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ŞURKAV 
�ANLlURFA iLi KÜLTÜR EGiTi.M SANAT ve ARA�TIRMA VAKFI 

25 ARALIK 1990 tarihinde Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, 

Şanlıurfa'nın; tarihi, kültürel, sanat eserlerini ortaya çıkararak 
yaşatmak, bu maksat doğrultusunda konferans, sempozyum, panel, 

kongre, seminer, sergi, anma günleri ve benzeri faaliyetler 

düzenlemek, iştirak etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak, 

korunmaya değer kültür, tabiat ve sanat varlıklarını korumak ve 
tanıtımını sağlamak, bunun için gerekli restorasyon ve çevre 

düzenlemesi yapmak, projeler hazırlamak, Şanlıurfa ilinin tarihi ve 

kültürel değerlerinin tanıtılması için gerekli araştırma, derleme, 

inceleme çalışmaları yapmak, bu alanda yapılan çalışmaları 

desteklemek amacıyla kurulmuştur. 
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TAKDiM 

Urfa'nın kurtuluşunun, istiklal savaşı tarihimizde önemli bir  yeri 
vard ır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Antep ve Maraş şehirleriyle 
birl ikte aynı kaderi paylaşan i l imiz; ingil iz ve Fransız işgal lerinden son
ra savaşın  çok acı günlerin i  yaşamış ve şanlı bir mücadele i le kend in i  
kurtarabi lmiştir. 

Tarihimizin altın sayfalarında kendine mahsus önemli yerini alan 
kurtuluşumuzla i lg i l i  bugüne kadar çok sayıda makale,  hatıra ve tarih i  
yazı lar yazılmıştır. Bunların her birin in kendine göre ayrı bir  yeri ve de
ğeri vard ır. Ancak, gerçeklerin gün ışığına çıkarılması, tarihin asıl ma
nasıyla anlaşı lması için belgelere ihtiyaç duyulması bir  zarurettir. 

Bu konuda, "Mil l i  Mücadelede Urfa" adlı çal ışmasından sonra, 
"Urfa Mutasarrıfı Şehit Nusret Bey' in Nemrut Mustafa Paşa D ivan-ı Har
bindeki Savunması" nı ve aynı yıl larda Urfa Jandarma Komutanı olan 
Binbaşı Ali Rıza Bey' in "Urfa M ücahedesi" ad l ı  eserini yayın hayatımıza 
kazandıran araştırmacı yazar Müslüm Akal ın çal ışmalarına devam et
miş ve bugün yen i  bir  eserle Şanlıurfa Kurtuluş tarihine yeni sayfalar 
sun muştur. 

"Urfa'n ın Kurtuluşuyla i lg i l i  Belgeler" kitabı, o yıl larda yaşamış 
Osmanlı ve yabancı uyruklu; Türk, Ermeni, Amerikan yurttaşlardan 
idareci, parlamenter, asker, din adamı ,  eğitimci durumundaki kişi lerin 
yazışmalarından oluşmuştur. i lerideki Şan l ıurfa kurtu luş tarihiyle i lg i l i  
araştırma yapmak isteyen tarihçilerin bu öneml i  belgelerden geniş öl
çüde yararlanacakları şüphesizd ir. 

Kurtuluşumuzun 77. yıl ına geldiğimiz halde geniş kapsamlı  bir 
tarihin yazılmayışını bir noksan l ık kabul etmekle beraber M üslüm Aka
lin' ın eserleri ve benzerleriyle bu amaca ulaşacağımızı sanıyorum. 

Kendisin i  bu kıymetli çalışmalardan dolayı tebrik i le yeni çalış
malarında başarılar d i ler, hazırlanmasında ve yayınında emeği geçen
Iere teşekkür ederim.  
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Şahabettin HARPUT 
Şanl ıurfa Valisi 
ŞURKAV Başkanı 





ÖNSÖZ 

1985 yılında yayınlanan "Milli Mücadelede Urfa" adlı çalış
manın önsözünde Urfa'nın düşman işgalinde bulunduğu döneme 
ilişkin yayınlanmamış çeşitli eserlerden söz etmiştik. 

Kitabın yayınlandığı 1985 yılından bu yana kaynakların bir 
bölümü dilimize kazandırıldı. Ali Rıza Bey'in "Urfa Mücahedesi" 
adlı hatıratı Şurkav tarafından yayınlandı. Urfa'daki Amerikan ye
timlerevi müdiresi Mary Caroline Holmes'in Amerika'da yayınlan
mış bulunan "Between The Lines In Asia Minor" adlı ve Urfa'da 
geçirdiği yıllara ilişkin hatıratı, Av. Aydın Özbay tarafından Türkçe
leştirildi fakat yayınlanmadı. Yine Harran Dergisinin çeşitli sayıla
rında Milli Mücadele ile ilgili çeşitli belgeler tarafımdan yayınlandı. 

Bu kitabın hazırlanmasına esas olan kaynaklardan biri, dip
notlarında "Defter" olarak geçen ve Milli Mücadele dönemine iliş
kin yazışmaları kapsayan özel arşivimde bulunan defterdir. Çeşitli 
yazışmaları kapsayan bu defterdeki belgelerin, Ali Saip Bey'in ha
tıratı ile Miss Holmes'in hatıratındaki belgeler ve yayınlanmış diğer 
belgelerle karşılaştırmak suretiyle teyidi sağlanmıştır. Başbakanlık 
arşivinden alınmış ve ekli olarak kitabın sonunda sunulmuş olan 
belgeler Dr. Yılmaz Soyyer tarafından; Atatürk arşivinden alınmış 
belgeler ise Dr. Derviş Kılınçkaya tarafından temin edilmiştir. Bu 
şekilde konuyla ilgili kaynakların büyük ölçüde dilimize kazandırıl
dığı ve biraraya getirildiği söylenebilir. 

Urfa'nın tarihini yazacak araştırmacılara kaynak olmak üze
re hazırlanan bu çalışmanın yayınianmasına vesile olan ŞURKAV 
yöneticilerine teşekkür ederim. Mart 1997- Urfa 

Müslüm AKALIN 
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KI SAL TMALAR 

A : Arşiv 
K : Klasör 
D : Dosya 
F : Fihrist 
sf :Sayfa 
a.g.e. : Adı geçen eser 
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BELGELER 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahreç: Urfa 
26 Ekim 1918 

Son durum dolayısıyla Harran kazasının merkezi olan Te
labyad istasyonu, etrafından Haçım Bey'in başkanlığındaki Aneze 
araplarıyla yerli aşiretlerin vaziyetince büyük bir değişikliğe uğra
yarak istasyon askeri anbarına hücum etmek emelleri olduğu ve 
muhafız jandarmalardan yirmibeş ve hat bölüğü

.
nden de yüzü aş

kın ve mevcutdan da yirmi kadar askerin firar ettikleri ve Ane
ze'nin çöl tarafından büyük miktarda o havaliye gelmekte olması
na göre bir tecavüz vukuunda kurtuluş çaresi görülmemekte ol
duğundan kaza memurlarının hareketleriyle ilgili emir verilmesi 
Kaymakamlığından bildirilmiş olmakla son derece ölçülü bir şekil
de dayanılarak imkansızlık haline kadar memuriyetleri başında 
bulunmalarını ve tehlil<e ortaya çıktığında usulünce gereğini ya
parak oradan ayrılmanın zorunlu bulunduğunun cevaben bildiril
diği arzolunur. 

*Ek: 1 
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Dahiliye Nezaretine 

Mahreç : Diyarbekir 

26 Ekim 19 18 

Halebin düşmesi ve Mardin ve S iverek sancaklarında tutum 
ve davranışları kuşkulu ve b i rb i rine karşıt bazı aşiretlerin varl ığı Vi
layet içerisinde olağanüstü düzenleyici tedbirlere kesin ihtiyaç 
hissettirdiğ inden Vi layet jandarma alayının eksik olan askerlerin in 
fi rari ve bakaya askerlerden aceleyle kayıt ve tamamlanmasıyla 
gerekl i yerlere gönderi l ip  yerleştir i lmesi özel bir önemle 6 .0rdu 
Kumandanlığ ına yazıldı. Bu askerler ve gerek esasen jandarma 
alayının eksik olan subay görevlerin in de geçici ve olağanüstü bir 
tedbir olmak üzere teğmen , yüzbaşı ve binbaşı sıfatlarıyla vilayet 
merkezi eşraf ve bi l inen kişi lerinden bazı larına verilmesi asayiş ve 
düzenin sağlanması yönünden gerekli görüldüğünden o suretle 
gereken düzenlemenin  yapı lmasına müsaadelerin in süratle emre
di lmesi önemle arzolunur .  26 Ekim 19 18 

*Ek: 2 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahreç: Urfa 

Gayet Aceledir. 

27 Ekim 1918 

Halep' in düşmesi haberi üzerine Aneze ve Halep aşiretleri
nin durumları daha çok önem kazandığından ve merkezdeki jan
darmalar bu durumdan korkarak firar etmekte bulunduklarından 
gerek düzenin  korunması ve gerekse kasabanın  Arap tecavüzü
ne uğrarnaması için Diyarbekir ve S iverek'den bir miktar kuwetin 
acele olarak gönderilmesine acil emir verilmesi önemle arzolu
nur. 26 Ekim 1918 

*Ek : 3 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahreç : Urfa 

Tarih i  : 19 Mart 19 19 

Gayet mühim ve aceledir 

Dakika tehiri caiz deği ld ir  

ingi l izierin Mart ' ın 22. Cumartesi günü U rfa'yı işgal edecek
lerin i  bi ld ird ikleri yerlerde g izl i telgraf haberleşmelerin i  yasakla
mış bulundukları cihetle uygun görüldüğü takdirde Sancağa ait 
şifre haberleşmelerin in Siverek Mutasarrıfl ığı vasıtasıyle yapı lması 
ve işgal vukuunda ne suretle iş lem yapılması gerekeceğinin sü
ratle bi ldir i lmesi önemle istirham olunur. 

*Ek: 4 
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Diyarbakır 13. Kolordu Kumandanlığından 

Harbiye Nezareti Celilesine mevrut şifredir.* 

Bugün servisle U rfa telgraf memurların ın S iverek'e verdiği 
bi lgi lere göre ingi l izler karargahların ı  pek uzağa götürmüşler ve 
oradan peyderbey çekilmeye başlamışlard ır. Ermeni ler de kaçı
yorlarmış. Bugün U rfadan Sivereğe gelen kervancılar da bu bi lgi
yi vermişlerdir . S iyaseten sakıncası yoksa tah liyeden hemen son
ra derhal 1. Süvari Alayı i le U rfa'yı işgal edeceğim.  Tahliyeyi ser
visle telgraf memurları bi ld ireceklerdir. Emirleriniz beklenmekte
dir. 26 Ekim 19 19 

Cevdet 

* Atatürk Arşivi, Kıasör : 24, Dosya :1335/13-6, Fihrist :88 
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Dahiliye Nezaretine* 

Şifre: Telgrafname 

Mahreç : Karacurun 

13 Kasım 1919 

Arap aşayirinden Geysi kabi lesine mensup S iyala reisi Sa
lih El Abdullah 9 Kasım 19 19 geceyarısı Sancak merkezinde 
Fransız kararğahına gel ip gizlice görüşdükten ve gündüz merke
ze 1 saat uzakl ıktaki Kısas Köyünde Mi l l i  Aşiret reisi Mahmut 
Bey'in küçük kardeşi Abdurrahman Bey i le Fransızları buluştur
duktan sonra köyü yağma ederek 500 l i ra kadar hasar vererek 
geri dönmüştü r. Bu şahsın cezalandırı lmasın ın Fransız kuwetinin 
müdahalesine neden olacağı anlaşılarak Fransız Kumandanı nez
dinde girişimde bulunup takibe muvafakat alındığı cihetle gere
ken takip yapı ldığı .  

*Ek: 5 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahreç : Karacurun 

21 Kasım 1 91 9  

1 O Kasım 1 91 9  t .  telgrafa ektir . 

Salih El Abdul lah ' ın  Abdurrahman Bey i le Fransızlarla bu
luştuktan sonra doğan durumların benzerlerin in meydana gelme
mesi için Arap aşiretleriyle temas etmek, yağma edilenleri geri al
mak ve Salih El Abdul lah cezalandırılmak üzere elde edilen kuv
vetl i  ve açık  talimatla Jandarma Kumandanı Harran kazasına 
gönderi lmiştir. Sonucu ayrıca arz edi lecektir. 

* Ek: 6 
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Urfa Mutasarrıfı 

Ali Rıza 
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13. Kolordu Kumandanlığından Gönderilen 21 Kasım 
1919 Tarihli Şifre Suretidir.* 

1. Urfa'daki işgal kuwetlerin in içinde Ermeni olduğu ve U r
fa'da yapı lmaya başlandığı söylenen Ermeni teşkilatın ın asl ı  ol
madığı Urfa asker alma başkanl ığ ın ın bi ld iriminden anlaşılmakta
dır . 

2. Arap reisierinden Haçım'ın aşi retiyle Suruç ve Harran' ın 
güneyinde bulunduğu haber al ınmıştır. Fransız yanl ıs ı  o lduğu bi l i
nen bu aşiretin bu bölgeye niçin geld iğ i  araştırı lmaktadır. 

3. Urfa'ya gelen Fransızların Cerablus Kumandanı Urfa'daki 
Fransızlarla jandarma polisi tarafından işgal edi lmek üzere hükü
met dairesine gelm iştir .  Daireye girer g i rmez bütün memurları 
toplamış ve mutasarrıf, makamını  kendisine vermiştir. Urfa muha
sebecisi, Urfa'ya gel iniz, bizim için övünülecek bir şeydir, demiş, 
Vali buna çok üzülmüştür. Suruçlu olup Urfa'da oturan Hüseyin 
Paşa adındaki adam Fransız Kumandanına bir at hediye etmiş ve 
evinde bir çay ziyafeti vermiştir .  Bu ziyarette Tapu memuru Sey
fettin Efendi bulunmuştur. Mutasarrıfın işgal alanında hükümetin 
nüfuzunu ve mil l i  şerefi koruyacak iktidarda olmadığı ,  Urfa ahalisi
nin çoğunlukla yönetiminden şikayetçi olduğu, şikayet olunan 
olaydan anlaşı lmıştır. Ve makamını  Fransız kumandanına vererek 
ziyaret süresince h izmetçi gibi ayakta beklernesi de, ne meziyette 
bir kişi olduğunu gösteriyor. Muhasebecin in sözü de orada bu
lunmanın caiz olmadığına del i ldir. i lg i l i  makamın dikkatine sunul
masını rica ederim. Ve Cerablus'un fırka merkezi olduğu sanıl
maktadır. 

*Ek: 7 
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Dahiliye Nezaretine* 

Şifre Telgrafname 

Mahreç : Urfa 

Tarih i  : 26 Kasım 1 91 9  

Jandarma Binbaşısının Fransızlarca değiştiri lmesi Salih El 
Abdul lah' ı  takibinden ve onun aldatmasından, mi l l i  teşki latın San
cağa yayılmasından doğduğu ve Fransızların şehir etrafında top 
yerleştirmek üzere ist ihkamlar hazırlamakta oldukları arz olunur. 

* Ek: 8 
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Dahiliye Nezaretinden* 

Urfa Mutasarrıflığına 

Şifre 

27 Kasım 1 91 9  

Urfa'ya mi l l i  teşki latlanmayla görevli olarak giden Seyid 
Mehmet narnındaki bir kiş in in Mi l l i  kuwetlerle oradaki Fransız ve 
Ermeni kuwetlerine baskın yapacağını  haber alan Fransız ku
mandanın ın Urfa civarına siperler kazdırması ve askerin i  takviye 
etmesi üzerine galeyana gelen ahal in in dükkaniarını kapatmış ve 
bu teşkilat ve saldır ın ın Seyid Mehmet Efendiyle Urfa tabur ku
mandanı tarafından düzenlendiği yazısıyla kumandanı istanbul 'a 
gönderme vesi lesiyle Cerablus'da, Mehmet Efendi de Urfa'da 
tevkif edi lmek istenmişse de Mehmet Efendinin Karacurun ve ku
mandanın Viranşehi r'e tiraren gelmiş oldukları ve galeyanın hala 
devam etmekte bulunduğu Diyarbekir vi layetine bi ld iri l iyor. Bu 
babda sancakta olan bi lg in in ve Fransız Kumandanı tarafından 
tevkif ed i lmek istenen tabur kumandan ının jandarma kumandanı 
Ali Rıza bey olup olmadığ ın ın acele bi ld iri lmesi i le beraber ahali
nin galeyanın ın sakinleştir i lerek bu yüzden bir sıkıntıya meydan 
veri lmemesi . . .  

*Ek: 9 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahrec : Karacurun 

29 Kasım 1 91 9  

26 Kasım 1 91 9  tarih l i  telgrafa ektir. 

Jandarma Kumandanı Ali Rıza Bey' in 5 sene süre ile kuzey 
askeri kıtalarınca işgal ed i lmiş Osmanlı memleketlerine g i riş inin 
yasaklandığı ve aksine hareketin en az bir sene hapis ve 50 Os
manl ı  kağıt parasından 500 Osmanl ı  kağıt parasına kadar ceza
landırı lacağı ve bu kararın icrasına Urfa Mutasarrıfı i le jandarma 
Kumandanının mecbur oldukları Fransızların Urfa ve Cerablus 
bölgesi idari Kumandanı tarafından tebliğ kı l ınmış olduğu, 27 Ka
sım1 91 9 

* Ek: 10 
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Urfa Mutasarrıfı 

Ali Rıza 
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Dahiliye Nezaretinden 

Harbiyeye* 

Önceden makamiarına bi ld iri lm iş olmakla ol babda 

Diyarbakır vi layetine şifre 

30 Kasım 1 91 9  

Fransızlar tarafından Urfa'da siper kazı lması ,  geleceklerini 
haber aldıkları, etraftaki aşiretlere karşı ihtiyati bir hareket olduğu 
ve ahal i  galeyana geldiğinden dükkaniarı kapattığ ın ın asıl ve esa
sı olmadığı ,  M i l li teşkilatlanmayla görevli olarak gelen Şükrü Na
sih Bey ismindeki kişi halen orada olup Seyit Mehmet namında 
kimsenin tanınmadığı ve jandarma tabur kumandanı Al i Rıza 
Efendi'n in azi in i  ve derhal hareketi lüzumunu açıklamaları üzerine 
korkup firar edip tevkifine teşebbüs olunduğu ve Fransızlar tara
fından bundan başka bir jandarma kumandanın ın tevkif edi lmedi
ği  Urfa Mutasarrıfl ığından cevaben bi ldiri lmiştir. 

*Ek: 11 

- 1 2 -



1 3  

Diyarbakır'da 13. Kolordu Kumandanlığından 

Viranşehir'de Süvari 1. Alay Kumandanlığına* 

Mi l l i  reisi Mahmut Bey'e sözlü o larak aşağıdaki cevabı teb
liğ ediniz: 

26 Kasım tarih l i  mektubunuzu ald ım. Yurtseverce çal ışmala
rınıza teşekkür ederim.  S iyala reisi Sal ih  El Abdul lah'a da nasihat
te bulunduğunuzu öğrenerek memnun oldum. Aneze Şeyhi Ha
çım' ın Urfa çevresinde bulunduğu ve U rfa'dan kısrak aldıkları, so
ruşturmamıza göre yalandır. Aneze'nin Cebel-i Abdulaziz'deki 
aşiretlerin ize saldırı hazırl ığ ı  yaptığı haber al ınınca ismail Bey ya
nına süvari ve mitralyöz gönderi lmişti .  Aneze, Şammar'lara sald ı
rarak yen i l ip çeki ld ikten sonra ismail Bey kuwetimize ihtiyaç kal
madığ ın ı  b i ld irip teşekkürle geri göndermiştir . 

Hatta aşiretlerimizin Cebel-i Abdulaziz' in  dört-beş saat da
ha güneyine indiğin i  haber ald ım.  Şu duruma göre bu yönde şim
dil ik korkumuz yoktur. 

Kenan Bey, 1 O sandık cephane verdiğ in i  bi ldird i .  Hüseyin  
Bey'e de bu husus yazılmış id i .  Aneze'n in büyük b i r  fenal ık yapa
bi leceğin i  zannetmiyorum.  Tekrar said ımiarsa askerle size yine 
yard ım ederiz. 

Ş imdiden si lah veri lmesini s iyaseten uygun görmüyorum. 
Urfa M üdafayı Hukuk Cemiyetine de şimdi l ik sessizl iğ i  korumaları 
tavsiye edi lmiştir. 1 Aral ık  1 91 9  

* A:S/2306, D :29-H.24, F: 6-1 2 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahreç : Diyarbakır 

Tarih i  : 1 Aral ık 1 91 9  

Urfa'ya milli teşki latlanmayla görevli olarak giden Seyit 
Mehmet Efendi ad ındaki bir kişin in Mi lli Kuwetlerle oradaki Fran
sız ve Ermeni kuwetlerine baskın yapacağın ı  haber alan Fransız 
Kumandanın ın Urfa civarına siperler kazdırması ve askerlerini tak
viye etmesi üzerine galeyana gelen ahali dükkaniarını kapatmış 
ve bu örgütlenme ve saldırının Mehmet Efendi i le Urfa Jandarma 
tabur kumandanı tarafından düzenlenmiş olduğu bahanesiyle ku
mandanı istanbul 'a yollama vesi lesiyle Cerablus'da ve Mehmet 
Efendi'yi Urfa'da tutuklamak istemişse de Mehmet Efendi 'n in Ka
racurun'a ve kumandan ın Viranşehir'e tiraren gelmiş bulundukları 
ve galeyanın halen devam ederek dükkaniarın kapal ı olduğu Si
verek Mutasarrıfl ığ ın ın bi ldirimi  üzerine arz olunur. 

* Ek: 12 
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5. Fırka Kumandanı Yarbay Kenan Bey'den 

13. Kolordu Kumandanlığı'na* 

U rfa sancağında bir  gezinti yapan Seyyid Mehmet Efendi bugün 
döndü. Ewelce de bi ldir i ld iği  üzere Urfa'da iki  fikir ve iki topluluk ol
duğu, Mutasarrıf, Şükrü Nasih ve önceden adları b i ld iri lenler bir ihtilal 
hareketi yapı lmayarak siyasi çal ışmada bulunmak, diğerleri ise, aksi
ne Fransız aleyhinde bir ayaklanma yapmak fikrinde iseler de durum 
ve kudretlerin in böyle bi rşeye müsait olmadığını bi ld ird i .  

Sal ih El Abdul lah Fransız taraftarıdır. Onun Abdurrahman Bey'i 
Fransızlar'la görüştürmekten maksadı Urfa'da Abdurrahman Bey'e 
adeta bir  "emirl ik" teklif etmek imiş.  Bundan, önceden Mahmut Bey' in 
de haberi olması muhtemel ise de Fransızların böyle saçma bir tekl ife 
i ltifat etmemelerinden dolayı görüşme sonuçlanmamıştır. Bundan, 
önce Mahmut Bey bilindiği  üzere Abdurrahman Bey' i Fransızlara pro
testo etm işti r. Basravi kend is in in Osmanlı hi lafetini  sevmediğin i  Ingi
lizierin gelişinde mecburen Suruç aşayiri i le Osmanl ı  hi lafeti lehinde 
ittifak eylemiş ise de ş imdi  Fransızlara yöneld iğ in i  söylemekteymiş. 
Suruç aşayiri Osmanl ı  hi lafetine son derece sevgi duymakta olup Be
razi aşi reti reisi  Şah in Beyzade Mustafa, Galip Beyzade Kürt Reşit, 
Beyzade Salih ve daha d iğerleri , tamamiyle Fransızlar'dan nefret et
mekte ve icabında bir  ayaklanma hal i nde ön lerine düşen olur ve ara
larına bir  miktar askeri veya mi l l i  kuwet girerse derhal fi i len katılacak
ların ı  söylüyorlarmış. 

2 - Urfa Mutasarrıfı kendisini öldürmek için gönderi lmiş olduğunu 
zannederek Seyyid Mehmet'i Suruç'ta yakalatıp Urfa'ya geti rtmiş. 
Seyyid Mehmet, eski Urfa jandarma kumandanı i le mutasarrıf ve Ur
fa'n ın  durumu hakkında bi ld iri lenlerin doğru olup olmadığını i ncele
mek için geldiğ in i  söyleyerek yakayı kurtarmıştır. 

Mutasarrıf bana yazdığı mektupta hakkındaki iş iti len şeylere i
nanmayarak soruşturulduğuna teşekkür ediyor. Eski jandarma ku
mandanı Al i R ıza Bey olmayacak şeylerle başına bir felaket doğura
cak işlere kal kıştığından fikrine katı lmadığını  çünkü derme çatma 
kuwetlerle yapılacak işlerin vahim sonuçlar vereceğ in i ,  önceleri Fran
sız kuwetin i  çıkarmak mümkün ise de bu esnada aşayirin memleketi 
yağma ve H ıristiyanlar'a zarar vereceğ in i  ve bi lhassa Fransızlar' ın da
ha büyük kuwetlerle gelerek katl iamda bulunacakların ı  ve memleke-

* D: 29-H.24, F: 6-43, 6-44 
- 15 -



t in büsbütün Osmanlı  H i lafetinden ayrılmak zorunda kalabi leceğin i ,  
Urfa'da eşrafın öneml i  k ısmın ın Fransızlara fi i len karşı koymadan kaçı
n ıp protestolar vesaireyle hukukunu korumaya karar verd iklerini, Dahi
liye Nezaretin in tebl igatın ın da bu yolda bulunduğunu, Binbaşı Ali Rıza 
Bey' in  söz ettiği Kuvayi Mi l l iye'yi Sal ih El Abd ul lah' ın tenki l i  lüzumun
da bile çıkaramadığını  ve girişim in in  netice vermeyeceğin in anlaş ı ldı
ğın ı  ve kendisini değ işti rme fikrindeyken Fransızlar'ın Sal ih-el Abd ul
lah meselesinden dolayı Al i R ıza Efendi'yi değ iştirdiklerin i ,  Fransız 
müdahalesiyle onun azi in i  uygun görmeyerek protesto edecek id iyse 
de Suruç Kaymakamı ile Jandarma Kumandanının Fransızlar tarafın
dan Dersaadete gönderilmesiyle de an laşılacağı üzere bu protesto
dan hatta istifa etmekten bi le bir faide çıkmayacağından ferağat ett iği
n i  ş imdiki halde Suruç kaymakamı i le Jandarma Kumandan ının Fran
sızlar tarafından Dersaadete gönderi ld iğ in i  görerek korktuklarını ve Ali 
Rıza Efendi meselesinden sonra Fransızların baskıyı artırdıklarını Fran
sızlar' ın  buraları barış sonuna kadar geçici olarak işgal altında bulun
durduklarını bi ldi rmekte olduklarından Mi l l i  Hareketin faidel i olup ol
mayacağının görüşümüze sunulduğunu bi ld irmekted ir. 

3- Seyyid Mehmet Efend i'ye U rfa 'n ın  durum ve d üşünce lerini an
lamak görevi veri lm işti r. Oralarda ayaklanma yaptırmak görevi veril
mediği gibi esasen Seyyid Mehmet ' in  elinden gelir bir iş de değild ir. 
Urfa'daki canl ı l ık  Ali Rıza Efendi'yle ona uyan bazı ların ın şahsi gir işim
lerinden doğmuştur. U rfa mutasarrıfı , tab i i  hain bir kişi deği ld i r. Diyar
bakır val is i ,  Mard in  mutasarrıfı neyse o da odur. Esasen şimdi Urfa'da 
tek başına bir ayaklanma yapmak başarı bir yana çok kötü sonuçlar 
doğurabi l i r. Şu kadar ki şayet barış sonucunda mi l let in hayatına kas
tedilecek olursa bu halde i ht imalen genel bir mi l l i  savunmaya vatanın 
bütür:ı parçaların ın kat ı lmasını teminen U rfa'nın da hazırlanması gerek
l id ir. Ihtimal ki mutasarrıf bu noktayı d üşünemiyor. 

4 - Mutasarrıfın Mi l l i  Reis ine yazdığı bir mel<tup, müslüman oğlu 
müs lüman olduğu, asla hain olmadığı  kendisinden daha iyisi bulunur
sa mevki in i  terke hazır olduğu yolundadır. Mi l l i  Reisi bu münasebetle 
Seyyid Mehmet Bey vasıtasıyla bana gönderdiği  mektupta, Urfa muta
sarrıfı gibi memurların mi l l i  hisleri sömüreceği ,  Fransızlara karşı acz 
göstereceği ,  mutasarrıfın hareket şekl ini  d üzeltmediği takdirde değ işti
ri lmesin in münasip olup olmadığın ın takd ir imize bağ l ı  olduğunu bi ld ir
mektedir. 

- 16 -
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Harbiyeye* 

Arap aşiretlerinden Geysf kabilesine mensup Siyala reısı 
Salih El Abdul lah ' ın Kasım' ın 9. günü Sancak merkezindeki Fran
sız karargahına gelerek g izl ice görüştükten ve Mi l l i  aşi ret reisi 
Mahmut Beyin kardeşi Abdurrahman bey ile de Fransızları görüş
türdükten sonra köyü yağma ederek döndüğü ve onun cezalan
dırılması Fransızların müdahalesin i  gerektireceğin in  aniaşı lmasıy
la Fransız Kumandanı nezdinde teşebbüs edip sonuc alınarak ta
kip ed i ldiği ve başındaki aşiretlerin dağılmasından dolayı yalnız 
kalan Abdullah'ın pişmanl ık arzusunu açıklayıp firar eyled iğ i  ve 
Harran Arapların ın topluluğumuzdan ayrı lmamak üzere bütünüyle 
ant içtikleri ve Abdurrahman Beyin olaya katı lmadığ ı .  

* Ek: 13 
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Viranşehir'de 1. Süvari Alay Kumandanı Bnb. Hüseyin Bey'den 

13. Kolordu Kumandanlığına* 

Bil inen U rfa meselesinden dolayı U rfa Jandarma tabur Kumandanı 
kaçarak buraya gelmişti. Urfa ahalis i ,  onun buraya kaçışın ı ,  M i l l i 'den 
kuwet alarak Fransızları çıkartacağı şekl inde yorumlayıp anlamışlardı. 
Ewelce Mahmut Bey de çeşitl i ves i lelerle Urfa eşrafına yazdığı mektup 
ve telgraflarla defalarca yard ım sözü vermişt i .  Bu ve örgütlenme husu
sunda Mil l i  aşiret in in ne kadar h izmet edebi leceğ in i  denemek üzere 
güvendiği biri aracı l ığıyla Mahmut Bey'e aşağıdaki teki ifte bulunuldu. 

Mahmut Bey' in  bir miktar atlı i le U rfa civarına gelerek kendis ine 
büyük bir güven gösteren Urfa, Harran ve Suruç haval is i  aşiretler in i  uy
gun yerlerde toplaması ve bütün reisieri nezdine çağırarak Fransız lara 
geçici bir süre içinde U rfa'yı boşaltmalarını  tekl if etmesi ve H ristiyan 
ahal in in korun masını sivil olarak U rfa'ya dönecek olan Jandarma ku
mandanının sağ layacağı ve bu hal karşısında Fransızların s i lah patlat
maksızın  çekilmelerin in muhtemel olduğu ve bu harekata girişmeden 
önce kolordunun ve Heyeti Temsiliye'den bu hareket in genel d uruma 
uygun olup olmayacağın ı  sorması ve alınacak emre göre hareket et
mesi ve bu hareket in aşiretlerarası pek parlak bir şan ve şöhret temi
niyle birl ikte vatana önemli bir hizmet olacağı, söylenmiş id i. Mahmut 
Bey bu teklif karş ısında pek mütereddid bulundu. Ve etrafdan soruş
turmamıza göre Mi l l i  aşiret inin mi l l i  harekete kat ı lması için Kenan 
Bey' in toplanacak aşiret miktarınca kendisine s i lah ve cephane vaad 
ettiğ in i  ve bu vaat gelmedikçe bir şey yapamayacağını  ifade ett iğ i  an la
şı ldı .  Deneme için yapılan bu teklif d ikkate al ınmadı .  Bu ve bundan ön
ce yaptığım inceleme benden izde şu kanıyı uyandırd ı  : Mahmut Bey 
şahsen har:niyetl i ve iyiniyet sahibi ve bize sevgi beslemektedir. Kardeşlerin
den yalnız !smail Bey kendisi gibi düşünmektedir. Başta Hali l  Bey olmak üze
re Timur ve Abdurrahman Beyler, Mahmut Beyin lehimize olan siyasetinden 
memnun değillerdir. Bunların fikirleri Mil l i  aşayiri Fransızlara en yakın oldu
ğundan Fransızların bir ileri harekatında Mill i kuwetinin ezi leceği ve Osmanlı 
hükümetinin zayıf olmasından kendilerini koruyamayarak çekileceği aşiretlerin 
kendilerine düşman olan aşayire karşı zayıf kalacağı yolundadır. 

Şu hale nazaran genel durum lehimize gelişir ve mi l l i  hareket hu
susunda civar aşayirin aralarına rekabet fiki rleri soku larak ödül umu
duyla yarışırcasına bir suretle sevk ve idare edilebi l i rse Mi l l i  aşiret inden 
de Mahmut Bey' in nüfuzuyla yararlanılabi l i r .  Aksi halde, yan i  maazal
lah durum aleyhimize gel iş irse bunları hesaplamak gerekir. 4 Aral ık 
1919  

* A: 5/2306, D: 29-H .24, F: 6-8 - 1 8  -
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13. Kolordu Kumandanı A. Cevdet Bey'den 

Harbiye Nezareti Celilesine* 

Urfa mutasarrıfın ın bi ld irdiğine göre Urfa Fransız işgal kuv
veti kumandanı ,  Jandarma tabur kumandanına işten el çektirerek 
Suruç Kaza Kaymakamıyla Jandarma bölük kumandanını tutukla
yarak Adana'ya göndermiştir. 

işlemleri henüz sonuçlanmayan 8 tutukluyu Urfa'da hapis
haneden tahl iye ettirmiş ve bütün tutukluların tutuklama sebepleri 
i le bir l ikte künyelerin i  hükümetten istemiş ve Fransızlar her gün 
bir suretle iç işierimize karışmaya başlamışlardır. Bundan dolayı 
Antep ve Urfa Fransız işgal kuweti kumandanianna bir protesto
name yazdım. Kumandanın hareketleri Dersaadet'deki Fransız 
olağanüstü komiserin in işgal in  mahiyeti hakkında Hariciye Neza
retine yaptığı  açıklamaya bütünüyle aykırı olduğundan hükümet
çe siyasal g i rişimlerde bulunulması ve bu davranışlara son veril
mesi ,  artık Wilson ilkelerine karşı ve uygar dünya nazarında red
dedilmesi gereken emrivakilere meydan veri lmemesi zorunludur. 

Urfa Fransız kumandanına 8 Kasım gecesi S iyala aşi reti re
isi Salih El Abdul lahı karargahında kabul  etmiş olduğundan ve 
bundan cüret alan Sal ih ' in Kısas köyünü yağma ettiğinden ve 
onun selametin i  temin için kendi askerlerinden dönüşünde Sa
l ih ' in yolu üzerinde 25 neferl i k  devriye gezdi rmiş olduklarından 
bahisle hükümetçe asi tanınmış bu gib i  adamlara asayişi çiğnete
cek yüreklendirici davranışlardan kaçın ılmasın ı  rica etmiştim .  

Bugüne kadar cevap alamamış olduğumdan, Urfa Fransız 
kumandanının, susmakla bir şakiyi koruduğunu da ispat etmiş ol
duğunu arz eylerim. 6 Aral ık 1 91 9  

* A: 5/2307, D:30-H.25, F: 6-8, 6-9 
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Dahiliye Nezaretine* 

Mahreci : Ayntab 

Tarihi  : 1 1 /1 2 Aral ık 1 9 1 9  

1 O Aralık 1 91 9  tarıh l i  üç cevabi telgrafa ektir 

Milli teşkilatın telkinleri üzerine burada memleketle alakası 
olan hakiki eşraf memleketin gelecek durumunu kavrayarak ve 
yalnız cesaret nedeniyle iradesiyle ve kamuoyuna sözlü açık la
malar için karar almıştır. Ve bu genel düşüneeye karşı silahla sa
vunma esasını kabul eden ikinci bir düşünce varsa da bunun ta
rafları mil letin gerçek çıkarını  düşünmekten çok fı rsattan yararlan
maya istekl i lerden ibaret olduğu anlaşı larak kabul görmemiş 
olup, Sancağın birinci esas çerçevesinde idare edilmekte olduğu 
arz olunur. 

*Ek: 14 
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13. Kolordu Kumandanlığından gönderilmiş 3 Ocak tarihli şifre 
suretidir. * 

. 1. Fransızlar tarafından görevine son verilen şimenditer yo
luyla lstanbul'a geçmesi engellenen Urfa jandarma Kumandanı fi
raren Viranşehir'e gitmiştir. Fransızlarca işten el çektirilmesine se
bep, Fransızlara hizmet ederek ve measi (?) köyüne iltica eden 
Siyala reisi Salih El Abdullah'ın Fransız karargahına baskın yapı
lacağı, şimenditerin gaspedileceği, Kumandanın aşiretleri birleş
tirdiği bu birleşmenin de jandarma tabur Kumandanınca sağlan
dığı ve yönetildiği hakkında kanaattir. 

Fransızların tahkimat yapması top yerleştirilmesi, dükkania
rın kapanması da bundanmış. Jandarma tabur Kumandanı bu 
haksızlıktan Mutasarrıfa şikayet etmiş ise de ne yapalım kısmeti
niz bu kadar imiş. Katiyen ziyan etmemiştir. Urfa'da yaptıkları tah
kimat ve şehre yönelttikleri top ve makineli tüfek üzerine galeyan 
doğup dükkanlar kapandı. Fransız Kumandanın çalışması ve 
öğütleri üzerine Urfa'da sükünet geri gelmiştir. 24.11.1919 da Ur
fa'da Fransızların 400, Birecik'te 100 nefer Telebyaz ve Arappına
rında 22' şer süvari bulunduğu görülmüştür. 

2. Urfa'da güvenilir bir kişiden şu bilgi alınmıştır. Fransızlar 
Urfa üzerine 1000 asker 2 motor ve 3 makineli tüfek tahsis etmiş
ler Adana'dan Urfa'ya son günlerde Ermeniler gelmişler Ermeni
ler Urfa'da çete teşkil ederek Adana'daki hareketleri taklit etmek 
istiyorlar. 

3. Arap Aşairinden ibn El Fidalin Milli aşiretine taarruz ede
ceği yayılmış ve bize taraftar olanın böyle bir saldırı�a mağlup ol
maması için gerekli tedbir alınmıştır. 4-5 gün önce lbn El Fidalın 
Secarik geçidinde ingiliz mıntıka nüfuzunda bulunan bizlere taar
ruz etmiş ise de yenilerek geri çekilmiştir. Millileri mağlup etmek 
hakkındaki emelleri bu suretle ortadan kaldırılmıştır. 

* Ek : 15 
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Mutasarrıflığa* 

Saadetlu Urfa Kuvayı Mi l l iye Kumandanl ığınca gönderilen 
ve tarafınızdan bize ulaştırı lmasından şeref duyduğumuz 7 Şubat 
1920 tarihl i  beyannameyi memnuniyetle aldık. Beyannamedeki** 
açıklamalardan, memleket güvenl iğ i  uğrunda tedbirleri sizden 
uman cemaatimiz sevinç, şükran ve minnet duydu.  Mi l letimizin 
istek ve çıkarların ın ,  memleketin sükunet, güvenlik ve asayişin in 
korunmasında olduğunu gerek yüksek makamın ıza ve gerekse 
aracı l ığ ınızla Kuvayı M il l iye Kumandanl ığına arz eylerim .  8 Şubat 
1920 

Urfa Ermeni Cemaati 

Morabbas Vekili 

Papaz Artin 

* Defter sf. 2; Ayrıca bu belge için bkz. Ali Saip, Kilikya Facialan ve Urfa'nın Kurtuluş 
Mücadeleleri Ank. 1 340 sf. 89. 
**Kuvayı Milliye Kumandanı tarafından Ermeni Cemaatine gönderilen beyanname için 
bkz. Ali Saip a.g.e. sf. 94 
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Amerikan Kurumları Sayın Başkanı 

Miss. Holmes ve Müfettiş Carmen Woodvard Hazretlerine. * 

Fransız işgal in i  haklı ve fi i l i  bir protesto şekl inde devam et-
mekte bulunan Kuvayı Mi l l iye i le Fransız işgal kuweti kumandan
IIğı arasında bir anlaşma yapı lmasına aracıl ığınızı , hakların ı  koru
maya yüklendiğim Sancakda boş yere kan dökülmemesi sorunu
nun çözümü için araya girmenizi rica ederim. Kuvayı Mi l l iye'nin 
buradaki harekatı yalnız Urfa Sancağına özgü değildir. Bu hare
kat Fransız işgal ine karşı her yerde devam etmektedir. Maraş'da 
pek kanl ı  ve feci bir sonuca varan bu harekat Ayntab ve Urfa'da 
aynı üzücü duygularla başlamış olmasına göre gereksiz direnme
lerin burada da Maraş olayının tekranndan başka bir sonuç ver
meyeceğine Kuvayı Mi l liye ile görüşmelerin sonucunda kanaat 
getird im. Muhterem Hristiyan cemaatine ve d iğer unsurlara karşı 
ciddi ve şefkatl i  bir koruma göstermekte olan Kuvayı Mi l l iye'nin 
medeni ve insani isteklerin in özü Fransız işgal ine son vermekten 
ibarettir. Direnme her iki taraftan da boş yere ve gereksiz kan dö
külmesinden başka bir sonuç vermeyecek. Bundan sonra askeri 
şeref ve saygı ve tam bir esenl ikle gerideki kıtalara katı lmak sure
tiyle çekilmeye aracı olursanız insanl ığa pek önemli bir hizmette 
bulunmuş olacaksınız ve yahut iyi b i r  sonuca ulaştırılacak bir ve
sile bulursanız onu da bi ldirin iz. Saygı lar sunarım Efendim.  11. 

Şubat 1920 

Urfa Mutasarrıfı 

Ali Rıza 

*Mary Caroline Hol_mes, Between theLinesIn Asia Minor London and Edinburgh 1 923 
sf. 96 (Av. Aydın Ozbay'ın yayınlanmamış çevirisi) 
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Ermeni Millet Meclisine 

Ve o Vasıtayla Muhterem Hristiyan Cemaatine * 

Kuvayı Mil l iye'n in üç günden beri gösterd iğ i  harekat, ewel
:::e verdiği sözüne bağl ı l ığ ın ı  gösterd i .  Günden güne, bu olayların 
yi niyeti isbat edeceği kanısındayım .  iki gün önce benden de 
-<uşkulanan bu heyet, bugün tıepimizin kendisine karşı b i r  dü
�üncemiz olmadığ ına inandı .  Şunu demek isterim ki Kuvayı Mi l l i
fenin burada hiçbir vakit f i i l i  b ir  harekatına taraftar bulunmadığım 
çin şahsen daima Kuvayı Mi l l iye'ye karşı o lduğum sanı ld ı .  Aynı 
�ekilde muhterem Ermeni Cemaat in in de Fransızlara katı labi lece
�i korkusu var id i .  Ben ve siz f i i len Kuvayı Mi l l iye'ye karşı olmadı
�ımızı isbat ettik ve onlar da bittabi bize karşı bir  fikri düşmanl ık
arı olmadıktan başka Hristiyan Cemaatin in bütün hayat ve malla
·ının korunmasını iş edindiklerin i  f i i len isbat etti ler. Bi raz daha bir
)ir imizle görüşmeye ve hepsinden önemlisi Kuvayı Mi l l iye ile 
Fransızlar arasında dostane bir anlaşma sağlamaya çal ışmalıyız. 
au hususta orada bulunan Amerikan Kızılhaç müfettiş in in aracı l ı
� ını r ica ediyorum.  Kend ilerine bu mektubu ulaştırarak ve kendi
eriyle temas ve ikna eyleyerek alacağınız cevabın bir l ikte gönde
·i imesin i  rica ederim,  dostlarım .  1 1  Ş ubat 1 920 

• Defter sf. 2 
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Yüzbaşı Sajous'dan Urfa Mutasarrıfına* 

ingi l iz askeri yönetimince hapishanede tutuklanmış bulu
nan Ketkanlı on kişi vardır .  Fransız yönetimine geçmiş bulunan 
bu tutukluları serbest bırakınız. 

On Ketkanl ı 'yı tah l iye etmek üzere bugün bana gönderme· 
niz için Jandarma Kumandanl ığ ına emir vermenizi rica ederim.  

Bu askeri emir, size ve memurların ıza gelecek olan sorum
lu luğun bana ait olacağı anlamındadır. 

* Akaıın, Müslüm. Kurtuluşumuzdan Belgeler Harran Dergisi Ocak 1989 
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Mutasarrıflığa* 

SaadetiO Efendim Hazretleri 

Kuvayı M illiye'n in üç- dört günden beri süren harekatında 
sözünü tuttuğu ispatlanmıştır. Bu nedenle cemaatimiz genel ola
rak memnun ve şükran borçlu olup daha sonra da sözünü tutaca
ğın ı  ümit etmektedir .  Bu vesi leyle Ermeni mahal lesine gelmekte 
olan ve bazı cahiller tarafından atıldığını bilerek karşılık vermediği
m iz merrnilerin de önlenmesi hususunda tarafın ızdan Kuvayi Mi l li
ye Kumandanl ığına rica olunmasın ı  d ileriz. Fransızlar'a katı lmadı
ğımızı herhalde onaylarsınız. Ewelce arz olunduğu üzere hukuku
muzun korunması ve memleketin sükunet ve güvenl iğ in in geri 
gelmesinden başka hiçbir emel ve maksadımız olmadığından 
Fransızlar leh ve aleyhine herhangi bir  hareket ve g i rişimimizin 
bulunmadığını arz eyleriz. Zaten gerek siz ve gerekse Kuvayi Mil l i
ye böylece tarafsız kal ıp sakin olmamızı bizlere bir çok kere emir 
buyurmuşsunuz, biz de bu emirlere tamamen itaat etmekteyiz. 
Kuvayi Mi l l iye ile Fransızlar arasında dostane bir anlaşma için ça
lışmaklığımız emir buyuruluyor. Küçük  bir cemaat halinde muaz
zam iki devletin siyaset ine karışmanın gücümüzün çok üzerinde 
olduğunu arz etmekte, biz faki rleri mazur görmenizi rica etmekte
yiz. Zarflanarak gönderilen yazın ın Amerika'ya verileceğin i ,  ceva
bım ızı dahi i l iş ikte takdim kıl ındığını  arz i le sayğı larımızı sunarız. Ol 
babda ve herhalde hürmet. 1 1  Ş ubat 1 920 

* Defter sf. 1 
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Urfa 1 1  Şubat 1 920 

Yüzbaşı Sajous'dan Mutasarrıf Bey'e* 

Mektubunuzu ald ım, Kumandan Hauger'e gösterd im. S izin 
g ib i ,  dökülen kanların yersiz olduğuna ben de inanıyorum,  siz ve 
bütün şehi r  tanığım. Biliyorsunuz ufak bir olay çıkmaması için her 
türlü çabayı gösterd im.  işe başlayan biz değiliz. Kumandan Ha
uger diyor ki : Kumandanın emri olmadan burayı kendiliğimden 
terkedecek değilim .  Antep Yoluyle kendisiyle haberleşme sağla
yabilirseniz, eğer emir verirse biz derhal yerine getiririz. Anlarnalı
sınız ki biz hareketimizde serbest değiliz ve emir ve komuta bizde 
değildir .  

Biz mütareke halindeyiz, barış kurulmak ve ihtimal ki ittifakı
mız oluşmak üzeredir. Tarih hangi tarafın haksız olduğunu göste
recektir. Sizden istediğim insaf çerçevesinde bir kez daha düşü
nüp sonra gereğini yerine getirmektir. 

* Akalin, Müslüm. Kurtuluşumuzdan Belgeler, Harran Dergisi, Şubat-1989 
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Amerikan Kurumları Yöneticisi Miss. Holmes'a* 

Cevaben gönderdiğ iniz mektubunuzu aldım. Verilen öğütlere ve 
uyanlara 1:-i lhassa teşekkür ederim. Şu m ünasetetle f ikirlerinizi aydın
Iatmayı gerekl i  görüyorum.  Osmanlı hükümeti durumu pek iyi değer
lendirdiği için karğaşalığ ın dai ma zararı olacağını  düşünmüş her vakit 
Barış Konferansı kararının korunması arzu etmiştir. Ve benim aldığ ım 
emirler daima bu yoldadır. Şahsen mesleğimde şimdiye kadar bir çok 
defa isbat ettim ki politika işleriyle kesinl ik le uğraşmam ve yalnız idare 
işini düşünürüm. Ve ş imdi bu suretle size başvurum da bu maksada 
dayal ıdır. Bugün kamuoyu ayağa kalktı, s i laha sarıldı. Bunun teskini 
için Fransız kuwetinin çekilmesi gerekiyor. Bir kumandan askeri ge
reklerle yerini terk ederek düzenl i  bir şekilde geri çeki l ip geriden daha 
fazla kuwet alarak geri dönebi l i r  bu durum o kumandanın şerefin i  ek
si ltmez. işte benim önerim budur. Fransa'nın buradaki kuweti azdır. 
Ve onun için burada düşüncelerin önüne geçilemiyor. Halbuki Fran
sa' nın geriden biraz kuwetli ordusu ile buradaki kuweti birleşip tekrar 
gelebi l i r. Ve o vakit sukOnet hallolur ve korunur. Aks i halde buradaki 
düşüncelerin önüne geçi lmemiş olmasından dolayı bittabi pek kanlı 
çatışmalar olacaktır. Ve bu çarpışmalara her iki tarafların imdatları ge
lerek devam edilebi l i r. Savaş, yıkım anlamını taş ıdığından bittabi her 
türlü kargaşal ık  meydana gelebi l i r. Büyük ka lpl i  insanların bu musibe
tin önüne geçmek isteyeceği tabidir. Sizin Fransız kuwetlerine U rfa'yı 
terk etmelerin i  söylemenizle, geride daha ziyade kuwet alarak gelmek 
n iyeti düşünülürse insanl ık alemine hizmet edi lmiş de olabi l i r. Tekrar· 
ediyorum, şahsım ve hükümetim fikirlerinize tamamen iştirak eder. Bu 
hareket Osmanl ı  iç in zararlıdan faydalı deği ldir. Ne çare ki kamuoyuna 
karşı kuwetli hükümetler bile direnmekten acizdir. 

Amerikan kurumlarına ahalice ve kamuoyunca saygı duygusu 
süreklidir. Ve bütün Ermenilere de bu duygu her vakit sağlanıyor. Yal
n ız şehir ateş içinde olduğu için ben im de evimden çıkmamakta oldu
ğuma inanabi l i rs iniz. Mamafih mektubunuz yine de Kuvayı Mi l l iye ku
mandanlığına verilmiştir, efendim. 12 Şubat 1920 

* Defter sf. 1 O 
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Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetimlerevi 
Urfa 12 Şubat 1920 

Cevaben gönderdiğiniz lütufnamenize teşekkür ederim. Hakiki 
bir dostunuz olarak acaba, beyhude yere kan dökmekten kaçınmanızı  
rica edebi l i r  miyim? Yaptığ ınız her atış, Türkiye'nin geleceğ in i  el lerinde 
bulunduran Yüce Mecl is'de haklarınızı o oranda azaltacaktır. S iz ,  pek 
iyi b i l irsiniz. Ve pek geç olmadan öğütleri kabul ed in iz .  Paris Barış 
Konferansı ne karar verecek olursa, o karar kabul edi lecektir. Ve bu 
kararı kabul eden istanbul Mecl isi olacaktır. Bu, bazı kişi ler ya da şe
hirlerin ahalisi tarafından belirlenecek bir sorun değildir. Barış şartları 
halen bi l inmiyor. Bekleyiniz ,  nasıl ki Almanya beklemeliyd i ,  ne zaman 
kendi memleketin in b ir  bölümü Fransız, ingil iz, Amerika ve Belçika ta
rafından işgal ed i lmişti ve hala işgal edi lmekted ir, ve daha onbeş se
neye kadar işgal edi lecektir, Almanya bu kadar kötü olduğu halde yi
ne bekled i .  Ve barış şartları imzalandıktan sonra ve ewel hiç işitmedik  
ki oraları işgal eden askerlere karşı b ir  tek s i lah patlattılar. Acaba Tür
kiye kendi müttefiğinden daha az uslu· veyahut kesin  karara kadar 
sabretmeye mukted ir  deği l  mid ir? Yapmayınız.  Bir dost makamında 
tekrar rica ederim.  Zira tekrar dünya sizin için düşünecek k i  Türkler 
medeni bir suretle h içbir şey yapamazlar, ancak biris iyle uyuşamadık
larında öldürmek ve katietmek bi l i rler. Sizi uyarayım ,  bana öyle görü
nüyor ki sizin şimdi bulunduğunuz zor durumdan kurtulmanızın yolu 
ancak Fransız işgal kuwetinin burdan çeki lmesin i  isteme fikrinden 
vazgeçmeniz olmalıdır. Bunun imkansız olduğuna inanmalısın ız. Bu, 
ancak Barış Konferansının kararıyle mümkündür. Ve bulunduğunuz bu 
zor durumdan kurtulmanın ik inci bir yolu da Fransız kumandanıyle he
men dostane i l işkiye gi rişmektir. Ancak böylece kendisiyle anlaşabi l i r
s in iz. Yine bir  dost olarak sizi uyarırım ki onun kendisi ve askerlerini te
lef etmek istediğin iz i  içeren görüşü Yüce Meclis'e ulaşmazdan önce 
bunu yapmalısınız .  Çünkü U rfa sancağının Mutasarrıfı bulunmanız do
layısıyle bu sorunun çözümü s iz in için zor olacaktır. Bu sorun için s ize 
nası l  hizmet edebi l i rim? 

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 5-6 
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Amerikan Enstitülerinin Sayın Yöneticisi Miss. Hol
mes'a* 

M utasarrıf beye gönderdiğ in iz mektubu gördüm. Mi l letimiz 
uyanmıştır ve insanl ığ ın hizmetkarı Amerikan Başkanı Wilson' ın 
1 2  madde hal inde ilan edi len sözlerine rağmen Fransızlar tarafın
dan işgal edilen kutsal vatanı ,  mi l l i  kuwetler korumaya karar ver
miştir. 

Politika, hükümet ve hatta sonuçlar hakkında düşünmeyi 
gereksiz görüyorum. Herşey olabi l i r. U rfa'yı işgal eden Kuvayi 
M il l iye Türk hükümetin in faaliyetlerine son vermiş ve idareyi üst
lenmiştir. Çünkü benim emrimdeki insanlar asker değildirler ve 
Fransız bulunduğunu gördükleri her binaya ateş açacaklardır .  

Siz Fransız askerlerini binalarınızı korumaları için getirtiniz. 
Ve muhtemeld ir k i  b ir  kısım başıboş, sizin tarafın ıza gelecektir . 
Biz, insanl ığa hizmet veren Amerikal ı lara sevgi ve minnet duy
maktayız, Kendi hayatlarımızı korurcasına sizinkileri de korumayı 
arzu etmekteyiz. 

Eğer sizi korumakta olan Fransız askerlerin i  gönderir ve 
Süryani Mahallesine gelerek bizim güvencemiz altına girerseniz, 
yaşamınız ve malvarl ığ ın ız gerçek koruma alt ında olacaktır. Eğer 
bunu kabul etmezseniz Kızı lhaç bayrağı çekmenizi ve Fransız 
muhafıziarına askerlerimizin üzerine ateş açmamaların ı  söyleme
n izi rica ediyorum.  

Saygı larım ı  sunuyorum.  U rfa 1 2  Ş ubat 1 920. 

* Holmes, a.g.e. sf.96 
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Urfa'da Kuvayı Milliye Kumandanlığına * 

Urfa'da Fransız harp kumandanı tarafından , No : 92 

Bugünkü tarihle yazı lmış yazınızı ald ığımı arz etmekten şe
ref duyarım .  

Urfa'daki Fransız koruma gücü Müteffik devletler i l e  Os
manlı hükümeti arasında imzalanan anlaşma uyarınca görev yap
mak üzere buraya gelmiştir . Bu askeri kuwet ancak Fransa hükü
metin in emriyle buradan g idebilir. 

Anlaşmayı imzalayan ne benim, ne de sizsiniz. Sorumluluk
tan kendinizi koruyunuz. 

Hauger 

* Ali Saip a.g.e. s. 1 1 3-1 14 
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Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetimlerevi 
Urfa 1 3  Şubat 1920 

Dün akşam yazmış olduğum mektuba bir not ekleyerek, Dr. 
Vischer'in hastanesine atış yapığınız için sizi protesto ederim .  Bu 
hastane kutsaldır , çünkü orada hastalar vardır .  Bu nedenle hasta
nelere her zaman hürmet etmek gerekir . Dr. Vischer kendi hasta
ların ı  muayene ederken sizin mermilerinizden birisiyle vurulmak 
tehl ikesin i  geçirmiştir .  Hastaneye karşı ateş etmeyi yasakladığ ın ı
za i l işkin emirleri işitmek isterim. Dr. Vischer Amerikan Kızı lhaç 
üyelerinden olup benim mensup olduğum komiten in yönetiminde 
çalışıyor. Bu maruzatırnın kabul  edi ld iğ in i  sizden duymak isterim. 

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 6 
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Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetimlerevi 
Urfa 1 5  Şubat 1920 

Dünkü lütufnamenize cevap vermedim.  Zira sözleriniz bana 
benim tan ıdığım Mutasarrıfın sözleri g ibi görünmedi. Sandım ki 
başka adamların sözleridir .  Eğer siz ya da başkası bana bir şey 
söylemek isterse ben daima dinlemeye, haber almaya hazırım .  
Ermeni Mi l l i  Meclisine göndermiş olduğunuz mektupda benim 
hakkımdaki bölümleri şimdi işitt im. Benden, insanl ık ad ına, sizin
le Fransız işgal kuweti arasındaki sorunu iyi bir sonuca getirmek 
için çalışmamı rica ediyorsunuz. Fransız Kumandanından, Mi l l i  
Kuwetlerin kumandanıyle görüşmek için ne gibi şartlar i leri süre
ceğin i  sormak benim için pekala bahtiyarl ı k  olacaktır ki ikisi ara
sında barış kararlaştırı labi ls in.  eğer arzunuz buysa lütfen bana 
bi ld iriniz k i  hemen faliyete geçeyim. Kal ın saygıyle. 

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 7 
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Mutasarrıflığa* 

SaadetıCı Efendim Hazretleri 

Gönderilen üç yazıdan ve 5 günden beri süren olaylardan 
gerek hükümetin ve gerekse Kuvayi Mi l l iyen in cemaatimize karşı 
iyi n iyet besiernekte bulunduğu görüldüğü g ibi cemaatimizin da
hi  güvenl ik ve sükCıneti arzu etmekte olduğu sabit olmuştur. Bu 
yolda siz ve Kuvayi Mi l l iye Kumandanlığ ı  ve gerekse cemaatimiz
ce hasıl olan kanaat memnuniyet ve teşekküre değer. Cemaati
miz bu durum ve kanaatin devamın ı  ve meydana gelen olayların 
bir gün ewel sona ermesiyle sükCınete kavuşulmasını  istemekte
dir. Ancak islam mahal lesine civar bulunan mahallelerimizde ba
zı başıbozuk cahi l lerin b ittabi emirlere aykırı olarak bitişikteki ev
lerimize g i rip  kapı kırmak, gözetlercesine damlarımıza çıkmak gi
bi hareketlerinden endişe duymaktayız. Varlığın ı  ve devamını  bü
yük memnuniyetle gözlediğ imiz karşı l ı klı iyi i l işkilerin bozulması
na sebep olacak bu g ibi olayların tekrar etmemesi iç in geçit nok
talarında beklemekte bulunan jandarmalara gereken emrin veri l
mesiyle bel i rtilen hareketlerin önlenmesin i  özel l ikle istirham eyle
riz. Bundan başka, Hali lürrühman civarındaki mahal lelerde otu
ran islam muhaciri tarafından aynı mahallelerde yapılan h ı rsızlık
ların önlenmesi hususunda tedbirlerin alınmasını asaletinizden is
tirham etmekten şeref duyarız. Ol babda ferman. 1 3  Şubat 1920 

* Defter sf. 1 
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Mutasarrıflığa * 

SaadetiO Efendim Hazretleri 

13 Şubat 1920 tarih l i  yazınız ı  aldık. Öne sürülen hususlara ce
vabımızı hemen bi ldiriyoruz. 

1. Çapulculuğa karşı al ınan kesin tedbirler memnuniyet ve te
şekküre değer ve herhalde hükümetin bütün ahaliye uyarısıdır. 

2. Şekerci 'n in  evine ateş edilerek bu suretle güya Telfutur'a 
doğru Kuvayi M i lliyenin yaklaşmasına meydan veri lmediği hakkındaki 
suçlama doğru deği ldir. Kuvayi Milliye Kumandanl ığ ına dahi arz olun
duğu gibi ,  biz silah kullanmış olsak her gün o civarda birikerek arkala
rını bize dayamış oldukları halde Fransızlara atış yapan islam vatan
daşların bir  çoğunu vurmuş olmal ıydık. Bu gibi hazırlıklar yalan olup 
başımıza mutlaka bir mesele açmak isteyen bir takım cahillerin, her
halde hükümetle idarecilere yaranmak amacıyla, tarafsızl ıktan ayrıldı
ğımıza dair bir kanaat oluşturmak maksat ve bozuk n iyetleriyle açıkla
nabilir. Kesin  kararımız tarafsız kalarak hiçbir tarafın husumetini üzeri
mize çekmernekten yanadır. 

3. Kahtali evinde yapılan duvar, bir sald ırı amacıyla yapılmamış
tır. Diğer bir çokları gibi savunmaya hizmet edecektir. Mamafih arda 
özel bir maksat arand ığı için ve güvenilmeye istekli olduğumuzu ispat 

için bugün anılan duvar aşağı alınacaktır. 
4. ik i  devlet siyasetine karışmak haddimiz olmadığı için arz et

miş olduğumuz halde bu defa emriniz üzerine M iss Holmes'a rica et
tik. Ve yetimler evi üzerinden Fransızların artık ateş etmemesine dair 
muvafakat elde edebildik. 

Herhalde tarafsız kalmaya çok istekliyiz. Ancak bir takım cahil
ler tarafından mahallemiz civarında, ahalimizi  heyecana getirecek 
olayların meydana gelmesine izin  verilmemesi hakkında gerekli ted
birlerin al ınmasını memleketin esenl iği namına rica ve istirham ede
rim.  Ol babda ferman.  13 Şubat 1920 

* Defter sf. 1 
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Büyük Amerikan Cumhur iyeti Urfa Yetimevi Yöneticisine* 

1 .  Ben im kumandam altında Urfa'ya saldıran Kuvayi Mi l l i
ye'n in sarsı lmaz n iyetleri hakkında sizinle mutasarrıf bey arasında 
gerçekleşen yazışmalardan haberdarım .  

2.  Mutasarrıfdan ve bunun yanısıra sizin 1 2  Şubat tarih l i  
mektubunuzdan anl ıyorumki Fransızlar üstlerinden emir almadık
ça geri çekilmeyecekler, kendi leri mütareke koşul ları uyarınca bu
rada bulunuyorlar: kendilerin i  savunmak için yeterli güçleri var ve 
biz mi l l iyetçiler kuşatmaya girişmekle doğru davranmıyoruz .  

3.  Fakat bi l iyoruz ki ,  Fransızlar düşündüğümüz g ibi kendi le
rin i  savunacak güçte değil ler, ve sizin düşüncelerin izin aksine 
mi l l i  güçlerin mensupları savaş ve si lah kul lanma hakkında birşey 
bi lmeyen sıradan insanlar değil ler. Savaşın tıer cephesinde ve en 
önemli mevkilerde yer almışlardır, savaş taktikleri ve koşul ları 
hakkında herşeyi bi lmektedirler, cesaretlerini ve atı lganl ıklarını 
bütün dünyaya göstermişlerd i r. O

-
n lar canların ,  hayatların ı  ve ruh

ların ı  feda etmeye hazır askerlerdir .  

4.  Asi l  Osmanl ı lara ve kan dökülmesini istemeyen tüm uy
gar u luslara yakışır şekilde, mutasarrıf bey resmen ve mektupla, 
Fransızların si lah ve mühimmatların ı  bize bı rakarak geri çeki lme
lerini önermiş ve rica etmiştir. Hem sizden hem de Fransız ku
mandanından gelen cevaplardan , bunu kabul etmedikleri anlaşıl ı
yor. Bu nedenle, her uygar u lusun hakkı olduğu şekilde tüm mi l l i  
gücümüzle ulusal ve bölgesel haklarımızı korumayı kararlaştırd ık .  
Bunun sonucunda Fransızları ve mi l l i  hareketimize karşı koyacak 
bütün unsurları bombalayacağız. 

5 .  Ayrıca bütün ermeni Ulusal Komitesine ve din i  önderleri
ne yazdığım şekilde, şu andan itibaren, onların da hayatların ı  ve 
hakların ı  savunuyorduk.  Fakat üzgünüz ki bu tavrımıza rağmen 
dün fabrikan ın yanındaki saatçi Maho'nun evinden ateş açmaya 
kalkışmakla bize güvenmediklerin i  göstermişlerdir . Ateşlerine kar-

* Holmes a .g .e. sf.97-98; Ali Sa ip, a .g .e. sf. 1 1 4- 1 1 6  
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şı l ık vermedik fakat bugün Ermeni mahal lesine karşı toplarımızı 
ve makinalı tüfeklerimizi kul lanmaya başlayacağız. 

6. Anlaşı ldığı üzere Fransız askerlerin in koruması altındaki 
yetimleri ve dul ları savunmak için getirtt iğiniz, ve siz insanlıkta ve 
uygar dünyada yüce bir yere sahip büyük Amerikan Cumhuriyeti
ne mensup olduğunuz içindir ki, sizin korunmanız için yerine ye
terl i sayıda jandarma vermeyi teklif ediyoruz. Eğer bunu kabul 
ederseniz veya dul ve yetimleri şehirde sizin için hazırlanan güve
ni l i r  emin bir yere naklederseniz, veya bu ik i  tekl ifi de reddetme
niz halinde sizden ricam enstitünüzün üstünde belirğ inbir  nokta
ya Kızı lhaç bayrağın ı  çekmenizdir .  1 4  Şubat 1 920 

- 37 -

Kuvayı Milliye Kumandanı 

Nam ık 



3 6  

Kumandan Namık'a* 

Bugünkü mektubunuzu cevaplandırırken öncelikle d ikkati
nizi Amerikan yetimevi üzerine çektiğ im Kızı lhaç bayrağına çek
mek isterim. 

Mektubunuzda Ermeni lerden bahsederek mahallelerine 
saldırmaya karar verdiğin izi söylüyorsunuz. Mutasarrıfa ve size 
yazdığım mektupların h içbirisinde tarafsızl ık gereği Ermenilerin 
beni i lgi lendirmeyeceğinden bahsettim mi? 

Benim ve bir Amerikal ın ın görevi hangi bahaneyle olursa ol
sun Ermenilerin öldürülmesini tüm gücümüzle protesto etmektir .  

Eğer New York, Boston ve Amerika'nın diğer tüm şehi rlerin
de düzenlenen büyük nümayişleri görseydiniz ve Amerika'n ın ön
de gelen Yahudi ve Hristiyan şahsiyetlerin in yüzbinlerce Hristiya
n ın katledi lmesi ve sürgün edilmesine sebebiyet veren insanları 
suçlayan sert ve fena sözlerin i  duysaydınız, onların tekrar böyle 
konuşmasına yol açmak istemezdin iz. 

Defalarca herşeylerin i  kaybetmiş bu insanların üzerine si
lahların çevri lmesine izin vereceğinizi kastediyor olamazsınız. 

Tüm gücümle protesto ediyorum, büyük Amerika adına. B u  
planı uygulamamanızı sizden istiyorum. Bunu yapmayınız. Saygı
larımla. 1 4  Şubat 1 920 

Mary Caroline Holmes 

* Hoımes a.g.e. sf.99; Ali Saip, a.g.e. sf. 1 22- 1 23 
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Amerikan Enstitüleri Yöneticisi Miss. Holmes'a, * 

Ayın 1 2 'sinde vermiş olduğunuz cevaptan, insani düşünce
lerle yazmış olduğum mektupların anlaşı lmamış olduğunu gör
düm. Açık yürekl i l ikle bel i rtiyorum ki Kuvayi Mi l l iyenin eylemleri
nin kesin l ikle hükümetle bir i lgisi yoktur. Saf bir insan olarak kan 
akmaması için sizin müdahalenizi istedim.  Ne ben ne de hükü
metim bu hareketin sorumluluğunu kabullenebil ir ve "kan dök
mekten kaçının" sözlerin izi de kabullenmeyi reddederim.  

Sizin sözlerin izi Kuvayi Mi l l iye kumandan ına aktard ım ve 
benim görevim o noktada bitti. " Türklerin polit ik geleceği" konu
sundaki düşüncelerin izi cevaplandırmayı gerekli görmüyorum.  

Fransız kumandanı ve siyasi vali i le  kişisel iyi i l işkilerimizi 
devam ettirmeye hazırım .  Fakat sanırım, az sayıdaki hükümet gö
revl i lerin in ,  kaynamakta olan halkı teskin etmeye güçlerin in yet
meyeceğinin farkındasınııdır ve bu nedenle Kuvayi Mi l l iye ve 
Fransız işgal kuwetleri arasında iyi n iyetli çabanızı istedim. 

Benim bu işleri düzenleyebi leceğime kani olduğunuza gö
re, bu kanaatin izi b i lseydim sizin yardımınızı istemezdim,  ricamı 
tekrarlamayacağım.  Bu konuda, olayda herhangi bir sorumluluk 
kabul lenmem sözkonusu deği l .  Sadece bu konuda yazdıklarınızı 
kumandana i letebi l i r im. Fransız işgal ine rağmen, zaman içinde 
barışa kavuşacağız. 1 4  Şubat 1 920 

* Defter sf. 1 2 ;  Holmes a .g .e. sf.96 
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Ermeni Cemaati Muhterem Heyetine* 

Bugünkü mektubunuzu büyük bir sevinçle aldım .  Kuman
dan Bey, burada olmadığı için gösteremedim.  Fakat herhalde 
oda akilane durumdan memnun olacaktır. Burada bir memur gibi 
deği l ,  akı l l ı ,  mi l letin i ,  insanl ığ ı  sever bir kişi g ib i  hareket etmekte 
olduğuma kanaat getirmenize teşekkür ederim. Kahtal ı  evindeki 
duvarların yıkı lması bittabi çok büyük iyi n iyeti gösterecektir. Bu 
da bittabi her türlü kötü anlamayı ortadan kaldı rmıştır. M iss Hol
mes'ı insanlığa h izmet fikrine iştirak ettirebi l i rseniz siz de insanlı
ğa yine hizmet etmiş olursunuz. 1 5  Şubat 1 920 

* Defter sf. 2 
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U rfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetimlerevi 
Urfa 16 Şubat 1920 

Mektubunuz şimdi bana ulaştı. Bu defa bir  dost sesidir  k i ,  işitiyo
rum, teşekkür ederim.  Velakin bir nokta var k i  bana pek muayyen gö
rünmüyor. O da Fransız hükümeti ve cumhuriyeti hakkındaki fikirdir .  
Eğer d üşünmeseydim ki siz benim namuslu ve doğru olduğum kanı
sındas ın ız, artık size yazmak zahryıetini göstermeyecektim .  Zannede
rim ki, her söyled iğimi iyi bi l i r im. Işte yine bu sebepten, ben de size 
yazacağım.  O Fransa değil mi ki kendi askerini  buraya sevketti ,  hala 
Türkiyeyle savaş hal inde olan mil letlerdeki kend i askerin i  Osmanl ı  ü l 
kelerine gönderme.k iç in Fransaya rica etti ler. Hatta ki mütareke şartla
rı i leri götürülsün. Iyi bi liyorum ki gazeteler bir çok defa yazd ılar ki F
ransa bir kısmını ,  Yunan istan bir kısmını işgal edecekt i r  Ancak gazete
ler hiçbir şeyin kararlaştır ı lmadığını gördüler. Ancak savaşan devletle
rin deleğeleri Paris'de bi rleş ip bir Yüksek Mecl is oluşturmuşlardır .  Bel
ki işitt in iz ki ben bir süre önce ist irahat için Mıs ır'a gittim. Orada dostu
muz Bnb.  Burrow'u gördüm, bana dedi ki, Türkiye hakkında halen h iç 
bir şey kararlaştır ı lmamışdır. Çok arzu ederim ki siz mi l l i  kuwetlerin 
kumandanını i kna edesiniz -ki bu söylediklerim gerçektir- ve kendis in
den Fransız kumandanıyle kayıtsız şartsız görüşme çareleri aramasın ı  
isteyiniz. O zaman cümlemiz bu müşkül  durumdan kurtu labi l i riz. 

Diyorsunuz ki, Malatya'dan kuwet geliyor. Ben bugün şehre gi
ren bir takım adamlar gördüm, ama bir çoklarının da şehri terkettiğ in i  
gördüm.  Belk i  bunlar bir l iği  gelmekte olan Fransız kuwetler in in büyük 
çapl ı  topların ın seslerini işitmiş lerdir, bizim de işittiğ imiz gibi. Bu kuv
vet yakındır. Bu adamlar şehir bombardıman olmadan önce şehri ter
ketmekle akı l l ı l ık etm işler. Eğer siz kuwetlerin gelmesinden önce aklı
nızı kul lanmazsanız bu iş işte böyle olacak. Bi liyormusunuz Maraş'da 
ne olmuş? Ben iyi bi l ir im, zira bir çok Amerika l ı larımız vard ır, ben Ha
lepdeyken onlardan öğrendim.  Şehrin yarısından fazlası ve on köy 
tahrip edi lmiş ve Fransızlar tamamen galip olarak oradan çıkmışlar. 
Siz tamamen kandırı lmışsınız. U rfa'yı böyle bir felaketden kurtarmak i
çin daha vakit varken, çabalayın .  

Bu hoş olmayan meseleyi bir dakika bırakalım. Mumlara çok ihti
yacım var. Acaba bu mektubun cevabını get iren adamla yirmibeş pa
ket biri nci neviden mum göndermek mümkün mü? Eğer bu lütfu ya
pacak olursanız çok memnun kalacağım. Mumların ücret in i  mektubu
nuzu getirecek olan adamlara takd im ederim. 

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 3 - 4 1 -
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Amerikan Kurumları Yöneticisi Miss. Holmes Cenaplarına* 

1 - 1 5  Şubat 1 920 tarihl i  mektubunuzu aldım . Son mektubumun 
yazıl ış biçimine şaşırd ığ ın ız an laşı l ıyor. O mektubu yazmakta maksa
dım hükümet reisi Mutasarrıf sıfatıyla hiçbir suretle hareket ve haber
leşme gücüm bulunmayan ve fakat insanl ık ve uygarlığa hizmet et
mek isteyen s ı radan bir Ali R ıza olarak kendimi size takdim etmek idi .  

2- Size o mektubu yazd ığım dakikada Ermeni mi l let mecl isine 
gönderdiğ im mektubumun yazıl ış biçimin in de d üşüncemi s ize anlattı
ğ ın ı  sanıyorum. 

3- insanl ık alemine hizmet etmeye varl ığ ın ı  vakfetmiş ve yüzbinler
ce yetimleri büyütüp korumuş olan Miss. Holmes cenaplarının pek 
çok muhabbet ve dostluğunu her zaman koruyacağım tabid i r. Ve bu
nun için yine sizinle ve sevinçle haberleşmeye başlarım .  

4- Şimdi görüyorsunuz k i  s i laha sarı lmış heyecana gelmiş b i r  aha
l i  kitlesi var. Büyük bir kitle, miktarını günden g üne arttırıyor. Ve her
gün imdada yetişrnek üzere mektuplar al ınıyor. Şimdi bu mektubu ya
zarken Malatya'ya tabi aşiretlerden de imdada gelmek üzere mektup
lar al ınmıştır. 

5- Bu kuwetlerin karşısında uygarl ı k  ve i nsanlık alemine ve bil
hassa Osmanl ı  kavimine barışla yaklaşmış olan Fransız devletin in bir 
kuweti bulunuyor. Bu iki kuwetin bi r ibiriyle çarpışmasında ortaya çı
kacak sonuç yaln ızca kan dökmekten ibaret kalmayacaktı r. Bu yolda 
ve feci bir suretle dökülecek kanların önlenmesi için el inden geleni 
yapmamanın  i nsanlığa karşı bir haraket olduğunu tekrar ederek yine 
sizi uyarıyorum. 

6- Kuvayı Mi l l iye kumandanına mektubunuzu gösterdim .  "Amacı
mız Fransız işgal kuwetler in in memleketimizi terkederek yönetirnde 
serbest bırakı lmaklığımızı isternekten ibarettir. Bu amacı gerçekleştir
mek şartıyla Fransız askeri kuwetleriyle her türlü görüşmeye hazırım. 
Yalnız bu görüşme ve aracı l ığın birinci şartı memleketimizi terk etme
n in kabul edilmesidir .  Bu şart kabul olunursa görüşülebi l ir  ve tah l iye 
şartları da görüşme sırasında bel ir lenir'' suretinde ifadelerde bulun
makla aynen yazdı .  Ve buna tarafımızdan eklenecek bir cümle, herhal
de sizin de ciddi bir surette çalışmanızı ricadan ibarettir. Saygılar su
narım.  16 Şubat 1 920 

* Defter sf. 1 2 ;  Holmes, a .g .e. sf. 1 0 1  
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Amerikan Enstitüleri Yöneticisine, * 
içinde bulunduğumuz duruma i l işkin gerçekçi yorumların ızı 

içeren mektubunuzu ald ım .  Kumandan burada olmadığından he
nüz kendisine gösteremedim,  nerede olduğunu da bi lmiyorum. 
Fakat barışın gerçekleşmesi için çal ışacağım. 

isteğiniz doğrultusunda görevimi yapmaya çal ışt ım, mum 
için baktım fakat size gönderdiğim 20 kutuyu bulabi ldim . Bu şe
kildeki isteklerinizi daima yerine getirmeye çalışacağım. 

Eğer si lahl ı Ermeniler çarşıya gelmeyip, kadınları ve çocuk
ları alışverişe gönderseler h içbir iti raz olmayacak. Gelmeye kal
kışmasınlar fakat ihtiyaçların ın neler olduğunu bi ld irseler istekleri
ni temin etmeye çalışacağım.  

Bizim kutsal kağıt paramızla maaşım henüz ödenmemiş ol
saydı ,  mumların parasını ilk seterde ben ödeyecekt im, fakat bu
günlerde çarşıda bu kağıt paranın hiç bir değeri yok, bu nedenle 
bedel in i  karşı layamadım. Bu nedenle özür di lerim,  saygıdeğer 
bayan. 1 7  Şubat 1 920 

Ali Rıza 

* Hoımes a .g .e. sf. 1 23 
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Urfa Mutasarrıfı Ali R ıza Bey'e* 

Amerikan Vetimlerevi 
Urfa 1 7  Şubat 1920 

Bu günkü tarih l i  mektubunuzu aldım. Bu mektupda gerek sizin 
gerek burada ve başka yerlerde Fransız işgal kuvvetine karşı savaş
makta olan Kuvayı Mi l l iyenin almış olduğu vaziyeti izah ediyorsunuz. 
Şimdi size dostane olarak söylemeliyimki aşağıdaki bazı mühim nok
taları nazarı itibare almamışs ın ız. Ben ki uzun vakitden beri sizin 
mernleketde yaşıyorum. Ben ki memleketde hiç kimsenin fenal ığ ın ı  
arzu etmem. Ve dostum sizlere hasseten rica ederirnki söyleyeceğim 
şeyleri nazarı dikkate alasınız: 

1) Unutmamalı ki Urfa veyahut sair yerlerin iti laf Kuvvetleri tarafın
dan işgali hiç bir hususi hükümet tarafından olmamıştı r. Ancak bu iş
gal kuvvetleri Paris'de bulunan Barış Konferansının karariyle gönderil
mişlerdir  ve unutmayınız ki Paris'de ki bu yüce meclis galip gelmiş o
lan büyük hükümetlerden müteşekki ld ir. 

2) Türkiye itilafa tesl im oldu. Mütareke tekl if edi ldi ve mütareke 
şartları General Al lenby tarafından konuldu. Unutulmamal ıdır ki işbu 
mütareke şartların ı  ih lal eden herhangi bir teşebbüs ve hareket tekrar 
General Al lenby kuvvetlerini bu tarafiara sevke mecbur edecektir ve 
buradaki Fransız kuvvetinin dahi General Allenby kuvvetleri olduğu 
unutulmamalıdır. 

3) Almanyanın müttefiki olan Türkiye hiçbir vakit ümit edemezki 
kendisinden pek kuvvetl i  olan mağlup Almanyanın tazminatından da
ha az tazminatla kendin i  kurtarabi ls in .  Bir dakika d üşünel im ki Alman
yan ın hali ne oldu? Bir çok eyaletleri kaybetti . Mi lyonlarca l ira harp 
tazminatı veriyor. Frans ız ve Belçika bütün harp g iderlerini  verecektir. 
Tahrip ett iği her bir fabrika yerine Almanyadan yen i  bir fabrika getir
melidir. Her batırmış olduğu gemi yerine yenisin i  verecektir. Tahrip et
tiği şeh irleri yeniden inşa edecektir. Bütün deniz kuvvetlerin i  verd ikten 
başka hiçbir denizaltı inşasına mezun değildir .  Fransız ve Belçikada 
tahrip ettiği ş imenditer hatlariyle katarları veyahut götürmüş olduğu 
katarları iade etti .  Şöyle ki Almanyada kendisi için bi le yeterl i vağon 
kalmamıştır. Almanya, bu şartları imzaya mecbur ed i ld i .  Türkiye için 
dahi bir takım şartlar konacaktır. Türkiye Almanyadan ne büyük ne de 
kuvvetl idir. Hatta Avusturyadan bi le, ki haritadan s i l indi .  Yelakin inanı
n ın  ki eğer Türkiye akı l l ı  ve uslu hareket edecek olursa bütününü kay
betmeyecektir. Burada müşkülat çıkarmak gelecekte kendinizi daha 
fazla müşkülatlara uğratmak demek olacaktır. Mütareke şartları hala 

* Defter sf. 4-5 - 44 -



�ari iken Fransız işgal kuwetine karşı harbetmek Barış Konferansında 
lt i laf Devletleri tarafından Türkiye'ye karşı daha ağ ı r  şartların konulma
sına sebebiyet verecektir. Cidd i bir dost makamında size rica ederim 
ki bu noktaları unutmayınız, iyice nazarı itibare al ın ız .  

4) Fransız işgal kuwetinin şehri terkle geri  çeki lmesi katiyen 
mümkün deği ldir. Ancak Barış Konferans ın ın emir ve karariyle bu 
mümkündür. On lara geri çeki lmek iç in  herhangi b i r  tekl if tamamen ne
ticesiz kalacaktır. Bu mesele hatta kendileri n in  dahi iktidarı dairesinde 
deği ldir .  Böyle bir şey, iti lafın Türkiyeyle barışı imzaladıktan sonra an
cak mümkün olabi l i r. Siz bana ve M r. Woodvard 'a tek l if ediyorsunuz 
k i  Fransız kumandan ına askeriyle birl ikte buradan çeki lmesini rica 
edel im.  

a) Siz in ateşlerinize karşı hayatımı  teh l ikeye koymaksızın on adım 
çık ıp on ad ım bi le yürütmek benim iç in mümkün değ i ld ir. Şehr in bu 
ateşinden kurtulmak ümid iyle yetimlerle beraber eski yetim lerevine 
geld im.  

b)  Amerika Fransızın müttetikidi r. Ve kendi öz evlatlarından m i l
yonlarca, Fransızın imdadına gönderd i ,  Almanyayı mağlup etmek için. 
Ben de bir Amerikalı olduğumdan Fransızlara hiç bir suretle hiç bir g O
na tek l if edemem ve daha fazla olarak derim ki böyle siyasi meselele
re müdahale edemem. Benim burada fukara yetim çocuklara yardı m  
etmeye gel işim bundan başka bir şey için değ i l .  Bu yetimlerin barın
mış olduğu yerlere sürekl i  olarak ateş etmektesiııiz. Şöy:e ki  bunlar;n 
ve ben im hayatımı,  bu, daimi teh l ikede bırakıyor. M üsaade ed in iz ,  sıze 
söyleyim ki Kuvayı Mi l l iye mütarekenin şartların ı  da ih lal ederek kendi 
m i l letin in  kan ın ı  d i lemektedir. Fransız işgal kuwetini buradan uzaklaş
tırmak fikri bertaraf edilsin ve herkese Barış Konferansının kes in  kara
rını beklesin .  Ve herkes bu bedbaht memleketi bir daha harbe sakma
dan ewel mi l letierin kemal ve zeval in i  nazarı d ikkate alsın ve d üşün
sün.  Daha fazla olarak yani size dostane surette söylemek ister im. 
Pek çok kaniyim ki birgün benim memleketim Amerika şu U rfa 'n ın  
Türk hükümetine bir şey soracaktır. Amerikal ı ların haneleri ki Urfa'da 
Amerikalı lar oturmaktad ırlar, bu haneler üzerine ateş edilmesi ve hatta 
işçi lerim izden birin in dahi katled i lmesi sorgulanacaktır. Mermilerin iz
den birisi yetim lerin yatak odasına isabet etti ve hamdolsun ki bir şey 
olmadı. S izi  temin ederim ki Türkiye için el imden gelen her h izmeti 
yapmak ister im. Ve fakat sizin tek i itinizi doğru ve makul görmed im.  

Bu vesileyle dostça sayg ı larımın kabulünü rica ederim. 

Mary Caroline Holmes 
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Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Yelimlerevi 
Urfa 17  Şubat 1920 

Göndermiş olduğunuz mumlar için size gayet müteşekki
rim. Beni kend i  dostu olarak adlandıran bir kişiden boş yere bir 
şey istemezdim. Bedeli olan bir adet Osmanl ı  l i rasını zarf içinde 
gönderiyorum.  Göndermiş olduğumuz son üç mektupda Kuvayı 
Mil l iye kumandanın ın Urfa'da bulunmadığını  keşfediyorum. Dr. 
Vischer' in hastanesini insani himayeniz alt ına alman ızı s izden ri
ca edeceğim.  Hiçbir suretle onların taciz edi lmemelerin i  arzu 
ederim. Ümit ederim ki bu lütfu bizden esirgemezsin iz .  Kızı lhaç 
bayrağı hastane üzerinde dalğalanacaktır , ona riayet edilmesin i  
rica ederim.  Bana ve diğer cümle Hristiyanlara karşı göstermekte 
olduğunuz iyi davranışlardan memnunum. Ciddi ve kalıcı saygıla
rımın kabulünü rica ederim.  

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 4 
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Miss. Holmes'a* 

Dünkü gün kumandanla görüştükten sonra ayrıca bir  mek
tup yazmaya söz vermişt im, işte yazıyorum.  Kumandan merkeze 
dönmüştür, onu gördüm ve mektubunuzu verd im.  Mütalaanızı bü
tünüyle okudu. Cevabı eskisi gibi "Siyasi sonuçları düşünemem, 
ne olursa olsun diyerek si laha sarı lmış bir mi l letin  b ir  kısmın ın ba
şında bulunuyorum. Maksadımız buradan ve her yerden işgal 
kuwetlerin in çeki lmesid i r  " cümlesinden ibaret kald ı .  Ş imdi kişisel 
fikriill i söylemeden önce aldığım açıklamaları yazıyorum.  Diyor k i :  
Maraş hakkında al ınan bi lgi ler eksiktir. Doğrusu şudur: Fransızlar 
gerçekten önceleri top kullanarak merkezi kısmen ve civarındaki 
birkaç köyü tahrip etti ler. Fakat sonra Kuvayi Mi l l iyen in her tarafın
dan gönderilen imdatlarıyla kuwetlenen şehir halkı sokak çarpış
malarını bile kabul ederek Fransızları ve onlara uyanları tamamen 
Maraş'dan çıkard ılar. Şimdi Maraş'da Fransız kuweti yoktur. Ayn
tab da burası g ib i  si laha sarı ld ı ,  uğraşıyor. Cerablus ve Arappınarı 
u rban Kuvayi Mi l l iyesi tarafından bütün mevkileri tahrip edi lmek 
suretiyle temizlendi .  Ve her tarafdan Kuvayi Mi l l iye gelmek üzere
dir .  Bu duruma karşı buradaki Fransızların inadı beyhudedir .  Yal
n ız kumandanın ifadelerini şuraya harfiyen yazdıktan sonra kişisel 
fikrime geliyorum.  Ben d iyorum ki U rfa'nın esenl iğ i  ben im için bir 
amaçtır. Bunu siyasi akımın zeh ir l i  darbelerinden kurtarabilsem, 
işte başarım bundan ibaret kalacaktır . Bunun için çare Kuvayi M i l
l iye ile işgal kuweti arasında sağlıkl ı  biryol bulmaktadır .  Bu yol lar 
şu suretle özetlenebil ir .  

1 .  Fransız işgal i  kuweti Urfa'yı terketmeksizin Kuvayi Mi l l iye 
i le araların ı  bulmak. 

2. Fransızlar Urfa'da kalarak Kuvayi Mi l l iyen in dağı lması . 

3. Fransızlar Urfa'yı terk ederek hükümet idaresinin Kuvayi 
Mi l l iyen in arzusu yönününde yürütü lmesi . 

Bun lardan bir ve ikinci maddeleri birden karşılaştıral ım.  Ku-

* Defter sf. 1 3; Hoımes a .g .e sf. 1 03-1 OS 
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vayi Mi l l iye şimdil ik ve Fransız ve Osmanlı hükümetin in istekleri
ne aykırı hareket eden bir kuvvet olduğuna göre, her iki hükü
metin takibatından korkarak barışa yanaşamaz. Ve bu kuvvet ile 
reisierin i  ayağa kald ı rdığı aşair dahi bu çözümü kabul etmez. 
Hakkını korumak iddasında bulunan ve si laha sarı lmış bir ahali 
vardı r .  Bu kuvvetler arasında bu fikri i leri sürmek mi l l i  bir h ıyanet 
şekl inde değerlendir i l i r .  

Fransızları Urfa'yı terk etmekle de değerlendirel im .  Fran
sa'n ın burada bir  kumandanı ve bir idare memuru vard ır .  Bu ku
mandanı ve idare memuru durumu düşünür ve gereği gibi de
ğerlendirerek ortak bir karar verir lerse, hükümetleri kendi lerini 
sorumlu ve muhatap tutmaz. Durumu ayrıntısıyla düşünürlerse 
Urfa'yı terk etmekle hem Fransız hükümetine hizmette ve aynı 
zamanda insani bir harekette bulunurlar. 

Şunu demek isterim ki Fransız kuvvetinin burada bulun
ması barış hazırl ığ ında bulunan komisyonların b ir  kararı gereği
dir .  Bu karar cebren buraları işgal hakkın ı  verebilecek bir şeki lde 
ise buradaki kuvvet, g itmekle tekrar daha çok ve daha kuvvet l i ,  
toplu,  mitralyözlü b ir  kuvvet şekl inde ger i  rlöner. Ve sorunu tabi i 
ki daha kesin olarak çözer. Barış konferansı kararı buna şami l  
deği lse de yalnız bu memleket, ahal is in in rızasıyle barışçı yolla 
işgal ed i lmek gerekiyorsa mi l letin  bu ayaklanmasına karşı bura
daki kuvvetin durumu koruyamayacağı dünkü tecrübeyle ku
mandanlıkça da anlaşı lm ış olacağ ından yenidgn kan dökmekte 
ısrar etmek, itiraf olunmal ıdır ki insaniıkça artık pek hoş görül
mez. Şuraların ı  sizde lütfen biraz insafl ı düşününüz. Bu sorunu 
hangi noktadan muhakeme edecek olursc:nız Fransız hükümeti
n in ve bu ahal in in menfaati yaln ız Fransız kuvvetlerin in -ihtimal ki 
muvakkaten olur- şimdi l ik çeki lmesine bağl ıd ır .  Ve bunu yine in
sani bir işlem yapmış olmak üzere düşünerek bitirmenizi rica 
ederim. Dünkü çatışmada Kuvayi Mi l l iye Fransızlardan ald ığı 
esirler arasında yaral ı  olanları iy i  b i r  şeki lde tedavi iç in hastane
ye göndermiş ve diğer es i rlerin de Kuvayi Mi l l iyece istirahatleri
nin temin edi ld iği  görülmüştür. Yine saygı lar, selamlar ederim ,  
aziz dostum. 1 8  Şubat 1 920 Urfa MutasaıTıfı 

Ali Rıza 
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Nezaret Makamından 

Diyarbekir'de 13. Kolordu Kumandanlığına* 

C : 1 6  Şubat 1 920 t. ve Har.  484 .n .  şifreye 

Urfa'da Fransız kuwetleri varken tarafımızdan asker sevki 
uygun deği ldir .  Fakat daima durumu takip ederek herhangi bir 
sebeple Fransız kuwetlerini tahl iye eder etmez ewelce veri lmiş 
tal imat dairesinde asayişi sağlamak maksadıyla geciki lmeksizin 
askeri kuwet sevkini  ve gerek halen ve gerekse i lerde meydana 
gelebi lecek yeni durumlar karşısında mahall ince de Osmanl ı  
egemenl ik ve yönetimin in korunmasına çal ışı lması hususunun 
sağlanmasına gerekl i  ve uygun tedbirler al ınmasın ı  ve hiçbir su
retle Arap kuwetlerin in işgaline meydan veri lmemesini  r ica ede
r im. 1 8  Şubat 1 920 

* 0 : 1 78, K:43, A: 1 /3 ,  F:60.61  
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Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetim lerevi 
Urfa 2 1  Şubat 1920 

Beni ,  dostunuzu öldürmek istediğin ize inanmıyorum. Zira 
dün akşam Mi l l i  Kuwetler tarafından üç defa yetimlerevi üzerine, 
en çok benim yattığ ım oda üzerine ateş edi ld i .  Ben şimdi hasta
yım, size uzun bir mektup yazamam. Fakat yine Amerika ad ına si
zi protesto etmeye gücüm yeter. Türkiye'ye karşı savaş i lan etme
yen o Amerika, büyük hükümetdir .  Hatta yakınlarda, bu gibi mey
dana gelen uygunsuzluklara karşı ,  bulunduğum bina üzerine Kı
zılhaç bayrağı çeki lmiştir .  M i l l i  Kuwetlerin kumandanın ın teklifi 
üzerine onu oraya dikt im. Almanyadan başka bütün doğu mi l let
leri tarafından buna rağbet edi lmiştir .  Şimdi de Türkiye etmiştir .  
Amerikan hükümetin in Dışişleri yönetim sekreteri benim en yakın 
dostumdur. Duvarlarda görülüyor, bu adam sizin beni ve Miss 
Loy'u öldürmeye teşebbüs ett iğinizi - hem de üç defa - çabucak 
haber alacaktır . Bu defa Amerikan başbakanından hükümetinize 
protestodan daha fazla b ir  şey gelecektir . Bundan başka yine si
zin kuwetleriniz bizim öbür evde defalarca Teğmen Vidin üzerine 
ateş etmişlerdir .  Kendisine ve beraberinde bulunan diğer Ameri
kal ı lara isabet etmemiştir, teessüflerimi  bi ld irir im .  Fransızlar karşı
lık verdi ler fakat kumandanları tarafından art ık buradan ateş edil
mesi şiddetle yasakland ı .  Bunu maalesef söylüyorum ki ,  b i r  daha 
vukua gelmeyecektir .  Siz ki bana ve dostunuz Bnb. Bruce'a söz 
verdiniz ki işime devam edebileyim. Rica ederim,  bu hususta ke
sin emir verd iğin izi işitmek isterim .  

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 7 

- 50 -



47 

13. Kolordu Kumandanı A. Cevdet Bey'den 

20. Kolordu Kumandanlığına* 

Urfa'dan at i le S ivereğe gelen ve Kolordu'ca şimdi alınan 
1 5  Şubat tarih l i  bilgiye göre Ermeni ve Süryani gençlerinden 
1 200 kişinin kend ilerine iyi davranılmasına rağmen Fransızlara 
katı l ıp si lahiandınidığı bi ldir i lmiştir . Ermeni mahallelerinde bulu
nan 200 Fransız i le ik i  makinalı tüfekten oluşan bir kuwetin Tılfın
dır mevki i n i  işgal etmiş olduğu, Amerikan Yetimlerevi ve Kil isesin
de Fransız askerlerin in bulunduğu ve arasıra ateş etmekte olduk
ları bi ldiri lmiştir. 

Ermeniler hastane i le mahalleleri arasında g izl i  yol kazarak 
Fransızlarla bağlantı kurmuşlar, Kuvayi Mi l l iye, S iverek'den basıp 
götürdükleri topla hastane binasını bombardıman etmişse de 
Süryani ve Ermenilerin katı lması ve tümü silahiandırı ian Hristiyan
larla birl ikte düşmanın sayısının 2000'e u laşması nedeniyle du
rumda değişik l ik olmamıştır. 

Ermeni lere tarafsız kalmalarıyla i lg i l i  nasihat edilmişse de 
dinlemeyerek ateşe devam etmişlerdir. Fransızların ,  bu şekilde

. 
Ermenileri silahiandırmaya devam etmeleri halinde durumun va
h imleşerek bir çok kanların dökülmesine neden olabilecekleri 
şüphesizdir. 

Urfa meselesin in hava durumunun da etkisiyle Maraş olayı 
g ib i  uzamaya ve büyümeye müsait olduğu anlaşılmaktadır. 1 9  
Şubat 1 920 

* D: 1 336/1 3-6, K: 24, F: 23 
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Amerikan Kuru mları Başkanı M iss. Holmes'a* 

Dünkü gün gönderilen mektubunuzu ald ım.  Hastal ığ ınıza 
üzüldüm, şifalar duasında bulundum. Mektubunuzu Kuvayi Mi l l i 
ye kumandanına gösterd im.  isteni lmeyen olayların görülmemesi 
için Fransızların işgal ett iği yerlere komşu Külatlı tepesindeki bina 
ve çadırlarda Amerikalı kimselerin kalmaması ve Dr. Vischer' in  
hastanesinin de Ermeni mahallesine getir i lmesi ve bu kurumlarda 
bulunan Fransız muhafıziarına silah attınlmaması gerektiğ in i ,  
meydana gelen olaylara kendisinin de üzüldüğünü fakat çaresi 
olmadığın ı  beyan etmiştir. Bu durum maslahata uygun olduğu
dan öte tarafta Amerikalı kalmış ise Vischer' in hastanesiyle birl ik
te Ermeni mahallesine gönderilmesi gerekir. Taraflar arasında si
lah kesi lmek üzere yarın nakil için bugün cevap bekl iyoruz. Ewel
ki mektuplarımda yazdığım üzere benimle i lg isi olmayan şu me
seleyi size ve insanl ık alemine h izmet etmiş olmak üzere şu suret
le sonuçlandırmaya çalıştığ ırndan dolayı sevinçliyim .  Dr. Visc
her'in Ermeni mahallesinden nakl ine muvafakat olunmanın Erme
ni mi l leti için ikinci ve kesin bir emniyet del i l i  olduğunu da ekie
meye mecburum, efendim. 22 Şubat 1 920 

* Defter sf. 1 4  
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Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetim lerevi 
Urfa 25 Şubat 1920 

istanbul 'da Amerikan Sefi rine çekilmek üzere size zarf içer
sinde bir telgraf gönderiyorum. Lütfen benim yazmış olduğum gi
bi ingi l izce çeki lmesine dikkat buyurun .  Bu lütfunuza karşı yine 
size minnettar kalacağım. Kal ınız saygıyla. 

Mary Caroline Holmes 

* Defter sf. 7 
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Siverek Müdafaai Hukuk Cemiyeti Başkanı Cudi Pa
şa'dan 

Heyeti Temsiliye Başkanlığına* 

1 - 20.000 kadar ihtiyat cephaneleri, tedarik edi lmiş bir mik
tar erzak i le 40 baş sığır hayvanları bulunduğu anlaşı lmıştır. 

Fransızlara yardım eden Ermenilerin memleketleriyle i lg i leri 
kesi lmiş, erzak ve yiyecek-içecek ve yakacak tedarikleri dahi men 
edi lmiştir. 

2- U rfa Ermeni Mi l l i  Meclisi tarafından Halep Ermeni Mi l l i  
Meclisine yazı l ıp  taraflarından tutulan bir mektup içeriğinden Urfa
daki Ermeni lerin setalet ve perişan l ık  içinde bulundukları para ve 
erzakları kalmadığından bir çare arayışıyla yard ım edi lmesini Ha
lep Ermenilerinden istemişlerdir .  

3- Her gece baskınlar icrasıyle düşman sıkıştırı lmaktadır. 
Havanın düzelmesi halinde genel bir hücum yapı lması kararlaştı
rı lmıştır .  

4- Düşmana imdad kuwetlerinin yetişmesi zayıf ihtimald ir. 
Ş imenditer hattı i le köprüler tamamen tahrip edilmişti r. Nehir üze
rinde de gerekli tedbirler al ınarak Suruç, Birecik için dahi haber
leşme postaları sağlanmıştır. 

5- En çok top cephanesiyle Osmanl ı  mavzer cephanesine 
ihtiyaç vard ır. Şimdiye kadar yalnız Siverek'den verilen ve Siverek 
Kuvayı Mi l l iyesi tarafından alınan 1 O sandık mavzer cephanesin
den başka cephane gelmemiştir .  24 Şubat 1 920 

* K: 24, D: 1 336/1 3-6, F:  26 
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U rfa M utasarrıfı Ali Rıza Bey'e* 

Amerikan Vetimlerevi 
Urfa 25 Şubat 1920 

Şimdi benim idarem altında bulunan ve adetçe bir çok köy
lerin ahal isine eşit bir halkın günlük geçimini düşünmek ve teda
rik etmek sanıyorum ki size nasip olmamıştır. Eğer Mi l l i  Kuwetle
rin Fransızlara hücum etmek maksadından önce haberdar edil
miş olsaydım,  tabi i  ki ben de bir çok yiyecek anbar edecekt im.  
Durum şudur ki bu gün son ekmeğimi yiyorum ve odun zaten 
bitmiştir. Urfa'da ancak bir adam var ki ben onu dost deni len kut
sal adla anmaya alışmışım. Ve her saat endişe verici bir hal ka
zanmakta olan böyle buhranlı zamanlarda yard ım için ondan 
başka kime başvurabil irim? Yüksek aracı l ığ ın ızla bir takım yiye
cek elde etmek acaba mümkün değil midir? Zorunlu ihtiyacım 
şimdi 1 00 kile buğday, 2 ki le nohut ve mercimek ve bir kantar 
tuzdan ibarettir .  Bu şeyleri teminin ben im için mümkün olup ol
madığın ı  lütfen bana bi ldiri r  misiniz? Eğer harnallar ve hayvanlar
la çarşıdan taşımaya izin verirseniz odunu Erzurum' lu  Antran ik 
deni len adamdan alırım.  Bu nazik noktaya gerçek b i r  dost gibi 
yaklaşman ızı , b ir  çok çocuğa hayat vermek hususunda yardım 
etmenizi rica ederim.  Ben ki o kadar uzak yerlerden bunları kayır
mak için gelmişim, eğer tam sağl ık l ı  olsaydım,  Basmahane gibi  
tarafsız bir yerde sizinle şahsen görüşme şerefini rica edecekt im. 
Fakat hala rahatsız ve yataktayım, odadan çıkamıyorum. Bu 
mektubu yazarken Halep'deki bizim Komiteden gönderilen mek
tubu ve sizin lütufnamenizi ald ım.  istanbuldaki Amerikan seti riyle 
haberleşrnek fırsatını bana vadettiğinizden dolayı daha fazla 
memnunum. Bi raz sonra bir telgraf göndereceğim,  bu telgrafı 
çektirmenizi rica ediyorum. Bu mektupla bir l ikte Amerikan yü
nünden el imle işlemiş olduğum bir çift çorabı size gönderiyorum.  
Amerikalı eriere işlemiş olduğumuz bu  çarapiarı kabul  ederek 
böylesi soğuk ve karlı gün lerde giyip kul lanmanızı rica ederim .  
Lütuf ve yard ımlarınızı cevaben bekliyorum. 

* Defter sf. 8 
Mary Caroline Holmes 
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Amerikan Kurumu Yöneticisi Miss. Holmes Cenaplarına* 

1 .  Telgrafınızı burada i ngi l izce haberleşme memuru olmadı
ğı  g ib i  telgraf da kırık olduğundan özel yazışmayle S iverek'e gön
derd im.  Orada yazamazlarsa yazacakları bir yere gönderecekleri
ne ve herhalde yerine aynen ingi l izce olarak yetişeceğine emi
n im.  

2.  Erzak meselesine gelince bunun şekli değişti ve bi rçok 
ayrıntı vermek gerekl i .  Şöyle ki : b i l i rs iniz ki Ermeniler si lah l ı  bir 
tarafsızl ık i lan i le bir l ikte si lahl ı h içbir Kuvayı Mi l l iye mensubunu 
içeri almadıkları halde Telfutur'da bir Fransız harp mevkii vardır . 
Bu mevkii hakkında şimdiye kadar ik i  fikir akımı çarpışmaktaydı .  
Birinci kıs ım Ermeniler si laha sarı lmış ve fı rsat bulunca Fransızla
ra yardıma hazı rdır .  Ve Telfuturdaki Fransız mevkiinde fiilen Fran
sızlara ateşe katı ldıkları g ibi Fransızları da içlerinde yatır ıp besle
mektedirler. ikinci kısım ki çoğunluğu oluşturuyordu,  bu fikri red
dederek Ermenilerin si lahl ı Kuvayı Mi l l iye mensuplarını içeri alma
maları bazı olaylardan doğmuş korku ve telaştandır, Telfutu rdaki 
Fransızlar doğrudan doğru Fransız karargahı ile bağlant ı l ı  oldu
ğundan oradaki Fransız si lahl ı kuwetinin yemesinde içmesinde 
Ermenilerin katı l ımı yoktur, fikrindedirler. Bu ik inci kısım şimdiye 
kadar fikrin i  kabul ettirmekte ve her vakit Telfutur bahanesiyle bir 
Ermeni meselesi çıkarmamak için hatta savaş gerekleri bakımın
dan en önce alınması gereken Telfuturdur mevki ine karşı hücu
mu önlemede başarı l ı  olmaktaydı .  Ve yalnız Ermeni mahallesine 
erzak ve yakacak gi rmesinde zorluk çıkaran bir inci kısıma karşı 
bu hususta ses çıkarmamakla yetiniyordu.  Bediüzzaman karako
lunun Kuvayı Mi l l iyece işgal inden sonra birinci kısmın fik irleri ağı r  
basar o ldu.  Bediüzzaman karakolundaki Kuvayı Mi l l iye Fransızlar
la Telfuturdaki Fransızların arasına girerek buluşmaların ı  önledik
ten sonra 24 saat zarfında Fransızların ekmeksiz, yakacaksız ve 
hatta cephanesiz kalarak tesl im olacaklarını ve hiç olmazsa Er
menilerden Fransız karargahına geçmek üzere bir  aracı l ık tekl ifin-

* Defter sf. 1 1  
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de bulunmaları gereğinde birinci ve ikinci k ıs ım fikir sahipleri an
laştı lar. 

Günler geçip Telfuturdaki Fransızların tesl im ya da aracı l ık 
tekl ifinde bulunmadıktan başka daha kuwetl i  ve daha şiddetle ve 
her askeri mevkiiden etrafa fazlasıyla ateş püskürtmeleri Ermeni
lerin Fransızlara katı l ımları olmasa bile yardım hususunda taraf
sızl ığa uymadıkları kanısını uyandırdı . Ve bunun sonucu olarak 
artık mahallelerine her türlü erzak ve yakacak ve harbe yarar her
şeyin g i rişi Kuvayı M i l l iye kumandanlığınca şiddetle yasaklandı. 

Maalesef bunun sonucu olarak Kurumunuzdaki Ermeni ye
timlerine gerekl i olduğu bi ldiri len erzak ve malzemenin yetimler o 
mahalleden çıkarı lmadıkça verilmeyeceği ve yetimlerin Ermeniler 
tarafından yediri l ip  içiri lmesi gerekeceği ve yalnız miktarı 1 O 'u 
geçmeyen Amerikal ı lar iç in isteni l i rse günlük ihtiyacı veri lmek 
üzere herşey sağlanabi leceği Kuvayı Mi l l iye kumandanlığından 
kesin bir dille söylendi ve size yazıldığı anlaşı ld ı .  

Ermenilere yine bir dost mahrem sıfatıyla artık bir  daha 
öğüt vermek her ik imize de düşüyor. Süryan i ler korkuyu atarak 
Fransız karargahında kalmış olan delikanlı ları geri getirip Kuvayı 
Mi l l iye kumandanı i le görüştü uyuştu. Şimdi pek serbestler. Er
menilerin de fakir Urfa Ermenisi sinesinde açı lmış bulunan şu Tel
tutur yarasın ı  ne yapıp yapıp temizlemeleri ve Kuvayı M il l iye ku
mandanı ile anlaşmaları uygun olacaktır. Ve bu da Fransızlara la
yıkıyle cevap verip göndermek ve hiç olmazsa artık Teltuturda b i r  
Fransız si lahlı kuwetin in varl ığ ını  sağlayacak derecede ateş açtır
mamak i le kabild ir  zannındayım. istemediğim şu cevaptan doğru
su çok üzgünüm, azizem. 26 Şubat 1 920. 
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Amerikan Yelimlerevi 
Urfa 29 Şubat 1920 

Urfa M utasarrıfı Ali  Rıza Bey Hazretlerine* 

Bugünkü mektubunuzu ald ım.  Ewelce size yazmışt ım, 
Fransa Amerikan ın  müttefikidir . Washington'daki Amerikan hükü
meti bu taraflarda bulunan bütün Amerikal ı ların korunmasını  
Fransız hükümetine bırakmıştır.Urfa'n ın  Fransız kumandanı tara
fından bir miktar Fransız asker bizim yeni eve muhafız olarak ko
nulmuş ve bu eve düşman tarafından ateş edilmedikçe kendileri
nin de ateş etmemeleri emredi lmiştir . Kızı lhaç bayrağı tarafsız 
Amerikan bayrağı evin üzerinde uçarken siz ateş etmişs in iz ve el
bette orada bulunanlar Amerikalı ların hayatın ı  muhafaza etmek 
için size ateş edeceklerd i .  Zira on lar orada yalnız bu maksat için 
duruyorlar. S iz dün bütün gün minarelerden benim bulunduğum 
ev üzerine dahi ateş ett iniz. Sizin ateşlerin izden bu yataktayken 
bi le zor kurtulabi ld im. Halbuki bizden bir tek ateş bi le karşı l ık  ve
ri lmedi .  Ali Saip Bey' in teklifi ve muhafazamızın yegane nişanı 
olarak istemiş olduğu Kızı lhaç bayrağı bu esnada üzerimiz de 
bulunuyordu .  Siz pekala bi l i rsiniz ki Amerikal ı ların burada ki l ise
leri yoktur. Vetimlerevine yakın olan ki l ise, Ermeni ve Protestan 
kil isesidir .  Orada bir tek Fransız askeri yoktur ve olmamıştır. Bu
rası Ermeni kad ın  ve çocuklarla doludur. Vet imlerevinin erzak 
meselesine gelince bana erzak vermeyi yani satmayı reddetmek
le beni tekdir veyahut ızrar edemezsiniz. Biz Amerikal ı lar erzakı
mızı Amerikadan geti ri riz. Bizde çok var. Siz Urfa memurları Ce
mal Paşa'dan az mı insaniyetkar oldunuz. Cemal Paşa bütün 
muharebe zarfında Beyrut'daki büyük Amerikan kolej in i  iaşe ett i .  
Pekala bi l i rd i  ki orada bir çok Mıs ır l ı  talebeler var id i .  

Bunları hatta ordusuna asker alabi l i rken onlara katiyen do
kunmadı ,  acaba işitmedin iz mi? Bu sonbaharda kuzeyde bir çok 
Türk subayı Amerikan yardım komitelerine bin lerce l i ra değerin
de erzak ve buğday vermişler. Şimdiye kadar ası l centi lmenl iğiy
le yadett iğim Urfa'daki muharipler midir? Yalnız ki insaniyetkar ol-

* Defter sf. 8 - 58 -



mayı unutuyorlar. Siz ve müftü ve şehrin diğer eşrafı beni ve ye
timleri kayıracağın ızı i ngi l iz kumandanı Bnb. Bruce'a vadettiğinizi 
unuttunuz mu? Ol vakitlerde müftü bütün camilerde bana ve işi
me zarar getirene lanet ediyordu.  Şimdi bu lanetin sizin üzerine 
geleceğinden korkmuyor musunuz? Badı l l ı  Sait Bey'e söyleyiniz 
ki dün kendisinin ateş etmiş olduğu evde benimle ekmek kesti 
(yeni  tuz ekmek yedik beraber) ve orada bana dostluğu ve yardı
mı vadetti .  Ben böyle dostluğu anlayamam. Siz benim dostum
sunuz ve o zamanlar da size güvenebi l i r  ve size müracaat edebi
l i r  olduğumu bana söylediğiniz vakit sözünüze inanmışt ım. Hal
buki görülüyor ki aldanmışım.  Ewelce yazdığım gibi dün Cami
kebirden bize çok mermi geld i .  Niçin? Ne sebepten? Aldatmayı
nız, benim hükümetim Urfa'daki memur ve muteberanın cümlesi
n in isimlerini bil ir . Washington 'un uzun kolları vardır .  Herhangi bir 
Amerikal ın ın hayatına kasdedi l i r  veyahut herhangi bir Amerikal ıya 
kendisininki lerle beraber böyle elem çektiri l ince mutlaka talep 
edilecektir. Eğer akl ın ız varsa size i lanı harp etmemiş dünyanın 
bu medeni mil letin i  size düşman etmekten kaçınırs ın ız. Zira pek 
yakın bir gelecekde en elim günlerinizde hiç olmazsa bir tek dos
tunuz olur idi. Kal ın hürmetle. 

Mary Caroline Holmes 
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1 3.Kolordu ve 5. Fırka Kumandanl ıklarına* 

Urfa Cephesinde çal ışan reisler ve civar Müdafai Hukuk Ce
miyetleri top, cephane vs. hakkında buraya başvuruyorlar. Bu hu
suslar için kabul edilen 5 . Fı rka'ya başvurmaları gereğin i  yazdım. 

U rfa'nın boşalt ı lmış olmasına ve yaln ız b ir  kaç binada düş
man bulunmasına nazaran telaş etmeye yer olmadığın ı  ve binalar 
alınabilecekse sıkı bir kuşatma yapılmasını  bi ldird im.  

Anlaşı ldığına göre Urfadaki işler savaştan ve askerl i kten an
lamayan adamlar tarafından yöneti l iyor. Oradakilere baş olacak 
uygun bir kişin in Kolorduca gönderi lmesinin münasip olduğu fik
rindeyiz. 4 Mart 1 920 

Mustafa Kemal 

55 

Kolordu Kumandanlıkianna ve Harbiye Nezaretine** 

Urfal ı lar kısmen göçe başlamışlardır .  Ermeni lerin bir kısmı 
mahallelere girerek müslüman ahaliye ateş etmeye başlamışlar
d ır. 7 Mart 1 920 

* K: 24, D: 1 336/1 3-6, F: 29- 1 1 
** K: 3 1 8, D: 3 1 -H:  29, F: 34-29 
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1 3. Kolordu Kumandanı A.Cevdet Bey'den Kolordu Kuman
danlıklarına* 

Urfa Mutasarrıfl ığ ının 26.2 . 1 336 tarihl i  raporunda U rfa'da 
Kuvayı Mi l l iye'n in günden güne çoğaldığ ı ,  hükümet görevlerin in 
tamamiyle yerine getiri lmekte olduğu ve hareketin medeni bir  si
lahlı kuwete yakışır bir  suretle cereyan ettiği bi ldir i lmiş müslüman 
olmayan unsurlara ve ecnebilere hukukların ın güvenl ik alt ında 
bulunduğu açıklanmıştır. Fransızların (Ermenilerle) bağlantıları 
kesi lmiştir. 

Yaklaşık bir ay kadar ewel Şerif Abdullah namında bir kişi 
Cerablus'a gelmiş ve Aneze reisierine Fransızlar aleyhine hareket 
etmemeleri için görünüşde öğüt vermişse de hakikatde aşiretleri 
işgal aleyhinde teşviklerde bulunduğu anlaşı lmıştır. l l  Mart 1 920 

57 

2.Fırka Kumandanı Yarbay Akif Bey'den 13.Kolordu Kuman
danlığına 

" Aşiretlere ve ahaliye kumanda yok denecek düzeyde ol
duğundan Urfa Kuvayı Mi l l iye Kumandanına karşı bir hoşnutsuz
luk vardır .  1 3  Mart 1 920 

* K: 3 1 8, D: 3 1 -H .  29, F: 34-29 
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1 3. Kolord u  Kumandanı A.Cevdet Bey'den Ankara'da 
Heyeti Temsil iye'ye :* 

Urfa'daki Fransızlar yerleştik leri binalarla şehre hakim iki  te
peyi de dayanak noktası hal inde tahkim etmişlerd ir .  Bu iki daya
nak noktası biribir in i  ateşle koruyacak durumdadır. Sayıları , ken
di lerine katılan Ermeni lerle beraber 800 kadard ır .  36 otomatik tü
fekleri vard ır. 

Ermeni mahal lelerine bağlantıları bulunduğundan erzak da 
tedarik etmektedirler. Ş imdiye kadar binalar bin kadar mermi i le 
tahrip edi lmiştir. Fakat miktarı önemli b ir  sayıya ulaşan Kuvayı 
Mi l l iye savaşçıları sald ırıya cesaret edemiyorlar. 

Bundan başka yapı lan teşkilat ve emirlere uymuyorlar. Bu 
duruma göre U rfa meselesinde bir an ewel sald ırıyle hareket et
mek için düşmanın ik i  misl i  düzenl i  kuwete ihtiyaç vard ır. Bütün 
kolordunun savaşçı sayısı ise 1 500 kadard ır. Bu bölgede asker 
tedarik ederek kadroların tamamlanması ,  tal im ve terbiyesi ,  şim
diye kadarki çal ışmaya göre mümkün deği ld i r. Buna rağmen bü
tün kolordunun Urfa meselesi için toplanması mümkün deği ld i r. 
Çünkü bölgenin asayiş durumu elvermez . . .  24 Mart 1 920 

* K: 3 1 8, A: 5/2307, D: 3 1 -H.30, F: 3 5- 1 0  
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13. Kolordu Kumandanı A .  Cevdet Bey'den 

H eyeti Temsil iye'ye* 

Urfa'da mahsur kalan Fransızların hali iyi deği ld ir. Yeme iç
me hususunda zorluklar içinde bulundukları , tuzsuz ekmek yedik
leri haber al ınmıştır. Urfa'daki Fransız kumandanı tarafından yirmi 
l ira ücret verilerek bir ulakla Arappınarına gönderi lmekte olan bir 
mektup elde edi lmişti r .  Ulağın ifadesi de Fransızların erzak ve 
cephane bakımından zor durumda bulundukları yolundadır . 

Bunun üzerine Urfa'daki Fransızlara yeniden bir baskın ya
pı lmak üzere hazır l ık yapı lmaktadır. Yeniden Urfa'ya silah ve cep
hane gönderilmiş ve Urfa'da düzenl i  bir taburun teşki latı hayl i i ler
lemiştir. Hısn ımansur taraflarından da Kuvayı M il l iyenin son saldı
rısına katı lmak üzere hareketleri bi ldiri lmiştir. 

Urfa'da bulunan iti laf Partisine mensup bazı kişilerin Ankara 
Kongresinin Padişahın  rızası aksinde olduğundan delege gönde
rilmemesi ve Fransızlarla barış yapmak gerektiği hakkında propa
ğanda yaptıkları haber al ınmıştır .  Bunlardan ileri gelenlerin tutuk
lanarak Diyarbekir'e gönderilmeleri emrolundu.  28 Mart 1 920 

* K: 3 1 8, A: 5/2307, D: 3 1 -H.20, F: 3 5- 1 6, 1 7, 1 8  
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Siverek'de 2 . Fırka Kumandanı Yarbay Akif Bey'de n  Di
yarbakır'da 1 3. Kolordu Kumandanlığına* 

1 .  29/30 mart gecesi Badı l l ı  aşiretinden düşmana baskın 
yapan bir kısım kuwetler, düşmanın şiddetl i  d i renişi ve bomba ve 
makinalı tüfek at�şine maruz kaldığından üçü ağır  dört yaralı ve
rerek geri çeki lmiştir .  

2 .  29/30 Mart gecesi Ermeni mahallesinden kaçan Süryani
lerden öğreni ldiğine göre Ermenilerin kendi mahallelerinde dina
rnit ve bomba imal edip hazırladıkları ve 500 mevcutl u  bir kuwet
le hücum hazırl ıkları görmekte oldukları , Ermeni yetimlere veril
mekte olan ekmekle Fransızları besiernekte oldukları ve Fransız 
s iperlerinde nöbet bekledikleri anlaşı lmıştır .  

3. Urfa'daki kuwet çok azalm ıştır .  Ahal iden istifade oluna
mayacağına kesin kanaat olunmuştur .  30 Mart 1 920 

1 3. Kolord u  Kumandanı Ahmet Cevdet Beyin Cevabı: 

Hısnımansur Kuvayı Mi l l iyesinin hareketi için yazı yazı ld ı .  
U rfal ı ların dışarıdan gelen kuwetlere dayanarak Maraş' l ı lar g ib i  
harniyet göstermemeleri esef vericidir .  Fransızlarla Ermenilerin 
Karşı sald ır ıs ının aşiretleri ürkütmesine hiç neden yoktu . Ermeni
lerin katl iamına uğramamak için gönderdiğimiz 400 tüfekle he
men mi l l i  bir tabur teşkil ed i lmesi temenni olunur. 

* K: 3 1 8, A: 5/2307, D: 3 1 -H .30, F: 3 5/1 3, 1 4  
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ŞURKAV YAYlNLARI 

Sıra Yayın 

N2 Kitabın Adı Yazarın Adı Y11ı 

Hz. ibrahim Konulu Yeni Besteler Sabri KÜRKÇÜOGLU 1992 

2 Urfa Mustasarrıfı Şehit Nusret Müslüm AKALIN 1992 
Bey'in Nemrut Mustafa Paşa 
Divan-ı Harbindeki Savunması 

3 Hz. ibrahim (A.S.)'ı Anma Sabri KÜRKÇÜOGLU 1992 
Şanlıurfa 1. Kültür ve San'at 
Haftası Faaliyetleri 

4 Hz. Eyüp Konulu Şiirler Sabri KÜRKÇÜOGLU 1992 

5 Şanlıurfa Falklorunun Kaynak Abuzer AKSIYlK 1992 
Kişisi Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

6 Takvimden Kopan Yaprak (Şiirler) Mahmut Şevket AKKAYA 1993 

7 Şanlıurfa Camileri A.Cihat KÜRKÇÜoGLU 1993 

8 Şanlıurfa Sanayi Rehberi Abuzer AKSIYlK 1993 

Sabri KÜRKÇÜOGLU 

9 Hz. Eyyüp Konulu Yeni Besteler Necmi KlRAN 1993 

Sabri KÜRKÇÜOGLU 

10 Ali Rıza-Ahfada Yadigar Urfa Müslüm AKALIN 1995 
Mücahedesi 

11 Şanlıurfa'da Canlanan Tarih A.Cihat KÜRKÇÜOGLU 1995 

12 Bir Damla Söz (Şiirler) Şükrü ALGIN 1996 

13 Şanlıurfa Cülha Dokumacılığı Yrd.Doç.Dr. Feriha 1996 
AKPINARLI 

14 Şanlıurfa Mezar Taşları Mahmut KARAKAŞ 1996 

15 Urfalı Şair Abdi Yrd.Doç.Dr. M. Emin 1997 
ERTAN 

16 Urfa'nın Kurtuluşuyla ilgili Müslüm AKALIN 1997 
Belgeler 
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