
ÇUKUROVA’DA FRANSIZ-ERMEN‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹
(1918-1921)

SÜLEYMAN HAT‹PO⁄LU*

GGGGiiiirrrriiiiflflflfl::::

Birinci Dünya Savafl› sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’ni takip
eden günlerde Türk yurdu yer yer iflgallere u¤rarken Çukurova yöresi de
1918 y›l›n›n Kas›m ve Aral›k aylar›nda Frans›z ve ‹ngiliz ortak iflgaline u¤ra-
m›flt›. Çukurova bölgesi, ortak bir iflgale u¤ramas›na ra¤men, bu bölgede
‹ngilizlerle Frans›zlar aras›nda nüfuz yönünden siyasi bir çekiflme kendini
gösteriyordu. Fransa, ‹ngiltere üzerinde yapt›¤› bask›dan baflar›yla ç›kacak,
Suriye ve Kilikya bölgesini kendi nüfuzu alt›na alacakt›1. Nitekim 15 Eylül
1919 tarihinde Suriye ve Kilikya'da iflgal kuvvetlerinin tebdili hakk›ndaki
"‹ngiliz-Frans›z Mukâvelesi" nin imzalanmas› ise2, bu yörelerin Türk halk›n›
büsbütün dehflete düflürmüfltü. Çünkü, bu sözleflmeye göre Marafl, Antep ve
Urfa flehirleri ‹ngilizler taraf›ndan boflalt›larak, Frans›zlara terk edilecekti.
‹ngilizler bu suretle durmadan kaynayan ve Türkler taraf›ndan mutlaka sa-
vunulaca¤›n› düflündükleri bir toprak parças›n› Frans›zlara b›rak›r ve onlar›n
Arap memleketleri üzerindeki dikkatlerinin da¤›lmas›n› sa¤larken3, ayn› za-
manda bu bölgede yaflayan Türk halk›n› da Frans›z zulmüne terketmifl olu-
yorlard›4. Zaten Mustafa Kemal, bu sözleflmeden haberi olunca, derhal çok
acil olarak, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Merkeziyesi'ne çekti¤i telgrafta;

* M. Kemal Üniversitesi, Fen. Ed. Fakültesi, Tarih Bölümü Ö¤retim Üyesi, HATAY.
1 ‹.Ilgar, “Türk ‹stiklal Harbi, Güney Cephesi VI”,Belgelerle Türk Tarih Dergisi, S.12, ‹s-

tanbul, 1968, s.17; M.S.Anderson, The, Eastern-Question 1774-1923,  Newyork, 1966., s.379.
2 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulufl Savafl› Kronolojisi (Mondros'tan Mudanya'ya Kadar),

Ankara, 1989, s.64; U.Kocatürk, Atatürk ve  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Ankara,
s.94; S.Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, c.2, Ankara, 1977-78, s.208; Atatürk'ün Tamim,
Telgraf ve Beyannameleri IV (1917-1938), Haz. Nimet Arsan, Ankara 1964, s. 119-120.

3 S.Tansel, a.g.e., c.2, s.208. Ayr›ca bkz. Taner Baytok, ‹ngiliz Kaynaklar›nda Türk Kurtulufl
Savafl›, Ankara, 1970, s.25'te: "Frans›zlar›n Anadolu'ya s›zma çabalar›n› teflvik etmeliyiz. Böylece
onlar› sonuç alamayacaklar› bir alanda u¤raflt›r›p, daha makul olabilecekleri alanlardan dikkat-
lerini da¤›tmay› baflarabiliriz" diyen ‹ngiliz diplomat› G.Kidston, Fransa'n›n bafl›na Çukurova'da
bir gaile aç›laca¤›n› görebilmifltir.

4 S.Tansel, a.g.e., c.2, s.209.
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"Eylül ay›n›n 15. günü (1919) ‹ngiltere ile Fransa, 1916 y›l›nda imzala-
d›klar› antlaflmay› esas kabul ederek, "Suriye ‹tilafnamesi" ad› alt›nda mille-
timizi yak›ndan ilgilendiren bir mukavele üzerinde anlaflt›lar. Bu mukavele-
nameye göre, ‹ngilizlerin haks›z olarak iflgal ettikleri yerleri tahliye eyledik-
leri bölgeleri, Frans›zlar haks›zl›k üzerine haks›zl›k yaparak iflgale bafllayacak-
lar, Halep'i hariçte b›rakarak, Urfa, Ay›ntap, Marafl ile Adana vilayetlerimiz-
deki ço¤unlu¤u ‹slâm ve Türk olan ve zengin topraklar›m›z› iflgal bölgelerine
dahil ederek, kuzeye do¤ru da Harput ve Sivas'a kadar uzan›p, buralar› da
dahile alarak Mersin'in bat›s›na kadar uzanan ve Bat› Anadolu ile Do¤u
Anadolu'yu birbirinden ay›ran bu bölgeler Frans›z nüfuz ve idaresine gire-
cektir" diyerek, durumun ciddiyetini belirtmifl ve bu konunun idarecilere ve
gazetelere duyurulmas› gerekti¤ini bildirmifltir5.

FFFFrrrraaaannnnssssaaaa’’’’nnnn››››nnnn    ÇÇÇÇuuuukkkkuuuurrrroooovvvvaaaa’’’’ddddaaaakkkkiiii    EEEEmmmmeeeelllllllleeeerrrriiii::::

Bu sözleflmeye göre Frans›zlar Çukurova'n›n verimli topraklar›n› elle-
rine geçirmifller ve ayn› zamanda Suriye'yi uzun süre ellerinde tutabilmeleri
için, Orta Toros Geçitleri'ne de hakim olmufllard›r. Bu hususta Frans›z yetki-
lileri bu yöreler için flunlar› söylemifllerdi6: "Kilikya'n›n Frans›zlar taraf›ndan
iflgali, stratejik ve ekonomik sebeplerle Suriye'nin tarihi müdafaas›n› teflkil
eden Toros Geçitleri'ni ele geçirmeyi istilzam etmektedir..." Suriye'de kuru-
lacak Frans›z hakimiyetinin devam›n› sa¤lamak için Toros Tünelleri'ni ele
geçirmek, ayn› zamanda Çukurova'ya da hakim olmak demekti. Burada, göz

5 Bu hususta daha genifl bilgi için bkz. Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV
(1917-1938), s.119-120. Ayr›ca bkz. Osman Olcay, Sevr Antlaflmas›'na Do¤ru (Çeflitli Konferans
ve Toplant› Tutanaklar› ve Bunlara ‹liflkin Belgeler), Ankara, 1981, s.LXVI vd.'da; Bu itilafna-
meyi "Suriye ‹tilafnamesi" olarak adland›rm›fl ve 15 Eylül 1919 günü Paris'te ‹ngiliz ve Frans›z
Baflbakanlar›n›n bir araya gelmesiyle bir antlaflma imzaland›¤›n› kaydetmektedir. Ayr›ca Adana
Ermenilerine Ma'muretü'l-Aziz'e (Elâz›¤) gönderilen mektuplardan anlafl›ld›¤› gibi, Frans›zlar
Adana ve Halep'te hakimiyetlerini sa¤lad›klar› an Diyarbak›r ve Sivas üzerine ilerleyerek ele ge-
çirmeyi düflünmektedirler. Bkz. BA, BEO, Harbiye Defteri, No. 244/6-52 (Bu evrak Meclis-i Vü-
kela'ya elden takdim edilmifltir).

6 G.Jaeschke, Kurtulufl Savafl› ‹le ‹lgili ‹ngiliz Belgeleri, Çev. Cemal Köprülü, Ankara 1971,
s.212. Günümüzde de bunun bilincinde olan Suriye daima güney illerimizden baz›lar›n› kendi
haritalar› içerisinde göstermeye devam etmektedir. Bu vilayetler flunlard›r: Adana, Mersin, fian-
l›urfa, K.Marafl, G.Antep, Mardin, Hakkari, Diyarbak›r ve Hatay. Bkz. Tokay Gözütok, "Suriye'-
nin Gözü 9 ‹limizde", Tercüman S. 8610 (13 fiubat 1986), ‹stanbul, 1986, s.1; "Büyük Suriye Pro-
jesi Sekiz Türk Vilayetini de ‹çine Al›yor", Hürriyet, S.1 (1 May›s 1948), ‹stanbul, 1948, s.4'te bu
vilayetler  Seyhan, ‹çel, Marafl, Malatya, Urfa, Mardin, G.Antep ve Hatay olarak zikredilmektedir.
"Suriye Hatay'› ‹stedi Özal Vermedi", Söz, S.6 (13 Kas›m 1987), ‹stanbul, 1987, bafll›kl› yaz›da
ise, Suriye'nin bize Hatay'a karfl›l›k El Cezire'yi teklif etti¤i iddia edilmifltir. Bu hususta ayr›ca
bkz. Levis Ma'lûf, el-Müncidü'l-Ebcedî, Tahran 1363 (1943).
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önünde bulundurulan stratejik önem yan›nda Çukurova'n›n zirai aç›dan bü-
yük bir potansiyele sahip olmas› da Frans›z sanayii için ayr› bir hammadde
kayna¤› teflkil etmesiydi. Zaten Frans›z yetkilileri, Çukurova'y› ekonomik aç›-
dan de¤erlendirmekte ve kendi iktisadî ç›karlar› için bu bölge üzerinde has-
sasiyetle durmakta idiler7.

Bu bölge üzerinde Frans›zlar›n tatbik etmeyi düflündükleri baflka fikir-
leri de vard›. Fransa daha önce tehcir kanunu ile bölgeden uzaklaflt›r›lan
Ermenileri tekrar Çukurova'ya getirip, eski yerlerine yerlefltirmek istiyordu8.
Frans›zlar Ermenileri niçin buraya yerlefltirmek istiyorlard› sorusuna gelince;
bunun sebebi gayet aç›kt›. Çünkü onlar Ermenilerden istifade etmek9 ve bu
do¤rultuda da Ermenileri Türk insan›na karfl› mafla olarak kullanmak ister-
ken, ayn› zamanda da Ermenilere Çukurova'da bir devlet kurmay› vaad edi-
yorlard›10. Ayr›ca Frans›zlar, bölgeyi terketmek durumuna gelince; burada
ortaya ç›kacak bofllu¤u bir Ermeni devletçi¤i ile doldurabileceklerini de dü-
flünüyorlard›.

Böylece Türk Devleti ile, güneydeki yani Suriye'de yaflayan müslüman
Araplar aras›nda bir tampon devlet kurulacak ve müslümanlar›n birleflmeleri
de önlenmifl olacakt›. Bu konuda Mustafa Kemal Büyük Nutuk'ta meseleye
flöyle bir aç›kl›k getirmektedir: "...Halen ecnebi taht-› iflgalinde bulunan ma-
nat›ktan, Kilikya'y› Arabistan ile Türkiye aras›nda bir etat tampon vücuda ge-
tirmek maksadiyle anavatandan ay›rmak arzusunda bulunuldu¤u mevzû ba-
his edildi. Anadolu'nun en koyu Türk muhiti ve en mahsuldar ve zengin bir
m›nt›kas› olan bu k›tan›n hiçbir suretle ayr›lmas›na muvafakat edilmeye-
ce¤i..."11. Böylelikle bu bölgede Fransa'n›n denetiminde bir Ermeni H›risti-

7 Bu hususta, 27 Mart 1920 günü Fransa Parlamentosu'nda eski Frans›z Baflbakan› Briand
konuflmas›nda 1916 senesinde yap›lan antlaflmadan (Sykes-Picot) söz etmifl, Kilikya, Adana,
Mersin'den ‹skenderun ile Diyarbak›r ve Van gölüne de¤in olan topraklar›n Musul'u da içerecek
biçimde Fransa'ya ayr›ld›¤›n› hat›rlatm›fl ve konuflmas›na flöyle son vermifltir: "....Musul, ‹s-
kenderun'un hinterland›d›r. ‹skenderun'da bu bölgenin do¤al bir mahrecidir. Fransa, pamuk-
tan mahrumdur. Adana'daki pamuk bu bak›mdan son derece önemlidir". Bkz. ‹.Öztoprak, Kur-
tulufl Savafl›nda Türk Bas›n›, Ankara, 1981, s.159 vd.

8  ATASE, Arfl.6-2132, Kls.383, Dos.43-12-6, F.35; Ali Saip, Kilikya Facialar› ve Urfa'n›n
Kurtulufl Mücadeleleri, Ankara, 1340, s.17-18.

9 Wayne S.Vucinich, The Ottoman Empire, Newyork, 1979, s.182.
10 Salâhi S. Sonyel, "Yeni Belgelerin Ifl›¤› Alt›nda Ermeni Mezalimi", Belleten, c.XXXVI.

S.141 (Ocak 1972), Ankara, l972, s.43-49.
11 Mustafa Kemal, Nutuk, c.1, ‹stanbul 1982, s.244.
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946 SÜLEYMAN HAT‹PO⁄LU

yan devleti oluflturularak, iki islâm ahalisi aras›na bir nifak sokmak niyetinde
olduklar›n› görebiliriz.

Bu sözleflme ile ‹ngilizler, iflgalleri alt›nda bulunan Güney ve Güneydo¤u
Anadolu bölgesini Frans›zlara b›rak›rken, bundan çeflitli flekillerde
faydalanacaklar›n› düflünüyorlard›. Bir kere devaml› olarak kaynayan bir
bölgenin sorumlulu¤unu Frans›zlara devretmek suretiyle onlar› Türklerle
karfl› karfl›ya b›rakm›fllard›. Di¤er bir husus ise, ‹ngilizler bölgeden çekilme
karar›yla buradaki kuvvetlerinin serbest kalmas›n› sa¤lam›fllard›. Ayr›ca ‹ngi-
lizler, Türklerin kutsal vatan topraklar› olan bu bölgeleri sonuna kadar mü-
dafaa edeceklerini anlam›fl olduklar›ndan, Frans›zlar› bu bölgede meflgul
ederek, dikkatlerini de Arap ülkelerinden çekmifllerdi. ‹stanbul'daki ‹ngiliz
Yüksek Komiseri Amiral Sir de Robeck'in 12 Kas›m 1919 günü Lord Curzon'
a göndermifl oldu¤u rapor, bu düflünce ve görüflleri do¤rulamaktad›r12:

"Suriye ve Güneydo¤u Anadolu'nun ‹ngiliz iflgalinden Frans›z iflgaline
devri hususundaki karar›n aç›klanmas› üzerine burada gösterilen tepki,
Adana bölgesinin Türkiye'nin tabii ve ayr›lmaz bir parças› oldu¤u gerçe¤ini
bir kere daha ortaya koymufltur. Nitekim bu karar üzerine ‹stanbul'daki Müt-
tefik devletlerinin yüksek komiserlerine memleketin çeflitli yerlerinden gön-
derilen telgraflarla Frans›zlar›n Antep, Urfa ve Marafl iflgalleri protesto edil-
mifltir. Gelen telgraflar›n hemen hemen ayn› formun tekrar›ndan ibaret bu-
lunuflu millî hareketin teflkilatlan›fl›n›n yayg›n ve süratli oldu¤unu,...". gös-
termektedir. Ayr›ca di¤er bir hususta ‹ngiltere, Irak ve M›s›r'a karfl›l›k bu
bölgeleri Fransa'ya terk etmiflti13.

Böylece, Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan› Mustafa Kemal'in bütün
çabalar›na ra¤men Mondros Mütarekesi gere¤ince 7 Kas›m 1918 tarihinden
itibaren bölgede bafllayan ‹ngiliz-Frans›z ortak harekat› bir müddet sonra
"Suriye ‹tilafnamesi" ne göre tam bir Frans›z iflgaline dönüflmüfltü. Frans›zla-
r›n tarihi, kültürel ve askerî bak›mdan bölgedeki varl›klar›n› uzun süre de-
vam ettirmeleri mümkün olamazd›. Ermenilerin, millî emelleri, Frans›zlar›n
sömürgeci gayelerinin tahakkukunda bir vas›ta olarak kendisini gösterirken,
dikkat çekici bir paradoks da meydana getirmekteydi. Zira, bu sömürgeci
emeller, Ermeni isteklerinin, istikbaldeki yegane dayana¤›n› oluflturacakt›.

12 Taner Baytok, ‹ngiliz Kaynaklar›nda Türk Kurtulufl Savafl›, Ankara 1970, s.24-25. Ayr›ca
Güney ve Güneydo¤u Anadolu'dan ‹stanbul'daki ‹tilaf Kuvvetleri yetkililerine çekilen telgraflar
için bkz. B.fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.1, Ankara 1973, s.223 vd.

13 S.Selek, Milli Mücadele (Ulusal Kurtulufl Savafl›), c.1, ‹stanbul, 1982, s.317.
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Bütün bunlara dayal› olarak, Ermeni liderlerinin Anadolu topraklar›
üzerinde ba¤›ms›z bir Ermenistan Devleti kurulmas› için çal›flt›klar›n› biliyo-
ruz. Bunlar yaln›z, Do¤u Anadolu vilayetlerini de¤il; Marafl ve Kilikya'y› da
Ermenistan s›n›rlar› içinde gösteriyorlard›. Frans›zlar ise, bir yandan Ermeni-
leri silahland›r›p e¤iterek, Güney Anadolu'ya savafl orta¤› olarak sürerken,
bir yandan da Ermenilerin Adana ve ‹skenderun üzerindeki isteklerine karfl›
duruyorlard›. Buralarda kendilerinin tarihi rolü bulundu¤unu ve bölgenin
Frans›zlara ait olabilece¤ini kesinlikle ifade etmekteydiler 14.

Di¤er taraftan "Suriye ‹tilafnamesi" ne göre ‹ngilizlerin yerini önce
Frans›z askerî elbisesi giyinmifl Ermeni Gönüllü Taburlar› ald›15. Bunu Fran-
s›z askerleri takip etti. Daha sonra da, bu bölgedeki Türk ço¤unlu¤unu yok
etmek isteyen Frans›zlar›n, tafl›t gemileriyle getirdi¤i Amerika, M›s›r, Suriye
ve Fransa'daki muhacirler takip etti16. Olaylar›n bizzat içerisinde bulunan
Gani Girici ise; "‹flgal esnas›nda Çukurova'ya 200.000 Ermeni geldi"17 diye-
rek, hadiseleri do¤rulamaktad›r. Böylece Çukurova'ya bir Ermeni ak›n› bafl-
lam›flt›18. Çukurova'ya Ermenilerin gelmesi üzerine Adana valisi Naz›m Bey
istifa ederek, görevini vekaleten yürütmeye bafllad›. Naz›m Bey iflgalden
sonra ‹stanbul'a çekti¤i telgrafta, sa¤l›k durumu ve mahallin icab›ndan do-
lay› istifa etti¤ini bildiriyor ve vilayetin halini pek ac›kl› bir surette tasvir edi-
yordu. Frans›zlar›n amac› orada bir Ermeni Cumhuriyeti kurmak ve Ermeni-
lerin halen zay›f bir az›nl›kta bulunmalar›ndan dolay›, flimdiki halde buna
muvaffak olamazlarsa, geçici olarak müstakil bir hükümet teflkil etmek oldu-
¤unu ve iflgal askerlerinin yüzde sekseninin Ermeni Gönüllüleri'nden19 ol-

14 Bu s›ralarda Ermenileri himaye eden Amerika Cumhurbaflkan› Wilson bu durumu üst-
lenmiflti. Bar›fl konferans›nda Ermenileri hararetle savunuyor ve kurulacak Ermenistan Devleti-
nin s›n›rlar› ile bizzat ilgileniyordu. Buna karfl›l›k ‹ngilizler, Ermeni isteklerini biraz mübala¤al›
bulmaktayd›lar. Bkz. S.Selek, Milli Mücadele (Ulusal Kurtulufl Savafl›), c.1, s.527.

15 ATASE, Arfl.1-16, Kls.185, Dos.21-91, F.93; ATASE, Arfl.6-2132, Kls.383, Dos.43-12-6,
F.34; ‹.Ilgar, a.g.m. s.17; Necati Ç›plak, ‹çel Tarihi, Ankara, 1968, s.216.

16 ATASE, Arfl.1-1, Kls.48, Dos.15-185, F.26; ‹.Ilgar, a.g.m., s.17.
17 Abdulgani Girici bu say›ya Anadolu'nun çeflitli yerlerinden Çukurova'ya gelen Ermeni-

leri de dahil etmifltir.  G.Girici, Derledi¤imiz Hat›ralar, (Tarih 30 Temmuz 1988), Adana, 1988;
Selahattin Tansel, a.g.e., c.2, s.206.

18 ATASE, Arfl.1-1, Kls.48, Dos.15-185, F.26. Buna göre, bu Ermeni ak›n›n› durdurmak
üzere 4 Kas›m 1919 tarihli Harbiye Naz›rl›¤›ndan, Erkan-› Harbiye-i Umumî Riyaseti'ne de bir
yaz› gönderilmiflti.; B.fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.1, s.228; Hasan fien, “ 5 Ocak“,Yeni
Adana, 5 Ocak 1968, Adana, 1968, s.2.

19 Ermeni Gönüllüleri: Legion Ermenien: Legion Do'rient: Gamavur olarak çeflitli diller-
deki yaz›l›fl flekli.
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mas›n›n buna dahil oldu¤unu belirtmiflti20. Ayr›ca Frans›zlar Çukurova'y› ifl-
gal ederken, Ermeni Gönüllüleri'nin yan› s›ra di¤er sömürgelerinden getir-
di¤i Tunus, Cezayir ve Senagal'li askerlerden de yararlanma yoluna gitmifl-
lerdi21.

Böylece, F›rat nehrinin bat›s›nda Kilikya ve Suriye'ye yerleflmifl olan
Frans›z kuvvetleri dört tümene ulaflm›flt›. Suriye-Kilikya Frans›z Bafl Mümes-
sili ve Do¤u Ordusu Baflkomutan› General Gouraud kumandas›ndaki Frans›z
kuvvetlerinden Birinci Do¤u Tümeni karargah› ile beraber büyük bir k›sm›
Adana'dayd›. Ayr›ca 7. Süvar› alay›n›n karargah› Adana'da ve birlikleri de pi-
yade alaylar›n›n emrinde bulunuyordu. Bu tümenin bir alay› Tarsus'a, bir
alay› da Mersin'e yerleflmiflti. ‹slahiye, Bahçe, Ceyhan ve Pozant›'da Birinci
Tümenden birer takviyeli tabur bulunmaktayd›. Frans›zlar genifl bir alana ya-
y›lm›fl olan bu tümenin her yerde zay›f oldu¤una hükmederek, 1920 y›l› fiu-
bat ay›nda Suriye'deki ‹kinci Tümeni de Anadolu'ya getirmifller, ayr›ca s›rf
Antep'e karfl› zaman zaman takviye kuvvetleri de sevketmifllerdi22.

Ayr›ca Frans›z komutanl›¤›na ba¤l› olarak, bölgedeki Ermeni kuvvetle-
rinin mevcudu 10.000 civar›nda bulunuyordu. Bunlar›n bir k›sm› Frans›z as-
keri gibi teflkilatlanm›fl ve Frans›z üniformas› tafl›yan birlikler halindeydiler.
4.500 mevcutlu bir alay olan bu birlik, daha Birinci Dünya Savafl› bitmeden
önce, Frans›zlar taraf›ndan M›s›r'da kurulmufl olup, Lejyon Doryan (Legion
D'orient) ad›n› tafl›yordu. Güney Anadolu iflgal edilirken, Frans›z k›taat› ile
beraber eski yurtlar›na dönen Ermenilerin bir k›sm›, askerî düzen içerisinde
millî kuvvetler halinde örgütlenmifllerdi. Ermeni kuvvetlerinin üçüncü k›s-

20 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp ‹flittiklerim, Ankara, 1951, s.172.
21 ATASE, Arfl.1-2, Kls.86, Dos.144 (318), F.99-1; HTVD, S.12 (Haziran 1955), Belge no.

308'de: XV.Kolordu Kumandan› Kâz›m Karabekir Pafla'n›n, Mondros Mütarekesi'nin tatbikini
kontrol etmek için Erzurum'a gelen Ravlinson'dan ald›¤› belgeyi, Harbiye Nezareti'ne: "Adana
ve Suriye'ye ç›kan bütün Frans›z kuvvetleri 12.000 kadard› ve hemen hepsi de Cezayirli, Tunuslu
ve Turko denilen müstemlekat askeridir. Frans›zlar›n büyük kuvvet sevkine iktidarlar› yoktur"
diyerek durumu bildirmifltir. Ayr›ca ‹hsan Ilgar, a.g.m., s.17'de: "Frans›zlar sömürgelerinden ge-
tirdikleri bu müslüman askerlere, Türklerin islamiyetten ayr›larak Bolflevik oldu¤unu ve Halife-
'ye karfl› isyan ettiklerini sürekli bir flekilde telkin etmifllerdi" diyerek olay›n ne derece boyut ka-
zand›¤›n› göstermektedir. Daha sonra ise bu askerler, dara düflen halk›n camilere kofluflu, cami-
lerde okunan ezanlar, yap›lan ibadet ve dualar bu müslüman askerlerin dikkatlerinden kaçma-
m›flt›. Yavafl yavafl hakikati gören Cezayir ve Tunuslular, Türk Milli Direnifli'ne silah, mühimmat,
haber verme hizmetinde büyük yard›mlarda bulunmufllard›.

22 S.Selek, Milli Mücadele (Ulusal Kurtulufl Savafl›), c.1, ‹stanbul 1982, s.526.
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m›n› ise çeteler teflkil ediyordu. Bu Ermeni kuvvetlerinin bölge itibar›yla da-
¤›l›m› flöyledir23:

Antep'te 2.500 kifli (Bunlara Ermeni Alay›n›n iki taburu dahil).

Marafl'ta 2.000 kifli (Bunlara Ermeni Alay›n›n bir taburu dahil).

Hac›n'da (Saimbeyli) 1.500 kifli

Urfa'da 1.000 kifli

Zeytun'da (Süleymanl›) 500 kifli

fiar'da 350 kifli

Kozan'da 300 kifli

Adana ve Mersin'de 1.000 kifli

Osmaniye, Haruniye,

Bahçe ve ‹slahiye'de 1.000 kifli

Bu paradoks, Çukurova'da Frans›z-Ermeni iflbirli¤ini devam ettirmifl ve
müflterek hareket Türkleri tehdit etme flekline dönüflmüfltü. Böylelikle k›sa
sürede Çukurova bölgesinde Ermeni-Frans›z zulmünün Türklere yönelmesi
neticesini do¤urmufltur. Hakim bir millet iken bir anda üçüncü s›n›f bir sö-
mürge ahalisi durumuna düflen ve sahip oldu¤u topraklar› elinden ç›kar-
maya zorlanan Türk halk›n›n, bu duruma r›za göstermesi düflünülemezdi.
Nitekim bütün yurtta ferdi giriflimler fleklinde ve daha çok intikam gayesine
dayal› direnifl hareketlerinin ortaya ç›kmas›n› engellenememifltir.

EEEErrrrmmmmeeeennnniiiilllleeeerrrriiiinnnn    ÇÇÇÇuuuukkkkuuuurrrroooovvvvaaaa    PPPPoooolllliiiittttiiiikkkkaaaassss››››::::

Ermenilerin bölgedeki politikalar›na ve faaliyetlerine gelince; Ermeniler
eski ça¤larda yaflad›klar› topraklar› As›l Ermenistan ad›yla iki k›s›ma ay›rm›fl-
lard›. Birincisi "Büyük Ermenistan"  ikincisi ise "Küçük Ermenistan" . Büyük
Ermenistan 15 vilayete bölünmüfltü24. Küçük Ermenistan ise, üç vilayete ay-
r›lm›fl ve Kilikya Ermeni Krall›¤› ad›yla da belirttikleri prensli¤in topraklar›
Kilikya'da, sahil ve da¤l›k Kilikya olmak üzere iki k›s›ma ayr›lm›flt›25. Kilikya
Ermenistan›'n›n s›n›rlar› esneklik gösteren ve yüzy›llar boyunca bir çok dev-

23 S.Selek, Milli Mücadele (Ulusal Kurtulufl Savafl›), c.1, s.526-527.
24E.Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi,  ‹stanbul, 1976, s.18-21; H.Kemal Tür-

közü, Osmanl› ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, Ankara, 1983, s.3.
25 M.Aktok Kaflgarl›, Klikya Tabi Ermeni Baronlu¤u Tarihi,.Ankara, 1990, s.1 vd. Ayr›ca bu

hususta bkz. Erdal ‹lter, "‹çel'de Ermeni Faaliyetleri", Kuvay› Milliye Dergisi, S.178 vd, Mersin
1975.
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letlerin iflgal ve istilas›na u¤ram›fl bir geçit ve çarp›flma sahas› olan bu bölge-
lerde hiç bir zaman devaml›, mütecanis ve millî bir Ermenistan devleti mev-
cut olmam›flt›r. Küçük küçük krall›klar, ço¤u zaman bölgedeki büyük devlet-
lere ba¤l› olarak, muayyen yörelere hükmetmifllerdir26.

Burada flunu da ifade etmek yerinde olur kanaatindeyim; Ermeniler ya-
rat›l›fl itibariyle ancak güçlü olan›n yan›nda yer alm›fllard›r. Örne¤in Türkle-
rin Anadolu'ya gelmesiyle Bizans'a karfl› Türklerin yan›nda yer alm›fllard›r27.
Çünkü Türkler o s›rada güçlüydüler ve bu as›rlarca böyle devam etmiflti28.
Mondros Mütarekesi'nden sonra ise Türkler zay›f duruma düflmüfl bulunu-
yordu. Üstelik Türk yurdu ucundan k›y›s›ndan istila edilmiflti. Böylelikle güç
baflkas›n›n eline geçmifl gibi görünmekteydi. Öyle ise, güçlü olan›n yan›nda
yer almalar› tabiatlar› gere¤i idi.

Ayr›ca bir baflka husus da; ‹tilaf Devletleri, Kafkasya'dan Kilikya'ya kadar
uzanacak "Büyük Ermenistan"  fikrinden vazgeçmeyeceklerini ve böyle bir
politikay› da Türklere kabul ettirebilecek güce sahip olduklar›n› tahmin edi-
yorlard›29. Bu düflünceye ve bu geçmifle dayanarak politikalar›n› çizmeye çal›-
flan Ermeniler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u y›k›l›rken, mutlu sona ulaflabilecek-
lerini zannettiler. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda ve sonras›nda Çukurova'da
kargafla yaratmaya çal›flt›lar. Mondros Mütarekesi'nden sonra bu kargafla
daha da artm›flt›. Bunun üzerine Çukurova yöresine bir Amerikan sorufl-
turma heyeti gelmiflti. Çeflitli din, dil ve ›rklara mensup halk›n ileri gelenle-
rini toplayarak, Adana'n›n idaresi hakk›ndaki fikirlerini sordu. Bunlardan
ortodoks ve katolik Ermeniler Fransa himayesinde bir Ermenistan kurulma-
s›n› istediler30. Zaten Frans›zlar da, kendi denetimlerinde Kilikya ad›yla bir
Ermenistan meydana getirmek istiyorlard›31.

Mondros Mütarekesi'nden sonra, ‹stanbul Patri¤i ve Sis Ermeni Katali-
koslu¤u’nun organizatörlü¤ünde, Frans›z iflgalinin k›smî olarak gösterdi¤i

26 H.K.Türközü, a.g.e., s.3 vd.
27 ATASE, Belgelerle Ermeni Sorunu,  Haz. ‹hsan Sakarya, Ankara, 1984, s.8.
28 Asl›nda kötü meziyetlerine ra¤men Ermeni halk›, d›flar›dan tahrik edilmedi¤inde yüzy›l-

lar boyunca Türk halk›yla birlikte beraber yaflayabildi. Bkz. Salahi R.Sonyel, "Yeni Belgelerin
Ifl›¤› Alt›nda Ermeni Tehcirleri", Belleten, c.XXXVI, S.141 (Ocak 1972), s.49.

29 B.N.fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.1, Ankara, 1973, s.215.
30 Sadi Kocafl,  Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni ‹liflkileri, Ankara, 1967, s.236;

ATASE, Belgelerle Ermeni Sorunu, s.403.
31 ATASE, Atatürk Arflivi, Kls.3, Dos.1335/4-2, F.9, 9-1: 8; Atatürk Özel Arflivi'nden Seçme-

ler, Ankara, 1981, s.16-23.
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müsamahadan da yararlanma yoluna gitmifllerdir32. Frans›zlar›n Ermenilere
göstermifl olduklar› bu müsamaha ise; tarihî, kültürel ve askerî bak›mdan
bölgedeki varl›klar›n› uzun süre devam ettirmek isteyen Fransa'n›n politika-
s›n› gerçeklefltirmede bir araç olmas›d›r. Böylece ‹tilaf Devletleri Ermenilere
müstakil-ba¤›ms›z bir devlet vaad etmifllerdi33. Bu durum Frans›z, ‹ngiliz veya
Ruslar›n Ermenileri çok sevmelerinin bir sonucu de¤ildi. Bilakis bölgede
baflta Frans›zlar olmak üzere, müstevlilerin ç›karlar› söz konusuydu. Örne¤in
Fransa, Çukurova'da kurulacak olan bir Ermeni Devleti'yle Türkiye'nin Suri-
ye'ye do¤rudan müdahalesini önleyecek ve bu ise Suriye'deki Frans›z ege-
menli¤ine bir güvence teflkil edecekti.

Di¤er taraftan, Fransa'n›n Çukurova politikas› bafll›ca iki do¤rultuda
kendini gösteriyordu: Ermenilere askerî harekatta yer verilmesi ve Çukurova-
'n›n idarî yönden Ermenilefltirilmesi34. Ayr›ca Ermenilerin Kilikya'daki istek-
lerini destekleyen Fransa, Adana ve ‹skenderun  üzerinde Ermenilerin tarihî
rolleri bulundu¤unun kabul edilmesine taraftard›. Frans›zlar, Ermeni istek-
lerini desteklemekle beraber, bu verimli topraklardan ayr›lmay› da düflün-
müyorlard›35. Böylece o zamanlar Fransa Baflbakan› Briand da bu hususta
flunlar› söylemifltir36:

"Adana bölgesi ve Mersin liman›yla ‹skenderun, do¤al ve mükemmel bir
körfez teflkil eder. Buna karfl›l›k stratejik savunmay› sa¤layacak da¤lar, kör-
fezden bir hayli uzakt›r. ‹flte bu sebepledir ki, askerî tesir saham›z›n s›n›rla-
r›n›, Ermenilerin r›za ve istekleri üzerine, daha ötelere götürmek istedik."

‹flte bu olaylara paralel olarak, Frans›zlar iflgalden hemen sonra, vaktiyle
Türkiye'den göç ettikleri kabul edilen 100.000 Ermeni'nin Türkiye'ye dön-
melerini istedi37. Bunun üzerine 1915 tehcirinde Anadolu'dan ç›kar›lan Er-
menilerden 100.000 kadar› Çukurova'ya gelerek, 70.000'i Adana ve köyle-
rine, 12.000'i Dörtyol'a, 8.000'i Hac›n'a, geri kalan› da Kozan civar›na ve ay-
r›ca Marafl ve Zeytun'a da 50.000 Ermeni yerlefltirilmifltir38.

32 C.Yurtsever, Ermeni Terör Merkezi Kilikya Kilisesi., ‹stanbul, 1983, s.287-288.
33 S.R.Sonyel, Türk Kurtulufl Savafl› ve D›fl Politika, c.1, Ankara, 1973, s.43.
34 Yahya Akyüz, Türk Kurtulufl Savafl› ve Frans›z Kamuoyu 1919-1922,  Ankara, 1988, s.180-

181.
35 ATASE, Belgelerle Ermeni Sorunu, s.402-403.
36 ATASE, a.g.e., s.402.
37 Gotthard Jaeschke, Kurtulufl Savafl› ile ‹lgili ‹ngiliz Belgeleri, Ankara, 1971, s.45-46; Se-

lahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, c.2, Ankara, 1978, s.206.
38 K.Gürün, Ermeni Dosyas›, Ankara, 1985, s.279-280; C.Yurtsever, a.g.e., s.289; Tevfik

Coflkun, Kadirli Milli Mücadelesi ve Hat›ralar, Kadirli 1967, s.25.
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Ermenilerin Çukurova'ya gelifllerini Bremond eserinde flu flekilde an-
latmaktad›r; bunun için okullar, ifl yerleri ve atölyeler organize olundu. Ayn›
zamanda 1919 y›l› sonlar›nda 60.000 Ermeni'nin bulundu¤u Adana'daki y›-
¤›lmay› önlemek için, afla¤›daki flekilde yeniden yerleflme oluflturuldu: Hac›n
8.000, Hassa 1.000, Dörtyol 12.000, Osmaniye 1.000, Misis 1.200-1.500 aras›,
Abdio¤lu 1.000 civar›nda, Nacarl› 1.000 civar›nda, ‹ncirlik 1.200, Tarsus 3-
4.000 aras›, Mersin 2-3.000 aras›. Bundan sonra ise Kilikya'daki Ermenilerin
say›s› 1919 y›l› sonunda 120.000 kifliye ulaflm›flt›39. Bu olay› yaflayanlardan
Ceyhanl› Hamit Selçuk flöyle anlatmaktad›r40: "Frans›z iflgaliyle beraber eski
göçen Ermeniler geldiler. Sonra da beraber geri gittiler". 4-6 Kas›m 1919 ta-
rihlerinde Harbiye Naz›r› Cemal Pafla'n›n 12. Kolordu Komutanl›¤›na gön-
derdi¤i bir yaz›da; Ermeni nüfusunun ço¤almas› için Anadolu'dan ve Ameri-
ka'dan Adana'ya gönderilen muhacirlerin durdurulmas›41 istenmektedir.

Zaten ‹ngiliz ve Frans›zlar, güneyi Ermeni milisleriyle birlikte iflgal et-
mifller, Adana'da bulunan Ermeniler iflgalcileri yollara hal›lar sererek karfl›-
lam›fllard›42. Böylece Frans›z-Ermeni iflbirli¤i devam etmifl, müflterek hare-
ket43, Türkleri tehdit etme flekline dönüflmüfltü44. Bu davran›fl Çukurova ve
Güneydo¤u Anadolu için bir felaket olmufltu. Bu durum bölgede Frans›z-
Ermeni iflbirli¤ini ve bunun tabii sonucu olarak da Ermeni taflk›nl›klar›n› gö-
rüyoruz.

Bu s›rada Ermeniler baz› cemiyetler kuruyor ve bu cemiyetler vas›tas› ile
faaliyete geçiyorlard›. Bu cemiyetlerden birisi Gençlik Dernekleri idi. Çuku-
rova'ya gelen Ermenileri müstahsil duruma getirmek, Türkleri Frans›z ma-
kamlar›na jurnallemek ve gençlerini siyasi cemiyetlerle yetifltirmek yönün-

39 E.Bremond, La Cilicie En 1919-1920, Paris 1921, s.11-12.
40 Hamit Selçuk (Yafl 82, Derleme tarihi 6 A¤ustos 1987).
41 ATASE, Arfl.5/2068, Kls.303, Dos.8-16, F.146-3. Ayr›ca bkz. ATASE, Arfl.1-1, Kls.48,

Dos.15-185, F.26; ATASE, Arfl.1-16, Kls.186, Dos.25-93, F.18. Bu olaylar› kesin olarak do¤rulayan,
‹stanbul'dan Kayseri'nin Evrek köyüne gönderilen bir Ermeni papaz, Jamanak gazetesine gön-
derdi¤i mektupta; "...Teflrini evvel'in (Ekim) birinde (1919) Adana'ya vas›l olduk. Nazar› dikka-
timizi celbeden Ermeni muhacirlerinin çad›rlar› oldu. fiehrin haricinde çad›rlardan mürettep
bir flehir daha teflkil etmifl idi". Bu konuda bkz. "Bir Ermeni Rahibinin Mektubu", Vakit, 28 Ka-
nun› evvel 1335 (1920), S.770, ‹stanbul, 1920; Bilal fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.1,
s.228.

42 F.R.Atay, Çankaya, ‹stanbul, 1984, s.237.
43 Frans›zlar Çukurova'y› iflgal ederken yerli h›ristiyanlar da (Ermeniler) bunlara yard›mc›

olmufllard›. Bkz. Wayne S. Vucinich, The Ottoman Empire, Newyork 1979, s.182.
44 Bilal fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.2, s.457 vd.
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den gayret sarf ediyorlard›. S›k s›k gösteriler düzenliyorlar ve her f›rsattan
yararlanarak, hülyas›n› güttükleri Ermenistan krall›¤›n›n bayra¤›n› çekiyor-
lard›45. Ermeniler bu f›rsattan azami derecede istifade etmek ve Frans›zlar›n
gözüne girebilmek için Türklere karfl› tecavüzlere bafllayarak, ikinci bir ce-
miyet olarak da Ermeni ‹ntikam Alay›'n› kurdular46. Bu konuda Ali Saip47:

"Adana'da teflkil edilen Ermeni ‹ntikam Alay› alenen zulüm ve itisaf bay-
ra¤›n› açm›fl idi. Fakat bu alay kimden intikam alacakt›? Ordu terhis edilmifl,
Adana vilayeti kontrol alt›na al›nm›fl idi. Frans›zlarca bu ünvan alt›nda bir
alay teflkiline nas›l muvafakat ediyorlard›. Bu intikam alay›na ne lüzum vard›.
Fakat onlar›n hedefi yaln›z Türk Hükümeti, Türk hakimiyeti de¤ildi, bizzat
Türk hayat›na kast idi ve bilhassa onu yaflatmamak, onu bo¤mak öldürmek
idi" demektedir. Nitekim Ermeni intikam hareketleri fiubat 1919'da korkunç
bir art›fl göstermifltir. Frans›zlar bile buna tahammül edememifller ve Ermeni
Gönüllüleri'nden bir taburu da¤›tarak, 1 Mart 1919'da Port Said'e gönder-
mifllerdi48. Buna ra¤men, Ermenilerin vahfliyane hareketleri oldukça h›zl› bir
flekilde devam etmiflti49.

Ayr›ca Frans›zlar Çukurova'da,  Türklerin elindeki silahlar› toplam›fllar
ve di¤er yandan ise Ermenileri Türklere karfl› silahla donatm›fllard›50. Bunun
üzerine Temsil Heyeti Baflkanl›¤› taraf›ndan, Albay Refet Bey'e gönderilen
bir telgrafta; Adana'da halk›n durumunun iyi gitmedi¤i, Frans›zlar›n Marafl

45 Tahrik amac›yla da zaman zaman Adana caddeleri Ermeni bayraklar›yla süslenmeye ça-
l›fl›l›yordu. Bkz. "Adana Ahvali", Hakimiyet-i Milliye , 16 fiubat 1336, S.9, Ankara, 1920. Ayr›ca 18
Mart 1919'da Fransa'n›n Beyrut'taki Suriye-Kilikya Ola¤anüstü Komiseri Picot'nun Adana'ya ge-
liflinde, Frans›z bayraklar›n›n yan› s›ra Ermeni bayraklar›yla da selamlanm›flt›. Bkz. K.Ener, Çu-
kurova Kurtulufl Savafl›nda Adana Cephesi, Ankara, 1970, s.34. Bundan sonra Ermeniler k›sa sü-
rede silahlanarak, "Ermeni Milis Teflkilat›" n› kurmak üzere harekete geçmifller ve Frans›zlar da
bu isteklerini kabul etmifllerdi. Bkz. B.fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.1, s.370.

46 General Gouraud'nun, emrinde bulunan alt› taburdan üçü Ermenilerden meydana
gelmiflti. Bunlar›n teflkiline 1916'da Baflbakan Briand taraf›ndan bafllanm›fl ve bir "Ermeni Alay›"
kurulmufltu. Türkler buna "Ermeni ‹ntikam Alay›" ad›n› vermifllerdi. Bkz. Yahya Akyüz, a.g.e.,s.
180 vd. Ayr›ca Frans›zlar taraf›ndan baz› Türk köylerine gönderilen Ermeni "‹ntikam Ekipleri"
meydana getirilmiflti. Bkz. S.R.Sonyel, a.g.e. c.1, s.202.

47 Ali Saip, Kilikya Facialar› ve Urfa'n›n Kurtulufl Mücadeleleri , Ankara, 1340, s.14.
48 G.Jaeschke, Kurtulufl Savafl› ile ‹lgili ‹ngiliz Belgeleri, s.45-46; S.Tansel, a.g.e., c.2, s.206.
49 S.R.Sonyel, a.g.m., s.45.
50 HTVD, S.18 (Aral›k 1956), Ankara, 1956, Belge no. 463; ATASE, Atatürk Arflivi, Kls.23,

Dos.1336/13-1, F.32, 32-1: 3; Atatürk Özel Arflivi'nden Seçmeler, s.126-131. Bu hususta General
Gouraud'nun muht›ra örne¤inde detayl› bilgi verilmektedir. Bu muht›rada Frans›zlar taraf›n-
dan da¤›t›lan silahlarla Ermenilerin müslüman halk› katliamdan geçirdikleri aç›kça belirtilmek-
tedir. Bkz. B.fiimflir, ‹ngiliz Belgelerinde Atatürk, c.2, s.447 vd.
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ve Urfa'da yapt›klar›n› aynen Adana'da da tatbik ettikleri, Ermenileri silah-
land›rd›klar› ve bunlar› müslüman halka sald›rtt›klar›, Kozan civar›nda müs-
lümanlardan toplanan silahlar› ve hatta hayvanat› dahi Ermenilere verdik-
leri, ad› geçen civarda Hamamköyü, Kurdo¤lu Çiftli¤i, Toklubey Çiftli¤i, Ço-
lakhasan, Yass›çal›, Mehmeta¤a ve Kabasakal köyleri Ermeni jandarma ve
gönüllüleri taraf›ndan tamamen tahrip edildi¤i ve bu köylerden kaçan müs-
lüman halk›n Ceyhan ve Karsant› taraflar›na hicret ettikleri ve Bucak civa-
r›nda di¤er bir kaç köyün yak›ld›¤› haber al›nm›flt›r. Frans›zlar bu durumda
Çukurova'da yaflayan halk aras›nda intikam tohumlar›n› ekerek, Ermenilerin
Türkleri katletmesini teflvik etmekteydiler51, fleklindeki haberiyle de olaylar›n
korkunç boyuta ulaflt›¤› belirtilmekteydi.

Adana'da k›sa bir süre vali vekili olarak bulunan Esat Bey ise an›lar›nda
flunlar› söylemektedir52:

"Adana'n›n Ermeni murahhas› Mufl›h vard›. Avrupa'da tahsil görmüfl,
genç ve halis bir komitac› idi. Kendisinin oturdu¤u binan›n alt›ndaki dük-
kanlarda bomba yap›l›yordu. Bir gün bir bomba infilak eder, bina berheva
olur. Binan›n enkaz› alt›nda ve sand›k içinde bombalar ç›kar. Kiliseleri ve
reis-i ruhanilerin oturduklar› yerleri bile böyle silah depolar› ve birer fesat
ocaklar› haline getirmifllerdi. Bundan baflka mukaddesata, ibadethanelere
kadar el uzatm›fllard›, ezcümle akflam ve yats› ezanlar› minarelerden oku-
nurken Ermeniler taraf›ndan kurflun at›lmak suretiyle müezzinlerin hayatla-
r›n› tehlikeye koymufllard›. Bu kabil sark›nt›l›klar iflgal memurlar›n›n gözleri
önünde ve memleketin içinde yani nüfus kesafeti inzibat vesaiti kuvvetli bir
yerde oluyordu. K›rlarda köylerde art›k ne yapmazlard›...."

Bu durumlara flahit olan Gani Girici, bir olay› flöyle anlatmaktad›r: "Er-
meniler, Adana’daki Hac› Bayram Camiinin minaresine köpek ç›kard›lar ve
havlatt›lar. Bundan sonra, Türkler ezan›n›z okunuyor, namaz k›lmaya gidin
dediler” 53. Ayr›ca Ermeniler Türk dükkanlar›n› 10 fiubat 1919 tarihinden
itibaren ya¤malamaya bafllad›lar. 25 fiubat da ise, sarraf Vanl› Ahmet Efendi-

51 HTVD, S.13 (Mart 1955), Ankara, 1955, Belge no. 350; Abdullah Halaço¤lu, Hat›rala-
r›m, (Yay›nlanmam›fl), Kozan 1990, s.1'de; "...Bir gün 50 kadar Ermeni çetesi gelerek, Hamam-
köyü'ne gidiyor, orada de¤irmenciyi öldürüyor ve de¤irmenini yak›yorlar. Daha sonra Kurdo¤lu
Çiftli¤i'ni yak›yorlar, sonra Çolakhasan köyünü atefle veriyorlar..." diyerek, belgeye do¤ruluk ka-
zand›rmaktad›r.

52 Esat Özo¤uz, Adana'n›n Kurtulufl Mücadelesi Hat›ralar›, ‹stanbul, 1935, s.27; K.Gürün,
a.g.e., s.278'de; "Frans›zlardan cesaret alan Ermeni göçmenleri oralardaki müslümanlara zulme
bafllad›lar. Ceyhan'da Yunus Hoca'y› ezan okurken vurdular..." diyerek, olaylara aç›kl›k getir-
mektedir.

53 Gani Girici, Derledi¤imiz Hat›ralar, (yafl 88, Derleme tarihi 30 Temmuz 1988), Adana,
1988.
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'nin evi talan edilerek ve kendisi süngülenerek, delik deflik bir vaziyette flehit
edildi54. Böylece Frans›zlar, haks›z iflgallerinden sonra, halka karfl› çok fena
hareketlerde bulundular ve bunlar› Frans›z üniformas› alt›nda Ermenilere
yapt›rd›lar55. Bu konuda TBMM Gizli Oturumunda M.Kemal flöyle demifltir56:

"...Denebilirki, her ne sebeple olursa bu memlekette Ermenilerle mille-
timiz aras›nda bir tak›m kanl› vekayi cereyan etmifltir. Bu iki milletin birbi-
rine ve bilhassa Ermenilerin milletimize karfl› kuvvetli buuz ve adavetleri var-
d›r. Binaenaleyh Ermenileri bize taslit etmek, ahali-i islâmiyeye taslit etmek,
bittabi gayet yanl›fl hareketti. Çünkü, Ermenilerin gayesi -bilhassa himaye ve
siyanet görüldükten sonra- Kilikya'da, Antep'te, Marafl'ta, Urfa'da, her ne-
rede bulurlarsa ahali-i islâmiyeyi imha etmektir. Oralarda bulunan zavall›
kardafllar›m›z pek ac› muamelelere maruz kalm›fllard›r...".

Frans›zlar›n deste¤i ile Ermeniler, Çukurova’da yaflayan Türk halk›na
karfl› afl›r› bir flekilde ac›mas›z olarak eylemlere girifltiler. Ermeniler yapacak-
lar› bu eylemlere silah temin etmek için, Türk jandarmalar›n›n idaresinde
bulunan ve içerisinde silah bulunan depoya yapt›klar› bask›n s›ras›nda Jan-
darma Okulu Muallimi Osman Efendi ve iki jandarmay›, ayr›ca sivil halktan
da iki kifliyi flehit ettiler57. Bu hadiselerden baflka, 11 Haziran (1920) günü
ö¤leden sonra ise çaresiz bir grup halk Kâhyao¤lu Çiftli¤i'ne vard›klar›nda,
otuz kadar Ermeni'den oluflan bir çetenin sald›r›s›na u¤rayarak, bütün er-
kekler bir eve, kad›nlarla çocuklar di¤er bir eve doldurularak, k›rküç erkek,
yirmibir kad›n ve say›s› tespit edilemeyen çocuklar kamadan geçirilmifl ve
kad›nlar›n kollar›n› ve kulaklar›n› kesmek suretiyle bilezik ve küpelerini de
alm›fllard›r58.

54 Ali Saip, a.g.e., s.12; D.Ar›ko¤lu, Hat›ralar›m, ‹stanbul, 1961, s.134; Mehmet Hocao¤lu,
Arfliv Vesikalar›yla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, ‹stanbul, 1976, s.703; A.Alper Gazigi-
ray, Ermeni Terörünün Kaynaklar›, ‹stanbul, 1982, s.230-231.

55 Kâz›m Öztürk, Atatürk'ün TBMM Aç›k ve Gizli Oturumlar›ndaki Konuflmalar›, c.1, An-
kara, 1981, s.142; TBMM Gizli Celse Zab›tlar›, c.1, Ankara, 1985, s.7.

56 TBMM Gizli Celse Zab›tlar›, c.1, s.7; K.Öztürk, a.g.e., c.1, s.143.
57 Gani Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Milli Mücadele'nin Önemli Olaylar›", Yeni Adana,

26 Aral›k 1977, Adana, 1977.
58 HTVD, S.14 (Aral›k 1955), Ankara, 1955, Belge no. 372; ATASE, Arfl.1/4282, Kls.593,

Dos.5-139, F.38-6; A.Alper Giray, a.g.e., s.229; "Ermeni Fecayii", Hakimiyet-i Milliye, S.39 (17
Haziran 1336), Ankara, 1920; Gani Girici, "‹flgalci Frans›zlar›n Yüz Karas› 10 Temmuz 1920, 68
Y›l Önce Kaç-Kaç", Ekspres, 11 Temmuz 1988, Adana, 1988, s.5; D.Ar›ko¤lu, a.g.e. , s.132;
M.Hocao¤lu, a.g.e., s.702; Nurflen Maz›c›, Belgelerle Uluslararas› Rekabette Ermeni Sorunu'nun
Kökeni 1878-1918, ‹stanbul, 1987, s.121; "5 Ocak Görülmemifl Bir Zulmetin Bo¤uldu¤u Gün-
dür", Dirlik, S.776 (5 Ocak 1966), Adana, 1966; Ahmet Remzi (Yüre¤ir), "Abdulgani Efendi'ye"
bafll›kl› 14 A¤ustos 1336 tarihli verilen görev belgesi ve raporu.  Bu konuda bkz., Süleyman Ha-
tipo¤lu, Orta Toros Geçitlerinde Türk-Frans›z Mücadelesi (1915-1921)  Antakya, 1999.
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Çukurova'da olan bu hadiseler üzerine M.Kemal Pafla, Bursa'da 56.
F›rka Komutan› Miralay Bekir Sami Efendi'ye gönderdi¤i telgrafta; "Gelecek-
teki durumun General Gouraud'ya bildirilmesi ve kumandan Brissot'ya vazi-
yetin hemen tebli¤ edilmesi maksad›yla; Çukurova'da, islâm ahalisine karfl›
yap›lan bu hareketler, halk›n galeyana gelmesine vesile olmufltur. Bu hadise-
lere derhal son verilmesi istenilmifl, aksi takdirde vuku bulacak hadiselerden
hiç bir mesuliyeti kabul edemeyece¤ini" bildirmifltir59. Bu telgrafa ra¤men,
Çukurova'daki Ermeni mezaliminin önüne geçilememifltir. Yine 12 Haziran
1920'de Yüre¤ir ovas›nda 150 kifliyi öldürmüfller ve bir o kadar›n› da yarala-
d›klar› yetmezmifl gibi Çotlu Köyü'nde de 5 çoban›n gözlerini oymufllard›r60.
15 Haziran 1920 tarihinde ise, Camili ve Dedep›nar köylerinde Türk çeteleri
var bahanesiyle Feytullah Çiftli¤ine toplanan Ermeni komitecileri 500 kadar
kuvvetle iki köyün halk›ndan ve etraftaki afliretlerden biriken 175-200 kifli
kadar silahs›z kad›n ve çocuklar› flehit ederek, evlerini de yak›p y›km›fllar-
d›r61.

Baflka bir hadise de flöyle cereyan etmifltir: ‹flgalcilerden Sancak Guvar-
nörü ve Harp Divan› Baflkan› olan Kolonel Normand, sanki Ermeni komite-
cilerinin elinde bir mafla olmufltur. Bir çok Türk'ün haks›z yere, müdafaas›
al›nmadan idam›na emir vermifltir. Kolonel Normand eski garaj (flimdiki
Merkez Camii) civar›ndan geçen Seyhan nehri kenar›nda gözlerini ba¤lat-
madan yirmi iki Türk'ü kurfluna dizdirmifl ve bu ifli de bizzat Ermeni çetele-
rine yapt›rm›flt›62.

Frans›zlardan yüz bulan Ermeniler, yapt›klar› yetmezmifl gibi bir de fiifl-
manyan Hükümeti'ni kurdular (16 Haziran 1920)63. Türk-Ermeni davalar›n›

59 HTVD, S.14 (Aral›k 1955), Ankara, 1955, Belge no. 372.
60 ATASE, Arfl.1/4282, Kls.593, Dos.5-139, F.37.
61 Ahmet Remzi, a.g.r.; "Ermeni Fecayii", Hakimiyet-i Milliye, S.39 (17 Haziran 1336), An-

kara, 1920'de bunlara ek olarak, Adana'n›n 10 km. do¤usundaki ‹ncirlik Köyü'nde 9 Haziran
1336 (1920)'da Ermeni çeteleri bütün köy halk›n› bir yere doldurup bomba ile havaya uçurmufl-
lard›r, fleklinde yaz›lmaktad›r; G.Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Milli Mücadele'nin Önemli
Olaylar›", Yeni Adana, 26 Aral›k 1977, Adana, 1977; G.Girici, "‹flgalci Frans›zlar›n Yüz Karas› 10
Temmuz 1920, 68 Y›l Önce Kaç-Kaç", Ekspres, 11 Temmuz 1988, Adana, 1988.

62 Gani Girici, Özel Arflivinden; Ahmet Remzi, 14 A¤ustos 1336 tarihli Abdulgani Efendi’ye
bafll›kla haz›rlanm›fl bilgi ve görev raporu, Bu konuda bkz., S.Hatipo¤lu, Orta Toros Geçitle-
rinde Türk-Frans›z Mücadelesi, s.58.

63 ATASE, Arfl.1-4282, Kls. 597, Dos. (328-A)-147-A, F.59; G.Girici, "‹flgal ve Milli Mücadele
Hat›ralar›, Ahmet Remzi Yüre¤ir'in Kurtulufl An›lar›ndan", Yeni Adana, 21 Aral›k 1978, Adana,
1978.
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halletmek üzere kurulmufl olan bu Ermeni Hükümeti, flimdiki merkez ban-
kas›n›n yerinde bulunan büyük kiliseyi merkez yapm›fl ve bu vesileyle, Er-
meni Hükümeti  polis, jandarma ve askerî teflkilat›n› da kurmufltur. Ermeni-
ler bu hükümetin varl›¤›ndan faydalanarak, uydurma alacak veya seferber-
likte sürgüne giderken Türklere emanet olarak hayvan, eflya vesair gibi fleyler
b›rakt›klar›n› bahane ederek, davac› olmaya bafllad›lar. Dava edilen Türk
zengin ise hem paras› al›n›yor, hem de paras› olmayanlarla birlikte kilisedeki
fiiflmanyan Hükümeti'ne götürülerek, ak›beti meçhul hale getiriliyordu. Bu
meçhuliyet Adana'n›n düflman iflgalinden kurtar›lmas›ndan sonra, ad› geçen
kilisenin aranmas› s›ras›nda alt k›sm›nda tespit edilen s›¤›naklarda yüzlerce
Türk'ün katledildi¤inin görülmesiyle ayd›nl›¤a kavuflmufltur64.

Çukurova yöresinde adeta Ermeni mezbahalar› kurulmufl, buralarda
Türkler kesilmifl, Adana'da Türk kan› k›yas›ya ak›t›lm›fl, insan mezbahalar›na
sürüklenerek götürülen Türkler, buralarda bo¤azlanm›flt›. Bu olaylarda, Er-
meni Kilisesi bafl rolü oynam›flt›. Adana sokaklar›nda çocuk, ihtiyar, kad›n,
k›z, genç demeksizin insanlar parçalanarak, çengellere tak›lm›fl, böylece bu
vahflet hareketleri tarihe lanet ve esef dolu sahifeler halinde geçmiflti. Çen-
gellere çok defa diri diri geçirilen talihsizler de olmufltu. Feryad ve ›zt›rap
içinde diri diri çengele tak›lm›fl olan Türk çocuklar› sat›rlarla parçalanm›flt›.
Ermeniler böyle hareketlerde birbirleriyle yar›fl halindeydiler65.

Adana'da kilise avlusu kaz›larak derin bir mezarl›k haline getirilmiflti. Bu
mezarl›k 2.000 kifli alacak kadar kaz›lm›flt›. Mezbahada parçalanmas›na gerek
duymad›klar›n› b›çaklayarak çukura atm›fllard›. Çukura at›lanlar›n ço¤u kur-
flunlanm›fl, veyahut da bafl›na bir çekiçle vurularak öldürülmüfl, ölmese de
at›lm›fl oldu¤u çukurda inleyerek can vermiflti66. Bu durumdan endifle duyan

64 G.Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Milli Mücadele'nin Önemli Olaylar›", Yeni Adana, 30
Aral›k 1977, Adana, 1977; G.Girici, "‹flgal ve Milli Mücadele Hat›ralar›, A.Remzi Yüre¤ir'in Kur-
tulufl An›lar›'ndan", Yeni Adana, 21 Aral›k 1978, Adana, 1978.

65 Yusuf Ayhan,Mustafa Kemal’in Pozant› Kongresi ve Adana’n›n Kurtuluflu, Adana, 1963,
s.29; Hatice T›naz (Avflar), (Yafl 76, Derleme tarihi 4 Temmuz 1989, Adana'n›n Yüre¤ir ilçesine
ba¤l› Kayarl› Köyü'nden). Ad› geçen flah›s bu olaylar› flu flekilde anlatm›flt›r: "Kaç-Kaç sonras›
köyümüze döndü¤ümüzde, insanlarla hayvanlar› bir araya koyup gaz dökerek yakm›fllar. Köyü-
müzde sadece dört duvar kalm›flt›. ‹nsanlarla, hayvanlar› meme¤inden çengellemifller, hamile
kad›nlar›n kar›nlar›ndan çocuklar› ç›kararak öldürmüfller" diyerek, Yusuf Ayhan'› do¤rulamak-
tad›r.

66 Y.Ayhan, a.g.e., s.30. Hatice T›naz bu olaylar› yine flu flekilde anlatmaktad›r: "Gençleri-
mizi, k›zlar›m›z› kiliselere -flimdiki Merkez Bankas›n›n bulundu¤u yer- doldurdular, ç›platt›lar,
zil tak›p oynatt›lar ve sonra da ›rzlar›na geçtiler ve daha sonra da keserek mahzenlere att›lar" di-
yerek, Yusuf Ayhan'›n yazd›klar›n› do¤rulamaktad›r.
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Türk insan›n›, flehrin hemen yak›n›nda bulunan, ba¤›na ve bahçesine gide-
mez hale getirmifllerdi67.

Böylece iflgalciler, flehirde yaflayan Türkleri kaç›rmak için fliddeti artt›rd›-
lar. Her gün ölüm korkusu ve katliam havadisleri yayd›lar; bir yandan da ifl-
kence ve zulmü fazlalaflt›rd›lar68. Bu haberler ve olaylar üzerine halka karfl›
katliam yap›lmas›ndan endifle ediliyordu. Bu endifleyi Mustafa Kemal flöyle
dile getirmifltir: "Adana vilayeti dahilindeki müslümanlar, tepeden t›rna¤a
kadar teslih edilen Ermenilerin tehdidi alt›nda, her dakika katliama maruz
bulunuyorlard›" 69. Mustafa Kemal'in de belirtti¤i gibi müslüman ahali Er-
meni katliam› ile karfl› karfl›ya gelmiflti.

KKKKaaaaçççç----KKKKaaaaçççç    HHHHaaaaddddiiiisssseeeessssiiii::::

Kaç-Kaç70 olay›na da gelince; yavafl yavafl flehri terkeden Türk aileleri 10
Temmuz 1920'de tamamen genel bir kaç›fla bafllad›lar. 10 Temmuz'daki kat-
liam söylentisi hemen hemen bütün flehirdeki Türkleri kaçmaya mecbur
etmiflti71. Ermenilerin kas›tl› olarak yapt›klar› katliamlar ise flehirde asayifli
bozmufl ve halk›n kaçmas›na zemin haz›rlam›flt›. Bu durumu anlayan halk da
düflmandan temizlenmifl Toroslara s›¤›nmak için harekete geçti. Fakat, Ada-
na'dan ç›k›fl zor idi. Her tarafta Ermeni çeteleri her an müslüman Türk'ün
can güvenli¤ini tehdit ediyorlard›. Bu büyük bir tehlike idi. As›l mesele bu
olup, Toroslara s›¤›nmaktan amaç ise kaç›p kurtulmaktan daha çok, orada
teflkilatlan›p, Adana'y› düflman istilas›ndan kurtarmakt›.

Bu durumun fark›na varan Frans›zlar, 9 Temmuz 1920 tarihinde Ermeni
komitecileri ile düzme bir oyun tertip ederek; müslüman halk›n flehri bo-
flaltmalar›n› kolaylaflt›rmak için güneydeki bahçeler taraf›na Cezayirli müs-
lüman askerlerini nöbetçi koyup, bu duruma müsamaha gösterdiler72.10
Temmuz sabah› iki saat süren silahlar›n müslüman mahalleleri üzerine s›-
k›lmas›ndan sonra Türkler, koltuklar›nda birer bohça ile Oba yoluna do¤ru

67 HTVD, S.17 (Eylül 1956), Ankara, 1956, Belge no. 429.
68 Damar Ar›ko¤lu, a.g.e., s.162.
69 Mustafa Kemal, Nutuk, c.1, s.381.
70 Kaç Kaç olay› için bkz., Süleyman Hatipo¤lu, Fransa’n›n Çukurova’y›  ‹flgali ve Pozant›

Kongresi, Ankara, 1989, s.52 vd.
71 D.Ar›ko¤lu, a.g.e., s.162.
72 K.Ener, Çukurova'n›n ‹flgali ve Kurtulufl Savafl›, ‹stanbul, 1963, s.79.
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kaçmaya bafllad›lar73. Çarfl›daki Türkler dükkanlar›n› kapamadan, evde ka-
d›nlar eflyalar›n› ve giyecek bir fley almadan flehrin bat› ve güney taraflar›na,
yani oba semtlerine kaçmaya bafllad›lar74. Kaç-Kaç yolculu¤una ova köylüleri
de, pani¤e kap›larak ifltirak etmifllerdi75. ‹flte bu ana-baba yurdunu ve evini
mahfleri bir vaziyette terk ederek kocas› kar›s›n›; çocu¤u anas›n› bulamayan,
bu günün ad›na iflgal tarihinde Kaç-Kaç denilmifltir76. Kaç-Kaç gerçek an-
lamda bir millî k›yam olup, zulme karfl› yap›lan bu sessiz direnifl nesillerden
nesillere intikal edecek, hiç bir zaman unutulmayacakt›77.

10 Temmuz günü Frans›z uçaklar›, sabah›n erken saatlerinden, ö¤lene
kadar bu Kaç-Kaç kafilesine kat›lanlar›n üzerlerine bomba ve sivri çiviler at-
m›fllard›. Zalim Frans›zlar Türkleri burada da rahat b›rakmam›fllar ve böylece
baz›lar›n›n ölümlerine sebep olmufllard›78. Kaç-Kaç s›ras›nda bulunan Ab-
dulkadir Bilginer kitab›nda olay› flöyle yazmaktad›r79:

"...Bizler dikenli ve tozlu yollarda, kufllar› uçurtmayan kas›p kavuran gü-
nefl tepemizde; etraf›m›zda vicdans›z süngülü askerler, durup dinlenmeden
yürüyorduk....askerler aras›nda çok say›da Ermeniler de vard›. Ellerine iste-
dikleri f›rsat geçmifl, bizlerden intikam al›yorlard›. Ara s›ra: 'Alçak Dacikler'
deyip gülüyorlard›-Dacik Ermenice Türk demekmifl-. Kafilenin aras›na tüfek-
lerle giremiyorlard›. Can› yananlar bir hadise ç›karabilir korkusu vard›. Bir
ara solumuzda ac› bir kad›n sesi, ba¤›r›fllar, itiflip kak›flmalar oldu. Yafll› bir

73 "Adana'n›n Kara Günü (10 Temmuz 1336)", Yeni Adana, S.124 (10 Temmuz 1337), Po-
zant› 1921; K.Ener, Çukurova'n›n ‹flgali ve Kurtulufl Savafl›, s.79; Hatice Baflc› (Yafl 91, Derleme
tarihi 4 A¤ustos 1987), Karatafl ‹lçesi Fevziye Köyü sakinlerinden) bu olaylar› flöyle anlatmakta-
d›r: "Kaç-Kaç'› hat›rl›yorum, kaçmak için haz›rl›k yapt›k, arabalara eflyalar›m›z› yükledik. Bu s›-
rada köye bir Frans›z subay› geldi ve köylülere; 'siz kaçmay›n, size bir fley yapamaz'lar dedi. Bu-
nun üzerine biz kaçmaktan vaz geçtik" fleklinde yapm›fl oldu¤u aç›klamada, Kaç-Kaç'a ova köyle-
rinin tamam›n›n kat›lmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

74 G.Girici, "‹flgal ve Milli Mücadele Hat›ralar›, A.Remzi Yüre¤ir'in Kurtulufl An›lar›ndan",
Yeni Adana, 21 Aral›k 1978, Adana, 1978; G.Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Milli Mücadele'nin
Önemli Olaylar›", Yeni Adana, 30 Aral›k 1977, Adana, 1977.

75 D.Ar›ko¤lu, a.g.e., s.163; Ayfle fiumnu (Yafl 80, Derleme Tarihi 31 Temmuz 1988 Ceyhan
halk›ndan) Kaç-Kaç olay›n› bana flöyle anlatm›flt›r: "Gâvur geldi dediler; iki at arabas› ve biri de
öküz arabas› ile kaçt›k. Ceyhan'dan Yapalak'a, oradan da Burnaz'a gittik. Burnaz'da bir veya iki
gece kald›k, tekrar Yapalak'a geldik. Yapalak emin yerdi, gâvurdan uzakt›. Bir müddet burada
kald›ktan sonra Ceyhan'a döndük, bir de ne görelim, gâvurlar Ceyhan'› yakm›fllar".

76 G.Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Milli Mücadele'nin Önemli Olaylar›", Yeni Adana,
Adana, 1977.

77 Y.Ayhan, a.g.e., s.55.
78 D.Ar›ko¤lu, a.g.e., s.163-164.
79 Abdulkadir Bilginer, Kaçkaç'ta Bir Çukurova Çocu¤u, Bursa 1983, s.44-45.
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nineye çabuk yürü diye dipçik vurmufllar. O ana kadar ufak tefek homur-
danmalar d›fl›nda yürüyüfl oldukça sakindi. ‹htiyar nineye yap›lan bu alçak-
l›¤a halk dayanamad›. Askerlere sald›ranlar bile oldu. Frans›z askerleri daha
çok atefl açarak, halk› tehdide bafllad›lar. Askerlerin bütün güvenceleri ha-
vaya silah s›kmakt›. Ermeni oldu¤u anlafl›lan bir asker ise: 'Sinirlenmeyin so-
nunuz daha fena olur' dedi ve yürüdü...." art›k halk yavafl yavafl Toroslara göç
ederken, paral› olanlar ise daha içerlere kaçm›fllard›80.

O günlerde Pozant›'da yay›n yapan Yeni Adana Gazetesi daha sonra bu
Kaç-Kaç olay›ndan flu flekilde bahseder81:

"Adana'n›n Kara Günü (10 Temmuz 1336/1920)

Geçen sene Frans›zlarla akd edilen mütarekenin nihayet buldu¤u gün-
leri takip eden günlerde Frans›zlar, atefllenmifl Ermeniler, gayz ve ihtirasla
zavall› islâmlar›n bafl›na bela kesilmifllerdir. Her geçen gün Adana için kanl›
bir matem gölgesi b›rak›yordu. Kafkas da¤lar›ndan gelen haydut 'fiiflmanyan'
Ermeni kilisesinde bir hükümet tesis etmifl burada sokaklardan toplanan is-
lâmlar bin bir türlü engizisyon cezalar›yla idama gönderiliyordu. Bütün flehri
zulüm, felaket doldurmufltu.

S›rtlan hisli Bremond, Dufieux celladlar›na emir vermifl memleket kan
ve ateflle bo¤uluyordu. Bu hainlikler gittikçe art›yor. Bu son müslümanlar›n
kalbi zulüm korkusuyla titriyor. Kafile kafile kad›n, çocuk yollara dökülmüfl
flehrin cenubuna do¤ru ak›p gidiyordu.

Temmuz'un onuncu günü flehir bir mezbaha halini ald›. O gaileden ya-
r›m saat sonra tertip edilen ihtilal bafllam›fl, flehrin Ermenilerle meskun olan
aksam›ndan cehennemi bir atefl aç›lm›flt›. Yollarda, sokaklarda bir çok zaval-
l›lar›n cesetleri yat›yor. K›zlar, kad›nlar canlar›n› kurtarmak için yal›n ayak,

80 D.Ar›ko¤lu, a.g.e., s.164. Hatice T›naz bu olaylar› bana flu flekilde anlatm›flt›r: "Köyümü-
zün yar›s› -Adana'n›n Yüre¤ir ilçesine ba¤l› Kayarl› Köyü- Ermeni idi. Biz çocuktuk, önceleri
Ermeni çocuklar›yla kardefl gibiydik, onlarla oyun oynard›k. Fakat iflgalden sonra bu durum bo-
zuldu. Oyun oynarken, Ermeni arkadafllar›m›z bize; 'azkald›, iki gün sonra honi ile a¤z›n›za s›-
çaca¤›z' dediler. Bundan sonra rahat›m›z bozuldu. O s›rada Kaç-Kaç bafllam›flt›. Babam
(Mehmet Avflar) bizi toparlad› ve kaçt›k. Döndükten sonra köyümüzde kaçmayan müslümanla-
r›n hepsini yakm›fllar. Babam, bunlar›n kemiklerini toparlayarak topra¤a gömdü. Kaç-Kaç son-
ras›nda Ermeniler; E¤ria¤aç, Horlar, Asmal›, Tokuç, Kötüköyü, Dursunlu, Arapköyü, Kesmebu-
run, Solakl›, Pekmezsuyu, fi›hmurat, Tanr›verdi, Kayarl›, Hinnepli, Kumrulu ve K›z›ltahta köyle-
rinin, tamamen yanm›fl oldu¤unu gördük" demifltir.

81 "Adana'n›n Kara Günü (10 Temmuz 1336)", Yeni Adana, S.124, Pozant› 1921.
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bafl aç›k temmuz güneflinin k›zg›n alevleri içinde yükselen, kesif tozlara bo-
¤ularak ak›n, ak›n hicret ediyorlard›. Anas›n› kay›p eden yavrular, gö¤sü de-
linmifl yavrusunun üzerine kapanan ak saçl› analar namusu üzerine titreyen
bakirelerle ovalar, obalar dolmufltu.

Hicret bafllam›fl, kanl› eller ufka do¤ru yükselmifl s›rtlan sadalar› bu kafa-
lar›n arkas›ndan yükseliyordu. Günler geçti. Gülistan gibi k›ymetli memleke-
timiz baykufl yuvalar›na döndü. Kanl› eller saf-› Seyhan kenar›nda y›kand›.
Türk hazineleri ya¤ma edildi.

Bu gün hâlâ kulaklar›m›zda u¤uldayan bir çok zehirli sedalar var.
(Geliyorlar, doldururlar...... ah namusum... yavrum) bu sözleri her a¤›z ayr›
ayr› söylüyor.

Befl yüz senelik yuvas›ndan uzaklafl›p gidiyordu. 10 Temmuz kara gün,
binlerce islâm mezar›n›n aç›ld›¤› gündü".

Kaç-Kaç olay› Adanal›lar› gerçekten sarsm›flt›. Bu hadise Frans›zlar için
de kötü bir puand›. Türkler kaçm›fllard› ancak bunun intikam›n› almak için
haz›rlan›yorlard›. Onlar sadece canlar›n› kurtarmak için kaçmam›fllard›, To-
roslarda Millî Teflkilât'a dahil olarak Adana'n›n kurtuluflu için savaflmak
amac›yla kaçm›fllard›. Kaç-Kaç'ta gizlenen millî ruh bu idi82. 10 Temmuz
1920'de binlerce Adanal›n›n, cehennemi bir s›cakta, toz toprak içinde, sefil,
periflan bir vaziyette gerçeklefltirdikleri bu kaç›fl, Frans›zlarla Ermenileri
memnun etmiflti83.

EEEErrrrmmmmeeeennnniiiilllleeeerrrriiiinnnn    KKKKiiiilllliiiikkkkyyyyaaaa    DDDDeeeevvvvlllleeeettttiiii    KKKKuuuurrrrmmmmaaaa    GGGGiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmlllleeeerrrriiii::::

Meydana gelen Kaç-Kaç olay›ndan sonra, Ermeniler ve bilhassa Ermeni
fiiflmanyan Hükümeti ve komitecilerin; "fiehirde Türk kalmad›. Bize verdi¤i-
niz vaadinizi yerine getiriniz. Biz Kilikya H›ristiyan Cumhuriyeti kuraca¤›z"
diyerek, resmen Frans›z Genel Valisi'ne müracaat etmifllerdi84.

Bu arada Ermeniler Frans›zlar›n Çukurova'dan çekilece¤i propaganda-
s›n› yaymaya bafllam›fllard›. Bunun üzerine, Ermenilerin lideri durumunda
bulunan Dr.Mihran Damadian hemen Beyrut'taki Ermeni komitesi bafldele-

82 Yusuf Ayhan, a.g.e., s.58.
83 fi.S.Aydemir, Tek Adam, c.2, ‹stanbul, 1985, s.174-175.
84 Ahmet Remzi, a.g.r.Bu rapor için bkz., S.Hatipo¤lu, Orta Toros Geçitlerinde Türk-Fran-

s›z Mücadelesi s.63,; G.Girici, "‹flgal ve Millî Mücâdele Hat›ralar›, A.Remzi Yüre¤ir'in Kurtulufl
An›lar›ndan", Yeni Adana, 22 Aral›k 1978, Adana, 1978.
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gesi Dr.Malezian'la haberleflerek, harekete geçmifltir. Durumdan haberdar
olan "Guiliguia (Kilikya)" ad›ndaki Ermeni gazetesinin bafl yazar› Veradzine,
Abdio¤lu Köyü'nde bir kaç komiteci ile yerleflerek, Frans›z mandas› alt›nda,
Kuzey s›n›r› demiryolu; do¤u ve bat› s›n›r› Ceyhan ile Seyhan nehirleri ol-
mak üzere "Kilikya Mezopotamya Cumhuriyeti"ni kurdular. Bunun üzerine
Veradzine'i, Frans›zlar alm›fl olduklar› tedbirlerle sürgün etmifllerdi85. Bun-
dan sonra da Çukurova'da bulunan bütün H›ristiyan delegeleri bir bildiri ya-
y›nlayarak, eylemlerini sürdürmeyi düflündüler. Bu olaydan cesaret alan
Dr.M.Mihran Damadian 5 A¤ustos 1920 sabah› saat 10.00'da Ermeni flefleri
ile vilayete gelerek, cumhuriyetin geçici hükümet baflkan› oldu¤unu belirtip,
kabinesiyle hükümet kona¤›na oturdu. Ermeni flefleri Damadian'›n bu hare-
ketini aç›kça alk›fllayarak desteklediler86. Bremond ise eserinde; halk y›¤›n-
lar› ve Ermeni mahallesi de dahil olmak üzere, bu olaya kay›ts›z kalm›fllard›
demektedir87.

Bunun üzerine Bremond, beklenmedik bu olay karfl›s›nda, önce Beyrut'-
taki askerî kumandan› ve sonra da Paris'i durumdan haberdar etti.
Bremond'un her iki yerden ald›¤› emir: "Kaça mal olursa olsun, bu
cüretkarlar›n haddini bildir." olmufltur88. Bundan sonra da Bremond,
Damadian'›n telefonunu kestirdi ve özel sekreteri Te¤men Georges Perrien'i
göndererek, vilayetten ayr›lmas›n› istedi. Damadian; "Ermeni ahalisine
dan›flmadan bulundu¤u yerden ayr›lmayaca¤›n›" bildirdi. Damadian'›n bu
direniflini k›rmak için, Bremond güç kullanmaya karar verdi. Bunun üzerine
Frans›z avc› bölü¤ünden erler yollanarak, kabinesi ile beraber Damadian
oradan at›ld›. Damadian'›n hükümet binas›ndan at›lmas›ndan sonra ise,
Ermeniler gösteriler yapt›lar ve Frans›z kuvvetleri bu gösterileri bast›rarak,
asayifli sa¤lad›lar89. Bremond gerekeni yaparak, bunlar› Fransa iflgalindeki
baflka flehirlere sürgüne göndermifltir. Böylece bu Ermeni Devleti'nin ömrü
iki saat onbefl dakika sürmüfltür90.

85 Paul De Veou, La Passion de la Cilicie. 1919-1922, Paris, 1937, s.203 vd.
86 Paul Du Veou, a.g.e., s.205 vd.; Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Millî Mücâdele'nin

Önemli Olaylar›", Yeni Adana, Adana, 1977; S.R.Sonyel, a.g.e., c.1, s.201-202; G.Jaeschke, Kurtu-
lufl Savafl› ile ‹lgili ‹ngiliz Belgeleri, s.47; Nurflen Maz›c›, a.g.e., s.121.

87 E.Bremond, La Cilicie En 1919-1920, Paris, 1921, s.66.
88 G.Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Millî Mücâdele'nin Önemli Olaylar›", Yeni Adana,

Adana, 1977.
89 Du Veou, a.g.e., s.205.
90 G.Girici, "Çukurova'n›n ‹flgali ve Milli Mücadelenin Önemli Olaylar›", Yeni Adana,

Adana, 1977; G.Girici, "‹flgal ve Millî Mücadele Hat›ralar›, A.Remzi Yüre¤ir'in Kurtulufl An›la-
r›ndan", Yeni Adana, 22 Aral›k 1978, Adana, 1978.
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Ermenilerin ba¤›ms›z bir devlet kurmalar› veya buna teflebbüs etmeleri
Frans›zlar› sükutu hayale u¤ratm›flt›. Zira Türk'ü öldürmek için onbinlerce
verdikleri silahlar›n kendilerine çevrilmesinden dolay› endifleleri artm›flt›.
fiimdi bu silahlar› geri nas›l toplayacaklard›91. Bir baflka olay da Mavera-› Kaf-
kas'ta ‹ngilizlerin bafl›na geldi¤i gibi, Frans›zlar da Ermeni müttefikleriyle
kötü tecrübeler edindiler. Bundan sonra da Frans›zlar Türk dostlu¤unu
aç›ktan aç›¤a aramaya bafllad›lar92. Bu olaylar üzerine Frans›zlar Ermenilere
vermifl olduklar› deste¤i geri çektiler. Bu durumu protesto etmek üzere Da-
madian ve Ermeni Baflpapaz› ortak olarak bir bildiri yay›nlad›lar buna göre;
bu deste¤in devam›n› istediler, aksi takdirde kendi üzerlerine düflen görev-
leri yapmayacaklar›n› ilan ettiler93.

Bütün bunlara ra¤men, Çukurova'daki Ermeniler, Frans›zlar›n deste¤i
alt›nda bir varl›k göstermek amac›yla Türklere karfl› akla gelmeyecek insan-
l›k d›fl› davran›fllar›na devam etmifllerdi. Hac›n, fiar, Zeytun, Urumlu bölge-
leri Frans›z iflgali alt›ndayken bölgedeki silahland›r›lm›fl Ermeniler, Türklere
yapmad›klar›n› b›rakmam›fllard›94. Görüldü¤ü gibi, bu Ermeni hareketleri
vahflet halinde devam etmifl olup, bu vahfletin sonunun ne zaman gelece¤i ve
neye varaca¤› belli de¤ildi. Frans›zlar›n pefli s›ra giden Ermeniler vard›klar›
yerlerde yerli Ermenileri de ayakland›rd›lar. ‹flgalden sonra Adana'ya bir
Ermeni Polis Müdürü tayin edilmiflti. Abdurrahman ismindeki Arap as›ll› bir
vali de ‹stanbul Hükümeti'nden ziyade, Frans›zlar›n ve Ermenilerin emrinde
çal›flmaktayd›. Zaten as›l vali Dufieux isminde bir Frans›z idi. Hac›n gibi yer-
ler de fiilen Ermeni idaresine geçmiflti95. Ali Saip Adana'dan ayr›l›p Urfa'ya
gidince, oradaki halk› flu flekilde uyarm›flt›96:

"Adana'ya Frans›z aya¤› bast›¤› günden itibaren, din, namus, haysiyet ve
flerefe tecavüz bafllad›. Burada da ayn› zulümler bafllamak üzere bulunuyor.
Frans›z kumandan›, muvazzaf jandarmalar›n terhisiyle kaydettirece¤ini söy-
ledi. Bundan maksat da haz›rlad›klar› 300 Ermeniyi jandarma kaydettirmek-
tir. Adana ve Kozan'da kula¤› kesilen ve gözleri oyulan müslümanlar› gö-

91 A.Remzi, a.g.r.; S.Hatipo¤lu, a.g.e, s.64
92 G.Jaeschke, Kurtulufl Savafli ‹le ‹lgili ‹ngiliz Belgeleri, Çev. Cemal Köprülü, Ankara,

1971, s.47.
93 Paul Du Veou, a.g.e., s.360.
94 ATASE, Atatürk Arflivi, Kls.23, Dos.1336/13-1, F.40-7; Atatürk Özel Arflivi'nden Seçme-

ler, Ankara, 1981, s.132-135.
95 fi.S.Aydemir, Tek Adam, c.2, ‹stanbul, 1985, s.171.
96 Müslüm Akal›n, Millî Mücâdele'de Urfa (An›lar-Belgeler), Urfa 1985, s.52-53.
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zümle gördüm. Bu felaket görmüfl bölgeden, ba¤r›m, ci¤erim yan›k olarak,
buraya geldi¤im ve burada da ayn› kötülüklerin bafllamak üzere bulundu-
¤una vak›f oldu¤um için, sizi uyarmay› verilmifl bir görev say›yorum".

Ermenilerin yapt›klar›ndan bir kaç örnek daha vermek istiyorum;
“Saimbeyli (Hac›n)’ye gitmekte olan Kamavorlar97 Eskikarakol yerine yak›n
Gölyeri çay›rl›¤›nda Çerkez ‹smail Bey’in Y›lk› ad›yla adlanan at sürüsünü
otlatt›¤›n› gördüler. Onu soymaya kalk›flt›lar. ‹smail bey direnince silahl› dü-
ello bafllad›. ‹smail Bey öldürüldü ama, ölmeden önce de bir Kamavoru öl-
dürdü. Sa¤ kalanlar ‹smail Bey’in gövdesini yar›k yar›k ettiler. Ellerini kalça-
lar›ndan açt›klar› yar›klara soktular. Ölü arkadafllar›n› da, ata yükleyerek Sa-
imbeyli’ye tafl›d›lar”98. Tavasl› ve Hac›lar köyünden Ahmet ve Mustafa ile ar-
kadafl› ve daha kaydedilmemifl olan bir çok Türk, gözleri oyulmak ve burun-
lar› kesilmek suretiyle flehit edilmifllerdi. Kozan'› iflgal s›ras›nda da¤larda ve
yollarda parça parça edilmifl vaziyette 140 Türk ölüsü bulunmufltu99.

Ali Saip hat›ralar›nda bu olaylar› flöyle anlatmaya devam etmektedir100;

"Bu denli ve her türlü kay›tlardan, mesuliyetlerden azade kudurmufl ca-
navarlar gibi etrafa sald›ran fedailer, eti kemikten ayr›lm›fl Türklere pek çok
hakaret ve eziyet etmek için, müslüman kad›nlar›n› tehdit ve s›k›flt›rma ile ve
nümayifllerle kiliselerde h›ristiyan yap›yorlard›. Bu ac›kl› olay› hakk›yla nakil
ve tasvir etmeyi a¤›r bafll›l›k, izzet-i nefis ahlâk anlay›fl›m›za uygun görmüyo-
rum". fleklinde yazarak, olaylar›n boyutunun korkunç oldu¤unu vurgulamak
istemifltir.

SSSSoooonnnnuuuuçççç::::

Sonuç olarak flunlar› söyleyebiliriz; Çukurova yöresine yönelik Fransa’-
n›n sömürge politikas›, gelecekteki Ermeni isteklerin yegane dayana¤›n›
oluflturmufltur. Bu durum ise Çukurova’da Ermeni-Frans›z iflbirli¤ini ortaya
ç›karm›fl ve neticede bu hareket Ermeni zulmüne dönüflerek, Türkleri tehdit
eder bir hal alm›flt›r. Ermenileri böyle davranmaya sürükleyen en büyük se-
bep, Fransa’n›n Çukurova’da onlara müstakil bir devlet kurma sözü verme-

97 Kamavor: Bölgede Ermeni çetelerine verilen isim.
98 Mustafa Onar, Saimbeyli, Adana, l989, s.95.
99 Ali Saip, a.g.e., s.21-22; A.Cevdet Çamurdan, Kurtulufl Savafl›nda Do¤u Kilikya Olaylar›,

Adana, 1969, s.242-243.
100 Ali Saip, a.g.e., s.23.
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sidir101. Fransa, Çukurova’da kurulucak olan tampon bir Ermeni Devleti ile
Türkiye’nin Suriye’ye do¤rudan müdahalesini önleyecek ve bu ise Suriye’-
deki Frans›z hakimiyetine bir güvence meydana getirecekti.

Zaten Fransa’n›n Çukurova politikas› bafll›ca iki do¤rultuda kendisini
göstermekteydi. Ermenilere askeri harekatta yer verilmesi, Çukurova’n›n ise
idari yönden Ermenilefltirilmesi102; bunun sonucu olarak da bölgede Ermeni
mezaliminin fliddetlendi¤ini görmekteyiz. Fransa’n›n bu politikas› do¤rultu-
sunda Çukurova’daki Ermeniler Frans›z deste¤i alt›nda bir varl›k göstermek
hevesiyle Türklere karfl› akla gelmeyecek insanl›k d›fl› davran›fllar›na devam
etmifllerdir. Hac›n, fiar, Zeytun, Urumlu bölgeleri Frans›z iflgali alt›ndayken
bölgedeki silahland›r›lm›fl Ermeniler Türklere yapmad›klar›n› b›rakmam›fl-
lard›103. Görüldü¤ü gibi bu Ermeni hareketleri vahflet halinde sürmekteydi.

Türk insan›n›n bu duruma müsaade etmesi düflünülemezdi. Nitekim
k›sa sürede ferdi teflebbüsler fleklinde ve daha çok intikam amac›na dayal›
mukavemet hareketlerinin ortaya ç›kmas› engellenememifltir. Bu milli dire-
niflleri tek bir çat› alt›nda toplamak amac›yla Mustafa Kemal Pafla 5 A¤ustos
1920 günü Pozant›’da bir kongre toplayarak, Pozant›’y› Çukurova’n›n il
merkezi yapm›fl ve bu bölgenin milli kurtulufl hareketlerini Ankara’ya ba¤-
lam›flt›r. Böylece Çukurova’daki Milli Mücadele yeni bir boyut kazanm›fl ve
Mustafa Kemal Pafla’n›n takip etti¤i baflar›l› d›fl politika sonucu 20 Ekim 1921
tarihinde Türkiye ile Fransa aras›nda imzalanan, bölgenin Fransa taraf›ndan
boflalt›lmas›n› sa¤layan Ankara Anlaflmas› ile görmüfltür.

101 Salahi R. Sonyel, “Yeni Belgelerin Ifl›¤› Alt›nda Ermeni Tehcirleri”, Belleten, o. XXXVI,
S.141, Ankara, 1972

102 Y. Akyüz, a.g.e, s.180-181.
103 Necla Basgün, Türk-Ermeni Münasebetleri, ‹stanbul, 1973, s.93
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