ARVAD: DO~U AKDENIZ'DE B~R OSMANLI ADASI
VE I. DÜNYA SAVA~I'NDAK~~FONKS~YONLARI
Ü. GÜLSÜM POLAT*
Giri~~
isminin yaz~l~~~~ Osmanl~ca [.1.3 JI] biçiminde olmakla birlikte Latin
harfleri ile okunu~unda Arvad yahut Ervad ismi kullan~lan, ~ ngilizce
belgelerde ve kaynaklarda ise ço~unlukla "Ruad" bazen de "Arwad" isminin kullan~ld~~~~görülen bu ada' Frans~zca belge ve kaynaklarda ise
"Rouad" ~eklinde zikredilmektedir. Arvad Suriye'nin Tartus sahillerine
sadece 3 km uzakl~kta, tar~ma elveri~li arazisi bulunmayan küçük bir
adad~r.
~lk kez ~.Ö. 2000'lerin ba~~nda Fenikelilerin yerle~ti~i ada bu dönemde ticari bir üs olarak önemli i~lev gördü2. Arvad Adas~~Roma hakimiyetine Büyük ~skender tarafindan mühim bir ku~atmaya maruz kalmadan geçti'.
Arvad Adas~~ ilki 1097'de gerçekle~tirilen Haçl~~ seferleri esnas~nda
Haçhlann eline geçti. Memlüklu Sultam Halil'in Suriye bölgesini HaçIllardan temizlemek için giri~ti~i mücadele sürecinde birçok Haçl~~merkezi Memlükler taraf~ ndan ele geçirilmi~ti. Ba~ta Akka'n~n May~s
1291'de ele geçirilmesi, e~~zamanl~~ olarak bölgenin en önemli ~ehirlerinden Siir'un ve pe~i s~ra D~ma~k'~ n fethedilmesi Haçhlann hakimiyet
alan~n~~ oldukça daraltm~~t~. Di~er taraftan Suriye bölgesindeki fetihler
ve teslim al~nan ~ehirler bunlarla da s~n~rl~~kalmad~. Temmuz 1291'de
Sayda, Beyrut, Aslis ve Antartus, Memlükler tarafindan ele geçirildi.
Bundan sonra Haçlilann elinde Arvad Adas~'ndan ba~ka bir yer kalmad~. Arvad'a kaçan ve ço~unlu~u Templier ~övalyeleri denilen gruba
mensup Haçhlar için ada, bir s~~~ nak ve askeri üs haline gelmi~ti. Haç-

Yrd. Doç. Dr., Dumlup~ nar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Kütahya/TÜRKIYE, e-mail: gulsumpolat26@gmail.com
' Bu çal~~man~n tamam~nda Arvad ismi kullandacakt~r.
"Arvad Adas~", Ana Britannica, C.II, ~stanbul 1992, s. 367.
" Warwick Ball, Rome in the E,ast, The Transformation of an Empire, London 2000, s. 172.
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lilar zaman zaman Trablus sahillerine ç~karak sald~r~lar yap~yorlard~.
Bunun üzerine Memlûkler aday~~ ele geçirmek için harekete geçti.
Trablus naibi Seyfeddin Esendemir el-Gürci, Memlük sultan~~ taraf~ndan adan~n ele geçirilmesi ile görevlendirildi. M~s~r'dan gönderilen
Memlûk gemileri 1302 y~l~nda adaya bir bask~nla ula~t~lar ve ~iddetli
vuru~malarm ard~ndan aday~~ ele geçirdiler. Bundan sonra aday~~ terk
eden Templier ~övalyeleri önce K~br~s'a oradan da Rodos'a gittiler4.
A. Osmanl~~Yönetiminde Arvad Adas~'n~n Durumu

Arvad Adas~~ Yavuz Sultan Selim'in 1516 Mercidab~k Zaferi'nden
sonra, yani Memlûlderin hâkimiyetine son verilmesinin ard~ndan Osmanl~~Devleti'ne ba~lanm~~t~5. 1865 Vilayet Nizamnamesi'nin gkar~lmas~ndan evvel vilayet merkezi Sayda'ya ba~h olan Trablus~am Sanca~~'na tabi olan Arvad Adas~'na da 1267 (1851)'de "sair mahallerde oldu~u misüllü" meclis te~kil edilmesi dü~ünülmü~tü. Bunun üzerine ahaliden kabul gören bir ki~inin müdür seçilmesi ve azalarm~n da kur'a ile belirlenmesi hususu mahalline yaz~ld~. Böylece ada ahalisinden ve dirayetli bir
ki~i oldu~u belirtilen Mehmed A~a ahaliden gelen talep do~rultusunda
meclis ba~kanli~ma getirildi. Yap~lan kur'a ile dört Müslüman ve bir
H~ristiyan da azal~~a seçildi6.
Adan~n fiziksel vaziyeti hakk~nda çe~itli vesilelerle adaya gelen ziyaretçilerin yazd~ ktan eserler fikir vermektedir. Merkezi idareye kar~~~isyan eden Kavalal~~ Mehmed Pa~a'nm ileri harekata geçmesi üzerine Osmanl~~Devleti'ne yard~m amac~yla KavalaWn~ n ordusunu durdurmak
üzere gelen ~ngiliz donanmas~~amirallerinden Sir Robert Stopford bu
harekâttan sonra yazd~~~~hat~ralar~nda Arvad Adas~~hakk~nda baz~~bilgiler de vermektedir. 1842 y~l~nda Arvad Adas~'nda yakla~~k 1500 ki~inin
ya~ad~~m~~belirten Stopford, sava~~n korkusuyla buraya gelen ki~ilerle
birlikte nüfusun dört kat artt~~~n~~belirtmektedir. Aynca adan~n bir deniz k~ran ve birkaç batarya ile çevrili oldu~u ancak bunlann sökülmü~,
y~k~lmak üzere oldu~undan söz etmektedir'. 1842'den 1850 aras~ndaki
Ali Aktan, "Memlök- Haçl~~ Münasebetleri", Belleten, C. LXIII, S. 237, TTK Yay., Ankara 1999, s. 437-440. Arvad'm Templer ~ovalyeleri taraf~ndan ele geçirili~i ve Müslümanlar taraf~ndan geri ahn~~~~ hakk~nda bkz: Alain Demurger, The Last Templer, London 2009, s. 95-110.
5 Ersin Gülsoy, "Sayda- Osmanl~~Yönetimi", DIA, C. 36, ~stanbul 2009, s. 209-210.
6 Ba~bakanhk Osmanl~~Ar~iM, (Bundan sonra BOA), ~.MVL, 214/7036.
'Robert Stopford, Narrative of the Lale Expedition to Syria, Vol. 1, London 1882, s. 85.
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dönemi kapsayan Do~u seyahati esnas~nda Arvad Adas~'m da görme imkan~~bulan Neale Arvad adas~n~~ ~ngiltere'nin güneyindeki Gosport kasabas~ na benzetmektedir. Bununla birlikte 4000 ki~inin ya~ad~~~n~~ belirtti~i adan~n tar~ma elveri~li "bir kar~~~araz!'ye ve susuzluklann~~giderecek su kayna~~na" sahip olmad~~~n~~ belirtmektedir. Bununla birlikte adada en dikkat
çekici yap~n~n ustahlda in~a edilmi~~su sarrna oldu~una de~inmektedirs.
Arvad Adas~'n~n ahalisinin Osmanl~~ merkezi idaresi ile münasebetleri genel itibariyle adan~ n ekim-dikime münasip olmayan topraklar~ndan geçimlerini sa~layamayacaklanndan bahiste askerlikten muafiyetterini istemeleri, mai~etlerini sa~lamakta ya~ad~klar~~ güçlüklere ilaveten, Rum sünger avalann~ n makine ile yapt~klar~~sünger av~n~n kendilerini büsbütün açl~~a mahkiim etmesi nedeniyle önlem al~nmas~na dair talepleri çerçevesinde ~ekillenmi~ti.
Yukar~da sözü edildi~i üzere, 19. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda yerel bir
meclise de sahip oldu~u anla~~lan Arvad Adas~'nda ya~ayan ahalinin zaman zaman merkezi idareden baz~~talepleri olmaktayd~. Ar~iv belgelerinden anla~~ld~~~~kadar~yla ada ahalisi 18529, 1877'9, 188111,188212, 1886'3,
1888'4, 189015, y~llannda yapt~klar~~ çe~itli ba~vurularda askeri mükellefiyetten aflann~~ istemi~ti. Di~er yandan ar~iv kay~tlanna bu tarihler kesin
olarak yans~malda birlikte 1857 y~l~na dair bir kay~tta da yine ada ahalisinin "daha evvel kur'ay-t ~er'ye"den muaf tutulmak üzere gönderdikleri dilekçeden cevap alamad~klar~n~~ bildirmelerinden öyle anla~~l~yor ki bu tarihte de askerlikten muafiyetlerini isteyen bir ba~vurulan da varch16. Mesela
1877'de yapt~klar~~ ba~vuruda ada ahalisi kendilerinden daha evvel kur'a
ve redif olarak asker alinmaktayken ~imdi mustahfiz (koruma) olarak asker istendi~ini, bu gerçekle~irse adada kad~n ve çocuklardan ba~ka kimse kalmayaca~~, yani "Icay~klanyüzdürecek ki~i" olmayaca~~n~, bunun da adada
ya~ayanlar~~ açl~~a mahkûm b~rakaca~~n~~ bildirmi~lerdi".

'Frederick Arthur Neale, Eight rears in Syria, Palestint, Asia Minor, From 1842 to 1850, Vol. 1, Colburg And Co., Publishers, London 1851, s. 266-268.
BOA, MKTDV, 55/32, 8 Nisan 1852.
'° BOA, HRTO, 554/101, 20 Haziran 1877.
"BOA, HRTO, 389/4, 31 Mart 1881, BOA, HT.TO, 388/106, 27 Kas~m 1881.
12 BOA, HRTO, 389/51, 16 Kas~m 1882.
13 BOA, HT.TO, 391/66, 1-2, 3 Ekim 1886, BOA, HR.TO, 392/75, 1-2, 10 Ekim 1886.
'4 BOA, HT.TO, 394/2, 8 Nisan 1890.
's BOA, HRTO, 554/101, 20 Haziran 1877.
16 BOA, MVL, 182/112, 23 ~aban 1273 (18 Nisan 1857).
17 BOA, HRTO, 554/101, 20 Haziran 1877.
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Bu telgraflar zaman zaman adalar~= ekime müsait olmamas~ ndan
ötürü geçim zorlu~una dü~eceklerini bildiren ricalarla "Aroad Ceziresi kad~n ve çocuklar~" imzas~yla Mabeyn-i Hümayun'a gönderifiyordu. Arvad
Adas~'ndan gelen 1886 tarihli Arapça bir mektubun Türkçe tercümesinde sözü edilen durum ~u ~ekilde dile getiriliyordu:
Dünkü gün arz ve i~'ar etmi~~oldu~umuz veçhile bu ceziremizin sengistandan [ta~hk] ibaret olmas~yla ne suya ve ne de ziraata salih arazisi vard~ r. Nüfusu._ mevsim-i sayfda [yaz] tedarik
edebildikleri ~ey ile mevsim-i ~itada [k~~] kemal-i zaruretle tayin
etmekteyiz. Ceziremizin ahvali bu merkezde iken ~imdi bizden
kur'a ve redif talep buyruluyor. Bu ise açl~ktan helâlum~z~~ müeddi olaca~~ ndan ceziremizin tekâlif-i askeriyeden muâf tutulmas~n~~
niyâz ve istirhâm ederiz18.

Öyle anla~~l~yor ki, bu talepler s~k s~ k reddedilmekle birliktel°, dönem dönem muafiyet de tan~n~yordu. Bunu 1890 y~l~nda verilen bir dilekçede ada ahalisinin askerlikten muafiyetlerinin "devam~n~" istemelerinden anhyoruz20.
Ada ahalisinin merkeze ba~vuru nedenlerinden biri de mai~et temini ile ilgiliydi. Adan~ n oldukça küçük olmas~~yan~nda ta~l~k bir araziye
sahip olmas~~ve ekim- biçime müsait olmamas~~ ada ahalisinin çe~itli defalar merkezle yapt~klar~~yaz~~ malarda kendilerinin askerlikten muaf tutulmalar~~ricas~m dile getirirken, yazd~klar~~gerekçeler aras~nda zikrediliyordu. Ada ahalisinin geçimini denizden özellikle sünger aval~~indan
elde ettikleri belgelerde aç~ kça anla~~lmaktayd~. Ancak Osmanl~~sular~nda 1840'11 y~llarda avlanmaya ba~lanan süngerin ilerleyen dönemlerde
özellikle Rum bal~kç~lar tarafindan makineyle ç~kar~lmaya ba~lamas~21
ada ahalisinin merkeze mü~ kül durumlar~n~~bildirmelerine bir kez daha
sebep olmu~tu22 . Elli bir ki~inin mühür ve irr~zalann~ n oldu~u dilekçenin Arapçadan Osmanl~~Türkçesine yap~lm~~~tercümesinde ada ahafisi
durumu aç~ kça dile getirmekteydi. Rum balikçflann sünger ay~nda kul-

'K BOA, HT.TO, 391/66, 1-2, 24 Temmuz 1302 (5 A~ustos 1886), Çok benzer bir ba~ ka örnek önceki y~llarda da göze çarpar. BOA, HRTO, 554/101, 20/6/1877.
'9 BOA, DH.MKT, 1413/88, 18/4/1887, BOA, DH.MKT, 1422/103, 26/5/1887.
BOA, DH.MKT, 1719/28, 17/4/1890.
2 ' Osmanl~~ kara sular~nda sünger av~~ hakk~nda yap~lan bir çal~~mada durum aynntilanyla verilmektedir: Haydar Çoruh, "Osmanl~~ ~mparatorlu~'u'nda Sünger Av~~(1840-1912)", Uluslararas~~So?al Ara~t~rmalar De~g~si, Vol 2/9, Fail 2009, ss. 79-94.
22
BOA,HR.TO, 401/11, 16 Kanun-~~ sani 1325.
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land~klan makineler sayesinde su alt~nda uzun süre kalarak çok miktarda süngeri toplad~ldarm~~ve kendilerinin bu nedenle yoldu~a dü~tüklerini yaz~n~~lard~. Arvadh bahkç~lann, Rum bal~kç~lar~n bu hareketten
men edilmesini isterken kulland~klan ifadeler adan~n fiziksel ve biraz da
sosyal durumu hakk~nda ipuçlar~~vermektedir: "Arvad Ceziresinde bulunan
sünger soyadlar~= [avc~lar~] umumu nam~na" olarak yaz~lan dilekçede
ceziremiz gayet küçük ve adeta deniz içinde bir sefine mukabesinde olub fellahat ve ~ira'ate salih-i araziden halidir. San'at ve
ticaret-i sa'ire ile me~gül olma~a isti'dad-~~maliyyeye müsa'id olmama~la yaz mevsiminde sünger sayd~yla te'min-i mal~et etmekteyiz ve k~~~n kad~nlar gibi mu'attal oturmaktarz. Evlad ve ~yalemizin nafakalarm~~ bu vas~ta ile tedarik etti~imiz gibi kald~~~=
müddetçe akdine mecbur oldu~umuz... teklif-i etnriyeyi dahi yine bu vas~ta ile te'diye ediyoruz".
Çe~itli defalar merkez ile bu minvalde gerçekle~en yaz~~malarda zaman zaman Rum sünger aydan= modern makinelerle toplad~klan
süngerlerin kendilerini açl~~a düçâr b~rakmasmdan yakman ada ahalisi bazen de kendilerine yüklenen askeri mükellefiyetin ziraata uygun
olmayan ve tatl~~su kaynaklar~~çok k~s~tl~~olan adalar~n~~büsbütün aç kalmakla kar~~~kar~~ya getirece~ini bildirdikleri görülmektedir.
B. Arvad Adas~'n~n I. Dünya Sava~~~Arifesindeki Durumu
I. Dünya Sava~~~öncesinde Arvad Adas~~ahalisinin özellikle Italyanlann bask~s~~ alt~nda oldu~u anla~~lmaktad~r. Ada ahalisinden Fatma,
Meryem ve Seniyye Dahiliye Nezareti'ne gönderdikleri telgrafta e~leri
Abdülaziz Muhammed ve Mustafa Selim'e ait elli yedi tonluk Surya ismindeki gemiye ~talyanlar taraf~ndan el konuldu~unu ve çocuklar~yla
birlikte "aç billaç" kald~klaruu bildirmi~ti. Ada ahalisinden bu kad~nlar~n talepleri hakk~nda gerekenin yap~lmas~~Beyrut vilayetine 1 Mart
1329 (14 Mart 1913) tarihinde yazilmi~u24. Italyanlar~n bu tutumunda,
i~gal ettikleri Trablusgarp bölgesinde kendilerine kar~~~direni~~gösteren
ba~ta Sunusiler olmak üzere yerel güçlere mühimmat ta~~yan Türk gemilerini engelleme iste~inin etkili olabilece~i akla gelmektedir. Di~er
taraftan sava~m arifesinde ada ahalisinin yelkenlilerinde yap~lan aramalarda ele geçirilen bir tak~m mühimmatm varh~~, ada ahalisinden baz~-

" BOA,HRTO. 401/11, 16 Kanun-~~sani 1325 (29 Ocak 1910).
24 BOA,DH.H, 72/24, B:1-2, 1 Mart 1329 (14 Mart 1913).

224

Ü. GÜLSÜM POLAT

lannm daha sava~~ba~lamadan gizli i~lerle me~gul olduklar~n~~göstermektedir. Öyle ki Arvad liman~na mensup olup Hac~~Ali ~in~adi ve ~erkane isimli ~ah~slara ait olup Abdurrahim Hicazi kaptanli~~ndaki "Tevfik
el-bdrf" ismindeki yelkenlide yap~lan aramada içinde k~rk adet dinamit
fiinyesi ile yirmi adet dinamit oldu~u tespit edilmi~~ve bunun üzerine
kaptan tutuklanm~~u25. Beyrut valisinden gelen bu bilgiden k~sa bir süre sonra yakalanan malzemeyle ilgili biraz daha ayr~nt~~ve farkl~~baz~~bilgiler geldi~i anla~~lmaktad~r. Ada sakinlerinden Muhammed Hayri
isimli ~ahsa ait yelkenli gemide yap~lan aramada yüz on sekiz adet kapsül, bir ~i~ede bir miktar toz barut, bir ufak glunda av saçmas~, üç adet
dinamit fiinyesi bulundu~unu ve bunlann müsadere edildi~i belirtiliyordu. Di~er taraftan geminin sahibi ile arkada~~~Mustafa'mn tutukland~~~~da ekleniyordu26. Bulunan malzemelerin yaln~zca ada ahalisinden
baz~~ki~ilerin avalikta kulland~klan ihtimali akla gelse de geminin kaptan~n~n tutuklanmas~n~n bu malzemelerin yaln~zca avalikla ilgili olmad~~~n~~ dü~ündürmektedir.
C. Arvad Adas~'n~n Frans~zlar Taraf~ndan Ele Geçirili~i
Osmanl~~Devleti'nin I. Dünya Sava~~'na girmesiyle ~ngiliz ve Frans~z deniz kuvvetleri donanmalarm~n önemli miktarda kuvvet bulundurdu~u Akdeniz'de, bu küçük ada Suriye sahillerine son derece yak~n olmas~~nedeniyle istihbarat toplamak için iyi bir hareket noktas~~olarak
görülmü~tü. Bu amaçla ada 19 A~ustos 1331 (1 Eylül 1915)'de Frans~z
kuvvetlerince i~gal edildi. Beyrut Valisi Azmi Bey, durumu merkeze
"çok acil" koduyla ~u ~ekilde yazm~~t~:
Dahiliyye Nezaret-i Celfiesine, bu sabah dü~man T~rhhs~~
Trablus kar~~s~nda vaki' Arvad adas~na sekiz yüz kadar asker ç~kararak i~gal etmi~tir. Ada pek küçük ve ta~l~k bir tepe. Kar~~nda
küçük Tartus nahiyesinden ba~ka ~ehir yoktur. Bu adan~n i~gali
ilan edilen ablukarun tatbiki için bir üssülhareke maksad~na
müstenid oldu~unu zannediyorum. Ma'mafih ahval tedkik içün
Trablus'a gidece~imi arz-~~malfl~nat ederim".
Bir sonraki güne ait telgrafinda Beyrut Valisi Azmi Bey adan~n
Frans~zlar tarafindan i~gal edilmesinin ard~ndan burada 200 kadar bah-

BOA,DH.EUM.ENLN; 84/35, B:1, 4 Haziran 1330 (17 Haziran 1914).
Ay~n Do.9,a, B:2, 9 Haziran 1330 (24 Haziran 1914).
27 BOA, DH. ~FR 486/102, 19 A~ustos 1331 (1 Eylül 1915).
22

26
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riye askeri kald~~~n~~ ve Frans~z filo komutan~n~~vilayete gönderdi~ini,
"mündericât~~arz edilen" telgraftan da "malcsad~n" tamamen anla~~ld~~~n~~bildiriliyordu28. Adan~n i~gal edilmesinin ard~ndan Frans~z kumandan~~tarafindan Beyrut vilayetine bir filika ile mektup gönderdi~i anla~~lmaktad~r. Mektubun özetlendi~i ~ifrefi telgrafta Frans~zlar~n adaya bayrakla~-~m çektiklerini bildirmekte ve Osmanh Devleti tarafimdan yap~lacak bir
sald~nya sert mukabele edilece~i tehdidinde bulunulmaktayd~29. Adanm
bu stratejik önemine nispeten Frans~zlar asker ç~karmadan evvel burada
Osmanh resmi görevli ve asker say~s~n~n, oldukça az oldu~u görülmektedir. Öyle ki, bununla ilgili Beyrut Valisi Azmi Bey ~öyle demekteydi:
Arvad arz etti~im hususla küçük bir ada. Esasen Arvad'ta asker yok. Adan~n mevcüd me'muru yerli ahâliden bir nâhiye müdürü vekili ile iki jandarmadan ve bir tahsildardan ibârettir30.
Vali adaya üç yüz kadar bahriye askerini ta~~yan iki z~rhh ve bir
nakliye gemisinin gelerek, birisi küçük birisi büyük top indirerek i~gal
ettiklerini de befirtmekteydi. Bunun üzerine iki jandarman~n adada
kald~~~~ve dü~man hizmetine girdi~i tahsildann ise firar etti~i ö~renilmi~tim. Di~er taraftan adan~n i~galinden sonra ada ahalisinden göç
edenler olmu~tu. Oldukça peri~an halde Osmanh ana karas~na s~~~nan
mültecilere muhacirin tahsisat~ndan yard~m yap~lm~~t~32. ilerleyen dönemlerde bu adadan muhaceret devam etmi~~olmal~~ ki, bu muhadrlerin ia~eleri için gerekli mebla~~n muhacirin tahsisat~ndan de~il Dördüncü Ordu Kumandanh~~~taraf~ndan ödenmesi hakk~ nda Beyrut vilayetine yaz~~yaz~lm~~t~33.
Öte taraftan ~ngiliz istihbarat birimleri adan~n i~gal edilerek Frans~z bayra~~n~ n dikilmesini derhal haber alm~~ lard~. ~ngilizlerin bölgeden ald~klan duyumlara göre ahali i~gal kuvvetlerini mukavemetsiz kabul etmi~ti".

" BOA, DH. ~FR 487/7, 20 A~ustos 1331 (2 Eylül 1915).
" BOA,DH.~FR, 487/8, 20 A~ustos 1331 (2 Eylül 1915).
3° BOA, DH.~FR, 488/34, 29 A~ustos 1331 (11 Eylül 1915).
31 Ayni Belge.
"BOA, DH.~FR, 56/259, 19 Eylül 1331 (2 Ekim 1915).
BOA, DH.~FR, 62/141, 14 Mart 1332 (27 Mart 1916).
34 The National Archives, Kew-London, (Bundan sonra TNA), War Office (Bundan sonra
WO), 157/695.
Belleten C.LXXVII, 15
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D Adan~n Sava~~Sürecindeki Fonksiyonlar~~ve Sorunlar~~

Arvad Adas~'nm Frans~zlar taraf~ndan i~gal edilmesi ashnda ~ngiltere ile aralar~ndaki hâkirr~iyet sahas~~sorununun da bir göstergesiydi.
Öyle ki, Port Said'ten Suriye sahillerine kadar olan bölge Frans~z Üçüncü Donanmas~~ taraf~ ndan kontrol ediliyordu. Zaman zaman bu bölgede ~ngiliz istihbarat~mn Frans~zlarla i~birli~ine girmeden yürüttükleri
istihbarat toplama faaliyetleri Frans~zlar tarafindan kendilerinin hâkimiyet bölgelerine müdahale olarak alg~lanm~~t~. Öyle anla~~l~yor ki,
adan~n i~gal edilmesinde bu mücadele etkili olmu~tu35.
Arvad 1915 Eylülünde Frans~zlar taraf~ndan i~gal edildikten sonra
istihbarat toplamak için kullan~lan bir merkez haline getirildi ve adan~n
yönetimi Albert Trabaud'a verildi. Di~er taraftan adan~n ele geçirilmesinden sonra buraya temel görevleri istihbarat toplamak olan bir Frans~z ve bir Lübnanl~~ personel atand~. Bu görevliler adaya ula~t~ktan sonra"Agence des Affaires de Syrie" isimli te~kilat kurdular. Bu te~kilat Port Said
ile ba~lant~l~~olan ~ngiliz ve Frans~z deniz kuvvetleri otoriteleri ile i~birli~i yapacakt~. Arvad'~n Trablus sahilinden yaln~zca bir mil uzakta olmas~~aday~, ajanlar~n gönderildi~i oldukça stratejik bir konum haline getiriyordu. Bu k~sa mesafeyi ajanlar özellikle gece karanl~~~ nda yüzerek
geçebiliyorlard~36.
Bu özelli~i ile Arvad Adas~~ ~tilaf güçlerinin Suriye bölgesinden
edinmek istedikleri istihbarat için merkez konumuna gelmi~ti. Lübnan
yerlisi olan ve ~ngilizlerle i~birli~i içerisinde olan ajanlar adan~n ele geçirilmesinden sonra istihbarat toplanmas~~ i~inde önemli i~lev yüklenmi~lerdi. Bu konuda ilk göze çarpan isim Lübnanl~~Be~are el-Buvari'dir. ~skenderiye'ye Ocak 1915'de giden el-Buvari burada baz~~Frans~z yetkililer ile tan~~m~~, 16 Nisan 1915'de `Destri"isimli Frans~z destroyerinde çevirmen olarak görev yapm~~~ve Kas~m 1918'e kadar deniz istihbarat bitiminde görev alm~~t~. el-Buvari, Arvad Adas~'n~n ele geçirilmesinden
sonra istihbarat operasyonlarm~~ilk organize edenlerden biri oldu. Arvad Adas~'ndan 25 Aral~k 1915'te yola ç~kan el-Buvari, "Tunisien" isimli
Frans~z gemisinde görev yapmalar~~için 100 gönüllü toplamay~~ ba~ard~.

35 Yigal Sheffy, British Military Inielligen~e in the Palestine Campaign 1914-1918, Frank Cass8cCo.
Ltd., London 1998, s. 79.
36 Nidu~las Z. Ajay Jr., "Political Intrigue and Suprression in Lebanon during World War
I", International Joumal of Middle East Studies, Vol. 5, No. 2, (April 1974) s. 143-144.
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Daha sonra Arvad Adas~'ndan bir Frans~z gemisiyle ayr~lan el-Buvari
Cunye sahiline bir Lübnanl~~denizci gönderdi. Denizci, el-Buvari'nin
karde~i Hanna ile kontak kurmak, özellikle Alman denizalt~lan ve genel
olarak bölgedeki tüm geli~meler hakk~ nda bilgi toplamak üzere görevlendirilmi~ti. Bu ajan istenilen bilgileri toplad~ktan sonra Hanna'n~n
balkonuna ast~~~~belirlenmi~~renkteki kuru luyafetler ile Frans~z gemisine mesaj gönderdi. Bu mesaj üzerine bir bot sahile yakla~arak ajan~n
yüzerek ona ula~mas~~ sa~land~. Ajan, Beyr~~ t'a son zamanlarda bir Alman denizalt~s~~geldi~ini, aralar~nda Arvad liman~na ait küçük bir geminin mürettebat~~ olan iki ki~inin de oldu~unu söylüyordu. Ayr~ca baz~~
mahkûmlann as~ld~~~n~, Lübnan'da açl~~~ n giderek büyüdü~ünü ve hükümetin halka kötü davrand~~~~yönündeki bilgileri Frans~z yetkililere
ula~t~r~lmak üzere getirmi~ti37. Arvad Adas~'n~ n bir istihbarat üssü olarak
kullan~lmas~nda Lübnan'daki H~ristiyan az~nl~ k liderlerinin yard~mlar~~
da etkili olmu~tu. Mesela Maruni Patri~i'nin yard~mc~s~~(sekreteri) Bulüs 'Akil, Arvad Adas~'ndan yöneltilen istihbarat faaliyetlerde kontak
kurulan için önemli bir isim olmu~tu. Patri~in ba~lant~da oldu~u ki~iler
ilginç bir yöntemle Arvad'daki Frans~z yetkililer ile ileti~im kurmu~tu.
Öyle ki, bir evin içerisinde in~a ettikleri kay~lda bir gece üç Lübnanl~; ~brahim Karam, Yusuf Karam ve el-Ra`i karde~ler Arvad Adas~'na gitmek
üzere yola ç~km~~lard~. Burada adan~n yöneticisi olan Trabaud ile kontak kurmu~lar ve ona Lübnan'daki durum hakk~nda bilgi vermi~lerdi.
Bu yerli ajanlarla Trabaud aras~nda yap~lan anla~mayla onlara gemilerin yard~m getirmesini ve Karam karde~lerin de onlara istihbarat raporlar~~vermesi kararla~t~nlm~~~ve bu plan uygulannu~t~38.
Adadan çe~itli yöntemlerle gönderilen ajanlar~n ileti~im kurmak
için uygulad~klar~~yöntemler oldukça çe~itliydi. Osmanli yerel idarecilerinin bu oldukça gizli ileti~im tekniklerini zaman zaman fark ettikleri ve
rapor ettikleri anla~~lmaktad~r. Hariciye Nezareti'ne yaz~lan yaz~da Arvad Adas~'ndaki fenerin yalulip söndürüldü~ü ~öyle bildiriliyordu:
Trablus~am civannda Arvad Adas~'nda dü~man saat sekiz de
fenan Ika'd etti~i ve saat bir evvelde tekrar söndürdü~ü Tartus Liman reisinden alman 11 Mart 332 tarih ve 387 ve 393 numrolu
iki lut'a telgrafnamede bildirilmi~~olma~la ol babda...39.

Kjay, a.g.m., s.I44445.
Ajay, a.g.m., s. 146.
39 BOA, HRSYS, 2418/115, 11 Mart 1332 (24 Mart 1916).
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Öyle anla~~l~yor ki, adadaki Frans~z i~gal kuvvetleri ile ana karaya
ç~kar~lan casuslar aras~nda ileti~im kurmak için kullan~lan yöntemlerden birisi de adadaki fenerin yaluhp söndürülmesiydi.
Do~u Akdeniz'deld bu küçük ada ayn~~ zamanda Fransa'run Suriye
üzerine yap~lma ihtimali olan bir seferde önemli bir i~lev yüklenebilecek
konumdayd~". Özellikle Lübnan'da ya~anan ia~e s~k~nt~s~~ (buhran~) ve
Suriye'de devam edegelen ayr~l~ kç~~Arap istekleri ile ba~lant~l~~ ho~nutsuzluktan faydalamlarak yap~lacak bir seferde adan~n konumu daha da
önem kazanacakt~. Arvad'~ n ele geçirilmesinden sonra yönetimine atanan Albert Trabaud ve adan~n i~galinden sonra burada görev verilmi~~
olan Lübnanl~~ bir çevirmen ve deniz istihbaratç~s~~ olan Antoni Edd ile
birlikte Suriye'deld ho~nutsuzluk ve Lübnan'daki buhran~n elveri~li ko~ullar~ ndan faydalamlarak bir operasyonun gerçekle~tirilmesi için raporlar haz~rlam~~lard~. Aynca Cemal Pa~a'n~n emriyle yap~lan aramada
Frans~z Konsoloslu~u'nda ele geçirilen evraklann da Lübnan'da kan~~kli~i ve ho~nutsuzlu~u artt~racak baz~~ileri gelenlerin as~lmas~na neden
olmas~, yap~lacak seferin ba~ar~~ ~ans~n~~yükseltece~i dü~ünülüyordu`".
Di~er taraftan ada Osmanl~~ istihbaraumn edindi~i bilgilere nazaran
çok daha önemli i~levlere sahipti. ~am'daki Osmanl~~karargâh~ndan
gönderilen bir raporda Hayfa'dan karaya ç~kan ve buraya da bir ~ngiliz
gözlem gemisi tarafindan gönderildi~i anla~~lan iki ~ngiliz casusunun
sorgusunda ö~renilen bilgiler adan~n farkl~~bir i~levini daha gözler önüne sermekteydi. Oldukça tehlikeli casuslar olan ve a~a~~da s~ralanan görevleri yerine getirmekle görevlendirilen ajanlar~n verdi~i bilgiler bu
küçük adan~ n önemini bir kez daha göstermektedir. Amerika'dan ~tilaf
Devletleri ve özellikle ~ngiltere için sava~mak üzere 13.000 Ermeni'nin
M~s~r'a geldi~ini bildiren casuslar bu Ermenilerin kullan~lmak üzere "rdlim ve terb~)e" edildikten sonra K~br~s ve Arvad'a nakledildilderini belirtmi~lerdi. Daha sonra bunlardan bir k~sm~ nm Selanik'e gittiklerini eklemi~lerdi42. Öyle anla~~l~yor ki, adaya gelen ve çe~itli görevlerle kullan~lan gönüllülerin tamam~~Lübnan bölgesinin yerlisi olan ve Osmanl~~yönetimden memnun olmayan gayrimüslim Lübnanhlar de~ildi. Aralann-

40 Christopher M. Andrew and AS. Kayna-Forstner, France Overseas, 77w Great War and the Climax of French Impenal Expansion, Thames and Hudson, 1981, s. 108.
41 Andrew- Forstner, a.g.e., s. 108.
42 Genelkurmay Ba~kanl~~~~Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Ba~ kan* Ar~iyi, Ankara/Türkiye, (Bundan sonra ATASE), K:176, D: 759, F: 21, 21-22 Eylül 1333 (21-22 Eylül
1917).
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da Amerika Ermenilerinin de bulundu~u farkh gruplar Arvad Adas~'ndan Osmanl~~ ana karas~na kar~~~yürütülecek faaliyetler için burada
en az~ndan bir süre bulunmu~tu. Adan~n Frans~zlar taraf~ndan ele geçirilrnesinden sonra Arvad'a ula~an en az 148.000 silahl~~Suriye ve Lübnanh43 yan~nda Amerika'dan gelen Ermenilerin de en az~ndan bir süreli~ine Arvad Adas~'na gönderilmesi adan~n stratejik konumuna ba~l~~
önemini ve ~tilaf kuvvetleri için ne denli faydal~~ i~levler yükkndi~ini
göstermektedir. Gerçekten de ~ ngiltere'nin Washington Elçisi Spring
Rice ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'na Amerika'da ya~ayan Ermenilerin Kilikya bölgesinde giri~ilmesi muhtemel operasyonlarda rol almak için bin
ki~i göndermek konusunda oldukça istekli olduklann~~bildirmi~ti".
Hayfa'da yakalanan casuslar~n sorgusunda, Arvad'~n Türk hâkimiyetine
kar~~~giri~ilecek faaliyetlere kat~lmak üzere Amerika'dan gelen Ermenilerin de belli süreli~ine tutulan bir merkez oldu~u bildirilmi~ti. Bunun
yan~ nda casuslar, sorgulannda kendilerinden ~tilaf kuvvetleri taraf~ndan Osmanl~~ana karas~ nda yerine getirmeleri istenilen görevleri ~u ~ekilde s~ralam~~lard~;
Yeterli miktar para ile asker elde etmek ve bu asker vas~tas~yla
her gün Akule'den güneye geçen trenlerin say~s~n~, asker, cephane, zahire, top ve tayyare miktar~~ve nakliye vas~talanm ö~renmek.
Kudüs'te tahkimat bulunup bulunmad~~~n~~ asker miktar~n~,
bunlar~n noksanlanm ve kumandamn~n kim oldu~unu ö~renmek ve
Yafa, Rernle, Nas~ riyye, Akka, Hayfa, Amman civarlanna tahkimat olup
olmad~~~n~~ te~his etmek.
Geçen senenin mahsulüyle bu senenin mahsulünün miktar~n~~
Yafa, Rernle, Nas~riyye, Akka, Hayfa, Amman civarmda ve daha hangi
mahallerde erzak ambar~~mevcut oldu~unu tespit etmek. Ahalinin ahyahni, Türklerle irtibat derecelerini ö~renmek bunun yan~nda H~ristiyanlar hakk~nda ayr~nt~l~~malumat toplamak, Osmanl~~Devleti'ne kar~~~
ihtilal ihtimal ve kabiliyetlerini tespit etmek ve Dördüncü Ordu Kumandan~~Cemal Pa~a'n~n karargah~n~n nerede bulundu~unu ö~renmek.
Otomobil-araba ve tren yollan= bulunduklar~~mahalleri tespit
etmek, önemli devlet görevlilerinin ve askerlerin isimlerini gösteren bir

Andrew- Forstner, a.g.e., s. 108.
TNA, FO, 371/2485, 49516/445, 25 Nisan 1915, [Washington Büyükelçisi] Spring Rice'den D~~i~leri Balcanhgina.
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cetveli tanzim ve irsal etmek. Önemli miktarda para ile desteklenerek
hükümet aleyhinde bir ayaklanma haz~rlamak ve ahaliyi ayakland~rmak. Ingilizlerin Hayfa'dan suhuletle glunalar~m temin için bu luyam~~
özellikle ~am ve Halep civar~nda ç~karmak.
ihtilal amac~m temin için Filistin'de bilhassa Nas~riye'de insanlarla ve özellikle Katolik papazlanyla temasta bulunmak.
~ stasyonlarda her zaman kaç vagon ve kaç makinenin mevcut oldu~u ve ikmal edilen denizalulara benzin vermek için Filistin sahilinde
seçilen mevkii tam olarak anlamak".
Yakalanan bu ~ngiliz casuslarm~n yapmay~~planlacl~klan hareketleri kadar ~ ngiltere'nin bölgedeki faaliyetleri haklunda da önemli say~labilecek bilgileri sorgular~~ s~ras~nda Türk makamlar~na anlatt~klar~~anla~~lmaktad~r. M~s~r Genel Kumandanl~~~'na General Allenby'nin" atand~~~~ve onun Kahire'de Savoy Otel'de47 kald~~~n~~sorgularmda söylemi~lerdi.
Adan~n i~gal edilmesinin ard~ndan Osmanl~~sahillerine ajanlar göndererek yerli halktan bilgi almaya çal~~an Frans~zlar~n uygulad~~~~bu
yöntem Osmanl~~makamlarma da Arvad yerlileri taraf~ndan verilen bilgilerle kar~~l~k buluyordu. Öyke ki, Arvad Adas~~yerli ahalisinden Beyrut
valili~ine bilgiler gelmekteydi. Ada ahalisinden Hüseyin Cündi Efendi
taraf~ndan yazilan ve ada sakinlerinden Salime bint-i Muhammed isimli
kad~n taraf~ndan Tartus'ta bulunan Arvad Adas~~Müdür Vekili Murad
Efendi'ye ula~t~r~lan mektupta, adadaki genel durum ve Frans~zlar~n vailyeti hakk~nda bilgiler verilmekteydi. Mektupta adan~n i~gal edildikten
sonra Abdülrezzak Süleyman isimli ~ahs~n evinin merkez durumuna getirildi~i Frans~zlar~n neferden hariç on zabit ve bir memur oldu~u, ayr~-

ATAY& K:176, D: 759, S: 21, 21-22 Eylül 1333 (21-22 Eylül 1917).
Allenby, Edmund Henry Hynman, first Viscount Allenby of Megiddo (1861-1936); M~s~r Kuvvetleri Genel Kumandanh~ma atanmasm~n ard~ndan devam eden Filistin Cephesi sava~lar~n~n komutanl~~~n~~da üstlenmi~tir. Kudüs O'nun kumandasmdaki birlikler taraf~ndan 9
Aral~k 1917'de ele geçirilmi~tir. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ate~kes Anda~masina
kadar Allenby kumandasmdaki ~ngiliz birlikleri kar~~s~nda Türk Ordusunun mücadelesi devam etmi~tir. Anla~madan k~sa bir süre önce Allenby kuvvetleri kar~~s~nda ~am ~ehri de kaybedilmi~tir. Bu özellilderiyle Allenby Do~u'daki ~ ngiliz zaferlerinin simge bir ismi haline gelmi~tir.
47 Savoy Otel Kahire'deld ~ngiliz istil~barat~n~n önemli birimi Arap Büro'nun da resmi
adresi durumundayd~ . Matthew Hughes, "Allenby, Edmund Henry", (Word National Bibliyography.
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ca adaya on top yerle~tirildi~i belirtiliyordu. Ancak adada zahirenin az
oldu~u da mektupta belirtilen aynntilardand~. Frans~zlann beraberlerinde getirdikleri zahireyi halka yüksek fiyattan satmas~~ve ahaliden açl~ktan ölenler olmas~~ durumun oldukça vahim oldu~unu göstermekteydi. Mektubun sonundaki ifadeler adadaki trajik durumu özetler durumdayd~: "açl~ktan çok korkuyoruz, cendb-~~hakbize (mulcayyed) olsun.'"
Yetersiz olan yiyecek maddelerinin temini meselesi i~galin akabindeki süreçte devam etti. Çözüm için adan~n ihtiyaç duydu~u temel besin maddelerinin al~m~n~ n iskenderiye ve Kahire'den yap~lmas~~ için izin
verildi49. Di~er taraftan adada ya~ayan halk için gerekli olan yiyecek
maddelerinin ticaretini yapan gemilere Frans~z bayra~~~çekilmesi halinde ticaret yapmalar~ na izin verilmesi kararla~t~r~lm~~ t~. Ancak M~s~r'daliz Yüksek Korniserli~ine yazd~~~~bir yaki ~ngiliz deniz kuvvetleri, ~ngi
z~da yap~lan anla~malara göre Arvad Adas~'ndan yüklü yola ç~kan gemilerin yüklerini M~s~r'a b~rakt~~~n~~ ancak M~s~r'da adan~n ihtiyac~~ olan
mallann bu gemilerle gönderilmedi~ini belirtiyordu. Öyle ki, adan~ n
ihtiyaç maddelerinin Frans~z sava~~gemileri yahut yedek kruvazörleri
ile götürüldü~ü bildiriliyordu50. Ancak Arvad Adas~~ valisi tarafindan lisans verilmi~~gemilerin M~s~ r'dan adaya mal ta~~yabilece~i bildiriliyordu. Bu s~k~~ kontrolün temelinde Osmanl~~sahillerine uygulanan s~k~~blokaj~n oldu~u anla~~lmaktad~ r. Adaya götürülmek üzere yola ç~kan gemilerdeki malzemelerin herhangi bir ~ekilde Osmanl~~ k~y~lar~na götürülmemesi için oldukça s~k~~bir kontrol uygulanm~~t~.
Gerçekten de, ada i~galin ard~ ndan bir taraftan Osmanl~~ sahillerine
casuslar göndermek için kulland~ rken di~er taraftan Frans~zlar~n spekülatif ticari hareketlerine de maruz kalm~~t~. Öyle ki, aday~~ i~gal eden
Frans~zlar adaya getirdikleri unun klyyesini (1.283 kg) üç kuru~tan ahaliye satmaya ba~lam~~ lard~. Adadaki asker say~s~~ çok fazla olmamakla

48

BOA, DH.EUM4.~B, 3/86, B: 3, 22 Kanun-~~evvel 1331 (4 Ocak 1916).

TNA, FO, 141/475/7, 1 ~ubat 1916, Frans~z Kahire Konsoloslu~u'ndan ~ngiliz Yüksek
Komiserli~i'ne. Bu yaz~da 1916 y~l~~ba~lar~nda Frans~zlar tarafindan ele geçirilen bir di~er ada
olan Castellorizo (Meis Adas~) Adas~'n~n daha evvel ele geçirilen Arvad Adas~na tan~nan bu
haktan yararlanmasmdan söz edilmektedir. Buradan hareketle Arvad Adas~'na bu ~ekilde bir
hak tan~nd~~~~anla~~lmaktad~r.
Ayn~~Dorya, 9 ~ubat 1916, Amirarden Yüksek Komisere. Yaz~n~n devammda Meis Ada-

s~~için de ayn~~yöntemle ihtiyaç temin edilmesine, e~er Frans~z otoriteleri kabul ederse baz~~seçilmi~~ve lisansh gemilerin ihtiyaç maddeleri ta~~mas~na müsaade edilebilece~i bildiriliyordu.
Bu noktada sadece petrole izin verilmemekteydi. Petrolün ancak sava~~gemileri içerisinde ta~mabilece~i bildirilmi~ti.
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birlikte ada ahalisinin psikolojik yönden de Frans~zlara meyletmesi için
bask~~yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Öyle ki, ahaliye yak~nda ~talyanlann ~skenderun'a kadar olan sahili, Frans~zlann da Suriye'yi ele geçirece~ini
söylemekteydiler. Öyle anla~~l~yor ki aday~, istihbarat temini konusunda hareket noktas~~olarak kullanmay~~ dü~ünen Frans~zlar bu süreçte
halk~n çekimser olmamas~~ için her türlü alt yap~r olu~turmaya çal~~m~~lard~'''.
Adan~n i~galinde Frans~zlara yerli ahaliden baz~lan aç~kça yard~mda bulundu. Öyle ki, adan~n Frans~zlarca i~gali s~ras~nda yapt~klan yard~mlardan dolay~~ cinayetle suçlanan ve firar eden ada ahalisinden Abdullah Aseli, Muhammed Aseli, ~eyh Osman Aseli, Muhammed Abdülrrezzak Süleyman, Mustafa Ebubekir ve Hac~~ Abdülkadir Sefa'mn Mülkiye ceza kanununun ellinci maddesine göre idarnlanna, emvâl ve emlâklerinin hükümet tarafindan haczedilmesine dair Aliye Divân-~~ Harbi
tarafindan g~yaben karar verildi. Bu ~ah~slann ele geçirildiklerinde muhakemeleri icra k~l~ nmak üzere karar tasdik k~l~nd152. Ada ahalisinin genel itibariyle i~gale tepki göstermedi~i hatta ho~görü ile kar~~lad~~~~yönündeki bilgiler ~ngiliz istihbarat raporlannda da görülmektedir. ~ngiliz istihbarat~mn, adan~n Frans~zlar tarafindan i~galinden sonra haz~rlad~klar~~haftal~k raporda ada ahalisinin Frans~ zlara mukavemet etmedi~i dahas~~ Frans~z denizcilerini "içtenlikle" kar~~lad~klar~~ zikredilmektedir". Ancak adada i~gale direnen devlet görevlilerinden baz~lanna da
oldukça sert mukabele edilmi~ti. Nitekim Frans~z kuvvetleri aday~~ ele
geçirmek için asker ç~kard~ klan gün, kendilerine mukavemet etti~i anla~~lan baz~~ resmi görevlileri harp esiri olarak gözalt~na alm~~lard~. Rusumat kolculanndan Abdulhalim ve arkada~~~Ahmet Mutrnin adan~n i~gali s~ras~nda gözalt~na al~nd~ klan ve kendilerinden haber alinamamas~ndan dolay~~ ak~betlerinin ne oldu~u konusunda bir ara~t~rma yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r54.
Di~er taraftan Frans~zlar adaya mensup baz~~ gemilerin faaliyetlerine de büyük zarar verdiler. 21 ~ubat 1331 (5 Mart 1916)'de Arvad liman~ ndan olan ve askeri erzak nakletmekte olan "~nayetullah" isimli gemi

BOA, DH.~FR, 487/64, 23 A~ustos 1331 (5 Eylül 1915).
BOA, LDUIT, 170/109, 28 Nisan 1332 (11 May~s 1916).
53 TNA, WO, 157/695, 2 Eylül 1915.
54 BOA, HR SYS, 2247/15, 15 Haziran 1331 (28 Haziran 1915).
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Frans~z torpidosu taraf~ndan bat~r~ld~. Bat~r~lan bu Osmanl~~gemisinde
18022 kilo bu~day, 12312 kilo bulgur, 2062 kilo peksimet, 11340 kilo
arpa mevcuttu. ~nsan kayb~~olmayan bu olayda erzak yüklü olan gemiyle birlikte toplam 43736 kilo erzak batt~". Ayr~ca Frans~zlar aday~~ele geçirdikten sonra baz~~gemileri müsadere etti. 28 Te~rin-i safi 1915'de
Arvad Adas~~civarmda zapt ve müsadere edilen (202) numaral~~yelkenli
gemi hakk~nda Frans~ z Ganaim-i Bahriye Muhakemesi'ne yelkenlinin
sahibi Beyrutlu Selim itirazda bulundu56.
Aday~~ele geçiren Frans~z kuvvetleri yak~n k~y~larda bir nev'i haydudu~a giri~mi~lerdi. Dahiliye Nezâreffnin ald~~~~duyuma göre aday~~
ele geçiren Frans~zlar civardaki AynTz-Zerk sahilinde otlayan koyunlan gasp etmek için bir römorkörden karaya k~rk kadar asker ç~karm~~larsa da gördükleri mukavemet üzerine geri çekilmi~ler ve Frans~z askerlerini ta~~yan römorkör köyü bombard~ man etmi~ti. Bu bombard~man s~ras~ndan baz~~evler tahrip ve bir miktar davar telef edilmi~ti. Silahs~z ve savunmas~z mevkiye yap~lan bu bombard~man~ n ve köy halk~n~n hayvanlanmn ya~malanmaya çal~~~lmas~n~n "hukuk-~~beynelmilel" (uluslar aras~~hukuk) kurallanna ayk~r~~ oldu~u belirtiliyor ve buna kar~~l~k
Frans~z müesseselerinden birinin zabt~~ için gerekli muameleye izin verildi~i bildiriliyordu'''.
Aday~~Suriye'yi ele geçirmek emelleri ve Anadolu'nun güneyine yap~lacak bir sald~r~da istihbarat toplamak için Eylül 1915'den itibaren bir
üs olarak kullanmaya ba~layan Frans~z kuvvetleri sava~~n ilerleyen dönemlerinde adaya yüklü miktarda para transfer etmek istemi~lerdi. Bu
konuda ~ngiltere'nin M~s~ r'daki Yüksek Komiserli~i ile kontak kurmu~lar ve istenilen paran~n ~ ngiliz bankalanndan sterlin kar~~l~~~n~n kredi
olarak verilmesini istemi~lerdi. Frans~z elçisinin istedi~i miktar~n
£40.000 kar~~l~~~~olarak alt~n ve ka~~t para oldu~u anla~~lan belgelerden
ayr~ca £5000'1uk bir miktar~n da Cidde'de kullan~lmak üzere istenildi~i
görülmektedir. D~~i~leri Bakanl~~~'na konu hakk~nda bilgi veren Kahire'deki ~ngiliz Yüksek Komiserli~i Frans~z sava~~gemileri ile bu mikta-

BOA, DH.LUM, E.104/72, B: 4-6, 7, 13 Te~rin-i evvel 1332 (5 Mart 1916). Beyrut Valili~i'nin resmi yaz~s~na eklenmi~~tablolardan bat~r~lan gemiye ait ayr~nt~lar O~renilebilmektedir. Geminin Muhammed, Ahmed ve Mustafa Cündl isimli üç ki~iye ait oldu~u bu bilgilerden
anla~~lmaktad~r.
56
BOA, DH.LUM, 20-1/, 26 May~s 1334 (26 May~s 1918).
57 BOA, HRSTS, 2415/15, 22 Te~rin-i evvel 1331 (4 Kas~m 1915).
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r~n nakledilece~inin söylendi~ini ancak bu ~ekilde yap~lacak para naklinin M~~s~r'dan alt~n ihrac~na dair sözle~meye aylun oldu~u ve kendilerine aksi bir durum bildirmedikleri takdirde bu iste~i geri çevireceklerini bildirmi~lerdi58. D~~i~leri Bakanl~~~'ndan gelen cevap Kahire'nin
fikri ile uyumlu bir biçimde bu iste~in reddedilmesi yönündeydi59. "Lübnan halk~na yard~m etmek" için M~s~ r'dan nakledilmesi istenen paraya dair
Frans~z makamlar~n~n ba~vurulan devam etmi~~ancak bu istek tekrar
reddedilmi~ ti". Bu durumla ilgili Kahire'deki Yüksek Komiserli~e bilgi veren ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n ifadesine göre Frans~zlar Arvad
Adas~~için bir milyon Frank ~isterni~lerdi. Bu istek bu kez alt~n olarak verilmesi konusunda Londra ile Kahire'deki Yüksek Komiserlik aras~nda
müzakere edilmi~ti. Paran~n külçe alt~n ~eklinde verilmesi D~~i~leri Bakanl~~~~taraf~ ndan Kahire'ye önerilmi~ti81. Ancak M~s~r'da ya~anan alt~n
para stoldanndaki s~k~ nt~~ ve di~er ba~ka gerekçelerle Arvad Adas~~için
istenilen miktar~n verilmedi~i yaz~~ malarm seyrinden anla~~lmaktad~r".
E. Adan~n Türk Kuvvetlerince Bombalanmas~~
1915 y~l~~ Eylül ay~nda Frans~zlar taraf~ ndan ele geçirilen Arvad
Adas~~Frans~z ve ~ ngiliz kuvvetlerinin istihbarat toplamalan için oldukça elveri~li bir konum olmas~ndan ötürü önemli i~lev yüklenmi~ti. Fakat ayn~~zamanda bu yak~nl~k, adan~n Türk kuvvetlerinin ani bir bask~mna maruz kalmas~~ihtimalini ak~llara getiriyordu. Bu konuda Kahire'deki ~ ngiliz Yüksek Komiseri Reginald Wingate'e Frans~z kaynaklanndan ula~an bilgiye göre, Türkler Arvad Adas~'m bombard~man etmeyi planlamaktayd~. Bu amaçla sahile 1 2 cm.lik iki deniz topu yerle~tirmi~ler ancak acil ihtiyaç nedeniyle Filistin'e gönderilen bu toplann
yerlerinin bo~~oldu~u tespit edilmi~ ti. Ancak Türklerin Arvad Adas~'m
seri bombard~mana tutmas~n~ n toplann yerine getirilmesinden sonra
yap~laca~~~dü~ünülmekteydi. Yine bu ba~lamda al~nan haberlere göre,

" TNA, FO, 141/576/1, 20 Ocak 1917, Kahire Yüksek Korniserli~-i'nden D~~i~leri Bakanl~~fna.
59 Ayni Do.rya, 24 Ocak 1917, D~~i~leri Bakanh~ffidan Kahire Yüksek Komiserli~i'ne.
69 Ayn~~Doya, W. 51921/17, D~~i~leri Bakanl~~~ 'ndan Monsier [Paul] Cambon'a [Fransa'n~ n
Londra elçisi].
61 Ayn~~
Doya, 4232/9, 23 Nisan 1917, D~~i~leri Bakanl~~~ 'ndan Kahire Yüksek Komiserli-

~i'ne.

62

Ayn~~ Doya, 4293/17, 2 May~s 1917, D~~i~leri
Bakanl~~~'ndan [Paul] Cambon'a.
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bu günlerde Beyrut'ta birkaç tayyare beklenmekteydi, bu uçaklann Arvad'~n bombard~man~ nda görevlendirilebilecekleri dü~ünülmekteydi.
Al~nan bu haberlerin etkisiyle adan~ n acil durumda asker ç~karmak için
müsait olmayan konumu nedeniyle ada nüfusunun 1300 ki~ilik (600
çocuk, 600 kad~n, 100 ya~h erkek) k~sm~n~ n tahliye edilmesinin gerekti~i üzerinde durulmu~tu. Bir anla~ma yap~lmas~~durumunda bu ki~ilerin K~br~s'ta bir göçmen kamp~na (bir ay için) yerle~tirilebileceklerine
de de~iniliyordu. Konuya dair duyumlar Yüksek Komiser Wingate'e
bu bölgede Frans~zlarla kontak halinde olan Mark Sykes taraf~ndan verilmi~ti63.
Ancak Sava~~Bakanl~~~'ndan yaz~lan yaz~~ Kahire'nin endi~elerini
aç~kças~~payla~m~yordu. Bu nedenle ileri sürülen iddialar tek tek incelenerek çürütülmü~tü. Öyle ki, Türk anakaras~ ndan sadece 3 mil uzakl~kta bulunan Arvad Adas~'m e~er Türkler bombalamak isteseler ve
önemli görseler mühim silahlanm Gazze cephesine göndermezler ve
bunu derhal yapabilirlerdi. Beyrut'ta beklenen tayyarelerle ilgili olarak
ise Sava~~Bakanl~~~~bunlann ana karaya bir ç~karma yap~~lmas~ndan korkan Türklerin ke~if uçu~lar~ nda kullanmak için istediklerini dü~ünüyordu. Bu durumda belki bir firsat bulurlarsa Türklerin Arvad'~~ bombard~ man edebilecelderi ancak adadan sözü edilen göçmenlerin gönderilmesine dair bir aciliyet olmad~~~ n~~ yaz~yordu". Arvad Adas~'n~n
Türkler tarafindan bombard~ man edilip edilmeyece~i meselesi üzerinde uzun zaman tart~~~lm~~~ve zay~f bir ihtimal olarak görülmü~se de
Türkler bunu Suriye sahilinden bir kez yapm~~lard~r. 4 Ekim 1917'de
yap~lan k~sa ancak etkili bombard~man~n tek neticesi Frans~ zlann yerli,
kad~n, çocuk ve ya~hlan güvenlik amac~yla K~bns'a ta~~mas~~olmu~tur.
Bunun d~~~nda adadaki Frans~z varl~~~na zarar verilememi~tir65. Bu
kayg~ mn da üstesinden gelinmesi ile art~ k Arvad Adas~'ndaki Frans~z
varl~~~~kesinle~ecek ve adan~n Frans~z kontrolündeki statüsü Suriye'nin
Frans~z mandaterli~inden ba~~ms~zl~~~n~~ kazand~~~~1946 y~l~na kadar
devam edecekti.

63 TNA, FO 371/2931, 110765/585, 3 Haziran 1917, [Kahire Yüksek Komiseri] R. Wingate'den D~~i~leri Bakanl~~~'na.
" TNA, FO 371/2931, 114556/87/1 1 (M.I.2), 8 Haziran 1917, Sava~~Bakanl~~~'ndan D~~i~leri Bakanl~~~'na.
Ajay, a.g.m., s. 144.

236

Ü. GÜLSÜM POLAT

Sonuç ve De~erlendirme
Arvad Osmanh Devleti idaresinde Suriye sahillerine oldukça yakm
genel itibariyle ta~l~k ve tar~ma uygun olmayan topraklar~~nedeniyle hallumn büyük ço~unlu~u bal~kç~l~k ve sünger aval~~lyla geçinen bir ada
iken, 1915 Eylülünde Frans~z kuvvetlerince i~gal edilmi~ti. Bu i~galin
gerçekle~mesinde adan~n ana karaya olan stratejik yak~nl~~~~etkili olmu~tu. Adan~n i~gal edilmesinden sonra bu stratejik konumundan faydalamlarak Suriye sahillerine gönderilen casuslar Frans~z kuvvetlerine devam ede gelen askeri hareketlilik ve bölgedeki iç geli~meler hakk~nda
önemli bilgiler getirmi~lerdi. Di~er taraftan adan~n Frans~zlar taraf~ndan ele geçirilmesinin ard~ndan bölgedeki Türk idaresinden ho~nut olmayan pek çok ki~i buraya giderek Frans~zlar~n hizmetine girmi~ti. Bu
yönüyle ada Türk idaresine muhalif olanlar için bir kaç~~~yeri i~levi de
görmü~tü. Ayr~ca Osmanl~~Devleti'ne kar~~~sava~mak isteyen Amerika
Ermenilerinin adaya bir süreli~ine de olsa getirildi~i anla~~lmaktad~r. Bu
ba~lamda ada özellilde Kilikya bölgesinde devam eden Türk-Ermeni çan~malarmda Türklere kar~~~mücadele etmek isteyen Ermeni gönüllüler
için k~sa süreli~ine de olsa ikametgah ve e~itim yeri olmu~tu.
Adanm Fransa taraf~ndan i~gal edilmesinde ~ngiltere ile aralar~nda
süregelen Suriye'nin payla~~ln~as~~konusundaki görü~~ayr~l~ldan ve
Fransa'nm Suriye'nin yönetimini ele geçirmek hususunda duydu~u a~~n istek önemli rol oynad~. Zira adan~n konumu Suriye sahillerindeki
deniz harekedili~ini gözlemleyebilmek aç~s~ndan da önemliydi. ~ngiltere ile Fransa arasmda bölgenin hakimiyetine yönelik mücadele her ne
kadar Sykes-Picot anla~mas~~ile bir uzla~ma zeminine oturtulmu~sa da
bu anla~man~n imzalanmas~ndan evvel Fransa'n~n, ~ngiltere'nin bölgedeki istekleri konusundaki kayg~lar~~hat safhadayd~. Fransa'n~n aday~~
ele geçirerek Suriye i~galinde bir hareket noktas~~elde etmek istemesi
bu nedenle önemliydi.
Kurak ve verimsiz topraklar~~ve fakir olan halk~~ile Arvad Adas~~Osmanl~~Devleti'nin askeri aç~dan oldukça s~ku~t~da oldu~u bir dönemde
Frans~zlar taraf~ndan i~gal edilmi~ti. Çanakkale ve Kafkaslardaki çat~~malar~n devam etti~i bu günlerde i~gal edilen adan~n tekrar ele geçirilmesi
için askeri bir harekata giri~ihnedi. Ancak sava~m ilerleyen dönemlerinde adan~n Osmanh kuvvetleri taraf~ndan bombard~man edilmesi ise
adan~n Frans~z i~galine yönelik bir tehdit olu~turmad~.
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