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MEB 

Öz: Adana’da Türk ve Ermeni toplumları arasında yüzyıllar öncesine dayanan barış ve güven ortamı 

1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla yerini karşılıklı güvensizliğe bırakmıştır. Toplumlar 

arasında yüzeysel yakınlaşmalar görülürken alttan alta kin ve nefret duyguları gelişmiştir. Ermeni 

komitalarının ve ileri gelenlerinin propagandaları ve Ermenileri silahlandırma çabaları Türklerde 

korku ve heyecana neden olmuştur. Ermenilerin faaliyetlerinden etkilenen Türkler çıkabilecek 

olaylara karşı tedbirler alma yoluna gitmişlerdir. İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte hürriyetin 

getirdiği sarhoşluk şehirde devlet otoritesini tamamen ortadan kaldırmıştır. Yöneticiler ise toplumlar 

arasında gerginlik ortamını giderecek adımlar atmakta yetersiz kalmışlardır. Yöneticilerin bıraktığı 

boşluğu halkı sürekli heyecana iten doğruluğu şüpheli haberler doldurmuş ve halkın hayatına yön 

vermiştir. Bu çalışmada, 1908-1909 yılları arasında Türklerle Ermeniler arasındaki münasebetlerin 

yerel otoriteyi zaafa düşüren yönleri üzerinde durularak literatüre katkı yapılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türk, Adana, Meşrutiyet 

Abstract: Peace and trust environment that existed centuries ago between Turkish and Armenian 

societies in Adana had left its place mutually insecure with the announcement of the Second 

Constitution in 1908. While there were superficial convergences between societies, disgust and hatred 

feelings had developed. The propaganda of the Armenian committees and elders and the efforts to 

arm the Armenians caused fear and excitement in the Turks. The Turks, affected by the activities of 

the Armenians, took precautions against possible events. The drunkenness brought by liberty along 

with the declaration of the Second Constitutional Court completely removed the state authority in the 

city. Managers were inadequate to take steps to tackle tensions among societies. The vacancy left by 

the administrators filled with the suspicious news that pushed the public always excited and directed 

the people's life. In this study, it is aimed to make a contribution to the literature by focusing on the 

aspects of relations between Turks and Armenians which perverted local authority during the years of 

1908-1909. 
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Giriş 

Adana’da Türklerle Ermeniler arasında yüzyıllar öncesine dayana bir uyum mevcuttu. 

Vilayetteki Ermeniler Türkçe konuşuyor, Müslümanlarla sütkardeşliği yapıyor ve 

yaşantılarıyla Türklere çok benziyorlardı. Hatta büyük çoğunluğun anadili Türkçe idi. Kısacası 

iç içe geçmiş bir toplum düzeni göze çarpıyordu.
1
  

                                                           
1Çalyan Karebet, Adana Vakası ve Mesulleri, Dersaadet 1325, s.28. 
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XIX. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde gelişmelerin seyri değişmeye başlamıştır. 1863 

ve 1877 yıllarında ortaya çıkan Kozanoğlu isyanlarının devlet tarafından bastırılması, 

Ermeniler üzerinde bu ailenin baskısını ortadan kaldırmıştı. Ortaya çıkan yeni durum bir kısım 

Ermenilerin gözünde ihtilalin önündeki en önemli engellerden birinin ortadan kalkması 

demekti. Dönemin şahitlerinden Ali Münif Yeğena, Müslüman-Ermeni ilişkilerinde var olan 

hoşgörü ortamının Zeytun İsyanı dolayısıyla bozulduğunu yazmıştır. İsyan öncesi hatta 

sonrasında bile Ermeni okullarında Türkçe dersinin okutulmakta olduğunu, Ermenilerin 

Türkçeyi gayet iyi konuştuklarını, Ermeni harfli Türkçe gazete ve kitap neşrettiklerini, 

Müslüman tüccarlarla Ermeni tüccarlar arasında güvene dayalı bir işbirliğinin mevcut 

olduğunu belirtmiştir. Zeytun İsyanı sonrasında Adana’da Türk-Ermeni ilişkilerinde 

gerilimlere neden olan bazı gelişmeler de görülmüştür. Zeytun Ermenilerinin oluşturdukları 

teşkilatlar vasıtasıyla direnç gösterdiklerini fark eden Müslümanlarda, Ermenilere karşı bir 

güven bunalımı doğmuştur.
2
 

XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde Adana valisi Bahri Paşa’nın geniş hoşgörüsünden 

yararlanan Ermeniler vilayetteki çalışmalarına hız vermişler ve var olan ortamdan 

yararlanmayı ihmal etmemişlerdir. Ali Münif Yeğena, Bahri Paşa’nın 11 yıllık valiliği 

döneminde Ermenilerle ilgili bir zaafından da bahsetmiştir. Ermenilerle iyi ilişkiler içerisinde 

olan Paşa’nın hoşgörüsünden yararlanan Ermeni komitacıların, Adana’ya birçok yerden 

Ermeni getirerek yerleştirmeye ve nüfusun Müslümanlar lehine olan dengesini değiştirmeye 

başladıklarını anlatmıştır.
3
 Bahri Paşa’nın, Ermenilere sosyal ve ekonomik hayatta tanıdığı 

kolaylıklar, Türkler arasında kızgınlığa neden olmuş ve Paşa’nın Ermeni yanlısı olduğu inancı, 

Müslüman Adana eşrafı arasında yaygın bir şekilde dillendirilmiştir. XX. yüzyılın başında 

bölgeye gelen Dr. Schaffer da Ermeni meselesini yorumlarken benzer görüşleri dile 

getirmiştir: “Bab-ı ali’de Avrupa mümessillerine kafa yorduran Ermeni Meselesi ne milli ne de 

dinidir; ırk nefreti veya taassupla da bir alakası olmayıp bilakis doğrudan doğruya sosyal ve 

ekonomik davadır. Bunda da kabahat açgözlü ticaret adamlarında ve bu gibi istismara müsaade 

eden Türk kanunlarındadır”
4
 demiştir. 

XX. yüzyılın başlarında Ermeniler, Adana vilayet merkezinde, sancaklarda ve 

kasabalarda oldukça kalabalıktı. Adana sancağında ihracat ve ithalat onlar eliyle 

gerçekleştirilmiş ve pek azı ise çiftçilikle iştigal etmiştir. Haçin ve Dörtyol için neredeyse 

Ermeni kasabaları demek mümkündü. Dörtyol’daki portakal bahçelerinde ziraat yine onlar 

tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci Meşrutiyet öncesi iki halk arasında önemli sorunların 

varlığından bahsetmek zordur. Hatta Ermeni ve Türk unsurları arasında çok iyi bir uyum 

olduğu dönemin şahitlerince dile getirilmiştir. Damar Arıkoğlu, İkinci Meşrutiyet’in ilanından 

önce Adana Ermenilerinin ekonomik ve sosyal durumları, Türklerle ilişkileri hakkında şu 

bilgileri vermektedir:  

Meşrutiyetin ilanından önce Türklerle Ermeniler çok iyi geçinirler ve birbirlerini 

severlerdi. Ermenilerin yaşlı erkeklerine Türkler ( Dayı ) der. Onlarda kendisine dayı 

diyenlere (Yeğenim ) derdi. Ermeni kadınların yaşlıcalarına da Türkler (cici yahut cice) 

derlerdi. Hiçbirisi Ermenice bilmezdi. Yerli halkın şivesi ile Türkçe konuşurlardı. Âdet 

ve ahlakları, kılık-kıyafetleri, cemiyet hayatları tamamen Türklerin ayni idi. Manileri, 

şarkıları, öz Türkçe idi. Yaz aylarında Türkler Toros eteklerinde sayfiyeye çıkarken 

evinin anahtarını bir Ermeni fakir aileye verirdi. O aile de hem yazı burada geçirir, hem 

de evin bekçiliğini yapardı. Ayrıca karşılığında bir miktar para da alırdı. Sayfiyeden 

                                                           
2Taha Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, İsis Yayınları, İstanbul 1996, s.47. 
3Age, s.48. 
4 Kasım Ener,  Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, 6. Baskı, Berksoy Matbaası, İstanbul 1964, s.244. 
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avdet eden ev sahibi eşyasının hepsini yerli yerinde sapasağlam bulurdu. Memleketin en 

zengin ve en müreffeh, varlıklı sınıfı Ermenilerdi. Şehirde ve kasabalarda, esnaf ve 

sanatkâr Türklerden pek azdı. Ermeniler yüksek bir hayata ulaşmışlardı. Onlara askerlik 

de yoktu. Yemen belası, ikide bir çıkan isyanlar için celp edilen Türkler gibi 

ezilmezlerdi. Saltanatın himayesinde senede kırk kuruş vergi vermekle bütün bu ağır 

yüklerden kurtulurlardı. Bu yüzden Ermeniler günden güne çoğalıyor ve zengin 

oluyorlardı.  Türklerin büyük kısmı köylerde, toprak ve toz içinde perişan bir hayat 

geçirirken, bilgisizlikten, doktorsuzluktan doğan çocuklarının % 70’i ölürken, bunlar 

medeni bir hayat sürüyorlar, çocuk vefiyatını % 10’a kadar indirmişlerdi. Ermeni 

tacirleri, çiftçi Türklerin kredi kapısı olup, sarraflığı da inhisarlarına almışlardı. Her 

Türk köylüsünün bir Ermeni sarrafı vardı. Bütün ihtiyaçlarını buradan temin eder, 

istihsal ettiği ürünü de Ermeni’nin mağazasına boşaltırdı. Senede bir kerre hesap 

görülür, hesap Ermeni’nin vicdanına kalırdı. Fakat köylüyü de yarı aç yarı çıplak bir 

durumdan yukarı çıkarmazdı.
5
 

Adana’da Türklerle Ermeniler arasında var olan uyum İkinci Meşrutiyet’in 

ilanıyla ortadan kalkmıştı. Bu çalışmada; İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 

yılından Adana’yı harabeye çeviren 1909 yılındaki Adana Olaylarına kadar geçen 

sürede, Türk-Ermeni ilişkilerinin devlet otoritesinin zaafa uğramasına etkileri üzerinde 

durulmuştur.  

            1.İkinci Meşrutiyet’in Başlarında Adana’da Türk Ermeni İlişkileri 

             1.1. Ermeni Faaliyetlerinin Toplum Düzenine Yansımaları 

İkinci Meşrutiyet’in başlarında Türk-Ermeni ilişkilerinde esen bahar havası kısa süreli 

olmuştur. Papazlarla imamların kucaklaşması, belki de kutlamalardaki taşkınlıkların etkisiyle, 

topluluklar arasında alttan alta nefret ve kin duygularını körüklemiştir.
6
 Zabel Yesayan göre 

“hürriyet ortamının Ermenileri baştan çıkardığı algısı” Türkler arasında oldukça yaygındı.
7
 

Ermeniler, Meşrutiyet’in getirdiği sınırsız özgürlük ortamından istifade ederek Ermenilik 

ülkülerini geliştirme çabası içerisine girmişler ve soydaşlarının milli duygularını sömürmeye 

yönelmişler, Adana’yı Ermeni ideallerinin en kolay uygulama sahalarından biri olarak 

görmeye başlamışlardı. Şehir, onların hayallerinin temellendirilmesi açısından bir maziyi de 

barındırmıştır. Selçuklular zamanında küçük bir devletçik kurmuş olmanın davalarına tarihi bir 

dayanak oluşturacağı inancı, kendileri açısından faaliyetlerine bir haklılık katmıştır.
8
 Kısa 

süreli barış havası bir yana bırakıldığında Ermenilerin, bağımsızlık idealleri doğrultusunda 

Meşrutiyet’i ve Jön Türkleri araç olarak gördükleri, kullandıkları çok açıktır. Ermenilerin 

coşkusunun altında yatan iki nedenden bir tanesi İttihatçı-Ermeni örgütleri birlikteliği iken, bir 

diğer neden Meşrutiyet yönetiminin -Avrupa’nın Ermeni meselesine olan ilgisizliğiyle 

yavaşlayan- ihtilal çalışmalarını hızlandıracağı düşüncesiydi.
9
 

“Küçük Ermenistan” hayallerini zora sokan bazı sorunlar mevcuttu. Ermenilerin 

gündemini meşgul eden bu sorunlardan biri nüfus çoğunluğu meselesi idi. Müslümanların 

                                                           
5 Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, Tan Gazetesi Matbaası, İstanbul 1961, s.42-43. 
6 Taha Akyol, Ortak Acı 1915 Türkler ve Ermeniler, 4. Baskı, Doğan Kitap,  İstanbul 2014, s.53. 
7 Müslümanların: “sultanımızın suçu neydi? Kötülüğü neredeydi ki alaşağı ettiniz? Yerine hürriyeti koydunuz. Sizin 

gavur hürriyetiniz.” “…Köpek gibi azmıştınız, size mi kalmıştı başkaldırmak? Ama suç sizin değil. O hürriyetin iki 

gözü kör olsun, o sizi baştan çıkardı.” dediklerini yazmaktadır. Aslında Yesayan’nın hedefi; olaylara karışan 

Müslümanları iritcacı damgasıyla savunmasız bırakarak, onların en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamaktır. 

Zabel Yesayan, Yıkıntılar Arasında, 2. Baskı, Aras Yayıncılık,  İstanbul 2015, s.114. 
8 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. IX,  TTK yayınları,  Ankara 1996, s.94.  
9Yusuf Sarınay, Recep Karacakaya, 1909 Adana Ermeni Olayları, İdeal Kültür-Yayıncılık, İstanbul 2012, s.13. 
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Adana’da ezici bir çoğunluğu oluşturması onları yeni arayışlara itmiştir. Şehirde Ermeni nüfus 

her ne kadar Müslümanlara göre az olsa da birçok bölgeyle kıyaslandığında hiç de 

küçümsenmeyecek bir sayıya ulaşmıştı. Çünkü Adana ve çevresinde XX. asır başlarından 

İkinci Meşrutiyet Dönemi’ne kadar geçen sürede Ermeni nüfusu neredeyse iki katına 

yükselmişti.
10

 Ermeni ileri gelenleri, devlet kurma hayalleriyle uzak yerlerden, çevre 

vilayetlerden
11

 ve Orta Anadolu’dan birçok Ermeni’yi Adana’ya yerleştirmeye başlamışlardı.
12

 

Bunların içerisinde oldukça nüfuzlu aileler vardı.
13

 Ermeni komitaları, demografik yapıyı 

değiştirmeye yönelik faaliyetlerini “bir program ve bir teşkilat dahilinde” gerçekleştirmek için 

çalışmışlardır.
14

 Bu program çerçevesinde etraftan ve uzak yerlerden getirilen Ermeniler 

oldukça dikkat çekmeye başlamıştı. Artık bir hanede dört beş aile birlikte kalmakta idi. Resmi 

kayıtlara geçmeyen bu nüfusun, 1903 Mart ayından, Adana Olaylarının başladığı 1909 yılı 

Mart’ına kadar % 48 oranında arttığı görülmüştü. Hatta Mısır’dan uzun bir savunma gönderen 

Muşeg’in ifadelerinde Adana’da büyük orandaki nüfus artışı kabul edilmiştir.
15

 1909 Adana 

Olaylarının içerisinde adı geçen Çalyan Karabet, Adana’ya çevre vilayetlerden gelen 

amelelerden 5-6 ailenin aynı evde ikamet ettiğini kabul etmiştir. Bu durumun hem 

Müslümanlar hem de Hristiyanlar için aynı olduğunu, dolayısıyla bölgeye gelen Ermeni 

sayısının artışında başka bir niyet aramaya gerek olmadığını belirtmiştir. Ona göre gelişmeler 

bir isyan hazırlığı olarak telakki edilemezdi.
16

 İngiliz gizli belgelerinin birinde de olaylar 

öncesinde Ermeni nüfus artışının olağan nüfusun çok üzerinde olduğu gerçeği dile getirilmekle 

birlikte, bu yoğunluğun Maraş’tan arpa toplamak için gelen işçilerden kaynaklandığı öne 

sürülmüştü.
17

  

İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin şahitlerinden Damar Arıkoğlu, nüfus artışındaki yoğunluğu 

doğrulayacak değerlendirmelerde bulunmuştur. Onun ifadesine göre İkinci Meşrutiyet’le 

birlikte Adana’da kimsenin anlayamadığı gelişmeler olmuştu. Kim olduğu, nereden geldiği 

hakkında kimsenin fikrinin olmadığı birçok Ermeni aile, Adana’ya gelerek yerleşmeye 

başlamıştı. Murahhas Muşeg, Ermeni göçmenlerin yerleştirilmesi konusunda muazzam bir 

çaba harcamış, Türkler ise onun bu tutumu karşısında şüpheye düşmüşlerdi.
18

 Demografik 

yapıyı değiştirmeye yönelik çabalar, hükümetin de dikkatini çekmişti.
19

 Dörtyol civarında 

Ermeni nüfusu arttırma gayesiyle iskân faaliyetlerinde bulunan din görevlileri mevcuttu. 

Bunlardan en faalleri Deyri Sahak ve Deyri Rupen’di.
20

 Birinci Adana Olaylarının hemen 

ardından İtidal gazetesinde çıkan bir değerlendirmede İhsan Fikri, Ermenilerin birçok yerde 

deneyip başaramayacaklarını acı tecrübelerle anladıkları ihtilal fikirlerini gerçekleştirmek için 

Adana’yı seçtiklerini dile getirmiştir. Onun ifadesine göre şehir, bulunduğu konum dolayısıyla 

Avrupa’nın yardımını daha rahat sağlayabilme imkânı sunuyordu. Bu nedenle Ermeniler, 

1890’lardan itibaren Adana’da nüfus oranını değiştirmek için yoğun gayret göstermişlerdir. 

Müslümanların bir kısmı yaşanan gelişmelerin farkına varmış ancak, Ermeni nüfusunun azlığı 

                                                           
10Adem Ölmez, “1909 Adana Ermeni Olayları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 173, Mart-Nisan 2008, 

s.130. 
11BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
12Karal,  age, s.94. 
13Yesayan, age, s.114. 
14Toros, age, s.47. 
15BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
16Karabet, age, s.5-6. 
17Selahi R. Sonyel, “İngiliz Gizli Belgelerine Göre Anadolu’da Vuku Bulan Türk –Ermeni Olayları (Temmuz1908-

Aralık 1909)”, Belleten, C. LI, S: 201 (Aralık 1987), TTK Yayınları, Ankara 1988, s.1270. 
18Arıkoğlu, age, s.45. 
19Toros, age, s.47. 
20Mehmet Asaf, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, haz. İsmet Parmaksızoğlu, TTK Yayınları, Ankara 2002 

s.65; Cezmi Yurtsever,  Ermeni Terör Merkezi Kilikya Kilisesi, Bayrak Yayıncılık, İstanbul 1983, s.271. 
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nedeniyle isyana cesaret edemeyecekleri düşüncesi ile gelişmelere tepki vermemiştir. 

Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Girit meselelerindeki muvaffakiyetler, devletin içeride yaşadığı 

karışıklıklar, Ermenileri devlet kurma konusunda ümitlendirmişti.
21

 Bahsi geçen topluluk için, 

tarihi yurtları olarak değerlendirdikleri Doğu Anadolu ve Kilikya bölgesinde, iki ayrı milletin 

bir arada yaşama şansı yoktu. Yüzyıllarca birlikte yaşadıkları Türklerin burada bulunmasının 

onlar açısından pek de tahammül edilebilir yanı yoktu.
22

 İhsan Fikri ve Damar Arıkoğlu’nun 

değerlendirmelerine bakıldığında; Adana’da bir Ermeni devleti kurma idealiyle Ermeniler 

getirildiği, Ermenilerin kışkırtıcı davranışlarda bulundukları ve milliyetçi olarak nitelendirilen 

Ermeni din adamlarının dışardan gelen işçilere gösterdiği yoğun ilginin Müslümanlarda şüphe 

uyandırdığı sonucuna varılabilir. Ermeni din adamlarının, çalışmak amacıyla veya bir şekilde 

Adana’ya gelen Ermenilere gösterdikleri yoğun ilginin Müslümanlar arasında milliyetçilik 

duygusunu körüklediği anlaşılmaktadır.   

Ermeniler, Adana’da nüfus çoğunluğunu elde etme çabasıyla yetinmemişler, etki 

alanlarını genişletmek için çok yönlü faaliyetlerde bulunmuşlardır. Avrupa, Amerika ve 

Mısır’daki zengin Ermenilerden aldıkları paralarla Müslümanların elindeki toprakları satın 

alma yoluna gitmişler, çalışkanlıkları, yetenekleri onları iş ve ticaret hayatında 

Müslümanlardan üstün konuma getirmişti. XIX. yüzyılın sonlarına kadar şehrin ticaret ve 

zanaatı Ermenilerin, zirai faaliyetler ise Müslümanların elindeydi. Zamanla Ermeniler, tarım 

faaliyetlerine yönelerek Müslüman ağaların hâkimiyet sahalarını da tehdit eder hale 

gelmişlerdir.
23

 Bu hâkimiyet mücadelesi iki toplum arasında gerginliğe neden olmuş ve şehirde 

devlet otoritesinin zaafa uğrama nedenlerinden birini oluşturmuştur. Arsen Avagayan ve Gaidz 

F. Minassian’a göre ise çatışma ortamının doğması Türklerin, Ermenilerin ticari hayattaki 

bariz üstünlüğüne son verme çalışmalarından kaynaklanmıştır.
24

 Türk ve Ermeni toplumları 

arasında gerilimlerin artmasının nedenleri hakkında yapılan bazı değerlendirmelerde 

Adana’daki Müslüman zenginlerin, Ermenilere ait toprakları ele geçirme çabasından 

bahsedilmektedir. Ayrıca II. Abdülhamit Dönemi’nde (1876-1909) Müslümanlara dağıtılan 

toprakları geri alma mücadelesi veren ve bu topraklar üzerinde hak iddia eden Ermenileri 

etkisiz hale getirme hedefleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Ancak yaşanan gelişmeler, 

gerginliklerin çatışmaya doğru hızla yol almasını açıklayamamaktadır. Çünkü Osmanlı 

Devleti’nin birçok bölgesinde toprak ihtilafı konusu önemli çekişmelere neden olurken, 

Adana’nın bu tür çekişmelerin en az yaşandığı yerlerden biri olduğu gerçeği karşımıza 

çıkmaktadır. Üstelik toprak ihtilafları nedeniyle 1890’lardan itibaren birçok bölgeden 

Amerika’ya göçler gerçekleştirilmekte ise de Adana böyle bir yoğunluğun merkezinde 

değildir.  Hatta 1909 yılında mecliste toprak ihtilafları sorunu gündeme geldiğinde konuya 

Adana dâhil edilmemiş, Ermeni mebuslar da bu konuyu gündemlerine almamışlardı. Araziler 

ise pamuk ekimindeki gelişmeler ışığında değerlenmişti. Ancak, toplumları kitlesel şiddete 

yöneltecek oranda toprak sıkıntısından bahsedilemezdi.
25

  

                                                           
21İtidal gazetesinin transkripsiyonu Ahmet Uçar, Kemal Erkan ve Selman Soydemir  tarafından yapılmıştır. Bundan 

sonraki atıflar yazar adı, İtidal gazetesinin sayısı ve yayın tarihi olarak verilecektir. Uçar v.d., İtidal, S.33, 7 Nisan 

1325 [20 Nisan 1909] Ahmet Uçar, Kemal Erkan, Selman Soydemir,  Adana İtidal Gazetesi (5 Eylül 1908-31 

Temmuz1909), C. 1, TTK Yayınları, Ankara 2014.  Abdurrahman Şeref,  Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref 

Efendi Tarihi II. Meşrutiyet Olayları (1908-1909), Haz. Bayram Kodaman, Mehmet Ali Ünal, TTK Yayınları, 

Ankara, 1996, s.71. 
22Yusuf Ziya Bildirici, “Ermeni Soykırımı Aldatmacası ve 1919-1920 Katliamları”, Türkler Ansiklopedisi, C. XIII,    

Yeni Türkiye Yayınları,  Ankara 2002, s.505. 
23Karal, age, s.94. 
24Nevzat Artuç, Cemal Paşa, TTK Yayınları,  Ankara 2008, s.64. 
25Sinan Dinçer, “1909 Adana Olaylarının Sosyo-Ekonomik Arka Planı”, Ermeni ayaklanmaları Sempozyumu 

(1894-1909), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015, s.270. 
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Adana’da devlet otoritesinin zaafa uğramasında, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan işgücü 

fazlalığı da etkili olmuştur. Tarımda pamuğun hâkimiyeti ele geçirmesi ile birlikte ziraatta 

makineleşme yoğunluk kazanmaya başlamış, hasat ve çapa için ameleye duyulan ihtiyaç da 

artmıştı. Tarımda ortaya çıkan işgücü ihtiyacı, komşu vilayetlerden ve birçok yerden tarım 

işçisini bölgeye çekmiş, Adana tarımı mevsimlik amelelere bağımlı hale gelmişti. 1905-1908 

yılları arasında Anadolu’nun iç ve doğu kısımlarında yaşanan kuraklığa bağlı kıtlık vilayetteki 

amele sayısını olağanüstü arttırmış, İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte terhis edilen birçok 

asker işgücüne katılmış, Osmanlı Ermenilerinden olup II. Abdülhamit Dönemi’nde ABD ve 

Kafkasya bölgesine giden Ermenilerden azımsanmayacak oranda geri dönüşler olmuştur.
26

 

Kafkasya bölgesine göç eden amelelerden bir kısmı beklentilerini gerçekleştiremeyince geri 

dönmüştür. Bunların bazılarının tarım sahalarında çalışmak için Adana’ya yöneldiği 

düşünülebilir.
27

 Ayrıca, İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla halk fiili olarak mürur tezkirelerinin 

kaldırılmasından kaynaklı seyahat serbestliğine kavuşmuştur. Bütün bu gelişmeler, 1908 

yılının sonlarından başlayarak bölgede aşırı işgücü yığılmasını beraberinde getirmiştir. İşgücü 

fazlalığı, 1909 yılında oldukça yüksek seviyelere varmıştı.
28

  

1860’lardan itibaren bahar mevsiminde pamuk ağırlıklı olmak üzere, buğday ve arpa 

tarımında çalışan -bir kısmı Ermeni- 30.000-70.000 arasında değişen amelenin Çukurova’ya 

geldiği görülmektedir. Bölgeye geldiklerinde işsiz kalırlarsa ailelerine bakmak zorunda 

kalıyorlar ve masrafları ceplerinden karşılıyorlardı. Bir çiftlikte çalışmak, aynı zamanda 

amelelerin yemeklerinin temin edilmesi anlamına geliyordu. Üstelik ameleler kıtlık nedeniyle 

ortaya çıkan fiyat artışı ile baş edebilecek güce de sahip değillerdi. Dolayısıyla iş bulmak onlar 

için varlık yokluk meselesiydi. Amelelerin 1909 Adana Olaylarının başlamasından hemen 

önce devlet otoritesinin zaafa uğramasında ve olayların büyümesinde önemli rolü olduğu 

söylenebilir.
29

 Olayların başlamasından kısa bir hafta kadar önce Kunduracılar Çarşısı’nda 

Ermenilerle Müslüman ameleler arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Malatya’dan amele olarak 

gelen İbrahim adlı bir kişi ve üç arkadaşı, Kirkor, Leon ve Rupen adlı üç Ermeni tarafından 

dövülmüştü. Olaylardan önce yaşanan bu tatsızlığın Müslüman ameleler üzerinde nasıl bir etki 

bıraktığı bilinmemektedir. Haberin amele pazarı olan Salı günü işçiler arasında yayılmasından 

ve Müslüman işçilerde Ermenilere karşı bir öfke meydana getirmiş olma ihtimalinden 

bahsedilebilir.
30

 Yine iki Müslümanın öldürülmesi amele pazarı olan bir sonraki Salı günü 

gerçekleşmiş, pazarın kapanmasına rağmen sokaklarda başıboş kalabalıklar gezinmeye devam 

etmiştir. Bu başıboş kalabalıkların büyük çoğunluğunun çiftliklere gitmesi gereken ameleler 

olma ihtimali yüksektir. Bir gün sonra cereyan eden 1909 Adana Olaylarının başlamasının 

ardından, ilk olarak olaylarda adı geçen kişilerin hanlarda ikamet edenler olması ayrıca dikkate 

alınması gereken bir noktadır. Çünkü işçiler amele pazarının olduğu salı günleri genellikle 

hanlarda ve sokaklarda kalıyorlardı.
31

  

Devlet Otoritesini zaafa uğratan gelişmelerden biri de Ermeni din adamlarının 

çalışmalarıdır. Piskopos Muşeg, Ermenileri isyan için örgütleme çabaları kapsamında 

Adana’nın çeşitli bölgelerini ziyaret etmişti. Bu amaçla gittiği yerlerden biri de Cebel-i 

Bereket sancağı idi. Bir ay süreyle bulunduğu Cebel-i Bereket’te, Ermenilerin kendilerini ve 

Meşrutiyet’i korumak için silahlanmaları gerektiğini anlatmış, onları Osmanlı Devleti’ne karşı 

                                                           
26Agm, s.273-274. 
27 Selim Hilmi Özkan, “Osmanlı Devleti’nden İran’a Ermeni göçü ve Sonuçları (1878-1915)”, Tarihte Türkler ve 

Ermeniler, C.IV,  TTK Yayınları, Ankara 2014, s.188. 
28Dinçer, agm, s.273-274. 
29Dinçer, agm, s.275-277.  
30Uçar v.d.,  İtidal, S.27, 11 Mart 1325 [24 Mart 1909] 
31Dinçer, agm, s.275-277.  
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kışkırtmanın yollarını aramış ve devlete vermeleri gereken vergileri artık ödememelerini telkin 

etmiştir. Bu telkinlerin etkisiyle Dörtyol’da vergi gelirlerinin bir hayli azaldığı görülmüştü.
32

 

Cebel-i Bereket’e alaybeyi, kaymakam ve yüzbaşı atadığı, ayrıca başka bir kişiyi silah, dinamit 

ve bomba dağıtmakla görevlendirdiği 1909 Adana Olayları sonrasında kurulan Divan-ı Örfinin 

mazbatasına yansımıştır.
33

 

Müslüman ileri gelenleri, Adana’da ortaya çıkan otorite boşluğunu fark etmişler ancak, 

meşruti yönetimi kutsadıkları için kötüye giden gelişmeleri kabullenmek istememişlerdi. 1909 

yılındaki Birinci Adana Olaylarının bitmesinden üç gün sonra 33. baskısı çıkan İtidal 

gazetesinde İsmail Safa, “Müdhiş Bir İsyan” adlı bir makale yayınlamış ve Ermenilerin milli 

bağımsızlık duygularından vazgeçmemelerinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirten 

ifadeler kullanmıştır. Ermenilerin de Müslümanlar gibi otuz üç yıl ezildiklerini ve yaygaralar 

kopardıklarını, hürriyet ortamının verdiği rahatlıkla şikâyetlerinden vazgeçerek kısa bir süre de 

olsa Meşrutiyet’i desteklemeye başladıklarını yazmıştı. Ancak meşruti yönetime destek pek 

uzun sürmemiş ve Ermeniler milli emeller doğrultusunda yeniden hazırlıklara girişmişlerdi. 

Ermeni toplumunda ara sıra nefrete varan soğuk davranışlar görülmüş ve Müslümanlarla bir 

arada yaşamak istemediklerini gösteren tavırlar sergilemişlerdi. İsmail Safa, Ermenilerin 

davranışlarından bir isyan hazırlığı sezdiklerini ancak, Müslümanlara durumu fark ettirmemek 

için çabaladıklarını, çatışma ortamını Müslümanlardan gizlemeye çalıştıkları gibi Ermenilerle 

her türlü yakınlığı kurarak onların gurularını okşayıcı yazılar yazdıklarını ve bir “felâket-i 

vakıaya” fırsat vermemek için çabaladıklarını belirtmiştir. Kendilerinin birlik olma talebinin 

Ermenileri yanlıştan döndüremediğini ve gerçeklerin toplumdan saklanılmasının Müslümanlar 

arasında ayrılıklara neden olduğunu belirtmiştir. Çünkü yaşananların açıkça dile getirilmesini 

savunanlarla, böyle bir yola başvurmanın olayları hızlandıracağı korkusunu yaşayanlar 

arasında gerginlikler yaşanmıştır. Gerçekten de İtidal gazetesinin nüshaları incelendiğinde 

olaylar öncesi gazetenin yayın politikası tartışmaya meydan vermeyecek şekilde İsmail 

Safa’nın anlattığı gibidir.
34

 

            1.2. Silahlanma Çabalarının Toplumsal İlişkilerdeki Rolü 

Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde Ermenilerin silahlanma çabalarının XIX. yüzyılın 

sonları ve XX. yüzyılın başında da var olduğu sonucuna varmak mümkündür. 7 Nisan 1900 

tarihli bir belgede Ermenilerin silah kaçakçılığı yaparak Anadolu ve Suriye sahillerine silah 

sevk etmekte oldukları, bu durumun engellenmesi için çeşitli tedbirler alınması istenmişti. 

Adana sahillerinin korunması için Mersin civarına kadar on üç kule yapılmış, böylece Kıbrıs 

üzerinden Adana Ermenilerine silah sevkinin engellenmesi amaçlanmıştı.
35

 Ancak bu konuda 

istenilen başarının elde edilemediği görülmektedir. Ermeniler, kaçak yollarla mavzer, bomba 

ve dinamit gibi silahlar getirerek evlerinde depolamışlar;
36

 Haçin kazası ve kalesini silah 

imalathanesi olarak kullanmışlardı.
37

 Silahlar arasında su borularından yapılmış ve araba 

üzerine bindirilmiş toplar da mevcuttu. Silahlanma çabaları tek başına dikkate alınmış olsa bile 

en azından bir kısım Ermenilerin böyle bir isyana hazırlandıkları, diğer bir kısmının ise 

                                                           
32Asaf, age, s.65-67; Necla Günay,  “Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Ermenileriyle İlişkileri 

ve 1914/1915 Zeytun İsyanları”,  XX: Yüzyılda Maraş (Ermeniler, Türkler, Müslümanlar), Ukte Yayınları, 

Kahramanmaraş 2012, s.45. 
33BEO, 3621/271525, 30 Haziran [1] 325 [ 13Temmuz 1909] 
34Uçar v.d., İtidal, S.33,  7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909]   
35Y. MTV, 281/52, 13 Mart [1]312 [25 Mart 1896] 
36BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909]; Enver Ziya Karal, s.94.  
37Toros, age,  s.47. 
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karşılıklı korku dolayısıyla silahlandıkları söylenebilir.
38

 Şehirde silahlanma kontrolden 

çıkmış, çocuklar dahi silah bulundurmaya başlamışlardı.
39

  

İhtilal fikirleri taşıyan Ermenilerin, II. Abdülhamit’in iktidarının son on senesinde deniz 

yoluyla silah kaçakçılığı yaptıkları ve bu yolla silahlandıkları görülmektedir. İkinci 

Meşrutiyet’le gelen silah taşıma serbestliği, silahlanmayı beraberinde getirmişti. Ermeniler, 

hürriyet ortamında sadece kendilerinin değil, Türklerinde kendileri kadar, hatta kendilerinden 

daha fazla silahlandıklarını iddia etmişlerdir. İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte artık silah 

satışları açıktan yapılmaya başlanmıştı.
40

  Adana’nın sosyal durumu hakkında dönemin bizzat 

şahidi olan Arıkoğlu şu ifadeleri kullanır: 

 (Yaşasın, hürriyet, müsavat, eşitlik sesleri) Hükümetin nüfuzunu esasen sıfıra 

indirmişti. Hükümetin varlığından esasen kimsenin haberi yoktu. Çoktan unutulmuştu. 

Çarşıda, sokakta, mağazalarda her çeşit silah serbestçe satılıyordu. Revaçta olan bu 

silahlar arasında başta geleni seri ateşli, kundaklı mavzerdi. Tellallar bağıra bağıra silah 

satıyor ve herhangi bir takibata uğramıyorlardı. Çünkü hürriyet vardı. (Kimse kimsenin 

işine karışamaz) zihniyeti her tarafa hakimdi.
41

 

Ermenilerin bu çabalarının Müslümanların gözünden kaçması beklenemezdi. Durumdan 

kuşku duymaya başlayan Adana ileri gelenleri örgütlenmeye yönelmiş, bir Ermeni saldırısı 

ihtimaline karşı bölgedeki aşiretlerle temasa geçmişler ve onların yardımını sağlamanın 

yollarını aramışlardır.
42

  1909 yılının Şubat ayı ortalarında silah kullanımı o kadar 

yaygınlaşmıştı ki geceleri insanlar sokağa çıkmakta tereddüt eder hale gelmişlerdi. İtidal 

gazetesi, durumun iyice kontrolden çıkmakta olduğundan bahsederek yöneticileri gerekli 

tedbirleri almamakla suçlamıştı.
43

 Gazete, toplumsal gerilimi arttıracak haberlerden uzak 

durma politikası ile hareket ettiğinden, silah atanların etnik veya dini kimliği hakkında bilgi 

vermemiştir.  

Silah ticaretindeki kazançlar, Türk-Ermeni ilişkilerinde çatışmaya giden süreci 

hızlandırmıştır. Hem Hristiyan hem de Müslüman tüccarlar daha fazla silah satabilmek için 

karşılıklı olarak korku yaymışlardır. Müslüman tüccarlar, Ermenilerin Türkleri öldüreceği ve 

Ermeni tüccarlar da Türklerin Ermenileri katledeceği propagandasını yaparak silahlanma 

yarışını hızlandırmışlardır. Silahlanma o kadar artmıştı ki -kaçak yollarla gelenler hariç- resmi 

kayıtlara göre Mersin ve İskenderun’dan bölgeye aktarılan silah sayısı 12.804’e ulaşmıştı.
44

 

İkinci Meşrutiyet’in ilanından Adana Olaylarına kadar geçen süreçte yaşananlar, Cemal 

Paşa’nın söylediklerini doğrular niteliktedir. İkinci Meşrutiyet ile başlayan dönemde 

Ermenilerle Türkler arasında yüzeysel kardeşlik ilişkileri, Ermeniler arasında ise ihtilal fikirleri 

hızla geliştirilmeye çalışılmıştı. Meşrutiyetin getirdiği silahlanma serbestliği, Ermenilerin çok 

fazla sayıda silah satın almasını kolaylaştırmış, silahlanma seviyesi kısa zamanda Erzurum ve 

Van vilayetlerindeki düzeye ulaşmıştı.
45

 

Adana’daki Ermeni silah tacirleri; Haykazon Bızdıkyan, Mihran Boyacıyan, Rupen 

Dikran Ceridyan’dı. Ermenilerin silahlandığı yolundaki iddialara Çalyan Karabet, serbest olan 

                                                           
38BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
39On beş yaşlarında Karabet adlı bir çocuk, kurcaladığı revolverin kaza sonucu patlamasıyla ölmüştü. Uçar v.d.,  

İtidal, S.18, 27 Kânûn-ı Sani 1324 [9 Şubat 1909] 
40BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
41Arıkoğlu, age,  s.45. 
42Karal, age, s.95. 
43Uçar v.d., İtidal, S.19,  31 Kânûn-ı  Sani 1324 [13 Şubat 1909] 
44BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
45Justin McCarty, Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (18210-1922),  çev. Fatma Sarıkaya, 

TTK Yayınları, Ankara 2012, s.131. 
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bir şeyin Ermeniler için niçin yasak olması gerektiğini anlamadığını söyleyerek cevap 

vermiştir. Müslümanlar silah ticareti yaparken, Ermenilere bu faaliyetin yasaklanmasına bir 

anlamı olmamalıydı. O, çarşı tellallarının Karadağ ve Martini fişeklerini  “devr-i hükümette” 

ev ev dolaşarak sattıklarını, Vali Cevad Bey, polis ve zabıta gibi memurların ise gelişmelere 

göz yumduklarını belirmiştir.
46

 Arıkoğlu da silah satışlarının sokaklarda aleni yapıldığını, 

tellalların bağırarak sokak sokak dolaştığını hatırlarında yazmıştır.
47

 Babikyan, Adana’da 

satılan silahların, önemli bölümünün Müslümanlarca satın alındığı iddiasını dile getirmiştir.
48

  

Silahlanmanın ve nüfus artışının verdiği kuvvetle Ermenilerin daha pervasız davranmaya 

başladıkları görülmüştür. Silahlanan Ermeni gençleri açıktan açığa tabanca satın alarak silahlı 

eğitim yapmıştır. Rusya’dan gelen komitacılar da bu konuda onları eğitmiştir. Eğitimler 

genellikle pazar günleri Ermeni bağlarının olduğu bölgede gerçekleştirilmiş, silah eğitimleri 

sırasında kaza kurşunu ile zayiatlar da meydana gelmiş, bu yaşananlar intihar olarak 

gösterilmiş ve üstü kapatılmıştır. Adana’daki adli teşkilatın içler acısı hali olayların dikkatli bir 

şekilde soruşturulmasını engellemiştir.
49

  

Şehrin yerel yöneticileri, silah kullananları cezalandırma konusunda acziyet göstermiştir. 

Yine uygulamalarda Müslümanlara ve Ermenilere farklı muameleler yapılmış, bütün bu 

yaşananlar devletin saygınlığına gölge düşürmüştür. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonraki 

zaman diliminde şehrin çevresinde hatta içerisinde atış talimleri yapılmaya başlanmış, Ermeni 

ileri gelenlerinden Gökdereliyan Karabet ve daha birçok Ermeni evlerine nişangâhlar kurarak 

talim yapmıştır. Şikayetler üzerine vali, zaptiyeye emir vererek sorumluları yakalatmıştı. 

Murahhas Muşeg, şehrin yöneticileri üzerinde baskı oluşturarak suçluların bırakılmasını 

sağlamıştı. Ermenilerden silah talimi yapanlar Muşeg ve Ermeni ileri gelenlerinin 

müdahalesiyle serbest bırakılırken, Müslümanlardan aynı gerekçeyle tutuklananlar tevkif 

edilmekte idi. Hükümetin tek yanlı uygulamaları Müslümanlarda valiye karşı bir kırgınlığa, 

Ermenilere karşı ise eskiden var olan sevgi ve muhabbetin kaybolmasına neden olmuştur.
50

 

İsmail Safa, Ermenilerin Meşrutiyet’in ilanını takip eden süreçte “ölünceye kadar beraberiz.” 

ifadeleriyle Müslüman-Ermeni birlikteliğine vurgu yaptıkları noktadan çok uzaklaştıklarını 

dile getirmiştir. Bir zaman sonra bir kısım Ermeni cahillerinin “İslamları keseceğiz, artık 

korkmayacağız, eski yaralar henüz kanıyor.” ifadelerini kullanmaktan çekinmediklerinden 

bahsetmiştir. Yine Ermenilerin, Müslümanları tehdit etmeye başladıklarını ve kışkırtıcı 

söylemlerle Müslümanları heyecana getirmeye, sorumluluğu Müslümanlara yıkma çabası 

içerisine girmeye başladıklarını yazmıştır. Müslümanların ise şehrin ileri gelenleri ve 

âlimlerini dinleyerek mümkün olduğu kadar gerginliklerin tarafı olmamaya çalıştıklarını, 

Müslümanların bu tutumuna karşılık Ermenilerin daha da pervasızlaştığını ve bazı cinayetler 

işlediklerini belirtmiştir.
51

 

Cebel-i Bereket mutasarrıfı Mehmed Asaf, Sadaret’e gönderdiği yazıda Ermenilerin 1909 

Adana Olayları öncesindeki faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir. Onun anlattıklarına göre 

Dörtyol’daki Ermeniler, Murahhas Muşeg’in çabaları sonucunda altı ay gibi bir zaman 

                                                           
46Ermeni tarihçilerin, silah tacirlerinin Müslüman olduğu ve Ermenilerin savunma amaçlı silahlanmaya yöneldikleri 

iddiası Karabet’in verdiği bilgilere göre geçerliliğini yitirmektedir.  Karabet, s.19-20. 
47Arıkoğlu,  age, s.47. 
48Kemal Çiçek, “Adana Olayları Hakkında Bildiklerimiz Bilmediklerimiz”, 1909 Adana Olayları/ Makaleler, Ed. 

Kemal Çiçek, Türk Tarih Kurumu Yayınları,  Ankara 2011, s.23.  
49Adana Olaylarını bizzat yaşamış olan Arıkoğlu, Büyük Dikili’deki çiftliğine giderken bir Pazar Ermenilerin 

bağlarının arasından geçerken Ermenilerin talimine denk geldiğini ve canını zor kurtardığını yazar. Arıkoğlu, age, 

s.46. 
50BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909]; BEO, 3661/274536, 14 Ağustos [1] 325 [27 Ağustos 

1909] 
51Uçar v.d., İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909] 
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diliminde silahlanmaya hız vermiş, kışlanın etrafında hükümete ait araziyi kazarak zapt ile 

sağlam bir savunma alanı oluşturmuşlar, vergi toplamaya gelenlere ve görev için gelen 

jandarmaya aşağılayıcı sözler sarf etmekten geri durmamışlardır. Ermenilerin, “Postallı” 

denilen ve üniformaları bulunan birlikler teşkil etmiş olduklarını; kendisinin göreve 

başlamasıyla birlikte bütün bu Ermeni faaliyetlerini engellemeyi başardığını ifade etmiştir.  

Ermenilerin “adem-i merkeziyet, İstiklâliyet, ecnebi müdahalâtı,” gayelerini içeren çalışmalar 

içerisinde olduklarını net bir dille belirtmiştir. 8 Şubat 1909 tarihinde nezarete durumu 

anlattığını, asker istediğini, ne yazık ki talebinin karşılık bulmadığını yazmıştır.
52

 Ermeniler, 

Dörtyol Askeri Kışlası yanında daha önceden aldıkları 1.000 dönümlük arazide, çıkaracakları 

isyanda kullanılmak üzere, siperler kazarak hazırlıklara girişmişlerdi.
53

 

Asayişi tehlikeye sokan davranışlara sadece Ermenilerde rastlanmaz. Bir kısım 

Müslümanların da silah kullanarak asayişi bozdukları görülmüştür. Özellikle önemli günlerde 

silah kullanımı ve etrafa rastgele ateş açmak yaygındı. Silah taşıma ve kullanma adeta moda 

haline gelmişti.  Ocak 1909 tarihine denk gelen Kurban Bayramı’nda yaşananlar şehir basına 

yansımıştı. İtidal gazetesi 6 Ocak 1909 tarihinde yayınlanan sayısında, silah kullanımının 

yaygınlığını vurgulayarak olur olmaz silah kullanımının istenmeyen bazı olaylara sebep 

olduğunu yazmıştı. Bayram kutlamalarında atılan kurşunların bazı evlerin camlarına isabet 

ettiğini belirterek, ölüme sebebiyet verebilecek davranışlarından kaçınılması uyarısında 

bulunmuştu. Gazete, polis ve zabıtanın görevini yapmadığından şikâyet etmiş; silah kullanma 

olaylarının sadece bayramda değil her gece vuku bulduğundan bahisle, böyle bir işe 

kalkışanların en sert şekilde cezalandırılmalarını talep etmişti.
54

   

Adana’da Muşeg’in kışkırtmaları, Ermenilerin silahlanmaya başlamaları ve buna karşılık 

Müslümanların tedbirler alma yoluna gitmesi Adana’daki yöneticilere büyük bir mesuliyet 

yüklemiştir. Cemal Paşa hatıralarında; yöneticilerin zaafları, acizlikleri ve olayları 

engelleyememeleri dolayısıyla suçlanmaları gerektiğini söylemiştir. Ona göre Muşeg ve 

taraftarlarının kışkırtmaları başlar başlamaz bunların ve bunlara karşı Müslümanları 

kışkırtanların tutuklanarak gerekli cezalara çarptırılmaları çözüm yolu olabilirdi. Hatta bu da 

yeterli olmazsa örf-i idare ilan ederek duruma hâkim olmak mümkündü.
55

 Ferik İsmail Fazıl 

Paşa da gerginliklerin çatışmaya dönüşmesinde yöneticilerin otoriteyi sağlayamamasının 

önemli rolü olduğu görüşünü dile getirmişti.
56

 

            1.3. Toplumsal Gerilimin Artmasında Diğer Gelişmelerin Rolü 

İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte yüzeysel olarak toplumsal kaynaşmaya giden bir 

süreç yaşanırken, alttan alta gerilime neden olan gelişmeler de yaşanmıştı. 1908 senesinde 

hürriyet şehitlerinden Nevzat ve Meşhur Şair Ziya Paşa’nın mezarlarının İttihat ve Terakki’nin 

düzenlediği bir törenle ziyaret edilmesi sırasında, Ermeni gençleri çok farklı bir hal içerisine 

girmişlerdi. Ermeni bayrağı ellerinde, Ermenice milli marş eşliğinde anma törenine katılmışlar 

ve Ermeni ihtilalcilerine has duygularla hareket etmişlerdi. Sergilenen bu tutum, Müslümanlar 

üzerinde olumsuz bir tesir bırakmıştı. Müslümanları huzursuz eden bu hadiseden belirli bir 

süre sonra Muşeg, 800 civarında süvari eşliğinde Kozan Ermeni Manastırı’na doğru yola 

çıkmıştı. Ermeniler, Kozan’da kırlardan topladıkları çiçeklerden vaftiz yağı yapar, yedi senede 

bir de yağ kazanının kapağını törenle açarlardı. Rutin bir işlem olan bu durum, Muşeg’in son 

                                                           
52DH. MKT, 2849/10, 19 Mayıs [1] 325 [1 Haziran 1909] 
53Necla Günay, “Ermenilerin Tehcir Edilmesi Kararında Etkili Olan Faktörler ve Maraş-Zeytun Ermenilerinin 

Tehciri” XX. Yüzyılda Maraş ( Ermeniler, Türkler, Müslümanlar) Makaleler, Ankara, Öncü Basımevi, 2012, s.47. 
54Uçar v.d., İtidal, S.11, 24 Kânûn-ı Evvel 1324 [6 Ocak 1909] 
55Cemal Paşa, Hatırat, yay.  haz. Metin Martı, 5. Baskı, Arma Yayınları, İstanbul 1996,  s.359. 
56BEO, 3661/274536, 14 Ağustos [1] 325 [27 Ağustos 1909] 
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gidişinde amacından sapmıştı. Gidiş gelişler sanki bir Ermeni nümayişine dönmüştü. Anavarza 

Ovasından geçerken gövde gösterisinde bulunmaları, dönüşte de aynı tavırları sergilemeleri 

gergin bir ortam doğurmuştu.
57

 

Günden güne Ermenilerin taşkınlıkları artmıştır. Milli duygulara hitap eden piyesler, 

Ermeni kralları ile ilgili olaylar sahnelenmiş ve bahsi geçen piyesler oynanırken içeriye 

başkalarının girmesini engellemek için kapı sıkı şekilde kapatılmıştı.
58

 Bu olaylardan biri 

“Sivas’ın Timur Tarafından Tahribi” adlı oyunun Adana’da sahneye konmasıydı. Tiyatro 

oyunun sonunda coşkuyla atılan “Yaşasın Ermenistan” naraları, Müslümanlarda 

öldürüleceklerine dair korkularının daha da artmasına sebep olmuştu. Türk ahali,  Ermeni 

gövde gösterisinden sonra büyük bir heyecana kapılmıştı.
59

 Diğer taraftan Muşeg ve diğer 

Ermeni istiklali hayali peşinde koşan kişiler vaazlar ve nutuklarla halkı ihtilale teşvik ederek 

cesaretlendirmişlerdir.
60

  

1908 yılı sonunda devlet otoritesi de iyice sarsılmıştı. Esberoğlu Oteli’nde oynanan bir 

tiyatro oyunu sırasında bazı sarhoşlar sarkıntılık yapmış, polis bir şahsı uzaklaştırmak için 

dışarıya çıkardığında bir kısım halk polise hakaretvari davranmaya, bir kısmı ise polisi 

desteklemeye başlamış, durum birden bire farklı bir renge bürünmüştü. Araya giren iki saygın 

şahıs olayların bir çatışmaya dönüşmesini önlemişti. İtidal gazetesinin verdiği haberde bunun 

toplumlar arası bir gerilim olup olmadığına dair bir bilgi yer almamaktadır. Gazetenin, bu tür 

olayların önü alınmazsa sonu kestirilemeyen büyük olaylara sebebiyet verileceği uyarısı, 

yaşananların bir Türk-Ermeni gerginliği olduğu konusunda ipuçları vermektedir.
61

 1909 Adana 

Olayları öncesi İtidal gazetesi, Ermeniler konusunda çok hassas bir yayın politikası izlemiş ve 

onları suçlayıcı bir dil kullanmaktan kesinlikle kaçınmıştır. Bahsi geçen olayın Türk-Ermeni 

gerginliği olma ihtimali büyüktür. Ortaya çıkan durum Adana’da alttan alta nefret duygularının 

yayıldığını ve çatışma ihtimalinin her geçen gün arttığını göstermesi bakımından önemlidir.  

 Adana’da sadece Türklerle Ermeniler arasında değil, Türklerin kendi aralarında da 

çekişmeler mevcuttu. Adana Olayları öncesinde Türkler arasında bölünmeye neden olan 

“Sandalya Kavgası” ortaya çıkmıştı. Adana Sanayi Mektebi’nde müdürlük görevinde bulunan 

Gergerli Ali ile İhsan Fikri arasında “ haleflik ve seleflik” dolayısıyla ortaya çıkan kavga 

Müslümanlar arasında ikilik çıkarmış, Türk toplumunun güç kaybetmesine neden olmuştur. 

Sandalya Kavgası’nın sebebi Müslüman ileri gelenleri arasında ortaya çıkan çekişmelerdir. 

Adana’da etkin bir şahsiyet olan İhsan Fikri, İkinci Abdülhamit devrinde Diyarbakır’a sürgün 

edilmiş, burada da rahat durmadığından sürgün yeri Payas olarak değiştirilmişti. Daha sonra 

evlenerek Adana’ya yerleşmiş olan İhsan Fikri şikâyetler üzerine -Muşeg’in de içerisinde 

bulunduğu bir komisyon marifetiyle- görevini terke mecbur olmuştu. Yerine ise Gergerli Ali 

getirilmişti.
62

 Yapılanları hazmedemeyen İhsan Fikri ve Muhtar Fikri, Vali Cevad Bey 

aleyhine miting yapmak istemişlerdi. Ermeni komitacıları, Türkler arasında ortaya çıkan bu 

ihtilafın onları zayıflattığını görerek bundan yararlanmaya çalışmışlardı.
63

 

                                                           
57Arıkoğlu, age, s.45. 
58Arıkoğlu, hatıralarında bazı Ermenilerin coşkulu bir şekilde oynatılan piyesler sonunda, kendisini tutamayarak 

ağlamaya başladığını, piyeste görevli genç bir Ermeni kızının ağlayanlara karşı, onların milli duygularını arttırmaya 

yönelik olarak: “Niçin ağlıyorsunuz? Vatanı kurtarmak sizin elinizdedir.  Milletimiz sizden fedakarlık istiyor. 

Namussuzca yaşamaktansa namuslu ölmek şereflidir. Ölümden korkanların içimizde yeri yoktur” gibi ifadeler 

kullandıklarını öğrendiğini ifade eder. Arıkoğlu, age, s.46. 
59BEO, 3661/274536, 14 Ağustos [1] 325 [27 Ağustos 1909]; Enver Ziya Karal, s.96. 
60BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
61Uçar v.d., İtidal, S.9, 13 Kânûn-ı Evvel 1324 [26 Aralık 1908] 
62BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909]; Toros, s.49. 
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Adana şehrinde esnaf ve zanaatkârlar genellikle Ermenilerden müteşekkildi. Ayrıca bu 

azınlık gurubu askerlik de yapmadığından işlerinde aksama olmaksızın çalışmalarına devam 

etmiş ve servetini büyük oranda arttırmıştır. Ermenileri isyana cesaretlendiren nedenler 

arasına, ekonomik güçten kaynaklı sarhoşluklarını da eklemek gerekmektedir.
64

 

            1.4. Adana İdarecilerinin Gelişmeler Karşısındaki Tutumu ve Ermeni 

Komitalarının Etkinliğinin Artması 

İkinci Meşrutiyet’in ilanının verdiği hürriyet sarhoşluğu, bütün Osmanlı şehirlerinde 

olduğu gibi Adana’da da devlet otoritesini derinden sarsmıştı. II. Abdülhamit’in yöneticileri 

taşradaki görevlerinden aşağılanarak kovulmuşlardı.
65

 Ermeniler, bir taraftan Adana’daki 

ekonomik durumu kendi çıkarlarına çevirmeye çalışırken, diğer taraftan elde etmeye 

başladıkları ekonomik gücün de etkisiyle “ülkücü çalışmalara” girişmişlerdi.  Ermeni tarihi 

öne çıkarılmaya, dolayısıyla tarihteki Ermeni kral ve kahramanlarının resimleri Ermeni 

evlerini süslemeye başlamıştı. Halkı Okutmak Cemiyeti’ni kurarak siyasal propagandaya hız 

vermişlerdi.
66

 Silahlanma ve Ermenilerin birliğini hayata geçirme çalışmaları, Meşrutiyet’in 

ilanıyla açıktan yapılmaya başlanmıştı.
67

 Taşnaksudyun’un 20. kuruluş yıldönümüne denk 

gelen 1910 yılında yayınlanan “Tekrar Doğan Vatan Görevimiz” adlı eserde Mikail Varatyan, 

İkinci Meşrutiyet’in ilanını müteakip Taşnak Komitasının, sekiz ay boyunca çıkabilecek 

muhtemel hadiselere karşı teşkilatlanma, silahlanma ve uyanık olma konusunda propaganda 

yaptığını belirtmiştir. Kendilerinin dinlenilmemesi nedeniyle Ermenilerin bir kısmının 

direnmek yerine, olayların başlamasından hemen sonra komşu vilayetlere ve Mısır’a 

kaçtıklarından bahsetmiştir.
68

 

İkinci Meşrutiyet’in ilanını müteakip Ermeni örgütlenme faaliyetlerinden bahseden başka 

bir kaynak da İtidal gazetesidir. Gazetede yayınlanan “Redd-i Erâfîc” adlı bir yazıda, 

Ermenilerin muhtariyet fikriyle cahil halka gizli neşriyatlar vererek propaganda yaptığı 

iddiasına değinilmişti. Bahsi geçen iddialar dolayısıyla, Ermeni ileri gelenlerinden bir kısmının 

İttihat ve Terakki merkezi ve İtidal gazetesi bürosuna gelerek olayı yalanladıkları görülmüştür. 

Bu şahıslar, Ermenilerin asıl gayelerinin meşruti idare içerisinde Müslümanlarla kardeşçe 

yaşamak olduğunu ifade ile iddiaları yalanlamışlardı. İtidal gazetesi, bu tür dedikoduları eski 

rejimin kalıntılarının ortalığı karıştırarak, kaybettikleri itibar ve kazançları tekrar elde etme 

niyeti olarak açıklamıştır. Gazeteye göre dedikoduları çıkaranlar aralarına nifak sokmak 

istedikleri Türkler ve Ermeniler tarafından aşağılık insanlar olarak anılacaklardı.
69

 Bahsi geçen 

olayda da görüldüğü gibi İhsan Fikri, gazetedeki yazılarında Ermenilerle ilgili en küçük 

olumsuz haber yapmamış, hatta çoğu zaman yaşananları küçülterek etnik-dini çatışma 

zeminini ortadan kaldırmaya yönelik ve “unsurların birliği” ideali çerçevesinde bir yayın 

politikası izlemiştir. 1909 yılında Adana’yı harabeye çeviren olaylar sonrasında çabalarının 

boşa gittiğini görerek, hayal kırıklığına uğramıştı. Birinci Adana Olayının sonrasında çıkan 

İtidal gazetesinin 33. sayısında o, Ermenilerle ilgili daha önceki açıklamalarında yanıldığını 

kabul etmişti. Ermenilerin Müslümanlarla ilgili samimi fikirlere sahip olmadığı ve çok yakın 

zamanda memleketi “ihtilal ateşleriyle” mahvedecekleri söylendiğinde itiraz etmiştir. 

Olacaklar konusunda kendisine telkinde bulunan insanlara, gerginlikler ortaya çıkmasın diye, 

“Böyle bir şey olmaz.” dediğini, hatta bu söylentileri yayanları lanetlediğini -söylediklerinin 

                                                           
64 Kemal Çelik, Milli Mücadele’de Adana ve Havalisi (1918-1922), TTK Yayınları, Ankara 1999, s.27. 
65 Abdurrahman Şeref,  age, s.67. 
66 Karal, age, s.94.  
67Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), 2. Baskı, TTK Yayınları,  Ankara 2012, s.20.  
68Feride Çavdar Uslu, Adana Ermenileri (1914-1918), Yayınlanmamış Yüksek Lisas Tezi, Afyankarahisar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar  2007, s.43. 
69 Uçar v.d., İtidal, S.4, 24 Eylül 1324 [7 Eylül 1908] 
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doğruluğu İtidal gazetesinin 4. nüshasında net olarak görülür-  yazmıştı. 1909 Adana Olayları 

sonrası yaşadığı hayal kırıklığı, daha önce iki toplumun arasını açan kişiler olarak lanetlediği 

şahısları: “bazı dûrbîn fikirli (uzak görüşlü) Müslüman kardeşlerimiz” diye nitelemesinde 

açıkça görülmektedir.
70

 Gerçekten de birçok Müslüman, Ermenilerin faaliyetlerini çok dikkatli 

bir şekilde takip etmişti. Bu şahıslar, İhsan Fikri gibi birçok İttihatçının görüp kabullenmek 

istemediklerini doğru değerlendirmişti
71

. 

Varatyan’ın yazdıkları ve İhsan Fikri’nin değerlendirmeleri, Adana’da iki toplum arasında 

çatışma ihtimalinin günden güne arttığını göstermesi bakımından önemlidir. Gelişmelerin 

İhsan Fikri’nin yazdığı gibi olmadığı,  Ermenilerin Meşrutiyet sarhoşluğunu fırsata çevirmeye 

çalıştıkları ve iddiaların eski rejim kalıntıları tarafından ortaya atılmış yalan haberler olmadığı 

açıktır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Adana şubesine ve İtidal gazetesine gelen Ermeni ileri 

gelenlerin niyetlerinin ise Ermeni emellerini gizlemeye, oluşabilecek tepkileri önlemeye 

yönelik olduğu değerlendirilebilir. Çünkü Ermeni ileri gelenlerinin aynı zamanda Ermeni 

komitalarının de etkin üyeleri olduklarını unutmamak gerekir. İtidal gazetesi Meşrutiyet’e olan 

bağlılığından dolayı, olayların böyle bir yöne evirileceğine inanamamış olmalıdır. Türklerin 

bakış açısına göre meşruti yönetim bütün sorunları çözme iradesi gösterdiğinden, Ermenilerin 

böyle bir harekete tevessül etmeleri için bir neden yoktu. Üstelik Adana’da İttihatçılarla 

Ermenilerin arası oldukça iyiydi. Meşrutiyet, büyüleyici bir kavramdı ve Adana’daki 

İttihatçılarda, Ermenilerin ideallerinden vazgeçmiş oldukları düşüncesi hâkimdi. Hâlbuki 

Varatyan, tam da bu iddiaların ayyuka çıktığı dönemde Taşnak Komitasının böyle bir 

propagandaya girişmiş olduğunu açıkça beyan etmiştir. Yaşanan gelişmeler Adana’daki 

Ermeni komitalarının Türklere göre hürriyet sarhoşluğundan daha çabuk kurtulduklarını ve 

Meşrutiyet’i hızlı bir şekilde Ermeni milli duygularını geliştirme yönünde kullandıklarını 

ortaya koymuştur.  

Hâlbuki Adana halkı, İkinci Meşrutiyet’in ilanını takip eden süreçte rahat bir nefes almış, 

devletin diğer bölgelerinde olduğu gibi Müslim-gayrimüslim ilişkilerinde bahar havası esmeye 

başlamıştı. Ancak Ermenilerin hürriyet ortamından daha fazla yararlanma çabaları, 

Müslümanlar tarafından şüphe ile karşılanmaya başlanmıştır. Daha önce bahsedilen Hınçak, 

Taşnak ve Truşak komitalarının her tarafta kulüpler açması ve Ermenilerin bahsi geçen 

kulüplerde toplanması Müslümanların onlarla ilgili şüphelerini arttırmıştır.
72

 Çünkü 

Ermenilerin Meşrutiyet sevdasının altında yatan asıl neden, Ermeni ihtilali çalışmalarını baskı 

altına alan II. Abdülhamit’ten kurtulmak ve bahsi geçen fikirleri rahatça yayma olanağına 

kavuşmaktı. Her Osmanlı vatandaşı için özgür bir ortamı ifade eden İkinci Meşrutiyet’in ilanı, 

Ermeni komitaları için birlikte yaşama ve hürriyet kavramlarından daha fazlasını ifade 

etmekteydi. Onlar, birlikte yaşamaktan çoktan vazgeçmişlerdi ama İttihatçılar o gün için 

durumu kavrayamamışlardı.
73

  

İkinci Meşrutiyet devri yöneticileri, halkın hürriyet coşkusundaki aşırılıklara karşı tedbir 

alma kudretinden yoksundular. Cemal Paşa’nın değerlendirmelerine göre İkinci Meşrutiyet’in 

ilanını takip eden süreçte Adana valisi olan Cevad Bey, güzel ahlaka sahip olmasına rağmen 

yönetim konusunda görevini yapabilecek kudretten yoksundu. Liva kumandanı Ferik Mustafa 

Remzi Paşa ise gençliğinde büyük şöhrete sahip, namuslu ve vatan hissiyle dolu ihtiyar bir 

kişiydi. Yaşlılığı ve düzeni sağlama konusunda vasıtaların yetersizliği nedeniyle, bu görevi 

yerine getirebilecek otoriteye sahip olup olmadığı tartışmaya açıktır. Abdurrahman Şeref 

                                                           
70 Uçar v.d., İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909]  
71 Abdurrahman Şeref, age, s.71. 
72 BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
73 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), 2. Baskı, TTK Yayınları, Ankara 2012, s.18-19. 
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Efendi de yöneticiler hakkında Cemal Paşa’nın değerlendirmelerine yakın ifadeler 

kullanmıştır.
74

 Arıkoğlu da aşağı yukarı aynı fikirdedir. Onun ifadelerine göre Cevad Bey, 

mabeyn başkâtipliğinden gelme, tecrübesi olmayan ve idari işlerden anlamayan biriydi. Yaşlı 

liva kumandanın elinde ise derme çatma Arap taburları mevcuttu. Polis müdürü ise halk 

tarafından seçilen Hacı Ali Beyzade Kadri Bey isimli bir zattı. Bahsi geçen şahıs, getirildiği 

görev ile ilgili tecrübesi olmayan biriydi.
75

 

 Türk-Ermeni ilişkilerinin çatışma ortamına sürüklenmesinde sadece yerel yöneticilerin 

zaaflarından bahsetmek doğru değildir. Osmanlı hükümetinin, Adana’daki yetkililerin 

uyarılarını dikkate almadığı ve taleplerini göz ardı ederek onları çaresiz bıraktığı görülmüştür. 

İkinci Meşrutiyet sonrasında Adana tam bir anarşi içerisine düşmüş, Cevad Bey durumu 

Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’ya arz etmiş, elindeki kuvvetlerin yetersizliğinden bahsederek 

askeri kuvvet talep etmişti. Sadrazam ise Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği bir yazıda -

Adana’da daha önce valilik yapmış olmanın da verdiği güvenle- Ermenilerle Müslümanların 

kardeşçe yaşayan iki topluluk olduğundan bahisle, kuvvet yollamaya gerek olmadığını 

bildirmiştir.
76

 Arıkoğlu’nun ifadelerine bakıldığında, Hükümetin Türk-Ermeni gerginliğinin 

boyutunu kavrayamadığı anlaşılmaktadır.  

İkinci Meşrutiyet’in getirdiği fikir özgürlüğü anlayışının yarattığı kaos ortamında yazılan 

ölçüsüz yazılar, merkezde II. Abdülhamit’i hedef alırken, taşrada yerel yöneticileri aynı 

sorunla baş başa bırakmaktaydı. Adana’da yayınlanan bir gazete, valinin de içerisinde yer 

aldığı devlet yöneticilerini hedef alan küçük düşürücü yayınlar yapmış ve böylece yerel 

yöneticilerin olayların seyrine müdahalesine engel olmuştu.
77

 Bununla yetinmeyen Ermeni 

gazeteleri, Ermenilerin eşyalarına ve şereflerine sahip çıkmaları gerektiğini, bunun içinde 

silahlanmanın gerekliliğini yazmaktan çekinmemişlerdi. Türkler de kendilerini herhangi bir 

saldırı durumunda savunmak için hazırlıklara girişmişlerdi.
78

 

İki toplum arasında gerginlikler arttıkça milliyetçi duygular doruk noktasına çıkmış, 

Ermeniler gibi Türkler de kendi inançlarından olanların suç işlemiş olsa dahi polise teslimini 

onur meselesine dönüştürmüşlerdir. Böyle bir olay 30 Mart Pazartesi akşamüzeri Tepebağı 

Mahallesinde gerçekleşmiştir. Bir Müslüman’ın bir el ateş etmesi üzerine polis tarafından ele 

geçirilmeye çalışılması, oraya toplanan 500 kadar ahali tarafından engellenmiş ve halk 

suçlunun kaçmasını sağlamıştı. Suçlunun kardeşi ve Dağmehmet Mahallesinden bir bakkal, 

hükümetin adil davranmamasından şikâyetle orada bulunanlara; ateş açan Müslümanlar 

tutuklanırken, silah talimi yapan Ermenilere hiçbir şey yapılmamasını kabul etmeyeceklerini, 

bundan sonra silah atma nedeniyle Müslümanların tutuklanmasına karşı çıkacaklarını beyan 

etmiş ve herkesin evlerine giderek silah kullanmalarını istemiştir. Halk evlerine dağılarak hayli 

bir süre silah atmıştır. Olayın bir benzeri ertesi gün yaşanmış, silah sıkan üç Müslümanın 

tutuklanması çabası, yine ahalinin araya girmesi ve şahısların jandarmanın elinden alınması ile 

sonuçlanmıştır. Bununla da yetinmeyen bir grup Müslüman, geceleyin saat iki sıralarında 

hükümet binası yanında toplanmıştı. Topluluk tezahüratta bulunmuş, kendilerini dağıtmak 

isteyen polis müdürünü tahkir ederek, olayla ilgili malumatı olduğu bilinen bir çocuğu da 

oradan uzaklaştırmışlardı. Bütün bu yaşananlar vali ve devlet memurlarına, neler olabileceği 

konusunda bir fikir vermemiş, diğer bir boyutuyla yöneticilerin aczini ortaya çıkarmıştır.
79

  

                                                           
74 Abdurrahman Şeref, age, s.72; Cemal Paşa, age, s.359-360. 
75Arıkoğlu, age, s.47. 
76Age, s.48 
77Karal, age,  s.95. 
78Günay, agm, s.47. 
79 BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
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Hâlbuki İkinci Meşrutiyet Dönemi’ne kadar Adana’da, genellikle çiftçilikle uğraşan ahali 

arasında yüzyıllar öncesine giden bir uyum mevcuttu.
80

 Gerçekten de 1895 yılında çevrede 

yaşanan Ermeni-Müslüman çatışmasının Adana’da ortaya çıkmamış olması, birçok yerde 

evlerinin dahi aynı avluya açılması, birlikte yaşama iradesinin güzel örneklerini 

oluşturmuştur
81

. İkinci Meşrutiyet’in ilanını müteakip Adana’da çeşitli siyasi cemiyetlerin 

şubeleri açılmıştı. Aynı dönemde Ermeni Taşnak ve Hınçak cemiyetleri de daha önce gizlice 

çalışan derneklerinin şubelerini kurmuşlardır.
82

 Çalyan Karabet’in verdiği bilgilere göre 1909 

Adana Olayları öncesi Ermeni komitalarıyla, Adana ahalisi ve Türk köylüleri arasında 

kardeşçe ilişkiler mevcuttu. Halkın, komitalarla ilgili en ufak şikâyeti olmamıştı. Karabet, 

Adana ahalisinin gerginliğin çatışmaya dönüşmesiyle birlikte -“vilayet Ermenilerini kıtâl ve 

yağma ile perişan ve iğfâlâta kapulup”-  ne yaptığını bilmez bir halde saldırdığını iddia 

etmiştir. Ona göre müsebbipler irticacı kesimlerdir.
83

  

Adana uleması, Karabet’in görüşlerinin zıddı fikirler öne sürmüştür. Ulema, Ermenilerin 

silahlandığı, kiliselerde ve oluşturdukları kulüplerde alenen Osmanlı Devleti aleyhine Ermeni 

milli duygularını dile getiren konuşmalar yaptıkları, “sevda-yı istiklâl” hülyasıyla Hristiyan 

ahaliyi sarhoş ettikleri görüşündedir.
84

 Karabet, bahsi geçen cemiyetlerin üyelerinin Adana 

Olaylarında en küçük bir mesuliyetleri olmadığı kanısındadır. Hatta Ermeni komitalarının var 

gücüyle olayları engellemeye çalıştıklarını ve kesinlikle kışkırtma eyleminde bulunmadıklarını 

yazmıştır.
85

 Daha önceki konularda üzerinde durulan Taşnaksudyun Komitasından Varatyan’ın 

ifadeleri, İkinci Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra komitaların, halkı çıkabilecek 

olaylara karşı hazırlıklı olmaları konusunda bilinçlendirdikleri yönündedir. Dolayısıyla 

Varatyan’ın açıklamaları, Karabet’in söylemlerinin inandırıcılığını sorgulanır hale 

getirmektedir.  

Meşrutiyet’in ilanı konusunda her ne kadar birlikte hareket etmişlerse de İttihat ve 

Terakki’yle Taşnak ve Hınçak cemiyetlerinin Meşrutiyet’e bakışı arasında ciddi farklılıklar 

mevcuttu. İhtilalci cemiyetler, daha önceden el altından yürüttükleri muhtariyet ve bağımsızlık 

faaliyetlerini daha serbest bir şekilde yürütme imkânına kavuşma arzusuyla hareket ederken, 

İttihat ve Terakki bütün Osmanlıları kucaklayacak bir cemiyet haline gelmek ve böylece 

“ittihad-ı anasır” fikrini gerçekleştirmek istemişti. Bütün uğraşlara rağmen bu cemiyetler, 

İttihat ve Terakki ile birleşmeye yanaşmamışlardır. Çünkü yukarıda belirtildiği gibi idealler ve 

hayaller farklıydı. Cemal Paşa hatıralarında, bu iki Ermeni örgütle birleşme çalışmalarından ve 

bu gayretlerin neticesiz kaldığından bahsetmiştir.
86

 Anlaşmazlıklara rağmen Ermenilerin, 

İttihat ve Terakki içerisinde Türklerle birlikte faaliyet gösterdikleri açıktır. İttihat ve Terakki 

Kulübü’nün Adana şubesini, Türk ve Ermenilerden meydana gelen beş altı kişi kurmuştu. 

Ayrıca, bu kulüpte Ermeni üyeler de bulunmaktaydı.
87

 Ermeniler, Türklerle olan dostluk 

bağlarını girdikleri bu cemiyet vasıtasıyla devam ettirmişlerdi.
88

 

Adana Ermenileri Prens Sabahaddin’in “Adem-i Merkeziyetçilik” fikrinden etkilenmişler, 

bu fikri mümkün oldukça kendi çıkarları çerçevesinde yorumlamaya çalışmışlardı. 

Meşrutiyet’in getirdiği bahar havasının etkileri geçer geçmez Avrupa’daki Ermeni komitaları, 

                                                           
80 Cemal Paşa, age,  s.357. 
81BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909]   
82 Cemal Paşa, age, s.358. 
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Ermeni toplumunda “Müstakil Ermenistan” ümitlerini canlandırmaya yönelik çalışmalara 

başlamışlardı.
89

 Prens Sabahattin’in görüşlerinden yola çıkarak hazırlanan “Kilikya’nın 

müstakil bir idareye tabi tutulması” ve Ermeni milli bilincini geliştirmeye yönelik yazılar elden 

ele dolaştırılmıştır.
90

 

Adana’da, Devletle Ermeniler arasında baş gösteren sıkıntıların varlığından da bahsetmek 

gerekmektedir. 21 Şubat 1909’da Ermeniler, kilisede 5.000 civarında insan toplayarak büyük 

bir miting düzenlemişlerdi. Miting, Ermeni kilisesine ait malların devlete intikali, Taylan 

arazisinin ölen Katoğigos ve Episkopos varislerine devri, Taylan arazisine 5.000 muhacir 

yerleştirilmesi ve arazinin 300 liralık vergisinin manastırdan tahsili hakkındaki Şura-yı Devlet 

kararının Katogigos’a tebliğini protesto etmek için yapılmıştı. Daha önceleri Katogigos, kilise 

mallarının iadesi için usulüne uygun olarak müracaatta bulunmuş,  istediği sonucu alamamış 

ve Ermeniler tarafından sorumlu tutulmak istemediğinden istifa etmişti. Ermenilerle 

ilişkilerinin iyi olduğu dönemde İtidal gazetesi, Ermenilerin bir telgrafını yayınlamıştı. Bu 

telgrafta, Kilise mallarının Meryem binti Vakim  (Hz. Meryem ) adına takma isimle 

kaydettirildiği, devletin bu malları sahibi ve mirasçısı olmadığından hazine adına almaya 

çalıştığı yazılmıştı. Gazetede yer alan telgrafta, Taylan arazisinin kilisenin malı olduğunun 

herkes tarafından bilinmesine rağmen, ölen Katogigos adına kaydedildiğinden mirasçılarına 

verilmesine tepki gösterilmişti. Çalyan Karabet, Gökdereliyan Karabet, Muşeg ve Babikyan 

Haçar bunun Ermeniler için bir zulüm olduğunu açıkça söylemişler, yapılanın Ermenilerin 

hakkına tecavüz olduğunu belirterek resmi makamlara protesto telgrafı çekmişler, gösteri 

sonrasında topluluk, olaysız bir şekilde dağılmıştı. İtidal gazetesindeki bu haberin sonunda, 

kilise mallarına saldırının kabul edilemeyeceği, olayın aslını öğrenmek için hükümetin de 

açıklama yapmasını beklemek gerektiği ve hükümetin açıklamasından sonra yorum yapılacağı 

yazılmıştı.
91

  

            1.5. Türk-Ermeni İlişkilerini Çatışmaya Dönüştüren Yakın Unsur: Şayialar 

Türk-Ermeni ilişkilerinin gergin bir hal almasında, doğruluğu şüpheli bazı gelişmeler de 

rol oynamıştır. Karabet, genellikle Ermenilerle ilgili hemen her suçlamanın aslında 

dedikodulardan ibaret olduğunu iddia etmiştir. Çalyan Karabet, Adana Olaylarından bir kaç yıl 

önce asılsız bazı haberler yayıldığını ve bunların gerçek olmadığını eserinde anlatmıştır. 

Haçin’de Orta Kilise’den askeri kışlaya bir tünel kazılarak kışlanın dinamitlerle havaya 

uçurulacağı yönündeki dedikoduların Müslümanları ve yöneticileri Ermenilere karşı kışkırtma 

amaçlı olduğunu belirtmişti. Muşeg’in ve Ermenilerin suçsuz olduğunu öne sürmüş;
92

  

Müslümanları, Hristiyanlar aleyhine kışkırtan yazıların Adana sokaklarında dağıtıldığından 

bahsetmiştir. Cevad Paşa’yı, gelişmelerden haberdar ettiklerini de ifade etmiştir.
93

 

1908 yılından itibaren Türkler ve Ermeniler arasındaki gerginlikler iyice artmaya 

başlamıştı. Karabet, karşılıklı korkuların nasıl yayıldığını birçok olay anlatarak, Ermeniler 

açısından, ortaya koymuştur. Onun anlattıklarına göre 1908 yılının Ramazan Bayramı’nda 

Müslümanların Ermenileri katledeceklerine dair bir söylenti çıkmış, bunun üzerine muhtelif 

unsurlardan oluşturulan 200 silahlı adam üç gün mahallede nöbet tutarak böyle bir olaya 

meydan vermemiştir. Aynı yılın Ramazan Bayramı’ndan üç gün sonra Dörtyol ve Baharlı 

köylülerinin, bölgeye gelen konargöçerler tarafından tehdit edildiği söylentileri üzerine 

vilayete şikâyette bulunulmuştu. Bunun üzerine Meclis-i İdare-i Vilayet kararıyla, merkez 
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jandarma tabur komutanı Binbaşı Refet, Adana Redif komutanı Binbaşı Sabri Bey ve Çalyan 

Karabet tahkikat için görevlendirilmişlerdi. Karabet’in ifadesine göre bu tahkikatta 200 hane 

Aydınlı aşireti ile 150 kadar Çingene’nin buralara yerleştiği tespit edilmişti. Çingenelerin: 

“Akdeniz mahsulünü biz biçeceğiz.” dedikleri, Baharlı karyesi sakinleri tarafından heyete 

söylenmişti. Bahsi geçen grup buradan “celb ve isticvâb” edilirken birkaç tanesi, kendileri 

Adana merkezde iken “İslamların Hristiyanları keseceklerini” birkaç hocadan duyduklarını 

söylemişlerdi. Dörtyol taraflarına gidip “vukuatın zuhuruna intizar” etmeleri konusunda adını 

bilmedikleri ancak, görürlerse tanıyabilecekleri hocalar tarafından kendilerine telkinde 

bulunulmuştu. Tahkikat sonucunda Aydınlılar ve Çingeneler bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yine 

Karabet’in anlattıklarına göre, Doruk Köyü’nün ileri gelenlerinden Molla Osman adlı kimse 

Adana’ya gitmiş, geri döndüğünde ahali arasında Ermenilerle ilgili kışkırtıcı söylemlerde 

bulunmaya başlamıştı. Bu davranışlarının karşılığında Hamidiye’ye sürgünü kararlaştırılmış ve 

Binbaşı Refet Bey de ona nasihatte bulunmuştu. Karabet, 1909 yılı başlarında
94

 Müslümanların 

Ermenilerle ilgili saldırı hesapları olduğunu iddia etmiştir. Buna delil olarak da Hamidiye 

Kazası yakınında Antakyalı Arakil adlı Tarsus Amerikan Koleji öğrencisinin öldürülmesini 

göstermiştir. Cinayetin dini hislerle değil, bir Çerkes çocuğu tarafından para için işlendiği 

tahkikat sonucu ortaya çıkmıştır.
95

 İtidal gazetesi aynı olayı, Bühtanlı Kürt İbrahim tarafından 

işlenen cinayet olarak vermişti.
96

 Çalyan Karabet, Adana Olayları sonrası yazdığı eserinde 

sürekli olarak Müslüman eşraf, alim ve yöneticilerin olayın yönlendiricileri olduğu savından 

hareketle, onların cezalandırılmalarını istemiştir. Onun bu çabalarının altında yatan asıl neden; 

Müslüman toplumun hakkını savunan grupların bertaraf edilmesi ve yargılamalar aşamasında 

Müslümanların savunmasız bırakılmasıdır.   

Diğer taraftan Abidin Paşa Caddesinde bulunan hanın önünde bir Müslüman gencin, 

birlikte gezdiği bir Ermeni tarafından katledildiğini iddia eden haberler basına yansımıştı. 

İtidal gazetesi, öldüren kişinin ismini vermekle birlikte, toplumsal gerilimlere neden olmamak 

için bu şahsın milliyetinden bahsetmez.
97

 İtidal, gerçekten de 1909 Olayları öncesinde -

Meşrutiyet’e olan bağlılık ve “ittihad-ı anasır”a olan inancı dolayısıyla-  çok dikkatli bir üslup 

kullanmıştır.  

İkinci Meşrutiyet’in ilanından 40 gün sonra Haçin’e gelen Müftüzade Ahmet Efendi, İzzet 

Efendi ve Müstantık Muavini Sabri Efendi Adana merkeze sürgün edilmiş, içlerinden Ahmet 

Efendi’nin tutuklanmasına karar verilmişse de sonradan salıverilmiştir. Karabet’e göre 

Müftizâde Ahmet olayı, Dörtyol Baharlı karyesi olayları ve Bağdadizade Abdülkadir’in 

himayesinde gerçekleşen olaylar öncesi, Adana’da Ermeni komita ve kulüpleri mevcut 

değildir. Adana eşrafının cahil halkı kışkırttığını ve Ermenilerin Müslümanların korkularını 

tetikleyen hiçbir şey yapmadığını iddia etmiştir. Ona göre Türkler, asırlardır yaşadıkları bu 

topraklarda saflıklarından Bağdadizade ve yandaşlarına itimat ederek dini duygularının 

istismarına fırsat vermişlerdir.
98

  

Çalyan Karabet’in Ermeniler açısından ortaya koyduğu korkuların daha fazlasını 

Türklerin yaşadığı görülmüştür. 1909 yılına gelindiğinde, Ermenilerin bir ayaklanma çıkararak 

Türklere saldıracakları, olayların başlamasıyla birlikte Avrupa devletlerinin donanmalarının 

Adana’yı işgal edecekleri ve bu gelişmelerin akabinde de bir “Kilikya Ermenistanı” 

oluşturulacağı Müslüman halk arasında hızla yayılmıştır. Dedikodular o kadar artmıştı ki, 

Adanalı eşraftan bir kısmı çoluk çocuğunu daha güvenli gördükleri yerlere göndermişti. Cemal 

                                                           
94Uçar v.d., İtidal, S.12, 24 Kânûn-ı Sani  1324 [6 Şubat 1909] 
95Karabet, age, s.10-13. 
96Uçar v.d., İtidal, S.13, 7 Kânûn-ı Sani 1324 [20 Ocak 1909] 
97Uçar v.d., İtidal, S.12, 24 Kânûn-ı Sani  1324 [6Şubat 1909] 
98Karabet, age, s.6-9-18. 
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Paşa, olaylardan iki üç ay öncesinden başlayarak resmi, gayri resmi bütün Müslüman-Türk 

unsurunun Ermenilerinin kendilerini katledeceğine, bunun için dışarıdan silah getirildiğine ve 

büyük bir tehlike altında olduklarına dair bir algıya kapıldıklarını ifade etmiştir. Murahhas 

Muşeg’in de Müslümanlarda oluşan algıyı destekleyen “küstahça” açıklamalar ve “sözlü 

tecavüzler” gerçekleştirdiğini belirtmiş, binbaşı rütbesine haiz İngiltere’nin Adana 

konsolosluğunda bulunan Mr. Dougthy Wylie’nin de kendisiyle aynı kanaatte olduğunu 

yazmıştır.
99

  

Bazı Müslüman cemiyetlerin, Ermeni ayaklanması çıkarsa bundan zarar görmemek için 

tedbirli olmak gerektiği yönünde propaganda yaptığı iddiası mevcut ise de Cemal Paşa 

bununla ilgili herhangi bir kanıta rastlamadığını belirtmiştir. Bu konuda iddialar Cemiyet-i 

Muhammedi Fırkası üzerinde yoğunlaşmaktadır
100

. Karabet’e göre de Osmanlı genelinde 

Volkan gazetesi, yaptığı yayınlarla Müslümanlar arasında Ermenilere karşı bir soğukluğun 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Adı geçen gazetenin Adana’da da etkisi hissedilmiş, “irtica-i 

faaliyetler” önemli ölçüde artış göstermiştir.
101

 

1909’daki Adana Olayları öncesinde halkın heyecanını arttıracak ve telaşa düşürecek 

söylentiler artarak devam etmiştir. 8 Mart 1909 Pazartesi gecesi Ermenilerin cephaneliği 

basmaya kalktıkları, bunun üzerine idarecilere haber verildiği ve hükümetin olay mahalline 

asker sevk ettiği dedikoduları halkta heyecana neden olmuştu. Sabahleyin söylentilerden 

haberdar olan vali tahkikat yaptırmış, polis, zabıta ve Adana Fırka Kumandanlığından 

toplanılan bilgiler neticesinde, olayın aslının olmadığı anlaşılmıştır. Müslüman halkın 

yatıştırılması için Adana gazetelerine tekzip yazıları gönderilmiş, ahali sakinleştirilmeye 

çalışılmış ve halkın heyecanına sebep olanların tespit edilmesi için tahkikat sürdürülmüştür.
102

 

İtidal gazetesi, bahsi geçen söylentileri çıkaranların vatan haini olduklarını, çıkabilecek bir 

çatışma ortamından hem Müslümanların hem de Ermenilerin “dehşetle mutazarrır (zarar 

görme)” olmalarının kaçınılmaz olduğunu yazmıştı. Gazete, her iki toplumun ileri gelenlerinin 

kendi toplumlarına nasihatte bulunmalarını, oluşmakta olan olumsuz algıları bertaraf etmeye 

çalışmalarını tavsiye etmiş, istibdat devrinde her tarafta Ermeni olayları zuhur ederken dahi 

Adana’nın böyle bir çatışma ortamı yaşamadığını ve hürriyet ortamında unsurlar arasında 

çatışma olacağını söylemenin yakışıksız olduğunu dile getirmiştir. İtidal gazetesi bu konudaki 

haberi: “Akîl davranalım! Kardeş gibi yaşayalım. Çünkü sonunda nâdim olacağız. Hâlbuki son 

pişmanlık fayda vermeyecektir.” sözleriyle bitirmişti.
103

 

Adana Olayları başlamadan 25 gün önce başka bir olay daha vuku bulmuştu. Ermenilerin 

gece askeri depoyu basıp silahları kaçıracakları söylentisi üzerine asker sabaha kadar elleri 

tetikte beklemiş, halka da haber verilerek Müslümanların heyecanı arttırılmıştı.
104

 Olayların 

içerisinde yer alan Çalyan Karabet’in çeşitli olayları anlatarak açıklamaya çalıştığı; 

Ermenilerin herhangi bir taşkınlık yapmadığı ancak, bir kısım Müslümanların bir Ermeni-Türk 

çatışması çıkarmaya yönelik kışkırtmalarda bulunduğudur. Ancak Ermenilerin kışkırtıcı 

faaliyetlerde bulunmadıkları halde Müslümanlarda neden böyle bir tedirginlik oluştuğunun 

izahına girişmez. Özellikle çevre mahallerden Adana’ya gelenlerin geri döndüklerinde 

Müslüman halkı kışkırtıcı faaliyetlerde bulundukları tezi -ki bunu sık sık dillendirir- onun 

Osmanlı taşra idarecilerini ve Adana ileri gelenlerinden bazılarını olayların müsebbibi olarak 

gösterme çabasının sonucudur. 

                                                           
99Cemal Paşa, age, s. 360-361. 
100Age,  s.360. 
101Karabet, age, s.18. 
102DH. MKT, 2761/101, 24 Şubat [1] 324 [9 Mart 1909]; İtidal, S.24, 24 Şubat 1324 [9 Mart 1909] 
103Uçar v.d.,  İtidal, S.24, 24 Şubat 1324 [9 Mart 1909] 
104Karabet, age, s.13-14. 
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Çalyan Karabet, Cami-i Kebir’in kapısına iki softanın necaset bırakırken polis tarafından 

yakalandığını, bu şahısların niyetlerinin suçu Ermenilere atarak “ Millet-i İslamiyeyi” 

Ermenilere karşı kışkırtmak olduğunu yazmıştır. Yaşananlar Polis müdürü Kadri Bey 

tarafından Vali Cevad Paşa’ya arz edilmiş, Adana valisi yapılan tahkikat sonucunda bu 

softaların derhal serbest bırakılmasını emretmişti.
105

 Kahire’de yayınlanan El- Mukaddam 

gazetesinin Adana’daki muhbiri aynı vakayı, şehirde halkı heyecana sürükleyen bir olayın 

varlığı olarak anlatmıştı. Gazetede, olayın Şubat ayı ortalarında gerçekleştiği, bahsi geçen 

caminin Boruzenli Cami olduğu yazılmıştı. İtidal gazetesi, Adana’da bu isimde bir caminin 

olmadığından bahsederek haberin yalan olduğunu yazmıştı. El- Mukaddam gazetesine göre 

istibdat taraftarları yaşananlardan Ermenileri, Arap Hristiyanları ve mezhep-i Şia’dan olanları 

sorumlu tutmuşlardı. Caminin kapıları on lira verilerek yeniden yaptırılmış, gizlice koruma 

altına alınmış ve olaylarla ilgili beş kişinin tutuklandığı bahsi geçen gazetede ifade edilmişti. 

Olayı gerçekleştirmek isteyenlerin Türkler olduğu ve halkı kışkırtmaya yönelik faaliyetlere 

giriştikleri belirtilmişti. İtidal gazetesi ise, Adana’dan haberi gönderen muhbirin bunları 

kesinlikle hayal ürünü olarak yazdığını ifade etmiş, Boruzenli Cami diye bir cami olmamasının 

haberin ciddiyetini gölgelediğini bir tarafa bırakarak, iddiaların aslını resmi makamlara 

sormuştu. Vilayetteki yöneticiler kapının değiştirildiği yönünde bilgilerinin olmadığını beyan 

etmişlerdi. İtidal eğer böyle bir olay vuku bulsa ilk haberi olanların kendileri olması 

gerektiğini yazmış ve iddiayı ortaya atanları lanetlemişti.
106

   

 

27 Mart 1909’da Ermeni isyanının ilk işaretlerinin ortaya çıktığı görüşünü dile getirenler 

de vardır. Bu görüşe göre; iki Türk’ün katledilmesini takip eden süreçte Ermeni hanelerinde 

Paskalya Yortusu sırasında silahlı kutlamalar yapıldığı, Müslüman halk üzerinde çok etkili 

olan bir din adamının Ermenilerce katledildiği ve yine Asadur adında bir Ermeni’nin evinden 

açılan ateşle iki Türk’ün katledildiği görüşünden hareketle toplumsal gerilimin tırmandırıldığı 

ifade edilmiştir. Bu türden Ermeni taşkınlıklarının artarak devam etmesinin olayların fitilini 

ateşlediği belirtilmiştir.
107

 

Gerginlikler, dedikodular halkta öfkeyi ve korkuyu artırmakta iken başka bir dedikodu, 

havayı daha da ağırlaştırmıştı. Ermenilerin Pazar günü talim yaparken iki Müslümanı bilinçli 

bir şekilde öldürdükleri ve cesetlerini kör kuyuya attıkları şayiası, zaten kötü olan durumu 

daha da içinden çıkılmaz hale getirmişti. Artık herkes birbirini kollar hale gelmişti. Adana 

Çarşısı’nda dükkânlar, mağazalar ve iş yerleri kapalı halde idi. Her yeni şayiada kepenkler 

iniyor, Ermeniler ve Türkler kendi mahallelerine dönüyordu. Söylentilerin doğru olmadığı 

ortaya çıkınca herkes tekrar iş yerlerine geliyor, yaşanan gergin hal çok düşük seviyede alış 

veriş yapılmasına, ekonomik kayıplara neden oluyor ve sinirleri oldukça geriyordu.
108

 

Hükümet otoritesinden neredeyse söz etmenin imkânsızlaştığı dönemde bir Ermeni bir 

Müslümanı katletmişti. Katil yakalanamamış ve teslimi Ermenilerden talep edilmişti. 

Ermenilerin bu talebe karşılık, çok önceden bir Ermeni’yi katletmiş olan bir Türk’ün tevkifi 

gerçekleşmedikçe katili teslim etmeyecekleri beyanı iki unsur arasında nifak tohumlarının 

atılmasında önemli rol oymamıştır.
109

 İtidal gazetesi, bahsi geçen olayı Adana Olaylarının 

başlangıcı olarak vermiştir. Çünkü olay sonrası Ermenilerin katili vermeyerek firar ettirmeleri, 

karşılıklı nefretin artmasına neden olmuştu. Müslümanlar, katilin Gökdereliyan Karabet 

                                                           
105Age, s.13-14. 
106Uçar v.d.,  İtidal, S.27, 11 Mart 1325 [24 Mart 1909]  
107Mehmet Ethemoğlu, Ermeni Terörünün Kısa Tarihi, Dicle Üniversitesi Yayınları,  Diyarbakır 1987, s.31. 
108Arıkoğlu, age, s.47. 
109BEO, 3621/271523, 24 Haziran [1] 325 [7 Temmuz 1909] 
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tarafından kaçırıldığına inanmışlardı. Bu durum, olayı adi bir vaka olmaktan çıkarmış ve siyasi 

soruna dönüştürmüştü.
110

 Aynı olayla ilgili Ermeni Patrikhanesi tarafından Sadaret’e 

gönderilen bir yazıda Patrik Ohannes, Müslümanları öldüren Ermeni’nin yakalanması valiliğin 

görevi iken olayların müsebbibi Ermenilerin tamamıymış ve cürmün sahibini yakalamak 

onların görevleriymiş gibi Müslüman ahalinin Ermenilerden suçlunun hükümete verilmesini 

talep etmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir.
111

 Türk-Ermeni gerginliğinin ortaya 

çıkmasında önemli roller üstlenen Ermeni ileri gelenlerinden Gökdereliyan Karabet, Arap 

Mahmut’un kendilerine teslimine karşılık, katili teslim edeceklerini belirtmişti. Ancak Arap 

Mahmut, bir Müslüman’ı öldürdüğünden idama mahkûm edilmiş ve daha sonra hapishaneden 

kaçmayı başarmıştı. Bu şahıs, bir Müslümanın katili olduğundan olaylar arasında bir bağlantı 

mevcut değildi. Bahsi geçen istekten yola çıkarak Müslümanlar, Ermenilerin katili himaye 

ettikleri sonucuna varmış ve hükümetten, katilin mutlaka yakalanmasını istemişlerdi. İki gün 

boyunca Müslüman halkın heyecanı yatışmamıştı.
112

 Söylentiler ve olaylar birbirini takip 

etmişti. 1909 Adana Olaylarının başlamasından önce bağların içerisinde iki Müslüman kadının 

işkence ile katledildikleri, ayrıca iki Müslüman’ın daha öldürüldüğü dedikodusu ortaya 

atılmıştı.
113

  

Karabet, çıkan olayların fitilini bir Ermeni delikanlısını ve karısını Müslümanların taciz 

etmesinin ateşlediği iddiasını ortaya atmıştır. Onun iddiasına göre Ermeni genç, olayı yetkili 

makamlara iletmiş hatta tedbir alınmazsa ya kendisinin onları ya da onların kendisini 

katledeceklerini Vali Cevad Bey’e “şifahen” beyan etmişti. Vali ise onu huzurundan kovmuş, 

durumdan haberdar olan İsfendiyar ve arkadaşları daha da cesaretlenerek gece saat on iki 

civarlarında yolunu keserek küfür ve hakaretle darp etmişti. O da silahına sarılarak İsfendiyar’ı 

ağır, onun bir arkadaşını da hafif yaralayarak kaçmıştı. Karabet, Müslüman gencin Ermeniler 

tarafından katledilmesi olayının meşru müdafaadan ibaret olduğunu öne sürmüştür. Bahsi 

geçen olayda, gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle valiyi suçlamıştır.
114

 İtidal Gazetesi ise 

olayı kahveye giden Müslüman gençlerin önlerine çıkan bir Ermeni tarafından vurulması 

olarak vermiş ve olayın sebebine değinmemiştir.
115

 İsfendiyar’ın öldürülmesinin 

Müslümanların gözünde iki şahıs arasında meydana gelen bir olay olmanın ötesinde bir önem 

taşıdığı tartışma götürmez bir gerçektir. Müslümanlar, cenaze törenini adeta bir gösteriye 

dönüştürerek büyük bir kalabalık eşliğinde kaldırmışlardır. Artık iki topluluğun üyeleri 

arasında meydana gelecek her tatsızlığın, hemen toplumsal bir olaya dönüşmesi ihtimali iyiden 

iyiye belirmeye başlamıştı.
116

  

Müslümanların heyecanı, yaşanan olaylar ya da yayılan dedikodular dolayısıyla her geçen 

gün artmıştır. Bağlarda bir Müslüman kadının Ermenilerce vurulduğu, yardıma giden bekçinin 

ise yaralandığı haberi Müslüman ahaliyi büsbütün şaşkına çevirmişti. Daha cinayetin şaşkınlığı 

geçmeden, Ermeni Mahallesinde bir Müslüman kadın ve çocuğunun vurulmuş olduğu 

söylentisi yayılmaya başlamıştı. Yine başında sarık, üzerinde asker kaputu bulunan bir Ermeni 

dikkat çekmiş, takip edilerek Hükümet Dairesi’nin arka taraflarında yakalanmış, önce 

Müslüman olduğunu iddia etmişse de sonradan Ermeni olduğunu kabul etmek zorunda 

                                                           
110Uçar v.d.,  İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909] 
111BEO, 3543/265707-_2, 19 Nisan [1] 325 [2 Mayıs 1909] 
112Uçar v.d.,  İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909] 
113Raporu hazırlayan Karabet, polisin durumu araştırdığını olayların asılsız olduğunu ortaya çıkardığını iddia 

etmektedir. Olayı tertip edenlerle ilgili ise herhangi bir işlem yapılmadığını beyan etmektedir.  Karabet, age,  s.26-

27. 
114Karabet, age, s.15. 
115 Uçar v.d.,  İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909] 
116Çiçek, age,  s.29. 
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kalmıştı. Orada bulunan birkaç yüz kişi arasında casus geldiği yönünde şayialar ortaya çıkmış, 

adam feci şekilde dövülmüş ve o gece başka bir olay vuku bulmamıştı.
117

   

Çalyan Karabet ise, “fırka-i irticaiyyenin” İstanbul’daki durumu Cevad Bey’den haber alır 

almaz gece saat üç sıralarında başlarında sarıklar olduğu halde “Padişahım çok yaşa!” diyerek 

Hükümet Konağı önünde toplandıklarını belirtmiştir. Buradaki birkaç yüz kişinin silahlı 

olduğunu ve Hükümet Konağı’nın büyük kapısının önünde hemen hücuma geçilmesi için emir 

talep ettiklerini anlatmış, valinin ise ahalinin toplandığı alana gelerek topluluğun dağılmasını 

ihtar ettiğini yazmıştır. Karabet’e göre Vali, bunları nasihatle dağıtmak yerine bir tabur askerle 

müdahale edebilir, önayak olanları tutuklayıp, karşı gelenlerden bir kaçını öldürmek suretiyle 

daha sonra olacakların önüne geçebilirdi. Bu olmazsa sokaklara nöbetçiler dikilerek olayın 

çıkması önlenebilirdi.
118

  

İtidal gazetesinin 28 Mart 1325 (10 Nisan 1909) tarihli ve 32 sayılı nüshasında olacaklar 

önceden sezinlenmişçesine uyarılar yapılmıştı. Gazetenin haberine göre, Jandarmalara düşük 

maaş verilmesi ve maaşların geciktirilmesi onların istifa etmesine neden olmuştu. Üstelik 

amele mevsimi gelmiş olduğundan dışarıdan 40-50 bin amelenin gelmesi kaçınılmazdı. Bir 

yerde ortaya çıkacak küçük bir kıvılcımın kısa sürede büyük bir yangına dönüşmesinin önünü 

alacak hiçbir kuvvet yoktu. Böyle bir durumda ortaya çıkacak vahim olaylarda yaşanacakların 

sorumluluğunu kim alacaktı? Gazeteye göre tedbir alınması “…hayat-memat meseledir.”
119

  

Olayların başladığı Çarşamba gününe kadar hem Müslüman ahalinin hem de güvenlik 

güçlerinin telaş içerisinde olduğu, her an bir olayın patlamasını bekledikleri görülmektedir. 

İtidal gazetesinin belirttiğine göre Müslümanlar, çatışmayı başlatmamak için özel gayret sarf 

etmişlerdi.
120

 Çalyan Karabet, 31 Mart günü bir Müslüman’ın Kayseriyeli Ermeni tüccar 

Latifyan’ı öldürdüğünü, failin yakalandığını, ancak halk tarafından şahsın polisin elinden 

alındığını, durumun valiye haber verildiğini ve valinin durumun vahametini anlamaması 

dolayısıyla, Polis müdürü Kadri Bey’in de takatten düştüğünü ifade etmiştir.
121

  

1909 yılının Nisan ayına gelindiğinde çok kısa zaman içerisinde bir çatışma çıkmasının 

kaçınılmaz olduğu fikri her iki tarafta da yerleşmişti. 31 Mart İstanbul İsyanını takip eden 

günde Çukurova’nın Adana şehrinde Müslümanlarla Ermeniler arasında önemli bir 

anlaşmazlık durumu baş göstermişti. Eski düzenin yıkılmasından sonra bölgede kontrolden 

çıkmaya başlayan toplumsal düzen göze çarpıyordu
122

. Arıkoğlu’nun anılarında yazdığı gibi 

İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra “hükümet otoritesi sıfıra, söz ayağa düşmüştü.”
123

 

Olayların başlaması ve sebepleri ile ilgili gelişmelere bakılarak Adana Milletvekili Ali Münif 

Yeğena’nın, Adana’da Ermeni-Müslüman çatışmasının aslında 31 Mart Vakasından önce 

başladığı, vakanın duyulmasının Adana Olaylarını hızlandırıcı ve şiddetini arttırıcı bir etki 

yaptığı tespitine katılmamak mümkün değildir.
124

  

 Sonuç 

Yüzyıllardan beri süregelen Türk ve Ermeni toplumları arasındaki barış ortamı 1878 

Berlin Antlaşması’ndan sonra dış müdahaleler, misyonerlerin ve Ermeni komitalarının 

                                                           
117Uçar v.d.,  İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909] 
118Karabet, age, s.27. 
119Uçar v.d.,  İtidal, S.32, 28 Mart 1325 [ 10 Nisan 1909] 
120Uçar v.d.,  İtidal, S.33, 7 Nisan 1325 [20 Nisan 1909] 
121Karabet, age,  s.28. 
122Andrew Mango, Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu, çev. Füsun Doruker, 10. Basım, Remzi Kitapevi,  

İstanbul 2013, s.116. 
123Arıkoğlu, age,  s.47. 
124Toros, age, s.50. 
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çalışmaları sonucu bozulmaya başlamıştır. 1890’lar boyunca yaşanan isyanlar huzur ortamını 

bozmuş, iki toplum arasında güven bunalımı doğmuştur. Osmanlı Devleti’nin çeşitli 

bölgelerinde isyanlar yaşanırken Adana Ermenileri, Ermeni isyanları tarihinin dışında 

konumlanmışlardır. Bölge Ermenilerini de sürece dâhil etmek isteyen komitacılar, propaganda 

ve silahlanma gibi yöntemlere başvurarak şehirde huzur ortamının bozulmasında önemli rol 

oynamışlardır. 

İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte silahlanmanın serbest olması ve buna dayalı olarak 

artması, Ermenilerin taşkınlıkları Müslüman kesimde korku ve heyecana neden olmuştu. 

Müslümanlar, Ermenilerin bir devlet kurma amacı güttükleri hissine kapılmış ve silahlanmaya 

başlamışlardı. Silah satışından ticari çıkar elde edenler ise karşılıklı olarak korkuları 

körüklemişleridir. “İttihad-ı anasır” fikrine inanan Adana’daki İttihat ve Terakki üyeleri, 

çıkabilecek bir Türk-Ermeni çatışmasını engellemek için basın üzerinden yoğun bir çaba 

içerisine girmişlerdir. Onların bu davranışları Müslümanlar arasında ayrışmaya neden olmuş 

ve Müslümanlar güç kaybetmişleridir. Türkler arasında “Sandalye Kavgası” denilen olay 

ayrışmaları daha da arttırmış, bu durum Ermenilerin mevcut durumdan yararlanmasına neden 

olmuştur. Çukurova’da Ermenistan teşkili konusunda dış müdahale beklentisi artmıştır. 

Yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra Türklerle Ermeniler arasındaki en küçük olay bile 

toplumsal gerginliğe dönüşmeye başlamıştır. Her iki toplum da kendi suçlularını devlete teslim 

etmemekte direnmiş, hatta bazı durumlarda güvenlik kuvvetlerinin elinden zorla almıştır. 

Bütün bu gelişmeler karşısında elinde düzenli kuvvetleri olmayan idareciler çaresizce olup 

bitenleri seyretmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı hükümetinin de onların taleplerini dikkate 

almaması, zaten asayiş sorunları yaşayan şehirde işleri daha da içinden çıkılmaz hale 

getirmiştir. Şehirde, doğruluğu tespit edilemeyen şayialar yayılmaya başlamıştı. Yaşanan 

gelişmeler ekonomik kayba da neden olmuştur. Bu tür haberler her iki tarafta da heyecanı ve 

korkuyu arttırmıştır. Zamanla bahsi geçen türde haberlerinin sayısı o kadar artmıştır ki artık 

çatışma ortamı için bütün şartlar oluşmuştu. Adana’da iki toplumun bir arada yaşama şartlarını 

ortadan kaldıran büyük yıkımın gerçekleşmesi için 1 Nisan’ı (14 Nisan 1909) beklemek 

gerekecekti. 
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