I. DÜNYA SAVA~I VE KURTULU~~MÜCADELES~~SIRASINDA
MARA~'TA ERMEN~~MEZAL~M~~
AHMET EY~C~L*
1. MARA~'TA ERMEN~~MEZAL~M~~
Mara~, Osmanl~~Devleti döneminde Halep Vilâyetine ba~l~yd~. O dönemde Mara~~yöresinde ve özellikle Mara~'~n Zeytun (Süleymanl~ ) kazas~nda
küçümsenemeyecek miktarda Ermeni nüfusu vard~ . Ermeniler, Gregoryen,
Katolik ve Protestan mezheplerine bölünmü~lerdi. 1908 Halep Vilayeti Salnamesi'ne göre, Mara~~merkezinde 4 Ermeni (Gregoryen), 3 Protestan, 2
Katolik, 1 Latin kilisesi ve 15 H~ristiyan mektebi vard~. Zeytun'da 6 kilise, 2
manast~ r, 1 gayrimüslim rü~tiye ile 5 iptidai mektebi bulunuyordu. Elbistan'da 3 kilise, Göksun'da 1 Ermeni (Gregoryen) kilisesi ile 4 Protestan mektebi
görünüyordu. ~ehir merkez nüfusu toplam 67.974 olan Mara~'ta, 46.557
Müslüman, 11.180 Ermeni (Gregoryen) ve 3.567 Katolik ya~amakta idi.
Çok da~l~ k ve verimsiz bir yerde kurulmu~~olan Zeytun'daki Ermeniler,
Osmanl~~yönetiminin ho~görüsünden yararlan~rlar ve devlete vergi vermemek için s~k s~ k ayaklamrlard~. Bunlar, vergiden muaf tutulmalar~~için Sultan
IV. Murat'tan bir ferman alm~~~olduklar~ n~~ileri sürerler fakat bunu ispat
edemezlerdi, vergi vermemek için silaha sar~l~p kan dökerlerdi. Esat Uras,
Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi adl~~eserinde 1780-1853 tarihleri aras~ nda Zeytun'da bir çok Ermeni ayaklanmas~~ç~kt~~~ n~~belirtiri.
O tarihten sonra, yabanc~ lar~ n da k~~k~ rtmalanyla Zeytun Ermenileri
zaman zaman ayaklanm~~~ve kan dökmü~lerdir. 1862 y~l~nda ve 1878 Rus Sava~~~s~ras~nda da Zeytun'da isyanlar ç~karm~~lard~ r.
Bu dönemde Zeytun Ermenileri, Anadolu'da faaliyet gösteren Amerikan
misyonerlerinden de cesaret alm~~lard~ r. 1878 Berlin Antla~mas~ ndan sonra
Osmanl~~Ermenileri devletin ba~~ na büyük bir gaile olmaya ba~lam~~ t~ r.

* Kahramanmara~~Sütçü ~ mam Üniversitesi (KSÜ), Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Ö~retim Üyesi.
I Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yay~nlar~. 2. Bask~, ~stanbul 1987,
s.488-489.
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1887'de H~ nçak Komitesi, 1890'da Ta~nak Komitesi kurulmu~~ve ondan
sonra bu gizli örgütler Anadolu'da y~ llarca sistematik biçimde kan dökmü~lerdir. Gizli komiteler, ayaklanma ç~ karmak için en elveri~li yerlerden biri
olarak öncelikle Zeytun'u seçmi~lerdir.
Zeytun Ermenileri 1895 y~l~ nda yeniden ayaklanm~~ lard~ r ve bu ayaklanma, H~nçak komitesi taraf~ ndan haz~ rlan~p yürütülmü~ tür. Bu ayaklanma
24 Ekim 1895'te ba~lad~~ve 28 Ocak 1896 tarihine kadar devam etti. 3 Kas~ m
1895'te asiler, Halep'teki ~ngiliz Konsolosuna ba~vurdular ve mühimmadarm~ n azald~~~n~~ bildirerek ~ ngiliz Hükümeti'nin müdahalesini istediler. Istanbul'daki ~ngiliz Büyükelçisinin Bab~ ali üzerindeki bask~s~~ sonucu Zeytun
asileri müstahak olduklar~~ cezadan kurtuldular. Sonunda ellerindeki silahlar~ n teslim edilmesi, genel af ilan edilmesi ve eleba~~lar~ndan be~~H~ nçak komitecisinin yurt d~~~ na ç~ kar~lmas~, geçmi~~vergilerin affedilmesi, miri verginin azalt~lmas~~~artlar~~ile asiler teslim oldular. Böylece isyan bitti. ~syana kat~ lan Ermeni asiler, ~ngiltere taraf~ ndan kurtar~ld~2.
Osmanl~~Devleti'nin I. Dünya Sava~~ 'na girmesini f~ rsat bilen Ermeniler,
siyasi amaçlar~n~~ gerçekle~ tirmek ve içerden devleti çökertmek için i~galci
bat~~güçlerinin oyununa gelerek kin ve intikam duygulanyla Türk ordusunu
arkadan vurmaya, savunmas~ z insanlar~~ac~mas~zca katletme~e ba~lad~lar. Siyasi amaçlar~~ u~runa 1878-1915 tarihleri aras~ nda bir buçuk milyon Müs1üman'~~ ~ ehit ettiler. Ermenilerin yapa geldilderi bu ihanetlerinden dolay~~ 14
May~s 1915'te Nakl-i Sükkan kanunu ç~kar~ld~ . Böylece devlete ve millete zarar veren ve verme te~ ebbüsünde bulunan Ermenilerin bulunduklar~~yerden
al~ narak daha güvenli yerlere nakledilmeleri sa~land~'.
23 Nisan 1914'te Zeytun'da bir eve saklanan sekiz Ermeni e~k~yas~n~~ tutuklamak için üzerlerine bir jandarma müfrezesi gönderildi. Teslim olmak
istemeyen e~kiya askere ate~~açt~~ ve bu çat~~mada halktan bir ki~i öldü. Ev
tam olarak ablukaya al~nd~~~~s~ rada Ermeni Piskoposu olaya müdahale etti.
Ayr~ca Ermeni halk~~da bu durumdan istifade ederek jandarmaya silahla sal-

2 Ahmet Eyicil, Mara~'ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri, Gün Yay~nc~l~ k, Ankara 1999, s.214226., Osmanl~~Ar~ivi Y~d~z Tasnifi Ermeni Meselesi (Ottoman Archives Y~ld~z Collection The
Armenian Question ), Tarihi Ara~t~ rmalar ve Dokümasyon Merkezi Kurma ve Geli~tirme Vakf~,
~stanbul 1989, c.2, s.433., Uras, a.g.e., s.4090-401.
3 Abdullah Emircan, Mehmet Emin Gerger, Ermeni Vah~eti, Cemre Yay~nlar~, ~stanbul
1992, s.26.
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d~rd~. Çat~~man~ n kontrol edilmeyecek kadar büyümesi üzerine jandarma
müfrezesi e~k~yay~~tutuklayamadan Mara~'a dönmeye mecbur oldu4.
Ermeni isyanc~lar, 17 A~ustos 1914'de Zeytun askerlik ~ubesinden terhis
edilen And~r~nl~~yüz Müslüman'a hücum ettiler ve bunlar~~ hunharca öldürdüler. Bu sald~r~~esnas~nda Be~en Köyü'nden birçok masum insan~~da katlettiler.
H~ nçak Komitesi ba~kan~~Çak~ ro~lu Panos'un evinde toplanan Ermeniler, Hükümet binas~n~~basarak kaymakam~~öldürme ve telgraf tellerini kesme
konusunda karar ald~. Fakat Ermenilerin gerekli tedbirleri zaman~ nda alamamas~~ve hücum emrini vaktinde verememesi nedeniyle al~ nan bu i~renç
karar uygulanamad~s.
K~ rk ki~ilik bir silahl~~Ermeni çetesi Zeytun'a yaya bir saatlik mesafede 2
Eylül 1914 tarihinde yirmi bir yolcuyu soyarak 12.000 kuru~~paras~n~~zorla
ald~. K~~lada bulunan otuz er, Zeytun'dalti Ermenilerin bask~~ve zulmüne dayanamayarak kaçmaya mecbur oldu. Ermeni e~k~yas~ n~n yapt~~~~zulme Müslümanlar taraf~ndan kar~~l~k verilece~i endi~esi ortaya ç~ k~nca Mara~'ta bulunan seyyar bölü~ündeki acemi 200 erden olu~an kuvvetin Zeytun'a gönderilmesine karar verildi. Daha fazla kuvvete ihtiyaç bulunmas~ na ve istenmesine ra~men ~ehrin güvenli~ini sa~lamak için 1160 mevcutlu Depo Taburu' nun Mara~'tan ayr~lmas~na izin verilmedi 6.
24 Ekim 1914 tarihinde Mara~~e~raf~ ndan on be~~ki~inin imzas~~ile Harbiye Nezareti'ne gönderilen telgrafta; Ermeni e~k~ yasm~n 1895 y~l~nda And~ r~ n Hükümet Kona~~'n~~yakt~~~ n~, bu tarihten beri ak~l almaz bir ~ekilde
halka zulmetti~ini, erkekleri öldürerek çocuklar~~yetim ve kad~nlar~~ dul b~ rakt~~~ n~, 1910 y~l~ndan beri da~lara ç~ kan e~k~yan~n Müslümanlar~ n yollar~ n~~
keserek kan döktü~ünü, seferberlik davetine icabet ederek Zeytun'a gelen
60 askere sald~rd~~~ n~~ve bu askerlerin 250 liras~ n~~gasbetti~ini, e~k~yan~ n cezalanchr~lmad~~~m, baz~~nüfuzlu kimselerin e~kiya taraf~ n~~tutarak suçlular~~
affettirmek istediklerini, bu duruma Müslümanlar~ n çok üzüldü~ünü ve onlar~~destekleyenlerden nefret ettiklerini, e~er durum böyle devam ederse seferberlik davetine kat~lacak olanlar üzerinde olumsuz etki b~rakaca~~n~~ve bir
kaç gün önce Jandarma Ahmet'in ~ehit edildi~ini bildirdi. Ayr~ca e~raf, ~ehitTarih Belgeleri Dergisi (ATBD), Say~~86, Belge no 2048, Ankara Nisan 1987, s.l.
Ero~lu, Ermeni Mezalimi, Sebil Yay~nevi, ~stanbul 1995, 5.97-98.
ATBD , Say~~81, Belge no 1806, Ankara Aral~k 1982, s.19.
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914

AHMET EY~C~ L

le~in kan~~ kurumadan e~k~yan~ n cezaland~r~lmas~n~~ve affedilmemesini, e~k~ yan~n cezaland~ r~ lmas~ ndan sak~ n~llyorsa Müslüman halk~ n serbest b~ rak~lmas~n~~istedi 7.
~ngiliz, Rus ve Frans~zlar~ n siyasi emellerine alet olan ve tahriklerine kap~lan Ermeniler, i~galcilerin bulunduklar~~bölgelerde Osmanl~~kuvvetlerinin
gücünü zay~ flatmak ve etkisiz hale getirmek için harekete geçtiler. H~nçak
Komitesi'nin öncülü~ünde isyan ederek katliamlar yapt~lar.
Zeytun'da I. Dünya Sava~~~y~llar~nda isyan~~sevk ve idare edenler, H~nçak
Komitesi ba~kan~~Çak~ro~lu Panos ile karde~i Solako~lu Mesrup ve Yeni
Dünyao~lu Nisan adl~~Ermenilerdi.
Ermeni çetesi Zeytun'un sarp yerinde bulunan Tekye Manast~r~'na çekildi. Bunlar~n takibât~~esnas~nda ~ubat 1915'te Mara~~Jandarma Kumandan~~
Binba~~~Süleyman Bey8 ile yirmi be~~asker ~ehit dü~tü ve otuz dört asker yaraland~. Asilerin bir k~sm~~yakaland~~ise de, ço~u karanl~ ktan ve bulunduklar~~
yerin sarp olu~ undan faydalanarak kaçmay~~ba~ard~°.
Küçük bir jandarma müfrezesi 18 Mart 1915'te Mara~~ile Zeytun aras~nda otuz ki~ilik bir Ermeni çetesinin silahl~~sald~ r~s~na u~rad~. Sald~ r~ da 6
er ~ehit oldu. Ayn~~gün iki jandarma koruyuculu~unda Zeytun'a gelmekte
olan acemi erler Ermeniler taraf~ ndan kiliseye hapsedildi'°.
Zeytun'a cephane götüren jandarma k~ tas~na 10 Nisan 1915'te silahl~~
Ermeni e~k~yas~~sald~ rd~. Çetelerin devaml~~olarak sald~ r~lar~~sebebiyle bölgede huzur ve güvenlik kalmad~ . Bunun üzerine Zeytun ve Mara~'ta oturmalar~~sak~ ncal~~bulunan Ermenilerin mecburi olarak Konya'ya gönderilmesi
hususunda gere~inin yap~lmas~~ IV. Ordu Kumandan~~Cemal Pa~a'ya bildirildi".
Fransa ve Rusya'n~n tahrik ve te~vikiyle Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~ayaklar~mar al~~kanl~ k haline getiren Zeytun Ermenileri, Çanakkale Sava~lar~ 'n~n

ATBD, Say~~86, Belge no 2049, s.5.
~ehit edilen Mara~~~l Jandarma Kumandan~~Binba~~~Süleyman Bey'in an~s~na Zeytun'un
ad~~ ~rade-i Seniye ile Süleymanh'olarak de~i~tirildi. Yalç~ n Özalp, Milleti Sad~ka Paurus~~ve Mara~, Fatih Gençlik Vakf~~Matbaas~~i~letmesi, ~stanbul (tarihsiz), s.325.
9 Ero~lu, a.g.e., s. 99-100.
I° ATBD, Say~~81, Belge no 1820, s.98.
~~~ ATBD, Say~~81, Belge no 1823, s.112.
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devam etti~i 18 Mart 1915' te isyan ederek yeniden ayaklandilar". Vatan~n~~
savunan Türk askerini arkadan vurdular. Bunun üzerine 25 Mart 1915'te isyanc~lar~n sakland~~~~Saint Mary Manast~r' üzerine asker gönderildi. Çat~~ma
ak~ama kadar devam etti ve e~k~yan~n bir k~sm~~gece firar ederek kurtuldu.
Müsademede 26 asker yaraland~, bir binba~~~ve 8 er ~ehit oldu, buna mukabil
100 e~kiya yaraland~~ve 37 e~kiya öldürüldü. 25 Mart'ta Zeytun'da aramaya
devam edildi ve 5 e~kiya ele geçirildi. Ayr~ca silah, barut, zararl~~yay~n ve
Ermeni cemiyetinin mührü bulundu. Yap~lan s~k~~takip ve al~nan cayd~ r~c~~
tedbirler üzerine 29 Mart'ta 300 e~kiya teslim oldu. 2 Nisan'da firar eden e~kiya, Ali Kayas~~ve Sultan Da~~~mevkiinde topland~. Muhtemel bir katliam~~
önlemek için üzerlerine bir da~~topuyla bir müfreze asker gönderildi". Manast~rdan kaçan e~kiya stretejik bir yer olan F~ nd~cak'a yerle~ti ve burada 8
Haziran 1915 tarihinden itibaren yeniden isyan etti". F~ nd~cak köyüne toplanan 400 Ermeni e~k~yas~ , çevre köylerde bir çok ev yakt~~ve 10 Müslüman'~~
öldürdü. E~kiya ile 132. Alay aras~nda 20 Temmuz'da çat~~ma ba~lad~. Çat~~mada 2 jandarma ~ehit oldu ve 3 jandarma da yaraland~. Olaylar~n büyümesi
üzerine IV. Ordu Kumandan~~Cemal Pa~a 132. Alay'~n takviye birlikleri ile
kuvvetlendirilmesini istedi 15 . 2 A~ustos 1915'e kadar devam eden F~ nd~cak
isyan~ nda 2.000 asker 5.000 sivil olmak üzere toplam 7.000 Müslüman Türk
~ehit verildi. Ermenilerden ise sadece 2.100 isyanc~~öldürüldü 16 .
IV. Ordu Kumandan~~Cemal Pa~a, I. Dünya Sava~~~esnas~nda güneyde
ç~kar~lacak Ermeni isyanlar~ n~n sebeplerini ve güvenlik bak~m~ ndan verece~i
zarar~~çok iyi biliyordu. ~syan~n ç~ kmas~~halinde asayi~~ve güvenli~i sa~lamak
amac~~ile Ermenilerin ya~ad~~~~Zeytun gibi hassas yerlerde bir çok askeri kuvvet bulundurmak zorunda kal~nacaku '7. Dörtyol, Antep, Urfa ve Zeytun gibi
bölgelerde ç~kar~lacak Ermeni isyan~~Suriye'yi Anadolu'dan ay~rmay~~kolayla~uracaku. Buralarda ya~ayan Ermeniler, eskiden beri isyan ç~ karmaya haz~r
ve al~~~k olmalar~ndan dolay~~ sadece d~~ar~ dan verilecek bir emri bekliyorlard~ . Bu hassas durumdan istifade eden Frans~ z ve ~ngiliz Do~u Akdeniz ordular~~kumandanlar~, Çanakkale Sava~lar~ 'n~n en ~iddetli anlar~nda Ermeni-

12 Eyicil,

a.g.e., 5.333.
a.g.e., s.340. ATBD, Say~~86, Belge no 2053, s.23.
14 Eyicil, a.g.e., s.342.
15 ATBD, Say~~81, Belge no 1836, s.176.
16 Eyicil, a.g.e., s.342-47.
17 Ya~ar Akb~y~k, Milli Mücadelede Güney Cephesi Marn,~, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Ara~t~ rma Merkezi, Ankara 1999, s.310.
13 Eyicil,
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lere verdikleri talimatla isyan~~ ba~latt~lar. Ayr~ca bu durumu çok iyi bilen
Amerikan Milli Ermeni Savunma Komitesi ba~ kan~~Miran Seraslan, ~ngiliz
D~~~ ~~leri Bakanl~~~ 'na bir mektup gönderdi ve mektubunda Kilikya'ya gönüllü isyanc~~ sevk etmek için haz~ rl~ k yapt~~~n~, oradaki Ermenilerin Sis
(Kozan), Haçin (Saimbeyli), F~ rn~s, Mara~~ve F~nd~cak'ta isyan bayra~~~açarak Toros Da~lar~ 'ndan Akdeniz'e kadar bir sava~~sahas~~ olu~turaca~~ n~~ve
böylece Osmanl~~ordular~n~n M~s~ r'a do~ru ilerlemesine engel olunabilece~ini belirtti 18.
Vatanda~~~oldu~u devleti aleyhinde isyan etmeleri sebebiyle Zeytun'daki
Ermenilerin tamam~~ 9 May~s 1915'ten itibaren Nakl-i Sükkan Kanunu'na
tabi tutuldu '9. Bu arada Mara~ 'tan tehcir edilen Ermenilerden borçlu olanlar~n borcu al~nmad~ 2° ve ticaretle me~gul olanlar~mn ~ehirde kalmas~ na izin
Tehcir esnas~nda haks~zl~ k yapan görevliler hakk~nda gerekli yapt~r~mlar uyguland~~~~gibi haks~zl~~a u~rayan Ermenilerin de maddi masraflar~~
Maliye Bakanl~~~ 'nca kar~~land~22.
Ba~dat Demiryolu projesi, Almanya ile Osmanl~~ Devleti'nin ili~kisinin
artmas~na ve ~ngiltere'nin endi~eye dü~mesine sebep oldu. ~ngiltere, Hindistan ve M~s~ r'la olan ula~~ m~ m sa~layan yol güvenli~inin tehlikeye dü~mesinden korkuyordu. Rusya, Osmanl~ 'n~ n güç kazanmas~na kar~~~ ç~ k~yordu.
Fransa, Türkiye'nin mali i~lerine Almanya gibi ba~ka bir devletin kar~~maya
ba~lad~~~ n~~görmekten dolay~~büyük bir endi~eye kap~l~ rken, müttefiki Rusya'n~n da siyasi emellerini destekliyordu23.
1903 Ba~dat Demiryolu anla~mas~nda kendilerine ~art ko~ulan hükümlere ba~l~~ kalaca~~n~~ taahhüt eden Almanya'n~ n" Asya Türkiye'sinde 450
misyoneri ve yüzlerce yerli H~ ristiyan yard~ mc~s~~bulunuyordu. Alman Katolikleri, misyonerlik faaliyetlerinde Protestanlardan geri kalm~yordu25. Bilhassa demiryolu in~as~~ esnas~nda bölgede bulunan Katolik ve Protestan
18 Akb~y~ k, a.g.e, 5.311.

Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), (0.B.E.) Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü Osmanl~~Ar~iv Dairesi Ba~kanl~~~ , Yay~n nu.14, Ankara 1994, 5.28.
20 0.B.E., a.g.e., s.37.
21 0.B.E., a.g.e., 5.39.
a.g.e., s.188.
23 Edward Mead Earle, Ba~dat Demiryolu Sava~~ , Tercüme Eden: Kas~ m Yarg~c~ , Milliyet
Yay~nlar~, ~stanbul 1972, s.18
24 Earle, a.g.e.,s.136.
25 Earle, a.g.e.,5.145.
19 0smanh
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mezheplerinde olan Ermeniler in~aatlarda çal~~~yorlar& Almanlar, Toros
Tünelleri'nin in~as~ nda çal~~an Ermenilerin i~~gücünden faydalan~yordu.
Almanlar~n himayesi alt~nda çal~~an ve bunu f~ rsat bilen Ermeniler, gündüz
i~çilik ve gece e~kiyal~k yap~yorlard~. Bu nedenle demir yolunun güvenli~ini
sa~lamak ve i~çilerin faaliyetlerini takip etmek için ~imendifer Taburu kuruldu.
Aslen Frans~z olup ~talyan vatanda~l~~~ ndan ayr~ld~ ktan sonra Osmanl~~
vatanda~l~~~ na geçen Robert, ~imendifer i~letme ve in~aat ~irketinde birçok
Ermeni ve Rum as~ll~~memur ve i~çileri istihdam etti. Bu ~irkette çal~~an Ermeniler de, Türklerden intikam almak için çete faaliyetlerine devam ettiler.
Bu nedenle, Toros Demiryolu'nda çal~~an Marasl~~Ermeni i~çilerinin 22 Nisan 1916 tarihinde 24 saat içinde Mara~'a dönmelerinin sa~lanmas~~Dahiliye
Nezareti'nce Mara~~Mutasarr~fl~~~'ndan istendi27.
26 Nisan 1916'da Mar~'ta Nakl-i Sükkan Kanununa göre sevk olunmayan 3.845 erkek ve 5.000 kad~n olmak üzere toplam 8.845 Ermeni bulunuyordu. Bunlar~n 500'ü Gregoryan ve di~erleri Katolik idi. isyan etmekten dolay~~Katoliklerin sevki yap~ld~~ve isyana kat~lmayan Gregoryanlar~n yerlerinde
kalmas~~sa~land~~28. Devletten ald~~~~ihalelerle a~~ r~~ derecede zengin olan,
daha önce çe~itli isyanlara kat~lan, Katolik olan ve bilhassa 1895 isyan~nda
50,000 adet ~~nayd~r ve Martini marka tüfek ile bunlarla kullan~lmak için
20,000,000 merminin al~nmas~nda önemli rol oynayan sab~ kal~~Mara~~Mebusu H~ rlakyan Efendi Meskene'ye sürgün edildi.
~syan ç~karmak amac~yla toplan~p da~a ç~kan Ermeni e~k~yas~ , Müslüman
köylerde bar~nam~yordu fakat, Müslüman olmayan köylerden destek
buluyordum. Tâkibat sonucunda yakalanmaktan kurtulan Ermeni e~k~yas~~
sarp arazilere gizleniyor ve Toros demir yolunun geçti~i da~l~ k arazide çal~ ~an Ermeni i~çilerle diyalog kuruyordu. E~kiya ile birle~en Ermeni i~çiler, onlarla birlikte çevredeki Müslüman köylerde cinayet i~ledikten ve halk~~soyduktan sonra tekrar i~~ba~~na dönerek izlerini kaybettirmeye çal~~~yorlard~~31.
26 12. Kolordu Kumandanl~~~ 'n~n 22. 05. 1918 tarih ve 1519 say~l~~yaz~s~. Askeri Tarih Ara~t~rmalar~~Stratejik Etiit Ba~kanl~~~~(ATASE), Klasör no 4223, Dosya no 84, Belge no 1-120. 12.
27 0.B.E., Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü Osmanl~~Ar~iv Dairesi Ba~kanl~~~,
Yay~ n nu.14, Ankara 1994, s.137.
28 0.B.E. , a.g.e., 5.140.
29 0.B.E., a.g.e., s.147.
30 ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 20.
31 ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 20-2.
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Nakl-i Sukkan Kanunu'na tabi tutulan Ermenilerin bir k~sm~~yolculuk
esnas~ nda güvenlik aç~s~ ndan s~k~nt~lara sebep oluyordu. Buna meydan vermemek için Hükümetçe gerekli tedbirler al~ nd~. ~zmir'den zorla ç~ kar~l~ p
nakil edilen 200 Ermeni komitac~~muhafaza alt~nda 13 Kas~m 1 91 6'da Mara~~
yoluyla Zor'a sevk edildi".
5 Aral~ k 191 7'de ~slahiye civar~ nda halka zulmeden bir Ermeni çetesinin
oldu~u tespit edildi. Bu çeteye demir yolunda çal~~an Ermeniler yard~m ediyordu. i~çiler demiryolundan ve ~imendifer Taburu'ndan çald~klar~~ silah,
cephane ve e~yalar~~çetelere gönderiyorlard~. Bunlar~n deste~ini alan Ermeni
çetesi çevrede tedhi~~hareketine devam ediyordu. Çetenin faaliyetlerine son
vermek için denetim art~ r~ld~~ve Miralay Fuat Bey, Amele Taburu ile in~aatta
çal~~mak amac~yla yerle~tirilen i~çilerin denetim ve gözetimini yapmak üzere
görevlendirildi 33.
~slahiye civar~ ndaki Ermeni çetesinin tâldbat~~ yap~l~ rken di~er bölgelerde de çete faaliyetleri devam ediyordu. Mara~'~ n kuzeyindeki Ali Kayas~~civar~nda otuz ki~ilik Ermeni çetesinin takibi için Kilis ve Antep'ten otuz ki~ilik
müfreze gönderildi. Yard~m olarak gönderilen kuvvetlerle bu çetelerin takibi
1 4 ~ubat 191 7 tarihinde tamamland~".
Mara~~ve çevresinde Ermeni e~k~yas~n~~ etkisiz hale getirmek, firarileri
yakalamak ve asayi~i sa~lamak için Onuncu Depo Alay~'n~n Birinci Taburu
1 6 Kas~ m 191 7 tarihinden itibaren Mara~'ta bulunduruldu. ~ki ay boyunca
bu tabur etkili olamad~. Birinci taburun k~ rkar mevcutlu üç müfrezesi Pazarc~ k, bir müfrezesi de And~ r~ n'a gönderildi. Burada askerin istirahat~~sa~land~ ktan sonra çevrede asayi~i sa~lamak amac~yla 1 6 Ocak 1918'de harekete
geçildi. Hareket esnas~nda tabur kumandan~, kurallara uymad~~~~gibi disiplini sa~lamakta sorumlulu~unu idrak etmedi. Kumandamn bu tutumu dü~man~~cesaretlendirdi ve Ermeni çetesinin Mara~'a yakla~mas~n~~kolayla~t~rd~.
Bunun üzerine e~k~yar durdurmak için iyi e~itilmi~~asker gönderilmesi, bölgenin menzil müfetti~ince denetlenmesi" ve tabur kumandan~na gerekli
0.B.E., a.g.e., s.158.
On ~ kinci Kolordu Kumandanl~~~ 'mn Adana Askeri Hat Komiserli~ine gönderdi~i
05.12.1917 tarih ve 4851 say~l~~yaz~s~. ATASE, Klasör no 4223, Dosya no 84, Belge no 1-3, 1-4, 1-5,
1-6, 1-7, 1-8,.
34 ~slahiye Takip Müfreze Kumandanh~~'mn 14.02.1917 tarihli telgraf~. ATASE, Masör no
4223, Dosya no 84, Belge no 1-16.
35 Menzil Müfetti~i'nin F~rat Menzil Müfettisli~i'ne gönderdi~i, Onuncu Depo Alay~~Birinci Tabur Kumandan~ 'n~n e~k~yan~n yakalanmas~na göz yumdu~u hakk~ndaki 16 Ocak 1918
tarihli telgraf~. ATASE, Klasör no 4218. Dosya no 17, Belge no 4.
32
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emrin verilmesi istendi. Öyle ki 27 Ocak 1918 tarihinde ~ehirde asayi~~ve güvenlik tamamen bozuldu. Bu sebeple çevrede bulunan köylerde ya~ayan Ermeniler bile e~kiyal~ k yapmaya cesaret etti 36.
Onuncu Depo Alay~ 'n~ n Birinci Taburu'nda bulunan zabit Nedim
Efendi 5 Ocak 1918'de Göksun'un Kösürük Gözü ad~ndaki yerde silahl~~ çat~~mada ~ehit oldu ve 4017 numaral~~Alman yap~m~~mavzeri e~kiya taraf~ ndan
gasp edildi".
2. BOZO ÇETES~~
Bozo Çetesi, I. Dünya Sava~~~s~ ras~nda Mara~'~ n Pazarc~k Kasabas~ 'ndan
Bozo A~ireti'ne mensup Bozo taraf~ ndan kuruldu. A~iretlerin bir k~sm~n~~
yan~ na alan ve Ermenilerce desteklenen Bozo Çetesi k~sa sürede büyüdü.
Kurulan Bozo Çetesi etrafa korku saçmaya ve halk~~ ya~l~, çocuk ve kad~n demeden öldürmeye ba~lad~. Bu çete ile 17 Ocak 1918'de Pazarc~ k'~ n Cimikan da~~ nda müsademeye girildi. Müsademede müfrezeden bir er ile bir
jandarma ~ehit oldu. E~k~yadan alt~~ ki~i öldürüldü ve üç beygir itlaf edildi.
Gece karanl~~~ ndan faydalanan e~kiya firar etti ise de suçlular~ n tâkibauna
devam edildim.
Bu arada taburun dördüncü bölü~üne mensup 1887 do~umlu Hasan
o~lu Halil onba~~, rahats~zl~~~ ndan dolay~~ 8 kaput ve 6 battaniye ile Pazarc~ k'~ n Harmanc~ k Köyü'ne b~ rak~ld~. Fakat Bozo Çetesi 21 Ocak 1918'de Harmanc~ k'da b~ rak~lan Halil Onba~~ 'n~n üzerine sald~ rd~. Halil Onba~~~mermisi
bitinceye kadar e~kiya ile sava~t~. Kur~unu kalmayan Halil Onba~~~Bozo Çetesi taraf~ ndan hunharca ~ehit edildi39. Halil Onba~~ 'n~ n yan~ nda bulunan ve
6639 numaral~~Alman yap~m~~mavzer, 8 kaput, 6 battaniye ve 1 kasatura Bozo
Çetesi'nce gasp edildi 40. E~k~yan~ n takibine devam edilerek Tilkiler Köyü'ne
gelindi. Onuncu Depo Alay~ 'na ba~l~~ ~kinci Tabur, Mara~' ta bulunan Birinci
Tabur ve Antep'ten gönderilen müfrezelerle birle~en kuvvetler, Köseceli
(Köseler) Köyü'nden hareket ederek Tilkiler Köyü'ne ula~t~lar. Bozo A~ireti'ne ba~l~~Karalar A~iretleriyle Tilkiler A~ireti'nden bir miktar yard~mc~~kuv-

Klasör no 4218, Belge no.4-5.
Ordular~~Depo K~taau Müfettisi'nin Antep'ten 12. Ordu Kumandanl~~~ 'na
gönderdi~i 21.01.1918 tarihli yaz~s~. ATASE. Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-2.
38 Y~ld~r~ m Ordular~~ Depo K~taau Müfettisinin 12. Kolordu Kumandanl~~~ 'na gönderdi~i
22 .1. 1918. Tarih ve 2 nolu raporu. ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-4, 4-29.
39 ATASE , Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-2.
4° ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no.4-29.
36 ATASE,

37 Y~ld~r~m
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vet al~nd~. ~kmalini tamamlayan ve yerli a~iretlerden yard~m alan kuvvetler,
Gani Da~~~istikametine hareket ederek Bozo Çetesi'ni takip ettiler'''. Duman
Tepe'de Bozo Çetesi ile müsademeye girildi. Müsademede mülaz~ m Avni
Efendi ve iki er a~~r bir ~ekilde yaraland~~ve üç er ~ehit oldu42.
Duman Tepe müsademesinde Bozo Çetesi'nden alt~~ki~i öldürüldü ve üç
beygir itlaf edildi. Bozo Çetesi direnmeye devam etti". Bozo Çetesi ile üst
üste iki defa çat~~maya girildi ise de bir sonuç al~ namad~. Mülaz~m Ali Nazmi
Efendi komutas~ndaki müfreze ile onu destekleyen mülaz~m Hasan Efendi
komutas~ndaki müfreze 22 Ocak 1918'de Pazarc~k'~n Ufac~ kl~~Köyü civar~nda
Bozo Çetesi ile üçüncü çat~~maya dört saat devam etti. Bu silahl~~ çat~~mada
Üçüncü Depo Alay~ 'n~ n Birinci Taburu'ndan iki er ~ehit oldu ve ikinci taburdan bir er yaraland~. Bozo Çetesi'nden dokuz e~kiya öldürüldü ve üç hayvan itlaf edildi. Çat~~ma esnas~nda çete reisi Bozo yaraland~. Bu arada ikinci
müsademede yaralanan Avni Efendi, Cihyife (Cinife-Yavuzeli) Köyü'nde vefat etti". E~k~yan~n takibi s~ras~nda yap~lan müsademede Onuncu Depo Alay~ 'na mensup Hanefi, Muhsin ve Hasan adl~~askerler ~ehit oldu.
Mara~~ve Pazarc~ k bölgesindeki e~k~yan~n etkisiz hale getirilip tutuklanmas~~ konusunda 25 Ocak 1918 tarihinde Tabur Komutan'~na yeniden talimat verildi. Ayr~ ca askerin moralini yüksek tutmak için Onuncu Depo Alay~ 'na mensup askerlerin taltif edilmesi önerildi'''.
Yedek takviye birli~i gelmeden önce Bozo Çetesi'ni ortadan kald~rmak
amac~yla 30 Ocak 1918'de bir müfreze ç~kar~ld~. Bu müfrezeye Kötürük A~irefi'nden Bozo Çetesi'nin sakland~~~~yerleri bilen yard~mc~~elemanlar al~ nd~,
bunlar~n bilgi ve tecrübelerinden istifade edildi. Ayr~ca Kötürük A~ireti'nden
otuz ki~i silahland~ r~larak halktan da destek al~nd~. Bir zab~ tan~n komutas~nda 15 ki~ilik küçük bir kuvvet olu~turuldu'''.
E~luyay~~bast~rmak için Pazarc~k'ta 25 ki~ilik üç müfreze kuruldu. Müfrezelere halktan gönüllü kat~lanlar hakk~nda mahalli hükümetten destek ve
41 Y~ld~r~m Ordular~~Grubu Depo K~ taat~~Müfetti~i'nin 12. Ordu Kumandanl~~~ 'na gönderdi~i 02.02.1918 Tarih ve 1 no'lu raporu. ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4,
26.
42 ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no.4-29.
43 ATASE, Masör no 4218, Dosya no 67. Belge no 4-26, 4-27, 4-28.
44 ATASE, Masör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-3, 4-30.
46 ATASE, Masör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-12.
46 ATASE , Masör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-9.
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güvence al~nd~. Her askere 150 fi~ek, her müfrezeye dört sand~k cephane verildi. Gönüllü kaulanlara silah verilmesi konusunda çok dikkat edildi~i gibi47
gönüllü kat~lanlar~ n kendi ba~lar~na hareket etmesine, a~iretlerin yan~ na
gitmelerine, tâkibattan bir netice al~n~ncaya kadar müfrezeden ayr~lmas~na,
hastal~k gibi durumlar istisna olmak üzere kesinlikle izin verilmedi".
Olaylar~n olumsuz yönde geli~mesi üzerine XII. Kolordu Kumandanl~~~,
31 Ocak 1918 tarih ve 342 say~l~~ yaz~s~yla Mara~~bölgesinde bulunan çetelerin
tâkibat~ n~n yap~ lmas~~ ve kesin olarak imha edilmesi konusunda talimat
verdi .
Mara~' ta asayi~~ve güvenlik sa~lanamad~~~ ndan ve e~k~yan~n 29 Ocak
1918'de sald~ r~lar~~ nedeni ile menzil nakliyan a~~ r~~ derecede zarar görüyordu. Bazen menzil nakliyat~~yap~lam~yordu. Menzil nakliyat~m yapmak ve
e~k~yay~~ ortadan kald~ rmak için Adana'dan acemi olmayan üç yüz askerin
gönderilmesi istendim. Fakat bu tarihte Adana'da üç haftal~ k askeri e~itimlerini tamamlam~~~sadece 245 acemi asker bulunuyordu". Fakat Pazarc~ k' taki e~k~yay~~ bast~ rmak için yeteri kadar kuvvet gönderilmesi gerekiyordu. Bu
sebeple 1 ~ubat 1918 tarihinde, Adana Talimgah Kumandanl~~~ 'nda bulunan 245 acemi asker Mara~'taki jandarma birli~ini takviye için gönderildi 52.
Antep, Mara~, Besni, Rum Kale ve Pazarc~k bölgesinde ~ikayette bulunan
birçok köy 7 ~ubat 1918 tarihinde e~k~yan~n bask~s~ ndan kurtar~ld~. Tâkibat
neticesinde Bozo Çetesi ile Cimikanl~, Mucakanl~ , Gani Da~~, Kara Kale,
Ufac~ kl~~ ve Yapalak gibi yerlerde yap~lan müsademede dokuz e~kiya öldürüldü ve üç hayvan itlaf edildi. Ayn~~tarihte Zeytun'da e~kiyal~k yapan Atir Ali
Çetesi Mara~'tan gönderilen Mülaz~ m ~ükrü Efendi kumandas~nda yirmi ki~ilik bir kuvvetle takip edildi. Pazarc~ k ve Süleymanl~~ gibi yerlerde çetelere
yard~m ve yatakl~ k edenler takip edildi.
Pazarc~ k'ta iki numaral~~ müfreze kumandan~~ Mülaz~m Naci Efendi,
Bozo Çetesi ile 7 ~ubat tarihindeki yapt~~~~silahl~~ çat~~mada Bozo'nun karde~i Abuzer'i kolundan ve baca~~ndan yaralad~". 11 ~ubat'taki çat~~mada e~ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 448.
ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-20, 4-22, 4-23, 4-24, 4-25.
ATASE, Klasör no 4218. Dosya no 67, Belge no 4-13.
ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-7.
51 ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-8.
52 ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-15, 4-16.
53 4. F~rka Vekili'nin 07.02.1918 tarihinde Antep'ten Adana On ikinci Kolordu Kumandanl~~~ 'na yazd~~~~516 say~l~~yaz~. ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 9.
47
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k~yadan iki ki~i öldürüldü ve birisi yaral~~olarak ele geçirildi. Bu müsademede
yaral~~ olarak kaçmay~~ ba~aran Abuzer daha sonra ölü olarak bulundu.
E~k~yan~ n ölü olarak bulundu~u yerde 550 mavzer fi~e~i ile bir miktar barut
ele geçirildiTM.
Tâkibattan kurtulan Bozo Çetesi, 12 ~ubat 1918'de Antep s~ n~ r~~ dahilinde bulunan M~ rt~k köyünü bast~, zorla halktan bir miktar para ald~~ve buradan Pazarc~ k'~ n Karakesik Köyü'ne geldi. Bu köylülerden 50 lira ve 20 mecidiye ald~. 13 ~ubat 1918 Çar~amba günü saat 15 sular~ nda kuzeye do~ru
hareket ederek Akb~y~ k Köyü'ne geldi. 14 ~ubat Per~embe günü ak~ama kadar yalç~n kayal~ klar aras~nda Bozo Çetesi ile müsademe edildi. Bu müsademeye Karab~y~ k Karakol Kumandan~~Ökke~~Çavu~~ve on jandarma da kat~ld~.
Çat~~ma sonucunda iki çavu~~ve bir er ~ehit oldu, yirmi asker yaraland~. Bozo
Çetesi ileri gelenlerinden dört e~kiya öldürüldü ve be~i de yaraland~. Gecenin karanl~~~ ndan istifade eden e~kiya ölülerini alarak buradan uzakla~t~.
Fakat e~k~yan~ n takibine devam edildi". E~k~yan~ n muhtemel bir sald~ r~~ harekat~n~~önlemek için geni~~bir plan dahilinde çal~~~ld~ . II. Ordu Takip Müfrezesi ile Pazarc~k'taki Takip Taburu ve ~slahiye'deki 44. F~ rka birlikte hareket etti. Çetelerin tamamen yok edilmesine karar verildi ve tffidbat çok geni~~
alanda yürütüldü 56.
Mara~'taki Takip Taburu'nu takviye etmek için Adana'dan Osmaniye'ye
11 ~ubat 1918 tarihinde 150 asker sevk olundu57. Bu askerin acilen Mara~'a
gelmesi isteniyordu. Bu sebeple Takip F~ rka Bölü~ü 16 ~ubat 1918'de ~slahiye'ye ula~t158.
Al~ nan bu tedbirlerle Bozo Çetesi takip edilirken Pazarc~ k'~ n Yezdan
Köyü, 12 ~ubat 1918 Sal~~günü Güllo Çetesi taraf~ ndan bas~ ld~. Di~er taraftan
tâldbattan kurtulan Bozo Çetesi ~slahiye taraf~ na giderek demiryolu in~as~ nda çal~~an i~çileri ve Alman mühendis ve teknik elemanlar~~ rahats~z etti.
Bu defa her iki çeteyi etkisiz hale getirmek için jandarma kuvvetleri, ~slahiye
istikametine gönderildi.

54 ATASE , Klasör no 4223. Dosya no 84, Belge no 1-21, 1-22.
" ATASE , Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no12, 12-1-2, 13-1-2.
56 ATASE , Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no19, 19-1,
57 ATASE , Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 11-4,11-9.
58 ATASE , Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 11-9,11-11.
59 ATASE , Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 4-32, 4-33, 4-34, 4-35.
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Pazarc~ k'ta 17 ~ubat 1918'de asayi~~ve güvenlik sa~lanamad~. Halk e~k~ yan~n yok edilmesini istiyordu 6°. Bunun üzerine XII. Kolordu Kumandanl~~~,
Takip Tabur Kumandanl~~~ 'n~ n derhal e~k~yay~~ takip etmesini emretti6'. Bu
emir üzerine Takip Tabur Kumandanl~~~~20 ~ubat 1918 de derhal harekete
geçti. Taburun Pazarc~k'a nakli için menzil müfetti~li~i arac~ l~~~yla yard~m
edildi62.
~slahiye'de 2 Mart 1918'de meydana gelen çat~~mada firar eden e~k~yan~ n bir k~sm~~ölü olarak bulundu ve bir mavzerle altm~~~fi~ek ele geçirildi 63.
E~k~yan~ n eleba~~lar~ndan Mara~l~~Oseb Hoca, tâkibat sonucu 2 Nisan
1918'de ~ntilli Köyü'nde tutukland~. Bahçe ile Hasanbeyli aras~ ndaki da~l~ k
arazide yap~lan aramada bir sand~ k mavzer mermisi ele geçirildi 64 . Aslen Mara~'~ n Kuyucak mahallesinden olan ve Ravan Üçüncü in~aat Taburu eleman~~
olarak çal~~an Artino~lu Oseb'in i~inin ba~~ nda çal~~~ rken de~il de Adana'da
e~kiyal~ k yaparken yakalanmas~~ oldukça dü~ündürücüydü65.
Askerin ciddi bir ~ekilde aramas~ ndan rahats~z olan baz~~ Ermeniler, çe~itli mazeretler beyan ederek ba~ka yerlere gitmek istediler. Örne~in aslen
Mersinli olup Mara~'a sürgün olarak gönderilen 1878 do~umlu Elyasi Abraham, 2 May~s 1918 tarihli dilekçesi ile hasta oldu~unu ve içinde bulundu~u
s~ k~nt~l~~ durumu anlatt~. Hasta oldu~unu bahane ederek tedavi olmak amac~yla ~stanbul veya ba~ka bir yere gönderilmesini istedi. Konu üzerinde hassasiyetle duruldu~undan ad~~ geçenin durumu ve talebi Adana'da bulunan
12. Kolordu Komutanl~~~ na bildirildi66.
1916-1917 y~llar~~ aras~ nda Bahçe, ~slahiye, Haruniye (Düziçi) ve Mara~~
bölgesinde etrafa korku saçan Ermeni e~k~yasm~ n toplam say~s~~ otuz yedi idi.
E~kiya Mara~~çevresindeki da~l~ k arazide geziyor ve halka dü~manca davran~ yordu. Söz konusu bu e~k~yan~ n otuz ki~ilik bir gurubu Nisan 1918'de Ördekdede Köyü'nü bast~. Ayn~~e~kiya Nisan-May~s 1918 tarihlerinde Pazarc~ k'a
birçok sald~ r~da bulundu. Yap~lan müsademelerde bunlardan on sekizi ölü
olarak ele geçirildi. Sa~~kalan on dokuz e~kiya da~a kaçu67.
6° ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 11-12, 11-13.
K.lasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 11-17.
ATASE, Klasör no 4218, Dosya no 67, Belge no 11-19-20-21-22-23.
63 ATASE, Klasör no 4223, Dosya no 84, Belge no 1-21, 1-22.
64 ATASE, Klasör no 4223, Dosya no 84, Belge no 1-23.
65 ATASE, Klasör no 4223, Dosya no 84, Belge no 1-165.
66 ATASE, Klasör no 4223, Dosya no 84, Belge no 4.
67 Takip Müfrezeleri Osmaniye Jandarma Tabur Kumandanl~~~ 'n~ n Adana 12. Kolordu
Kumandanl~~~ 'na gönderdi~i 22 Mart 1918 tarihli yaz~s~. ATASE, Klasör no 4223, Dosya no 84,
Belge no 2-34.
61 ATASE,
62
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2 Temmuz 1918 Sal~~gecesi 30 ki~ilik Ermeni çetesi Bahçe ve ~slahiye kazalar~~aras~nda bulunan bir kaç köyü yalup y~kt~, bir miktar para ile halk~n
mal~n~~gasp etti. Çeteleri takip için ~slahiye'de temin edilen k~rk ki~ilik Nizamiye Müfrezesi, e~luyay~~takip etti ise de sarp ve da~l~k arazide gizlendiklerinden yakalayamad~. Mara~, Antep ve Besni'de de Ermeni çeteleri takip
edildi. Ta'kibattan kurtulan Ermeni çeteleri ve i~çileri çevrede halka her
türlü kötülü~ü yapmaya devam etti.
Halka zulüm yapmalar~~sebebiyle da~a ç~lunayan Ermeni i~çilerin de bu
bölgeden uzakla~t~r~lmas~~Harbiye Nezareti'den istendi. Bilhassa ~slahiye ve
Osmaniye aras~nda da~l~k k~s~mda çal~~t~r~lan i~çilerin buradan uzakla~t~nlmasm~n üzerinde ~srarla duruldu. Çünkü devam etmekte olan olaylar~n önlenmesi, bu olaylara kat~lanlar~n men edilmesiyle mümkündü. Yap~lan bu
talep üzerine vilayet jandarma müfrezeleri, ~slahiye ve Osmaniye aras~ndaki
demir yolunu koruma alt~na ald~. Bölgede bulunan Ermeni çeteleri ve i~çileri tutuklanarak buradan uzakla~unld168.
3. ÇETELEWN ORTADAN KALDIRILMASI
~ngilizlerin 20-30 Eylül 1918 tarihleri aras~ nda Mersin ve Antalya limanlarmdan karaya asker ç~karaca~~ , bu amaçla 5.000 Ermeni ve 2.000 ~ngiliz askerinin topland~~~, ~ngilizlerin K~br~s'ta toplanan gönüllü Ermeni askerleri
ile Mara~, ~slahiye ve Osmaniye civar~ nda bulunan Ermeni çetelerine yard~m
edece~i haberi al~nd~. Bu geli~melerden cesaret alan Ermeni çetelerin en
büyük amac~~demir yolu tünelleri ile imalat sanayisini ortadan kald~rmaku".
Yakla~~k bir y~ldan beri Mara~, ~slahiye, Osmaniye ve Bahçe aras~nda gezen ve halka her türlü zulmü yapan Ermeni çetesinin yok edilmesi görevi 44.
F~rka Kumandanl~~~~uhdesine verildi. F~rka Kumandanl~~~'nca, görevin yerine getirebilmesi için alay kumandanlar~n~ n yapmalar~~gereken i~ler ayr~nt~l~~bir ~ekilde planland~. Bu plana göre: Her tabur e~luyar takip etmeye elveri~li askerlerden 20 er ç~ karacak. Askerin her türlü ihtiyac~~tam olarak kar~~ lanacak. Her askere iki çift çank verilecek. Her askerin üzerinde 120 fi~ek
bulunacak. Askerin erzak ve cephanesini ta~~ mak üzere yanlar~na iki mek-

68 ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16. Belge no 20.
69 ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16. Belge no 20-2.
7° 12. F~rka Kumandanh~f n~n 44. F~rka Kun~andanh~~'r~a yazd~~~~19 Eylül 1918 tarihli yaz~s~. ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 17/A. Belge no 5, 5-1-2.
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kare (yük hayvan~ ) verilecek 71. Hatt~~ Muhafaza Bölü~ü, imalat sanayini ve
demiryolu tünellerini koruyacak". Akyar Köyü'ndeki iki tabur derhal K~s~ k
Bo~az~'na gidecek. K~s~ k Bo~az~ 'ndaki siperler tamir edilecek. Karakollar~ n
kuvvetleri arur~lacak. Askere hiç bir surette izin verilmeyecek". Ermeni çetelerine yard~ m eden Ingilizlerin, Mersin ve ~skenderun'dan yapacaklar~~ ç~ karmay~~önlemek amac~yla sahildeki güvenlik kuvvetleri takviye edilecek74.
Yukarda belirtilen haz~ rl~ klar tamamland~ ktan sonra harekat ba~lad~.
Buna göre:
Osmaniye'de ikmal edilen müfreze 29 Temmuz 1918 gecesi Cebel-i Bereket (Osmaniye) merkezi olan Yarpuz'a haraket ederek burada topland~.
Mevcut kuvvet ihtiyaca göre taksim edildi. Hasanbeyli'nin güneyindeki Gürp~ nar ile ~slahiye'nin güneyindeki Beyp~ nar aras~ ndaki bölge arand~~ve Gav~~rda~~~(Nurda~~ ) bölgesine ait tedbirler al~ nd~ ktan sonra ~slahiye'nin güneyinde ve Germencik civar~ nda toplan~ld~ . Buradan sonra kuvvetler kollara
ayr~ld~. Bir kol Alacakilise, bir kol Sabundere, bir kol Kartalda~~ve bir kol da
Büyükda~~istikametine devam etti. Bu i~lemlerden sonra kollar, Kaurkale ile
Ökke~baba aras~ ndaki bölgeden kuzeye do~ru hareket etti ve Gavurgölü tamamen arand~. Elo~lu'nun güneyindeki Çakmaktepe yak~n~ ndan da~a ç~~k~ld~. De~i~ik kollarla Çomruk Köyü istikametinde yürüyü~e devam edildi.
Bundan sonra Kömürler (Nurda~~) ve Elo~lu (Türko~lu) aras~ ndaki da~l~k
bölge ile Bahçe ve Küçük ~ntilli Köyü istikametine hareket edildi. Kollara ayr~lan ve arama yapmak amac~yla da~~lan kuvvetler daha sonra ~slahiye'de
topland~.
Bu çok geni~~ve kapsaml~~ arama esnas~ nda köylerde bulunan herkese
adil ve insanca muamele yap~ld~. Zanl~lar s~ k~~t~r~ld~~ ve suçlu bulunanlar~ n elleri kelepçelenerek Osmaniye'de bulunan f~ rka karargah~ na getirildi.
Tâldbat esnas~nda çetelerin Mara~, Pazarc~ k ve Kilis taraflar~ na kaçma
ihtimalleri oldu~undan bunun için de gerekli önlemler al~ nd~. Al~ nan tedbir
gere~i Kilis jandarmalar~, Kilis'in bat~s~ nda; Pazarc~ k jandarma ve milisleri,
Pazarc~ k, Aksu, A~a~~~Pazarc~ k' ta; Mara~~jandarmalar~~ da Elo~lu'nda bulun-

71 44. F~ rka Kumandanl~~~ 'n~ n 139. ve 159. Alay Kumandanh~l'na yazd~~~~17.07.1918 tarih
ve 583 say~l~~yaz~s~. ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 20-52, 20-7.
72 ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 5-3.
73 ATASE , Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 5-5, 5-7-8-9.
74 ATASE , Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 5, 5-1-2.
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duruldu75. Ayr~ ca Cebel-i Bereket Mutasarr~fl~~~ 'na, ~slahiye ve Bahçe kaymakaml~klar~na harekâun ba~lamas~ yla ilgili ayr~nt~l~~bilgi verildi.
Ermeni e~kiya ve çetesi, Osmanl~~askeri elbisesini giyerek arazide gezdiklerinden kendilerini takip eden müfrezeyi aldatarak kurtulabiliyorlard~. Bu
sebeple hareket halinde olan müfrezenin, Mara~, Pazarc~k ve Kilis'ten gönderilen jandarma ve milislerle kar~~la~ma ihtimali vard~. Bu kar~~~ kl~~a meydan vermemek ve müfrezelerin kendi aralar~ nda meydana gelebilecek muhtemel bir çau~may~~önlemek için Mara~, Pazarc~ k ve Kilis'ten toplanan müfrezelerce bilinen ve tan~nan ~ brahim Bey görevlendirildi. Müfrezeler aras~ ndaki haberle~me ~brahim Bey taraf~ndan jandarma ~ifresi ve aralar~ nda önceden belirlenen parola ile yap~ld~~76.
Cebel-i Bereket bölgesinin merkezi olan Yarpuz'da toplanan müfreze 20
Temmuz gecesi Gavurda~~~m~nukas~n~~ aramaya devam etti ve islahiye civar~ nda bulunan müfreze de 19 Temmuz sabah~ ndan itibaren harekete ba~lad~. Ermeni i~çilerinin bulundu~u bölge tamamen arand~. On be~er ki~ilik
gruplar hainde gezen 80 ki~ilik bir Ermeni çetesinin ard~ na dü~üldü. Büyük
müfrezenin sol kolu Pazarc~k'a hareket etti. Bu tâldbat s~ ras~ nda Ermeni çetesinden olan ve Gavurda~~'nda dola~an Mardoros ad~nda bir Ermeni tutuklanarak Osmaniye'ye gönderildi. Bunlarla birlikte daha önce tutuklanan
Ermenilerin ifadeleri al~ nd~.
28 Temmuz 1918 sabah~nda Haruniye civar~nda ekmek almak için bir
köye gelen Ermeni e~k~yas~~askerler taraf~ndan öldürüldü. Bunun üzerine civardaki köy ve ormanlarda gizlenen Ermeni e~luyas~~ firar eti. Yine ayn~~sabah
~slahiye'nin kuzey do~usunda Pa~a Çiftli~i'nde 20 ki~ilik bir Ermeni çetesiyle
kar~~la~~ld~. E~kiya ile gö~üs gö~üse çarp~~~ld~. Çarp~~mada e~k~yan~ n önde
gelen adamlar~ ndan Manukyan ile Hasanbeyli Kabiryum öldürüldü. Müfrezeden ise bir er b~çakla ~ehit edildi. Öldürülen Ermeniler üzerinde 350 Osmanl~~liras~, bir çift küpe, 2 mecidiye, bir saat kordonu ç~kt~. Kulland~ klar~~iki
adet Alman yap~m~~silah ele geçirildi. Ele geçirilen bu paralar ve e~yalar e~kiya tâkibât~nda büyük yararl~l~ k gösteren askerlere verildi". Yukarda aç~ k-

" ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16. Belge no 20-8-9, 20-10-11-12-13.
76 44. F~rka Kumandanli~~ 'n~n Mara~~Mutasarr~fl~~~ 'na, Pazarc~ k ve Kilis Kaymakarnl~~~ 'na
yazd~~~~29 Temmuz 1918 tarihli yaz~s~. ATASE, Klasör no 5168. Dosya no 16, Belge no 20-14.
77 44. F~rka Kumandanl~~~ 'n~n12. F~ rka Kumandanl~g~ 'na yazd~~~~21 Temmuz 1918 tarih
ve 6 numarah yaz~s~. ATASE, Klasör no 5168, Dosya no 16, Belge no 20-18.
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land~~~~gibi disiplinli bir ~ekilde arama ve takip sonucunda Ermeni e~k~yas~~
etkisiz hale getirilerek bölgede yeniden asayi~~ve güvenlik sa~land~ .
4. KURTULU~~MfJCADELES~NDE ERMEN~~MEZAL~M~~
Ermeniler, Avrupal~~ devletlerin ve Amerika'n~ n deste~inde Anadolu'da
bir Ermenistan kurmak istiyordu. Fakat haz~ rlanan çe~itli raporlara göre
Anadolu'da bir Ermenistan kurmak mümkün de~ildi. Çünkü nüfuslar~~ az ve
topraklar~~yoktu. Toprak ancak iyi bir askeri kuvvetle elde edilebilirdi. Oysa
Ermenilerin kuvvetleri de yoktu. Bu askeri yard~m~~daha önce Rusya, ~ngiltere ve Fransa'n~ n yapmad~~~~gibi Amerika'n~ n da yapmas~~ mümkün de~ildi'''.
I. Dünya Sava~~~s~ ras~ nda isyan ederek Türk ordusunu arkadan vurmalar~~
sebebiyle 10 Nisan 1915'te Mara~'tan nakil edilen Ermenilerin" 22 Ekim
1918 tarihinden itibaren ~ehre geri dönmelerine Meclis-i Vükelaca karar verildi". Demiryolu ile dönen Ermenilerin ula~~m~~ ücretsiz yap~ ld~ sl. Kendilerine sa~lanan kolayl~ klardan yararlanan çok say~da Ermeni k~sa sürede Mara~'a geri döndü.
Ermeniler gittikleri yerlerde, Kilikya (Çukurova) ve Urfa'da birer Ermenistan devleti kuracaklar~ n~~ ve bu iki Ermeni hükümeti aras~ nda Müslümanlar~~ s~ k~~ uracaklarm~~ söyleyerek buralarda ya~ayan Müslümanlardan çok zulüm gördükleri propagandas~ n~~ yapt~lar. Propaganda etkisinde kalan do~u
vilayetlerinde ya~ayan Ermeniler amaçlar~ na ula~mak için, Mara~, Antep,
Urfa ve Adana'ya göç etmeye ba~lad~lar82.
22 Ekim 1919'da Ermenilerin Mara~'ta Müslümanlara i~kence yaparak
intikam alacaklar~~iddialar~~yay~ld~ ". Cebel-i Bereket (Osmaniye) Valisi Yüzba~~~Andre 29 Ekim'de Mara~'~~ziyaret etti. Halk, Frans~zlar~ n ~ehre geli~ini
78 20. Kolordu Kumandan~~Ali Fuat Pa~a'n~ n Ankara'dan 17 A~ustos 1919'da 3. Ordu Müfetti~i Kurmay Ba~kan~~Kaz~ m Beye yazd~~~~yaz~. Ayn~~yaz~~Atatürk'e de yaz~ld~ . Atatürk, Nutuk,
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara~t~ rma Merkezi, Ankara 1998, s. 71.
79 Ahmet Eyicil, Osmanl~~'n~n Son Döneminde Maras'ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri, Gün Yay~nc~l~k San. ve Tie. Ltd. ~ti., Ankara 1999, s.341.
80 Osmanl~~Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), (0.B.E.) Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri
Genel Müdürlü~ü Osmanl~~Ar~iv Dairesi Ba~kanl~~~ , Yay~ n nu.14, Ankara 1994, s. 176.
81 0.B.E., s. 248.
82 Türk ~nk~lâp Tarihi Enstitüsü Ar~ivi (T~TEA), Kutu no 22, Belge no 19.
83 Heyet-i Temsiliye Tutanaklar~ , Haz~rlayan:Ulu~~~~demir, Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~~XVI. Dizi- Sa. 26a, Ankara 1989, s. 86.
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protesto eden telgraflar gönderdi. Frans~zlar~ n yan~ nda gelen Ermeni lejyonlar~n~ n muhtemel sald~r~lar~ n~~önlemek için Kuvây-~~Milliye harekete geçti".
30 Ekim 1918 Mondros Ate~ kes Anla~mas~ 'ndan sonra guruplar halinde
Mara~ 'a gelen Ermenilere Türkler taraf~ ndan her türlü insani yard~ m yap~ld~ . Sekiz ay süren ~ngiliz i~gali döneminde asayi~i bozucu bir harekette bulunamad~lar. Fakat Frans~zlar~ n gelmesiyle ~~maran Ermeniler, güvenli~i bozucu davran~~larda bulunmaya ba~lad~lar. Sa~a sola ate~~açarak kad~ nlara
sark~ nul~ k yapt~ lar. Bir polis memurunu yaralad~lar ve Berber Ökke~'i ~ehit
ettiler. ~eyh Mahallesi'nde bulunan kahvehanedeki Müslümanlar üzerine
bomba att~lar. Kahvehanede bulunanlardan bir ki~i öldü, dört ki~i de a~~r bir
~ekilde yaraland~ . Suçlular elini kolunu sallaya sahaya kiliseye girdiler. Frans~z karakolunun çok yak~ n~ nda, savunmas~ z iki Müslüman yine Ermeniler taraf~ ndan süngii ile ~ehit edildi. Nakip Camii'nde bulunan iki çocu~u da kaç~ rarak i~kence ettiler.
Mara~'a gelen Frans~z birliklerinin aras~ nda 40 Cezayirli Müslüman ve
3000 Ermeni askeri vard~ . Ermeniler i~galin ikinci günü olan 31 Ekim'de
Müslüman kad~ nlara sata~maya ve halka zulmetmeye ba~lad~lar. Kad~nlar~ n
zorla yüzünü açarak "Daha peçeli gezecek misiniz? Serbest olunuz." gibi sözler söylediler. 500 ki~ilik kafileler halinde ~ehre gelen ve Frans~z askeri üniformas~~giyen Ermeni lejyonlar~~vatanda~lardan umumhaneyi sordular. Ayr~ca "Ya~as~ n Kilikya Ermenistan! Kahrolsun çekemeyenler!" diye slogan att~ lar. Hakaret amac~yla f~ r~ ndan ald~ klar~~ekme~i ayaklar~~alt~na alarak tepelediler86.
Ermeniler, Frans~zlar~ n Mara~'~~ i~galinin ikinci günü olan 31 Ekim
1920'de sokak ve caddelere ç~ karak halk~~rahats~z etmeye ba~lad~lar. Mara~'ta
bulunan Ermeniler, yapt~ klar~~ içkilerden yeni gelen misafir Ermeni askerlerine ikram ederek onlar~~ ~ereflendirdiler. Sarho~~olan Ermeni askerlerden
ikisi Uzunoluk Hamam~ ndan ç~ kan Müslüman kad~nlara "Çar~afa ihtiyaç
yoktur! Yüzünüzü aç~ n~z!" diye ba~~ rarak sark~ nul~ k etti. Kad~ nlar~ n ç~~l~ k
atarak yard~ m istemeleri üzerine yan taraftaki dükkanda sütçülük yapan ve

84 "The 22 Days of Marash: Paper on the Defense of the City Against Turkish Forces Jan.Feb. 1920, The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), 47-69, s. 65.
85 Ar~iv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (A.B.G.K.AE.M).,
Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü Osmanl~~Ar~iv Dairesi Ba~kanl~~~, Yay~n nu. 34.
Ankara 1997, c.3, s.105.
86 AB.G.K.A.E.M., s.60-62.

MARA~'TA ERMEN~~MEZAL~ M~~

929

ad~~~mam olan bir Türk, "Bire densizler, yapt~ klar~n~z yeter!" diyerek askerlerin üzerine gitti. Tabancas~n~~ çekerek askerlerden birini öldürüp di~erini yaralad~. Tarihte Sütçü ~mam veya Uzun Oluk olay~~olarak bilinen bu hareket
üzerine Müslümanlarla Ermeniler aras~nda kavga ç~kt~ . Gittikçe büyüyen bu
kavgada iki Ermeni daha öldürüldü ve her iki taraftan toplam 14 ki~i yaraland~. Yaralanan Müslümanlardan jandarma görevinden ayr~lm~~~olan Çakmakç~~Sait, ald~~~~kur~un yaras~ n~ n tesiriyle daha sonra ~ehit oldu. Bu olaydan sonra Ermenilerin vah~i davran~~lar~~ artt~. Frans~zlardan yüz bulan Ermeniler, kar~~la~t~ klar~~Müslüman~~"Bu da çeteden veya Kuvây-~~Milliye' den"dir diye kur~una dizdiler. Erkekleri öldürürken kad~ nlara da tecavüz ettiler. Müslümanlar, korkudan evlerinden d~~ar~~ç~kamaz oldular".
Mara~'~~ i~gal eden Frans~z ordusundaki Ermeni fedaileri 1 Kas~m 1919
tarihinde Müslüman halktan intikam almak için masum insanlar~~katlettiler.
~ntikam ate~i içinde yanan Müslüman halk~n feryad~~ve yard~m iste~i yürekleri s~zlatu. ~~gal s~ ras~ nda gerekli tedbirler al~nd~~ise de yeterli olmad~m. Bu
nedenle Mara~ 'a acilen kuvvet gönderilmesi istenildi. Ayr~ca 12 Kas~m'da
Frans~zlar~n Mara~'~~i~gali ve ~ehirde yapt~klar~~zulüm protesto edildi'''.
22 Kas~m 1919'da Frans~zlar ~ehrin etraf~ nda siperler kurarak Elbistan
yolunu denetimleri alt~na ald~lar. Hükümet Kona~~'ndan Osmanl~~Bayra~~~'n~~indirmek istediler ise de halk taraf~ ndan yap~lan müdahale sonucu ba~ar~l~~olamad~lar. Fakat bu tart~~ mada jandarma tüfekçisi Sadullah Efendi ~ehit
oldu9°.
24 Kas~ m 1919'da Antep'te bulunan Frans~z kumandan~ , Adana Kumandanl~~~ 'ndan Antep ve Mara~ 'ta birer alay kuvvet bulundurulmas~ n~~ isterken di~er yandan Halep'te bulunan Ermeniler, Diyarbak~ r'daki Ermenilerin Adana ve Mara~'a göç etmelerini te~vik ettiler''. Frans~zlar, Ermenileri
silahland~r~p Türklere kar~~~kulland~ lar. Bölge valisi olan Albay Bremond
gibi yetkililer Ermeni yanl~s~~bir tutum izlediler. Bundan cesaret alan Ermeniler Frans~zlar~ n uyar~lar~ n~~bile dinlemeyerek ileri gittiler ve Müslüman
87 15 Kolordu Kumandan~~Miralay Kaz~ m Karabekir taraf~ndan 19 Kas~m 1919'da Erzurum
Valili~ine gönderilen 540 say~l~~yaz~. T~TEA. Kutu no 22. Belge no 16.
88 Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Elbistan ~ubesi'nin 1 Kas~m 1919'da Erzurum Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetine çekti~i telgraf, T~TEA, Kutu no 31, Belge no 175.
89 Açlicsöz, 12 Kas~m 1919 tarih ve say~~31.
AB.G.K.A.E.M, c.3, s. 63.
91 15. Kolordu Kumandan~~Miralay Kaz~m Karabeltir'in Erzurum Valili~ine gönderdi~i 24
Kas~m 1919 tarih ve 551 say~l~~yaz~. T~TEA. Kutu no 22, Belge no 17.
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halka zulmettiler92. Di~er bir ifadeyle Frans~z i~gal ordusunun kanatlar~~alt~na s~~~nan Ermeniler, Türkleri ~ehit etmek için Fransa'y~~ araç olarak kulland~lar".
Frans~z i~gal kumandan~~Yüzba~~~Andre, 27 Kas~m 1919 Per~embe ak~am~~ Agop H~ rlakyan'~ n evine davet edildi. Yemekten sonra Yüzba~~~Andre,
H~ rlakyan'~n torunu olan Hovsep'in k~z~~ Helena'y~~dansa davet etti. Ancak
Helena "Ne Frans~z ne de Ermeni bayra~~n~ n bulunmad~~~~bir ~ehirde dans
etmeyi sevmem" diyerek cevap verdi. Helena'mn iste~i üzerine Yüzba~~~Andre askerlerine emir vererek kaleden Türk Bayra~~'mn indirilmesini istedi.
Bunun üzerine Helena, dans davetini kabul etti.
28 Kas~ m 1919 Cuma günü Mara~~Kalesi'nden Osmanl~~Bayra~~'mn indirilmesi ve Frans~z bayra~~n~n çekilmesi halk~n galeyana gelmesine sebep
oldu. Cuma namaz~~ k~lmak için Ulu Camii'ne gelen halk içinde bir huzursuzluk vard~. Cuma namaz~~ vakti oldu ve halk namaz~ n ilk sünnetini k~ld~.
Cuma namaz~~ hutbesini okumak için minbere ç~ kan ~mam-Hatip R~dvan
Hoca'n~n "Hür olmayan bir beldede Cuma Namaz~~ k~l~nmaz." demesi üzerine halk namaz~~ terk etme~e ba~lad~~ ve sanca~~~çekerek kaleye hücum etti.
Buradaki askerleri etkisiz hale getirdikten sonra Frans~z bayra~~n~~ indirerek
Osmanl~~ Bayra~~'m göndere çekti. Hepsi birden havaya ate~~açarak "Ya~as~n
Osmanl~" dedi ve heyecanla hükümet binas~na gitti. Kap~da bulunan Ermeni
bekçi Vahan'~~istemiyoruz diyerek üzerine yürüdü. Hükümet binas~ nda bulunan muhaf~zlar~ n silahlar~n~~ zorla ellerinden ald~~ ve hepsini de iyice
dövdü. Olay~n daha fazla büyümesi Mutasarr~f ve memurlar~n müdahalesiyle
önlendi. Bu arada Frans~zlar, halk~~sakinle~tirdiler ve d~~ardan istedikleri
kuvvetin ~ehre ula~mas~~ için zaman kazanmaya çal~~t~lar. Fakat bu hareket
sonucunda halk~n, i~galcilere ve Ermenilere kar~~~kararl~~bir davran~~~içinde
oldu~u anla~~ld~". Bayrak olay~ndan sonra Andre, Frans~z komutanl~~~nca
Antep'e davet edildi ve bir daha Mara~'a dönmedi.

92 Bilge Yavuz, Kurtulu~~Sava~~~ S~ras~nda Türk-Frans~z Ili~kileri 1919-1922, Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, xv~i, Dizi-Sa, 68, Ankara 1994, s.5556.
93 Yavuz, a.g.e., 5.61,63.
94 15. Kolordu Kumandan~~Miralay Kaz~ m Karabekir taraf~ nda Erzurum Valili~i'ne gönderilen 8 Aral~ k 1919 tarih ve 595 say~l~~ yaz~. T~TEA, Kutu no 22, Belge no 19.
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Frans~z Kumandan~~ General Querette, 13 Aral~ k 1919 tarihinde Mara~'
in güvenlik sorumlulu~unu üzerine ald~~ise de asayi~i sa~layamad~". Frans~z
ve Ermenilerin birlikte Mara~'ta yapt~ klar~~katliam ve tecavüz devam etti. Bu
sebeple yap~ lan mezalim, Pazarc~ k e~raf~~taraf~ ndan 1 Ocak 1920'de protesto
1 Ocak'ta eski Ermeni mebusu Agop H~ rlakyan'~ n evi projektör ile ayd~nlaularak koruma alt~na al~ nd~. Türklere d~~ardan gelebilecek yard~m~~ önlemek amac~yla Elbistan yolu gözetim alt~nda tutulmaya ba~land~ . Halep' ten
Mara~'a yard~ m için gönderilen iki araba silaha Ermenilerin ihbar~~ sonucu
Frans~zlar taraf~ndan el konuldu. Pazarc~ k'a ba~l~~Akçakoyunlu köyünden Ali
Çavu~~ile üç arkada~~~Antep'e giderken Frans~z üniformas~~ giymi~~15 Ermeni
asker taraf~ ndan sald~ r~ya u~rad~ . Bu sald~ r~da Ali Çavu~~ile arkada~~ n~ n biri
~ehit oldu di~eri de kaçarak kurtuldu97.
5 Ocak'ta Bababurnu'nda Frans~zlarla yap~ lan müsademede (silahl~~ çat~~ma) Matematik Ö~retmeni Hayrullah Efendi yaraland~98 ve daha sonra bu
yaramn tesiriyle ~ehit oldu. Frans~zlar~ n himayesinde hareket eden eli silahl~~
Ermeni çetesi 7 Ocak 1920'de Zeytun'a (Süleymanl~ ) yaya bir buçuk saat mesafede olan Dönüklü Köyü'nü bast~ . Köyde bulunan toplam 12 hane Müslüman halk~ n tamam~ n~, çocuk, kad~ n ve ya~l~~ demeden zorla Zeytun'a götürdü. Götürülen bu çaresiz ve suçsuz insanlar~ n hiç biri geri köylerine dönemedi~i gibi kendilerinden hiç bir haber de al~ namad~ .
8 Ocak ak~am~~üç Ermeni Çukuroba Camii'ne girerek bomba atmaya ça,
l~~t~ fakat cemaatin müdahalesi sebebiyle ba~ar~l~~olamad~. Ayn~~saatte cami
önünden geçen üç Frans~ z askeri minarede ezan okuyan müezzine silahla üç
el ate~~etti.
Bu arada Frans~zlar~ n silahland~ rd~~~~Ermeni gençleri k~~lada e~itilip kiliselere yerle~tirildi. Halk aras~ nda Ermeniler taraf~ ndan Müslümanlara bir

95 Milli Mücadele Dönemi Beyannâmeleri, Haz~ rlayanlar: Zeki Güner, Orhan Kabata~, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~ , say~~ 38, Ankara 1990,
s.295-296.
Hakimiyet-1 Milhye, 1 Ocak 1920, say~~ 1.
97 A.B.G.K.A.E.M, c.3, s.73-74.
98 A.B.G.K.A.E.M, c.3, s.75.
99 7 Ocak 1920de Mara~'~ n Elbistan Heyet-i Merkeziyesi'nden gönderilen telgraf Darende
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti taraf~ ndan Sivas Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi Riyaseti'ne gönderilmi~tir. T~TEA, Kutu no 20, Belge no 86.
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suikast yap~laca~~~~ayias~~ yay~ ld~ . Ermeniler, güne~~batt~ ktan sonra ~ehre giren halk~n sorgulanmadan kur~una dizilece~ini ilan etti". Frans~zlara yard~ m için ~slahiye'den 300 ki~ ilik takviye birlik geldi. Bababurnu ve imal'
mevkiinde müsademe devam etti. Bu i~galci kuvvetler daha sonra Gökp~ nar,
K~l~l~~ ve Sar~lar köyünü tahrip etti m.
11 Ocak günü Ceceli, Gökp~nar, ~erefo~lu, ve ~ekeroba köyleri Frans~ zlarca top ate~ine tutuldu. ~ehirde örfi idare ilan edilerek sabah 06'dan ak~am saat 18'e kadar halk~ n i~ine gitmesi yasakland~. Ayr~ca üzerinde silah ta~~yanlar~n idam edilece~i ilan olundu
13 Ocak gecesi Frans~ z müfrezesinde bulunan bir grup Ermeni, Büyükaraplar köyüne gitti. Evlerin kap~ lar~ n~~ k~ rarak zorla içeri girdi, halk~ n ~ rz ve
namusuna sald~ rd~. Bundan kurtulmak isteyen köylüler de çevre köylere ve
da~lara kaçt~ lar. Sabahleyin yoluna devam eden müfreze, köyüne dönmekte
olan halk~n üzerine ate~~açarak bir ki~iyi ~ehit etti ve iki ki~iyi yaralad~".
Gün geçtikçe Ermenilerin Müslümanlara yapt~~~~zulmün ~ekil ve ~iddeti
artt~. Yap~lan haks~zl~ klar~~haber alan Diyarbak~ r Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
Mara~'ta yap~ lan Ermeni mezalimini 16 Ocak 1920'de protesto etti".
19 Ocak'ta Colonel Normand ve General Querette bütün Frans~z askeri
personelinin Ermeni ko~u~unda toplanmas~ n~~ emretti. Ermeniler, Frans~zlar~ n ku~atmas~~ alt~nda olacaklar~~endi~esiyle bu emre uymad~lar. Bunun üzerine Ermeniler, Frans~z kumandana neden böyle yapt~~~ n~~ sordu~unda Türklerin üzerine sald~ r~~haz~ rl~~~ nda olduklar~~cevab~ n~~verdiler. Bugün yap~lan
mezalim sebebiyle çeteler ve Türk halk~~ ~ehirden ayr~lmak üzereydi.
Türklerin ~ehirden ayr~ lmas~~ demek Ermeni ve Frans~z kuvvetlerinin
her hangi bir direnme ile kar~~la~madan ~ehre girip hakim olmas~~ demekti.
Türkler teslim bayra~~~çekmelerine ve teslim olmalar~ n~~ bildirmelerine ra~men Frans~zlar birden ~ehirden çekilebileceklerini ve Ermenileri Amerikan
himayesine göndereceklerini duyurdular. Geli~meleri takip eden Türkler,
Frans~zlarla anla~ma yap~laca~~ ndan memnun oldular. Ayr~ ca Frans~zlar,

1.

100
Hakimiyet-i Milliye, 24 Ocak 1920, say~~4.
1°1 A.B.G.K.A.E.M, c.3, s.75.
102
Maras Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Riyaseti'nin 3. Kolordu Kumandanl~~~ 'na gönderdi~i
Ocak 1920 tarihli yaz~ n~ n suren., AB.G.K.A.E.M., c.3, s.105-107.
1°3 A.B.G.K AEM, c.3, s.81-82.
1°4 0.B.E., s.261.
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Ermenilere çekilecekleri zaman yeni bir krizin olmayaca~~na dair güvence
verdiler.
Elbistan'dan gelen Mara~~Müdafaa-i Hukuk-u Milliye liderlerinden biri
olan Dr. Mustafa, görü~mek üzere Frans~z yetkililerinin yan~ na gitti. Frans~z
yetkilileri, Dr. Mustafa'ya yeni bir anla~ma yap~ laca~~n~~ resmen bildirdiler.
Al~ nan bu sevindirici haber Türkler aras~ nda h~zla yay~ ld~. Bunun üzerine
köylerde çetelerin yeniden toplanmas~~ve ~ehre gelmesi emri verildil".
20 Ocak 1920'de ba~layan Frans~z ve Ermenilerin top ve mitralyöz ate~leri alt~ nda kanl~~sava~a devam edildi ve Mara~'ta halk muhasara alt~ na
girdi 106. Antep'ten Mara~'a gönderilen bir Anzak (Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan getirilen askerler) kaf~lesine Karalar ve Tutum bölgesi aras~ nda halk
taraf~ndan silahla kar~~~konuldu. Çat~~mada 14 Frans~z askeri öldürüldü ve
e~yalarlyla silahlar~~ ele geçirildi. Ayn~~ gün Antep'te 4 Frans~z askerinin evlere
tecavüz etti~i ve evini tecavüzden korumak isteyen bir Müslüman gencin ~ehit edildi~i, halk~ n galeyana gelerek bunlar~ n üzerine yürüdü~ü haberi Mara~l~larm harekete geçmesine sebep oldu. Çünkü Frans~z askerleri ayn~~ hareketi Mara~'ta da yapabilirlerdi 107.
Sava~~ n ilk günlerinde halka silahla sald~ ran Ermenilere, Atatürk'ün
emir ve komutas~ nda olan Kuvây-~~ Milliye taraf~ ndan sert bir ~ekilde cevap
verildi. A~~r~~ derecede ~~maran Ermeni fedaileri Frans~zlar taraf~ ndan kurtar~ld~.
21 Ocak sabah~ nda Türkler, Ermenilerin ve Frans~zlar~ n bulundu~u
yerleri ku~atu. Bu sebeple Frans~z birlikleri di~er birliklerle irtibat kuramad~.
Frans~z ve Ermeni birlikleri ile yard~ m için gelen di~er birliklerin aras~~ kesildi~inden ~ehirdeki i~galci kuvvetler desteksiz b~ rak~ld~ ". Müslümanlar,
Ermenilerin mezaliminden kurtulmak için kendi evlerini yakmak zorunda
kald~lar. Böylece kom~ular~~olan Ermenilerin evlerini de yakmaya ve onlara
zarar vermeye çal~~ t~lar. Ayr~ca çubu~un ucuna tak~lan ya~l~~ bez parças~yla
ula~amad~ klar~~ yerleri yakt~lar. O gün rüzgar~ n etkisiyle yang~n k~sa zamanda

1°5 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 68.
106 Elbistan Heyet-i Merkeziyesi'nin Umumi Heyet idarelerine yazd~~~~23 Ocak 1920 tarih

ve 30 say~l~~yaz~. T~TEA, Kutu no 20, Belge no 88.
1°7 T~TEA, Kutu no 18, Belge no 39.
108 "The 22 Day~~of Marash: Paper on the Defense of the City Against Turkish Forces Jan.Feb. 1920", The Armenian Rel~dev, Vol. 30, (Winter 1977-78), 388-397, s.394.
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etrafa yay~ ld~ . Bu defa Ermeniler kendi evlerini kurtarmak için y~ kmak zorunda kald~lar-H'''.
22 Ocak'ta sava~~bütün ~iddetiyle devam etti. Frans~zlar ~ehri makineli
tüfek ve toplarla ate~e tuttu. Türklerin iki makineli tüfe~i vard~~ fakat topu
yoktu. Müslümanlar tepe üzerinden geçip Frans~z karargah~ na yakla~maya
çal~~~ rken üzerlerine topla ate~~edildi. Ate~in ~iddetinden Türkler geriye çekildiler ve evlerine s~~~ nmak zorunda kald~lar.
Frans~z ve Ermenilerin top at~~larlyla ~ehir ate~~ve dumanlar içinde
kald~. Türkler, stratejik yerlerde Frans~z karakollar~ n~ n bulunmas~~sebebiyle
gündüz ~ehre giremez oldular. Ayr~ca Ermeni evlerinin etraf~~sur gibi yüksek
ve kal~ n duvarla örülü oldu~undan ~ehirde sava~~~sürdürmek çok zordulm.
23 Ocak'ta Mara~'ta meydana gelen olaylardan Anadolu'da ya~ayan halk
öyle etkilendi ki, Adana ve Mara~'~ n anavatandan kopar~laca~~~zehab~ na kap~ld~"'.
24 Ocak günü ~ehirdeki halk d~~ar~~ ç~ kamad~. Alt~~yerde yang~ n ç~ kt~.
~ehre 150 Ermeni askeriyle birlikte 1 top ve 15 araba cephane geldi. Bu
toplarla ~ehir tahrip edilmeye ba~land~. Ayn~~gün 150 Frans~z askeri muhafazas~nda ~slahiye'den gönderilen cephane ve mühimmat yüklü 12 arabaya
Kuvây-~~ Milliye taraf~ ndan el konuldu. Frans~z askerleri ate~~ederek ~slahiye
taraf~ na geri dönmeye mecbur oldular112.
25 Ocak'ta Frans~zlar Mara~'~~ bombalayarak yang~ n ç~ kard~ klar~ ndan
halk~ n evlerinden d~~ar~~ ç~ kmas~~ mümkün de~ildi. Bu yang~ nlar sebebiyle
her taraf~~duman kaplad~~ve ~ehrin giri~i görünmez oldu. Gece boyunca toplarla her taraf bombaland~. Yap~lan ate~ler ve ç~ kar~lan yang~ nlar sebebiyle
gece gündüz gibi ayd~ nland~~ve bomban~ n ~iddetinden y~k~lmayan evler de
sars~ld1113. Ermeniler ~ehrin de~i~ik alt~~yerinde yang~ n ç~ kard~ . Bu yang~ n
k~sa zamanda her tarafa yay~ld~ . Ayr~ca 150 askeriyle harekete geçen dü~man,
1 top ve 15 araba cephaneyle ~ehre ate~~açt~. Mara.~ 'taki Ermeniler de 10 büyük top ile etrafa ate~~ederek büyük bir tahribat yapt~lar. Top ate~leri alt~nda
1°9 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 67.
~ l° "The 22 Days of Marash: Paper on the Defense of the City Against Turkish Forces Jan.Feb. 1920", The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), 47-69, s.49-51.
Bayburt Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Reisi taraf~ ndan bu telgraf Amerikan temsilcili~ine gönderildi. T~TEA, Kutu no 129, Belge no 27. c.3.,83-84
112 AB.G.K A.E.M., c.3.,83-84
113 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 51., A.B.G.K.A.E.M., c.3, s.84.
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kalan kad~nlar çocuklar feryat etmeye ba~lad~. Halk manevi gücünü tamamen kaybederek teslim olma durumuna geldi.
Halk~ n bunlara kar~~~koyacak cephanesi yok denecek kadar azd~. Elbistan'dan yard~m olarak bir mitralyöz ile bir miktar cephane Mara~'a gönderildi. Bir yandan Elbistan'a ba~l~~ köylerden yeteri kadar hayvan temin edildi
ve günde 20 sand~ k cephane ula~t~r~lmaya çal~~~ld~. Di~er yandan ~ehir çöl
haline gelmeden Müslümanlar~ n bir an önce bu mücahitlerin yard~m~ na yeti~mesi istendi'''.
26 Ocak' ta Frans~zlar Türklerin evlerini tek tek seçerek yakmaya ba~lad~.
Duvarlar~~toprak kepiç, tavan~~ a~aç sütundan, çarp~~(küçük a~aç parças~ ) ve
kam~~tan yap~lan ve üzeri toprakla örtülen tek katl~~ evlerde yang~n birden
büyüdü"8. Kuvâ-y~~ Milliye taraf~ ndan Frans~z askerlerinin muhafazas~nda
olan Aksu Köprüsü y~k~ld~~ "6 ve burada bulunan Frans~z müfrezesi tamamen
imha edildi'''. Beyaz~t Zâde ~ükrü Bey ve Kadir Pa~a, Ermenilerin zulmünü
önlemek amac~yla yan~ndaki 400 ki~iden olu~an bir grup çete ile kar~~~koydu
ve söz dinlemeyen Ermenilerin bir k~sm~n~~k~l~çtan geçirdi. Bu arada çeteleri,
keskin k~ l~ç ve Alman yap~ m~~ mavzer silah~~ ile donatt~. Bu ölüm kal~m
sava~~nda Çerkezler ve Kürtler de Kuvây-~~Milliye k~yafeti giyerek Ermenilere
kar~~~yap~lan bu soylu mücadeleye kat~ld~lar"8.
27 Ocak'ta Mara~~Hukuk-u Milliye Cemiyeti nam~ na Elbistan Heyet-i
Merkezi çekti~i telgrafta, Mara~'taki faciamn bir an önce durdurulmas~ n~ ,
aksi halde Anadolu'da ya~ayan insanlar~n silaha sar~larak Mara~~halk~na yard~m etmek için yürüyeceklerini bildirdi. Ayr~ca facian~ n durdurulmas~~ konusunda gere~inin yap~lmas~~Dersaadet (~stanbul) ve Avrupa temsilcilerinden
istendi119.
Mara~'ta Ermeniler Türkleri katletmeye devam ederken ~zmir, Adana,
Mara~, Antep ve Urfa gibi yerlerde de i~galci kuvvetlerle birle~en Osmanl~~ va-

114 Elbistan>dan gönderilen 25 Ocak 1920 tarihli telgraf, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti taraf~ndan Umum-u Müdafaa-i Hukuk Cenüyetine çekildi. T~TEA, Kutu no 31. Belge no 189.
116 The Armenian Re~viev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 52.
116
Sivas Valili~i'nin 4 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~. T~TEA. Kutu no 19, Belge no 98., T~TEA,
Kutu
no 20, Belge no 124.
117 T~TEA, Kutu no 20. Belge no 123.
118 The Armenian Re~viev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 66.
119 Bu telgraf Saaret'e ve Dahiliye Nezareti'ne gönderilmi~tir. T~TEA, Kutu no 22. Belge
no 8.
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tanda~~~gayr-i müslimler de Müslümanlar~~katlediyor, mallar~n~~ya~mal~yor,
mukaddes de~erlerine hakaret ediyor ve ~rzlar~ na tecavüz ediyorlard~ '20. Halbuki Osmanl~~vatanda~~~gayr-i müslimler kendilerinin de vatan~~ olan bu topraklar~~savunmak zorundayd~. Fakat onlar vatanlar~ n~~i~gal edenlere kar~~~savunmak ~öyle dursun i~galcilerle birle~erek Türkleri arkadan vuruyorlard~.
Sava~~n alt~nc~~ günü olan 27 Ocak'ta i~galci kuvvetlerle Türk kuvvetleri
dengele~ince mücadeleden y~ lan ve ümidini kaybetmek üzere olan halk geri
çekilmek zorunda kalc11121. Bu geli~meleri tehlikeli bulan Mara~~Müdafaa-i
Milliye taraf~ndan ~u bildiri yay~ mland~:
"Bugün makam-~~Hilâfet olan Istanbul'dan itibaren bütün Arap, Türk,
Kürt memleketleri dü~manlar aras~nda taksim ediliyor. Cennet-asa (cennet
gibi) o muazzam Suriye mamureleriyle (~ehirleriyle) büyük Ermenistan ad~~
alt~nda Adana, Urfa, Antep, Mara~~ve daha ~imale (kuzeye) do~ru bütün ~ark
(do~u) vilayetleri Frans~z tahkim (hakimiyet) ve zulmü alt~na veriliyor. Bir
senedir âsâyi~~bahanesiyle i~gal alt~nda tuttuklar~~memleketlerimizde Yunan
ve Frans~z mel'unlan (lanetlenmi~) birbirine rekabet edercesine ele geçirdikleri din karde~lerimize tarihte görülmeyen vah~et ve canavarhklan yap~ yorlar.
~~te bak~n~z sevgili memleketimiz gibi hemen bütün sekenesi (sakinleri
oturanlar]) ve her varl~~~~ile Müslüman olan Mara~, alt~~gündür yerli Ermenilerle Frans~zlar~n top ~arapn elleri tesiriyle peyda olan (meydana gelen) vasi
(geni~) korkunç yang~n alevleri içinde kavrulup mahvoluyor. Ya mü'minin!
yerde bütün inananlar, gökte bütün melelder ~ahittir ki, Türk ve Müslüman
olmaktan ba~ka bir günah] olmayan bu din ve millet karde~lerinizin hasbeten-lillah (Allah nzas~~için) imdad~na yeti~iniz. Bu zavalhlan hain dü~manlar~n kanl~~pençelerinden kurtann~z. Evet geliniz, görünüz Mara~~yan~yor. ~slam kan~~dereler gibi ak~yor. Namussuz Ermeniler ve insaniyetten bi-nasip
(nasipsiz) Frans~zlar~n emân-~~nâ-pezir (geçerli olmayan eman) top at~~lar~~
bârân-~~bela (bela ya~muru) gibi dökülen mitralyöz ya~murlar~~yild~r~mlar
bu muhataralar (tehlike-korku) içinde bo~uluyor. Kad~n, çoluk çocuk, ihtiyar hasta gibi s~n~ f-~~acezenin (güçsüz s~n~ flar) kopard~klan vâveyla-y~~istimdad (yard~m ç~~l~klar~) dergâh-~~uluhiyyete (Allah kat~na) kadar yükseliyor.
Fakat halas ve necat (kurtulu~) dakikalann~n pek yak~nda hulul (gelip çat-

120

Anadolu Ajans~ 'n~n 4 May~s 1920 tarihli yaz~s~. T~TEA, Kutu no 28. Belge no 19.
Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 67.
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mas~) edece~ine Ashab-~~Kiram gibi lur~lmaz bir azim le (kararhhk) dönmez
bir yüzle iman eden Mara~h din karde~leriniz alt~~gün alt~~gecedir susuz, uykusuz, sükun ve arams~z (durup dinlenmeden) bir halde dü~man~n kahr-u
gazap ( helak ve azap) ya~d~ran ve cehennemden ni~an veren bir dünü azap
ve helâk vesâitiyle mütehevvir (k~zg~n) arslanlar gibi pençe-i ~uyur (aslan
pençesi) olan Mara~, ~u dakikada bütün esâ~
' -etzede (esir olan) dünya sükkan~na (oturanlarma) bir ders-i fazilet (erdemlik örne~i) verme~e çal~~~yor.
Zira biliyor ki insan~~behâimeden (hayvanlardan) tefvik (üstün k~lan) eden
din ü devlet (devlet ve din) ve millet muhabbeti (sevgisi) ve namus ve haysiyet (edep ve onur) duygusudur. Bugün ruh vicdana tamam~yla ve bütün mazisiyle (geçmi~iyle) hakim olan bu meficüreler (fikirler) yolunda dü~man ne
kadar kavi (kuvvetli) tali'in (~ans) mürettip zebun (tertip edilmi~~zay~ f)
olursa olsun hükm-ü kaza ve kaderden asla yüz çevirmeyecek, bu azim
(kararhhk) ve iradesinin ~iddet ve kuvvetiyle dir ki sonuna kadar can verip
can alacakt~r. Siz de bütün kudret-i iman ve iz'ân~n~zla (iman ve ak~l gücü)
dide-i basiret (basiret gözü) ve intibanala (kanaat) içiniz mutaAss~p (körü
körüne ba~l~) ehl-i salip (H~ristiyan) tarafdara~~~n~n (taraftarlarm~n) bugün
Mara~'ta açt~klar~~kan ve ate~~ç~~~rlar~, görecelderi imkan nisbetinde bütün
memalik (ülkeler) ve bilad-~~~slamiye (~slam beldeleri) hakk~nda mansur
(üstün gelen) bi-rahm ve bi-eman (merhametsiz ve güvensiz) siyasetin fât~me-i (ba~lang~ç) tatbikaud~r. Uyan~n~z ehl-i iman uyan~n~z! ~nsana kanl~~
ya~lar döktürecek ve belki insa~~iyete lanetkr ya~d~racak ~u feci (ac~kl~) hallerimizden ibret ahn~z. ~u alt~~gün kadar pek k~sa bir müddet zarf~nda biz
gördük ve emin olduk ki dü~man lâyetezelzel (sars~lmaz) azim (dayamIchhk)
ve iman~m~z kar~~s~nda hâib ve hâsir (eli bo~~ve hüsrana u~ram~~) kalacak.
Yirminci as~r medeniyette kurun-~~vusta (orta ça~) zihniyetiyle temin etmek
istedi~i o mevki-i muallay~~(yüksek mevki) ihtiram ve ihti~amgah (sayg~~duyulan makam) ehl-i tevhid ve iman~n alamet-i diniye-i semaviyesi (iman~n
dini ve semavi sembolü) olan eski pür-nur (nurlu) hilalimize nasip ve müyesser (nasip) olacakt~r. Gayret (çal~~ma) bizden tevfik (zafer) Allah'tan karde~ler."122

122 Bu bildiri Mara§ Livas~~Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti nam~na Elbistan Heyet-i
Merkeziyesi imzas~yla 27 Ocak 1920'de Sivas Valili~i'ne, Htizilr-u Simi-1 Sadâret Penâhilerine ve
Dahiliye Nezaret-i C,elilesine "gayet mühim ve müsta'celdir" ~erhiyle gönderilmi~tir. i~galin Dersaadet'teki medeni Avrupa ve Amerika milmessillerine ciddi bir lisanla anlat~lmas~~istenmi~tir.
T~TEA, Kutu no 28, Belge no 8.
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28 Ocak'ta Mara~'~ n stratejik noktalar~~ olan Ato~lu, Durakl~~ve Kuyucak
Mahalleleri tamamen, Çar~~ ba~~~ile Hatuniye mahallesinin bir k~sm~~Kuvây-~~
Milliye'nin kontrolü alt~na girdi. ~ehir içinde silahl~~ çat~~ma ak~ama kadar
devam etti. Mahallelerin ve çar~~n~ n güvenli~ini sa~lamak için karakollar kuruldu'23. Fakat bu geli~meler uzun sürmedi. Ayn~~ gün Frans~zlar Ermenilerle
birlikte 20 top ve birçok makineli tüfekle savunmas~z halk~n üzerine a~~r bir
~ekilde ate~~ederek esas amaçlar~ n~~ortaya koydular. Müslümanlara vah~ice
sald~rd~klar~~ gibi ~ehre gelip gidenleri sorup ara~t~ rmadan katlettiler124.
Frans~z ve Ermenilerin sald~ r~lar~~ kar~~s~ nda Türk halk~~ pani~e kap~ld~~
Mara~'tan kaçmaya ba~lad~ . Sava~~ n yedinci günü olan 28 Ocak'ta Frans~z
kuvvetleri bir direni~le kar~~la~madan ~ehre girerek istedi~i stratejik noktalara yerle~ti. Halk ~ehirden d~~ar~~ kaçmaya devam ediyordu. Yani mahalli
ifade ile mecaz anlamda söylenen "kaç kaç" ba~lam~~t~. Fakat bu durum gece
yar~s~~ de~i~ti. Türkler, cesaretle Frans~zlar~ n içine nüfuz ederek 29 Ocak'tan
itibaren yeniden azim ve kararl~l~ kla sava~a devam ettiler125.
29 Ocak Per~embe günü k~~ladan ~ehre mitralyöz ve bomba ile devaml~~
ate~~edildi. Daha önce sava~~karargah~~ haline getirilen kiliselerden Müslüman halk üzerine ate~~aç~ld~. Ermeni askerleri taraf~ ndan Müslümanlar~ n evlerinin ço~u yak~ ld1126. Halk~ n elinde 3 top ve bir miktar havan topu vard~ .
Müslümanlar bu silahlar~~kullanarak k~~la ve cephanelik olarak kullan~lan
Amerikan Yetimhanesi ile Gregoryan Kilisesi'ni bombalad~.
Ermeniler, Mara~~kurtulu~~sava~~ nda Frans~zlara a~~ r~~ derecede yard~m
ediyordu. Bunun yan~~ s~ ra Ermeniler, Müslümanlar savunmaya geçince Frans~zlara Türklerin bütün evlerini yakmay~~teklif ettiler. Frans~zlar, bu teklifi
kabul etmedi~i gibi Türklerin katledilmesini önlemek amac~yla Katolik Kilisesi ve Shalom Yetimhanesi yan~ ndaki Müslümanlar~ n evlerinin yak~lmas~ na
da engel oldu 127 .
30 Ocak'ta Frans~z askerleri ate~~ederek ~ehri her taraftan ku~atu. At~lan
bombalar sonucu ç~kan yang~ n olumsuz hava ~artlar~~ ve kuzeyden ~iddetli
123 Sivas Valili~i, Heyet-i Temsiliye'den al~nan 1 ~ubat 1920 tarihli telgraf sureti 2 ~ubat
1920 tarihinde Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne bildirildi. T~TEA, Kutu no 19, Belge no 93.
124 Hakimiyet-i Milliye, 28 Ocak 1920, say~~5.
125 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 67.
125 AB.G.K.AE.M, c.3, s.78.
127 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 67.
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esen poyraz rüzgar~n~ n etkisiyle ~ehrin her taraf~na yay~ld~. ~ehir harabeye
döndü ve halk ars~nda açl~k tehlikeli boyuta ula~t~. General Querette bu
olumsuz ~artlarla hiç ilgilenmedi. Bu arada halk da her dakikas~~kanla geçen
savunma mücadelesine devam etti.
31 Ocak'ta k~~la istikametinde önemli bir olay olmamakla beraber sokak
sava~~~ve yang~nlar devam etti. Çar~~~ve pazar ya~ma edildi128. K~~laya ve Ermeni Katolik Kilisesi'ne s~~~nan dü~manla müsademe yap~ld~. Müslüman
halk büyük bir azimle dü~mana kar~~~direndi. Dü~man~ n sald~ r~lar~~etkisiz
hale getirildi ve ~ekerdere Kilisesi'nden ç~ kan Ermeniler imha edildi. Bugün
Türko~lu ve ~erefo~lu aras~nda devriye gezen dü~man kuvvetlerinden 3 makineli tüfek ile bunlar~ n hayvanlar~~al~nd~~ve elde edilen hayvanlarla nakliye
kolu kuruldu. Dü~man~n ~slahiye demiryolunu kesmek için And~ r~ n'dan bir
Kuvâ-y~~Milliye müfrezesi hareket etti 129 .
31 Ocak'~~1 ~ubat'a ba~layan gece Belediye binas~~civar~ndaki evler ate~e
verildi~inden çok büyük bir yang~ n ç~ kt~. Yang~ ndan faydalanan halk çar~~y~~
ya~malamaya ba~lad~. Ya~malamay~~durdurmak için cayd~ r~c~~ve gerekli tedbirler al~nd~. Ya~malaman~n önlenmesi için ~ehre ula~an seyyar Milli kuvvetlerden 150 asker kuzeyde bulunan bo~~evlere yerle~ti. Bunlardan bir tabur
Karamanl~~Mahallesi'nin güney bat~s~ nda bulunan Mercimek Tepe'ye ve di~er bir tabur k~~laya bakan Tav~an Tepe'ye konu~land~"°. Buralarda halk~n
elinde bulunan top ve tüfeklerle müsademeye devam edildi. Bu arada yurdun di~er yerlerindeki Milli kuvvetlerden gönüllü olarak gelen askerler de
Mara~~kurtulu~~sava~~ na kat~ld~~'31.
1 ~ubat'ta General Querette, Mara~'ta bomba ve mitralyöz ate~ine devam ettirdi. At~lan miu-alyöz ve bombalarla ~ehrin baz~~ mahalleleri harabe
haline döndü. Ate~~alt~nda kalan suçsuz çocuk, kad~n ve ya~l~lar katledildi 132 .
~ehirdeki Müslümanlar~n mallar~~ ve evleri yand~~ bir çok insan da ~ehit
edildi. Bu sebeple Müslümanlar ile Ermeniler aras~nda dü~manl~k a~~r~~ dereT~TEA, Kutu no 19, Belge no 102.
Valili~i'nin, 4 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~yla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-u
Milliye Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi'ne gönderdi~i Heyet-i Temsiliye'nin 3 ~ubat 1920 tarihli
telgraf sureti. T~TEA. Kutu no 19, Belge no 100.
130 Sivas Valili~i'nin, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne
gönderdi~i
2 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~ nda ifade edilen Darende Kaymakaml~~~'ndan al~nan
1 ~ubat 1920 tarihli telgraf sureti. T~TEA, Kutu no 19, Belge no 97.
131 T~TEA, Kutu no 19, Belge no 102.
132 A.B.G.K.A.E.M., c.3, s.81.
128
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cede artt~. Halk, Frans~z ve Ermenilerin ~ehri tamamen bo~altmas~ n~~ istedi.
~ehrin kurtar~lmas~~ için tek çare Frans~zlar~ n çekilmesiydi. Frans~zlar ~ehirde
kald~~~~sürece Ermeni katliam~~devam edecek dolay~s~yla sava~~da sürecekti.
Zira bunun böyle olmas~ n~~Ermeniler ve Frans~zlar istiyordu. O zaman da
Müslümanlar, tamamen yok oluncaya veya ~ehri Ermeni ve Frans~zlardan
temizleyinceye kadar mücadeleye devam edecektil".
1 ~ubat'ta Ermenilerin evleri ve kiliseleri Frans~z askerlerince koruma
alt~ na al~ nd~. Frans~z üniformas~~giymi~~400 Ermeni askeri top ve tüfek ile
halka ate~~etti. Bu arada k~~lada bulunan da~~topu ile de ate~e devam edildi.
Yard~m için çevre köylerden Mara~'a gelen Müslümanlar, Ermenilerce pusuya dü~ürülerek ~ehit edildi. Bugün Ceza Reisi de Ermenilerce ~ehit edildi.
~ehirde bulunan mazlum insanlar ellerine geçirdikleri silahla hayatlar~ n~~savunmaya ve ~ehri kurtarmaya çal~~~ rken d~~ar~ da bulunan Ermeni ve Frans~z
kuvvetleri de ~ehre sald~ rmaya devam etti 134 .
Mütareke hükümlerine uymadan Frans~zlara yatakl~ k eden Ermeniler
taraf~ ndan Mara~'ta yap~lan mezalim 1 ~ubat 1920'de Darende halk~~taraf~ ndan yap~lan mitingde k~ nand~~135. Ayr~ca top ve mitralyöz ate~leri içinde mahsur kalan Mara~~halk~ na yard~ m etmek üzere kurulan bir tabur Milli Kuvvetin
gönderildi~i bildirildi"6.
2 ~ubat'ta Ermenilerin s~~~ nd~ klar~~ ~ekerdere Kilisesi'nin içinde 6 sand~ k cephane, 20 bomba ve 1 otomatik tüfek bulundu. Ayn~~gün askeri k~~la
gibi kullan~ lan ~ekerdere Kilisesi yak~ld~. Ermenilerin ve Frans~ zlar~ n ellerinde tutmaya çal~~t~klar~~yukar~~Bedesten ile Belediye binas~~ve ~ehrin ço~u
Milli Kuvvetlerin denetimine geçti. Antep yolu üzerindeki da~l~ k bölgede
bulunan 150 ki~ilik dü~man müfrezesi ve Mara~'~ n güney bat~s~ ndaki Atizi
mevkiinde bulunan Frans~z müfrezesi Kuvâ-y~~ Milliye taraf~ ndan ku~at~ ld~ .
Buralarda meydana gelen silahl~~ çat~~mada 412. Frans~z Alay~ 'na mensup
dört asker esir al~ nd~~ "7. Yap~lan katliamlara kar~~~duyarl~~ olan Develi halk~~
133 Sivas Valili~i'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi'ne yazd~~~~4 ~ubat 1920 tarihli raporun sureti. T~TEA, Kutu no 20, Belge no 126.
134 Hakimiyet-i Milliye, 2 ~ubat 1920, say~~6.
135 Sivas Valili~i'nin Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne gönderdi~i 2
~ubat 1920 tarihli yaz~s~ nda ifade edilen Darende Kayrnakaml~~~ ndan al~nan 1 ~ubat 1920 tarihli
telgraf sureti. T~TEA, Kutu no 19 Belge no 973
136 T~TEA, Kutu no 20, Belge no 123.,.
137 Sivas Valili~i'nin 4 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~ . T~TEA, Kutu no 19, Belge no 98, Kutu no
20, Belge no 123. Kutu no18, Belge no37.
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Mara~'taki yükü haf~fletmek için 2 ~ubat tarihli telgraf~yla yard~ ma haz~r oldu~unu bildirdi.
~ehir içinde yapt~~~~katliam ile yetinmeyen bir Frans~z süvari müfrezesi 2
~ubat'ta Pazarc~ k'~n bat~s~nda bulunan Karahasan Köyü'ne sald~ rd~. Kuvâ-y~~
Milliye taraf~ndan silahla kar~~lanan Frans~z birli~i geri çekildi ve müsademede alt~~Frans~z askeri öldürüldü. Buradan Arapkir Köyü istikametine giden Frans~z süvari müfrezesi demiryolunu tahrip etti. Mara~'a gelmeye cesaret edemeyen birlik S~ rçall'ya gitti. Müfreze, burada bir miktar kald~ ktan
sonra Birecik istikametine do~ru ilerledi 139 .
3 ~ubat'ta ~ekerdere ve Tekke mahallesi'nde dü~man kuvvetleri imha
edildi. Hatuniye mahallesine giden bir k~s~m halk oradaki dü~man kuvvetlerini etkisiz hale getirdi. Mahallede ç~ kan yang~nda bir çok insan ~ehit oldu ve
bir k~sm~~da yaraland~. Bugün, Frans~zlar~ n 1 8 arabayla Mara~'a göndermi~~
oldu~u 10.000 k~yyem° un, ~eker ve kahve, Karabilal ile Tulum mevkii aras~nda halk taraf~ndan ele geçirildiml. Çat~~mada 1 4 Frans~z askeri öldürüldü'.
5 ~ubat günü halk sonuna kadar direnerek kurtulmak veya tamamen
yok olmak karar~ nda oldu~unu ortaya koydu. Halk~ n bu kararl~~ tutumu
Frans~zlar~n tela~lanmas~na sebep oldu. Özellikle d~~ar~~ ç~kamayan Ermeniler s~~~ nd~klar~~kilise, okul ve evlerden Müslümanlara kar~~~ate~e devam ettiler "3. Dü~man~~ muhasara alt~na almak için yeniden cayd~ r~c~~tedbirler al~nd~.
Evliya Efendi, arkada~lar~yla birlikte hareket etmek isteyince gerekli talimat
verildi. Ermeniler; Divanl~, Kanl~dere mahallelerinde ve Çar~~ba~~'nda yang~n ç~ kard~ klar~ndan bir çok binalar harap oldu. Bugün ~slahiye ve Antep
yollar~ndan dü~man askerlerinin gelme ihtimali oldu~undan bunlara engel
olmak amac~yla bir süvari müfrezesi gönderildim'. Ayr~ca ~ehirde Ermenilerin yapt~ klar~~katliam insanl~~~~tehdit edecek boyuta ula~t~~~ndan protesto
için mitingler yap~lmas~~ve felaketzede Mara~h dinda~lara yap~lan zulmün d~~~
dünyaya bildirilmesi istendi145.
T~TEA, Kutu no 20, Belge no 100.
Kutu no 19, Belge no 101, Kutu no 20, Belge no 125.
140 1 luyye 1282 gramd~r.
141 Sivas Valili~i'nin 3 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~~ ekinde bulunan 3 ~ubat 1920 tarihli rapor.
T~TEA, Kutu no 19, J3elge no 103, Kutu no 20, Belge no 128.
142 T~TEA, Kutu no 20, Belge no 128.
I "Hakimiyet-i Milliye, 6 ~ubat 1920, say~~7.
144 T~TEA, Kutu no 20, Belge no 107.
145 'T~TEA, Kutu no 20, Belge no 122.
138
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6 ~ubat'ta bir Frans~z uça~~~~ehrin üzerinde bir kaç tur am ve Frans~z
yetkililerine mesaj b~rakt~. Uçak Mara~~semalar~nda uçarken Türkler ate~~
etti. Buna Frans~zlar top ate~iyle kar~~l~k verdim.
7 ~ubat günü Frans~z Kolordusu Mara~'a ula~t~~ve ~ehrin güneyinde 4
km. uzakta bulunan Atizi mevkiine karargah~n~~kurdu. Bu kuvvetlerin bir
k~sm~~ ~ehrin güney ve kuzeyine yerle~tirildi. Birli~in bir k~sm~~da Mara~'~n
bat~~taraf~ndan girdi ve ~ehirdeki kumandanla irtibat kurdu 147 . Ayn~~gün
Frans~z ve Ermenilerin yapt~ktan katliam ve zulüm devam etti. Kad~nlar ve
çocuklar top ve mitralyöz ate~i alt~nda yand~. Binlerce insan bu vah~ete kurban edildi. Dü~man muhasaras~~ve sansürü alt~nda bulunan bu insanlar~n
feryad~n~~kimse duymad~ m. Çaresiz kalan halk müsademeye devam etti.
~slahiye istikametinden gelen 500 Frans~z askeri ve 2 sahra topu, Mara~'a
yakla~~k 8 km. uzald~kta bulunan mevkide Kuvâ-y~~Milliye taraf~ndan ele geçirildi. Ayr~ca Antep'ten gelen 60 arabal~k dü~man cephanesine Kuvâ-y~~Milliye
taraf~ndan el konuldu.
Ermeniler kilise ve mekteplerde s~ k s~k toplant~~yapt~lar. Bahçe
(Bulan~k) ve Haruniye (Düziçi) civar~nda bulunan Ermeniler, Müslüman
köylerdeki insanlar~~zincirleyerek bo~azlad~lar ve bir k~sm~n~~da vah~ice katlettiler 149 .
Mara~'ta sokak sava~~~devam etti. Dü~mamn istinat ve s~~~nak noktalar~~
olan Kümbet, K~rklar ve Tekke kiliseleri yak~larak imha edildi. ~~h, Ekmekçi
ve Hatuniye mahalleleri Kuvâ-y~~Milliye taraf~ndan kurtar~ld~. Ku~atma alt~nda bulunan Frans~zlar, Amerikan Koleji'nde bulunan Amerikan misyonerleri vas~tas~yla sava~~n durdurulmas~~için müracaatta bulundular.
Frans~z uça~~~7 ~ubat'ta Mara~~semalar~~üzerinde dola~~rken Frans~z
kumandan~na hitaben yaz~lan mevcut durumun ve kay~plar~n bildirilmesi
hakk~ndaki evrak b~rak~ld~. Ayn~~gün ~slahiye istikametinden Mara~'a gönderilen 300 piyade asker, 1 top ve 2 mitralyöz ile Elo~lu (Türko~lu) yak~n~nda
bulunan Bababurnu'nda 150 asker, 100 araba Milli Kuvvetler taraf~ndan ku-

146 The

Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 55.
Armenian Rewiev, Vol. 30, (Winter 1977-78), s.395.
148 T~TEA, Kutu no 19, Belge no 109.
149 T~TEA, Kutu no 19, Belge no 113.
147 The
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~auld~. Kilis-Antep yolu mücahitler taraf~ ndan tutuldu. Akçakoyunlu ve Halas
istasyonlar~~aras~ ndaki demiryolu tahrip edildi '5°.
8 ~ubat'ta Frans~z ve Ermenilerin top ve mitralyöz ate~leri alt~ nda ~ehirde bulunan ya~l~ , kad~n ve çocuklar alevler alt~ nda yan~yordu. Kur~un ve
ate~~yaralanyla ölen binlerce masum insan~ n cesetleri yerde yat~yordu. Muhasara alt~ nda bulunan çaresiz bu insanlar~ n acil yard~ m talebi d~~~dünyaya
sansür edildi~inden ç~~l~ klar~m duyan da yoktu. Bu mazlum insanlar~ n yard~m ça~r~s~ na ancak Milli Kuvvetler ko~uyordu '5'. Ermenilerin askeri karargah olarak kulland~klar~~Kümbet Kilisesi'nde ve dü~man~ n s~~~ nd~~~~çevredeki evlerde çat~~maya devam edildi. Heyet-i Temsiliye üyesi Evliya Zâde,
dü~mamn bulundu~u stratejik be~~noktay~~muhasara alt~na alarak ba~ar~l~~bir
~ekilde taarruza devam etti. Taarruz esnas~ nda Evliya Zâde ve arkada~lar~ ndan bir kaç~~ ~ehit olunca harekat akim kald~. Ermenilerden al~nan bu stratejik yerler terk edilince dü~man tekrar Kümbet Kilisesi ve çevresindeki evlere
s~~~narak harekete devam etti'52.
8 ~ubat gecesi ~ehirdeki Frans~z birliklerinin hepsi k~~lada topland~.
Bundan endi~elenen Ermeniler neden topland~ klar~ n~~sorduklar~ nda Frans~zlar, askeri manevra oldu~unu söylediler. Ayr~ca Frans~zlar, Ermenilere bir
mesaj göndererek evlerinde kalmalar~n~~ aksi takdirde d~~ar~~ ç~ kanlar~ n kur~unlanaca~~n~~ bildirdiler. Mesaj~~alan Ermeniler derin bir dü~ünceye kap~ld~ lar. Her ~eyin fark~ nda olan Türkler, açl~k ve çaresizlik içinde sava~~yordu '".
9 ~ubat günü hava çok so~uktu ve a~~ r~~ bir kar f~ rt~ nas~~vard~. Kar o kadar çok ya~m~~t~, o kadar kal~ nd~~ki evlerin üzerini örtmü~tü ve hiç bir ~ey
görünmüyordu. Çukurlar~~ kar doldurdu~undan çevre dümdüz görünüyordu. Bu çok a~~r ve so~uk hava ~artlar~na ra~men 9 ~ubat'ta 1000 asker ve
8 toptan olu~an Frans~z yard~ m birli~i Mara~'a geldi'".
10 ~ubat'ta sava~~bütün ~iddetiyle devam etti. Frans~zlar~ n top ate~iyle
ç~ kard~ klar~~yang~ nlar ~ehrin büyük bir k~sm~n~n harap olmas~na neden oldu
15° Sivas Valili~i'nin 11 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~~ile Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne gönderdi~i yaz~n~n ekinde bulunan ve "Heyet-i Temsiliye'ye i'tasi rica
olunur” ifadesi yaz~lm~~t~r. T~TEA, Kutu no 19, Belge no 115.
~ s~~Sivas Valili~i'nin 9 ~ubat 1920 tarihinde Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne gönderdi~i yaz~n~ n ekinde bulunan ve Heyet-i Temsiliye'den al~ nan 8 ~ubat
1920 tarihli telgraf sureti, T~TEA, Kutu no 19, Belge no 109.
152 Elbistan'dan çekilen 8 ~ubat 1920 tarihli telgraf, T~TEA, Kutu no 120 Belge no 107.
153 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s.68.
154 The Armenian Rewiev,Vol. 31, (Spring 1978), s. 56.
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ve ak~ama kadar yang~ n devam etti. Her taraftan ku~aulan ve sava~tan yorulan Frans~z kuvvetleri ba~ar~l~~ olma ümitlerini kaybettiler. ~ehir semt semt
Milli Kuvvetlerin eline geçti. General Querette, Ermeni komitac~lanyla Amerikan Koleji'ne s~~~ nd~~ ve buraya Amerikan bayra~~~çektirdi. Bundan sonra
Ermeni ve Frans~ z kuvvetleri Müslümanlara taarruz etmekten ziyade onlara
kar~~~savunmaya geçti'55.
Frans~z komutanlar~~vas~ tas~yla gönderilen telgrafta; Frans~zlar~ n Ermenilerden kurdu~u taburla Mara~'ta ac~~ olaylar~ n ç~ kmas~na sebep olundu~u,
katliam yap~larak kanlar ak~ uld~~~, namusa tecavüz edildi~i, saf ve masum insanlara zulmedildi~i ifade edildi. Halk~ n vatan ve namus u~runa ya~l~ , kad~ n
ve çocuk demeden toptan Frans~ zlarla sava~ma karar~ nda oldu~u, Frans~z askerlerinin himayesindeki Ermenilerle yapt~ klar~~ mezalimin ülkeleri taraf~ ndan kabul edilemeyece~i, Ermenilerin hayalci olduklar~ , tarihte Osmanl~ 'n~ n
Frans~zlar~~çok iyi tan~d~~~ , medeni Fransa'n~ n Mara~'ta katliama izin vermeyece~i, Müslüman halk~~rencide etmenin Fransa'n~ n iktisadi ve siyasi menfaatine yararl~~ olmayaca~~~belirtildi 156 .
10 ~ubat Sal~~ günü ak~am~ na kadar ~ehir bombaland~. Ermenilerin ve
Frans~zlar~ n amac~~ ~ehri tamamen teslim almakt~. Bu ~iddetli bomban~ n etkisiyle Müslüman halk~ n morali bozuldu. Halk~ n çok az bir k~sm~~Frans~zlar~ n
çekilece~ine inan~yordu. Bu sebeple Türklerin ço~u teslim bayra~~n~~ çekerek
~ehri bo~altmaya ba~lad~ lar. Fakat bugün Frans~ z kumandan~ na de~i~tirilmesi
mümkün olmayan bir kararla ~ehri bo~altma emri verildi. Bu emir üzerine
Ermeni karargah~ na gelen Capital Arlabose, Frans~zlar~ n Mara~'tan çekilece~ini söyledi157. Bunu duyan Ermeniler ~a~k~ na döndüler ve üzüntülerinden
kahroldular. Çünkü Ermeniler aras~ nda Türklerin Frans~zlara teslim olaca~~~
haberi yay~ lm~~ t~. ~imdi ise bu haberin do~ru olmad~~~~ortaya ç~ km~~t~. Bunlar ~ tilaf Devletleri'ne güvenerek gelmi~ ti ve ~imdi gitmek zorunda kal~yordu.
i~galciler ve i~birlikçileri mecburi olarak ~ehri terk etme~e ba~lay~ nca Türkler tekrar ~ehre dönmeye ba~lad~lar.

155 Hakinnyet-i

Maliye. 11 ~ubat 1920, say~~8.
Valili~i 10 ~ubat 1920 tarihinde, Mara§ facias~~dolay~s~yla Hâk-i ~ahaneye, Niyeti
~ tilaliye milmessillerine, Urfa'daki komutanlar vas~ tas~yla General Goro caniplerine, Meclis-i
Mebusan'a, Hariciye Nezireti'ne, Paris Sulh Konferans~ 'na, Matbuat-~~Osmaniye'ye, Sadâret
Maka~nfna 13 Mizah telgraf' çekti. VITA, Kutu no 27, Belge no 21.
157 The Armenian Rewiev, Vol. 31, (Spring 1978), s. 56-57.
156 Sivas
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Ermenilere göre, Frans~z memurlar~ na herhangi bir sorumluluk yüklenmeden ve yapt~klar~~hatan~n cezas~n~~çekmeden ~ehirden ayr~lma izni verildi. Çaresiz kalan Ermeniler de Mara~'tan ayr~lmak zorunda kald~.
Ermeniler, geride y~k~lm~~~evlerini, tatmin edemedikleri kinlerini ve ac~~
dolu hat~ralar~n~~Türklere b~ rakarak hayvanlarlyla birlikte Mara~'tan ayr~ld~~lari58. Ermeniler Mara~'tan öyle bir kinle ayr~ld~lar ki, ayr~l~ rken Türklere
kalmas~n diye kale gibi s~~~nd~klar~, siper olarak kulland~ klar~~ve canlar~ndan
çok sevdikleri sa~lam kalan evlerini kendi elleriyle yakarak, y~ kular. Ekonomik durumlar~~iyi olmas~ ndan dolay~~onlar~n evleri daha sa~lam ve daha iyi
idi. Duvarlar~~ ta~tan yap~lm~~~olan iki veya üç katl~~evlerin tavanlar~~kiremit
çat~~ile kapaulm~~t~. Ta~tan yap~lm~~~olan avlu duvarlar~~ise kale surlar~~gibi
kal~n ve yüksekti. Bu sebeple Ermeni evlerini d~~ardan muhasara ederek yak~p y~kmak mümkün de~ildi. Fakat ilahi adalet öyle tecelli etti ki; Ermeniler,
Türklerin yak~ p y~kamad~~~~o muhkem ve muhte~em evlerini ~imdi kendileri
elleriyle yak~ p y~kular. Birlikte karde~çe ya~ad~ klar~~ Türklere ihanet etmenin
cezas~n~~kendi elleriyle infaz ettiler.
Geli~meleri endi~e ile kar~~layan Silvan Kaymakaml~~~, 10 ~ubat günü
Mara~'ta meydana gelen faciay~~protesto ederek kendilerine ula~an bilgileri
yetkili yerlere gönderdil".
10 ~ubat'~~11 ~ubat'a ba~layan gece Frans~z kuvvetleri ~ehri ~iddetli bir
~ekilde bombalad~. Doktor Mustafa, General Querette ile görü~erek bir anla~maya vard~. Bu arada Querette ile görü~meye f~ rsat bulamayan Albay
Normand, birliklerini ~slahiye istikametine do~ru çekti '6°. Di~er Frans~z ve
Ermeni askerleri de gece vakti gizlice ~ehirden çekildiler. Giderken ses ç~ kar~p duyulmas~n diye atlarm~n ayaklar~na keçe ba~lad~lar.
i~galcilerin gizlice çekilip ayr~lmas~ n~ n hemen arkas~ndan Hükümet
Kona~~'na ve resmi binalara Osmanl~~Bayra~~~çekildi. ~ehrin asayi~ini temin
etmek için Elbistan'da bulunan askerler Mara~'a gitmek üzere yola ç~ kar~ld~.
Kolordu Komutanl~~~~bu geli~melerden ve al~nan sonuçtan dolay~~ Allah'a
~ükrederek memnuniyetini belirtti161.
158 Ermenilerin görü~lerine göre emre uymad~~~~bahanesiyle Ermeni askerleri cezaevine
konuldu ve Türklere sald~rma f~rsat~~verildi. Mara~'ta sava~~ç~ kar~ld~~ve 22 gün boyunca süren sava~ta Ermeniler katledildi. The Armenian Re~viev, Vol. 30, (Winter 1977-78), 388-397,5.394-295.
159 T~TEA., Kutu no 25. Belge no 110.
16° Yavuz, a.g.e., 5.57-58.
181 Sivas Valili~i'nin Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne gönderdi~i 12 ~ubat 1920 tarihli yaz~s~ , Sivas Valili~i ayn~~tarihli yaz~y~~Anadolu Kad~ nlar Cemiyeti
Riyaseti'ne gönderdi. T~TEA, Kutu no 20, Belge no 1.
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Mara~'tan çekilen Frans~zlar ve i~birlikçileri Ermeniler, yollar~n karla örtülü ve havan~n çok so~uk olmas~~sebebiyle yolda peri~an oldular. Tekrar
Mara~'a dönmek için Halep-Adana aras~nda tahkimat yapmaya çal~~t~lar ise
de bir sonuç alamad~lar. Bu arada Mara~~halk~na zulmeden Frans~z ve Ermenilerin ~ehirden ayr~lmas~na Müslümanlar son derece sevindit62.
Mara~'tan çekilen ve medeni geçinen Frans~zlar ve onlara öncülük eden
Ermeniler gittikleri yerlerde, bilhassa Urfa'da Müslümanlar~~katletmeye devam etiler. Halk~n mallar~n~~gasbettiler163. Mallar~~ gasp edilen ve sava~ta yorgun dü~en Mara~~halk~~ aras~nda açl~ k ba~~gösterdi. Bunun üzerine can ve
mallar~~zarar gören insanlara yard~m olarak Ziraat Bankas~~vas~ tas~yla 10.000
lira gönderildim.
Yabanc~~bas~na göre Milli Mücadele'nin Güney cephesi Mara~, Antep ve
Urfa'da toplam kay~ p, 1 0.000 Ermeni ve 600 Frans~z askeri idi. Suriye'deki
Frans~z i~gal kuvvetlerinin günlük masraf~~ise 2.000.000 Franku 165 . Bu a~~r
masraf Frans~zlar~n maliyesine a~~ r~~bir yük getiriyordu.
~ehirden çekilmeye mecbur edilen Frans~zlar, dönecekleri ümidiyle
Mersin Liman~ 'na 4 f~rka asker ç~karmay~~ve Adana'da bulunan 2 batarya ve
bir k~ ta asker ile birlikte Mara~'a yeniden sald~ rmay~~planlad~lar". Fakat
Araplar, Cam~sl~~ve Yasl~ k civar~nda müsademeye girdikleri Frans~zlar~~peri~an bir halde geri püskürttüler. Frans~zlar~n Mara~'tan zorla geri çekilmesi
~stanbul'daki Frans~z Yüksek Komiseri'ni tela~a dü~ürdü. Bundan sonra
Frans~z yetkilileri Mara~'ta kendilerine kar~~~yap~lan k~yam~~daha iyi anlamaya ba~lad~ lar. Çünkü bu k~yam Mara~~halk~n~n istikbalde özledi~i ve asla
vazgeçemeyece~i istiklal ve hürriyet içindi 167.

162 T~TEA, Kutu no 20. Belge no 30.
163 Sivas Valili~i'nin Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne gönderdi~i 12 ~ubat 1920 tarihli yaz~ n~n ekinde bulunan Aziziye Kaymakaml~~~ 'ndan cevaben al~ nan 11 ~ubat 1920 tarihli telgraf~n suretidir. T~TEA, Kutu no 20, Belge no 6.
164 3. Kolordu Kumandanl~~~ 'mn Sivas Vilayeti'ne yazd~~~~18 ~ubat 1920 tarih ve 744 say~l~~
yaz~. T~TEA, Kutu no 18, Belge no 19.
165 Erkân-~~Harbiye Reisi'nin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne yazd~~~~3 May~s 1920 tarih ve 3264 say~l~~yaz~. T~TEA, Kutu no 17. Belge no 57.
166 Erkân-~~Harbiye Reisi'nin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne yazd~~~~24 ~ubat 1920 tarih ve 1434 say~l~~yaz~. T~TEA, Kutu no 18. Belge no 12.
167 3. Kolordu Erkin-~~Harbiye Reisi'nin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi'ne yazd~~~~7 May~s 1920 tarih ve 113 say~l~~yaz~. T~TEA, Kutu no 18. Belge no 33.
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Bu ara~t~ rma tamamlan~ rken ~u gerçe~i de ifade etmek uygun olacakt~ r.
Mara~'ta ya~ayan Ermenilerin bir k~sm~, Frans~zlar~ n yan~ nda yer alan Ermeni
lejyonlar~ n~ n halka kar~~~yapt~ klar~~ zulmün do~ru olmad~~~ n~~ idrak etmi~ti.
Bu sebeple Ermeni Ba~piskoposu Janparyan ve murahhas üyesi Haçador ve
Padolu ~brahim Efendi gibi Ermeniler, Büyük Millet Meclisi'ne çektikleri 18
Temmuz 1920 tarihli telgrafta Hükümete ba~l~~ olduklar~ n~ , Frans~z veya
ba~ka bir yabanc~~devletin gelmesini kesinlikle kabul etmediklerini, Osmanl~~
Devleti vatanda~~~olarak do~duklar~ n~~ ve yine ayn~~ devletin vatanda~~~
olmaktan ba~ka isteklerinin olmad~~~ n~, bu isteklerini çe~itli patrikhane ve
elçiliklere de yazd~klar~ n~~ bildirdiler".

168 Anadolu azas~~ olarak imzalanan 18 Temmuz 1920 tarihli telgraf Ankara'dan Erzurum'a çekildi. T~TEA, Kutu no 24, Belge no 91.

