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ÖNSÖZ

Tarihî gerçeklerin saptırılması, değiştirilmesi veya örtbas edilmesi 
mümkün değil. Aradan yıllar geçse de belgelenmiş, kanıtlanmış olaylar, bi
reyler ve toplumlar için ibret alınacak kaynaklar olarak önem ve değerini 
korur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci yaş gününde, bu nitelikteki 
belgesel bir kitap tekrar günışığına çıkarılmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, 73 yıl önce yayımlamış olduğu Türk- 
Yunan ilişkilerinden bir kesiti belge ve fotoğraflarla anlatan “Pontus Mese
lesi”  adlı kitabın, bugünkü dile çevrilerek yeniden basımından dolayı mut
luluk duyuyorum.

Türk Milletinin yakın tarihimizde yaşadığı acı olayların, karşılaştığı 
tehdit ve tehlikelerin nasıl saptırılmak istendiği, silahsız ve savunmasız 
binlerce insanımızın kışkırtmalarla nasıl katledildiği bu kitaptaki resmî 
belge ve bilgilerle bir kere daha anlaşılacaktır.

1922 ve 1923 yıllarında eski Türkçe ve Fransızca olarak yayımlanan 
bu belgesel eseri, yeni bir düzenleme içerisinde ve bugünkü dilde hazırla
yan, değerli bilim adamı Dr. Yılmaz Kurt’a ve çalışma arkadaşlarına, kita
bın basımını gerçekleştiren TBMM Basımevinin yönetici ve personeline tak
dir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Bu kitabın yeni yazı ve dilde basımı siyasal bir nedene dayanmıyor. 
Yeni çatışmalar, tartışmalar da amaçlamıyoruz. Sadece bilim dünyasına, 
araştırmacılara ve kamuoyuna bilgi tazelemesi gerçekleştirmek dileğin- 
deylz.

Hüsamettin CİNDORUK
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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SUNUŞ

1922 yılında bastmlmış olan Pontus Meselesi isimli bu kitap Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin bastırmış olduğu ilk kitaplardan birisidir.

Kitap, devam etmekte olan Lozan görüşmelerinde Türk tezinin haklılı
ğını açıklamak üzere kaleme alınmıştır. Resmî kayıtlara dayanılarak ha
zırlanmış, belge ağırlıklı bir kitaptır. Belli bir sürede yettşttrilebilmesi için 
kitabın değişik bölümleri ayn ayn matbaalarda bastırılnuştır. Bu yüzden 
kitapta bulunan 4 ayn bölüm kendi içerisinde ayn ayn numaralandınlmış- 
tır. Biz burada normal olarak sıra numarası verdik. Bu sebeple içindekiler 
kısmından önce yer alan bu numaralandırma meselesi ile ilgili özür dilemi- 
yi buraya almadık. İçindekiler bölümü ise sadece beş ana başlığın isimle
rinden meydana gelmişti. Biz okuyucuya kolaylık olması için ara başlıkla- 
n da içindekiler kısmına dahil ettik.

Kitap eski haıjlerden yeni harflere sadeleştirme yapılarak aktanlmış, 
bu arada kitabın anlatım özelliğinin korunmasına da dikkat edilmiştir. Ki
tap belgelere dayalı olduğundan dili pek akıcı değildir. Bazı belgelerin 
Rumca’dan çeviri olması yanında Rumca asıllanmn da düzgün yazılma
mış olmasından kaynaklanan anlatım bozukluktan da görülmektedir. An
cak bütün bunlar kitabın bir belgeler kitabı olması öneminden hiçbir şey 
kayıp ettirmemektedir.

Köy isimlerinin ve bazı özel isimlerin değişik imlalar ile değişik şekiller
de yazılmış olduğu görülmektedir. Bu durum kitabın acele bastırılmak is
tenmesi sebebiyle olsa gerektir. Bu tür yanlışlann düzeltilmesi için kitabın
1923 yılında hazırlanan Fransızca nüshasından yararlanılmaya çalışıl
mıştır. Ancak Fransazca nüsha da elimizdeki bu kitaptan hazırlanmış ol
duğundan kimi yerlerde aynı yanlışlann tekrarlandığı görülmektedir. Bu 
sebeple özellikle köy isimlerinin doğru okunabilmesi amacıyla Köylerimi» 
ve Türkiye'de Meskûn Yerler Klamızu adlı kitaplardan yararlanılmıştır.

Pontus Meselesi isimli bu kitapta yakın tarihimizin acı olaylan ibret 
verici bir şekilde resmî belgeleriyle, fotograflanyla ortaya konulmaktadır.

Pontus (Pont-Euxin) deyimi, eski Yunanlılann Karadeniz’e verdikleri bir 
isimdir. İlkçağlarda İran valisi Mihrdâd tarafından Amasya ve çevresinde 
Pont Kırallığı adlı bir siyasi birlik oluşturulmuş; M.S. 65 yılında Roma eyâ
leti olmuştur. Burada ticaret kolonisi kurmuş olan Rumlar ise XX. yüzyıla 
kadar varlıklanm sürdürmüşlerdir.

1. Dünya Savaşı sonrası Yunanlılar Anadolu’yu kolayca yutabilmek 
için burada yaşayan Rumlan da silahlı isyana sevk etmişlerdi Bu işde Pat- 
rikhâne, metrepolithaneler ve yabancı okullar baş rollerde bulunuyordu.

Yunanlılar Batı Anadolu’da zalimce ilerlerken doğuda Türklerin karşı
sına ikinci bir cephe açmak için buralarda yaşayan Osmanlı Rumlannı pi
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yon olarak kullanmışlardı. Silahlı isyana kalkışan Rumlar’a karşı Ankara 
Hükümeti, Merkez Ordusunu görevlendirmek zorunda kalmıştır.

Yunanlılar bölgede karışıklık çıkartırken İtilaf devletlerinin bölgeye mü
dahalede bulunmasını planlıyorlardı. Böylece onların yardım ve destekle
riyle emellerine ulaşabileceklerdi.

Merkez Ordusu silahlı isyanı bastırdı. Ancak geride yakılmış, yıkıl
mış yüzlerce Türk köyü bulunuyordu. Silahsız Türk köylerine saldıran 
Rum çeteleri yüzlerce günahsız insanımızı öldürmüşlerdi. Kadınlar, ço
cuklar, zavallı ihtiyarlar da kurbanlar arasında bulunuyordu. Gözü dön
müş Rum çeteleri kendilerine katılmayan Rumları bile öldürmekten çekin
miyorlardı. Özellikle Nebyan bölgesinde Türk nüfus büyük can ve mal 
kaybına uğradı.

Resmî kayıtlara geçebilen bilgilere göre Türk nüfusun uğradığı ka
yıp 1 641 şehit, 323 yaralıdır. Resmî kayıtlara geçmeyen, tespit edileme
yen kayıplar da göz önüne alınırsa gerçek kayıp binlerle ifade edilebilir. 
Bu arada Rum çeteleri 3 723 ev yakmış, 1 800 kadar değişik gasp ve soy
gun olayı gerçekleştirmiştir.

Bunlara karşı Türk Hükümetinin almış olduğu tedbirler ise yaygaracı 
Rumlar tarafından büyük bir ustalıkla dünya kamuoyuna zulüm olarak 
gösterilmiştir. Böylece kendilerini mazlum olarak göstererek Yunan Mega- 
lo-İdea’sını gerçekleştirmeye çalışanlar dünya kamuoyunu kendi yönlerin
de şartlandırmaya çalışmaktadırlar. Tarihin acı noktalarım unutmamıza 
fırsat vermeyenlere bu belgesel kitap en güzel cevap olacaktır.

Kitabın ilk daktilosunu yapan YÖK Personel Dairesinde çalışan görev
lilere ve Daire Başkanı Sayın Mustafa Gül’e teşekkür ederim. Kitabın ba
sımını gerçekleştiren TBMM Elektronik Dizgi bölümü çalışanlarına, Sayın 
Aydın Işıksal’a ve Bölüm Şefi Sayın Tuncer Güvenir’e sabırlı çalışmaları 
için teşekkür borçluyum.

Kitabın orijinalinde dizin bulunmadığı için dizin tarafımızdan hazırlan
mıştır. Bilgisayarda otomatik dizin yaptırmak mümkün olmadığından bü
tün yer ve kişi adlarının bilgisayara tek tek yeniden girilmesi ve dizin ha
zırlanması gerekmiştir. Bu yorucu işte kıymetli yardımlarını esirgemeyen 
DTCF Ortaçağ Tarihi Araştırma Görevlisi Sayın Hatice Oruç ve kıymetli öğ
rencilerim Hülya Taş ile Emine Erdoğan’a teşekkür borçluyum. Kitabın gün 
ışığına çıkarılmasında çaba gösteren Sayın Yusuf Sannay ve diğer 
ilgililere de ayrıca teşekkür etmek isterim.

Saygılarımla.
Dr. Yümaz KURT*

*  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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PONTUS MESELESİ
Teşkilat. Rum Zorbalık ve Faciaları- 
Hükümetin olaylar hakkında bilgi toplama çabaları ve al

dığı tedbirler Avrupa hükümetleriyle yazışmalar.

Basm-Yaym Genel Müdürlüğü(*)’nün girişimiyle tarafsız 
bir kurul tarafından Karadeniz sahilindeki Rum teşkilat 
merkezleriyle metropolithanelerinde elde edilen evrak ve bel
gelere dayanılarak kaleme alınmıştır.

Rum Metropolithaneleri ile yabancı kurumlarmda elde 
edilen evrak ve belgelerin birer suretleri ile Rumlar tarafın
dan Türklere karşı uygulanan vahşice zulümlerin olay yerle
rinden alınmış fotoğrafları kitaba eklenmiştir.

Ankara : Matbuat ve İstihbarat Matbaası 
1338(1922]

(*) Matbuat Müdlrtyet-l Umumisi
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G İ R İ Ş

1. ANADOLU TÜRK’TÜR
Herşeyden önce, dünya kamuoyu bilmelidir ki Anadolu toprağı baş

tan sona kadar Türk’tür. Binlerce yıldan beri Türk’ün öz vatanı, Türk’ün 
öz yurdudur. Düşmanlarımız hiçbir gerçeğe dayanmayarak sadece zor
balık ve tecavüzden ibaret hareketleriyle Anadolu’ya saldırırken Anado
lu’nun filan veya falan bölgesinin tarihindeki Yunanlılığından söz ederek 
dünya kamuoyunu aldatmaya çalışıyorlar. Nitekim bir taraftan güya es
ki Yunan toprağı olduğunu ileri sürerek İzmir’e taarruz ve tecavüz eder
lerken öbür taraftan Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan bölgeyi (*) de 
vaktiyle mevcut bulunan hayali Pont Hükümeti adından dolayı ve Pon- 
tus adı altında kendilerine mal etmek istiyor ve bu yerde oturan Rumla
rı teşvik ederek yurdun bu bölümünün kendilerine katılması sebeblerini 
hazırlamaya gayret ediyorlar. Halbuki yurdun bu bölümü ayrılma kabul 
etmez bir Türk ülkesidir.

Gerçekte Türkler Anadolu’ya Ertuğrul Gazi ile hatta Selçuklu devleti
ni teşkil edenlerle gelmiş değildirler. En eski ve bilinmeyen zamanlardan 
beri Anadolu’da Türk ırkı vardır. Anadolu’nun ilk sakinleri tarihin orta
ya koyduğu bilgilere göre Tümülerdir.

Değil yalnız Anadolu, hatta Irak ve Filistin topraklarının bilinen eski 
devirlerde ne “Atî” ne de “Sâmi” olmayıp en büyük ihtimalle "Tnnni" 
olan bir kavim ile iskân edilmiş olduğu tarih ve tarih öncesi bilginlerin 
ciddi gayret ve himmetleri sayesinde günden güne daha büyük bir açık
lıkla ortaya çıkmaktadır.

Anadolu’nun doğusu, batı ve güney kenarlarında bulunup dillerinde
ki benzeyiş ve ilgiye bakılarak “Alorodik” ve “Asyatik” kavimler diye isim
lendirilen Ar aradılar (**), Frigyalılar, Lidyalılar gibi hangi cinsten olduk
ları ve Anadolu’nun esas ırkıyla olan yakınlıklarının derecesi şüpheli 
olan ve tam bilinemeyen önemsiz bir kısmına karşılık Milattan 3000 - 
2000 yıl önce Irak; 2000 - 1000 yıl önce de Anadolu’da görkemli bir dev
let kurmuş ve saltanat sürmüş oldukları bilinen “Sümer" ve “Hitit” adı al
tındaki kavimlerin ise geniş anlamıyla “Moğol - Türk” veya “Turam” ol
dukları kanıtlanmıştır.

Biz burada, ilk çağlardaki Anadolu ve Irak İle Filistin’in ilk sakinlerin
den geniş olarak ve buraların İslâmlaşmazdan önceki zamanlarından ise 
kısa olarak söz edeceğiz.

(*) Akdeniz bölgesi demiş. Karadeniz olmalı.
(**) (F. 1.) Aramtlens
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A. DRAK'TA SÜMEKLER

Sümerlerin Turanı bir köke mensup olduklarını ırk ve dillerinin özellik
lerine dayanarak en önce kuvvet ve hararetle ileri süren -bildiğimize göre- 
ünlü Alman bilgini Fritz Hummel olmuştur (*). Bu bilgin, Babfl ve Asııriy- 
ye Tarihi adlı eserde, en eski zamanlardan beri Güney Babilistan’da otu
ran Sümerlerle M.Ö. IV. bin yılı başlarından itibaren Kuzey Babilistan’da 
görülen “Samiler” arasında dış görünüş bakımından son derece fark bul
duğu gibi, öncekilerin dillerinde de yapı bakımından Altay dilleri dediği 
Türk dilleriyle dikkate değer bir yakınlık görüyor(1) ve diyor k i:

“Miladın IV ilâ III bininci yılları arasında <2>, özellikle Gudea zamanına 
ait olup Telluh’da bulunmuş olan değişik büyüklükteki heykel ve kabart
malarda başlıca iki tip göze çarpar : Biri daha ziyade yuvarlak ve çok kere 
üst kısmı tamamen tıraşlı, fakat her zaman sakaldan arınmış ye yan ke
mikleri biraz çıkık başlılar; diğeri (sakalsız) kafataslan daha uzunca, gür 
siyah saçlı ve göğsün ortasına kadar sarkan uzun sakallılar. Bunların dik
katle karşılaştırılması bize hakim sınıflara mensup fertlerin genellikle bi
rinci tipe dahil olduklarım açık olarak göstermektedir. Bugün Luvr Müze- 
si’nde bulunmakta olan bir Sümer kadın heykeli bu konuda dikkatimizi 
çekmektedir. Ancak bunun bir prenses mi, yoksa, yüksek sınıftan bir ka
dın mı olduğu kestirilemiyor”.

“Dillerine gelince, özellikle bitkilere ve hayvanlara ait somut kavramlar 
ifade eden tek tek kelimelerle, daha ziyade din ve aile çevresine ilişkin ana, 
oğul, tanrı aynı şekilde doğu Türkçesinde zaman anlamına gelen “Öz”, Mo
ğolca “Edur” karşılığı “Oduğ" gibi kelimeler ve sayı isimleri en önce anılma
sı gerektiği gibi, Altay dillerinin başlıca özelliklerinden biri olan bitişme 
özelliği ve ses uyumuna bağlı kalmak özelliği Sümercede tam olarak bulun
maktadır. Aynı şekilde kelimeler ve fiillerin çekim zamanlarının yapılma
sında ulamalar en büyük rolü oynarlar(3).

Sümerler’in uygarlıklarına gelince, Güney Babilistan’daki büyük sula
ma kanallarını kurmuş olan bu kavmin, sulara ait hesaplan yapabilmele
ri ancak ciddi araştırmalarda bulunduklan, bunun için o arazideki killi top
raklardan faydalanarak -bir örneği bugün Samerra’da görülen (Sikurat) (**)

(*) (F.I) : F. Hummel; Histoire d'Asayrie et de Babei, pages 240 et sulvantes.
(1) Yapılan yeril araştırmalar Sümer devletinin menşeini 1000 yıl daha yakınlara getirmektedir.
(2) B abil ve Amut Tarihi (Umumi Tarih Külliyatı, V. Unfen, C ilt: 1, Faslkül: 2) Sayfa, 240 ve devamı, 
Almanya.
I V. Unfen şekitnde okunan bu adda bir eskiçağa kayıtlarda görülememiştir. Bu ünlü Arthur Ungad veya 
Eckhard Ungen olabilirI
(3) Yazar Sümerce’nin ses bilimi (nahvt-sentaksı) yapımına örnek olmak üzere Sümerce bir Afsun ibaresi
ni tercümesiyle beraber kaydediyorsa da fazla teferruattan çekinerek bu açıklamayı almıyoruz.
(**) Zlggurat
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dedikleri dört köşe şekilli, büyük şerefeli kuleler ve tapmaklar yaptıkları ve 
haftayı yedi güne, günü oniki çifte saate bölerek altmışlı sayma usûlünü 
keşf ettikleri ve eski Babil dilinin İran ve Mısır’a kadar milletlerarası dil 
olarak kullanılmasını sağladıkları, ufiık çizgisini icat eyledikleri i4) oralar
da yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda meydana çıkan Sümerce, 
Akkadca (*) ve Asurca kitabelerden anlaşılmaktadır.

Bu uygarlığın eski devirde ne kadar önemli bir unsur olduğu, bu di
lin ta Milattan önce dördüncü yüzyıldaki Büyük İskender zamanlarına 
kadar o civarlarda oturan Samiler için batıda Latince gibi kutsal bir dil 
olarak kalmasından ve daha sonra Kapadokya dedikleri Kayseri çevre
sinde Boğazköy harebelerinde bulunan önemli bir “Sümer-Hitit” lügati
nin birleşmesinden anlaşılabilir (5).

Tevrat’ın İbrahim Peygamber’in doğduğu yer olarak gösterdiği “Ur” 
şehri (Tekvin, El-mahlûkat, 11-28, ki bugün de yazılı bulunmaktadır) o 
zamanki Babilistan’ın -veya Kitab-ı Mukaddes’in [Tevrat’ın] deyimince 
Keldaniler’in- ünlü bir şehri id i(6). Burada “Akadlılar” denilen Sâmi kitle 
kendilerine özgü tanrılarına tapmazdan önce Sümerlerin inandıkları din 
-tabii İslâm öncesi- Orta Asya’daki Türk kavimler! gibi bir tür Şamanilik 
idi. Bütün inanış, gök ve yerin cinlerine, perilerine karşı efsunlu dualar 
okumak ve tılsımlar yapmaktan ibaretti. Sonraları Sami unsurunun sa
yı olarak üstünlüğü din sahasında da kendisini göstermiş ve gitgide eski 
Asur ve Bâbil dinlerinde gördüğümüz bir Kudret Tanrısı, bir heybetli “Be
reket Tanrıçası”, bir de bunların çocukları olan diğer bir “Genç Tanrı” et
rafında değişik kutsama ve kurban, ayin ve ibadetleri, inanışlar, uydur
ma dinî hikayeler ve hurafeler doğmuştur. Alman tarihçisi Edvard Meyer 
de (**) Maspero (***) gibi Sümerlerin kökeni ve Samilerle olan ilişkisi konu
sunda susmakla beraber bunların harici medeniyetlerine ve fiziki özellikle
rine ait şu açıklamayı vermektedir : “Sümerler bize yadigar bıraktıkları abi
delerinde dağınık düzende harp eden Samilerin aksine yanaşık (7> saflar ha-

(4) E. Banze. Türkiye, Berlin 1910. S. 246-247 (Almanya)
(5) Budapeşte’de yayımlanan Turan dergisinin bir sayısında bir Macar bilgini Çin hlyerogltfleıinln kayna
ğını Sümer hiyerogliflerinde görüyor ve Sümerterln pek hızlı bir gelişmeyle resim yazısından çivi yazısına 
geçtiklerini söylüyor. Fransız oriyantallstlertnden Jozef Halevl Hummel'e karşı çıkarak “Sümerce”yl 
Akadlar gibi “Sami" gösteriyorsa da Fransuva Lopuzman? bu konuda Hummel’ln düşüncesine katılma
maktadır. (Maspero. Klasik Şark Tarih-i Kadimi [Klasik Doğunun Eski Tarihi], Paris 1895. Aynı şe
kilde Macar bilginlerinden “R4vay" ve Fin bilginlerinden “Kosklnen” aynı davayı kabul etmektedirler. 
(Türk Yurdu, Clld : 2, S. 417. Profesör İskender Markı’nın konferansı)
(6) F. Hummel. Kadim Şark Coğrafya ve Tarihi [Eski Doğu Coğnrfya ve Tarihi], Münih 1904. S. 373 
(Almanya).
§ Josehp Hatevy, (Edime 1827, Paıis 1917) Meydan Larousse.
SS Türk Yurdu : Markı
(7) Eski Türklerde yanaşık düzene “çertk”; dağınık düzene “süb" usulü derlerdi.

(*) Akad’ca
(**) Edvard Meyer

(•**) Gaston Maspero (1846-1916) Meydan Larousse-Vlll, S. 436
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llnde savaşan bir kavim olarak görünmektedir. Bütün vücutlarım örten, 
metal işlemeli kalkanları adeta önlerinde bir duvar oluşturmakta olup 
bunun ardından ilk saftakilerin takılmış mızrakları görülür. Başlarında 
enseyi örtecek surette neden yapılmış olduğu bilinemeyen tolgalar vardır. 
Başka silah olmak üzere savaş baltası ve kısa atış mızrağı bulunur. Bun
dan başka hükümdarlar, hatta bazı kere ilahlar madenden yapılmış ke
narlan keskin bir tür eğri orak taşırlar ki, bu silah sonradan saltanat 
asası olmuştur. İlahlar taştan topuzlu gürz taşıyorlar. Sümerlerde erkek
ler pek erkenden saç ve sakallarını tıraş ediyorlardı. Bu durum kuzeyden 
fazla, güneyde göze çarpıyor. Kadınlan ise uzun saçlıdırlar. Yalnız bir ke
re Lagaş kralı ve malyyetindeki kişiler bir tür yapma saçlı olarak görünü
yor. <8> Vücutlarına gelince Gudea zamanından kalma özenle işlenmiş 
başlar, Samilerln aksine kanatlan ufak ve ucu sivri dar bir çekme buru
na sahiptir. Yanakları da iri kemiklerine rağmen, Samilerde olduğu gibi 
etli değildir, ağız ufak, dudaklar dar ve hafifçe kıvrıktır, alt çene kemiği 
kısadır. Fakat çene ucu pek belirgindir. Gözler Moğollardaki gibi çekik
tir. Biraz alçaktır ve dibinden biraz arkaya yatıktır

(8) Edvard Meyer, Devr-i Kadim Tarihi, CUt: 1, Cüz : 2. S. 450-451 (Almanya)
(9) Bunun gibi, aynı eser. S. 436-437



B. FİLİSTİN VB ANADOLU’DA HİTİTLER

Bilindiği gibi ilahi kitaplar ve eski çağları anlatan tarih kitapları İbra
him Peygamber (Allah Ondan hoşnut olsun) zamanını adeta Yakın Asya 
için tarih öncesi ile tarih arasında bir dönem gibi kabul etmektedirler. 
Gerçekte Tarih-i Mukaddes tufandan sonra Nuh’un çocuklarının yer yü
züne yayılmasını anlatırken en evvel Allah'ın, İbrahim Peygambere Kel- 
daniler İlini terk ile Harran’a gitmesini emrettiği, İbrahim’in de Lut ile 
Harran’a gidip Mısır’a uğradıktan sonra gelip Sabrunda yerleştiğini yazı
yor. İşte bu bulundukları yer Güney Filistin tarafları olup burası o za
manlar “Kenanîler"ln yurdu idi.

Tevrat (Tekvînü’l-mahlûkât (Evrenin Yaratılışı] 10-15) de “Kenan'ın 
ilk oğlu Sayda ve HaytMdan söz ediyor ki Kitab>ı Mukaddes in bir çok yer
lerinde kullanılan bu “Hayt” (*) teriminden anlaşılması gereken şey yapı
lan tarih araştırmaları sonucunda kesin olarak anlaşıldığına göre söz ko
nusu edeceğimiz Hitit kavminden başkası değildir. Tevrat’ın bu Hititler 
hakkmdaki kayıt ve rivayetleri Asur ve Mısır harabe ve hâzinelerinden çı
karılan kitabe (tablet) ve belgelerle doğrulanmıştır. Yani Hititlerin Mısır’a 
kadar etki alanlarım uzatmış oldukları Mısır tarihi uzmanlarından Beru- 
gaş Paşa’nm ve Mariyet Bey’in, bunlar ve Hiksoslar hakkmdaki mütâlâ
alarından anlaşılmaktadır.

Mısırlıların Hititlerle yaptığı savaşlara alt gerek Firavun tapmak ve 
saraylarında ve gerek birçok Hitit kasabalarında bulunmuş tarihi levha
lar ve belgeler, özellikle iki devlet arasında yapılmış antlaşma metninin 
yazılı olduğu gümüş levha(10) Hititlerin önce Kızılırmak havzasında Yoz
gat'ın güneydoğusunda bulunan “Boğazköy”ü, daha sonra Kuzey Suri
ye’de Akçadağ karşısında Zencirli’yi, ondan sonra da Asi nehri üzerinde 
bulunan Kargemlş (ki şimdiki Cerablus) bölgesini başkent edinmiş me
denî ve kudretli bir devlet olduğunu isbat etmiştir t11)

Milattan önce XVI. yüzyıldan başlayarak XII. yüzyıla kadar merkezi 
Anadolu'da, daha sonra VIII. yüzyıla kadar da Kuzey Suriye’de hüküm 
sürmüş olan bu Hitit devletinin yayılma alanı bırakdıkları abideleriyle (12>

(10) Bu levha Hititçe değil Mısır-Akadça, yani eski BAbUce olup, bu dU ise bilindiği gibi o zamanki ulus
lararası yazışmalarda yaygın olarak kullanılmakta idi. Asıl Hititçe heniiz bulunamamıştır. Wllyam Rayt. 
Hitit İmparatorluğu.
(11) Firavunlar Devrinde Mısır, C. [yok), S. 405, Londra 1884 (İngilizce)
(12) Bu abidelerin bulunma tarihleri ve yerleri hakkında Şarl Tekslye [Charles Texier] ve Perm (S)’dan ayrı 
olarak bakınız : Edvard Meyer, Hititlerin Devlet ve Medeniyeti, Bertin 1914. S. 127 ve devamı. 
(Almanca); Con [John] Garstang, Hititler İli, Londra 1910, (İngilizce); Amerikan Kurtel Seferi Hey’eti. 
Şark-ı Karib’de [ Yakut Doğu'da] Seyahat ve Tetkikler Külliyatı, C. 1. Kısım 2, 1911, Anadolu Hitit 
KitAbeleri, (İngilizce); Messerşlmlt (SS), Hitit Kitabeleri Külliyâtı, el yazması. ]derdest tab.]
(S)Andre Parrot veya Jean Prerot olabilir.
(SS) Leopold Messerschlmldt.
O  Kur’an- Kerim 7/65. 772, 11150 vd„ Hud, Hz. Nuh'dan sonra Ad kavmlne peygamber olarak gön
derilmiştir.
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ortaya çıkmaktadır. Ünlü Şarl Tekslye [Charles Texter]’den sonra “Geor
ge PemTnun Devr-i Kadim San*atı Tarihi [Eski Çağ Sanatı Tarihi) isim
li eserinde açıklamalı olarak söz konusu ettiği bu eski abidelerden biri 
Gediz üzerinden Ayasluğ’a giden yol üzerinde bulunan “Karabel” abidesi, 
bir diğeri Sivrihasar ile Ankara arasında bulunan “Gâvur Kalesi”, en bü
yük ve önemlileri ise Yozgat civarında kurulan Boğazköy “Yazılıkaya” abi
deleridir. Bundan başka Boğazköy’ün biraz kuzeydoğusunda Öyük-Bey- 
şehir Gölü çevresinde Eflâtun Pınar, Ereğli yakınında İvriz civarında de
ğişik önem ve kıymette bir çok abideler ve kitâbeler, hatta Boğazköy’de 
belgeler arşivi ele geçirilmiştir. Bunların bir kısmı 1906 senesinde Müze- 
i Hümâyûn [Devlet Müzesi] adına, oralarda kazı yapan Alman bilgini Hü- 
go Vinkler (*) ve müze müdür yardımcısı Makridis Beyler tarafından İs
tanbul’a getirilmiş, bir kısmı da Avrupa'nın değişik müzelerine alınmıştır 
<13>. Bu abideler Hititlerin Anadolu hükümdarlığı zamanına ait olup Ku
zey Suriye hükümeti zamanındaki abideler de Adana, Maraş [Kahraman
maraş], Halep, Hama, Humus, Ayıptap [Gaziantep] gibi başlıca kasaba
larla özellikle Toros sıradağlarından Gavurdağı [bugün Amanos dağlan] 
ile Kurt Dağı arasında, Antep kuzeybatısmda bulunan Sakçagöz ve Ak
çadağ sırtlarına karşı Zencirli ve Kerçin [Gerçin], Cerablus kuzeyinde bu
lunmaktadır (14) ve gayet ince karşılaştırma ve alıştırmalar sonucunda bu 
şehrin “Cerablis” olması gerekeceğini kesin olarak bildiriyorlar <15>

Hitit İmparatorluğu hakkında önemli bir kitap yazmış olan Şam’daki 
İngiliz misyonerlerinden Wilyam Rayt(16) [Wiliam Rayt] diyor k i: Hitit sik
kelerinde gördüğünüz ilahlar bugün Anadolu’daki köylülerin giymekte 
olduğu elbiseyi giymekte idiler. Yüksek tepeli külâh bugün de bazı Kürt 
kabileleri arasında kullanılmaktadır. Belinin etrafı bir kemerle kuşatıl
mış olan ceket, şimdiki kemer bendli geniş setredir. Burnunun ucu kal
kık çarıklar bugünkünün aynı olduğu gibi bağları ve sarılması usulü de 
aynıdır. Bütün Hitit abidelerinde aynı ayakkabı, bunun gibi parmaksız 
eldiven görüldüğüne nazaran çıkış yerleri kuzey olması mümkündür. Ra
hiplerin elbiselerinden bazı örneklerin bugünkü Kapadokya köylülerinde

(13) Yukarıda adım verdiğimiz başlıca yerlerden ayn olarak İzmlr-Foça yolunda diğer bir abide, Hayrrıana 
yakınlarında Doğanlı Deresi, biraz batısında Beyköy, Ankara çevresinde Kalaba ve güneybatısında 
Sakarya üzerinde Carra, Kayseri kuzeyinde Kültepe, Erciş güneyinde Fraktın, Konya güneybatısında 
Gülfatoğlu Yaylası, yine Konya güneyinde Karadağ üzerinde Mlhallç Kalesi, Bor, Emlrgazl bölgesi... 
Eğıiköy, Kurubel, Malatya kuzeyinde Gürün, Palanga, Ortasu, İzbegeçlt adlan anılmaktadır. (Geçen notta 
gösterilen kaynaklar).
(14) İsak Aylor, Btflya (İngilizce).
(15) İngüi* Asya Cemiyet-i Kraliyesi Mecmuası, 2922. Cüz : 3, (İngilizce): Hogarth (S), Karkemiş Yeni 
keşfiyat, (İngilizce) [JRCS]
(16) Hititler İmparatorluğu, Londra 1884, S. 61 ve devamı, (İngilizce).
(*) Hugo Wlnclder
(S) Davld George Hogarth
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şimdi bile korunmakta olduğu dikkat çekmektedir. Aynı İngiliz misyoner, 
diğer bir eserden aktararak şunlan söylüyor :

Hititlerin barışsever ve tüccar bir millet olduğu, İsralloğullarmm Fi
listin’de kendileriyle temas ettikleri zamana alt şahitlik ile sabit olduğu 
gibi askerlik bilgisine göre de ilerlemiş oldukları, o zaman gerek Mısır ve 
gerek Suriyelilerin pek çok beğendikleri hücum arabalarında muntazam 
hareketler yapabilmeleri ve bu konuda diğer müttefiklerden daha İleri 
bulunmalarından anlaşılmaktadır. Musa Peygamber zamanında İsrailo- 
ğullannı sıkıştırmış olan Firavun II. Ramses’ln, Hitit hükümdarı Hatar- 
sira’ya karşı savaşını gösteren tablolarda bu konu açık olarak görülmek
tedir. Barış zamanındaki irfan ve medeniyetlerine bir örnek olmak üzere
o zamana alt bulunan bütün gümüş sikkelerin Hititlere alt olduğunu ve 
bunların Truva ve Yunanistan kasabalarına kadar yayılmış bulunduğu
nu <17> ve Tevrat'ın bir yerinde söz edilen bir Hitit şehrinin ismi “Kitaplar 
Beldesi” olduğunu hatırlatmak yetişir. Bundan başka Mısır’da İsambul 
Kamak, Teb, Lüksor, Abldos gibi tapmaklarda görülen resimlerde Hitit- 
ler arkalarındaki örme veya sadece tepelerinde bırakılmış perçem halin
de saçlarıyla daha ziyade Moğol ve İskitlerl andırmaktadır. Hatta İngiliz 
yüzbaşısı Kondar Hayt ve Muab isimli eserinde Kuzey Suriye’deki yeril 
halk İle göçebe Türklerini mukayese ettiği zaman, göz önüne “Eski Mısır 
Firavunu’nun sakallı ve tıraşlı düşmanlarının yüz şekillerinin ortaya çık
tığını” kaydediyor.

Anadolu’nun bugünkü etnografik durumu hakkında Alman coğrafya
cılarından E. Banze şu sözleri söylüyor :

“Halkın esas kitlesini daha bugünde M. Ö. XV. yüzyılda sağlam bir 
Hitit hükümetinin himayesi ve Babil devletinin gölgesi altında büyümüş 
medeni ve sanatkâr eski ırk oluşturmaktadır. Bugün bile İnsanın karşı
sına Boğazlıköy [Boğazköy] kabartmalarında görülen yüksek kısa başlı, 
çekme burunlu, alnı hafifçe geri kaçmış, İri elmacık kemikleri esmerleş
miş deri altında gizlenen çehre çıkıyor. Yalnız arkada örme saçlar eksik
tir. İhtimal ki hükümetleri aşağı yukarı Anadolu’nun doğal hudutları ile 
çakışan biricik Anadolulular Hititler olmuştur. Özellikle ziraat ile meşgul 
olan bu millet daha erkenden, doğudan ve batıdan gelip yeşil çayırları is
tila eden, başka dille konuşan çoban kabilelerin saldırılarıyla karşılaş
mıştır. Fakat doğal çevreye çoktan uymuş olan yerli Hitit halkının temsil 
edici kuvveti karşısında bütün bu Hind-Cermenî unsurlar, göle düşmüş 
buz parçaları gibi, esas kitleler arasında ırklarına alt şekil ve özellikleri 
kayıp ederek erimişlerdir (18).

(17) M. Seys (S), Herodot, (İngilizce), yine Kitab-ı Mukaddes {Tevrat] Atikıyûtı Cemiyeti Müzakere
Zabıtnameleri fGörüşme Tutanaktan1, C ilt: 7, (İngilizce). (S) Af. Sayce
(18) E. Banze, Türkiye, Berlin 1903. S. 49. (Almanca)
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İşte Bâbil hükümetinin İlk kurucusu I. Sargon’dan (1800) Asur hü
kümetinin son hükümdarı II. Sargon zamanına 717 kadar süren, yakla
şık olarak bin sene içerisinde Hititler Anadolu tarih sahnesinde bir rol 
oynamışlar ve Mısır ile medeniyetlerine eşit derecede bir kudret ve mede
niyet kazanarak Avrupa ile Asya arasında Fenikelilerin denizden yaptık
ları aracılık işini karadan kervanlarıyla yapmışlardır <19>- Genellikle abide
lerin ana yollar üzerinde görülüyor olması bunu İspat etmektedir.

Hititlerin bu maddî medeniyetlerine karşılık, manevî kültür ve irfan
ları, din ve inanışlarının incelenmesi ile anlaşılabilir. Buna ilişkin elde 
edilen bilgiler Hititlerin eski Bâbil ve Asurlular ve İsrailoğullan ile Feni
kelilerin Adadoya Yahevenerin’e karşı “Beteşub” dedikleri bir ilâhları İş- 
tar veya Aştarte’lerine hususi bir Venüsleri ve nihayet bunların arasında 
evvelkilerin Tamuz ve Adonls’lerine bedel diğer bir genç ilahları olduğu
nu gösteriyor. Hatta Amasya civarında şimdiki “Terme” suyu üzerinde 
“Temiskira (*)” denilen yerde bir merkezleri olduğu söylenen “Amazon
ların o zamanki Hitit tapınakları rahibelerinden [müride] oluşan kadın 
cemaati oldukları ve imparatorluğun dağılmasından sonra istilacı düş
manlara karşı hayatlarını koruyarak dinî-askerî bir kadın şövalye tari
katı oluşturmuş oldukları kuvvetle savunulmakta ve kabul edilmektedir 
(20).

(19) Hatta Heredot (5. 52) ve Straborı (14. 2, 29)'da Anadolu ana yollarını tarif ederken birincisi İranlüarca 
“Şehrah" IAnayol) denilen yolun Asya bozkırları kuzeyinde, Anadolu merkezi gölü üzerinden geçerek 
Komana. Mazaka, (Kayseri). Saros, Efes, Ayasluğ şehirlerine uğradığım ve Perya (Bogazköy)’nın kavşak 
ve Slnop'un liman noktasını oluşturduğunu diğeri yine Ayasluğ'dap kalp (Bor) üzerinden Klllkya geçitleri 
vasıtasıyla Tarsus'a gittiğini söylüyor.
(20) Edvard Mey er, Devr-i Kadim Tarihi, Cilt: 1. 2. S. 733. (Almanca)
(*) Themlskyra
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C. HİTİT'LERDEN SONRA ANADOLU

Hititlerin dağılmasından sonra Anadolu’da Kayseri yönlerinde Kom- 
muh (Koman), Kaski, Malatya taraflarında Tabal ve Kilikya yönlerinde 
Kueler’in isimleri anılmaktadır. Fakat bunların tarihçe sözü edilmeye de
ğer bir önemleri olmayıp her zaman her yerde olduğu gibi merkezî kuv
vetin dağılması üzerine etraftaki ufak beylikler, hâkimiyeti ele almışlar, 
merkezde özellikle Frigya, batıda Lidya hükümetleri kurulmuştur. On
dan sonra Asur devletinin hayatına son veren İranlılar Anadolu’yu istila 
etmiş ve Yunanlıların “İyonya” kolonileriyle çarpıştıktan sonra uzun za
manlar Yunanlılar’la savaşmış, sonunda MakedonyalI İskender’in, Bü
yük Dara’yı yenmesi üzerine bütün Anadolu, Yunan medeniyeti nüfuz ve 
etkisinde kalmış, İskender’den sonra kısmen Selefkidlerin idaresi altın
da, kısmen değişik ufak hükümetler halinde bulunmuştur. Ondan son
ra Anadolu, Romalıların yönetimine geçmiş ve Hristiyanlığm ortaya çık
masında ilk yedi kilise buralarda kurulmuştu. Roma İmparatorluğu’nun 
ikiye bölünmesinde burası Doğu Roma İmparatorluğu’na düşmüş ve bu 
suretle İslâmiyetin ortaya çıkmasına kadar da Bizans Rumlarının elinde 
bulunmuştur. Ondan sonra Anadolu Selçuklular zamanında tam olarak 
Türkleşmiş ve İslâmlaşmıştır.

Amasya tarihçisi Hüseyin Hüsameddin Efendi, Hitit hükümetinin çö
küşünden sonra Karadeniz sahillerinde ve Amasya çevresinde kurulmuş 
olan Pon Kır allığım Pon Tarihi yazarı “Reynak (*)” ve tarihçi Loba’(**)nm 
sözlerine dayanarak Turanilerden Hunlara ait göstermektedir. Şu kadar 
ki Doğu Roma İmparatorluğuyla milattan sonra VI ncı yüzyılda ilişki ku
ran Skitler (*••), Hunlar, Türkler ile M.Ö. VI ncı yüzyılda Anadolu’ya gel
miş olan kavimlerin arasındaki uzun aralıklar dolu süre gözönüne alına
cak olursa bu konudaki gayretkeşliğin biraz fazla olduğu ileri sürülebilir.

Bu yüzyıllarda Hunlardan önce Kafkas yoluyla Asya’dan Avrupa’ya 
göç eden Peçenekler, Kumanlar, Hazarlar birlikte yaptıkları ve ortak ha
reketleri sırasında yalnız Bizans'ın Anadolu ve Trakya koloni ve memle
ketlerini değil, aynı zamanda Volga ve Tuna üzerinden geçerek Rusya ve 
Macaristan ovalarım istila ederek oralarda yerleşmişlerdir ki bu hareket
lerin son derece karışık olan sebepleri ve sonuçları Arap, Rus, Bizans ve 
Macar kaynaklarından takip ve araştırılması bugünkü tarih bilginlerinin 
en çok dikkatlerini çeken ve onları yoğun bir çalışma içine sürükleyen bir 
konudur.

(*) (F.) IV. Relnach
(••) (F.) IV. Louba
(•**) İskitler olmalı



D. TRAKYA VE ANADOLU

Marmara denizinin kuzey ve güney taraflarında uzanan bu iki kıtanın 
bir diğeriyle olan coğrafî, ırkî, siyasî, askerî ve İktisadî bundan dolayı mil
lî irtibatı tarihin her devrinde ne kadar önemli bir rol oynamış olduğu bi
linen bir durumdur. Hatta o kadar ki Hind-Cermenî kavimlerinden olup 
bir zamanlar birlikte Balkanlar’a İndikleri söylenen Tera, Makedon, İl- 
liryan ve Grak gibi şubelerin yerleşim sahalarına ilişkin "Bitinya", 
“Mezya" (*) gibi isimli bu günkü Rumeli’nin “Manastır” ve “Bulgaristan” 
ile Anadolu’nun “Kocaeli” ve “Karasi” taraflarını ismen bir diğerine bağ
lamaktadır. Eskiden olan bu ilişki bugün tam olarak şeklini değiştirmiş 
Rumeli’nin o köşesi Edirne’nin muazzam şerefelerinin şahitlik eylediği 
üzeri “Türkeli” ve “Anadolu”nun her tarafı da bu günkü söyleyiş ve yazı
lışıyla “Anadolu” olmuştur.

Özet olarak Anadolu, tarihinin ilk devirlerinden beri Türk’tür.
Avrupa’nın tanınmış İki tarihçisi, (Maspero) ve (Dö Morgan) (**) Ana

dolu’nun eski halkının Turanlı olduklarını kayıt ederek Dö Morgan (Kaf
kasya ve Anadolu’da İlmî Heyet) isimli eserde Anadolu ve Kafkasya’nın 
asıl ve en eski halkının onbin seneden beri Turanlı olduğu söyleniyorsa 
da bu hakikat hiç olmazsa dünyanın olaylarını tarihin kayıt edebildiği 
milattan dört bin yıl evvelinden beri böyledir, diyor.

Şu hale göre Anadolu’da en eski zamanlardan beri Turanlı bir millet 
vardır. Birçok hanedan, o milleti değişik hükümetler altında idare etmiş
tir. Bu şekilde binlerce seneden beri Anadolu’da yaşayan Turaniler bazen 
pek galip yaşamışlar ve etrafa taşmışlar, bazen de sağdan soldan hücum 
eden kuvvetli düşmanların ve içteki kavgaların etkisiyle zayıf düşmüşlerdir.

Rum ve Ermeniler ise Anadolu’ya sonradan gelmişlerdir ve sahillerde 
bulunan Rumlar gibi, Van ve Bitlis bölgelerinde de bir miktar Ermeni 
vardır. Rumca ve Ermenice bilmeyen, ana dilleri olan Türkçe’yi konuşan 
Hristiyanlar ise Türk’tür ve bu kabileden olanlar diğerlerine nisbeten pek 
büyük bir çoğunluk oluşturmaktadır. „ -

Bundan dolayı Yunanlılar’ın Anadolu’nun sahil taraflarında bulunan 
bir miktar Rum unsuruna dayanarak buralarının Yunan topraklarından 
bulunduğunu ileri sürmelerinin veyahut bu Rumlar’m sözü edilen top
rakları kendilerine benimsemek istemelerinin ne kadar boş bir yanılma 
sonucu olduğu birazcık bakılmakla anlaşılır.

(*) Moesla (Okunuşu Mözya)
(**) (F. IV) : Morgan [Jacpues de Morgan, arche'oloque Français. ¡857-1924 Bkz. Larousse du XX. Siecle, 
C. IV. S. 986.]
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2. TÜRK YÖNETİMİNDE HRİSTİYANLAR

Rumların Türk yönetiminde ezildikleri, türlü türlü zulüm gördükleri, 
perişan bir hayat yaşadıkları hakkmdaki şarlatanlıkları dahi güya tarihe 
dayandırmakta oldukları söz konusu edilen iddiaları kadar esassızdır. 
Bunlar mugalatadan başka bir özellik taşımazlar.

Bunun böyle olduğunu, Türk’ün din konusundaki inanışları ve 
Türk’ün dinî tarihi pek açık olarak ispat eder : Bilindiği gibi, Türklerin 
asıl millî dinleri Şamanlık idi. Fakat daha sonra Türkler, kısım kısım 
Museviliği [Yahudiliği], Hristiyanlığı kabul ettiler. Sonra da İslam oldular. 
Böyle olmakla beraber her devrede Türk’ün değişik dinlere karşı her za
man tarafsız ve hoşgörülü davrandığı, her zaman değişik dinleri korudu
ğunu tarih bize gösteriyor. Onun için Türk’e yobazlık yakıştırılması ka
dar tarihî gerçeklere aykırı düşen birşey düşünülemez.

Bilinen bir gerçektir ki (Kayıhan)lılar Anadolu’ya gelip Osmanlı hükü
metini kurdukları zaman Anadolu’da asırlarca hâkim olan bir Selçuklu 
yönetimi bulmuşlardı. Selçuklu hükümeti bir Türk hükümeti olmakla 
beraber aynı zamanda hükümdarları İslâm olmak ve halkının doğal ola
rak büyük çoğunluğu İslâm bulunmak bakımından da bir İslâm hükü
meti idi. Ancak Selçuk hükümetinde (Ün ile siyaset birbirinden ayrı bu
lunduğu için Selçuk hakanları ve Selçuk yönetimi değişik dinlere men
sup olan cemaatlerin dinî işlerine ilişkin meselelerde özel bir hürriyete 
sahip olmaları esasını kabul etmişlerdi. Evvelce de bildirdiğimiz gibi 
Türkler, din konularında yobazlık içinde bulunmamaları yönünden Sel
çuk yönetimini, Hristiyanların dinî işlerine ilişkin serbestliklerini son de
rece tabii bulmuşlardı. Bundan dolayı tarihin ilk devirlerini göz önüne al- 
masak bile yaklaşık 1100 sene öncesinden başlayarak Anadolu’da bulu
nan Hristiyanların bu şekilde siyasî himaye gördükleri kesin idi. Halbu
ki bu himaye öyle bir zamanda gerçekleştiriliyordu ki bütün batı çevre
sinde Hristiyan halk, Haçlı Orduları meydana getirerek, İslâm toplumu 
üzerine ortak ve büyük saldırılar yapılıyordu. Bu tarihi gerçek kadar, 
Türk’ün bağlı olduğu dinden başkasının fertlerine karşı olan acıma ve 
şefkatini gösterecek, himaye ve korumasını kanıtlayacak belirgin bir de
lil ne olabilir?

Osman Bey, yeni hükümeti kurduğu zaman O da Türklüğüne yakışır 
bir mertlik ve bir asalet ile Hristiyanların dinî haklarına dokunmamıştı. 
İlk Osmanlı hükümdarları zamanında hatta bazı kumandanların, değişik 
kademelerdeki bazı memurların Hristiyan olduklarını düşünecek olursak 
Osmanlı hakanlarının ve Osmanlı yönetimlerinin, Hristiyanlara ayrıca ne 
gibi izinler ve siyasî haklar bağışlamış oldukları hakkında bir fikir elde 
etmiş oluruz.
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Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u BizanslIların elinden aldığı zaman İs
tanbul’daki Ortodoks Patrikhanesine ve bu patrikhanenin etrafında top
lanan Hristiyanlara, o zaman Avrupa’nın hiç bir tarafından işitilmemiş 
olan geniş ayrıcalıklar bağışlamıştı. Bu mezhep ayrıcalıkları esas olarak 
Osmanlı yönetiminde öteden beri diğer Hristiyanlar için yürürlükte olan 
usullerin bir andlaşma şeklinde tespit edilmiş olmasından başka bir şey 
değildir. Hristiyanlar kiliselerinde, ibadetlerinde, ayinlerinde serbest bu
lunacaklar, kendi topluluklarının işlerine kendileri bakacaklar, kilise 
memurlarını seçecekler, nikâh, boşanma, nafaka, miras ve bu gibi Hinî 
konulardan doğan meseleler dahi kendi dinî usullerine göre yerine geti
rilecekti ve esasen de böyle oluyordu.

İstanbul Patrikhanesi için ahd (söz verme) suretinde tespit edilen bu 
mezhep ayrıcalıkları diğer bütün gayrimüslim cemaatlere de yaygınlaştı
rılmış idi.

Türklerin gayrimüslim halk hakkında öteden beri izledikleri şu İnsa
nî ve adaletsever yol sayesindedir ki anılan gayrimüslim unsurlar bir ta
raftan kendi menevî kişiliklerini korumayı ve diğer taraftan ekonomik 
yönden gelişmeyi başarabilmişlerdir. Türk’ün özünde ve karakterinde 
yok etme ve kendi içinde eritme (asimilasyon) siyaseti izlemek yönünde 
bir eğilim olsaydı, Hristiyan dünyasının Türk kuvveti karşısında titrediği 
zamanlar bu siyaseti zahmetsizce uygular ve bugün Anadolu ve Trakya 
denilen topraklarda tek Hristiyan kalmazdı. Nasıl ki İspanyollar aynı si
yaseti İslâmlar hakkında uyguladılar ve bugün İspanya içerisinde tek İs
lâm kalmadı; fakat Türkler sadece derin vicdanlarına ve karakterlerine 
uyarak öyle bir siyasetten nefret ederek, aksine en belirgin özelliği olan 
mertliği sayesinde gayrimüslim unsurların gelişme ve güvenliklerini sağ
ladılar ve gelecekte -uzun yüzyıllar süresince- bu ahali böylece muamele 
görerek kalmıştır.

922’de Kasımpaşa Müslüman halkının Yahudi mezarlığına evler inşa 
etmeleri üzerine Sultan m. Murat derhal engellenmesini buyurmuş ve 
Galata Kadısına yazılan hüküm’de şu cümleleri kullanmıştı: “Hiçbir şe
kilde mezarlıklarına Yahudi taifesinin sokulmaması doğru olmayıp İslâm 
memleketlerinde Allah'ın emaneti sayılan gayrimüslim halkı ‘Lehüm mâ- 
lenâ aleyhim mâ aleynâ (*) şerefli sözünün anlamına göre şerefli din ka
nunlarına aykırı olarak hareket edip iki tarafa da şerefli din kanunlarına 
ve eskiden beri olagelene aykırı iş ettirmeyesin” (Divan-ı Hümayun Ah
kâm Defterleri, Numara 52 ve 53).

(*) Onların iyiliğine olan şey bizim de iyiliğimize, onların aleyhine olan şey bizim de aleyhlmlzdedlr, 
anlamında.
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Bundan ayrı olarak daha eski zamanlardan beri Türkler gayrimüs
limleri önemli memuriyetlerde kullanırlar, Divan-ı Hümayun [Bakanlar 
Kurulu] tercümanlığı gibi önemli görevleri onlara verirlerdi. Özellikle ti
caret ve gümrük işleri Türk olmayan kavimlerin elinde idi. Kanuni ve II. 
Selim zamanlarında Yusuf Nas (Nakşa (*)=Naksos Beyi) olarak atandığı 
gibi Lehistan'ın balmumu ticareti de ona verilmişti. Yahudi Kira (**) ve 
oğullan devletin siyasetine bile müdahale etmiştir. Kanun-ı Esâsî’nin 
düzenlenmesi ve yayınlanmasından sonra ise Türk idaresinde bulunan 
Rum olsun Ermeni olsun, diğer cemaatlerden olsun bütün gayrimüslim
ler, İslâmların sahip olduğu temel hakların tamamına sahip oldular. İlk 
millet meclisi ve senato üyeleri arasında bütün Hırıstiyanlar ve Yahudi- 
ler bulunmakta idi. Bu bakımdan dia Hristiyanlarm şikâyette hakları ola
mazdı.

Özellikle gayrimüslimler memleketin savunulması işine katılmıyorlar
dı. Yani Hristiyanlardan asker alınmıyor ve buna karşılık, yıllık son de
rece az bir vergi alınmakla yetiniliyordu. Bu bakımdan Hristiyanlar nü
fus yönünden de bir kayba uğramadıklarından Türkler’e, İslâmlara nis- 
betle kat kat refah içerisinde idiler. Sosyal ve siyasal durumlarındaki son 
derece serbestlik en son senelere kadar devam etmiştir.

Gerçek bu merkezde olduktan sonra Hristiyanlarm Türk idaresinden 
yakınmalarına esasen hiçbir sebep düşünülemez, Türk ve İslâm hudud 
boylarında vatanın savunması için aziz kanım akıtırken bir Rum, bir Er
meni evinde istirahat döşeğinde karısıyla, çocuğuyla mutlu ve refah için
de vakit geçirirdi.

Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye’de oturan gayrimüslimler ile 
Müslimlerin durumları karşılıklı olarak mukayese olunduğunda şu so
nuca ulaşabiliriz :

Gayrimüslimler ile eşit olarak bütün medeni ve sosyal haklara sahip 
oldukları, örnek olarak Ermeniler’in Meclis i Mebusan(***)’da 22 millet
vekilleri, Meclis-i Ayan’da (Senato) 6 temsilcileri ve Meclis-i Vükelâ’da 
[Bakanlar Kurulu] her zaman ikişer adamları bulunduğu hadde -yine 
gayrimüslimler- özel ayrıcalıklara sahip olarak sadece kendilerine mah
sus dinî ve malî işlerini yürütmek üzere yukanda saydığımız mezhep ay
rıcalıklarından başka devletin türlü müdahale ve denetimi dışında bulu
nan ve gerçek parlamentoları andıran birer dini işler [ruhanî] meclisi,

(*) Yasef Nasl veya Jozef Nasl, Nakşa (Naksos) dukası olup Kıbrıs'ın fethi İçin II. Sellm’l teşvik etmiştir. 
Bkz. İ. H. Uzunçarş ılı, Osmanlı Tarihi, c. HU 2, Ankara 1983, S. 11.
(••) Sarayda Harem’ln kilercisi bulunan Yahudi Kira Kadın tlmar ve zeametlerin verilmesinde aldığı 

rüşvetlerle çok zengin olmuş, 1599 yılında öldürülmüştür. Bkz. : İ. H. Uzunçarş ılı. age, S. 121.
(***) Osmanlı Millet Meclisi.
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dünya işleri [cismâni] meclisi ve iki tür işlere de bakan meclislere sahip 
bulunuyorlardı.

Hristiyanlann Türk yönetiminden gördükleri koruma hali öyle bir 
gerçektir ki hatta kendileri dahi ellerini kalplerinin üzerine koysalar da 
kalplerinin vicdani seslerini dinleseler yine aynı sözleri tekrar ederler.

Nitekim Venizelos kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Pulitis bile bun
dan 3-4 sene evvel Revu Politik Enternasyonal (*) isimli küçük kitabın
da yazdığı “Yunanlılar (Rumlar), Türkler taralından görmekte oldukları 
himayenin bir örneğine diğer hiçbir yabancı yönetimi altında erişmek 
ümidini bulamazlar..” Hatta (Dikson Consun) (*•) isminde bir İngiliz dü
şünürü de Pulitis’in o beyanatını tanık göstererek bundan birkaç ay ön
ce (Tayms) [Times] gazetesinde şöyle yazmıştı : “Kıbrıs Rumları’nm İngi
liz idaresi altında kalmaktansa Türkiye’ye geri dönmeyi yeğlemeleri an
cak bu beyanatla açıklanabilir.”

Cenova’da 1914 senesi Ocak ayının 1. günü Uluslararası Politika 
Dergisi’nde (***) yayınlanan Mösyö Politis’in beyanatının özeti: “İstanbul 
ve çevresinde Yunanlılığın maddî ve manevî çıkarları benzersiz bir yer 
tutmaktadır. 300 000 Osmanlı Rum ve 50 000 Yunan azınlığı, patriklik 
merkezi, değişik kurumlar, çok sayıda kilise, okullar, hayır işlerine iliş
kin eserler vs. Türk himayesinin bağışladığı himayeye ve bunlara Türk 
İdaresinin sağladığı yararları hiçbir idare sağlayamaz.”

(*) (F. VIII). "Revue Politique Internationale"
(••) (F. VIII) Dickson Johnson

(*••) "Revue Politipue Internationale" du I 'er Janvier 1914



3. DIŞTAN GELEN ENTRİKALAR

Türk idaresi altında, bütün Hristiyanlar böylece her türlü himayeye 
kavuşurken gayrimüslim unsurlar Türkün bu yüceliğini, cömertliğini 
hakkıyla takdir ederek kendisinden ayrılmak fikrini taşımamıştır. Türki
ye’de gayrimüslimler arasındaki ayrılık peşinde koşan hareket, olsa olsa 
birbuçuk yüzyıllık bir olaydır ve bu olayı doğuran sebepler Türkiye dev
letinin baskı ve şiddeti değil, dışardan gelen iki olumsuz tahrikin etkisi
dir. Bunlardan birisi, kilise yobazlığı, diğeri AvrupalIların entrikaları.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında ortaya çıkarılan sürekli el
çilik (*) bu iki etkenin birden harekete geçmesine yol açtı. Türkiye’de 
oturan Türk olmayan kavimler ile AvrupalIların ilişkisi Gayrimüslimler 
için bir himaye ümidi, AvrupalIlar için de Doğu’daki ihtiraslarının sağ
lanması gibi Türkler aleyhinde iki önemli ayaklanma ve karışıklık vası
taları meydana getirdi. Bu karışıklığı AvrupalIlar tahrik, kiliseler de 
teşvik ediyorlardı.

Kilise kıştırtıcıları, Türkler aleyhindeki girişimlerini daha Köprülü
ler zamanında düşünce safhasından uygulama safhasına sokmaya ça
lıştılar.

Rum patriği Partenyus (**), her zaman Türkler aleyhinde çalışırdı. Ef
lak Voyvodasına gönderdiği mektupta şu satırları yazmıştı; “İslâm döne
minin süresinin dolmasına az kalmıştır. Hristiyanlık dininin sadası yeni
den bütün dünyayı kaplayacaktır. Ona göre tedbirler almanız gerekir. 
Yakın zamanda bütün vilayetler Hristiyanlar eline geçip haç ve çan sa
hipleri memleketlere malik olsalar gerektir” (Naima Tarihi, cilt : VI. s. 
164). Mektup ele geçirildikten sonra Patrikhanede yapılan aramada 40- 
50 kat dolama fes ve yeniçeri külâhı bulunmuştu. Daha o zamanlar an
laşılmıştı ki Rumlar İslâm kıyafetine girerek karışıklıklar çıkaracaklar ve 
bu kanlı hareketi Türkler tarafından yapılmış göstereceklerdi.

Türkiye’de yaşayan Rumların bu ihaneti doğuda Türklerin zararına bü
yük yararlar bekleyen AvrupalIlar için önemli bir araçtı. Batıda kendilerini 
Rum kurtarıcısı gösteren krallar bile vardı. Bu kurtarıcılar Türkiye’de rahat 
içerisinde yaşayan cahil Rumların Hristiyanlık damarlarım uyandırıyorlar - 
dı. Mesela Köprülüzade’nin sadrazamlığında Antakya Rum Piskoposu ile 
Halep Ermeni Ruhani Reisi, Türklerden kurtulmak için AvrupalIlara müra
caat cesaretini gösterebilmişlerdi. (Vandal, FovanteTin Sefareti).

(*) Burada yanlışlıkla olmalı, ilk sürekli elçilik III. Selim zamanında 1792 yılında açılmış, Avusturya ve 
Prusya'ya daimî elçi gönderilmiştir. Bkz.: Enver Ziya Koral Selim m .’ün Hatt-ı Hümayunları -  Nizam- 
ı Cedit - 1789 - 1807, 2. Bs.. Ankara 1988, s. 167.
(*•) (F. 1) Partenlus
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Avrupalılar’m Türkiye’de yaşayan Türk olmayan kavimler! himaye et
meleri, sadece Hıristiyanlık adına değildi. Amaç. Hristlyanlık kisvesi altın
da doğu ticaretini ele geçirmekti. Hicri XII. yüzyılda Rumlar’a yeni bir ko
ruyucu, hileci bir kışkırtıcı daha ortaya çıktı. Deli Petro, Ortodoks olma
sı dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Rumların koruyucusu olduğunu ileri 
sürüyordu. Petro, Sultan III. Ahmed’e yazdığı bir mektupta şu görüşü ile
ri sürmüştü :

“Halen reayalarının zararına olarak yabancı devletlere boyun eğen 
Roma’dakl Papa ayininde olan ruhbanların kontrolünde olup, Kutsal Ku
düs şehrinde bulunan Kamame’yi ve diğer kutsal yerlerin hepsini kendi 
mezhebinde olan Rum topluluğu ruhbanlarının öteden beri olduğu üze
re tekrar kendilerinin kontrolüne verilmesi ümit olunur” (Divan-ı Hümâ
yûn Nâme Defteri, Numara : 6)

Divan-ı Hümâyûn, Petro’nun Rumları himaye değil, belki onları Tür
kiye’de bir fesat aleti olarak kullanmak istediğini bildiği için bu teklifte 
bulunduğunu biliyordu. Bu sebepten, cevap olarak yazılan name-i hü- 
mayûnda şu şekilde mukabele olunmuştu; “Mektuplarında sözkonusu 
edilmek istenilen Kudüs’te bulunan Kamame hususu bazı düşünceler İl
gilendiren durumlardan olmakla iki tarafa faydalı olacak şekilde elçiniz 
ile konuşulmak üzere geriye bırakılmıştır.” (Divan-ı Hümâyûn Nâme 
Defteri, Numara 6).

Bu yazışmalar Hicri 1121 [Milâdi 17111 (*)’de yani Prut seferinden iki 
sene önce olmuştu. Prut zaferi ise Petro’nun Rumları ne maksatla koru
ması altına almak istediğini açık bir şekilde gösterdi. Petro değil yalnız 
Rumlan, hatta Ulah, Sırp ve Karadağlılar’ı da kışkırttığı gibi kendi deyl- 
mince; “Vahşi İslâmlar’m Arabistan çöllerine kadar püskürtüleceğini" 
yazmıştı (21). AvrupalIların Rumları bu şekilde kışkırtmaları, Türkiye’de 
herzaman karışıklıklar doğurdu, düşmanın sınırlarımıza her saldırışı 
Türk olmayan kavimlerin Türkler aleyhindeki cesaretlerini artırdı ve 
ümitlerini kuvvetlendirdi ve daha Sultan I. Hamid zamanından başlaya
rak Yunanistan’da karışıklıklar çıkmaya başladı. Kilise, millî hareketi kö
rüklüyor, Türkler aleyhine dernekler kuruluyordu.

Mora ayaklanması, Türkiye’de yaşayan Rumlar’ın düşmanlığını, Av
rupa'nın iki yüzlü siyasetini tam olarak ortaya koydu. Batının en büyük 
şairleri bile Rum eşkıyalığını alkışlamaktan, aktif olarak kanlı olaylara 
katılmaktan bile geri durmadılar. Senelerce süren bu ayaklanma ve iç 
savaş, sonunda Yunan bağımsızlığıyla sonuçlandı.

(VF. 2(1705)
(21) Geschichte des Machtueifalls der Türkei, von Carl Ritter, p. (85). Karl Ritter, Türkiye'nin Tcurih-i 
inhUatu S. 85
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Türkiye idaresinde yaşayan diğer gayrimüslim unsurlar da yavaş ya
vaş ve kademe kademe Rumları taklit ettiler. Bulgarlar, Ermeniler, Suri
ye Hristlyanları biri diğerini izleyerek aynı yolu aldılar. Memleketimize 
göz dikmiş, Türk kuvvetini doğuda ezerek yerine konmak isteyen devlet
ler -ki başlarında Rusya, eski Avusturya- Macaristan ve İngiltere geliyor
du- bu durumdan yararlanarak bir taraftan içişlerimize karışmak ve di
ğer taraftan da aleyhimize propaganda yaparak bir türlü hileler, fesatlar 
çevirmek için yeni yeni bahaneler buldular.

Bu rakip devletlerin ne gibi ahlak kurallarına uymayan bahaneler 
icat ettiklerini ve yurdumuzda ortaya çıkan ayaklanma ve ihtilâlleri nasıl 
kışkırttıkları ve tezgahladıklarını bir daha herkesin gözleri önüne sermek 
için binlerce belge arasından aşağıdaki örnekleri yayınlamakla yetinece
ğiz :

1. Rusya’nın İstanbul Elçiliğinde önce müsteşar, sonra elçi olarak bu
lunan (Nelidof) 1919 yılı sonlarında Revu de Dömond (*) dergisinde ya
yımladığı hatıralarında diyor ki : “Bulgaristan’da isyan çıktığı ve Türkle- 
rin zulümler yaptığı söylentisi üzerine Avrupa kamuoyu ayaklandı. İhti
yar Gladston [Galdstone] acıklı haykırışlarla ortaya atıldı. Avrupa’da 
Hristiyanların himayesi adına kuvvetli bir akım uyandı, Avrupa ve Ame
rika muhabirleri olayların sahnesi olan Bulgaristan’a koştu. Hele Rus
ya’da pek şiddetli bir heyecan ortaya çıktı. Bu gürültülerin dümenini biz
zat General Iğnatiyef idare ediyordu. Türkiye’deki son iç olaylardan son
ra güçlükler gösteren durumu propaganda sayesinde kurtaracağını ümit 
ediyor, ben de o zamanlar propaganda konusunda kullanılan yöntem ve 
araçları yanlış bulmuyordum. Çünkü zulüm söylentilerinin doğru oldu
ğuna inanıyordum. Herkes olaylar hakkmdaki yayılan haberlerle Bulga
ristan’daki Türk zulümlerine ait söylentilerin ne kadar abartmalı olduğu
nu ve New York Herald muhabiri Mister Mak Hehnen tarafından yazılan 
ve tarafsız bir belge diye kabul edilen makalenin ne kadar yanlış olduğu
nu sonradan öğrendim. General (İğnatiyef) Mister Mak Hehnen (**) ile 
Amerika Konsoloslarından Şar Piyer’i, (*•*) Prens Treterleu in (1) refaka
tinde Bulgaristan’a göndermişti. İki Amerikalı görüp işittiklerini değil, 
Prensin söylediklerini yazmak görevini almışlardı. Prens Amerikalıları 
kandırıp uydurma olaylar verdiğini daha sonra kendisi itiraf etmiştir. İki 
Amerikalı uzun süre Rusya ve Orta Asya’da bulunmuşlardı. Balkanların 
durumu hakkında hiçbir düşünceleri yoktu. Prens Treterleu kendilerini 
kolayca aldatabilmiştir”

(•) (F.3) La Revue des Deux Mondes
(*) (F.4) Mac Hehnen.

(•••) (F.4) Charpler. 
d ) (F.4) Prince TreterleJJ
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2. 1867, 1879 yıllan arasında İstanbul’da İngiliz Elçisi bulunan Sir 
Hanri Elyot’un (1) hatıraları bir ay önce Londra’da yayımlanmıştır. Dayli 
[Daily] Telgraf(2) Gazetesi bu münasebetle Bulgaristan zulümleri mese
lesinden söz ettiği sırada diyor k i: “Hanri Elyot’un düşüncesine göre Bul
garistan olaylarında Hristiyanlar saldırgan durumunda bulunmuş, bir 
çok Türk subaylarım kahpece öldürmüş ve Türk köylerini yakmışlardır. 
Türklerin suçlu ile suçsuzu ayırmaz bir şiddetle karşı koydukları duyul
mamıştır. İngiliz Elçiliği soruşturmaya uğrayanların himayesi ve suçlula
rın cezalandırılması için Bab-ı Ali’ye [Osmanlı Hükümetine] sıkı tavsiye
lerde bulunmuştur. Bir Türk vilayetinde ortaya çıkan durum hakkında 
İngiliz elçiliğinin tabiî ki hiçbir denetimi yoktu. Buna rağmen Gladston 
durumdan siyasî maksatlarla yararlanmakta da tereddüt etmemiş ve gü
ya İngiliz topraklarında ortaya çıkmış ve elebaşıların ceza görmemesin
den İngiliz hükümeti sorumlu imiş gibi şiddetli hücumlarda bulunmuş
tur. ^

Kan dökmeye Hristiyanlar tarafından başlandığım, Müslümanların 
ancak toptan yokedilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldıktan sonra karşı 
koymaya giriştiklerini bir defa bile söz konusu etmemiştir.”

3. Con Milk (*) [John Mili] 1876’da Avrupa'da Türk’ler adıyla yayım
ladığı eserden : “Pan İstlavistler’in çetelerle harekete başladıklan zaman
da Osmanlı memleketlerinde barış, hoşnutluk ve genel bir refah hüküm 
sürüyordu. Hristiyan halk Rusya’nın en gelişmiş yerlerinde olduğundan 
daha iyi yiyecek, giyecek ve mala sahip oluyor, daha iyi idare ediliyordu, 
daha az vergi veriyor ve Prut nehrinin öte tarafında bilinmeyen bir dere
cede mezhep özgürlüğüne ve siyasî özgürlüğe sahip bulunuyorlardı. Yar
dım etmek istedikleri Hristiyanlann ölümüne ve rahatlarının bozulması
na sebep Ruslar’dır.”

4. İğnatiyefin 23 Kasım 1872’de Beyoğlu’ndan Viyana’da (Novikofla 
gönderdiği mektuptur. Mektubun sonunda, (Rusça yazılmış bir mektup
tan özet) kaydı vardır. “Durumlar, -en son olarak gönderdiğim mektupta 
yazdığım şekilde- olmayıp bayramda hiç bir değişiklik ortaya çıkmamış
tır. Hristiyan düşüncesine sahip olanların gayretleri sonuç vermeyip hi
leciler galip gelmiş ve Paris’in ölü halindeki küçücük adamı -kendisinin 
istememesiyle beraber- tedavisine çalıştığımız şu çaresiz hastanın Dışiş
leri Bakanlığında kalmıştır. Batı elçilerinin himaye etmekte oldukları 
Mithat Paşa grubu ile aramızda meydana gelen mücadeleler ve anlaş
mazlıkların uzun uzun açıklamasını vermek faydasızdır. Tahmin ederim

(1) (F.4) Sir H. Elliot
(2) Le Dally Telegraph 
(•) (F.5) John Mill.
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şu konuyu soracaksınız : Batı elçileri, Türkler’ln eski usullerinin gerçek 
koruyucusu bulunan ve halkı değişik doğu memleketlerinde güya hiç bir 
özel çıkar gözetmeyen Avrupa uygarlığına azıcık olsun sevgisi olmayan 
bu diplomatı nasıl koruyorlar? Bunların Mithat Paşa lehinde olan olum
lu düşünceleri şundan ileri geliyor : Bu kişi Rusya aleyhinde olan düş
manlığım gülünç bir dereceye kadar vardırır. Bir de vaktiyle Bulgaris
tan’da gerçekleştirdiği insafsızlıkdır -ki bağlı olduğu hükümetinin yarar
lan noktasından bakılacak olursa geçersiz görülemez- kendisini bazı el
çiler katında bu sevgiye layık göstermiştir. İşte Halil [Paşa] dahi elçilerin 
sevgi ve taktirini bu şekilde kazanmıştır. Padişah hazretleri, şaşkın Ba- 
kan’ı aleyhinde haklı olarak hiddetlenmiş ise de Halil yine memuriyetin-, 
de geçici olarak bırakılmıştır. Bu diplomat seçtiği vatanın gerçek yararla
rına hizmet edecek yerde asıl vatanının hükümdarıyla hemcinslerimize 
fenalık etmek için her tür akılsızlığı yapıyor. Mösyö Kristic (*) geçenlerde 
bana yazdığı özel bir mektupta İslavlar aleyhinde (düşmanca hisler ka
zanmış olan) bu Bakan’a karşı memleketin yararlarım koruma ve kolla
manın kendisince hemen hemen imkânsızlaştığım bildirmiştir. Bu Halil 
-etrafı Yeni OsmanlIlar Derneği üyeleriyle kaplumbağaların av taksimine 
koşuştukları gibi yetişip gelmiş olan birkaç Lehli kuşatmış olduğu halde- 
el altından Fener’in (eski hizmetkârlarını) teşvik ediyor ve bu suretle 
Rumlarla Bulgarlar arasında bir anlaşmazlık çıkmasına engel oluyor. Şu 
da bir gerçektir ki Patrikhanenin gözü kapalı taraftarları bunun üzerine 
aldığı işi, fazlasıyla kolaylaştırıyorlar. Aziz (Jen Terisostom) (**)’un yete
neksiz halkı kendi umduklarının üstünde bir koruyucu bulduklarına 
aşırı memnun olmuşlardır. Geçenlerde konsoloslarımıza Rum kilise ve 
okullarına yollanan para yardımı vesaireyi kesmelerini yazdım : Belki bu 
tedbir şu heriflerin gözlerini açar da Fenerliler’in hileleriyle yoldan çıkmış 
olan koyunların ağıla geri döndürülmesi mümkün olur. Bulgarlara gelin
ce, bunların zeka derecelerini ve aldıkları iyi tedbirleri taktir ediyorum. 
Veno aracılığıyla kendilerine duyurduğum öğütlerin değerini tam olarak 
anlamışlar. Düşmanlarımız, hükümete bunların aleyhinde söz söylemek 
konusunda gayet çekingen davranıyorlar. Dün Prens Nikola’dan bir mek
tup aldım. Arnavutluk’ta işin fena gittiğini yazmış. Anılan mektubun ek
li olarak gönderilen suretinden anlaşılacağı şekilde, içerisinde bu iş için 
icra ettiği yakalamak ve ele geçirmek tedbirlerinin neticesi hakkında 
açıklama yoktur. Prens bu konuda size bir şey yazdı mı? Mösyö İllari- 
yon’un (***) yazdığı yazılara göre Prens’in daha sonra İşkodra’ya gönder-

(•) (F.6) Crtstltch.
(*) Jean Chrysostome
(*•*) HÜarton
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diği memurlar güvenlik güçleri tarafından yakalanıp tutuklanmak kor
kusuyla hemen Çetine’ye i1) geri dönmüşlerdir. Sizin komite ile birlikte şu 
işi bitirip de Karadağ O) için Arnavutluk’ta <3) memur bulundurmak müm
kün olmadığı takdirde izlenecek hareket tarzını belirlemeye bir çare yok 
mudur? Bu konuda her ne yaptınız ise bana bildirmenizi rica ederim.” 
Eser sahibinin açıklamasına göre ismi geçen Şevket, Arnavutluk’ta bulu
nan Şevket Paşa’dır.

5. İğnatiyefin 27 Kasım 1872 tarihinde Beyoğlu’ndan Viyana’da (No- 
vikof)’a(*) Rusça gönderdiği mektubun 24. ve 25. sayfasından : “Halil’in 
görevinde bırakılması Rumlar’m Kudüs Patriği ve Bulgar Eksarhı(§§) 
aleyhinde sataşma ve saldırılarını daha da şiddetlendirmiştir. Özel çıkar
larımız yolunda gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı daha sonra manevî 
yenilgiye düşmeleri ihtimali olan bu İki rahip, düşmanlarımızın saldırıla
rına hayret edilecek bir şekilde dayanabiliyorlar. Özellikle “Eftim” Efendi 
istediği zaman Osmanlı hükümeti aleyhinde ağır zorluklar çıkarmaya gü
cü yeten bir kişi olduğu halde anlaşılmaz bir tavır içerisinde bulunuyor. 
Bu rahip, Mısır diplomatından gördüğü son hakaretin ardından kendine 
gösterdiğim hareket çizgisinden çıkmamak konusundaki akla yatkın em
ri tam olarak uygulamaya başladı. Bununla birlikte kendisinin bu tered
düt dolu hali uzun zaman devam etmeyecektir. Çünkü Padişah’ın karak
terindeki hiddet ve vesveseye bakılarak mevcut durum iki ve en çok üç 
aydan daha fazla süremeyecektir. (Kirilos) (**) Efendiye gelince bunun 
içinde bulunduğu durum pek ağırdır. Eğer Osmanlı hükümeti bunun gö
revden alınmasını onaylayacak olursa Kudüs Meclisi yeni bir patrik seçi
mine kalkışacaktır. O halde bizim de o kutsal yerdeki haklarımız kaybo
lacağından dolayı böyle bir durumun gerçekleşmesinin şimdiden önünü 
almak gerektiğinden, Kudüs Patrikliği’nin İstanbul Patrikliği’nden ayrıla
rak ayrıca bir Arap Kilisesi kurulmasına ve bu kilise yöneticiliğinin Kiri
los Efendiye verilmesini sağlamak için Suriye ve Filistin toprağı halkı 
üzerindeki etkilerini göstermelerini ve onları buna razı etmelerini (Petko- 
viç) ve (Pozonikof) ve (Boskoviç)’e yazdım. Halil, dinî işler konusunda he
yecan yaratmaya çalışmakla yetinmez. O konudaki girişimlerden başka 
diğer bir tedbir daha almıştır ki bundan, bizim hakkımızda olan sevgisi
nin derecesini anlarsınız. Adı geçen kişi Rusçuk Postası’nm vurulması 
sorumluluğunu Bulgarlar’m işi olarak göstermek gevşekliğinde bulun
muştur. Halil, Bulgarları Padişah katmda devletin en korkulu düşman

(1) A Scutart D’Al bante
(2) (F.7) Monténégro
(3) Albanie
(*) Novlcqff 
(§§) L'exarque
(••) Cyrille
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lan olarak göstermeğe çalışıyor. Bizim (Maşnin)’in (*) ahmaklığı, bu cina
yette payı bulunan kişilerden birinin Rusçuk memurumuzla ilişkisi ol
duğunu açığa çıkarmıştır. Osmanlı güvenlik güçleri bu kişiyi ele geçirme
yi başarırsa sorgusu sırasında hakkımızda korkunç sonuçlar doğuracak 
itiraf ve açıklamalarda bulunmasından aşın derecede korkmaktayım. 
Mösyö (Maşnin) gibi akıllı ve tuttuğunu kopanr bir adamın ne idüği bi
linmeyen bir kişiyi hizmetimize ortak etmesine pek şaşıyorum. Bu yan
lışlığın affedilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte bu olay bizim için 
bir ibret dersi olmalıdır. Ben bu dersten faydalanarak ilk İş olarak ben
den izin almaksızın deftere hiç bir kişiyi kayıt etmemelerini ve görev ver
memelerini bütün konsoloslarımıza bildirdim.”

6. 1872 Aralık ayında (İğnatiyef) tarafından Viyana’da Novikofa Rus
ça yazılan mektuptur : “Rumlar gerçek olarak rahat durmak istemiyor
lar. Sefir koruyucuları hükümet koltuğuna geçeli beri ortaya öyle hileler 
çıkanyorlar ki Fener sanaf ve nutukcularmm (**) bu gibi komplolarına 
önem verilmesi ancak Halil gibi körü körüne ve inat edercesine gerçeğe 
düşman olanların kolayca yapabileceği işlerdendir. Şu zavallı Galata pe- 
yacesi i1) serserilerinin hile ve entrikalanyla varlığını sürdürmesi ile bizim 
Ortodoks Doğu Kilisesi’ne şan ve şeref vermekte olan saygıdeğer rahip 
kayıp edilecektir. Son derecede teessüf ederim ki hürriyetsever geçinen 
Rumlar Avusturya ve Prusya'nın himayesini ve Protestanların dinî işleri
ne kanşmalannı rica edip istiyorlar da, bu hakların kendileriyle aynı 
mezhepte olan Rusya hükümetine ait olduğunu inkâr ediyorlar. Besarab- 
ya’daki mülklerinin haciz altına alındığı haberi Rumlar’ın hakkımızdakl 
öfkelerini çoğaltmıştır. Bu kayıpların Fener rahiplerine o kadar kötü et
kisi olmuştur ki Galata daskaloslarmdan (***) korkmamış olsalar eski 
hatalarını itiraf ve kabul ederek kendilerini aşağılanmış göstererek alçak 
gönüllülük gösterecekleri konusunda bahse girişirim. Lâkin ne çare ki 
bu daskaloslar bazı nutukçu bankerlerle Neologos (****) ve Faros ve Bos- 
for gazetelerinin ifadeleri ve yayımları sayesinde bozgunculuk ateşinin 
söndürülmesine engeller çıkarıyorlar. Bir bakan değişikliği veyahut hiç 
olmazsa Halil Paşa’nın görevden alınması gerçekleşse hilelerin önü alınır. 
İşte bu dinî anlaşmazlıklarda yalnız Halil Paşa ilgilidir. Saray’dan aldığım 
haberlere bakılarak yola getirilmesi mümkün olmayan şu adamdan ya
kında kurtulmamız ihtimal dahilindedir. Madam Novikofun saygıdeğer

(*) (F.8) Machnlne
(**) (F.8): Les prelats de Fener : Fener yüksek rütbeli din adamları
(1) (F.8) Ces vegabonds de Galata : Vagabond : Serseri, düzensiz
(*•*) (F.8) des dascalos de Galata : F.8 1 no/u dipnot: Dascalos. en Grec, Maltre. Mattre ise (Latince), buyu
ran, efendi bey Avukatlara verilen ünvan. Üstad, anlamlarına gelir.
(•*••) Neologos, Pharos et Bosphore
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annesinin eski ve sadık dostu olan bayan, geçen günlerde Madam İğna- 
tiyefe, saray’da bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağına söz vermiş
tir.

7. 2 Aralık 1872’de Petersburg’da Mösyö (Strebokof) (*) tarafından Vi- 
yana’da (Novikof)a gönderilen mektuptur : “General İğnatiyef İstanbul’da 
ortaya çıkan durumu size bildirmekte olduğundan Çargrad (İstanbul) 
üzücü olaylarını burada anlatmaya ve tekrar etmeye gerek yoktur. Mah
mut Paşa’nm görevden ayrılmasıyla Halil Paşa’nm memuriyetinden dola
yı kayıp ettiğimiz güç ve etkiye yeniden kavuşacağımız ümitsiz gibidir. 
Generalin mektubundan bizce dahi anlaşılacağı şekilde kendisinin ka
rakterinde sürekli bir bencillik görülmüştür. Bana gelince, artık İstan
bul’daki dostlarımızın verdikleri büyük büyük ümidlerin ortaya çıkması
na inanamıyacağımı serbestçe söylerim. İngiliz ve Avusturya hilesi İstan
bul’da fazlasıyla kuvvet bulunduğundan Mahmut Paşa’nm yine hüküme
tin başına geçeceği konusunda o kadar ümitli değilim. Bir de ahlak za
yıflığı ile tanınan Padişah’m dahi mevcut bakanların hükümette kalma
sının çok gerekli bulunduğuna inandığı anlaşılıyor. Dışişleri bakanı ile 
başbakan aleyhindeki girişimlerine bir süre için ara vermesi Prens Gor- 
çakof tarafından generale sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir. Bununla 
beraber Halil Paşa’nm karakterine ve Osmanlı kamouyonun gidişine ba
kılınca, az bir zaman içerisinde yeni olaylar ortaya çıkmasıyla, iki diplo
matın yetersizliği anlaşılıp Padişah hükümet ve yönetim işini bizim dost
larımıza teslim etmeye mecbur olacaktır. Bundan dolayı büsbütün bir 
başka şekilde yeni tertiplerin hazırlanmasının faydadan uzak olmadığı en 
kuvvetli ihtimallerdendir. Karadağ ile Sırbistan bize beklediğimiz fırsatı 
hazırlayabileceklerdir. Siz dikkatinizi adı geçen iki memlekete [Karadağ 
ve Sırbistan’a] yöneltiniz. İslavlığın işte bu iki yol göstericisine maddî ve 
manevî olarak yardım ettiğimizde, maksadımıza saray entrikaları düzen
lemekten daha fazla hizmet etmiş olacağız. Zaten o gibi entrikalar mem
leketin yüceliğine yakışmaz. Kudüs kilisesi mal varlığının haciz altına 
alınması hakkmdaki son karar konusunda bilginiz vardır. Bu tedbirin 
alınması biraz gecikmiş ise de mezheple ilgili işlerden dolayı düşmanlık 
ortaya koymuş olanların akıllarını başlarına getirmek konusunda epeyce 
etkisi olacaktır. Bu vesileyle Rumlar’ın Rusya ile Bulgarlar aleyhinde bu
lunmalarının çürük bir tedbir olduğunu anlayacaklarını ümit ederim. Bir 
de bunlar, gurur ve öğünme sermayeleri olan Ortodoks Patrikliği kürsü
sünün, nefsani isteklerine hizmet için kendilerini aleyhimize tahrik ve 
teşvik eden Halil’in, lütuf ve merhametine muhtaç kaldığını görünce göz
leri daha fazla açılacaktır.”

(•) Shebokof
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8. 13 Aralık 1872’de (İğnatiyef) tarafından Viyana’da (Novlkof)’a Rus
ça yazılan mektuptur : Sahife 35, 36’dan : “Biraz vakit sonra Antakya Ki
lisesinde ortaya çıkacak olayın ne şekilde çözüleceğini görmeyi fazlasıyla 
merak ediyorum. İşte bu kilise yönetiminde bulunan halkın ileri gelenle
ri ve rahiplerle sürmekte olan ilişkilerimiz sayesinde Antakya dinî mecli
sinin Kudüs olayının aynını yapacağından şüphem yoktur. Yalnız iki olay 
arasında şu fark görülecektir ki burada Patrik bizim aleyhimizde buluna
cağı için sözü edilen meclis, Patrik’in azline kalkışacaktır. Bakalım bu 
olayda Türk ve Mısır teoloji bilginleri ne tavır ve müşaverede buluna
caktır. Ortaya çıkacak meselelerin Antakya konusundan ibaret olmadığı
nın ifadesine lüzum yoktur. Rusçuk, Vidin ve Varna ve diğer Bulgar şe
hirleri yakında hayat belirtisi gösterecekler ve yerel hükümetleriyle, Ye
ni Osmanlılar’ın heyecanlandırıp coşturduğu kamuoyunu pek güç sa- 
kinleştirebileceklerdir. Gürültülü müdahalelerden çekinmeleri hakkında 
bütün konsolos memurlarımıza gerekli talimatı verelim. Sonra gülecek 
olan iyi gülecektir." Mektuptaki Mısır teoloji öğretmeninden kast edilen 
Dışişleri Bakanı Halil Paşa’dır. (*)

9. 6 Ocak 1873’de (İğnatiyef) tarafından Viyana’da (NovikoD’a gönde
rilen Rusça özel mektuptur. 42. sahifeden : “Filo (**) gazetesi hakkında- 
ki teklifinizi büyük bir memnunlukla kabul ederim. Gazete güç ve büyük 
etkiye sahip olduğundan İmparator’un bakanlarının yazarlara yapacak
ları asilce vaadlerinin yerine getirilmesini reddetmeyeceklerine eminim. 
Bununla beraber eğer bir prens birkaç bin Ruble için çekememezlik gös-. 
terecek olursa kendi cebimden beşbin Ruble vererek adı geçen yazarları
na ettiğiniz vaadi yerine getirmeye söz veririm ve gazetenin bize yardım 
ve büyük yararı olacaktır. (Filo) (***) Osmanlı eyaletleri Hristiyan halkına 
pek etkili olduğundan davanıza memleketin Bulgar gazeteleri ile 
Hristiyanlığm ufacık gazetelerinden fazla hizmeti geçecektir.”

10. 8 Şubat 1873’de (İğnatiyef) tarafından Viyana’da (Novikof)’a gön
derilen Rusça mektubun 45. sayfasından : “Geçen hafta Halil Paşa Os
manlI Hükümetinin Bulgaristan eyaletlerine metropolitler tayin ve gön
derilmesi için Rum Patrikhanesi’ne izin verilmesine karar vermiş olduğu
nu Eksarh’a duyurmuştur. Eksarh söz edilen duyurudan dolayı üzüntü 
ve sıkıntıya düşerek, kendisine Rusya hükümetinin kesin yardımını va’d 
ve temin etmemiş olsa idi kederinden yatağa düşecekti. Adı geçen Eksarh 
bu duyuruya cevab olarak kendisine verdiğim öğüt gereğince Halil Pa- 
şa’ya, vekili vasıtasıyla bütün Bulgar Aferhıyaların (****) gönderdikleri

(*) Son Cümle Fransızca nüshada yer almıyor.
(••) (F. 10) Phllo
(***) Her iki yerde Kilo şeklinde yazılmışsa da (F. 1 l)'de Le Phllo
(****) Les Eparchies Bulgares
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toplu dilekçe ve protestonamelerde Bulgaristan eyaletlerine Rum metro
politleri vardıklarında büyük karışıklıklar ortaya çıkacağım belirtmekte 
olduklarını ve bunun sorumluluğunun yapmış olduğu uyarılara önem 
vermeyerek işte bu tedbiri alanlara ait olduğunu bildirmiştir. Tolcı’daki 
(*) düşmanlarımız birkaç hafta önce verdiğimiz emirleri yerine getirmiş
lerdir. Bunlar bilinen fermanın feshedilmesi aleyhinde protestoyu taşıyan 
Rusçuk metropolitine hitaben Tolcı Bulgarlarma bir dilekçe imza ettir
mişlerdir. Anılan protesto mektubu burada büyük etki sağlamış olup 
Bulgaristan ve Trakya eyaletlerinde dahi bu yolda tedbirler alınması ka
rarlaştırılmış bulunduğundan Halil Paşa’nm işi çabuklaştıramayacağı, 
böylelikle de, yetersizlikle bulunmakta olduğu bakanlar kurulundan alı
nacağı ümit edilmektedir. Rusçuk soruşturma komisyonu için buldurdu
ğumuz tertip bütün bütün denilmese de bir dereceye kadar istenileni ver
miştir. Bu komisyon üyesi şimdi kararlaştırılmış maddenin Bükreş’teki 
Bulgar fesatçıları tarafından düzenlenmiş bir şey olduğuna inanmışlar
dır. Durumun dış görünüşünün bu kadar kolaylıkla örtüldüğü görülün
ce Petersburg’da da bize hak verileceğini ümit ederim.”

11. 8 Ağustos 1872 tarihiyle İşkodra Rus Konsolosu tarafından Viya
na komitesine gönderilen şifreli telgrafnamedir : “Merditler’in (**) etkili ki
şilerinden iki elebaşıyı Osmanlı mahalli hükümetine teslim etmek iste
meyen veyahut teslim edemeyen Arnavutların tutuklanmaları durumu 
memleketçe heyecan ve galeyana sebep olmuştur. Bu heyecan ve galeya
nın vilayet Hristiyanlarıyla Karadağ arasında bulunan ilişkilere kötü bir 
etki yapması kuvvetle düşünülen konulardandır. Bu Hristiyanlar Türk- 
lerin günden güne artırmakta oldukları haksızlık ve şiddetlerinden bu
nalmışlarsa da Karadağ hükümetinin ilgisizce davranışını görerek daha 
sonra Türklerle iyi geçinmeye başlayıp onlara fedakârlık ve sevgi göster
mişlerdir. O halde (Kara) Dağlılara dahi onlara gösterdikleri ilgi kadar 
hiddet ve nefret göstermeleri uzak bir ihtimal olarak görülemez. Böyle bir 
durum ortaya çıkmasının önlenmesi için para ve bazı hediyelik şeyler ha
zırlayıp Merditler’le civar kabilelere dağıtılmak üzere dostlarımızdan iki 
kişiye vererek o taraflara gönderdim. Bunlara, gidip müttefiklerimizin ga
leyanını yatıştırmak Türklerle aralarındaki anlaşmazlıkların iyi bir şekil
de ve kesin olarak çözümlenmesini ve ortadan kaldırılmasını vaad ede
cek ve buna inandıracaklardır. Karadağ politikasına gelince Prens Niko- 
la’nm Türkler üzerine hücum etmeğe hazır olduğunu ve ancak düşman
lığa girişmek için Türklerin önemli bir bahane bulmasına sebebiyet ver
memelerini beklemekte olduğunu elebaşı Sebun (***)’a söylemelerini gön
derdiğim memurlara tavsiye ettim.”

(*) Toultcha
(**) les rıotables mlrdltes.
(••*) Sebonn
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12. Beyoğhı’ndan 4 Mart 1871 tarihinde İğnâtiyef tarafından Rusça 
yazılıp Viyana’da Novikofa gönderilen mektubun 8. sayfasından : “Kara
dağ Prensi’nin Raküza’da oturan konsolosumuz ile ilişkileri hakkında, 
asaletll zatmızm bana göndermek lütfunda bulunduğu önemli bilgiler, 
çok sevinç duymama sebep olmuştur. Petersburg’da bulunan Mösyö Yu- 
nin İle Mösyö Petkoviç (*) isimli dostlarımız Viyana’da bulunan farkı şim
di iyice anlayarak Prens Nikola katında beğenilen, akıllıca hareketleriyle 
herkesin sevgisini kazanmaya güç yetirecek bir memur bulundurulması
nın önem derecesini anlayacaktır.” Aynı mektubun 10. sayfasından : 
“Türklerin inadı ve Patrik’in ısrarı sayesinde hangi durumda olursa olsun 
Bulgarlarla Rumlar arasında farklı görüş ve ayrılık ortaya çıkacaktır. Si
ze doğrusunu söyleyeyim, bunların arasında anlaşmazlık doğmasından 
bir aralık fazlasıyla korktum. Lâkin Rum Patriği iddiasından vaz geçmek 
istemediğinden durum Ali Paşa’nm bütün gayretleri boşa gitmek derece
sinde korkunç bir hal almıştır. Şimdi çaba ve gayreti artırmalıyız. Eğer 
Sadrazam şüpheden uzak olduğu üzere Patrik’in istifasını kabul ederse 
Türkiye, Makedonya, Bosna-Hersek halkının milletlerinden metropolitler 
tayinini isteyerek, gönderecekleri bir dilekçe ile yeni bir piskopos tayini 
vesilelerinin olgunlaştırılmasına hemen başlamalıdır. Bu şekilde her pat
rik değiştikçe birkaç metropolitlikleri tarafımıza çekebiliriz. Bu konuda 
Edirne ve Manastır’a gerekli yazıları yazıp gönderdim. Sizin komite dahi 
durumu Hersek ve Bosna’ya yazmalıdır. Osmanlı Devletinin batı eyalet
lerinin yeni harp haritalarını aldınız mı? Memurlarımızın raporlarına gö
re kamuoyunda hakkımızda epeyce sempati doğmuş, hatta Müslüman- 
lar bile bağımsızlık ve hürriyet verilmesi işlerimizde bize yardım etmeğe 
hazırdır. Allaha şükür herşey yolundadır. Lâkin ne zaman pasaportları
mı isteme emrini alırsam daha fazla memnun kalacağım.”

13. 14, 26 Kasım 1872 tarihinde Beyoğlu’nda (İğnâtiyef) tarafından 
Viyana’da Mösyö Novikofa yazılmış Rusça bir mektubun 15. sayfasından 
: “Sevgili mezhepdaşlarımızın yeni hileleri hakkında daha sonra tarafını
za bilgi verdim. Fenerliler yani Rumlar, Patriklerini İslavlık dünyası aley
hine yıldırımlar yağdırmaya mecbur ettikten sonra şimdi Kudüs’te, Pa- 
şa’nın kendileriyle birlik olarak ve davalarına ciddî olarak taraftar bul
makta olduğuna aşın memnun olarak Patrik Kirilos’un İstanbul’da bulu
nan mülklerini gasp ve müsadere etmek düşüncesinde bulundular. Ge
rek bu hareket, gerekse Türk yeni adaleti aleyhinde gerekli tedbirleri al
dığımı söylemeğe gerek görmüyorum. Kudüs Arapları’na etki ederek ora
nın dini meclisinde yasal olmayan kararın reddettirllmesi için gerekli teş

(*) Yonlne et Petkovltch
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vikleri yapmasını hemen anında “K.....”’a (*) yazmış olduğum gibi Peters-
burg’a dahi bilgi vermiş olduğumdan Petersburg tarafından önceden gös
terdiğim tertibi yapacaklarım, yani Kudüs kilisesinin Rusya’daki büyük 
mülklerini haciz altına aldıracaklarını (ümit) ederim. İşte görüyorsunuz 
ki burada yerim gıpta edilecek bir şey değildir. Eğer mevcut durum bir
kaç ay daha devam edecek olursa özel çıkarlarımız, gereği gibi karmaka
rışık olup, daha büyük şeyler feda etmemek için belki Eksarhlığı fedaya 
mecbur olacağız. Üç sene önce bizim dini meclis Rum genel dini meclisi
ni kabul etmemekle Rumları bazı iddialarından vazgeçmeğe mecbur ede
bilecekti. Lâkin Patrikhanenin bu derece inat edeceği kimin hatırından 
geçer ve bunu kim keşfedebilirdi. Bununla birlikte asıl suç Patrikhanede 
değildir. İstanbul’un sürekli başbelası demek olan bir takım daskaloslar 
olmamış olsa Patrik döndürülebilirdi. Ümidimiz bayramda ortaya çıkma
sı beklenilen bakanlar kurulu değişikliğindedir. Bayan dostlarımız, (S.V.) 
isimli cariyeler tam bir istekle çalışıyorlar. Eğer girişimlerimizde başarı
ya ulaşırsak yeni bir milletler reisi atanacaktır. Rum Patriki dahi Panis- 
lavistlerden para dilenmek için yeniden elini uzatacaktır.”

14. Altı sene sürekli olarak Van’da Erzurum Başkonsolosluğunda bu
lunan Rus Generallerinden Mayevski’nin (**) Ermeni Kıtâli ismiyle yaz
mış olduğu eserde yayımlanan raporlardan alınmıştır. Sadece Rus Ge
nelkurmayı için yazılmış olduğundan tarafsızlığı şüpheden uzaktır. Ese
rin 3 üncü sayfasından : “Ermeniler tarafından Türkiye’de yapılan kor
kunç olayların sorumluluğu ilk olarak Ermeni ihtilal komiteleriyle ortak 
olarak hareket eden Ermeni ihtilalcilerine, ikinci olarak bunları cesaret
lendiren ve gayrete getiren bazı yabancı hükümetlerine aittir.” 9 uncu 
sayfadan : “Bu bölge Ermenileri Osmanlı hükümeti memurlarından hiç
bir fenalık görmemişlerdir.” 11 İnci sayfadan : “1895, 1896 yıllarında Er
meni komiteleri tarafından ekilen bozgunculuk tohumu bu bölge halkı 
arasında öyle bir güvensizlik hissi yeşertti ki hiç bir tür ıslahat buralar
da ayakta duramazdı.” Yine aynı kitabın 11. sayfasından : “Ermeni ra
hipleri ve Ermeni sakinleri dinî görevlerini yerine getireceklerine halka 
millî gayelerini elde etmek telkinlerinde bulunmaktan başka birşey yap
madılar” Yine 11. sayfadan : “Bu rahipler ve doğudan Hristiyanlar ve 
özellikle kiliseler Hristiyanlık temel bilgilerini bir tarafa bırakarak halk 
arasında propagandacılığı başlıca görevleri saymışlardır”. Yine 11. 
sayfadan : “1895, 1896 yıllarındaki Ermeni karışıklıkları hiç bir zaman 
Ermeni köylüsünün ve Ermenilerin haksızlığa uğradıklarından ileri gel
miş değildir. Çünkü komşuları olan halkın en refahlı ve zengini idiler” 13.

(*) Kelimenin ilk harfi yazılmış.
(**) Maresvsky: Les Massacres d’Armenie. Metinde Mayevskl şeklinde geçmektedir.
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sayfadan : “Ermeni karışıklığı aşağıda sayacağımız üç sebepten ileri gel
miştir. Birincisi Ermenilerin siyasî ilerleme ve gelişmeleri; ikinci Ermeni- 
ler arasında milliyet, hürriyet ve istiklal ülküsünün oluşması; üçüncüsü 
bu fikirlerin batı hükümetleri tarafından cesaretlendirilmesi ve kışkırtıl
ması ve Ermeni rahipler heyetinin bu yolda propagandalarıdır.

15. 1893, 1897’de Hayfa’da Fransız San Kitap’ında İstanbul Elçisi 
Mösyö Kambon’un (*) Ermeni meseleleri hakkındaki raporunun 1. ve 12. 
sayfalarındam “Ermeniler Londra’da çok iyi karşılandılar. Gladston kabi
nesi, durumundan hoşnut olmayan Ermenileri topladı, birleştirdi. Ken
dilerine yardım sözü verdi. Bu aydan başlayarak Londra’da propaganda 
komiteleri ortaya çıktı. Ermeni halk kitlesi arasına iki düşüncenin sokul
ması gerekiyordu. Bu da bağımsızlık düşünceleri ve millî ülkülerdi. Ko
miteler bu ülkülerin şiddetlendirilmesi görevini üzerlerine aldılar. Bu şe
kilde birkaç yıl içinde gizli dernekler kuruldu. Bunlar propagandalarında 
Türk yönetiminin kötü ve eksik yönlerini ileri sürerek Ermeniler arasın
da millî uyanış ve bağımsızlık düşüncelerinin uyanmasına sebep oldular.

16. 1890 ve 1897 tarihiyle San Kitap’mda Kambon’un 27 Mart 1894 
ve 3 Haziran 1894 tarihli raporları da önem taşımaktadır. Birincisi Er
meni Patriki İzmirliyan’a, İkincisi Ermeni ileri gelenlerinden Maksud 
Bey’e Ermeni komiteleri tarafından yapılan suikastlerden söz eder. 
1896’da yayımlanan 8 numaralı İngiliz Mavi Kitap’ının 207. konusunda 
Van’da İngiliz konsolosu Vilyanis’in [Williams] 15 Mayıs 1896 tarihli ra
porundan : “Bu çevredeki durumun arzu edilen şekilde olmadığını asil 
zatınıza arz ederim. Geçen sekiz gün zarfında Ermeni ihtilalcileri iki de
fa Müslümanlara taarruzda bulundular. Birincisinde 3 Kürt öldürüldü. 
Her iki saldırıda da öldürülenler parçalandı. Bundan başka İngiltere 
konsoloshanesinin karşısında oturmakta olan zengin bir Ermeni’ye su
ikast yapıldı. Dün öğleden sonra şehirde bir evde Ermeni ihtilalcilerinin 
ileri gelenlerinden biri öldürüldü. Bu cinayet şüphesiz Kürtler tarafından 
gerçekleştirildi, çünkü bu ihtilalci sonbaharda İran’dan gelen ihtilal çe
tesine mensuptu. Bu ihtilal çetesi geçen yıl burada yağma ve talan yapan 
çetedir. 2 ve 3 Haziran gecesi bir devriye koluna saldırıldı. Bir subayla bir 
asker tehlikeli surette yaralandılar. Bu olaylar Müslümanların sabır ve 
tahammülünü yok edecek dereceyi buldu. Bu olayın sebebi her halde bu 
sefil ve aşağılık Ermenilerdir. Çok defa bu çocukça hareketlerinin kendi
lerine hiçbir yarar sağlamayacağım söyledim. Bu işlerden vaz geçmeleri
ni tavsiye ve hatta kendilerinden rica ettim. Fakat kulak asmadılar. Zan
nederim şimdi artık ümitleri kalmadı”. 41. sayfadan : “Genellikle basın
da Ermeni meselelerine ait tesadüf edilen yazılar gerçeğe uygun değildir.

(*) Mr. Cambon
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Ermeni meselelerine dair yazılan şeylerin hepsi yalandır. 6 Haziran tari
hiyle Doktor Reynols’un (*) yol göstermesiyle ihtilalcilerin yaptıkları müs
tahkem mevkileri gezdim. Bu halden hayrette kaldığımı bildirince İran’
dan kuvvet gelinceye kadar 10 gün bekleyeceklerini söylediler. İhtilal re
isleri içinde Rus Ermenileri de vardı. Yabancı memleketlerden gelen bu 
reisler 12-15 kişi idiler. İhtilal çetesi 600 kişiden fazla idi” 41. sayfadan : 
“Esasen bu olaylar karşısında hükümet zor bir durumda idi. İsyancıları 
tutukluyamıyordu bile, çünkü kaçmışlardı. Ancak hükümetin aldığı ted
birler sayesindedir ki Van Ermenileri savaştan uzak kalmışlardı. Van 
katliamı adı altında basmda yayımlanan olayların aslı yoktur. Anado
lu’nun diğer yerlerinde ortaya çıkarılan olaylar hakkında da Van üzücü 
olayları bir sebep olabilir”. 67. sayfadan : “Türkler, Anadolu’da sakin ka- 
vimlerden yalnız Müslümanların değil diğer sakinlerin de en iyi unsuru
dur. Rus ve Avrupa basınının aleyhlerinde yazdıkları iftiralara hiçbir su
retle lâyık değillerdir.”

Yukarıda aynen aktarılan belgelerin açıklığı her türlü yorum ve açık
lama ihtiyacından uzaktır. Lâkin bunlara bir de Lord Salsbori’nin (**) 
Kıbrıs işgaline ait İstanbul Elçisine 1878’de yazdığı mektubundan yazılı 
şu cümleyi de eklemekten kendimizi alamadık :

“Entrika ve kışkırtma görevlilerini zamanı geldiğinde istilacı ordular 
takip edeceklerdir!” Avrupa devletlerinin ikiyüz yıldan beri memleketimiz 
hakkında izledikleri yolun ve Türk mezalim ve dehşetlerine ait yapılan 
namussuzca propagandaların sebebi işte bu cümlede gizlidir.

(*) Dr. Regnault
(**) Lord Saltsbury



4. TÜRKİYE’DE YUNAN VE RUM İHTİLAL TEŞKİLATLARI

Yunanistan’ın ortaya çıkışına kadar Türkiye’de yaşayan Rumları res
men teşvik edecek bir devlet yoktu; Yunanistan kendisini bu göreve aday 
olarak görüyordu. Dışarıda Yunanistan, içeride Patrikhane, Rumluğun 
kuvvetlenmesi için iki önemli kuruluş idi. Bu kuruluşların görevi Türki
ye’de yaşayan Rumları ayaklandırmak, Türklerin zararına karışıklıklar 
yaratarak Avrupa'nın müdahalesini sağlamaktı. Patrikhane’nin bu göre
vi, doğuda siyasî ve ekonomik yararları sağlamak isteyen AvrupalIların 
politikalarına da uygun düşüyordu. İşte bu teşvik ve kışkırtmaların ver
diği bir kuvvet ile bütün Rum dünyasını harekete getirmek üzere (Etni- 
ki Eterya) (*) bozgunculuk derneği kurulmuştu. Bu derneğin başlıca ga
yesi ilk iş olarak kuvvetli bir Yunan hükümeti oluşturmak üzere Mo- 
ra’dan ve Adalar’dan başlayarak bütün Osmanlı hükümeti idaresi altın
da bulunan Rumları, kendi deyimlerince “Türk boyunduruğundan kur
tarıp bir yerde birleştirmek, Yunanistan’ı günden güne büyütmek ve so
nunda İstanbul’u Türkler’in elinden kurtarmak” idi.

Etniki Eterya derneği ilk önce Rumeli’den başlayarak özellikle İstan
bul’a kadar sokulmuş ve Türk memleketlerinde dal-budak salarak gizli 
teşkilât oluşturmuştu.

Pek az bir süre içerisinde sınır boylarında nice Türk kam aktıktan, ni
ce İslâm evleri harap ve nice Türk yurtları yerle bir olduktan sonra 1822 
tarihinde Yunanistan hükümetinin kurulması gerçekleşebilmişti. Daha 
sonra ise, şu son yüzyıl içerisinde Teselya’dan başlayarak Girit ve Si
sam’a ve Akdeniz’deki diğer adalara ve sonunda Makedonya’ya el uzat
mak Yunanistan için kolay olmuştur. Fakat bütün bu ülkeler hep diğer 
yabancı hükümetlerin yardımı, teşviki ve fiili olarak arka çıkması sure
tiyle Türk idaresinden almıyordu. Özellikle son Balkan savaşları doğru
dan doğruya İngiltere’nin ortaya koyup yönlendirdiği bir olay idi.

Etniki Eterya’nm ektiği tohumlar günden güne bu şekilde meyve 
vermeye başlıyordu. Esasen bu ihtilal derneği kendisince fayda verme
si düşünülen unsurları ihmal etmemiş ve bunun için de en önce Tür
kiye’de bulunan metropolithanelerde örgütünü gizliden gizliye genişlet
mişti. Zira önceden bildirildiği şekilde Türk yönetimi dinine hürmet 
olarak kiliselere ve metropolithanelere ayrıcalıklar vermişti. Metropolit - 
haneler pek açık bir şekilde biı izni kötüye kullanıyor ve din perdesi al
tında siyasî entrikalarını çevirmek için Etniki Eterya’cılara kucaklarını 
açıyorlardı.

(*) Bu konuda Bkz. : Ali Güler, Yunan Gizli Teşkilatlan, . Ankara 1988. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınlan.
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Bundan başka yine aynı bozgunculuk derneği çalışmasının siyasî fı
rıldaklarına merkez olan İstanbul’da ve şube türünden olmak üzere Ru
meli’de ve Anadolu’da 6 Rum lisesi (Jimnasyum) açmışlardı. Bu okulla
rın programı Yunan programlarının aynı idi. Okullarda yetiştirilen Türk 
vatandaşı olan Rum gençleri Yunan inanışları ile yetişiyor ve Türkler ve 
Türklük aleyhinde kurulmuş zehirli bir makine halinde varlıklarını sür
dürüyorlardı.

Balkan Savaşından sonra Etniki Eterya Demeği siyasî cephede 
odaklaşmış ilkeleriyle Millî Göçmenler Derneği yani Özel Teşkilat ve Rum 
Millî Müdafaa Derneği yerini almış ve her ikisi ortak olarak harekete geç
mişti. Aynı zamanda Etniki Eterya, sosyal cephede ise Fukaraperver 
Uhuvvet Cemiyeti [Fakirsever Kardeşlik Derneği] anlamında olan (Filoto- 
fos Azelfotis) adı altında hemen her yerde şube açmıştı. Bunun görevi ise 
Rum çocuklarını zorla okullara alıştırmak, doktor olmayan yerlerde dok
tor bulundurmak, fakirlere yardım etmek özetle Rumları sanayiciliğe, 
eğitime ve ticarete alıştırmaktı. Fırsat buldukça dernek, Rumlar’ın bu
lundukları memleketlerde Rumca gazetelerin basımı ve yayımlanması İle 
de uğraşıyordu.

Bununla birlikte bütün bu hareketlerin Türkiye’deki esas odağmı İs
tanbul merkezi ve Fener Rum Patrikhanesi oluşturuyordu ki ilerideki 
açıklamalarımızdan Patrikhane’nin Yunanistan’la ilgisi derecesinde Tür
kiye’de hazırladığı suikastlar hakkında bir fikir elde etmek mümkün ola
caktır.
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5. FENER PATRİKHANESİ VE YUNANİSTAN

İstanbul’daki Rum Ortodoks Patrikhanesi 1908 Temmuz inkılabı üze
rine çalışmalarını artırmıştı. 1910 yılında, Patrikhane Yunan Başbakan
lığını kazanmayı garanti gören Venizelos’un bir teklifi ile karşılaşmıştı. 
Bu teklif ise Venizelos’un siyasî programının birinci maddesini teşkil edi
yordu. O da Patrikhane’yi -yarı resmî şekilde bile olsa- Yunanistan’la bir
leştirmek.

Patrikhane bu teklif karşısında Türkiye’nin zindeliğini ve yeni inkılab 
hareketlerini gözönüne alarak biraz ihtiyatlı bir şekilde davranmış, bu 
teklifi temelde kabul etmekle beraber uygulamaya koymağa henüz cesa
ret edememiş idi. Fakat bu uyuşma XIX. yüzyılın doğurduğu felaket to
humlarından daha zararlı bir tohum özelliğini kazanmıştı. Hatta, daha o 
sıralarda Patrikhanenin Venizelos’la uzlaştığmı haber alan Patrikhane
nin bazı fanatik taraftarlarının taşkınlıklara kalkışması üzerine (1910) 
Eylül’ünde Patrikhane’nin hükümetçe bir batarya ve bir tabur piyade ile 
sarılmasına mecburiyet hasıl olmuştur.

Bir müddet sonra Girit’teki başarılarından cesaret alan Venizelos, Yu
nanistan Başbakanlığına geçmek üzere Girit’i terk ettiği tarihte gizlice 
papaz kıyafetiyle İstanbul’a gelerek Fener’de bir Rum’un evinde bir hafta 
misafir kalmış ve Patrikhane ye de esas programı içerisinde yeni bazı di
rektifler vermiş idi. Bundan soma ise artık Patrikhane Venizelos’un ve Yu
nanistan’ın Türkiye içerisindeki yürütme vasıtası haline dönüşmüş idi.

Özellikle Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından İtilaf donanması 
Boğaz’dan içeri girer girmez Venizelos İstanbul merkezini artık tamamıy
la düzene sokmak ve onu bütün anlamıyla siyasî bir bozgunculuk ocağı 
haline koymak zamanının girdiğine inanmıştı. İstanbul’da bulunan vası
talar şunlardı : *

1. Patrihnane örgütü,
2. Zoğrafyun ve Zapyon Rum Liseleri, (*)
3. Beyoğlu’ndaki Edebi Sicogos (Klüp), (**)
4. İstanbul’un değişik yerlerindeki Rum Klüpleri,
5. Adalar okulları, Yetimevleri ve Hastahaneler,
6. Rumca gazeteler.
Bu örgütün yeni bir şekle, düzene konması ve iyi bir duruma ulaştı

rılması gerekiyordu. İlk iş olarak Karamanlı Patrik düşürülerek (1919)

(*) Les gymnases grecs Zographelon et Zapelon
(**) (F. 19) Le syllogue littéraire de Péra.
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Kasımında Doreteos (*) göreve getirildi ve yavaş yavaş Osmanlı hüküme
tinden Patrikhane ilgisini kesmeye başlayarak, Doğu Büyük Ortodoks Ki
lisesi Merkezi sıfatıyla kendine özgü bir bağımsızlık süsü vererek anlaş
ma hukukuna ve yönetim hukukuna aykırı bir şekilde dışarıdaki birçok 
siyasî kurumlar ve batı kiliseleriyle İlişki kurmaya başladı. Yurt içinde 
bütün anlamıyla bir ihtilal yönetim merkezi çalışmalarını gerçekleştir
mek için gerekli her şey hazırlandı.

Venizelos mevcut örgütü yeterli görmüyordu. İstanbul Rumluğunu, 
her türlü propagandaya ve teşkilata yatkın bir kitle halinde görmek isti
yordu. Bundan dolayı örgütün başma birkaç elinden iş gelir unsur ek
lenmesi gereğini hissetmiş ve siyasî temsilci olarak (Kanelepulos)’u (**), 
askerî temsilci olarak Girit çete reisliğinden Albay (Kanemakis)’i (***) gön
dermiş ve bunlardan evvel de Yunan Konsolosu olarak (Komaris)’i gön
dermişti.

Herşeyden önce İstanbul’un Rum gazeteleriyle Türkler aleyhinde şid
detli bir yayın başlatıldı. Nitekim (Bizantiyon) (****) gazetesinde yayımla
nan (İstanbul’un Türkler Tarafından Alınması) ismi altındaki tarihî dizi 
makale nefret ettirecek ölçüde yalan olaylar ile dolu idi.

Venizelos, İstanbul’da başlayan propaganda için “Özel Örgüt” (Teşki- 
lat-ı Mahsusa) örtülü ödeneğinden birkaç milyon Drahmi ile Amerika’da 
oturan İstanbullu (Niçopulos)’un (1) bağışladığı 4 milyon Drahmiyi ve Yu
nanistan İçişleri Bakanlığı’nm Anadolu ve Rumeli göçmenlerinin yerleş
tirilmesi için ayırdığı yarım milyon Drahmiyi bu iş için ayırdı. Bu miktar 
Patrikhane’nin esasen büyük bir toplam oluşturan gelirlerine eklenerek 
örgütün daha iyi duruma getirilmesine çalışıldı.

Patrikhane kadrosu genişletildi. Din İşleri Meclisi ve İdarî İşler Mecli
si üyelerinin sayısı çoğaltıldı. Drama, Amasya, Ankara, İnaz (2), Vize, Ça
nakkale, Trabzon, Kayseri metropolitleri İstanbul’a çağırılarak Din İşleri 
Meclisine geçici üye sıfatıyla katılmaları sağlandı.

Patrikhane bu yaptıklarında Osmanlı hükümetine karşı kendisini 
hiçbir şekilde bağımlı görmeyerek kendi başma buyruk hareket ediyor ve 
bazı meselelerde, özellikle Venizelos’un fikir ve direktifini almakla yetini
yordu. Kadrosundaki bini aşkm merkez üyeleri, doktorlar, öğretmenler, 
tahsildarlar, eczacılar, müfettişler, yazarlar, çevirmenler ve mühendisler
den oluşan büyük bir örgütle çalışmalarını yürütüyordu.

(*) Doretheos
(*V Kanejlopoulos
(***) Katehakls. Metinde Kanemakls
(••••) Byzantton
(1) Nllzopoulos
(2) Fransızca nüshada İnos. bugün Enez.

34



Patrikhane (1919) senesi Temmuzunda kapısı üzerine çifte kartal ta
şıyan eski Bizans bayrağını astı ve bütün işlerini birinci derecede İstan
bul Yunan siyasî temsilciliği ve ikinci derecede ise Müttefikler temsilci
likleriyle görmeye başladı.

Kahelopulos Patrikhane ile diğer Rum kurumlannı az bir süre içeri
sinde birleştirmeği başardı ve Venizelos’tan aldığı direktif doğrultusunda 
Patrikhaneyi uyarmak, basını yakından idare ettiği ve dernekleri hareke
te geçirdiği gibi, askerî temsilci (Katemakis) de çete örgütünü oluştur
makta kusur etmedi.

Bu hareketler sonucu olarak askerî ve siyasî temsilciliklerden Yunan 
deniz yönetimi ve Yunan konsolosluğundan elde bulunan eski unsurlar
dan ayrı olarak 1918 senesi Aralık ayından başlayarak yeniden düzenle
me, tamamlama ve düzeltme yoluyla aşağıdaki demekler açığa çıkmıştır.

1. Rum Matbuat Cemiyeti (Rum Basm Derneği), 2. İzci Teşkilatı, 3. 
Müdafa’a-i Milliye Cemiyeti, 4. Trakya Cemiyeti, 5. Muhacirin Cemiyeti 
(Göçmenler Demeği), 6. Cemiyet-i Ticariyye (Ticaret Demeği), 7. Asya-yı 
Suğra Cemiyeti (Küçük Asya Demeği), 8. Cemiyet-i Edebiyye, 9. Pontus 
Cemiyeti...

Örgütler ve çalışmaları hakkında biraz açıklamada bulunalım. Bu si
yasî ve yabancı kurumlarla derneklerin hepsi, ya bağımsız olarak Patrik
haneye veyahut geçici olarak askerî ve siyasî temsilciliklere bağlanmış
lardı. Bunların çalışmalarına doğrudan doğruya Atina’dan yönetilen Yu
nan Kızılhaç Demeği [Yunan Salib-i Ahmer Cemiyeti] ile Atina ve Selanik 
Bankalarını da ekler ve bunların hepsine ek olarak Patrikhane’nin 
Hristiyan dünyasını galeyana getirecek, birliğe sevk edecek teşkilata ay
rıca önem verdiğini düşünecek olursak Patrikhane’nin Yunanistan’la bir
likte Türkiye için hazırladığı suikastların önemi hakkında az çok bir fikir 
elde etmiş oluruz.

Gerçekten Patrikhane, bir taraftan İstanbul’da var kuvvetiyle Rumca 
ve Ermenice gazetelerde Türk’ün aleyhinde yalan-yanlış olaylar yayınlar 
ve Müttefikler katmda işe yerleştirdiği tercümanlar vasıtasıyla türlü tür
lü bozgunculuklar ve Rum, Ermeni toplu sürgünleri vesaire konularında 
bitmez tükenmez yayında bulunurken diğer taraftan batı dünyasını etki
lemeyi unutmayarak (1920) Eylül’ünde Londra’da Anglikan Kilisesi baş
piskoposu (Kantadoriyas)’m (*) izniyle Umum Hristiyan Gençleri Cemiye-, 
tini (**) kurdu. İstanbul’a gelen yabancı gazetelerin muhabirlerini her ne 
vasıta ile olursa olsun elde ederek onlar aracılığıyla Avrupa basınında 
makaleler yazdırarak Hristiyan dünyasının merhametini uyandırdı. Bu

(*) Cantorbéry
(**) L’Association des Jeunes gens Chrétiens.
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tür hareketlerine bir örnek olmak üzere son zamanlardaki girişimlerin
den bir bölümünü saymak faydalı olacaktır.

Bilinen bir şeydir ki Anadolu’da Türk Kuva-yı Milliyesi’nin [Türk Mil
lî Kuvvetlerinin] kurulmasından önce İstanbul’un ve Avrupa'nın Patrik
haneye alet olan basını hep Dünya Savaşı zamanına ve Dünya Sava- 
şı’ndan önceye ait olduğunu bildirdikleri Türk mezaliminden söz ediyor
lardı. Kuva-yı Milliye [Millî Kuvvetler] bunları istikbal endişesine düşü
rünce derhal bütün silahlarını bu yeni Türk uyanış hareketine döndüre
rek türlü türlü mezalim efsaneleri uydurmağa başlamışlardır. 1920 se
nesinin Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yayımlanan bütün Rumca ga
zetelerdeki İzmit’e, Şile’ye, Gemlik ve Adapazarı’na ait olan hücumları ge
nel bir saldırının başlangıç hareketleri türünden olup bu hareketler en 
son zamanlara kadar aynı kaynaktan ve aynı şekilde yönetilmek şartıyla 
devam etmektedir.

Patrikhane bu propagandalara dört elle sarılmıştır. 28 Eylül 1920’de 
Anglikan Kilisesi başpiskoposu Sir Randel’e (*) ve 23 Eylül 1920’de Avru
pa siyasî çevrelerine uKemalistler”in mezalimine dair telgraflar çekmiş 
ve 1 Şubat 1921’de Rumluğun kurtuluşu için İtilaf devletlerinin başba
kanlarına telgrafla başvurmuştur. 8 Şubat 1922’de yayınladığı (Siyah Ki- 
tap)’ın II. cildini Fransızca’dan İngilizce’ye tercüme edip bastırarak aynı 
tarihte İznik’de güya yapılan mezalime karşı İstanbul’daki siyasî temsil
ciliklere başvurdu. 9 Şubat 1921’de Siyah Kitap’ı temsilciliklere verdi ve 
6 gün sonra 15 Şubat 1921’de İstanbul Rumlarıyla, doğrudan doğruya 
Türkiye idaresinde kalacak Rumiar hakkında yazdığı uzun bir yazıyı bü
tün siyasî makamlara iletti.

22 Şubat 1921’de Rumlar’m kurtarılması için doğrudan doğruya 
Londra Konferansı’na telgrafla başvurdu. 23 Şubat 1921’de Patrik vekili 
birçok hediye ve propaganda kitaplarını yanma alarak İstanbul’dan 
Londra’ya hareket etti. 5 Mart 1921’de Edremit halkının Yunanistan’ın 
yönetimini istemekte olduğunu belirtir telgrafnamesini Londra’ya gön
derdi. O esnada Londra’da bulunan bugünkü Patrik Meletyus (**), Doro
teos (**•) ile görüştükten sonra 9 Mart 1921’de Sen Mars Kilisesi’nde Fe
ner Patrikhanesi’nin Hristiyanlık adına olan anlaşmalarını yeniledi. Aynı 
tarihte Patrikhane, Kocaeli’nden İstanbul’a Rum göçmenler getiriyor ve 
Londra’ya telgraf çekiyor. Yine aynı tarihte Patrik vekili İngiltere Kralına 
Patrikhane’nin armasını taşıyan altın yaldızlarla süslü bir diploma veri
yor. 12 Mart 1921 Patrikhane Meclisleri ve Müdafaa-i Milliye Cemiye-

(•) (F. 21) Slr Bandal
(••) Meletlos
(**•) Dorotheos
(1) Kitapta yanlışlıkla 1921 yerine 1721 yazılmış.
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Rumiar tarafından yakılan Ömer Hâfız Çiftliği.

Merzifon’da Amerikan Koleji’nde meydana çıkarılan Pontus Klubü’nün 
albümünden: Okul içerisinde çekilmiş Yunan bandırasım ihtiva eden resim.
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Giresun Metropoliti “Durandiyus ”un kırda Rumiar arasında çekilmiş resmi.

Merzifon Amerikan Koleji’ndeki Pontus Klübü albümünden: 
Bir Yunan milli piyesini sahneye koyan öğrencilerden bir grup.
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ti, Hristiyanlığm kurtarılmasını yine Londra’dan telgrafla istemiştir. 19 
Mart 1921’e Patrikhane Sevr Antlaşması değişecek olursa Rumlar’ın dü- . 
şecekleri durumları bildiren bir yazı kaleme alarak telgrafla İtilaf Devlet
leri başbakanlarına bildirmiştir.

Diğer taraftan 20 Mart 1921’de Meletiyus propaganda için Amerika’ya 
giderken Patrikhane diğer taraftan Yunan ordusuna selamlarını ve hedi
yelerini göndermeyi unutmuyor ve 2 Nisan 1921’de Zapyon İdadisini (Li
sesini) Yunan yaralıları için hastane olarak tahsis ediyordu.

Patrikhane, 13 Nisan 1921’de Şile toplu sürgünü (tehciri) için temsil
ciliklere başvurmuştur. Meletyus’un çabasıyla Amerika’daki Yunanlı
ların Amiral Konduriyotis ü) aracılığıyla gönderdikleri bir milyon Frangı 
Patrikhane 1 Mayıs 1921’de teslim alıyor. 8 Mayıs 1921’de İstanbul civa
rında güya Rumlar’a yapılan mezalim ve toplu sürgünden dolayı siyasî 
temsilciler katında şikâyette bulunuyor. Patrikhane 8 Haziran 1921’de 
“kurtarılmamış Rumlar” için İzlemeye başladığı siyasetten dolayı Yuna
nistan’a bir teşekkür mektubu göndermiştir. 13 Temmuz 1921’de yine 
Patrikhane’nin bir işaretiyle Amerika’daki Rumlar, Anadolu’daki Rum- 
lar’m Türkler’ln yönetiminden kurtarılmasıyla Amerika tarafından hima
ye edilmelerini İstemişlerdir.

Yunanistan bir taraftan Yunan askerleri ve subaylarının birliklerine 
katılması için kiliseleri aracı yaparken diğer taraftan 3 Ağustos 1921’de 
Patrik vekili Patrikhane’nin balkonuna çıkarak Yunan ordusunun başa
rıları hakkında bir konuşma yapmıştır. Nihayet 27 Ağustos 1921’de Pon- 
tus meselesini yeniden canlandırıyor. Onun ardından 17 Eylül 1921’de 
Patrikhane resmî bir bildiri yayınlayarak, İstanbul Rumlarının fiili olarak 
Yunan ordusuna yardım etmeleri şartıyla Yunan hükümeti millî savun
ma subaylarının birliklerine katılmaları meselesini kabul edeceğini Ve çö
züme kavuşturacağını ilan etmiştir. 4 gün sonra Patrikhane Yunan ordu
suna yardım yetiştirmek konusunda büyük bir çalışma yapmaya karar 
vermiştir. 16 Ekim 1921’de Boğaziçi ile Anadolu kısmının Türk jandar
masının İşgaline verildiğinden söz ederek orada oturan Rumlar’m korun
masını temsilcilerden istemiştir... vs.

Bu örneklerden Patrikhane’nin bir taraftan propagandaya ne derece 
önem verdiğini ve diğer yönden Yunanistan ile olan İlgisini nasıl artırdı
ğım bir başka deyişle tepeden tırnağa kadar ne şekilde Yunanlılaştığım 
anlamak zor değildir. Biz bu örnekleri sistematik bir şekilde devam eden 
propagandanın ne suretle Patrikhane tarafından yönetilmiş olduğunu 
dünya kamuoyuna göstermek için veriyoruz. Şüphesiz ki bu açıklamalar
dan sonra gerek Avrupa’da ve gerek Amerika’da kamuoyunun Türklerin

(1) Condourtotls
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zararına ve Yunanlıların lehine olarak aldanmış olmalarındaki sır ve hik
met kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Açıklamalarımıza son vermeden ön
ce eski Rum Patrik’i Drotnos’un (*) 6 Şubat 1921 tarihli Neologos gazete
sinde çıkan ve adı geçen gazetenin sahibi Votiras’ın (•*) söylediği sözleri 
burada hatırlatacağız.

Yazarın “Londra’ya giderken yanınızda götüreceğiniz bu belgeler ve 
anlatacağınız olaylarla İttifak Devletlerini inandıramazsanız sonuç ne 
olacaktır?” sorusuna Drotnos aşağıdaki cevabı vermiştir :

İttifak Devletlerinin hepsi Hristiyandır. Bundan dolayı bir Hristiyan 
heyetine inanmamak onlar için düşünülemez. Varsayalım ki amacımızı 
gerektiği şekilde anlatamadık, elbette başka bir çare düşüneceğiz. Lâkin 
mukaddes kilisenin ortaya koyacağı belgeler, izleyeceği gayenin onlar ta
rafından da mukaddes sayılması ve kabul edilmesi kesindir.”

Buraya herhalde pek dikkat çekici olan bir iki fikrayı daha eklemek
ten kendimizi alamayacağız :

5 Mart 1921 tarihinde Yunan Millet Meclisi, Fener Patrikhanesi me
selesini görüşürken milletvekillerinden Kampanis’in Patrikhane’ye yaptı
ğı hücumlarına karşı Dışişleri Bakanı Baltacis (***) cevap olarak :

“Yunan milleti bugün Fener Patrikhanesine şükran borçludur. Onun 
geçmiş mücadelesi Yunan milletine bu fetihleri kazandırdı. Sözlerinizi ge
ri alınız!” dediğini unutmamalıyız.

3 Temmuz 1921 tarihli İstanbul’un Rumca (Proia) (****) gazetesi ise 
şu fıkrayı yayınlıyor :

“Yunanistan’ın Anadolu’da başladığı savaş Hristiyanlığm savunması 
için olduğu ve bu da Avrupa'nın emir ve izniyle olduğu gibi Yunan ordu
sunun bu konuda Avrupa’nın bir vekili olduğu tabiidir. Yoksa Yunanis
tan’ın kendi kendine bu işi beceremeyeceği açıktır.”

İşte Proia’mn bu şekildeki açıklamasından ve Baltacis’in beyanatın
dan sonra artık Patrikhane ve Yunanistan davası için burada birşey da
ha eklenmesine gerek görmüyor ve İstanbul’da Türkiye’nin aleyhinde ha
zırlanmış olan Yunan örgütü ve bu örgütle birlikte Patrikhane tarafın
dan ortaklaşa olarak sevk ve idare olunan Rum derneklerine geçiyoruz.

(*) DorothĞos
(••) Voutlras
(***) Baltazls
(•••*) (F.24) Proia
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6. İSTANBUL’DA YUNAN ÖRGÜTÜ VE DERNEKLERİ

Evvelce belirttiğimiz gibi Venizelos İstanbul’da bulunan Patrikhane’yi 
ve Rum demekleri ve kurumlarım Yunan ülküsü etrafında daha hareket
li bir etken olabilecek bir duruma ulaştırmak için siyasi temsilci olmak 
üzere Kanelopulos ile askerî temsilci olarak Katehakis’i 28 Kasım 
1918’de İstanbul’a göndermiş ve bunlardan önce de Yunan Konsolosu 
olarak (Koharis)’i ayrıca göndermişti.

Yunanistan hükümetinin, Türkiye ile savaşır durumda olduğu halde 
İstanbul’a konsolos göndermesi şüphesiz siyasî ilişkilere girişmekten çok 
İstanbul’da Yunan örgütünü güçlendirmeye yönelik idi.

Koharis az bir süre içerisinde işlerini yoluna koyarak Mart 1918’de 
Rumlar’m davalarını çözümlemek için beş kişiden oluşmuş bir mahkeme 
heyeti oluşturarak Osmanlı vatandaşı bulunan Rumlar ı Osmanlı mah
kemelerinden çekmişti. Bundan sonra da Rumlar’dan Yunan vatandaşlı
ğına geçmek isteyenlere bedelsiz olarak Yunan pasaportu verilmeye baş
landı. Biraz sonra da Yunan vatandaşlığıyla beraber Rumlar’ın Osmanlı 
hükümetine vergi vermesini yasakladı. Yunanistan’a gidip gelecek olan
ların işlemlerini son derece kolaylaştırmaya başladı. 30 Kasım 1920 ta
rihine kadar bu konsolos görevinde kalmış fakat Venizelos’un Başbakan
lıktan düşürülmesi üzerine yerine Şelakis (*) tayin edilip gönderilmiştir.

Yunan siyasî temsilcisi olan (Kanelopulos)’un çalışmaları tabiidir ki 
daha geniş çapta oluyordu. Venizelos’tan aldığı direktif üzerine İstan
bul’da (Rum-Ermeni) İttifak Komitesi’ni yönetmeğe başladı. Ermeni Pat
rik (Zaven)’in 6 Arzdık 1918 tarihinde İstanbul’a gelişine kadar bu dernek 
çalışmalarını göstermemiş ve yalnız basm ve Rum Patrikhanesi buna çok 
yardım etmişti.

Zaven Efendi’nin gelişinden sonra İstanbul’daki Ermeni Patrikha
nesinin çalışmalarına Yunanlılar dahi katılmışlar ve yardımda bulun
muşlardı. Özellikle Rum basını Rumlar’m toplu sürgününden söz eder
ken muhakkak Ermeni öldürülmesi ve toplu sürgünlerini ekliyordu. Bu 
birleşme durumu 1921 yılı Ocak ayının başlarına kadar sürdü. Fakat 
Barış Konferansında Ermenistan meselesi görülmeğe ve Bogos Nubar 
tarafından Ermenistan sınırları için verilen projeler İncelenmeğe başla
nınca Rum Patrikhanesi fena halde köpürmüştü. Zira Patrikhane, Trab
zon’dan Tirebolu’ya kadar olan toprakların, Ermenistan’a verileceğini ha
ber alması üzerine bu toprakların güya çoğunluğu Rum olması bakımın
dan (Pontus) Cumhuriyeti’ne ait olacağına ve buna çalışacağına dair ya

(*) (F.25) Chelakls
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yınladığı bildiri ve bu konuda barış konferansına 22 Ocak 1921’de çekti
ği telgraf Ermenileri soğutmuştu. Bunun üzerine kendi haklarını kendi 
başlarına savunmaya koyuldular. Sonunda Rum-Ermeni basmı aynldı, 
Patrikhaneler arasında eski sıkı kardeşlik görünmez oldu.

Kanelopulos bir taraftan da Yahudileri siyasî alanda Rumlarla birleş
tirmek istemişti. Hatta bu amaçla Rum Patriği birkaç defa Hahambaşı 
vekilini ziyaret etti. O sırada Naum (*) Efendi henüz Avrupa’dan dönme
miş bulunuyordu. Bundan dolayı Patrik bu noktada başarı kazanama
mıştır.

Yunanistan İstanbul Siyasî Temsilciliği, dış görünüşte pasaport ve vi
ze işlemlerini gerçekleştirmek ve gerçekte ise İstanbul’a girip-çıkan boz
guncuları, Yunan gemilerinin getirdiği silahlan ve malzemeleri karaya çı
kararak, Averof ve daha bir-iki Yunan torpidosunun gösteri manevrala
rını düzenlemek, İzmir ve Marmara sahillerindeki köylere çıkarılacak si
lahlar ve malzemelerin dağıtım şeklini düzenlemek ve bunları taşıyarak 
İstanbul’a gelecek gemilerine gerekli direktif) vermek için Galata rıhtımı 
üzerinde (Yunan Bahriye İdaresi)’ni Mayıs 1918’de oluşturup başına 
Bahriye Kaymakamı Banas’ı getirmişti. Banas 30 Kasım 1920 tarihine 
kadar görevini yerine getirdi. Daha sonra yerine (Plotarhis-Kalkiyopulos) 
(**) gönderildi. Hatta bir aralık bu makama Averof kumandanı Jalo Kos- 
tas (***) dahi vekâlet etmişti.

Mondros Ateşkesinin imzalanmasından İzmir ve Trakya’nın Yunanlı
lar tarafından işgali zamanına kadar Yunanistan’dan İstanbul’a gelen 
Yunan gemilerinin en çoğu (Pire-Selanik-İstanbul-İzmir) seferlerini yapı
yorlardı. Sebebi, haliyle İstanbul’a ve İzmir’e çıkarılacak ticaret malları 
arasında her tür silah ve malzeme bulunuyordu. Her gün Yunan gemile
rini ziyaret için tören yaptırıyorlardı. Binlerce sandalla vapurlara giden 
ziyaretçilerin arasında güpegündüz silah kaçakçılığı yapan Rumlar ko
laylıkla işlerini görüyorlardı. Esasen Anadolu ve Rumeli sahilleri sürekli 
olarak açık bir halde idi. Yunan gemileri çoğunlukla pratika (1> alamamak 
için akşam geç vakit gelirler. Kadıköy, Kızkulesi, Üsküdar tarafında de
mirlerler, gece vakti işlerini görürlerdi.

İşte İzmir ve Trakya’nın işgalinde yerlilerin ellerinde bulunan silahlar 
ve malzeme ile fiili yardımlar hep bu kaçakçılık sayesinde sağlanmıştı. 
Yunan Bahriye idaresi bir yönüyle siyasî temsilciliğe bağlı bulunmakla 
beraber bir yönüyle de askerî temsilcilikle ilişki içerisinde idi.

H Nahoum
(**) Plutarchis Kaldjlopoulos
(***) Zalakostas
(I )  Pratika les formalités D’admission ne pussent etre accomplies
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Yunan askeri temsilciliğine gelince bu temsilci İtilaf Devletleri temsil
cilerinin gelmesiyle beraber gelmişti. İlk askeri temsilci Girit eşkiya ele
başılığından yetişmiş Katehakis isminde bir albaydır. Katehakis İstan
bul’a yaveri, emir eri ile gelmişti. Umulanın üstünde olarak iş görmeğe 
başlamış ve Girit ihtilalinin bütün safhalarındaki Rum siyasî örgütünün 
geniş ölçüde bir aynım İstanbul’da uygulamaya koyulmuştu.

Katehakis^Venizelos’tan önemli ölçüde ödenek alıyordu. Askerî tem
silcilik kadrosunu İtilaf Devletleri ve temsilcilikleri derecesine ulaştırdı. 
Odesa harekatına iştirak için Yunanistan tarafından sevk edilen iki Yu
nan fırkasından bazı bahanelerle iki tabur ayırarak Haydarpaşa ve Pan- 
galtı’da yerleştirdi, fakat bunlar İtilaf Devletleri’nin müdahalesiyle dışarı
ya gönderilince Mayıs 1919’da 80 kadar Girit jandarması getirdi. Bunlar 
Patrikhane muhafızlığında görevlendiriliyordu. Bundan ayrı olarak Kate
hakis erzak ambarı yapılması bahanesiyle iki bölük asker getirdi. Bunlar 
gerçekte küçük rütbeli subaylardan oluşuyordu. Bir süre sonra bunların 
hepsi örgüt için Rum köylerine dağıtıldı. Daha sonra türlü bahanelerle 
İstanbul Yunan Merkez Kumandanlığı, Kuvve-i İşgaliye Jandarma Ku
mandanlığı (İşgal Kuvvetleri Jandarma Kumandanlığı) kuruldu.

Katehakis bu resmî örgütten ayrı olarak karışıklık çıkarmaya kalkış
mıştır. Nitekim 10 Şubat 1919’da Yunanistan'ın Sofya askerî temsilcili
ğinde bulunan Mazarakis’i İstanbul’a davetle birkaç gün sonra Tatavla 
Kilisesinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Rumların kurtarılmasın
dan ve Türklerin barbarlığından söz ettikten sonra : “Sizin gibi gelenek
lerine bağlı, soylu bir millete artık sivri fesler yakışmaz” diyerek yanında 
bulunan birkaç Rum’un feslerini almış ve ayaklan altında çiğnedikten 
soma cebindeki kağıt paraları yerlere atarak “Bunlarla Hristiyan serpu
şu alınız” demiştir. Katehakis, Yunan eski başkumandanı Pareskevopu- 
los’u İstanbul’a davetle şerefine Pera Palas’da verdiği bir ziyafette Peras- 
kevopulos bir konuşma yapmış ve yakında İyonya yani İzmir’in kurtarı
lacağını ve buna dayanarak İstanbul Rumlan’mn eskiden olduğu gibi 
gayretlerine devam etmelerini istemiştir.

Katehakis. İzmir ve Trakya’ya Yunan işgalleri sırasında İstanbul 
Rumlan’ndan 5 000 kadar gönüllü göndermeyi başardı. Köylere dağıttı
ğını söylediğimiz Giritli küçük rütbeli subaylar aracığıyla köylerde çete 
örgütü kurdurmuştur. Katehakis’in bu konudaki hizmetleri hakkında 
Neologos gazetesinin 4 Aralık 1920 tarihli nüshasında uzun açıklama 
bulunmaktadır.

Katehakis İstanbul’da daha birçok hizmetlerde bulundu ve teşkilat 
kurdu. Nitekim Türkiye ve Bulgar ordusunda hizmet etmiş küçük rütbe
li subaylarla diğer subaylardan oluşan bir Rum derneği kurmuştur. Bu
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dernek 26 Aralık 1920 ve 8 Ocak 1921 toplantıları üzerine İstanbul Yu
nan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne kaydolunarak usul üzere yemin etti
rilmişler ve bu suretle iki dernek iş ortaklığı kurmuştur. Bu demeğin 
üyeleri daha sonra Yunan haber alma işlerinde pek çok hizmette bulun
muşlardır.

Bundan sonra Konsolos’un başkanlığı altında bir Yunan Ahz-ı Asker 
Şubesi (Yunan Asker Alma Şubesi) kurulmuştur. Yine gerek bu askeri 
temsilcinin ve gerek siyasî temsilcinin etkisiyle İstanbul’da ve dışarıda 
Yunanlılık adma birçok propagandalar yapılmış ve uygulanmasına giri
şilmiştir.

21 Kasım 1920’de Şile taraflarında bulunan Yunan eşkiyası yerli 
Rumları güya Türk mezaliminden dolayı göç etmeye teşvik etmiştir. Pat
rikhane, bu temsilciliklerin gösterdiği lüzum üzerine 28 Kasım 1920”de 
(Siyah Kitap)’ın 1. cildini yayımlamıştır. Bu kitapta her zaman yapıldığı 
gibi Türk mezalimini anlatan efsaneler uydurulmuş ve Keznalistler için 
bölümler ayrılması haliyle unutulmamıştır. Yine temsilciliklerin etkisiyle 
30 Kasım 1920’de İstanbul Rumlan’ndan seçilmiş 60 üyeden oluşan Sen 
Sinod Meclisi ile beraber bir Millî Meclis kurulmuş Ve adına (İttihad-i Mil
lî Cemiyeti) (Millî Birlik Derneğil denilmiştir. 1 Aralık 1920’de Millî Yunan 
Tiyatrosu İstanbul’a çağırılarak oyunlar verdirildi. İttihad-ı Millî Cemiye
ti [Millî Birlik Derneğil tarafından 1 Aralık 1920’de Venizelos’a teşekkür 
mektubu ve güven mektubu gönderildi. 11 Aralık 1920’de Bursa Kolor
dusu kumandanı General Yuvan istifasını vererek karargahı ile beraber 
İstanbul’a gelmiş ve Müdafaa-i Milliye Teşkilatı bu sayede güçlendirilmiş
tir. Venizelos’un başbakanlıktan düşmesi sebebiyle Katehakis 10 Aralık 
1920 tarihinde istifa ederek İstanbul’dan ayrılmış ise de Kanelopulos ge
çici bir süre için kalmıştı. Bu sırada Votiras tarafından Beyoğlu Cemiyet-
i Edebiyye Sillogos’und^ (Millî Kuvvetlerin Kuruluşu Şekli ve Venizelos) 
konulu bir konferans verilmiş ve millî kuvvetlerin hiç bir kıymeti olmadı
ğı bildirilmiştir. 12 Aralık 1920’de Yunan hatiplerinden Papandreos İs
tanbul’a gelerek konferans vermiştir. Bunun ardından birçok Yunan Ba
kanı, ihtilalcileri, meşhurları hep İstanbul’a geliyor ve konferans veriyor
lardı.

14 Aralık 1920’de Ayastefanos [Yeşilköy!, Makriköy [Makarrıköyl Mü
dafaa-i Milliye Cemiyetleri’nin açılış töreni yapıldı. 18 Aralık 1920’de İs
tanbul Rumları’mn duygularını Venezilos’a duyurmak için bir Rum he
yeti Avrupa’ya hareket etti. 21 Aralık 1920’de İstanbul Müdafaa-i Milliye- 
si yerel gazeteler ile yayımladığı bir bildiri ile İstanbul Rum halkının tem
silciliğini istedi. Bunun ardından Venezilos’un isim günü, merkezi Be- 
yoğlu’nda Misk Sokağı’nda bulunan İttihad-ı Millî Cemiyeti tarafından
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kutlanıyor, Patrikhane meclisi Ayasofya’nın onarılmasına kalkışıyordu.
25 Aralık 1920’de eski Osmanlı Meclis-i Mebusan [Osmanlı Millet 

Meclisi] üyelerinden Boşa. Nikolayidi ve Dragomis ile birlikte İstanbul’a 
gelerek Müdafaa-i Milliye Teşkilatını denetlediler. Nihayet 22 Ocak 
1921’de Yunan siyasî temsilcisi Kanelopulos, Sakelaropulos’ı yerine vekil 
bırakarak İstanbul’dan uzaklaşıncaya kadar hep böyle bir takım hare
ketler ve girişimlerde bulunmuştur.

İşte bu olaylar, bu hareketler ve kurulmuş dernekler İstanbul’da 
Rumlar’ın gelecek için müthiş bir şekilde hazırlandıklarına bir kanıt 
oluşturur ki bütün bu temelleri kuranlar şüphesiz Kanelopulos ve Kate- 
hakis’dir, hatta Venizelos’un düşmesi üzerine bunlar hemen istifalarını 
vermişlerken gitmelerini geciktirmeleri şüphesiz bu hazırlıkları yapmak 
ve örgüt işlerini tamamlamak içindi. Katehakis bir aralık Atina’ya gide
rek Venizelos’la görüşmüştü. Venizelos ise kendisine : “Fener’e gidin ve 
Patrikhane’nin işlerini ve esir Rumlar’m işlerini çözümleyin” demişti.

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki İstanbul’da Rum Patrikhanesi ile 
Yunan temsilcileri ve siyasî memurlar arasında artık bir fark kalmamış
tı. Hepsi aynı ülküye doğru koşuyorlardı: Rumları bir an önce Yunanlaş- 
tırmak ve bir an önce Rumlar’m bulunduğu Osmanlı ülkelerinde ihtilal 
ve ayaklanma çıkarmak!... Bu amaca kurdukları değişik dernekler ve ku
ruluşlar aracılığıyla ve hep elbirliğiyle çalışmışlardır ki bu dernekleri ve 
örgütleri ileride birer birer ele alacağız :

Patrikhane hakkında açıklama yaparken işaret etmiştik ki İstan
bul’da Mondros Ateşkesi’nin ardından Rum basını ve Müdafaa-i Milliye, 
Trakya, Muhacirin, Asya-yı Sugra Cemiyetleriyle İzci Teşkilatı ve Cemi
yet-! Edebiyye ve Pontus Teşkilaü kısmen yeniden oluşturulmuş ve kıs
men de eski teşkilat gelişmeye başlamıştır.

Gerçekte Rum Matbuat Cemiyeti [Rum Basın-Yayın Derneği] başlan
gıçta, Yunan konsoloshanesinde, Konsolos’un başkanlığı altında 8 üye
den oluşmak üzere toplanıyordu. Üyelerden 5’i İstanbullu ve 3’ü Yunan
lı idi. Yerliler arasında Neologos gazetesinin sahip ve yazarı Votiras (*) ile 
Zografyun öğretmenlerinden Pandazidis ve Votiras’ın kardeşi yazarlar
dan Makridis bulunuyordu. Başkanlık 1920 yılında Votiras’a verildi. 
Dernek Patrikhane aracılığıyla yayınlayacağı meseleler hakkındaki belge
leri elde eder ve yazarlar bunu kullanırlardı. Patrikhane’nin dinî yayın or
ganı olan haftalık MEklisyastiki Alitya” (**) dergisine siyasî bir kimlik 
verildi. Matbuat Cemiyeti 2 ciltten oluşan (Siyah Kitap) ile Pontus vesa- 
ireye ilişkin birçok propaganda eserleri yayımlamıştır.

(*) (F .): Voutlra; Pantoztdis; Zapelon
(••) L'Ekllslosttkl Alithla
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Siyasî temsilci Kanelopulos, Türk güvenlik güçlerinin beceriksizliğini 
göstermek. Osmanlı hükümetini hareketsiz bırakmak, küçük düşürmek 
ve İstanbul içerisinde asayişsizlik yaratmak için diğer siyasî temsilciler 
aracılığıyla askerî ve sivil cezaevlerinde bulunan tutuklu, mahkum ve 
zanlı 500’ü aşkın Rum ve Ermeni’yi Kasım 1918’de serbest bıraktırmış- 
tır. Bu suçlular Beyoğlu, Tatavla, Yenişehir, Galata, Ayastefanos. Samat- 
ya taraflannda yüzden fazla cinayet işlemişlerdir. Bu salıverme fikrini ve
ren Matbuat Cemiyeti olmuştur.

Yunan Askerî Telsilclliği. İstanbul Rum gençlerini askerliğe alıştırmak 
için Yunan subaylarının idaresi altında olmak üzere bir İzci Teşkilatı kur
muştur. Haziran 1919’da başlayan bu teşkilat, bir yıl içerisinde son bul
muş ve Kadıköy, (Pera) Beyoğlu, İstanbul adını alan üç bölük oluşturul
muştur. Bölüklerin mevcudu 450-500 öğrencidir. Bunların yaşlan 14-22 
arasındadır. Elbise ve teçhizatları devlet malıdır. Bölük kumandanları 
yüzbaşı, takım kumandanlan her bölükte üçer Yunan teğmenidir. Yılba
şı, İsa'nın doğumu, Venizelos’un isim günü gibi dinî tören günlerinde ki
liseleri İzciler korurlar ve tören yürüyüşleriyle birçok gösteriler yaparlar, 
bu eğitici bir izcilik değil sanki bir Yunan askerliğidir. Bu izcilerin yaşla
rına göre de üzerlerinde değişik savaş silahları bulunmaktadır. İzci Teş
kilatı, Asya-yı Suğra’da [Küçük Asyal ve Trakya'nın (*) değişik şehirlerin
de dahi meydana getirilmiştir. 2 Şubat 1921 tarihli Neologos gazetesi İz
mit’te bulunan İzci Bölüğü’ne kumandan Fargalidis’in (**) tören yürüyü
şünü yaptırdıktan sonra Yunan bayrağım hediye ederek andiçme tören
lerini de yaptırdığım yazmıştır. Bu yazılanlardan İzci Teşkilatının hedefi 
hakkında bir fikir elde edebiliriz.

İstanbul’da (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı)’m kurmak konusunda 5 Ara
lık 1920’de İstanbul’a gelerek daha soma Bursa’ya dönen General Yuvan 
(•**) ile Yunan milletvekillerinden (Aladanu)’nun hizmeti geçmiştir. Mü- 
dafaa-1 Milliye Cemiyeti 12-22 Şubat 1921’de değişik toplantılarda almış 
olduğu birçok kararlan imza için İstanbul’da mevcut bütün siyasî, sınaî 
ve sosyal Rum dernekleri, Klüplerinin üyelerini bir bildiri ile davet ede
rek görünüşte evrak imza ettirmiş fakat gerçekte andiçme törenlerini ye
rine getirmiştir.

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 26 Şubat 1921’de kendilerinin savunması 
için Venizelos’u vekil seçtiği gibi esir Rumların Türklerin eline geçmeme
sini sağlamak için Lord Corc’a [Lloyd George] doğrudan doğruya telgraf

(*) KUapta Türkiye'nin denmiş. F : 30’de Trakya'nın. Küçük Asya sözü Ue Anadolu kastedildiğine göre 
doğrusu da Trakya olmalıdır.
(••) Le Connender Hargalldes
(•••) (p.30) General İoanou.
(1) Spanoudls; Constantlnldls: loanldls
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çekmiş ve Londra'ya Spanodis c», Kostantinidis, Yuvanidis isimlerinde üç 
delege göndermiştir.

Bundan ayrı olarak Müdafaa-i Milliye Cemiyeti bir taraftan subayları 
topluyor, diğer taraftan Yunan zaferlerini kutluyordu. General Yuvan ise
6 Nisan 192l ’de Patris gazetesine verdiği beyanatta, Yunan hükümeti 
Küçük Asya’yı Türklere terk edecek olursa emrindekiler ile birlikte isyan 
edeceğini bildirmiştir. '

Cemiyet 6 Nisan 1921’de Yunanistan bağımsızlığının 100. yıldönümü 
sebebiyle Edebi Sillogos’da w tören düzenlemiş ve Zoğrafyon Okulunda 
(2) toplantılar yapmıştı. Giritliler şerefine 4 Mayıs 1921’de yayınladığı bir 
bildiri ile Yunan milletini birliğe çağırdı ve 30 Haziran 1921’de Yunan or
dusuna cesaretlendirici yönde bir teşekkür mektubu gönderdi. Daha 
sonra Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Venizelistler’le işbirliği yaparak (De
mokrat Liberal) ismi altında demek oluşturmuştur ki bunun programı 
29 Ekim 1921 tarihli Proeya (§) gazetesinde yazılıdır. Bu siyasî dernek 
başkanlığına Venizelos’un getirilmesi düşünülüyordu.

İstanbul’da bir de Rum (Trakya Cemiyeti) dahi bulunmaktadır. Bu 
dernek ateşkesin ardından Mayıs 1921’de Patrikhane’de toplanan Kırk- 
kilise,(*) Enez, Gelibolu, Çanakkale. Çatalca metropolitleri tarafından 
oluşturulmuştur. Derneğin kuruluş gayesi ve amaçlan Trakya’yı Yunan 
yönetimine geçirmek için her türlü araca başvurmak idi. Bunun için 
metropolitler derhal toplanarak yalan yanlış tertip ettikleri nüfus istatis
tikleriyle dünya savaşında güya Türkler tarafından toplu sürgüne (**) uğ
ratılmış Rumlar’m sayısını yüzbinlere çıkardıkları gibi yine güya Türkler 
tarafından iskân edilmiş Arnavut, Pomak, Boşnak göçmenlerini çok sa
yıda göstererek Patrikhane aracılığıyla Avrupa’da yüce makamlara Banş 
Konferansı üyelerine ve Amerika’ya bildirmişlerdir.

Esasen Rumların, ötedenberi Trakya’da sosyal ve siyasî teşkilatlan 
vardı. Bu cümleden olmak üzere Tekfurdağı’ndaki (***) (Bizantiyon) Ku
lübünü Silivri’deki yatılı kız okulunu, Kırkkilise (Kırklarelil’deki yetimler 
yurdu ile Rum Kulübünü, Dedeağaç’taki Millî Kulübü ve Marmara Ereğ- 
lisi’nde Herakliyus Kilisesi’ni (3l  Gelibolu ve Edirne Rum Kulübü’nü Di- 
metoka ve İskeçe’deki okulları sayabiliriz.

Trakya Cemiyeti diğer bir gayret daha sarf ederek İstanbul yoluyla 
Edirne vilayeti Rumlarını mükemmel olarak silahlandırmıştı. Trakya

(1) (F.31J Le Syllogue lltteralre
(2) L ’ecole Zografelon
(S) Proeya (F.31) : Prola
(*) Kırkkilise bugünkü Kırklarell; Enez (d’Enos)
(**) Toplusürgün. tehcir, zorla göç ettirme.
(***) Tekfurdağı, bugünkü Tekirdağ.
(3) (F.31) L ’Egllse d'Ereglt
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Rum Teşkilatı Marmara adalarına ve Marmara’nın Anadolu sahilinde Er
dek, Gemlik, Bandırma, Mudanya’ya kadar yayıldı. Metropolitler bu teş
kilata ve halkın yatkınlığına dayanarak az bir gayret İle her taraftan 
önemli yardım gördüler. Yunanlılar da bu sayede Türkiye’nin işgalinde 
adeta zahmet çekmemişlerdir.

Rum Muhacirin Cemiyeti (Rum Göçmenler Derneği] ise yine ateşke
sin ardından Patrikhane’de bulunan Türkiye ve Anadolu Metropolitlerin
den oluşmuş ve hemen harekete geçmiştir. Dernek, I. Dünya Savaşı sı
rasında eski Yunanistan’la, Adalar’a vesair yerlere güya göç etmiş Rum
ları derhal memleketlerine getirtmeye giriştiği gibi Amerika’da senelerden 
beri yerleşmiş olan Rumlar’m, İstanbul’a göç etmelerini sağlamak için 
her metropolithaneye genelge gönderdi. Aynı zamanda Mayıs 1919’da her 
metropolit kendi etki alanın Rum nüfusunu kayıt ve tespit için bu der
nekten emir aldı.

Muhacirin Cemiyeti, propaganda için, Yunanistan Millî Güvenlik da
iresinden yüzbinlerce lira almıştır. Dernek, aynı zamanda, İslamların 
mülklerine ve topraklarına Rumların sahip olması ve bunları satın alma
ları yolunda gayret harcamıştır. Atina ve Selanik bankaları da buna yar
dım etmektedirler. Muhacirin Cemiyeti uğradıkları zulümleri anlatmak 
için Avrupa'nın her tarafına birçok üyelerini göndermiştir. İstanbul’a 
Ateşkes’den sonra yerleşmiş Rumların adedi 200 000 kadar tahmin olu
nuyor ki bu Muhacirin Cemiyeti’nin çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir.

Patrikhane’nin Siyah Kitap’ındaki nüfus istatistikleriyle Atina’da 
basılan Pontus ve İyonya kitaplarındaki tarihî olaylar ve istatistikler ve 
basılı olarak her tarafa dağıtılan Türkiye haritaları hep bu dernek tara
fından düzenlenmiştir.

Dernek üyeleri Türkiye ve İzmir’in işgalinden önce birkaç kez oralar
da seyahat yaparak araştırmalarda ve gerekli hatırlatmalarda bulun
muşlardır.

Derneğin gerçekleştirdiği işlerden olmak üzere diğer birçok propa
ganda çalışmalarını da sayabiliriz :

29 Eylül 1920’de Türkler’in Amerika’ya seyahatinin engellendiği ko
nusunda ortaya atılan, daha sonra Amerika temsilciliği tarafından ya
lanlanan haber, bu dernek tarafından uydurulduğu gibi 2 Kasım 
1920’de (*) Gemlik mezalimi konusundaki bir propaganda kitabı bu der
nek tarafından hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler’e (Cemiyet-i Akvâm] Türk mezalim ve toplu sür
günleri masallarını uydurmak için Cenevre’ye giden, Kemalistlerin me

(*) Kitapta 1910 yazılması matbaa yanlışı olmalıdır
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zalimi hakkında yayında bulunmak için Rumca gazetelere 1 Kasım 
1920’de duyuruda bulunan yine bu dernek üyeleri idiler.

“Esir” Rumların Türk idaresine geri verilmemeleri için Paris’e ve Aya- 
sofya’nın onarılmasına aracı olunması için Anglikan Kilisesine [İngiliz 
Kilisesi] 25 Ocak 1921 de bu dernek telgraflar çekmiştir.

Muhacirin Cemiyeti [Göçmenler Derneği] İşleri 2 Şubat 1921 tarihin
den başlayarak doğrudan doğruya siyasî temsilciliğe çevirilerek bu ida
re Yunan siyasilerine uydurma belgeler düzenlemekle bugün de uğraş
maktadır.

İstanbul’daki (Rum Cemiyet-i Ticariyesi) [Rum Ticaret Derneği] Asya 
İslâm tüccarlarına zarar vermek, iflasa sürüklemek, piyasayı ele alma
ya çalışmak, özellikle borsa oyunlarım idare etmek için Eylül 1919’da 
Yunan Konsolosu nun başkanlığında olarak Konsolosun çağrısıyla ku
rulmuştur. Başkanı Konstantin İstifan’dır (*), İstanbul’da kağıt para ile 
oynayan, kambiyo işlemlerini düşürüp çıkaran, Yunanistan ürünlerini, 
fabrika mallarını İstanbul’a pahalı bir fiyat ile ithal etmeye çalışan bu 
dernektir.

Asya-yı Sugra (Küçük Asya) Cemiyeti’ne gelince Mart 1919’da siyasî 
temsilciliğin Venizelos’dan aldığı direktif doğrultusunda kurulmuştur. 
Küçük Asya (Anadolu)’nun her tarafında Yunanlılığı uyandırmak, hiç ol
mazsa sahillerin Yunan idaresine geçmesini sağlamak bu derneğin 
amaçlarından idi. Bunun için Muhacirin Cemiyeti (Göçmenler Derneği) 
ile işbirliği ederek yüzbinlerce Rumu Anadolu’nun özellikle kendi hırs ve 
hayal sahasına dahil yerlerine yerleştirdi. Ondan sonra da Avrupa ve 
Amerika’ya birçok heyetler göndererek Patrikhane vasıtasıyla düzenle
miş olduğu nüfus istatistiklerini, toplu sürgün ve toplu öldürme broşür
lerini dağıtarak Küçük Asya’nın [Anadolu’nun] en büyük nüfusunu 
Hristiyan olarak göstermeğe çalıştı.

İzmir Metropoliti ünlü Hristomos’da (**) bu uğurda epeyce uğraşmış
tır.

(Asya-yı Sugra Cemiyeti) 13 Ekim 1920’de ilk defa olmak üzere (As- 
ya-yı Suğra) Yunan İttihat Cemiyeti namı altında Beyoğlu’nda Edebi 
Sillogosunda ilk defa olarak toplanmıştır. İzmir’in işgali üzerine dernek 
bir ölçüde çalışmalarına ara vermiş iken Venizelos’un hükümetten dü
şürülmesiyle beraber yeniden canlanarak Rum Müdafaa-i Milliye Cemi
yeti [Rum Millî Savunma Derneği] ile işbirliği içerisine girmiştir.

(Rum Cemiyet-i Edebiyesi) [Rum Edebiyat Derneği] ise Meşrutiyetin 
ardından kurulmuştu. Üyeleri Rum lise öğretmenlerinden idi. Meşru ti-

(*) (F.33) Constantln Stephan.
(**) Hristomas (F.33) Chrysostomos
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yetten sonra idaresi Neologos; sahibliği Votiras tarafından üstlenilmiş
tir. Votiras, emrindekiler ile beraber yayın organları aracılığıyla propa
gandalarda bulunduğu gibi Rum tiyatroları, Rum sinemalarını da elde 
ederek onlara da rehberlik etti. Dernek binası içerisinde bulunan birçok 
toplantı salonları değişik Rum demeklerine ayrılmıştır. Orada her der
nek toplanır, konferanslar verilir Basm aydınlatılır. Denilebilir ki Rum 
Edebi Sillogosu, İstanbul’daki Yunanlılığın propaganda ocağıdır. Bina 
dahilinde kütüphane, spor salonları, tiyatro sahnesi vardır. Dernek 
Ateşkes'den sonra İstanbul’a birçok millî Yunan tiyatroları, millî sine
ma filmleri getirterek her yerde oynattı ve gösterdi.

Edebi Sillogos müdüriyeti Votiras’m işlerinin çokluğu sebebiyle da
ha sonra 23 Nisan 1921’de Eftondopulos’a verilmiştir.

Gerek Patrikhane ve gerek Yunan temsilcilikleri tarafından sevk ve 
idare edilmekte olan demek ve teşkilat içinde pek mühim olan biri da
ha vardır ki o da Pontus Cemiyeti ve Teşkilatı dır. Eserimizin doğru
dan doğruya konusunu oluşturan bu demek hakkında özel bir bölüm 
halinde bazı köklü noktalan aşağıda birer birer ortaya koyup açıklaya
cağız.



7. PONTUS TEŞKİLÂTININ KURULUŞU VE GELİŞMESİ

Rumlar’ın iç ve dışta (Pontus) teşkilatına, bu konudaki belgelere ay
rılan eserin birinci kısmında ayrıntılı olarak görüşüleceği şekilde Merzi
fon’da Amerikan kolejlerinde (1904) tarihinde Rumlar tarafından (Rum 
İrfanperver) [Rum Bilgisever] ve (Pontus) ve bir süre sonra da (mûsiki) 
Klüpleri kurulması şeklinde Pontus Derneği gizli olarak kurulmuş ve 
1908’de genişletilerek Samsun’da (Müdafaa-i Meşruta) ve onun ardın
dan (Mukaddes Anadolu Rum) Cemiyetleri meydana getirilmiş ve Ba- 
tum’dan İnebolu’ya kadar olan Karadeniz bölgesi içerisinde birçok şube
ler kurulmuş ve Trabzon metropolithanesi’nln harcadığı çabalarla niha
yet Pontus teşkilatının bu ilk nüveleri meyve vermeye başlamıştır.

Karadeniz’e Pont Ökzen (*) denilmesinden kinaye olarak vaktiyle 
M.S. 65. senesine kadar bir süre devam eden (Pont) isimli hükümetin 
bulunduğu ileriye süren bazı Yunanlılık düşünceleriyle dopdolu olan 
metropolitler ve reisler, binlerce seneden beri Türklerin vatanı olan bu 
topraklarda bağımsız ve daha doğrusu Yunan hükümetine katılmaya 
hazır bir Pontus-Rum hükümeti kurulması hülyasma düşmüşler ve bu 
suretle Rumlar m arasında teşkilat şebekeleri kurmağa başlamışlardır.

Halbuki Karadeniz sahilinde bir iki şehrin vaktiyle Yunanlılar tara
fından kurulmuş olması, esasen güneyden Çorum’a kadar uzattıkları bu 
toprakların, nasıl Yunanlı olması gerekmezse, Türk olan Anadolu top
raklarının bir parçasının vaktiyle saldırıya uğrayarak, her nasılsa bir za
man devam eden bir Pont Hükümetinin geçmiş tarihte kurulmuş olma
sı da ikibin sene sonra bu bölgede Türklere karşı eski saldırının tekrar 
diriltilmesi, ile ezici çoğunluğu Türk ve İslam olan memleketinin elinden 
alınması ve belki mevcut nüfusun onda biri bile olmayan Rum halka on 
misli fazla bulunan Türk ahalinin tabi ve esir edilmesi gerekmeyeceği en 
küçük bir düşünme ile anlaşılabilecek gerçeklerdendir.

Pontus teşkilatının gerek I. Dünya Savaşından önce ve gerek dünya 
savaşı ve Rus İşgali sırasında ve ateşkesden sonra aldığı şekiller hakkın
da eserde belgeleriyle beraber yeterli açıklama bulunmaktadır. En çok 
dikkat çekici olan nokta daha, Pontus Cemiyeti’nin yeni yeni ortaya çık
mağa başladığı yıllarda Atina’da Asya-yı Suğra Teşkilat-1 Merkeziyesi 
[Küçük Asya Merkez Teşkilatı] ile oluşturduğu ilişkidir ki dernek tara
fından 24 ve 31 Mayıs 1909 tarihlerinde Trabzon Metropoliti Hrisantos’a 
gönderilen mektuplar, belgeler arasında yayınlanmıştır. Yunan Hükü
meti Kamu Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürü Kazancakis (•*) tara
fından hesapların incelenmesi için bir müfettiş gönderilmiş olduğuna 
ilişkin yine bu metropolide gönderilen mektup dahi belgeler arasında

(•) (F.35) Pont-Eııxin
(**) Hazandyakls, dtrecteur de l’Asslstance publtque
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bulunuyor. Bu lkl-üç belge Yunan hükümetinin ve Yunanistan'da ku
rulmuş derneklerin Türkiye topraklarında ve memleketlerinde ne gibi 
kötü hareketlere daha o tarihlerde girişmiş olduklarının en büyük bir 
delilidir.

Pontus Cemiyeti’nin elde edilen bayrağı, dernek işaretleri vesairesi 
bütünüyle Yunan bayrağı ve işaretleridir. Özellikle Pontus Cemiyeti’ni 
kuranlar doğrudan doğruya Fener Patrikhanesi tarafından yetiştirilmiş 
kimselerdir. Bunlar Etnikl Eterya bozguncu ruhuyla -ilk baştan beri- 
dolu bulunuyorlardı.

-  Bundan dolayı bu teşkilatm hedefi özet olarak Türk yurdunun en 
aziz bir noktasını koparıp yabancı bir devlete vermekten ibaret oluyor.

Pontus teşkilatının esasen metropolithane ve kiliselerde genişlemiş 
ve gelişmiş ve bir Amerikan kurumunda evvelce kurulmuş olması, şüp
hesiz Türkler’in Hristlyanlara bağışlamış olduğu dini serbestlikler ile be
raber yabancı hükümetleri kurumlarma karşı kabul eylemiş bulunduğu 
ayrıcalıklardan dolayı ortaya çıkmıştır. Gerek bu serbestlikler ve gerek 
bu imtiyazların bu suretle kötüye kullanılır olması ve Türklerin hayatı
na kast edecek haince girişimlerin dinî bir kudsiyetl taşıması gereken 
bu gibi kurumlarda ortaya çıkmasını bilmem ki tarafsız, vicdan sahibi 
kimseler ne şekilde değerlendirirler.

Çoğunlukla böyle dinî kurumlarda toplantılarını yapan Pontuscu- 
lar’m Türkler’in aleyhinde Yunanlılar’ın kucağına atılmak için yapmış 
oldukları görüşme kayıtları incelensin. Bu gibi ihtilal ve isyan taraftarı 
girişimlerin din kurumlarında yapılmasına izin vermek nasıl mümkün 
olabilir? Yunanistan için, Mlçooğlu tarafından hazırlanan şiirler, kurtu
luş marşları vesair belgeler kuvvetli bir İsyan ve ayrılık şebekesinin ku
rulmuş olduğuna yeterli bir kanıttır. Burada yeri gelmiş iken şunu da 
işaret edelim ki bilimsel bir amaç için gelmiş olması gereken Merzifon 
Koleji Müdürü Amerikalı Huvayt’in (*) ve diğer Amerikalıların Türk hü
kümeti aleyhindeki bu bozguncu tertipleri himaye etmiş olmaları ne ka
dar tenkit edilecek bir durum ise de 25 Ekim 1920 tarihinde Mr. Huvayt 
tarafından Frederik Godsel’e hitaben yazılıp belgeler arasında bu kez ya
yımlanan bir mektupta : “Hristiyanlığm en büyük düzenli rakibi İslâmi
yet olduğu gibi Türkiye de en kuvvetli Müslüman hükümetidir. Gerekir
se amacımızı gerçekleştirmek için beşyüz yıl duracağız” şeklinde sözler 
sarfedilmesini bilmem ne türlü yorumlamalıdır?

Uzun yıllar içerisinde gizli olarak devam eden Pontus örgütünün ta
raftarları 1. Dünya Savaşı sırasında Çar Rusyası’nın Trabzon’u işgali sı
ralarında Türklere karşı birtakım hareketlere kalkışmışlar, Ruslar’a 
Türkiye aleyhinde casusluk yapmışlardır. Konuya ilişkin belgeler bu ki
tapta bulunmaktadır.

(*) (F.36) İAmerlcaln Hoıvelt.
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Hatta o esnada Batum’da aslen Rum olan General Ananyo’nun (*) 
başkanlığı altında bir Pontus Rum Partisi kurulmuş ise de 1917 Rus in
kılabı (**) üzerine bu parti dağılmaya mecbur kalmış ve ancak bir kısım 
kılıç artıkları Türk toprağına geçerek türlü hareketlere kalkışmışlardır. 
Rusya’daki teşkilata İngiliz ve Fransızların karışması ve Amerika Konso
losunun haberleşmesi durumu da dikkat çekici konulardandır.

Rusya’daki Pontus hareketleri ve girişimleri en sonunda Batum’da 
bağımsız Pontus Cumhuriyeti’ne bir çekirdek olabilecek Pontus Millî 
Meclisi’nin kurulması ile sonuçlanmıştı.

Bununla birlikte 1917 Rus inkılabı üzerine Pontuscular Türkiye top
rakları içerisinde tekrar açık çalışmaktan vazgeçerek eski gizli şekilleri
ne dönmüşler ve kiliselerde, okullarda, ticarethane ve Klüplerde çalış
malarına devam etmişlerdir.

Mondros Ateşkesi üzerine ise İstanbul’da Fener Patrikhanesi ile olan 
bağlarını ve ilişkilerini artırdıkları gibi yurt dışındaki örgütlere ve propa
gandalara bir taraftan önem vermekle beraber diğer taraftan silahlan
dırma hareketlerine ve çeteler kurulmasına gayret ederek özellikle Yu- 
nanlılar’ın İzmir bölgesini işgalinin ardından cephe gerisinde Türkiye 
için tehlike oluşturan isyan ve ihtilal hareketlerine kalkışmışlardır.

Pontus’daki teşkilatın Patrikhane ile ve Yunanistan ile alakası ve 
cephe gerisinde düzenlenen bu ayaklanma hareketlerinin doğrudan 
doğruya Türkiye ile savaşmakta olan Yunanlılar’ın yönlendirmesiyle ya
pılmış olduğu da eserde yayımlanan değişik belgelerin görülüp incelen
mesiyle anlaşılacaktır.

Gerçekten İstanbul’daki teşkilat ve yapmış olduğu çalışmalarından 
daha önce geniş şekilde söz ettiğimiz Fener Rum Patrikhanesi ile Yunan 
teşkilatı ve dernekleri ateşkesden sonra özellikle Pontus meselesini alev
lendirmeğe hummalı bir şekilde çalışmalar ve Karadeniz bölgesinde ih
tilal hareketlerinin genişlemesine ve ilerlemesine bir taraftan en esaslı 
bir etken olmakla beraber dışarıda şubeler meydana getirerek, diğer ta
raftan dünya kamuoyunu yanıltmak ve kurmuş oldukları bu bozguncu
luk ocağının gerçek yüzünü gizlemek için propagandanın en hayale gel
mez araçlarını başarıyla kullanmışlardır.

Bu konuda bir fikir elde etmek için Patrikhane etrafında Pontus me
seleleriyle uğraşan şubenin ve derneğin son yıllar içerisindeki girişimleri
ni ve gerçekleştirdiği çalışmalarını gözden geçirmek yeterli olacaktır. (•**)

(*) (F.37) Ananou
(**) Kitapta İnkılab = evrim : (F.37) revelution= lhtllal=devrlm, denilmesi; s. 3'de “doğudan en insani 
düşüncelerie yükselen yeni Rusya" ifadesi o dönemdeki Rusya dış siyasetimizle ilgili olmalıdır.
(***) Mukaddeme kısmı 48 inci sayfa ile bitiyor. 49 uncu sayfa yeniden I ile Birinci Kısım başlıyor.
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BİRİNCİ KISIM : TEŞKİLÂT 
BİRİNCİ BÖLÜM

YUNANİSTAN HÜKÜMETİ VE ENTRİKALARI

Cinayetler, zulümler ve katliamlarla lekelenmiş olarak dünya yüzüne 
çıkan Yunanistan hükümeti kuruluşunun ilk yıllarından başlayarak, ta
rihte benzeri görülmemiş bir cesaretle, doymak bilmeyen hırs ve iştihası- 
m Türkiye’nin varlığı üzerinde dindirmeyi siyasî gayesi olarak kabul etti. 
Eski çağlarda gemilerle veya ücretli askerleriyle Küçük Asya’nm [Anado
lu] içlerinde ve kıyılarında nasılsa dolaşmış olan Yunan serserilerinin (22) 
bu hareketi, dolaştıkları ve uğradıkları her toprağın bugün Yunanistan’a 
ait olduğunu ileri sürmek konusunda seneler var ki silah olarak kullanı
lıyor. Bu adamların kendileriyle ırk bakımından, sosyal, ekonomik, kültü
rel ve coğrafî yönden hiçbir ilişkisi bulunmayan ülkelere vaktiyle vermiş 
oldukları isimleri, dünya kamuoyuna o toprakların eskiden Yunanistan’a 
ait olmasının bir belgesi olarak gösterilmektedir. Bu açgözlü hükümetin 
ve milletin yüzelli yıllık hayatı incelenirse, düşkünü ezmek, yapmacılık ve 
yaygaracılıktan başka müsbet hiçbir özellik gösterememiş oldukları görü
lür ve bu husus herkesçe kabul edilir. En açık ve en bilinen olaylara gü
rültü karıştırmağa uğraşmak, kudrete ve kuvvete karşı zilletin, iki yüzlü
lüğün en son derecelerine inerek yaltaklanma ve teslimiyet göstermek, za
yıflık ve sıkınti dönemlerinde kendisinin olmayan kuvvetlere ve nüfuzlara 
dayanarak her türlü cinayetleri işlemek, özetle bulanık sularda balık av
lamak Yunan hükümetinin, Yunanlılığın temel ilkesi olmuştur.

Eski Atina’nın ve eski İsparta’nın mazlum mirasçısı olduğunu ileri 
sürerek Avrupa’nın ilgisini ve yardımını elde etmeyi başaran küçük Yu
nanistan, iç ve dış siyasetine hedef olarak eski Bizans ve Doğu Roma İm- 
paratorluğu’nu diriltmek gayesini seçmişti. Yunanistan. Türk İmparator - 
luğu’nun çöküşünü hazırlayan etkenleri özel bir dikkatle izlemiş ve ge
rektiğinde bu çöküşü kolaylaştırmayı ve hazırlamayı millî politikasının 
temel ilkesi olarak kabul etmekle beraber ilk olarak Akdeniz’deki Rumla
rın oturduğu adalara daha kolay sahip olacağını düşünmüş ve deniz 
kuvvetlerini artırmağa çalışmıştır. Abdülhamid’in Türk vatanını ve Türk 
kuvvetlerini harap eden siyaseti, deniz kuvvetlerimizi düzeltmeye imkân

(22) Bu deyimi ünlü Fransız tarihçi Şarl Senyubos (•) Tarih-i Medeniyet inde [Medeniyet Tarihi] aynen 
kullanmaktadır. Şarl Senyubos Tarih-i Medeniyet’lnln birinci cildinde İsparta’nın ikbalini anlatır ve 
Onbinler'in Seferi’nden söz ederken aynen şunları söyler : “400 senesinde büyük hükümdar Erdeşlr’ln 
kardeşi Keyhüsrev, kardeşini tahttan indirmeğe kalkıştığı zaman Imparatortuktaki zayıflık tam olarak 
anlaşıldı. O zaman askerlikle öğünen binlerce Yunan serserileri vardı. Keyhüsrev bunlardan onbln kişi 
asker aldı...''
(*) Seiguobos: Histoire de la civilisation, tome I.
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bırakmamış ve böylece Yunanistan’a büyük bir fırsat vermişti. Girit, -bi
lindiği gibi- ordularımızın galip gelmesine rağmen donanmamızın yoklu
ğundan dolayı Yunanistan’a büsbütün iştlhasım artıran bir lokma olarak 
verildi.

[Etniki Eterya] Cemiyeti ve şubeleri tarafından idare olunan eşkiya 
örgütü bundan sonra Rumeli vilayetlerimize zarar vermeye başladı. Yu
nanistan, Balkan hükümetleriyle uyuşarak, 1912’de devletin içteki karı
şıklığından en ileri ölçüde yararlanarak, başımıza Balkan felaketini getir
di. Batı Trakya’ya yerleşen Yunanistan, artık büsbütün küstah olmuştu. 
Devamlı olarak deniz kuvvetlerini artırıyor; Patrikhane gibi boyun eğme
sini bilen bir aleti, Ortodoksları Yunanlı yapmak hususunda kullanmak
ta devam ediyordu. Türkiye içerisinde ve özellikle Küçük Asya’da yerleş
miş olan, Yunan dilinden dünya yaratılalıdan beri habersiz olan Orto
doksları, Yunan dilini öğrenmeğe, papaz kıyafetindeki propagandacı ve 
ihtilalciler aracılığıyla teşvik ve hatta mecbur ediyor, Elenika bilmeyen ve 
Türklere düşmanlık göstermeyenlerin din yönünden sorumluluk altında 
kalacakları fikrini işliyor ve bunu herkese duyuruyordu, i23)

Yunan hükümeti, Patrikhane, Atina Ajansı, sayısız haydut, dernek
ler, komiteler, broşürler, özellikle ve özellikle papazlar ve öğretmenlerle 
her tarafta, yaratılışının en korkunç dakikalarını yaşayan Türk vatanının 
her tarafında faaliyet göstermekte idi. Kitaptaki bütün belgelerin incelen
mesi ve okunması tarihte tam olarak gerçekleşmemiş bu hakikati bir kez 
daha kanıtlamaya aracı olacaktır.

Yunanistan, Türkiye’yi parçalamak emelini kendi kendine ortaya çı
karmış değildi. Bu emelin bir siyaset amacına dönüşmesine Elenizm ha
yali kadar etkili olmuş dıştan teşvik eden devletler de vardı. Tarihçe ka
nıtlanmıştır ki XVIII. yüzyıl ortalarından başlayarak Avrupa’da şiddetle
nen, ülkeler ele geçirmek arzuları, sömürgelere sahip olmak emelleri, din 
yönünden ve kültür yönünden de Avrupa’ya benzemeyen Türkiye üzeri
ne ilgiyi ve iştihayı çekmiş ve eski dünyanın kıymetli kısımlarına rastla
yan Türk topraklarını ele geçirmek düşüncesi değişik Avrupalı devletle
rin siyasetlerinde vakit vakit bir gaye halini almıştır.

Yurt içinde sahip olduğu dinî ve kültürel hürriyet sayesinde varlığını 
korumuş olan Balkan milletleri Avrupa devletlerinin ve özellikle Çarlık 
Rusyası’nın teşvikleriyle ve yeni doğan milliyet hisleri sebebiyle yer yer is

(23) Merzifon Koleji bölümünde tutanaklar incelenirken etraflıca görüleceği gibi bir gün Klüp başkanı Te- 
oharls toplantı sırasında ayağa kalkarak: “Şanlı ve ölümsüz atalarımızın çocukları bugüne kadar Türkçe 
konuşmuşlardır. Bundan sonra demek üyeleri Elenika görüşsünler/” diyor. Diğer bir toplantıda üyelerden 
Ûstadyadls söz alarak Rum gencinin Elenika diline Uglslz kalmasındaki sebepleri açıklıyordu. Diğer bir 
üye de Elenlka’yı bilmeyen bir Rum'un zalimden farkı olmadığını belirtiyor (Merzifon bölümünde Kolejdeki 
Pontus Kulübü toplantıları tutanaklarına bakınız.)

56



yan ettiler. Bu isyanı emellerine ulaşmak için uygun bir fırsat sayan Av
rupa devletleri ise ayaklanmayı körüklemekten ve isyancılara her yönden 
arka çıkmaktan geri kalmadılar. İşte bu arada dış devletlerin kuvvetli 
yardımları ile kurulmuş olan Yunanistan hükümetini Çarlık Rusyasının, 
Fransa ve İngiltere’nin Türkiye’yi parçalamak noktasmda birleşen politi
kalarına sadık bir alet olarak görmekteyiz. Asya’yı ve Asya’daki Türk ve 
İslâm dünyasını kuzeyden ve güneyden bir kıskacm iki kolu gibi sıkıştı
ran, her vasıtaya ve her zulme başvurarak Türk ve İslâm dünyasını yok 
etmeye çalışan Çarlık Rusya’sı ve İngiltere emperyalizmi nöbetleşe olarak 
küçük Yunanistan’ı her zaman kuvvetlerine birer öncü olarak kullandı
lar. Başlangıçta 20-30 sene evveline kadar genellikle İngiltere’den çok 
Çarlık politikasının bir uydusu gibi hareket etmiş olan Yunanistan ve 
Yunanlılık daha sonra Osmanlı Devleti’nin parçalanması noktasmda 
Ruslar’a karşı el altından rekabet eden İngiltere’nin bir aleti oldu. Mond
ros Ateşkes Antlaşmasından soma ise İngillzler Türk memleketi içerisin
deki isyan ve ihtilal ocağının körükçüsünü, benzeri görülmemiş bir şekil
de koruyup kollamağa başladılar. Bu koruma o kadar samimi ve o kadar 
şiddetli bir suretle oluyordu ki bir aralık bütün dünya, Avam Kamarası 
toplantısına kadar kabul edilen Venizelos’un Yunanistan'ın İngiltere’nin 
beraber savaştığı büyük devletlerden daha fazla dostu ve müttefiki kabul 
etti. İngilizler Akdeniz’de Fransa ve İtalya’ya, Balkanlar’da Yugoslavya’ya 
Arnavutlar’a, Bulgarlar’a ve doğudan en insani düşüncelerle yükselen 
yeni Rusya’ya karşı Türkiye’yi parçalayıp yerine geçecek hayallerde yaşa
yan Büyük Yunanistan’ı bir set ve bir karşı koyma organı olarak kullan
mak istiyordu. Bu sırada İngiliz korumacılığının etkisi ve kuvvetini tah
min ve takdir konusunda yanılmış olan Yunanlılar, (Megalo İdea)’nın 
esiri olarak körü körüne Anadolu mücadelesine atıldılar. Ateşkes do
layısıyla Türk’ün düştüğü kötü durumu suikastlerinin gerçekleştirilmesi 
yolunda en iyi bir fırsat kabul ederek Doğu Trakya'nın, İzmir'in, Balıke
sir’in Bursa’nm ve Eskişehir’in günahsız, silahsız ve yorgun halkı üzeri
ne saldırdılar. Son günleri yaklaşmış olan bu kanlı işgalin devam ettiği 
ikibuçuk senedir yapılan mezalim ve yolsuzluklar ortadadır. Yurt içinde
kilerin! ayrıntılarıyla öğrenemediğimiz zulm ve katliamların Marmara kı
yılarında, Sakarya gerilerinde olanlarını, bu sahalarda yanan köylerin ve 
kesilen insanların sayısını tam olarak bilmekteyiz. İtilaf Devletlerinin 
ortaklaşa olarak görevlendirdikleri komisyonların raporları ile İstanbul 
cami ve kışlalarını dolduran, sayıları onbinlere ulaşan zavallı göçmenler, 
bu müthiş olayların öldürülmemiş kurbanları, canlı belgeleridir. İngiliz - 
lerin körü körüne Yunanlıları teşvik ve himaye eden devlet adamları ise 
bu kanlı ve korkunç olayın -dünya kamuoyu ve tarih karşısında- Yunan
lılar derecesinde payları ve sorumlulukları olan kişileridirler.

57



İKİNCİ BÖLÜM
FENER PATRİKHANESİ

Yunanistan’dan sonra Türkiye içerisindeki en kudretli kışkırtma ve 
örgütlenme merkezi Patrikhane’dir. Esasen patrikhane asırlardan beri 
Türk hakanlarının kendisine gösterdiği cemilelerin ve iyi niyetlerin sü
rekli olarak inkârcılığmı yapmış bir nankördür. Fener Patrikhanesi, İs
tanbul’un büyük Fatih’i tarafından yüksek, adilane ve hürriyetsever bir 
gaye ile kurulmuştu. Uğradıkları ve ele geçirdikleri ülkelerin hepsinde 
vicdan ve inanış hürriyetine zerre kadar müdahale etmeyen Türk mille
tinin ulu hakanı, patrikhane denilen bozgunculuk kaynağının kurulma
sına ırkının asil töresine sadık kalmak için göz yummuştu. Patrikhane 
kendisine verilmiş olan din sahasını birbuçuk yüzyıl var ki tam olarak 
terk etti; birbuçuk yüzyıldan beri Patrikhane dinî ve ruhanî bir kurum 
olduğunu unutarak, yok edici ve şiddet dolu öç alma hislerinde hareket 
eden bir ihtilal yatağı oldu. Yunan hükümetinin hırsını ve hayallerini tat
min etmek için en sadık bir alet olarak yurt içerisinde bozugunculuk çı
karmakta kusur etmedi. Türk’ün ezeli düşmanına karşı gösterdiği bu il
gi ve yakınlık, gerçekleştirdiği büyük hizmetler dolayısıyla Yunanis
tan’dan yardım görmekten de pek tabiî ki hiçbir zaman geri kalmadı. Pat
rikhane denebilir ki görünüş olarak memleket içerisinde, halkın bir kıs
mı üzerinde Yunan hükümetinin buyruğunun geÇerli olmasmı sağlıyor
du. Ateşkes’den sonra başma tamamen Kızıl Yunanlıları getirmek su
retiyle maskesini çıkarmış olan bu kurumun propaganda ile para ve si
lah kaçmasına yol göstermek ve yardımcı olmak suretiyle gizli örgütün 
ortaya çıkmasında başlıca etken olduğunu hatırlatmak -artık bugün bi
lineni bildirmek türünden olacağı için- gereksiz olur. Avrupa devletle
rinden bir kısmının da arka çıkması ile iştiha ve arzusu şiddetle kış
kırtılmış olan Yunanistan, Bizansı yeniden diriltmek hülyası üzeri
ne kurulmuş mfllî politikasında Patrikhaneyi her zaman kendisine 
yardımcı ve yoldaş buldu. Bu hedefe ulaşmak için hiçbir fırsat kaçırıl- 
mıyordu. Hükümetin gafletinden ve hoşgörüsünden faydalanarak Türki
ye Ortodokslarını tam olarak benimsemek, İstanbul’daki Heybeliada’da- 
ki okulda özel olarak papaz kıyafetinde ihtilalci yetiştirmek. Yunanlı ih
tilalcileri ve öğretmenleri memleketin en ıssız, en saf noktalarına kadar 
sokmak, Yunanlılığı, Elenizm gayesini ve Türk düşmanlığını aşılamak, 
tabiî ve anadili olarak yüzyıllardan beri Türkçe konuşan Ortodokslar ara
sında Rumcayı yaymak ve nihayet propagandaya bozgunculuğa kapılan
ları silahlandırmak -Patrikhanenin her zaman uğraştığı konulardan idi. 
Bu şekilde silahlandırılmış Rum isyancılarının cinayetleri Avrupa’ya bir
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tepki olarak bildirilir, Hristiyanlara mezalim yapıldığından Hristiyan ha
yatının güvenlik içinde olmadığından ve katliamlar hazırlandığından de
vamlı olarak söz edilirdi. Hayalde oluşturulmuş zulüm hikâyeleriyle her 
gün biraz daha fazla aldanan Avrupa ve hatta Amerika kamuoyu ve hü
kümetleri, hükümetimizi sıkıştırarak zor durumlara düşürürler ve sonu
cunda hükümetin şaşkınlığından yeni bir teşkilat veya yeni bir uğursuz
luk ortaya konulması için bir uygun zemin daha elde edilmiş olurdu. 
Ateşkes’e kadar Patrikhane bundan ibarettir.

Ateşkes’den sonra ise İstanbul’da, hatır ve hayale gelmeyecek şekil
de ve açıkça halen hukuk yönünden vatandaşı olduğu hükümete karşı 
isyan ile iç ve dış güvenliğini çiğneyerek, düşmanlarla açıktan açığa iş
birliği yaparak çalışmaları artırdı. Yurt dışına delegeler göndermek, hü-. 
kümet içerisinde bir hükümet şeklinde hareket etmek, boğuştuğumuz 
nefret edilen düşmanın savaş gemileriyle seyahatlar düzenlemek, savaş
tan önce ve savaş içerisinde yaptığı kışkırtmalar ve casuslukları bir kat 
daha artırmak, Pontus Cumhuriyeti meselesini Venizelos’a : “Hiç yoktan 
ortaya çıkardık” dedirtecek derecede şeytanlıkla ortaya atmak, düşman 
ordusuna gönüllü yazmak, yardımlar toplamak şeklinde Türk devletinin 
yok olmasına, Türk vatanının parçalanmasına, Türk halkının yok edil
mesine kararlılık ve şiddetle bütün dünyanın gözü önünde girişmiş bu
lunuyordu.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PONTUS NE İDİ? NE OLACAKTI?

Kitabın konusunu oluşturan bu kısmın, ilk iş olarak kısa şekilde ta
rihinden söz edelim :

(Pontus-Ökzen) (*) deyimi eski Yunanlılar’ın Karadeniz’e verdikleri 
isimdir. Aynı zamanda bu kelime, Karadeniz’den dolayı kıyıda bulunan 
Trabzon vilayetiyle Ordu, Giresun, Samsun sancaklarım ve içeriden 
Amasya ve Sivas’m bir bölümünü kapsayan toprak parçasının da eski 
adıdır. Eskiçağ tarihinde Pont kıtasında bir hükümete rastlıyoruz. Fakat 
bu Karadeniz hükümetinin Yunanlılıkla hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. 
Esasen genellikle Küçük Asya, tarihin en eski dönemlerinde Orta As
ya’dan gelmiş ve nesilleri karışıp eserleri yok olmuş veya henüz keşfolu- 
namamış birçok Türk kavimlerinin vatanıdır.

Amasya şehri yönetim merkezi olmak üzere İran İmparatorluğu’nun 
Küçük Asya’yı kapsayan topraklarına dahil olan ve bir İran Satraplığı (Vi
layeti) halinde bulunan bu kara parçasının İskender’in İranlılara karşı 
zaferi ve ölümü üzerine İran Valisi Mihrdâd tarafından bağımsızlığı ilan 
olunuyor. Olay eskiçağ tarihinde, Yunan sömürgeleri konusunda zengin 
olmak hevesiyle serüven peşinde koşan Yunan gemicilieri tarafından bu 
sahilde Trabzon ve Sinop’un kurulduğu anlatılmaktadır. Yine aynı tarih 
Karadeniz’in diğer noktalarında, Akdeniz’de İtalya, İspanya ve Fransa kı
yılarında buna benzer küçük pazar yerlerinin ve hatta büyücek şehirle
rin önce Fenikeliler ve daha soma Yunanlılar tarafından kurulmuş oldu
ğunu da kayd eder. Hatta Fransa'nın ünlü Akdeniz iskelesi olan (Marsil
ya = Massalya)’da bu cins şehirlerden biridir. Fakat bu hal, tabiî ki İs
panya, Fransa ve İtalya vatanlarının Yunanlılardan gasp olunduğu yo
lunda gülünç bir iddianın ve Yunanlılığa ait bir hakkın kaynağı ve kanıt- 
layıcı belgeleri olamaz. Mihrdâd tarafından kurulan Pont Hükümeti Mi
ladın 65. yılma kadar devam ettikten soma bir Roma eyaleti olmuş ve Se- 
zar zamanında ise Pont kesin şekilde Roma’ya İlhak ve iki vilayete ayrıl
mıştır.

Bölgenin tarihi durumu incelenirken anlaşılmıştır ki Yunanlılar’ın bu 
bölge ile ilgileri hemen hemen hiç yok denecek derecede azdır. İtalya’da, 
Fransa ve İspanya sahillerinde olduğu şekilde ilgi biraz daha kuvvetli de 
olsa Milattan önce iki sahil beldesi için nasıl bir hak bağışlayabilir? Bu 
mukayese ve bu iddianın yol göstericiliğiyle pek mantıklı olarak karar ve
rilebilir ki Yunanlılar, esasen bir sahil ülkesi Olan İtalya’yı Marsilya’nın

(V (F. 46) Pont-Eıvctn
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da dahil olacağı Güney Fransa’yı ve Doğu Ispanya’yı kendi millî vatanla
rından kabul edebilirler. Megalo İdea’nın ulaşacağı bu sonuç ve arkasın
dan gittiği bu mantık, her şeyden önce ciddî olarak ve gerçekten gülünç
tür. Ortada ihtilalcilerin yaktıkları yüzlerce köy ve şehit ettikleri binlerce 
kadın-erkek, çoluk-çocuk Türk köylüleri olmasa ve zavallı ve delicesine 
hülyaya biz de kahkaha ile gülerdik. Fakat bu hülyaya esir olan Yunan
lılar bugün o mübarek, o huzur içinde yaşayan Müslüman yurdunu bir 
yangın yerine çevirdiler. Türk milletinin yenilmesini ve ateşkes yapması
nı, Küçük Asya’da dahi yok edilmeleri için en büyük fırsat olarak gördü
ler. İnsanlık, milliyet, hak ve adalet prensiplerini kabul ederek beş sene
lik bir çarpışmanın ardından silahlarını bırakıp her yerde ortaya çıkacak 
yeni dönemi hasretle beklerken açgözlü Yunan politikası ve politikacıla
rıyla suikastcileri XX. yüzyılın ortasında, öz yurdunda Türk milletini yok 
etmek istiyorlardı. Evet Türk milleti, Anavatanında -talihin bırakmağa 
mecbur ettiği diğer topraklarda olduğu gibi- muntazam ve mükemmel is
yan ve çete teşkilatıyla batıdan ve doğudan saldırıya uğrayarak ortadan 
kaldırılacaktı. Batıdan Yunan orduları silahsız vilayetlerimize saldıracak, 
Karadeniz boylarında hile, aldatma ve cinayetle kurulan Pontus hükü
meti de arkadan vurarak katiller ordusuna yardımcı olacaktı. Biraz aşa
ğıda açıklayacağımız belgeler büyük Yunanistan’la Pontus hükümetinin 
kaplayacağı sahayı gösteriyor. Batıdan gelen Yunanistan’la, arkadan or
taya çıkacak bu yeni Yunanistan'ın ortadaki Türk vilayetlerini tam ola
rak esaret altına alması ve yok etmesi pek tabii beş-on yıllık bir zaman 
meselesinden başka birşey değildi.

Kitaba aldığımız belgelerden birincisini oluşturan harita Pontus 
Cumhuriyeti adıyla kurulacak Yeni Yunanistan'ın yayılma sahasını ve sı
nırlarını gösteriyor. Bu harita Pontus Millî Meclisi tarafından Paris’te 
Lambesis Matbaası’nda bastırılmış ve Samsun Metropolithanesi’nde ele 
geçirilmiştir.

Haritada görüldüğü gibi yeni cumhuriyet, merkezi Samsun olmak 
üzere Batum’un kuzeyinden İnebolu’nun batısma kadar Karadeniz kıyı
larıyla, Rize (*), Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, 
Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Karahisar-ı Şarkî, Tokat, Amasya, Çorum 
sancaklarını ve Erzincan sancağının bir bölümünü kapsıyordu. (24)

(*) Metln'de Lazlstan
(24) 1919 Martında Paris’e giderek ilgili konuda görülecek olan (La question du Pont Euxln-Pontus 
Meselesi) adlı muhtırayı 2 Mayıs 1919’da Banş Konferansı’na vermiş olan metropolit Hrlsantos bu yeni 
hükümete çekirdek olarak ilk önce Trabzon vilayetiyle, Samsun, Sinop, Amasya, Karahlsar-ı Şarki san
caklarını istemiş ve bu çevrede 100 bin Rum olduğunu Ueıi sürmüştür. Bu çekirdek etrafında oluşacak 
Pontus hükümetinin bu çevre dışında kalan parçalan da aynı vasıtalarla ele geçirmek teşebbüslerinde 
bulunacağını haritanın şekil pek mükemmel göstermektedir.
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En son resmî ve gerçek istatistiklere göre bu sahada milliyet ve mez
hep ayınmı yapılmaksızın Hristlyanlarm toplam yekûnu ancak “250” bin 
ve bütün Müslümanların yekûnu ise 2 350 000 kişidir. Bütün Hristiyan- 
lar, toplam Müslümanların yüzde onu (10/100) derecesinde bile değildir. 
Bu sayının sancaklara dağılımı ise Trabzon vilayetinde 60 bin Hristiyana 
karşılık 317 bin Müslüman, Giresun sancağında 10 bin Hristiyana kar
şı 190 bin Müslüman Ordu sancağında 25 bin Hristiyana karşılık aynı 
şekilde 190 bin Müslüman Sinop sancağında ise 5 bin Hristiyana karşı
lık 150 bin Müslüman vardır. Samsun’a gelince, bu şehir ekonomik yeri 
dolayısıyla ticarete çok uygun olduğu için kurulacak Pontus’a başkent 
olarak seçilmiş, Patrikhane ve Yunanistan tarafından ortaklaşa olarak 
yapılan teşvikler sonucunda buraya elli yıl içerisinde 30 bin yabancı 
Hristiyan getirilmiştir. Mal-mülk ve toprak sahibi olmayan yabancıların 
mevcudiyetine rağmen bugün Samsun sancağında 50-55 bin Hristiyana 
karşılık 180 bin Müslüman vardır. Bilinen araçlarla, bilinen emellerle ge
tirilen Yunanlı göçmenler hesaba katılmazsa Hristiyan miktarı Sam
sun’da 20 bine, Ordu sancağında 10 bine iner. Verilen rakamların gerçe
ği açıkça ortaya koyması karşısında söz söylemek tamamen lüzumsuz bir 
iş olur. Tartışmaya değer olmayan İslâmlaştırma safsata ve yaygaraları
na en susturucu cevap ise Hristlyanlarm yurdumuzun her tarafında yüz
yıllardan beri geleneklerini hatta teşkilatlarını koruyarak yaşamış olma
larıdır.

Aşağıda yer alan Paris’te düzenlenmiş ikinci haritalı belge bağımsız 
büyük Yunanistan'ın gösterilen hummalı ve karüı gayretleri sayesinde 
alacağı şekildir. Bu şekle bakan her insan bir millete karşı kurulan su
ikastın büyüklüğü karşısında titremekten kendini alamaz. Avlonya’dan 
Burgaz’a kadar çizilecek olan bir doğru çizginin aşağısında kalan kısım 
Yunanistan'ın Rumeli topraklarıdır. İstanbul’a vaktiyle İğnatiyefin (25) de
diği gibi yüzerek değil -çünkü Megalo İdea’cı kahramanlar boğulmadan 
çaydan bile geçemezler- Fransızların da yardımıyla İngilizler tarafından 
sevk edilecekler ve Ayasofya’nın kubbesi üzerinde Yunan bayrağım dal
galandıracaklar .

Anadolu’daki emellerinin şimdiki sının ise (yine haritaya bakınız) pek 
geniş ve pek gülünçtür. Antalya’dan Amasra’ya kadar çekilecek bir düz 
çizginin batısmda kalan bölüm iki haritayı karşılaştınp, yangın alevleri
ni soluyarak, katliamlara uğramış şehitlerin cesedini çiğneyerek büyüye
cek eski Yunanistan’la yine aynı nefret edilecek vasıtalarla meydana ge
lecek yeni Yunanistan’ı veya Pontus Cumhuriyeti’ni gözönüne getiriniz.

(25) General İğnattyef 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından önce Çarlık'ın İstanbul Büyükelçisi ve ünlü Türk 
ve İsl&m düşmanıdır.
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Savaşımızın gerekliliğini ve haklılığını, düşmanın sulkastindekl bu deh- 
şet ve büyüklük kadar hiçbir şey isbat edemez.

Büyük Yunanistan hülyasına ait elde edilen belgenin şekliyle altında
ki yazının tercümesi aşağıya alınmıştır :

Büyük Yunanistan Haritası
Bu vesikanın fotoğrafisi
İstesinler istemesinler hiç önemi yok.
Yukarıda kırmızı ile çizilen geleceğin Yunan sınırlarını olaylar belirle

yecektir.
Kostantin adındaki şahsın başmda taşımakta olduğu boyalı kirli miğ

ferin ayaklar altına aldırılarak ezilmesi sonucunu doğuracak biricik va
sıta budur : İstanbul’da Yunanlılar veya Almanlar?

Bu sıra içerisinde herkes hissesini alsın. Bunun başarıya ulaşıp ulaş
mayacağı yakında düşünülecek. Ayasofya’nın kubbesi üzerinde Yunan 
bayrağı dalgalandığı gibi ondan daha iyisini bulsunlar.

Yunan tarafsızlığının çözülmesini Atina’da değil Petrograd’ta aramalı
dır. Eskiden İğnatiyef Yunanlılar’m İstanbul’a yüzerek gideceklerini söy
lemişti. Bana kalırsa Fransızlar’m da yardımıyla İngilizler onları sevk 
edeceklerdir.

Başka türlü yapılmasına da gayret edilsin.
(Jumal)’e bakılırsa Sofya hükümetinin düşmesi üzerine İngilizler ora

ya bir konsolos gönderiyorlar.
Budalaca kuruntulara kapılmamak için hiçbir zaman Bulgaristan’a 

ayak basılmamalıdır.
Diplomat beyler sıra kimin?
Büyük hatalar sayesinde müstakbel büyük Yunanistan Amatörlere 

Fikir Paris 26-1915

63



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLK TEŞKİLAT NEREDE VE NASIL BAŞLADI?

Ele geçirilebilen belgelere göre uzun yıllardan beri kızgın hayalli poli
tikacıların kafalarından ve dillerinden çıkan kin, intikam ve düşmanlık 
sesleri Türk memleketinin en verimli topraklarım ele geçirmek hülyaları 
1904 yılında Merzifon’da uygulama alanına konuluyor. (Kitabın Merzifon 
bölümüne bakınız.) O tarihte Merzifon Amerikan Kolejfnde Rumlar biri 
(Rum İrfanperver Kulübü, [Rum Bilimsever Kulübü] diğeri Pontus Kulü
bü adıyla iki Klüp kurmuşlar ve daha soma buna bir de musiki kısmı ek
lenilerek Pontus Cemiyeti adı altında bir dernek meydana getirmişler
dir. Bu ilk gizli dernek Samsun, Merzifon, Trabzon, Gümüşhane, Amas
ya, Giresun, Ordu... vs. gibi şehirlerde yapılacak büyük ve geniş teşkila
tın bir temeli niteliğindedir. Bu dernek 1910’da (Pontus) adlı bir broşür 
yayımı ile çalışmalarını genişletiyor. Pontus kulübü başkam Papadopu- 
los’un (1908)’de Samsun’da kurulan Rum Teceddüd ve İhya Cemiyeti’ne 
[Rum Yenilenme ve Diriltme Derneği] yazdığı tebrik, gayeyi ve çalışmala
rının canlılığını göstermek bakımından pek dikkat çekicidir. (Kitabın 
Samsun bölümüne bakınız.)

Yine 1908 yılında Müdafaa-i Meşruta [Şartolunmuş Savunma] adı al
tında bütün Anadolu’yu içine alan silahlanmış bir teşkilat meydana ge
tirildi. Bu ihtilal derneğinin Samsun Metropolithanesi’nde elde edilen tü
züğüne göre Ünye, Fatsa, Kırşehir, Kavak, İnebolu, Havza, Çarşamba, 
Bafra, Sinop, Kayseri, Ürgüp ve Tokat’ta şubeleri bulunuyordu. Şehirler
deki teşkilatın tamamlanmasından sonra teşkilat köylere kadar yaygın
laştırılarak tüzüğünün 14. maddesi gereğince yaşları 20’den yukarı bü
tün erkeklere istisnasız silah dağıtılmıştı. Samsun bölümünde çalışma
ları daha ayrıntılı görülecek olan bu teşkilattan başka para toplamak, 
teşkilata girmeyen veya yardım etmeyenleri korkutmak ve dışarıyla ha
berleşmede bulunmakla görevli Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti adıy
la bir komite daha Samsun’da kuruldu.

Bundan başka (Kadıköy Orfeos Elenikos Sillogos=Yunan Kulü- 
bü)’nün yazı ile bildirmelerine cevap olarak merkezi Atina’da bulunan 
Asya-yı Sugra Komitesinin Samsun Metropoliti vasıtasıyla gönderdiği si
lah, cephane fiyatlarından söz eden biraz aşağıya alınacak mektup ile sa
bit olacağı şekilde bütün Rum spor, eğitim, musiki klüplerinin Müdafaa- 
i Meşruta komitesinin şebelerinden başka birşey olmadıkları ortaya çık
maktadır. Bütün bu teşkilatın yapıldığı tarihe yani (1908) yılına kadar 
Rumlar birbirinden ayrı ve önemsiz bir halde eşkıyalık yaparlarken (Mü
dafaa-i Meşruta) cemiyeti ve şubeleri vasıtasıyla intizam altına alındıktan 
soma muntazam ve amansız bir şekilde çalışıpaya ve mezalime koyuldu
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lar. Adlarını saydığımız ve niteliklerinden biraz söz ettiğimiz bu dernek
lerin kuruluş şekilleriyle çalışmaları, haberleşmeleri, mezalim ve tahrip
leri aşağıdaki bölümlerde tam olarak görülecektir.

CASUSLUK

I. Dünya Savaşında Türk orduları düşmanlarla cephelerde boğuşur
ken arkadan düşmanlara yardım etmekten bir dakika bile bu teşkilat 
üyeleri uzak durmamışlardır.

İsyan edemedikleri yerlerde ellerinden geldiği kadar casusluk etmek
ten çekinmiyorlardı. İşte size casusluğu itiraf eden iki belge : Birisi met
ropolit Hrisantos’a hitaben yazılmış olup diğerinin de ona ait olduğu kuv
vetle tahmin olunan bu mektuplar casus şebekesinin kimler tarafından 
idare olunduğunu göstermek bakımından önem taşımaktadır :

Sûret
Trabzon Metrepolldi Hrisantos Efendiye

Muhterem Efendim :
Rus işgal ordusunun memleketimize gelişinden sonra Türk birliklerinin 

kuvvetlerini öğrenmek ve Türklerin Gümüşhane ve Ardasa (*) bölgelerinde
ki soydaşlarımıza yaptıkları baskı ve tecavüzleri araştırmak üzere zatını
zın yüce teşvikleri ile casus sıfatıyla gönderilmiş olan aşağıda imzası bu
lunan Polihrunyus Partenopulos (**) evvelce söz verdiğiniz, başvuranlar
dan esirgemediğiniz sonsuz iyiliklerinizden cesaretlenerek, aşağıdaki istir
hamları arz ve takdim ederim.

Çevirmen (***) Çevirmen
Tüfekçi Ustası Üsteğmen Ziya w

Dimitraki

D  (F.52) Ardas; bugünkü Torul.
(••) Poylchronos Partenopoulos
(***) Müterclm-tercüme eden, çevirmen 
( I )  Mülazlm-l evoel=Üsteğmen

İmza
Polihoronyos Partenopulos
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Sûret
Trabzon : 28 Ekim 1917

Dün Ordu’dan Pavlos Patmantdis gelmiştir. Henüz kendisini görmedim. 
Harp Dlvanı’nda sorgulanması devam etmektedir. Duyduğuma göre Türk- 
lerin Ardasa’dan Ehı'ya kadar Ruslara karşı yapmayı düşündükleri saldı
rıyı Ruslar’a ihbar etmek için Jlrar etmiştir.

Çevirmen Çevirmen İmza
Tüfekçi Ustası Üsteğmen

Dimitrakl Ziya Satiriyadis (*)

BİLDİRİLER
Yine Dünya Savaşı esnasında, savaşın yurt içinde doğurduğu zorluk

lar dolayısıyla sıkılmış halk ile hükümetin arasını açarak yurt içindeki 
karşı koymayı kırmak noktasına da önem vermekten uzak kalmıyorlar. 
Trabzon Metropolidi ve hainlik ağının birinci derecede sorumlularından 
Hrisantos, Osmanlı ordusunun kahraman askerlerine şu bildiriyi dağıt
tırıyor; bildiri Hrisantos’un evrakı arasında bulunmuştur.

Bildiri Sureti
“Osmanlı Askerleri;
Alman kumandanları ve subayları sizi koyunlan mezbahaya koyar gi

bi Kafkasya tarafına gönderiyorlar. Erzurum Kalesi’nln Ruslar tarafından 
ele geçirildiğini ve sizin IH. Ordunuzun bütün toplarını kayıp edip her tara
fa  kaçmakta ve esir düşmekte olduğunu bilir misiniz? Türk askerlerinin ce
sur olduklarını biliriz. Fakat bu savaşta Alman kumandanları Türk asker
lerini öyle bir hale koyuyorlar ki zavallı Türk askerleri boşuboşuna yok 
olup gitmektedirler. Van, Muş, Ahlat ve Hınıs kaleli şehirlerinin Ruslar ta
rafından zapt olunduklarım bilir misiniz? Arhavlr [Arhavi], Vlsye (**) ve Go- 
ra şehirleri bizim tarafımızdan zabt olunduktan sonra Anadolu kıyılarında 
bulunan başka şehirlerde ne ümit kalıyor. Bizim donanmamız askerlerimi
ze denizden sürekli olarak yardım etmekte olup ve başka taraftan aç ve 
çıplak ve cephanesiz kalan Türk askerlerine harp araç ve gereçlerinin ge
tirilmesine de engel olmaktadır. Yavuz Selim adı verilen Alman zırhlısı 
Goben, korkudan boğazdan dışan çıkmıyor, yahut çıkıyorsa da deritnotu- 
muzu görür görmez geri kaçıyor. Eğer siz aklınızı başınıza toplayıp Alman

(•) F .52: Sotlrtadts
( " )  (F.53) Vlssle. Gora
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pençesi altından kurtulmaz iseniz vatanınız elden gidecektir. Fakat Al- 
manlar’ın hepsini koğarsaruz o vakit ne Rusya ve ne Türkiye savaşı iste- 
miyecek bu savaş kendiliğinden duracaktır. ”

Hrisantos Çar ordularının Trabzon’u İşgalinden sonra Türk kuman
danlarının kendisine insanlık görevini bir parça olsun yapmayı hatırlat
mış olmalarına rağmen Çar askerlerinden daha çok Türk ve Müslüman- 
lara dehşet vermekten ve zulüm yapmaktan çekinmemekte ve senelerden 
beri gördüğü iyilik ve şefkatin en ufak ve en değersiz bir karşılığım yeri
ne getirmek için yapılan başvuruları tam bir küçümseme ve ilgisizlikle 
geri çevirmekte idi.

PROPAGANDA VB YEMİN SURETİ
Yunan hükümeti ve koruyucuları başta olmak üzere Patrikhaneye 

bağlı teşkilatın Türkçe bildiğini saklayan Yunanlı öğretmenler eliyle ger
çekleştirdiği sürekli propaganda ile ortaya çıkan ilk örneğin, az zaman 
içerisinde benzer İhtilal derneklerinin ve çetelerinin birer birer doğması
na sebebiyet verdiğini yukarıda belirtmiştik. Merzifon Koleji’nde bulun
muş ihtilal şiirleri (ilgili bölüme bakınız) bu propagandanın niteliği hak
kında bize pek açık fikirler verir : Türk öldürmeyi, cennete kavuşmak için 
en kesin çare kabul eden kandırılmış Rum gençleri büyük bir heves ve 
hülya içinde kanlı olaylar ortaya koymaya çalışıyırlar ve bu hülyayı ha
kikat yapmak uğrunda verilecek herhangi bir görevi bağlılık, boyun efme, 
gizlilik içerisinde, kimyese tek kelime söylemeden itiraz etmeksizin yeri
ne getireceklerine dair teşkilata girmiş olanların hepsi yemin ediyorlardı. 
Trabzon Metropoliti Hrisantos’un evrakı arasında bulunan yemin sureti 
<26> aşağıya çıkarılmıştır :

Yemin Sureti
Millî fikirlerimizle ilgili olan herhangi bir görevin bana verilmesinde sa

dakat, itaat, mahremiyet ve ketumiyetten zinhar ayrılmayacağıma ve ha
riçten duyduklarımı tamamen üstlerime tebliğ ve ihbar edeceğime ve usu
le aykırı hareketimde verilecek cezayı itirazsız kabul edeceğime kutsal üç
lü inancımız [Baba-Oğul-Ruhu’l-kuds] ve şerefli milletimiz üzerine söz verir 
yemin ederim.

Metropolit Hrisantos’un evrakı arasında ortaya çıkmıştır.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya

(26) Bu yemin sureti Samsun Metropollthanesl’nde de aynı şekilde ortaya çıkmıştır.
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METROPOLİTHANELERİN VE SAMSUN METROPOLİTHANESİ’ NİN
İÇYÜZÜ

Dinî bir kurum olduğunu tamamen unutan metropolithaneler her 
yerde ve özellikle yukarıda sınırları yine kendi haritalarına göre gösteril
miş yerlerde fesat ve ihtilal teşkilatının birer ocağı halindedir. Çeteleri si
lahlandıran, siyasî demekler kuran, Yunan hükümetiyle haberleşen, si
yasî nitelikte ve din kisvesi altında ayinler düzenleyen, yardımlar topla
yan, memlekete yabancı müdahalesini davet eden hep metropolitlerdir. 
Kitapdaki bütün belgeler bu gerçeği ortaya koymakta ve tekrar etmekte 
blrleşiyorlar. Özellikle Trabzon ve Samsun Metropolithaneler! bu konuda 
birinciliği kazanır. Türk öldüren, Türk evi ve köyünü yakan her haydutu 
bir kahraman sıfatıyla alkışlayan papazların hainliğin! aşağıda verilen 
belgelerde açıkça görmekteyiz. Samsun Metropolitinin çetelerle haberleş
mesini ve onların gerçek reisi olduğunu gösteren bu belgeler Samsun 
Metropolithanesinde ele geçirilmiştir.

Metropolit Vekili Piskopos Eftimo’ya hitaben yazılmış mektup sureti:

Taflan köyünden Papasoğlu Dimoş, Abonoz Yorgi, Kurugökçe’den 
Adalı Klryako, Karaköylü Anastas Ağa imzalı ve 1 Haziran tarihli belge
nin tercüme edilmiş sureti. (Rumca harfli ve Türkçe anlatımlı tezkirenin 
şive ve ifadesi aynen korunmuştur.)

Şerafetlü Piskopos Efendimiz. Sîzlere selam eder ve ellerinden ve ayak
larından öperiz. Bu defa mektup yazmamın sebepleri şudur ki sana anlat
mış olduğumuz meseleleri köye geldin ki Erikliden Kestane seyvamndan 
ve Elmaçukurundan ve Kaba Düz Dlyuylandan bu dairelerde -mıntıka- 
bulunan çeteler bu adamdan korktukları sebebten dolayı her nereye ister
se götürülebilinir. Bize dahi haber gönderiyorlar ki kendinizi sakının. Bu 
adamın sizin için fikri kötüdür. Bu adamların sözlerine kanmayub acaba 
bizi birbirimize kötü yapmak için mi yapıyorlar diye düşünmekte idik. Böy
le niye kendi resmen mektup yazdı? İşte blzlere göndermiş olduğu mektu
bu göndermiş olduğum mektubun içerisindedir. Oku, keşfet kl bu adamın 

fikri ne yoldadır ve bu adamın haflyesi var. Köylerimizin içerisinde bu has
palara ne yapmak gerekdlr. Sen bir defa düşün. Hem de biz de düşünü
yoruz. Yuvan Çavuşu yanınıza gönderdi idim. Bununla beraber yine köy
lere mektup yazacaksan bundan başka hiç biriniz gitmlyeceksiniz. Herkes 
köyünü koruyacak diye yazacaksın ve yazmıyacak olur isen Rum milleti 
birbirine düşüp Türk milletine gülünç olacak, yazmıyacak olursan zararı 
yok. Bu adamın iyi veya kötü olduğunu araştır. Belki şimdiye kadar araş- 
tırmışsındır. Biz Samsunda iken Kızılköylü Yanko gelmiş. Kurugökçe’ye 
O’nun tavsiyesiyle demiş kl benim için uracağım diyor imişler. Kim imiş, o
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dlyerekten. O bahane ile bir yandan gelip ben sizin ile olacağım ve Yani 
Kahya’nın oğluna pusula yolladılar ki defterini -rovelver(x*) bize gönder di
ye. Lef ter Usta'nuı kansı da onların gelmesinden korkup derelere saklan
mış. Biz köye gelene kadar ağlıyor, sızlıyorlar. Şimdi ise sizlere duacıyız. 
1 Haziran 1920

İmza sahihleri: Taflan köyünden Papazoğlu Dimoş, Abanoz Yorgi, Ku- 
rugökçe'den Adalı Klryako, Karagöllü Anastas Ağa.

İlişik Rumca haıfli mektup metropollthanede metropolit vekili Eftimos’a 
ait evrak arasında bulunarak huzurumuzda tercüme edildiği tastık olunur.

20.4.(1921)

Çevirmenler Çevirmenler İkinci Komiser

Teofyus Rahmi Veflk

Abonoz Yorgl imzalı Metropolite hitaben yazılmış 18 Haziran 1920 tarih
li (Rumca harflerle Türkçe anlatımlı) belgenin tercüme edilmiş suretidir :

18 Haziran 1920

Şerefetlü Efendimiz

Sizlere selam olunur ve selamdan evvel sağlığınızı dileriz ve ellerinden 
ve ayaklarından öperek sizlere mektup yazmamızın sebepleri, maksadı 
şudur ki Lef ter Usta'nuı ölmesi Anastas ile Eğrlbelli ve Çoraklı İstavri ile 
vurdular. Bu mesele de aynen Piço'nun ölmesi gibi. Çünkü haber gönder
di. Çoraklı’ya o da geldi Kızılgöl’e. Orada yattı. O gece orada konuştular. 
Orada Eğribelll'nin yanına çıktılar. Orada kararını yaptılar. Kırbıyıklılar’la 
Kurugökçe'nin arasında yolu kestiler. Orada vurdular. Vurdukları yerden 
bana uşak gönderdi. Ama canlı erişemedim. Sizlere ömür. Şimdi ise Kara- 
göl ve Kertme ve Kurugökçe ve Taflanköy, bu köylerde 120 tüfek vardır. Ya 
biz bu düşmanı öldürmell veya bu sayıdaki tüfekleri teslim etmeli. Biz de 
bu silahlan teslim ettikçe halkın haynnı görmeli. Uzatmadan birşey çık
maz. Ya bu adamın ölmesi -vefat- veya da bizim ölmemiz. Çünkü bu adam 
ölmedikten sonra millete rahatlık yok. Sizler de biliyorsunuz ya! Bâki sîz
lere ömür.

İmza Sahibi: Abanoz Yorgi

(x*) Rovelver: Tabanca
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İlişik Rumca harfli mektup metropolithanede metropolit vekili Eftlmos’a 
ait evrak arasında bulunarak huzurumuzda tercüme edildiği tastık olunur.

Çevirmenler

Teofyus

Çevirmenler

Rahmi

20.4.(1921) 

İkinci Komiser 

Vefik

Bu belge isyana katılmayan Leiter Usta isminde bir zavallı günahsı
zın öldürüldüğünü, silahlan teslim etmeyeceklerini ve kendilerini savun
mak için silaha sanlan Müslüman Laz köylülerinin öldürülmelerini ve öl
dürüleceklerini anlatmaktadır.

Metropolite hitaben yazılmış Abanoz Yorgi, Anastas, Papasoğlu, Ker- 
teme’den Hacısavaoğlu, Taflan’dan Papasoğlu Dimo, Beylik’den Estil, Ku- 
rugökçe’den Adalı Kiryako imzalı ve 27 Haziran 1920 tarihli Rumca harf
li ve Türkçe anlatımlı belgenin tercüme edilmiş sureti:

Şerafetlü Metropolit Efendimiz

Sîzlere selam olunur ve selamdan evvel ellerinizden ve ayaklarınızdan 
öperim. Karagöl oymağı ve Kerteme, Beylik, Kurugökçe ve Taflanköy ve 
Karadere ve bu oymaklarda bulunan halk ve çeteler halk tarafından, di
yor ya bu adam kalkacak, ya bu adam öldürülecek ve çete tarafından ay
nı halk gibi söylüyorlar. Yoksa tüfekleri bırakacağız diyorlar. Çünkü ne ya
palım boşuna yiğitlik olmadığından. Bundan bir gün evvel Taflan köyüne 
haber gönderdik kl köyde bulunan tüfeklerin hepsini gönderin. Tepeden
aşağı silah olmayacak diyor. Bu adam pu.... (*) olduğundan dolayı bu
köylerde olan çetelerimiz korkup ne tarlasına ve ne de köyden köye gide
biliyorlar. Sen bizden iyisini bilirsin bu adamın nasıl olduğunu, ya bu ada
mın ölmesi -vefat- veya bizim ölmemiz. Çünkü içerilerinden bu karan ya
panların birisi bana bildiriyor k l : Bu ölüm âk önce senin başına idi ama 
Lefter Usia’nın başına geldi; sonraya bıraktılar, canını yaşatmanın bir ko
layına bak Mümkün ise görüşmek ya sen gel görüşelim ya da ben. Çün
kü görüşmenin mümkünü yoktur.

İmza sahipleri : Abanoz Yorgl, Anastas Papasoğlu, Kerteme'den Hacı 
Savaoğlu, Taflan’dan Papasoğlu Dlmo, Beylik’den Estil, Kurugökçe’den 
Adalı Kiryako.

İlişik (Yukarıdaki) Rumca harfli Türkçe anlatımlı mektup, Metropolltha- 
nede metropolit vekili EfUmos’a alt evrak arasından ortaya çıkmış ve hu
zurumuzda tercüme edilmiş olduğu tastık olunur.

(*) Nokta nokta bırakılmış. Küfür olmalı.
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Çevirmenler

Teofyus

Çevirmenler

Rahmi

İkinci Komiser 

Veflk

Bu belgede çetelerin varlığım ve aralarındaki -sebebi bizce bilinme
yen- nefreti kaldırmak ve nefret edilen şahsı (Bu şahıs daha somaki bel
gelerden anlaşıldığına göre Eğribelli Anastas Ağa olmalıdır) öldürmek için 
metropolitten izin istendiğini göstermektedir.

Eğribelli Anastas Ağa imzasını taşıyan belgenin tercüme edilmiş sureti:

Taflanköy’ün çete ağalan, İstil kardeş Anastas ve Dimo, işitmediniz 
mi? Benim kan içici olduğumu; sizin eğer ben değil kurşunla, bıçakla kel
lelerinizi alıp amirinizin önünde ağaçlara asmaz isem bana Ördekoğlu de
mesinler. Anasına s............bu kadar size söylüyorum.

İmza : Anastas Ağa Eğribelli

İlişikteki (yukarıdaki) Rumca yazılan kağıt Metropolithanede, metropo
lit vekili Eftimos’a (*) ait evrak arasmda ortaya çıkmış ve huzurumuzda 
tercüme olunmuş olduğu tastik olunur.

Eşkıya arasmda ortaya çıkan anlaşmazlığın metropolithaneye kadar 
yansımış oludğu ve metropolitin bu işle ilgilendiğini göstermesi bakımın
dan bu belge pek çok önem taşımaktadır.

Anastas adma yazılmış ve Çavuş Yorgl imzalı belgenin tercüme edil
miş sureti :

Saadetlü Dostum ve Yeğenim Anastas;

Sana sır olarak, çok selam ederim. Bu sırlan Abanoz ile sen bileceksin. 
Eğer başkası duyar ise birinci düşmanınız benim. Çünkü duyulur ise ben 
yoğum, ona göre bulunun. Bu iş stfteh -en başta- Abanoz’un başına iş idi. 
Ama sebep olan sağ olsun; O’nu geriye bırakmışlardır. Bunlan duydum, 
bundan sonra ölsem -vefat- gam yemem. Abanoz beni düşman bilir. Ama 
benden iyi dostu yoktur. Zannedersem yaşamak isterse yukanyı düzleme-

(•) (F.59-60)'da da Eftlmos

Çevirmenler

Teafyus

Çevirmenler

Rahmi

22.4.1921 

İkinci Komiser

Veflk
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U. İşte bu kadar yazarım. Azdan çok duyun. Dostlarım ile sır olsun. Ölene 
kadar.

İmza 

Dostunuz 

Çavuş Yorgi

İlişik Rumca pusulanın Metropolithanede metropolit vekili Eftlmos’a ait ev
rak arasında ortaya çıkmış ve huzurumuzda tercüme olduğu tastık olunur.

20.2.1921

Çevirmenler Çevirmenler İkinci Komiser

Teajyus Rahmi Vejik

TRABZON METROPOLİTHANESİ, METROPOLİT 

HRİSANTOS; KOFİDİ
Yukarıya alınan belgeler Samsun Metropolithanesinin ve metropolit

lerinin mahiyeti ve çalışmasının şeklini tam olarak göstermektedir. Yasal 
olmayan aynı yolda daha büyük bir sebat ve ısrarla çalışan kurum ise 
Trabzon Metropolithanesi ve onun başmda bulunan metropolit Hrisan- 
tos ile Paris’e giderken metropolitliğin maddî işlerinin vekili olarak bırak
tığı Kofldi’dir. Bundan başka Trabzon’da Rumca yayımlanan Apohi gaze- 
tisi sahibi Kapdanis’i de Trabzon komitecilerinin seçkin kişilerini tespit 
ederken unutmamalıdır. Hrisantos Gümilcine’lidir. Heybeliada’daki ünlü 
ruhban ve ihtilalci okulundan çıkmış, 4 yıl kadar İsviçre ve Almanya’da 
öğrenimde bulunmuştur. Savaş yıllarındaki çalışmaları yukarıdaki ko
nularda dolaylı olarak geçen ve ileride geçecek olan Hrisantos ateş- 
kes’den sonra Paris’e Barış Konferansı’na Patrik Kaymakamı (Drote- 
us)’un başkanlığı altında Patrikhane tarafından gönderilen heyete üye 
atanarak Paris’e gidiyor ve bilinen mıhtırayı 2 Mayıs 1919’da Barış Kon- 
feransı’na teslim ediyor. (Biraz aşağıdaki konuya bakınız). Hrisantos 
Pontus meselesinde Patrikhaneden sonra yurt içindeki teşkilatın başıdır. 
Kitabın her tarafında ve her konusunda sözü edilir ve belgelerin yüzde 
doksanında ismi doğrudan veya dolaylı olarak geçmektedir. Evrak ara
sında bulunmuş birçok mektuptan gelişigüzel birkaç tanesini daha mese
ledeki rolünü daha fazla aydınlatmak amacıyla buraya alıyoruz :

Buraya alman mektuplar pek tabii Hrisantos’a hitaben yazılıp yanın
da kalmış olan haberleşmelere aittir. Hrisantos’un metropolithanedeki 
evrakı arasından çıkarak biri Rum, biri Türk iki çevirmene aynen tercü
me ettirilmiştir. Mektuplar tarih sırasıyladır. Tarihsiz olan 4 belgeyi en 
sona bırakıyoruz :
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Yunan Konsoloshanesi, Numara : 187, TakLis-16 Eylül 1916

Trabzon Metropoliti Hrisantos Efendiye 

Hürmetli Efendim,

Novroslskl Rum cemaatinin yardım olarak topladığı para olup Tanrının 
yardımıyla kurtulan vilayetiniz Rum kimsesiz fakirlerine dağıtılmak üzere 
Petersburg Yunan Sefarethanesinden gelmiş olan 1095,60 ruble (Volga- 
Kama) Bankasına (*) yatırılmış ve karşılığında alınan havale kağıdı ilişti
rilmiştir. Sözü edilen paranın alındığının tarafımıza yazılı olarak bildirilme
sini saygıdeğer zatınızdan rica ederim.

Tiflis Yunan Konsoloshanesinden gönderilen bu para Fukaraperver 
Cemiyeti [Fakirsevenler Derneği] adı altında teşkilata harcanmak üzere 
gönderilmektedir.

Trabzon Metropoliti Hrisantos Efendiye

Novrosiski'de oturmakta olan Mösyö Panayot Cayridis aracılığıyla say
gı değer zatınıza 7 900 ruble gönderdim. Anılan paradan 2 000 rublesini 
yardım adı altında Fukaraperver Cemiyeti kasasına terk ve diğer 5 900 
rublenin de ilişik olarak gönderilen sarf pusulası gereğince bugün Sis’de 
[.Adana-Kozan] bulunan kardeşlerim Mihail Karkelidis ile Harelambos Kür- 
keciyus (**) Efendilere verilmesini rica ederim. Hayır duanızı temenni ede
rek saygılarımı arz ederim.

Çevirmen 

Tüfekçi Ustası Dimltrakl

Konsolos : Adı okunamamıştır. 

Çevirmen 

Üsteğmen Ziya

Ekaterinodar : 18 Kasım 1918

İmza : Kangelidis

Çevirmen 

Tüfekçi Ustası Dimitraki

Çevirmen 

Üsteğmen Ziya

(*) (F.60) la banque de (Volga-Kama)
(••) (F. 16) Mlkhatl Karghe'lldls ve Kharalambos Georghedjlos

73



Bu belge dahi birinci belge gibi aynı maksat uğruna para gönderildi
ğini dile getirmektedir.

Hrisantos’a hitaben mektup sureti:

Muhterem Efendim,

Arz edilecek ve yazı ile bildirmeye değer bir şeyim olmadığı daha doğ
rusu havai gevezeliği sevmediğim için çok seyrek yazıyorum. Sıhhat ve afi
yette olduğunuzu ve sevgili cemaatinizin selamet ve mutluluğu için nihayet 
yola getirilen ve susturulan vahşi hayvanlarla (*) uğraştığınızı Trabzon ga
zetelerinden öğreniyorum. Allah yapacağınız herhangi bir iyilik için güç ve 
gayret ihsan eylesin.

İşittiğimize göre anne-babam, hür bir topraktan başka hiçbir malımız- 
mülkümüz kalmayan Gelibolu'ya geri dönmüştür. Bununla beraber zalim
lerin zalimi olan Türkler'in kafalarını ezik ve tank görmekten dolayı duy
duğum hoşnutluğu ve tattığım zevki saklayamam.

Çevirmen Çevirmen İmza

Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya Komburas

Hrisantos’un çalışmasının başarıyla sonuçlanmasını dileyen imza sa
hibi aynı zamanda Türklere karşı düşmanlığını da açığa vurmaktan çe
kinmemektedir. Vatandaş saydığımız adamların yüzlerindeki dürüstlük 
maskesi ve tebessüm kalkınca meydana çıkan gerçek ve düşman çehre
leri tam olarak bu belgede görünmektedir.

Metropolit Hrlsantos’a hitaben mektup sureti:

17.8.1919

Muhterem,

Şimdiye kadar tarafınızdan hiç havadis alamadım. Millî meselelerin 
ulaşacağı safha hakkında bir bilgi alamamak ruhumu pek fazla sıkıyor. 
Olup biten olaylar için iki kellmecik bana gönderildiği takdirde minnettan-

(*) Türkier kast ediliyor.
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ruz kalacağım. Yolculuk ne vakit? Her halde Paris’e gitmek zamanının gel
diği ve Trabzon’da bulunmakhğ ınızdan daha faydalı ve verimli sonuçlar el
de edeceğiniz inanandayım. Güzel haberlerle İki kelimenizi (*) bekliyorum.

Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya

Çevirmen Çevirmen İmza 

İkonomos (**)

İşte Hrisantos’un oynayacağı gürültülü oyunu anlamış olan komite
cilerden birinin gönlündeki hülyayı bize anlatan satırlar...

Trabzon Metropoliti Hrisantos Efendiye

Newyork 20 Eylül 1919

Mehterem Efendim,

İrfanınızla terbiye bulan bu kadar çok öğrencinin teker teker adlarını 
hatırınızda tutmak tabiidir ki imkânsızdır. Halbuki ben, aziz ve sevgili ho
camın latif ve şirin hatırasını sonsuza kadar şükran ile hafızamda sakla
yacağım. Muhterem ellerinizi öpmek mutlu anım sabırsızlıkla bekliyorum. 
Trabzon Rum okulundan çıkalı hemen hemen 10 senedenfazla olduğu hal
de Tanrının yardımına dayanarak kazanmaktan dolayı mutluluk ve feyiz 
duyduğum görgülerim ve bilgilerim yine taze ve hem pek tazedir. Onlar ga
yet karanlık ve azgın bir denizden geçerken benim fenerim idiler. Büyük 
hizmetinizi izlemekten dolayı hayret takdir ve şükran histerimin açığa vu
rulması ve sunulmasına lütfen izin veriniz efendim.

Bu mektup da Hrisantos’un bu meseledeki birinci şahsiyet olduğunu 
kanıtlayan bir belgedir.

(•) “İki kellmeclk” sözcüğü “saldın emrini" hatırlatan bir parola gibi görünmektedir.
(**) (F. 62) Economos
(***) (F. 63) Angelavas l ’omtadts

Çevirmen 

Tüfekçi Ustası Dimitraki

İmza : Angelavas Pumyadis (***) 

Çevirmen 

Üsteğmen Ziya
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Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendiye
İstanbul: 23 Eylül 1919

Size iki mektup göndermiş ve bildiğiniz kitabın yayınlanması için hima
yenizi rica etmiştim. Üzülerek belirteyim ki cevabınızı almak mutluluğuna 
eremediğlm gibi, diğer kişiler katında yaptığım girişimlerim, ümit edilen so
nucu vermemiştir. Dışarıdan gelecek yardımdan ümit keserek, olağan 
masraflarım doğrudan kendim karşıladım. Bu tş için epeyce uğraştım. So
nuçta tabii kl başarıya ulaştım. Şimdi yalnız harcama ve dağıtım mesele
si kalmış oluyor. Tarafınızdan görülmesi için bir suretini gönderiyorum. Ta
nıdığınız her bir vasıtaya başvurarak dağıtımını sağlarsanız son derece 
minnettar kalacağım. Zengin ve refah içerisindeki Pontuslulann ilgisizliğin
den dolayı üzüntülerimi anlatmam mümkün değildir. Bu uğurda 4 ay ara
lıksız düşünce gücümle çalıştım. Bu zamanı ticaretle ilgi ve şahsî işlerime 
ayırmış olsaydım pek tabii bu kadar zarar görmüş olmayacaktım. Kendi 
iyiliği ve mutluluğu için yazılanlara önem vermeyen ve bu yolda çalışanla
rı taktir etmeyen bir millet hürriyete layık değildir. Eserim pek acele ve dar 
bir zamanda kaleme alınmıştır. Buna rağmen bağımsız cumhuriyet hak
kında istatistlki bilgiler verdiğinden pek özel ve ayn bir kıymete sahiptir. 
Biz kesin olarak cumhuriyet istiyoruz. Fakat bize hangi sancakların, kaza
ların, nahiyelerin ve köylerin verileceğini ve ne kadar kilometrekare geniş
liğinde arazinin hâkim ve sahibi olacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda kıy
metli ve önemli bilgileriyle büyük yararlar sağlayacak olan ve üzülerek 
söyleyeyim Göçmenler Komisyonu tarafından dikkate alınmamış olan bu' 
kitap hiç olmazsa metropolitlerin himaye ve cömertlik dolu bakışlarından 
kaçmayacaktır. Yann-öbür gün ticaret amacıyla Navrosiskl'ye hareket et
mek üzereyim. Bu kitaptan ne kadar nüsha gerekirse vekil olarak bıraktı
ğım kardeşime bildirirsiniz. Bedelini de adı geçen kişiye gönderirsiniz. Si
zinle yüzyüze görüşmek fırsatı bulamadığımdan dolayı üzgünüm. Bundan 
önce milli kuruluşlarımıza tavsiye ettiğim ve onlar tarafından hayalcilikle 
suçlandığım meseleler üzerinde uğraştığınızı biliyorum. Beklenen vakit gel
diği takdirde çete reisliğiyle görevimi yerine getirmeye hazır olduğumu göz
den uzak tutmamanızı rica ederim.

Çevirmen Çevirmen İmza
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya Dimitriyos Apostolidis

Bu belge haksız Pontus davasına dünyayı inandırmak için dü
zenlenmiş budalaca kitaplardan bir tanesi hakkındaki yazışmayı içi
ne alıyor.
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Bir tebrik mektubu sureti:
Milli haklarımızın kıymetli ve ateşli savunucusunun insana şevk veren 

gelişini içten ve sevinçle selamlar ve milli savaşa devam etmesi için serin
kanlılık, cesaret, gayret ve sebat ile tam bir sağlık temenni ederim.

24 Eylül 1919 
İmza

Zev'i [Zo'l] P. Melandinu*

Trabzon Metropoliti Hrisantos'un evrakı arasında ortaya çıkmıştır.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Trabzon Metropolidi Hrlsantos Efendiye
Paris : 30 Kasım 1919

Bu sırada çok sıkıntıdayım. Çünkü benim çevremde olan birçok durum
lar, imkânsızlıklar ßkri çalışmalardan beni kesin olarak uzaklaştırıyor. 
Doğrusu hangi yolu izlemek gerektiğini bilemiyorum.

Bereket versin Elkonomos** Efendi-tam zamanında yetişerek Pontus 
hakkındaki meselelerin gerektirdiği ßkri çalışmalardan ve fiilî teşebbüsler 
konusunda bana gerekli haberleri ulaştırmıştır. Sevinç verici haberlerinizi 
bekleyerek ellerinizi öperim. İmza : Okunamamıştır.

Metropolit Hrisontos'un evrakı arasında ortaya çıkmıştır.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Herkes, teşkilata mensup her fert, bu yalancılık kahramanın aldat
macasındaki başarıyı beklemekte.

Hrisantos'a hitaben tebrik ve hizmetlerini sunan bir yazının sureti:
Sevgili Amcaoğlum;
İsa'nın doğumu yortulan ile 1920 yeni yılım mutluluk ve sevinçle geçir

menizi ve bütün emellerinizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan 
temenni ederim. Bu dakikadan başlayarak emirlerinizi yerine getirmeye 
hazırım. Pontus mücadelesinde yardım edebileceğimi düşündüğünüz tak
tirde memnuniyetle katılınm. Çünkü her Pontuslu gibi ben de buna mecbu
rum.

Çevirmen Çevirmen İmza
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya K. Simonldis

(•) (F.64) Zoe P. Miandlno
(**) (F.64) Economos
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Trabzon Metropolidi Hrtsantos Efendiye
Milli Bayrak Hakkında Mektup
Muhterem,
Bu günlerde sancağa başlayacağım. Bu konuda gerekli olan malzeme 

de ancak bu sırada sağlanacaktır. Ştmdiye kadar Ksarokili* Efendiden 
hiç bir kartal** örneği gelmemiştir. Bunu beklemek mi yoksa bizimkini tak
mak mı gerekeceğini hemen bildiriniz. Pontus meselesinin emin adımlarla 
ilerlediği konusunda şüphem yoktur. Banola ve ben, size teşekkür ve de
rin hürmetlerimizi kabul etmenizi rica ederiz.

İmza: Leondizis
Hrisantos'un evrakı arasından çıkmıştır.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Pontus Hakkındakl Parlak ve Kuvvetli Ümitler Vesilesiyle Rum Pontus 
Savunucusu Trabzon Metropoliti Hrtsantos Efendiye :

Hrisantos'u anlatmak için yazılan şiir :***
Hrisantoslar taht ve vatanı şereflendirdiler ve her zaman büyük işlere 

giriştiler. Trabzon'un Hrisantos'u Pontus'u kutsadı ve kimseden korkmaya
rak Pontus'u savundu.

Asılarak İdam Edilen Grikor'a (1821)
Ey milletin büyük reisi. Mukaddes şehitliğin hiçbir zaman unutulmaya

caktır. Aziz Patrik! Kanunsuzlar seni ortakapıda astılar. Dilin titreyerek, 
acılı dudakların 'Ya Rab beni unutma!" diyordu. Elin ise, milli ayaklanma 
ile ıztırabını defne ve mersin çelenklerini takdis ediyordu.

Pçntuş'a
Pontus'un Ermenilere verilmesini teklif edenler şüphe ve tereddütten 

uzak değildir. Pontus Elenlerle yabancı unsurlardan ibarettir. Efksinos**** 
(Karadeniz) onu daima parlak bir nam ve şöhretle beslemiştir. Bizans'ı La- 
tlnler aldığı zaman Trabzon'daki Komlnusluiar uygarlığa sahiptiler. Genç 
Herakliusumuz (Diyojenis Ekrinas) Pontus'ta cesur Efrinarlara kumanda 
ediyordu. Bunlar iki yaşında kılıç kuşanır, üçüncüde mızrak. 14 yaşında 
arslan gibi düşmanına atılır kahramanlardı.

Muhterem Efendim; şiir yoluyla ifade etmeye güç getiremediğim bu şi
irleri erdem dolu zatınıza göndermek serbestliğine eriştiğimden kendimi 
pek mutlu sayıyorum. Yakında diğerleri ile beraber tab ve neşr edilecek iş

ç i  (F.65) XcurokiU
(**) Bizans Kartalı resmi kastediliyor.

(***) Şiir dipnot olarak ve düzyazı şeklinde verilmiştir.
(••••) L'Eıvdn
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Rum gönüllü askerlerinden Ppntus Taburu’nun I. Bölüğünde Samsun’lu Preşkeva 
(Pontus Taburu’nun resmi üniformasıyla).

Pontus gönüllü taburunun resmi mühürünü taşıyan bir zarf 
(Aşağıdaki büyük mühürdür).
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te bu eserimin fotoğrafınızla süslenmesi herhalde manevî kıymetini artıra
cağı şüphesiz olmakla lütfen fotoğrafınızın kitaba konulmak üzere gönde
rilmesine izin vermenizi rica ederim.

İmza : N.G.V.
Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında çıkmıştır.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dlmitraki Üsteğmen Ziya

Bu belge ve bu mektup büyük hülyayı dile getiren bir zavallının has
talık sayıklamasıdır. Pontus meselesinde Hrisantos'un ilgisinin derecesi
ni göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Metropolit Hrisantos'a hitaben yine aynı nakarat:

Muhterem,
Milli meselelerimizin genel bir merak ve özlemle beklenilen çözüm yolu

na girdiğini görür isem kendimi bahtiyar kabul edeceğim.

Buna ilişkin herhangi bir meselede bana güvenecek olursanız, iyi hiz
metler ortaya koymaya hazır bulunuyorum. Bu konuda elimden geldiği ka
dar olumlu sonuçlar elde etmeye gayret edeceğim. Bu meseleye o kadar 
büyük ve ateşli bir yakınlık ve samimiyet gösterdim ki bu meselenin taki
binde göz yumma ve ihmal asla mümkün değildir.

Sizi tanıdığımdan beri (ki benim için ayn bir şeref ve mutluluktur) bü
yük bir aşk ve gayretle Pontus milli çıkarları uğrunda ardı arkası kesilmek- 
slzin çalıştığınızı görüyorum.

İmza : Arikolokos 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitraki Üsteğmen Ziya

Trabzon, Teşkilâtının Dikkate Değer İsimleri : KOFİDİ
Kofldi Osmanlı Millet Meclisi'nde** birçok dönemlerdeki toplantıları

na Trabzon milletvekili olarak katılmış ve Türk dostu olarak tanınmış bir 
kişi idi. Aşağıya koyduğumuz mektuplar Kofidi'nin pek hünerli ikiyüzlü
lerden biri olduğunu ve yıllarca Türk dostluğu rolünü tam bir başarıyla 
oynadığını gösteriyor. Vekil olarak Hrisantos'un makamında kaldığı za
man efendisine çalışma şekli ve Trabzon'un durumu hakkında mektup 
göndermektedir :

(•• (F.67) Cofldls.
(•*) Meclls-l Meb'usûn. (F.67) Pariement turc.

81



İlk mektup 22 Mayıs 1919 tarihlidir.
Yolculuğunuz yağmurlu bir havaya rastladığından soğuk almışsınızdır. 

Bu yüzden Marsilya'da bir hastalık geçirdiniz. Hastalığınız memleketimiz 
halkını üzmüştür. Yeniden iyileştiğiniz haberi üzerine ne kadar duygulan
dığımızı anlatmak mümkün değildir. Hamd olsun bugün iyisiniz. Hayırlı 
mesele için çalışmaktasınız. Başarınızın tam olması için dua ederim. Yok
luğunuz sırasında pek çok zorlukla karşılaştım. İyi bilirsiniz ki hemşehri
lerim medeni cesaret konusunda geri kalmışlardır. Her ne hal ise duanız 
sayesinde mümkün olduğu kadar idare edebiliyorum. Fakat göçmenlerin 
geri dönmesi meselesi, buna eklenen yeterli aracın olmayışı ile hükümet 
memurlanmn çıkardıkları zorluklar beni son derece uğraştırıyor. Bizi ziya
ret eden Yunan savaş gemilerinin birincisi (Melos) idi. Üzüntü veren tabii 
afetlerden haber almışsınızdır. Daha sonra (Atima)* Efendinin başkanlığı 
altında Kızılhaç heyeti geldi. Bu heyete Bünyadoğlu ile Amasya Metropoli
ti eşlik ediyorlardı. Bunlar Sohum'a kadar glttllerse de arzu ettikleri dere
cede memnun olmadıklarından geri döndüler. Vatanseverliği, çıkarların
dan yararlanmak için reklam kabul etmeleri üzüntü vericidir.

M. Kofldi

Dört ay sonra gönderdiği 23 Eylül 1919 tarihli mektupta ise şu satır
lar bulunmaktadır :

"... Ermeniler şu sırada Büyük Ermenistan hakkında besledikleri hayal 
ve rüya arkasında, Trabzon şehrinin kendilerine alt bulunduğunu çocukça 
ve arsızca iddiadan vaz geçmediler. Bu kadar toprağı hangi ordu ve var
lıkla ele geçirebileceklerini anlayamıyorum. Bugüne kadar birçok gayret ve 
yardım sayesinde topladıkları yetimleri hesap ederlerse bunların sayısı 
500'ü aşmaz. Burada diplomasız bir piskopos vardır. Hamdolsun bu hiç
bir taraftan ilgi ve yardım görmemektedir. Yüce zatınız tarafından işitilmiş- 
tir ki Türkler, aleyhinizde şikayet edip duruyorlar. Buna hiç önem verme
yiniz. Gidişinizin Pontus meselesiyle ilgili olmayıp yalnızca milli bir takım 
meselelere yönelik bulunduğunu -ki Pontus meselesi de haliyle buna da
hildir- kendilerine arılattım. Her milletin haklarını elde etmek üzere bulun
duğunu, şu sırada metropolitin Paris'e gitmesinden dolayı gücenmiş olma
larında haksız bulunduklarını, gücü ve anlayışı herkesçe kabul edilen böy
le bir adamın vatanına ihanetinin düşünülemeyeceğini ileri sürerek onları 
Inandırabildlm..."

M. Kofidi

(•) (F.68) M. Atma
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NİKO KAPBTANİDİS
Trabzon Teşkilatının önemli kişilerinden biri de ÎEpohi) adlı Rumca 

gazetenin sahibi Niko Kapetenidls'tir. Kofidi ile beraber bu adam Hrisan- 
tos'un iki kolu durumundadır. Kapetanidis'e ait şu iki mektup kendisi
nin ihtilal teşkilatıyla ilgisinin derecesini pek açık bir şekilde göstermek
tedir:

Niko Kapetanidis "Apohi" Rum Gazetesi Müdürü
Trabzon 17 Mart 1919

Yüce erdemli ve dost

Asil sevginizin verdiği cesaretle mektubunuza aziz ve sevgili metropolit 
Hrisantos'a ait bir tebrik telgrafı tliştiriyorum. En kısa bir yolu seçerek bil
dirmenizi tam bir hararetle rica ederim. Bundan dolayı hissedeceğimiz 
minnet ve şükranın derecesini arz etmeyi gereksiz sayıyorum. Masrafını, 
(Anakato)* dergisi sahibi dostumuz H. Delin** Efendiden isteyebilirsiniz. 
Şimdiye kadar metropolitimiz için hiçbir haber alamadığımızdan pek çok 
merak ediyorum. Başınızı ağrıttığım için affınızı dUer, hararetli bir şekilde 
teşekkür ederim. Hürmet ve sevgi ile.

Nlkos Kapetanidis

Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

< Tüfekçi Ustası Dtmltraki Üsteğmen Ziya

Sevgili Kapetanidis;
İstanbul 26 Ocak 1920***

Gönderdiğiniz gazeteyi**** aldım. Pek az, fakat benim için çok kıymet
li olan sözlerinizden pek ziyade memnun oldum. Bu gazeteyi hayatım bo
yunca bir hatıra olmak üzere istemiştim. İşlertn dilediğimiz gibi gelişmesi
ne ve Trabzon'un, Pontus Cumhuriyetl'nln başkenti olmasına dua ediyo
ruz. Bu gazete bana çok şeyler hatırlatacaktır. Durum hakkında bilgisi 
olanların dediği gibi milli meselelerimiz pek güzel ilerliyor. Fransızlar bir 
parça geciktiler ve sulan bulandırdılar, fakat İngilizlerin darbesini hissede
rek tam zamanında toplandılar. Selamlar.

İmza: Okunamamıştır.
(*) (F.69) Apo Kato

(**) Ch. Deline
(•••) (F.69) 26 Ocak 1921

(****) "Gazete" sözcüğü şifre olarak kullanılmış gibidir..
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Apohi Gazetesi müdürünün evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitrakl Üsteğmen Ziya

YURT DIŞINDAKİ TEŞKİLÂT VE KOSTANDİNİDES
Pontus teşkilatının yurt dışındaki çalışmalarını yöneten kişilerden en 

önemlisi Fransa'da bulunan Giresun Belediye Başkanı ünlü kaptan Yor- 
gi Paşa'nın oğlu Kostantin Kostantini'dir. Kostantinidi Marsilya'da topla
nan yurt dışındaki Pontuslar Kongresi'nin başkamdir. Bu kongrede yap
tığı konuşmadan önemli parçalar ile, Rus komiseri Troçki'ye çektiği telg
raf ve Hrisantos'la haberleşmeleri, Apohi Gazetesi sahibi Kapdanis'e* 
yazdığı mektup önemlidir. Banş Konferansı'na verdiği muhtıra ile Müs
lümanları aldatmak konusunda Epohi ile yayınladığı açık mektubu ileri
deki bölümlerde okuyucularımız göreceklerdir.

Konstantlnides'in konuşmasının önemli parçalarının tercüme edilmiş sureti

Artık biz Pontuslular için, memleketimizin ta ezelden beri uğradığı fela
ketten kurtarılması ve düşmanlarımızdan intikam almak için her fırsattan 
en iyi şekilde yararlanmak zamanı gelmiştir. Biz hür ve bağımsız bir cum
huriyet sayesinde kurtuluşa ve mutluluğa erişmek istiyoruz. Bu maksat 
için bilindiği gibi Ekim ayından beri değişik Rumca ve Paris'te Fransızca 
yayınlanan (Jurnal Zelen. Medlterane. Oryantal** v.s.), Londra'da ya
yınlanan (Esperya)*** ve değişik Atina gazeteleri ile diğer bazı Yunan mer
kezlerine ait gazeteler vasıtasıyla pek şiddetli ve hararetli propagandala
ra kalkıştım. Bu yayınlardan izlenen gaye, mücadelede, fikir birliği ve iş 
ortaklığını sağlamak için demekler kurulmasına yönelik ve aynı zamanda 
dünyanın değişik kısımlarında dağılmış Pontuslular özellikle Rusya'da, 
Kafkasya'da ve Trabzon'da hemşehrilerimiz taraflarından seçilmiş ve tam 
bir yetkiye sahip delegeleri bu meclise göndermek suretiyle kaderlerini bir
leştirmelerini tavsiye etmek idi.

Pontus, Küçükasya'nm kuzey tarafında ve aynı adla anılan denizin gü
ney kısmında uzanmakta olup kuzeyden Kafkasya ve batıdan Kastamonu 
vilayetiyle çevrilmiştir. Otuz asırdan beri bu kıta BizanslIların Latinlerden

(•) Nlko Kapetanldls, burada Kapdanls şeklinde yazılmıştır.
(**) Les Journaux des Hellenes. Méditerranée, Oriental etc.

(•••) l'Espelrla.
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zabt ve istilasına kadar pek büyük felaketlere uğramış ve 1462'de Trab
zon'un zabtıyla birlikte Türkiye'nin idaresi ve hakimiyeti altına geçmiştir. 
Dayanılması imkansız esirliğe rağmen burada sakin ve mevcut Elenizm, 
müll ülkülerin gerçeğe dönüşmesi dileğini daima gözleri önünde bulundur
mak suretiyle milliyetlerini koruyabilmişlerdir.

Bununla beraber her gören bu milletin medenileştiği zannına düşerdi. 
Halbuki bu medenileşme yalnız dış görünüşte idi. Bunlar, en ilerlemiş, en 
uygar, en refah içerisinde bir unsur olmayı başarmışlardır.

Pontus yaklaşık olarak 170 000 km2 genişliğindedir. Pontus tahmini 
olarak 3.5 milyon nüfusa malik olup Atina'da yayınlanan Neologos Gaze- 
tesi'nin vermiş olduğu istatistiki bilgilere göre aşağıdaki unsurlardan oluş
muştur. 1.5 milyon Ortodoks Rum, 500 bini Rumca konuşan İslâm Rumla
rı, 250 bini dış görünüşte İslâm fakat içten Ortodoks ve arta kalanı ve di
ğer milletlerden bazı Türkler, Gürcüler, Türkmenler ve Çerkeslerden ve bir 
miktar AvrupalIdan oluşmaktadır.

Pontus aşağıdaki bölgelerden oluşur:

1. Trabzon 5. Rodopolis

2. Niksar 6. Halsidufa*

3. Amasya 7. Kolonya

4. Kayseri

Yine aynı konuşmadan :
"... memleket savaş ilânı yüzünden pek önemli zararlara uğradı ise de 

mutluluk verici sonucun medeniyet aleminin bütün arzularına uygun ola
rak ve Sovyet hükümetinin ilkelerine dayanılarak hemşehrilerimiz tarafın
dan çekilen acılara, felaketlere, zararlara bir son vereceğine ümidimiz tam
dır. Adı geçen ilkelerin memleketimizde dahi uygulanmasını sağlamak için 
Pontuslular söz verdi ve çaba harcadı. Bu cümleden olmak üzere her yer
de kurtulma isteği ve milletin arzularına uygun bir yönetim şekli ile gele
ceklerinin yönlendirilmesini amaç kabul eden demekler kuruldu..."

Yine aynı konuşmadan bir parça :

".... bunun için sonradan Batum'dan aldığım bir mektuptan Rusya'da 
oturan mllletdaşlanmızın başan ile sonuçlanmak üzere bulunan gayemizi 
hedef almak isteyen teşkilat oluşturduğunu haber aldım. Şimdiye kadar

(*) (F.7I) Chacldla ve Colonia.
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bu teşkilata giren gönüllülerin miktarı (12) bine ulaşmış ise de az zaman 
içerisinde bu sayının (50) bine ulaşabileceği kuvvetle tahmin edilmektedir.

İşte bize düşen bir görev onların izini takip etmek ve bu suretle matem 
ve felaket içinde çırpınan vatanıma, Pontus'a faydalı ve yarar birer organ 
olduğumuzu kanıtlamaktır. Marsilya'nın en ünlü avukatlarından birisinin 
görüşüne başvurarak ve o avukat ile ortaklaşa düzenlediğim ve yüce tas
vibinize sunduğum aşağıdaki telgraf suretinin Dışişleri Komiseri Troçkt'ye 
gönderilmesini faydadan uzak görmedim..."

Kostantinidis'in konuşmasını tamamlamasının ardından başkan se
çimine geçilerek oybirliği ile başkanlığa Kostantinidis, ikinci başkanlığa 
Sivyanidis* ve katipliğe Y. Nikola Efendiler seçildi. Seçimden soma Rus
ların diğer milletler İle yapacakları barış antlaşmaları esnasmda Pontus 
milli haklarının gözden uzak tutulmasını sağlamak üzere aşağıya yazılan 
telgrafın Rus Dışişleri Komiseri Troçki'ye çekilmesine karar verildi.

Rus Dışişleri Komiseri Troçki'ye Çekilen Telgraf Sureti

Pont Ökzen ve çevresi halkında oluşup Birleşik Devletlerde, İsviçre'de, 
İngiltere'de, Yunanistan'da, Mısır'da ve diğer memleketlerin çeşitli bölgele
rinde oturan ve işlerin düzenlenmesine yetkili temsilcilerin katılmasıyla 
Marsilya'da birleşen kongre bu bölgenin Ruslar tarafından boşaltıldıktan 
sonra tekrar Türk hakimiyeti altına girmeyeceğinden dolayı Rus sınırından 
Sinop'a kadar bir cumhuriyet kurulmasını arzu ve bunun için de şiddetli 
olarak müdahalenizi rica ve peşin olarak teşekkürlerini takdim ederler.

Kongre adına Başkan : Kostantinidis
Apohi Gazetesi müdürünün evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya

Kafkas'da kurulan (biraz aşağıda söz edilecek) partilerin toplanması 
haberi, meclisi coşturarak "Genel Pontuslular Meclisi" adına başkan Kos
tantinidis, Batum yoluyla Trabzon metropolidi Hrisantos'a ve Yunan fırka
lar kumandam Miralay Ananya'ya** aşağıdaki telgrafı çekmesini onayladı.

Telgraf Sureti
Her taraftan Pontuslular, tam bir sevinç ve gururla Kafkas'taki Yunan 

fırkalarının kurulması ve toplanmasını selamlar ve bu suretle milli hakla-

(*) İoanldls
(**) (F. 73) Ananla.
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nn fiili olarak himaye ve korunmasından dolayı minnetdariüdannı arz 
ederler.

Yurt Dışındaki Pontuslar Başkanı 
Konstanttnidis

Konuşma metni ve yukarıdaki telgraflar Apohl Gazetesi müdürünün 
evrakı arasında bulunmuştur.

21 Ağustos 1919 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Trabzon'da Doktor Afremides Efendi
Marsilya : 18 Ekim 1917

Azizim DiyamontU*
Batum yoluyla gönderdiğiniz ve tarihini okuyamadığım telgrafınız gere

ğince hesaplarınızı Atina'daki Lazaros Efendi'ye gönderdim. İki sayfa ola
rak yayımlanmaya başlayıp bir sayısında Trabzon ve çevresi hakkında 
yapmış olduğum Od röportajının yer aldığı Jurnal De Jelen** ile bu yerlerin 
özel haritasını basan ve yayınlayan Medlterane, Oryantal gazetelerini şim
diye kadar tabii ki almışsınızdır. Bundan başka Paris de kurulmuş kongre 
hakkında kâtibi bulunan Engelus ve aynı maksat altında beş üyeden olu
şarak Atina'da bulunan heyet hakkında da üyesi bulunan Lazarus'dan 
gereken açıklamaları almış olmanıza inanmış bulunuyorum. Sonradan 
Rus Sovyet siyasi mahfillerinde baş gösteren olaylar yerlerimizdeki Rus 
idare ve hakimiyetinin uzamasını imkânsız kıldığından vatanımızı tehdit 
eden tehlikenin büyüklüğünü ve ciddiyetini takdir edersiniz. Yerlerimizin 
tekrar hiçbir vakit kabul edemeyeceğimiz zalim ve vahşi Türk boyundum- 
ğuna girmemesini sağlamak ve bu şekilde atalarımızdan miras kalarak bi
ze ulaşmış arzulan gerçekleştirmek için iyi bir teşkilata şiddetle muhtacız. 
Bu amaçla çıkarianna sahip çıkmak ve savunmak üzere içlerinden seçe
cekleri delegelerin Marsilya'da alıkonarak toplanan ve açılan kongreye 
gönderilmesini Karadeniz kıyısında oturan Pontuslularla diğer memleket
lerdeki Rum vatandaşlanma yazmış ve gönderilecek olan bu delegelerin 
isimlerinin gizli tutulmasını özellikle tavsiye etmiş idim. Trabzon'dan gö
rüşme ile seçeceğiniz delegeyi telgrafla bildiriniz. Burada bulunan Kila- 
sis***, İvanldis ve Aram Teoflaktos**** Efendileri seçim sırasında unutma
yınız. Gerektiğinde bu seçimlere ben kölenizi de karıştırabilirsiniz. Bu ko

C) (F.73) Diamanti 
(*V Journal des Heüenes 
(*“ )  Kilassts, loanıdös
(*•*•) (F.74)Aram Theophilactos.
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nuda metropolit Hıisantos Efendiye bilgi verdim. Çoğunluğun güven oyla
rını aldığımız taktirde milleti ilgilendiren bütün meseleler ile daha serbest 
ve resmî bir şekilde uğraşabilmemlz durumu, imkân dairesine girecektir. 
Bu halde Avrupa resmî mahfillerinde ortaya çıkacak girişimlerimiz daha 
emin ve uygun bir aşamaya girecektir. Bu mesele hakkında yeni haberle
rinizi bekliyorum.

İmza : Konstantlnidls

Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Pontus Merkezi Demeğinden*
Marsilya : 13 Mart 1919

Trabzon Metropolidi Hrlsantos Efendiye,
Mösyö Metanessanto, hareket günü sıtmaya tutulduğunuzu bildirdiler. 

Çok üzüldüm. Sıhhat ve esenliğiniz sevgili Pontus'un istikbali için pek kıy
metli olduğundan Paris yakınlarında Fonteneblu'daf**) birkaç gün dinlen
menizi içtenlikle en iyi niyetlerimle tavsiye ederim. Ben yarın da hareket 
edemeyeceğim. Çünkü grev sebebiyle otomobilim onanlamamıŞtır. Şimdi 
başka işçiler kullandırıyorum. Gece-gündüz çalıştıklarına bakılırsa Ikt-Üç 
gün içerisinde tamirinin biteceğine inanılabilir. Şu halde ancak salı günü 
hareket edebileceğim. Öbür gün hareket edecek olan "Paquet"de(**V güç 
hal ile bir yer bulabildim. Mösyö Metanessanto yarın öğle yemeğini bizde 
yiyecektir.

Çok yakında sağlığınıza yeniden kavuşmanız hakkındaki dileklerimle 
yüksek saygılarımı lütfen kabul ediniz.

Çevirmen Çevirmen İmza
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya Kostantinidis

Marsilya 8 Haziran 1919
Sevgili Hrlsantos,

Buradan hareketimin son dakikasında mektubunu aldım. Paris'e gele
meyeceğimden dolayı üzgünüm. Fakat Selânlk'te görüşeceğimizi ümit ede
rim. Orada ikimiz de sevineceğiz. Sizin ve bütün halkın başarıya ulaşma
sını dilerim. Zafer kazanmış olarak geri dönesiniz. Sonsuz.....
______________________ _ İmza : Okunamamıştır.

(*) Le Comité' Corıtrol du Pont.
(“ ) Fontainebleau -  '
C**) nous assurer des places a bord du “Puguet“
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Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimitraki

Çevirmen 
Üsteğmen Ziya

Bu belgede imza her ne kadar karışıksa da çıkış yerine, ibarenin baş
langıcına bakılarak (Konstantlnidis) tarafından yazılmış olduğuna ihti
mal verilebilir.

Konstantinidis'den Hrisantos'a Mektup
Hürmetlü,
Göndermek lütfunda bulunduğunuz iki mektup elime ulaştı. Madam ve 

ben burada pek kısa devam eden kalışınızdan dolayı üzüldük. Fransada 
uzun süre kaldığınız takdirde sizi Vitelde* görmekle memnun olacağımızı 
ümit ediyoruz. İngilizler katındaki önemli girişimlerinizi kutlarım. İnşallah 
verilen sözler gerçekleşir. Çünkü EJflstos'takl** Rumlar her türlüsünü çeki
yor ve özellikle fındık ürününün devşirilmesi zamanı olan şu mevsimde 
bağ ve tarlalarına gidemiyor. Trakya meselesinin çözümünü sabırsızlıkla 
bekliyorum. Zaman naziktir, yann sabah Kalinos Yedus'u*** görmek üze
re Almanya'ya hareket ediyorum. Ondan sonra Strasburg'a kadar gitmek 
düşüncesindeyim. Bu seyahatimizde Arzuoğlu Alman sınırına kadar eşlik 
edecek, ondan sonra geri dönecektir. Saygılarımı lütfen kabul ediniz, say
gıdeğer efendim.

İmza : Konstantinidis 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Pont Ökzen Kongresi
Marsilya 17 Kasım 1919 

Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendiye
Muhterem Efendim,
lAngelos)**** aracılığıyla göndermek lütfunda bulunduğunuz iki mektu

bu aldım. Çalışmanızın ulaştığı aşama hakkında verdiğiniz açıklamalar
dan dolayı size çok teşekkür ederim. Vatanseverce çalışmanızın size ebe- 
diyyen şükran borçlu kalacak olan zavallı vatanımızın mutluluk ve kurtu
luşuyla taçlanmasını dilerim.

Bundan önce Faros***** Gazetesi'nde aleyhinizde çıkan yazıyı oku
dum. Bu yayına kesin olarak önem vermeyeceğinizi ümit ederim. Çünkü

O  (F. 76)Vlttel
(••) (F.76)Efflstos

(•••) (F. 76) Kalino Ttees
(*•••) (F.76)Ânghelos

(•••••) (F. 77) Nlcea.

89



yapılan yayın sahipleri, şahsi çıkarlarını düşünen ve şahsi düşmanlıklar 
ile hareket eden ve şaibeli oldukları için pek tabii sizin gibi milli seviyesi 
yüksek bir kişiyi takdir edecek düzeyde değildider. Gidişinizden beri milli 
meselemiz etrafında hiçbir değişildik meydana gelmemiştir. Yine aynı dur
gunluk hüküm sürmektedir. Pontus'dan gelen birtakım kişiler orada yaşa
yan soydaşlarımızın durumunu pek kötü bir şekilde açıklıyor. Bunun üze
rine Banş Konferansı’nın dikkatini çekmek için yeniden bir muhtıra dü
zenlenmesini gerekli gördüm. Düzenlediğim bu muhtırayı imzadan sonra 
acele olarak Banş Konferansı'na ve İtilaf Devletlerine sunmak üzere 
Okonomos'a gönderdim. Bugün gereken makamlara sunulacağını kuvvet
le zan ve tahmin ettiğim bu muhtıranın bir suretini mektuba iliştiriyorum. 
(Grek Publik) kitaplarından bir çoğunu evvelce göndermiştim. Bundan baş
ka 10 gün içinde hareket edecek olan kızkardeşim ve yeğenlerim aracılı
ğıyla da bir miktar daha göndermek arzusundayım. Fransızca muhtıranı
zın yer aldığı yüz kadar kitabı arzunuz üzerine İstanbul'a ve iki tanesini 
de Atina'ya göndereceğim. Kendimi pek yorgun hissettiğim için Nisea'ya* 
gidiyorum. Madam Konstantlnidis selamlarınızdan dolayı teşekkür ve say
gılarının kabulünü rica eder. Güzel haberlerinizi beklerken içten selamları
mın kabulünü rica ederim.

Pontus Kongresi Başkanı 
Konstantlnidis

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dlmitrakl Üsteğmen Ziya

Marsilya Pontus Merkez Bürosu
29 Kasım 1919 

Trabzon Metropolidl Hrisantos Efendiye 
Hürmetlü Efendim,
17 Kasım 1919 tarihinde göndermiş olduğum mektubun size ulaştığı

na inanıyorum. G. Teofllaktos ve diğerlerinden aynı zamanda gönderilen 
özel mektuplardan oradaki soydaşlarımızın üzüntü veren durumlarını öğ
rendim. Bu konu hakkında gerekenlerin dikkatlerini çekmek için özellikle 
(...........okunamamıştır)'ye bir rapor vermenizin pek iyi bir girişim olaca
ğını düşünüyorum. Eğer imza atmaktan çekiniyorsanız ben kendi adım ve 
sorumluluğum altında hazırlanmasını ve sunulmasını kabul ediyorum. 
Yalnız oranın durumunu gösterecek olan önemli ve kesin noktalan bildir
meniz yeterlidir.

Başkan : K. Kostandinidis

o  (F. 77) Nicea.
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Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya

Trabzon'da Apohi Gazetesi Direktörü Mösyö Nlko Kapudanis
Marsilya : 17 Mayıs 1920

Direktör Efendi,

Evvelce suretini göndermiş olduğum Müslüman hemşehrilerimize 
açık mektubu Şubatda almadığınızı duyduğum için size de haber ver
mek istedim. Meselemiz için Şubatta Londra'ya gittim. Biraz sonra saygı
değer metropolitimiz Hrtsantos Efendi geldi. Bu zat İngllizlere karşı büyük 
etki yapmıştır. Görüştüğü zaman gerek ruhani ve gerek siyasilere karşı 
yalnız bizim Pontus için vekillik etmeyip Ortodoks cemaati ve Yunanlılık 
namına da konuşmuştur. En önemli İngiliz gazeteleri kendisinden söz etti
ler. Pontus meselesi hakkında da bizim için çok iyi şeyler yazmışlardır. İn
giltere'nin yazışmalarında bize karşı bir sevgi bulduk

Karar verildiği şekilde Ntsan ayı sonunda birlikte San Remo'ya gittik. 
Türkiye'ye teklif edilen banş şartlarına bakılarak Yunanistan bu barıştan 
genişliyor, İstanbul'a kadar geliyor. Üzüntü ile belirteyim ki Pontus mese
lesi için hiçbir şey yapılmamıştır. Pontus Rumları hakkında söz alınacak
tır. Banş heyeti Türkiye'nin azınlıklanna bu kefilliği verecekler, hürriyetle-4 
rini sağlayacaklar. Her konuda tam bir serbestlikle yaşatacaklardır. So
nunda beyannamemizi verdik. Lloyd Georgedan* ve Banş Konferan
sından Cebel-i Lübnan yönetimi gibi bir yönetim istedik. Eğer olmazsa 
bile sonunda başanya ulaşırız. Her taraftan Trabzon'u Ermenilerin elinden 
kurtarmayı başardık. O bize yeter. Karadeniz'e karşı hakimiyetimiz sağ
lanmıştır. Büyük Yunanistan, Genel Savaş'da 11. Dünya Savaşıl korkusuz 
yaşadı. Biz de korkmayacağız. Yenilmiş Türkiye'nin başkenti Yunan topu 
altında bulunacaktır. Mösyö Venizelos San Remo'da bizi yemeğe davet et
tiği zaman şunlan söyledi: "20-30 yıl içinde Pontus meselesi bitecektir.
1 Eylül 1917 tarihinden beri çalışıyorum. Bu meseleyi hiç yoktan çıkar
dım. Kendi şahsımı düşünmeden, büyük masraflardan kaçınmadan, has
ta olduğum halde bu iş için çalıştım ve memnuniyetle görüyorum ki bu iş 
iyi şekilde sonuçlanıyor". Saygıdeğer Direktör, selamlarımı kabul ediniz.

Kosti Kostantinidis
(*) L'odyd George
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PARA VB SİLAH NEREDEN VE NASIL GETİRİLİYOR?

Propaganda yeteri kadar şiddetlendirildikten sonra mesele halkı si- 
lahlandırmaya ve teşkilatı kuvvetlendirmek için para bulmaya kalmıştı. 
Silah getirip dağıtan ve para bulup yollayan teşkilatın aynı teşkilat ola
cağım tahmin etmekte okuyucularımız zorluk çekmeyeceklerdir. Esasen 
İstanbul'da defalarca içerisinde birlikler donatacak derecede silah ve sa
vaş gereçleri bulunan ve her ayinde mukaddes ülkü adma açıktan açığa 
ve gizli olarak para toplayan Fener Patrikhanesiyle buna bağlı teşkilatlar 
ve onlara yardım eden Yunanistan hükümeti... Yurt dışından değişik 
zenginlerin fakirseverler yardımı ve diğer adlarla -yukarıda Hrisantos'un 
mektupları arasında ikisine rastladığımız şekilde- gönderdikleri paralar 
da buna eklenirse para meselesi ve para kaynakları bilinmiş olur. Silah
lara gelince, Atina'daki (Etniki Eterya)'nm şubeleri olan Asya-yı Suğra ve 
Pontus adlarındaki dernekler rehberliğiyle ve kapitülasyonlardan fayda
lanan Yunanlı tacir ve gemilerle devamlı olarak Rumlara dağıtılmak üze
re nakil olunuyor. Yunan temsilcileri ve konsoloshaneleri ise suikastcile- 
re her yerde, her zaman bir yardımcı, bir dayanak durumunda bulunu
yorlardı; (Samsun kısmında İstanbul'dan gönderilen paralar hakkında 
daha fazla açıklama bulunmaktadır).

Atina'nın "Tonara" sokağı 2 numaralı evde oturan "S. Egrigorniyo"* 
tarafından "Kosti Yorgio"ya hitaben yazılan 30 Mayıs 1909 tarihli mektup 
tercümesidir.

Kadıköy'ün Oıfeoas Rum Sillogosu'nun** 16 Mart 1909 tarihli ve (Mit- 
ridanl) EJendVnln "İ.D.SA.." Efendi'ye hitaben 28 Nisan 1909 tarihli mek
tupları içeriğini ve anlattığı meseleleri dikkate aldık; İstanbul yoluyla ce
vap verdik ve işte bu cevabın size gönderilip gönderilmediğinden habersi
ziz. Bundan dolayı size aşağıdaki açıklamayı sunarak uygun görülürse iş
te bu açıklamanın Sillogos'un diğer efendilerine duyurulmasını rica eyle
rim. Çünkü başka kimseye başvurmak arzusunda değiliz. Yalnız siz böyle 
bir kimse gösteriniz. Uzun "Edas"*** -marka olsa gerek- beheri 14 Trahml- 
ye satılır. Kısa kınlı Edas'ın yalnız kesik olanları bulunuyor; beheri 20 
Drahmiye satılıyor. Flşenkler 1 000 tanesi 90 Drahmiye, beher tüfek için 
100 fişek hesap edilerek size 100 uzun silah sağlayabiliriz. Bedeli farkıy
la beraber 100 lira sizin tarafınızdan ödenecektir. Başka kısımlar ve daha 
acele ihtiyaçlardan dolayı maddi olarak şimdilik daha cevabımız varfakat 
bulamıyoruz. Hangi yolla gönderileceğini siz belirlemelisiniz. Gönderilme
sini üzerine alacak adam teslim edeceği adama güvenmelidir; vapurlardan 
birisiyle uyuşup anlaşmalıdır. Bize de konu hakkında bilgi veriniz. Acele

(*) (F. 80) S. Egrlgorino, Costl Georghlo
(**) (F. 80)Syllogue gree "Orpheon" de Kadlkeuy.
(***) (F. 80) Les grands Edas (1)(1) : Probablement le morgue de l'arme.
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ihtiyaçlar üzerine yetkili vasıta ile dairemize telgraf ve mektupla bildirilme
lidir. Abonemize nezaret etmeli ve (Niki) sokağında 34 numaralı Leonida 
Paraskevopulos'a* usulüne göre bildirilmelidir. Yahut bana dairemiz veya
hut posta vasıtasıyla. Dostluğumuzun devam dileğiyle saygılarımı suna
rım.

Mühür 
Atina Merkezi

İstanbul [Dersaadet]: Merkez Heyeti
Bu defa şubenize Çömlekçloğlu aracılığıyla 200 lira gönderdik, alındı

ğının yazı ile bildirilmesi. Ondan sonra doğrudan doğruya Trabzon şube
sine başvurunuz. Adı geçen şube kasasında buranın Yunan temsilciliği ta
rafından gönderilmiş para bulunmaktadır.

Merkez Heyeti
Yunan Olağanüstü Komiserliği
Aziz Albay,
Bu akşam saat 5.30'da** Trabzon Metropoliti ile bldikte gelerek burayı 

şereflendirmenizi bekliyorum. Yalnız kalmamız konusunda gereken tedbir
leri alacağım, çok çok öperim.

İmza: Kanelopulos
Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dlmltrakl Üsteğmen Ziya

ATİNA'DAKİ ASYA-YI SUGRA TEŞKİLAT I MERKEZİYYESİ 
(KÜÇÜK ASYA MERKEZ TEŞKİLATI) VE YAZIŞMALARI

Atina'da kurulmuş olan Asya-yı Suğra Teşkilat-ı Merkeziyyelerinin 
(Küçük Asya Merkez Teşkilatlan) kurulmasının ardından Hrisantos'la ya
zışmalarını , doğrulayan belgelerden metropolite gönderilen 24 Mayıs 
1909 ve 31 Mayıs 1909 tarihli mektuplar aşağıya alınmıştır.

Asya-yı Suğra Teşkilatı Genel Merkezinin Metropolite Hitaben Yazdı
ğı 24 Mayıs 1909 tarihli ve 17 numaralı mektubunun tercümesidir.

Şimdiye kadar maalesef hareketsiz bir durumda bulunan milli görüşün 
canlanması ve milli menfaatlerimizin bütün vasıtalarla savunulması ve ko
runması maksadıyla (Asya-yı Suğra Cemiyeti İdare-l Merkeziyesi) ünvanlı 
bir komitenin kurulmuş olduğunu resmen size bildiririz. Kurucular sesslz-

C) (F. 80) Leonidas Paraskevopoulos,
(  )  (F. 81) a 5 heures
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ilk içerisinde ve gizli olarak aylardan beri çalışan yüzlercefedakâr üyeden 
oluşmuş olup bugün gereken girişimlere kalkışmak gibi iyi bir durumda 
bulunuyorlar. Öncelikle işte bu konunun şerefli kimselerin sığınağı olan za
tınıza arz edilmesini uygun buldular. Bundan dolayı imkân ölçüsünde giz
li olarak işte bu konular için güvendiğiniz adamlara bu komitenin varlığını 
bildirmeniz rica olunur. Bunlardan herhangi birinin, sim açığa vurması 
üzüntü verici sonuçlar doğuracağımn hatırlatılmasıyla birlikte, gerektiğin
de yardımlarını esirgememeleri için teşviklerde bulunmanız rica olunur. 
Komitenin çalışmalarının çeşitli noktalan için şerefli zatınız ile görüşüp ko
nuşmak üzere yönetim kurulu daha sonra harekete geçecek ve program si
ze sunulacaktır. Şimdilik başka komitelerin kurulması için ortaya çıkacak 
ihtiyaçlara kulak verilmesini ve bunlann önemsenmemesine şerefli zatını
zın dikkatini çekmek isteriz. Nasıl ki evvelce böyle bir komite bildiriler da
ğıtmış ve yönetim kurulumuzca bilinen kişilere para göndermiş idi. Adı ge
çen komite sahte bir demekten başka bir şey değildir. Yalnız milletin za- 
ranna, şahsî çıkarlar sağlamak için çalışan kişilerden kurulmuş bir heyet 
idi. Bunun için yönetim kurulunca, gereken girişimlere kalkışılıp, bildirile
rine ve görülen mühürlerine el konularak bu heyet ortadan kaldınlmalı ve 
bu işe cesaret edenlerin cezalandırılmasına glrişllmelidtr. İzlenen maksa
dın elde edilmesi için şerefli zatlann dualannı temenni eden, size boyun 
eğmiş evlatlannız.

Mühür 
(Asya-yı Suğra Cemiyeti 

İdare-i Merkeziyyesi)

Küçük Asya Teşkilatı Genel Merkezi tarafından metropolide hitaben 
yazılan 21 numaralı ve 31.5.1909 tarihli mektup tercümesidir.

Yönetim kurulumuz 18 numaralı ve 28 Mayıs tarihli mektuba şerefli 
zatlannın delegemiz aracılığıyla bildirilen sözlü cevabını dikkate alarak 
adı geçen teşkilatın başvuru yeri Metropolitin olması için -tarafınızdan ya
pılan uyan çerçevesinde prensip ve kuruluş amacı milli menfaatlere uygun 
düşen ve kendisinin haberi olmaksızın oluşturulan- işte bu demeğin kabu
lünü doğru bulur. Özellikle bizim demeğin maksat ve gayesi de bu merkez
dedir. Bizim Sillogos'un kuruluşunu şerefli zatlanna arz ederek gerektiğin
de program gönderilmek üzere sizin yüksek dinî derecenizin işte bu deme
ğin icraatından haberdar olmasını, mümkünse himayeniz altına alınması
nı ve gerektiği zaman harekete geçmeye güç yetirebilecek kimselerin ken
disine gönderilmesini rica eder. Uzun zamandan beri çalışıp başanya ula
şan ve hiçbir engelden geri dönmemek için kesin karar verip, bu kararlan- 
mn gerçekleştirilmesi ve himayesi için vasıtalara sahip bulunan başka bir
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komitenin kurulması demeğimiz için görüşülmekte olduğuna dair uyanla
rınızı başan dualannızla birlikte millet için çalışmak arzusunda bulunan 
herkes seve seve kabul eder. Gerektiğinde görüşmeler yapmak için heyet 
belirleyeceğiz. Komitenin tüzüğü henüz tamamlanmadığından tamamlandı
ğında size anlaşmak yetkisini taşıyan bir heyetle arz ve takdim edilecektir.

Dualannızı temenni eden size bağlı evlatlannız.
Mühür 

Asya-yı Suğra Cemiyeti 
İdare-l Merkezlyyesi

Yunan hükümeti meseleyi takip etmekte o kadar kuvvetli bir şekilde 
ilgi gösteriyor ki metropolit Hrisantos'a hitaben Genel Yardımlaşma Ba
kanlığı Genel Müdürü (Muavenet-i Umumiyye Nezareti Müdir-i Umûmi
si) (L. Kazancaki) imzasıyla gönderilen ve Hrisantos'un evrakı arasında 
yakalanan belge, teşkilatın tamamlanması yolunda verilmiş paraların de
netlenmesi için kendi genel müfettişi Angelaki Efendi'yi gönderdiğini doğ
rulamaktadır.

Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürlüğü
Trabzon Metropolldl Hrisantos EJendi'ye;
Hürmetlü Efendi!
Size pek büyük bir sevinçle Bakanlığımızın genel müfettişi 1Angelaki" 

Efendi'yi takdim ederim. Adı geçen müfettiş Pontus meselesi hakkında ve
rilmiş olan paraların denetlenmesi ile görevlendirilmiştir. Çok iyi bir Yunan 
genci olan adı geçen kişi, aynı zamanda Pontus Meclisinin en saygıdeğer 
ve etkili ekonomik işler üyelerindendir. İyi bir dost ve çalışkan bir üyedir, 
tavsiye ederim, muhterem efendim. 4.10.1919

L. Kazancaki
Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya

Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürlüğü
Trabzon Metropolldl Hrisantos Efendiye;
Hürmetlü Efendi,
İlişik belgelerin İstanbul ve Batum'a gönderilmesini sağlamak için ye

ğeninize verilmesini rica ederim. Bunlar oradaki hizmetimize ait son dere
ce acele ulaştınlması gerekli kâğıtlardır. Pek çok hürmetler ve sevgiler.

15.9.1919
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L. Kazancakl
Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevtrmen 
Tüfekçi Ustası Dimitrakl

Çevirmen 
Üsteğmen Ziya

Ateşkes'ten Sonraki Çalışmalar
Mondros Ateşkesi'nJn yapılması ve devletin geçirdiği büyük buhran 

ihtilalciler zümresine en uygun fırsatı vermişti. Hrisantos eskiden beri 
pek ustaca kullandığı ikiyüzlülük maskesini artık taşımaya lüzum gör
müyordu. Patrikhane Karadeniz sahilleri metropolitlerinden biraz aşağı
ya aldığımız 20 madde hakkında istatistik bilgileri isterken Hrisantos da 
etekleri zil çalarak Pontus meselesi yaratmak için ta Paris'e kadar ko
şuyor; bir yandan yurt içindeki teşkilata emirler vermek, onları faaliyete 
getirmek konusunda uyarmak ve teşvik etmekle beraber diğer taraftan 
dışarıyla, Petersburg, Batum, Fener, Londra, Marsilya, Atina, Paris gibi 
beldelerde çalışan Pontus ihtilalcileriyle, daha doğrusu Küçük Asya'daki 
Türkiye'yi ve Türkleri parça parça Rum ve Yunan hükümetleri haline ge
tirmeyi hedef almış Yunanlılarla hareketli bir şekilde haberleşmelerde 
bulunuyor.

DÜŞMANLARIMIZIN ATEŞKESİN ARDINDAN KARADENİZ KIYISIN
DAKİ METROPOLİTLERDEN İSTEDİKLERİ İ8TATİSTİKİ BİLGİLER

Madde 1. Rumların vicdanı, eğilimleri ve inançları.
Madde 2. Türklerle Rumlar arasındaki anlaşmazlık.
Madde 3. Türkler Rumlara karşı nasıl davranıyorlar?
Madde 4. Rumları seven Türkler var mıdır? Rumlar İle beraber Pon

tus hakkında propaganda yapabilirler mİ?
Madde 5. Ne kadar mevcut Türk askeri vardır?
Madde 6. Büyük yönetim memurlarının ve subayların, vali, kayma

kam ve sairenin isimleri nedir?
Madde 7. Rumların elinde silah ve mühimmat var mıdır? Miktarı ne

dir?
Madde 8. Saklı mıdır? Yoksa çeteler elinde midirler?
Madde 9. Rum çetelerin fikrî ve vicdanî [yapısı nedir]?
Madde 10. Rum halkına zarar verirler mi?
Madde 11. Bu çetelerin birbirleriyle teması var mıdır? Reisleri varsa 

kimlerdir? Yaptıkları nelerdir? Onların üzerinde etkileri var mıdır?
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Madde 12. Türkler ve diğer milletlerin düşünceleri nelerdir?
Madde 13. Diğer milletlerin Türklerle ilişkileri ne düzecedir?
Madde 14. Komite'ye (İttihat ve TerakkiJ'ye üye kimler vardır? Çalış- 

malan nelerdir? Osmanlı Hükümeti bunlara yardım ediyor mu?
Madde 15. Hangi Türklerln fikir ve davranışlarıyla Rumlarla uzlaş

maya kabiliyeti vardır?
Madde 16. Rumların kendi ar alarmdaki nefretin sebebi nedir?
Madde 17. Göçmenler geliyorlar mı? Yüzde kaçı yerlidir?
Madde 18. Müttefik devletlerden himaye görüyorlar mı? Görüyorlar

sa hangisinden daha fazla görüyorlar?
Madde 19. Müttefik Devletlerin Kızılhaç heyetleri hediye veriyorlar 

mı?
Madde 20. Bolşevik tehlikesi var mıdır? Bolşevik devlet adamlanyia 

bir araya geldiğiniz zaman hisleri nedir?
Trabzon Metropolidl Hrisantos Efendiye

Paris : 30 Nisan 1915

Amerikalıları ziyaret ettim. Evvelki gün Kostanttntdis ve Ekotoidis Efen
dilerin Pontus meselesi için bunlara olan ziyaretini öğrendim. Mümkün ol
duğu kadar davamızı savunduysam da ne sonuç vereceğini bilemiyorum. 
Fakat Venizelos'un Trabzon'u Ermenilere vermek istediğini anladım. Eğer 
burada olsaydınız mesele değişecekti. Bununla birlikte orada oturduğum 
süre içerisinde size yardım edebileceğime kanaatiniz varsa bu dakikadan 
itibaren emirlerinize hazırım. Bir iki hafta daha burada kalmak niyetinde
yim. Adresim Amerika Sefarethanesi.

İmza: Menotisatios 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya

Belgede Trabzon'un Ermenilere mi veya Rumlara mı ait olduğu mese
lesi anlatılmaktadır. Hülyanın derecesine ve gözleri bürüyen hırsın şid
detine bakınız kİ, bu toprağın asırlardan beri sahibi olan, % 90 çoğun
lukla buralarda oturan Türk ve Müslümanlar hesaba bile katılmamıştır.

Hrisantos'a Hitaben :
Muhterem!
Venlzelos huzurunda unutulmamaklığımı sağlamak için tekrar hatırlat

maya cesaret buluyorum. Lütfen saygılarımı kabul ediniz efendim.
6.6.1919

99



Hrisantos Efendiye.
İmza : Teofllaktos

Beyoğlu: 25.7.1919
Sizi İstanbulda göremediğimden pek çok üzüntü duydum. Çabuk geri 

dönecek misiniz? Zannederim ki Pontus meselesi biraz daha Paris'te kal
mamızı şiddetle gerekli kılmaktadır. Bu işlerin başarılı bir şekilde sona er
mesini temenni ederim. Her halde başarımızın, pek açık olan haklarımıza 
dayanarak ve sizin gibi dirayetli, büyük bir idare adamının gayret ve yol 
göstericiliği sayesinde yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Yu
nanistan'ın Allah'ı sizi, Elenlzm'i kurtarmak için bize vermiştir. Duyduğu
ma göre İstanbul şehri milletlerarası olacaktır. Mahkemeler müsltm-gayri- 
müslim karma bir şekil kazanacaktır. Bu durumda Fransızca'nın resmî dil 
olarak kabul edileceğini zan ve ümit eder misiniz?

İmza okunamamıştır. 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya

Hrisantos'a Hitaben
Muhterem! Etipi: 4 Ağustos 1918
Aziz Ruhani Reisimize hoşgeldlnlz demek cesaretinde bulunuyoruz. 

Yunanistan başkentine geldiğiniz haberi bizi olağanüstü sevindirdi ve say
gı değer zatınız aracılığıyla ailelerimize, annemiz Yunanistan'da bulundu
ğumuzu ve artık saf ve hür Yunan havasını teneffüs ettiğimizi bildirmekfır
satını bize bağışladı.

Of Göçmenleri Adına : El hazidis 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitraki Üsteğmen Ziya

Otel Konttnantal
Kastığlon Sokağı
Hrisantos'a Hitaben Paris : 9.8.1919
Polltis Efendi, Katisopula* Efendi'ye teslim edilmek üzere bir paket bı

rakmıştır. Küçük Asya meselesiyle uğraşan İngiliz delege heyetinden müs
teşar sıfatıyla bulunan Mösyö Vans Tiyaret** ile tanışmanız pek fena ol
mayacaktır. Adı geçen Dışişleri Bakanlığının en etkili ve kudretli memurla- 
nndandır. Benim eski sınıf arkadışımdır. Sizinle tanışacak olursa pek 
memnun olacağını söyledi. Bu Efendi ile tanışmanız faydadan uzak olma

(•) (F. 87) Kattssopoulos.
(••) (F. 87) Mr. Wlnsthlart
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yacağından kendisinden bir randevu isteyiniz. Mösyö Vans Tiyaret Ana
dolu durumunu pek karanlık gördüğü için endişeli bulunuyor. Şimdi İngi
liz kararının bildirilmesinden sonra Kafkasya'yı boşaltacak olan Türki
ye'nin Ermenilere karşı bir saldırısından korkulmaktadır. Anlaşıldığına gö
re Türkler Küçük Asya'nın bazı yerlerinde İngiliz subaylarını öldürmüşler
dir. S.P. Komitesinin genel bir savunma hazırladığı zannediliyor.*

İmza : A. Aralis 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya

Atina'da Büyük Britanya Oteli'nde Trabzon Metropolidi Hrisantos'a 
{Telgraf]

Numara : 39435 
Glos'tan Atina'ya gelişi :
29 Eylül 1919
Alan Memur : Pibis Sakas
Gelirlerin yokluğundan dolayı burada bannmalan mümkün olmayan 

Pontuslular genellikle Rusya'ya göç etmek arzusundadır. Sonradan Pon- 
tus'dan göç ile buraya gelenler her şeyden mahrum bulunuyorlar.

Binlerce göçmenin geri dönüşü hakkındakl bir an önce harekete geç
mek gereğinden dolayı bu konudaki karar ve görüşünüzü bekler ve bunla- 
nn geleceği konusunda resmî aracılığınızı rica ederiz.

İmza : İskenderiye Göçmenler Heyeti 
Çevirmen " Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya

Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendi'ye 
Sevgili ve Hürmetli Efendim Paris : 12 Kasım 1919
Selanik'ten gönderilen mektubunuzu aldım. Aynntılı cevabını bir yolcu 

aracılığıyla gönderdim. Bugün (ad okunamamıştır)... Efendinin hareketin
den faydalanarak size gayet hayırlı bir haber bildiriyorum. Bu haberi ay
rıca da yüce zatınıza sunmak üzere telgrafla K. Kostantinidis Efendi'ye bil
dirdim. Son derecede güvenilir bir kaynaktan sağlanan bu haber, Pon- 
tus'un hür ve bağımsız bir cumhuriyet olması meselesinin Amerikalılar ve 
İngilizler tarafından kabul edildiğinden söz etmektedir. Bu kaynak pek 
ciddi ve bu haber pek kuvvetli olduğuna göre bu haberin doğruluğunu ümit 
etmemiz gerekir. Angelos Efremidis** Efendi'nin gelmesiyle yeni haberleri
nize erişeceğimi ümit ediyorum. Burada başka yazılmaya değer bir olay 
yoktur. Size patrikhane meselesini kapsayan (Volkan-Rineti) dergisini

(*) "On penseque le Comité C.P." F. 87'ye dayanılarak "düşünüyor'', "düşünülüyor" olarak düzeltildi.
(•*) Avramldes
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ra Dtmltrt ile gönderiyorum. Siyasî meselelerde çalışma derecesi ve görüş
lerinizi bildiren haberlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ellerinizi öper ve iç
ten saygılarımı sunarım.

N o t: Arzuoğlu* İle ZaregiU'yi göremiyorum. (İngllterede bulunuyorlar). 
K. meselesine ait hiçbir bilgi alınamamıştır. Yunan delegeleri bu akşam ha
reket ediyorlar. Öbür gün de başkanın hareketi düşünülmektedir. Türkiye 
meselesi henüz uykudadır.

İmza: Okunamamıştır
Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dlmitrakl Üsteğmen Ziya

Bu belgede çalışmaların ne kadar şiddetli olduğunu ve propaganda
nın galip devletlerden iki büyüğünü kandırmak derecelerine kadar götü
rüldüğünü göstermesi balonundan dikkat ve ibret çekicidir.

Majestlk Oteli Paris : 14 Aralık 1919
Trabzon Metropolidl Hrisantos'a Hitaben
Hürmetlü Efendim,
26 Ekim tarihli mektubunuzu alalı epeyce bir zaman oldu. Bu süre içe

risinde nereye yazacağımı ve mektubu kime güvenebileceğimi bilseydim 
cevap vermek konusunda bir dakika bile kayıp etmezdim. Gecikmeye en 
fazla engel olan sebep güvenilir bir vasıta bulamayaşımdır. Reisimiz hare
ket sebebiyle birçok defalar ziyafet vermişti Bu ziyafetlerin sonuncusun
da beni de davet etmiş idi. Ziyafet töreni sırasında apayn bir neşe ile ko
nuşma yapan reis Pontııs meselesini söz konusu etmiş idi. Sadefakat can
lı ve etkili sözlerle milletin vatanseverlik hislerine dayanarak memleketimi
zin geleceğinin ne olacağı hakkında beslemiş olduğu iyimserliği açığa vur
muş ve beyanatını; "Pek tabii bana bağımsızlık mutluluğunu görmek kıs
met olamayacaktır. Fakat siz gençler 20-25 sene sonra Pontuslular'ın 
Türkleri ne şekilde Yunanhlaştıracaklanm iftiharla göreceksiniz" ve karşı
sında yer tutmuş olan bana hitaben "Biliyorsunuz değil mi? Gayet tablt, 
mükemmel ve güvenilir şuurları vardır” şeklinde, sözlerini tamamlamıştı. 
Benfarkmda olmaksızın gülümser gibi oldum. Bereket versin ki hissetme
d i Reis 18 gün önce pek tabii duyacağınız şekilde O'nu öldürmek için Kos- 
tantlnlsüerin toplantı yaptığı yere gitti Merak ediyorum, çünkü Yunanistan 
hiçbir zaman bidik olamamıştır. Allah saklasın. Türkiye meselesinin söz 
konusu olacağı zannedilen bu ay içerisinde geri dönecektir. Amerikalıların 
toptan çekilip uzaklaşmasıyla büyük bir menfaat sağlanacağı düşüncesin
deyim. Mesele 10 gün önce Londra'da Lloyd George ve Klemansu* tarafın
dan görüşüldüğü halde bu ana kadar hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Ben

n  (F. 88) Arzoglou et ZareghllL
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şimdilik subaylarımızın terbiye ve eğitimleriyle uğraşıyorum. İsteklerimizi 
güçlendirecek biricik amç olarak kabul ettiğim sınır meseleleri ile de ilgi
lenmekten kendimi alamıyorum.

İmza : Okunamamıştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimltraki Üsteğmen Ziya
Belgede reis diye söz olunan kişi Giritli Venlzelos'dur.

Saygıdeğer Dostum Hrisantos Efendi'ye,
Tam zamanında sevgi dolu mektubunuzu aldım. Barosyan** Efendi ile 

birlikte gereken konulan yerine getirdim. Erment meselesinin de size bıra
kıldığım zannediyorum. Askerlik meselesini İngiliz temsilciliği üzerine al
mıştır. Patrikhane meselesi özel bir emirle geriye bırakılmıştır. Göçmenler 
meselesi dikkate alınarak şimdilik 2 000 lira gönderiliyor. Artakalan konu
lar İncelenmektedir.

P. Kostantlnidis için 20 adet kâğıt para*** gönderiyorum. Kardeşim 
aracılığıyla Gümüşhane Metropolitine ulaştinlıp, tesliminin sağlanması ri
ca olunur.

16 Aralık 1919**** Ankara Metropolidi
Yervaryos*****

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimltraki Üsteğmen Ziya

Ankara Metropolithanesiyle metropolitinin de rahat durmadığını ve 
Samsun, Ordu, TYabzon ve çevresinin nüfusunu çoğaltmak maksadıyla 
yapılan göçmenler gönderilmesi meselesine 2000 lira derecesinde önemli 
bir parayı şimdilik kaydıyla gönderdiğini gösteren bu belge pek önemlidir.

Metropolit Hrisantos'a Hitaben
Leonidis Efendl'den aldığım mektuptan sıhhat ve esenlikte olduğunuzu 

anladım. Bundan önce Trabzondan gelen ve sizinle buluştuğunu söyleyen 
bir Fransız subayı beni ziyaret etmiş idi. Buluşmanızdan son derece mem
nun olduğunu ve duygulandığını söyledi. Sizin için pek faydalı ve önemli 
olacağını tahmin ettiğim Petersburg seyahatini savaştan sonraya bırak
mazsanız çok iyi olacaktır. Bugün hükümet yine bir buhran geçiriyor. Fa
kat bu buhranın tahminimiz dairesinde giderileceğini ve nihayet herkes 
için en gerekli olan yasal bir yönetimin kurulacağını kuvvetle ümit ediyo
rum. Orduda itaat ve düzen geri geliyor. Bahtı kara vatanımızın üstünde 
toplanan siyah bulutlann azar azar dağılmaya başladığını görüyorum.

(*) (F.90) Lloyd George et Clemenceau.
(**) (F.90) Mr. Barosslan.
(*••) Je vous envole Vingt livres turques en papier pour P.C.

(****) Kitapta sadece Kânûn : Ocak denilmiş (F.90) : Décembre : Aralık
(•••••) Gervasslos
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Milletimizin mutlu istikbaline ve savaşın uygun ve memnuniyet verici so
nuçlan konusunda ümitli bulunuyorum. Trabzon'u dahi mutlu şartlar içeri
sinde görmek arzu ediyorum. Trabzon'un bir daha Türkler'e geçmeyeceği
ni kuvvetle tahmin ettiğim için Ekim ayı içerisinde Petersburg'a gelmeniz 
çok faydalı olacaktır. Durum memnuniyet verici bir safhaya girdiği anda 
her şeyi aynntılanyla arz edeceğim. Eylül'de eşimle birlikte tedavi için (Eka- 
terya)* şehrine hareket etmek üzere bulunuyorum. Eşim mektubunuz için 
çok teşekkür eder ve benimle birlikte selamlannı ve içten dileklerini iletir.

İmza A. Suericf 1) 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitraki Üsteğmen Ziya

Metropolit Hrisontas'a Hitaben
Hürmetli Efendim,
Telgrafınızla Pontus Meclisi'nden gelen telgraf şifre edilerek hemen 

gönderildi. Maalesef Rusya ile Küçük Asya kıyısı arasındaki haberleşme 
hatları arasındaki kesintiden dolayı hepsinin Hindistan yoluyla gönderil
mesini emrettim. Bu şekilde gecikmesini ve fazla para harcanmasını nor
mal saymak gerekir. Ne yapalım bundan başka çare bulunamamıştır. Ay
nı mesele için ne İstanbul'dan ve ne de diğer yerlerden telgraf gelmiştir. 
Geldiğinde hemen telgrafla Trabzon'a bildireceğim. Mösyö Bişe'nin Trab
zon'a dönmesini ve yüce zatınızın ve adı geçenle oranın Fransız heyeti baş
kanı arasında yeni şekilde antlaşma yaptığınızı öğrenmek isterim; ki şifre
yi takdim edeceğim vakit kendisine ne söylemek lazım geldiğini bileyim.

İmza : Okunamamıştır. 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitraki Üsteğmen Ziya

Hrisantos'un, Paris'den Giresun Metropolidine Mektubu
General Hertold, Amerika heyetinin Ermenistan'a gitmek üzere İstan

bul'a gelmesini bekliyor. İhtimaldir ki yolculuk sırasında Pontus'a da gide
rek şartları ve yöredeki durumları inceleyerek bilgi toplayacağı gibi büyük 
devletler askerleri ile intizam ve mahalli huzur güvenliği tekrar getirecek
tir. Amerika buralarının mandasını kabul eder mi diye Amerika heyeti üye
lerinden (Çosnur Pis ton)'u** ziyaret ederek görüşmem 4 saat sürdü.

Arzu ettiğim şekilde Pontus meselesini açıkladım. Adıgeçen, Pontus Er
meni Cumhuriyetinden de söz etti. Ben de, eğer böyle Pontus Ermeniler'e 
ilhak olunursa Pontuslularla İslamların hareketlerini ve karşı koymalannı 
belirterek korkuttum. Son defa buluşmamızda adı geçen dahi bu suretle

(•) (F. 91) Ekatârla
(1) (F. 91) A. Svartz.
(**) (F. 92) Mr. Chosnor Plnston
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derhal reddedeceğini söyledi. Teşkilat, hükümet ve adliye hakkında gere
ken açıklamaları verdim. Her cemaatin doğrudan doğruya kendini yönete
ceğini söyledim.

Yunan-İslam hükümeti kurularak siyasi ve hukuki meseleler ile de uğ
raşacaktır. Bu hükümetin iki Yunan-Osmanlı başkanı olacaksa da her ih
timale karşı bir Amerikalı da bulunacaktır. Ta ki eşitlik sağlanabilsin. Bu 
meclis adli ve idari konularda kararlar verebileceği glb polis dairesinin du
rumunun düzeltilmesini ve Jandarma dairesinin düzenlenmesi ve düzeltil
mesini mümkün kılacak ayrı ayn bir Yunan polisi ile bir Yunan Jandarma
sı olacak, resmî dil Yunanca ve Türkçe olacaktır. Rica ederim yukarıdaki 
açıklamalardan İstanbul ve özellikle Trabzon, Batum, Samsun, Giresun 
v.s. Pontus demeklerine bilgi verilsin. Amerika heyetleriyle temas ey
lemelerini tenbih ve ihtar ediniz. Albay'dan* Patrikhane heyetini ziyaret 
eylemesini rica ederim.

İmza: Hrisantos
Giresun Metropolidine Hitaben Hrisantos'un İkinci Mektubu
20 Ağustos 1921'de General Harbord ile görüşmemde dedi ki Albay 

Hapingtond'a** güvenliği korumak için büyük kuvvetlere ihtiyacı olduğu 
korkusundadır. Onunfikrinin değişmesi için gereken teminatı vermekle be
raber harekete geçebileceklerini temin eyledim. Rica ederim bizzat Pontus- 
lular bujlkre O'nu inandırsınlar. Batum ve Trabzon Pontuslulannın baş 
eğecekleri şüphesizdir. Şunu da rica ederim ki, yabancılar bizden olanları 
kandırmasınlar. Patrikhane, meselemizi açıklamak için gereken heyeti 
gönderecektir. Bu konuda Pontus Demeği Başkanı Vabilus Yvanidis*** ile 
Trabzon ve Batum'a ulaştığımda çok uzun ayrıntılı bilgi vereceğim.

İmza: Trabzon Metropolldl 
Hrisantos

Hrisantos'un imzasını taşıyan bu iki mektub Giresun Metropolitha- 
nesindeki evrak arasında bulunmuştur. Hrisantos aynı tarihi taşıyan bu 
mektuplarda Giresun Metropolitine Amerikalılar karşısında oynayacağı 
ikiyüzlülere yakışacak oyunu belirleyerek ezberletmektedir.

Birinci mektup Yunanlıları bu topraklara sokmak için Amerika man
dası fikrini ileri sürmek manevrasıyla İstanbul, Trabzon, Batum, Sam
sun, Giresun Pontus derneklerinin varlığım bizzat Hrisantos ağzından 
itiraf etmektedir. Bu bakımdan bu iki belge çok önemlidir.

BARIŞ KONFERANSINA VERİLEN MUHTIRALAR
Yurt dışında propagandanın genişliğini ve çalışma ve gayretin ne de

recede hummalı ve hararetli bir tarzda ortaya konulduğunu Paris Banş 
Konferansı na ve devletlere verilen sayısız muhtıralardan ele geçenleri 
tam olarak gösterir ve açıklığa kavuşturur. Kara Dimitri, Kostantinidis ve

(*) Miralay. (F.93) Colonel.
(**) (F.93) Harplngton.

(***) M. Vabllos Ioanntdes.
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Hrisantos imzalarıyla verilen notalar aşağıdaki şekildedir :
Devletli Efendim Hazretleri;
Pontus yerlilerinin delegesi sıfatıyla Banş Konferansına hemşehrileri

mizin arzularını kapsayan bazı konulan arz etmekten şeref duyarız.
Hemşehrilerimizin bugünkü, çaresiz durumlanna karşı dikkatinizi çe

ker ve ateşkesden beri bir senedir Türk mezaliminin devam ettiğini bildiri
riz. Osmanh hükümetinin asayiş ve intizam hususunda Hristiyanlara kar
şı vermiş olduğu teminatın aksine olarak, birkaç aydan beri almakta oldu
ğumuz habere bakılarak Karadeniz kıyılannda mezalim ve tahribat devam 
etmektedir. Gerek Karadeniz kıyılannda ve gerekse yurdun iç kısımlann- 
da ustaca bir şekilde Müslüman halka silah dağıtılmıştır. Hristiyanlar ise 
silahsız, savunma gücünden yoksun, bir takım yeni ölüm tehditleri altında 
yaşamaktadırlar.

Bir seneden beri iktidara gelen Türk kabineleri her gün durumlan fena
laşmakta olan hulkın durumlannın düzeltilmesi için hiçbir şey yapmamış
lardır. Ateşkesden sonra yalnız deniz kıyısındaki kasabalarda biraz asayiş 
görülmüştür. Türkler gerçek şekilde yenildiklerini bildikleri halde cinayetle
rinin bugüne kadar cezasız kaldığım gördüklerinden ve İtilaf hükümetleri
nin cezadan çekinmesi ve müsamahası yüzünden eskisi gibi zorbalık ve ci
nayetlere başladılar. Böylece yurt içerisinde btr zaman için hüküm süren 
emniyetsizlik şimdi sahil şehirlere de bulaşmıştır. Birkaç aydan beri tepe
den tırnağa silahlı, korkunç Türk hayduttan şehirlerde serbestçe dolaşarak 
silahsız ve kendini savunmaktan aciz vatandaşlanmızı her an için toptan 
öldürme tehdidiyle sürekli olarak yılgın bir şekilde bulundurmaktadırlar.

Az çok milliyetsever maskesi altında bu gün bile Türkiye'de İttihat Te
rakki komitesi ileri gelenleri hüküm sürmektedir. Öldürmüş olduktan 
Hristlyanlann mallanyla zenginleşerek, memleketi yıldırmak için büyük öl
çülerde malî harcamalarda bulunarak çeteler oluşturmaktadırlar.

Türk zulmünden kurtulmak üzere birkaç yüz bin vatandaşımız savaş
tan önce, savaş sırasında Rusya'ya göç etmiş ve Ateşkes'in ardından 
memleketlerine geri dönmeye başlamışlardır.

İtilaf hükümetlerinin zaferi dolayısıyla uygulanan adaletli ilkeler saye
sinde hürriyet verildiğinden, ana vatanlannda artık tam bir mutlulukla ya
şayabileceklerini ümit etmişlerdir. Pontus Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 
milletlerinin kurtanlacağını kalpleri heyecan dolu beklemekteydiler. Bu şe
kilde zannediyorlardı ki geniş ölçüde gayelerine ulaşıp zalimlerden kork- 
maksızın yaşayacaklar... Heyhat, bu ümit hiçbir şekilde gerçekleşmeksl- 
zin iç kısımlardaki köylerde yerli göçmenler yurtlanna geri dönmeye -can 
ve mal güvenliği olmadığı için- muvaffak bile olamadılar. Çünkü bir takım 
başıbozuk* Türk çeteleri yollan ve geçitleri kapamıştır. Birçok zamanlar 
sahilin birçok kasabalannda birbirinden ayn kalarak hemşehrilerimizin

(*) Başıbozuk, halktan derlenmiş sivil asker, milis anlamındadır.
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yardımıyla yaşayanlar bile savaş esnasındaki baskıyı tam olarak hisset
tiler. Ümitsizlik sebebiyle ve ölmüş bir halde Rusya'nın misafirlere kapan
mış olan arazisine dönmektedirler. İktisat, sabır ve çalışmayla meydana 
getirdikleri güzel durum bu son zamanlarda tamamıyla değişmiştir. Bu
nunla beraber Rus anarşisini Türkleıin zulüm ve katliamlarına tercih edi
yorlar. Bu hoş görülmesi mümkün olmayan durum karşısında kurbanların 
hatıraları bize son bir imdat feryadını meşru kıldı. Zafer kazanmış büyük 
İtilaf devletlerine sığınarak insaniyetin mukaddes prensiplerinin en birinci 
kısmının çaresiz vatandaşlarımıza yöneltilmesini ve tarih ile çağımıza bir 
leke olan bu günkü durumlardan kurtarılmalarını temenni ediyoruz. Bu is
teğimiz uygun görülür ümidiyle büyük İtilaf devletlerinin o kıymetli yardım
larına erişeceğimizi umuyoruz. Derin hürmetlerimizle teşekkürlerimizi dev
letli zatınıza sunmakla şeref duyarız.

Paris : 15 Kasım 1919 
Pontus Yerlileri Kongresi Başkanı 
Kostantln Jan. J. Kostantlnldis 
Paris'te Pontus Milli Dayanışma 
(İttlhad-ı Milli) Başkanı 
Sokrat Ekonumos

PONTUS MESELESİNE DAİR MUHTIRA
Kurtarılmamış Rumların Delegesi namı altında Trabzon Metropolldi 

Hrisantos tarafından Barış Konferansı'na sunulmuştur.
Efendiler!
Pontus meselesine dair Banş Konferansı'na birçok muhtıralar sunul

muştu. Bu defa da reddedilmesi imkânsız bir takım belgelere dayanan ve 
banş için zor kararlar verecek olan kişilerin kararlannı aydınlatabilecek 
olan bu muhtırayı da eklememe izin verilsin: Trabzon, Sivas vilayetinin bir 
kısmı Karahisar ve Amasya sancaktan, Kastamonu vilayetinin bir kısmı 
(Sinop Sancağı)nı kapsayan Pontus bölgesi 600 OOO'den fazla Rum nüfus 
banndırmaktadır. Bu sayıya aynca Güney Rusya ve Kafkasya'ya göç et
miş olan 250 000 Rum'u da katmak gerekir. Bunlar oralara 1880'den ben 
Türk idaresinden kurtulmak için göç etmişler ve yuvalanna geri dönmek 
için vatanlannın hürriyetini tam bir endişe ile bekliyorlar.

Halkın miktan aşağıda verilecek esaslara dayanmaktadır:
Trabzon vilayetinin 1908'deki salname, yani resmî istatistiği, Trabzon 

için 500 000 Rum gösteriyor. 1912'de Hürriyetperver Kamil Paşa hükü
meti, Patrikhane ile bir anlaşma yapılmasının ardından seçim bölgelerini 
yeniden düzenlemiş. Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, Karahisar'dan 1 ve 
Sinop'dan 1 olmak üzere Pontus'dan 7 milletvekili seçilmesini uygun bul
muştur.
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100 000 kişiye bir milletvekili olduğuna göre Kamil Paşa hükümeti ay
nı zamanda Pontusda 700 000 Rum'un varlığını doğruluyordu. Genç Türk 
hükümeti bile 2'sl Trabzon, 1 'i Karahisar ve 1 'isi de Samsun için olmak 
üzere Pontus Rumlan'nın önemli bir toplam oluşturduklarını taktir ederek 
Pontus Rumlarından 4 milletvekili seçilmesini kabul etmeye mecbur olmuş
tur. İşte bu değişik esaslara dayanarak Pontus Rumlarının miktarı 
600 000 olarak kabul edilebilir. Bu sayı, Patrtkhane'nln öğrenciler mevcu
duna göre düzenlenerek Sinop ve Laztstan hariç olduğu halde Pontus böl
gesi için gerçekleştirdiği 550 000 kişilik bir miktara uygun düşmektedir. 
Böyİece Rusya sahilleri ve Kafkasya'da bulunan 250 000 göçmenle birlik
te Pontus'un Rum halkı toplamı 850 000'e ulaşır.

Aynı bölgenin Müslüman halkı 232 OOO'i Lazistan sancağına ait olmak 
üzere 1 068 OOO'dir. Pontus bölgesi için 836 000 Müslüman kalıyor. Diğer 
sebep ve şartlar açısından Müslüman ve Rum nüfusu arasında yaklaşık 
olarak bir eşitlik vardır.

Pontus Müslümanları değişik milliyetlere mensupturlar. Bu Müslüman 
mevcudu içerisinde 340 000 gerçek Türk, 200 000 Sürmene'll, 50 000 Kaf
kasyalI, 200 000 Oflu ve 5 000 Stavriyun* vardır.

Stavriyunlar Hristiyandırlar. Fakat birçok protestolarına rağmen hükü
met zorla kendilerini İslamiyet içerisinde tutmak istiyor. Oflu ve Tonyaiı- 
lar kendilerinin aslen Rum olduklarını unutmamışlardır. Otluların İslam 
edilmesi 180 yıl öncedir. Bunlar henüz bazı Hristiy an geleneklerini ve İn
cili mukaddes emanetler gibi korurlar. Kadınlan özellikle Rumca konuşur
lar ve başka dil bilmezler. Rus işgali altında bunlar bir heyet ile kilisenin 
kucağına geri dönmek arzusunu açığa vurmuşlar, fakat istekleri dikkate 
alınmamıştı. Gerçekten arzulan üzerine bunlan kendi himayeme aldığım 
için bunu din gayretiyle benim ileri sürdüğüm zannı doğmuştu.

İşte bu halka karşılık Pontus bölgesinde 50 OOO'i Trabzon vilayetinde 
ve arta kalan Sivas Vilayetinin Amasya ve Karahisar sancaklarında ol
mak üzere 78 000 Ermeni vardır.

Pontus Rumlan'nın karakterleri, mevcudiyetleri işte bu savaş esnasın
da Türkler, Ruslar ve İtilaf Devletleri temsilcilerince resmen tanınmıştır. İş
te bu muhtıraya eklenen açık belgeler de bunu doğrular.

Ruslar'ın ilerlemeleri üzerine ve Trabzon şehrine girmeden iki gün önce 
Cemal Azmi Bey bana bir mektup göndererek memleketin yönetimini bana 
ve Mösyö Jorj Faşirepulos**, Paraşkeva Gramatikapulos, Joıj Kongalides 
adlarında üç Rum'dan oluşan bir heyete teslim etti.

(V (F.97) Stavrlons.
(**) (F.98) Georges Fochlropoulos. Parachkeua Crammaticopoulos et Georges Congalldes.
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Hükümetin yönetimini bana bırakırken vali: "Bu memleketi Rumlardan 
almıştık ve şimdi de onlara teslim ediyoruz. Camiye dönüştürdüğümüz ki
liseleri de size terk ediyoruz. Uygun görürseniz onlan yeniden kilise hali
ne getiriniz. İhtiraslarınıza mağlub olmayarak onlara dokunmamanız zan
nedersem daha iyidir", dedi.

Trabzon şehrinin Rus idaresine teslimi görüşmeleri günü Amerikan 
Konsolosu Mösyö Heyzer'in yardımını istedim ve bu zat geçici hükümet 
adına ve bu hükümetin bir delegesiyle birlikte Trabzon bölgesinin Ruslar'a 
teslimi görüşmelerini üzerine aldı. Rus ordusu kumandanı General Vladi- 
mir LyahoJ* benim memuriyetimi tastik etti ve bundan dolayı ben de Gene
ralin izniyle belediye seçimleri yaptırdım ki neticede Rum çoğunluğa sahip 
bir heyet meydana geldi.

İşgalin devamı süresince Rus hükümetinin emriyle askeri memurlar ta
rafından yerli halka alt herhangi bir tedbir benimle resmî olarak görüşül
meden alınmamıştır. Ruslar bolşevik olduktan sonra da Rum vatandaşla
ra güven duyduklarını göstermek için benim memuriyetimi tastik etmişler
dir. Bolşevikler benim kendileriyle ortak hareket eylemem için ısrarla rica 
ettilerse de ben aksine onlan iyi bir şekilde idare ederek bolşevik etkileri
ne kapılmış bölgeleri tedbirlerimle kurtarmaya çalıştım.

Aynı zamanda Albay Şardinl** İtilaf devletleri adına bana bir mektup 
göndererek ve aynı etki ile Pontus Rumlannın önemini takdir ederek bir 
Pontus alayı oluşturmamı istiyordu.

Gerek Rus işgali sırasında ve gerekse bu bölgeler işgalsiz kaldığı za
manlarda ayınm yapmaksızın bütün halk gerek oluşturduğum hükümeti 
ve gerekse arkadaşlanmı her zaman tanımış ve bize büyük bir emniyet ve 
güven göstermişlerdir.

Rumlar bu güvene layık olduklarını göstermişler ve Müslüman Hıris
tiyanların*** emlak ve eşyalannı ve canlannı koruyabilmişlerdir. Kamu 
vicdanının sarsıntıya uğramasına ve apayn zorluklara rağmen memleket
te ne kargaşalık ve ne de öldürme olaylan olmuştur. Üçüncü Türk Ordusu 
Kumandanı Vehib Paşa bana gönderdiği mektubta bunu doğruluyor.

Bütün bu şeyler Isbat eder k i:
1. Pontus Rum nüfusu Kafkasya ve Rusya kıyılarındaki göçmenler de 

geri döndükleri takdirde İslam nüfusu kadar olacaktır.
2. İşte bu Müslüman halkın büyük bir kısmı aslen Rum olup ne aşıtla

rını ve ne de konuşmakta oldukları Rum dilini unutmamışlardır.(****)

(*) Vladtmlr Llakhojf. (F.98)
(**) le colonel Chardlnl
(***) Deyim bu şekildedir.
(*•*•) "unutmuşlardır" olması daha doğru olurdu.
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3. Pontus bölgesi içerisinde Ermenüer zayıf bir azınlık teşkil ederler.
4. Türkler, yalnız Rumlar'ın memleketi idareye güç yettrebileceklerine 

inanmış ve bir defa Türk hakimiyetifesh edildiği zaman gitmelerinden ön
ce hükümeti onlara bırakmışlardır.

5. Ruslar ve diğer İtilaf devletleri üstü kapalı btr şekilde Pontus yerel 
hükümetini ve her suretle Rum hallamn üstün durumda olan nüfusunu ta
nımışlardır.

6. Eski halk bu hükümete baş eğmekle kalmamış ona kesin bir güven 
göstermişlerdir.

7. En zor zamanlarda Rum yerel hükümeti ve Rum halkı kusursuz bir 
huzur ve güven sağlayabilmişlerdir.

Bu şartlar içerisinde, Pontus bölgesinin bağımsız* bir Rum memleketi 
olması zorunludur. Ahalinin sarsılması mümkün olmayan arzulan dolayı
sıyla hiçbir yabancı boyunduruğuna girmemek de kesin konulardandır. <

Müstakbel Ermenistan hükümeti ile komşuluk, ekonomik ilişkiler ve 
birlikte çekilen zahmetler, her iki millet arasındaki bir ilgi doğuruyor ki biz 
bu ilgiyi daha çok kuvvetlendirmek İstiyoruz. Her iki millet arasında sami
mi ve aile fertlerine yakışır bir ilişki kurulmasına hazırız. Fakat, bu her iki 
millet ve bağımsız memleketin de kesin bağımsızlığı esası üzerine olabilir.

Derin teşekkürlerimle birlikte üstün saygılanmm kabulünü rica eyle
rim, efendiler.

Paris 2 Mayıs 1919 
Trabzon Metropolidi ve Kurtanlmamtş 

Rumlann Delegesi: Hrisantos

YİNE HRİSANTOS'UN MARİFETLERİNDEN
Hrisantos yalnız Ateşkes'den sonra Paris Konferansına başvurmakla 

kalmamıştı. Ateşkes'den önce Çarlık Rusyası devrinde Rus Çarına ve 8 
Ocak 1918 tarihinde "Şevketlü Ukrayna Radası'na" da birer bağlılık ve 
kurtuluş dilekçesi ve bir sefaret heyeti gönderiyordu:

Suret
Azametpenah lBüyüklüğün Sığınağı]
Ezelden beri şan ve şerefi dillerde destan olan ve pek büyük asken şe

ref ve yücelikleri tarihte yaşayan Komenoslar**ın şehri Trabzon bugün 
Rus hanedan İmparatorluk erkanından ve kahraman Kazak taburlan şan-

(*) Muhtar kelimesi özerk anlamına da gelir. Burada müstakili = bağımsız anlamında kullanılmış
görünmektedir. (F.100)

(**) (F.100) Commânos.
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lı kumandanı Büyük Dük'ün ziyaretine erişmekle şeref kazanmış ve mutlu 
bir halde bulunuyor. Bu suretle Rus medeniyetinin ustaları ve Çar ile va
tanın sadık ve fedakâr koruyucuları bulunan ve kahramanlıkları ile kuv
vetli Rusya'nın büyüklük dolu adım yükselten Kazaklar, tarihte kazanmış 
oldukları şereflerine parlak ve büyük bir şeref daha katmış oldular. Yüce 
Tann, Ortodoks Rusya'sına düşman olanları yok etmek için kahraman Ka
zak milleti ile bütün Rus ordusu üzerindeki bitmeyen yardımlarım devam 
ettirsin ve yüce zatınızın adımlarını şanlı Romanof hanedanının şerefinin 
yüceltilmesi için en son zafere doğru yöneltsin ve ona ulaştırsın.

Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Suret
Şevketli Ukrayna Radası'na

Trabzon : 8 Ocak 1918
Pontus Rumları, Ukrayna* hükümetiyle Rada Meclisi'nin kuruluşunu 

büyük ve dehşet verici fırtınalar içinde biricik kurtuluş ümitleri Ukrayna 
Radası'nın zayıf ve esir milletlere karşı olan hürriyetsever ve iyilik isteyen 
korumasına bağlıdır. İnsanlıksever ve kuvvetli Ukrayna'nın ruhunu oluştu
ran kuvvetli Ukrayna Radası, birçok tarihi bağlar ile Ukrayna asil milleti
ne bağlı olan felaket görmüş Pontus Rumlan'na büyük bir istekle elini uza
tacak ve herhangi bir yardımı esirgemeyecektir. Pontus Rum milletinin Uk
rayna'ya karşı beslediği emeller ve içten dilekleri Ukrayna Radası'na bil
dirmek üzere ................... "3 Efendiden oluşan bir özel heyeti Klyefe
gönderiyoruz. Mazlumların koruyucusu olan şevketli Ukrayna milletinin 
vekillerince hürriyetsever atalarından miras kalmış bu yardım isteme fer
yadımızın iyi karşılanacağına kuvvetli bir şekilde ümitli olarak saygıları
mızı sunarız.

Vekiller Heyeti : Oıfanidis, Demircioğlu. Diğerleri okunamamıştır.
Pontus Rum Milletinin Din ve dünya İşleri Reisi: İmza yoktur.
Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

(*) Aynı metinde Ukrayna ve Ukranya yazıyor
(**) Boş bırakılmış.
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BİR MUHTIRA DAHA

Yine Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuş olan "Paris'de Mersedes 
Oteli'nde Yunan Hükümeti Millet Meclisi Başkanı Elefteryos Venizelos 
hazretlerine" gönderilen 16 Ekim 1919 tarihli belgede pek dikkate lâyık
tır. Giresun ve çevresinin asayişsizliği. Hıristiyanların can ve mal güven
liği çiğnendiği yaygarasıyla Giresun İngiliz temsilcisi olup gerçeksever bir 
şahsiyet olduğu yapılan şikâyet dolayısıyla anlaşılan zatm buradan 
uzaklaştırılmasını ve Yunanistan'la işbirliği ederek o çevrenin de sonun
da Yunan iştihasma bir lokma olarak verilmesini sağlamak hayaliyle dü
zenlenmiş ve uydurulmuş olan bu belge, aynı zamanda "Pontus mesele
sini yoktan ortaya çıkardım" diye övünen Glritli'ye bir senet ve propa
ganda vesilesi ve bir zülumden şikâyet konusu olmak maksadıyla gönde
riliyordu.

1 6 Ekim
Paris : Mersedes Oteli'nde Yunan 
Hükümeti Millet Meclisi Başkanı 
Elefteryos Venizelos Hazretlerine

Reis Efendi,
Pontus'dan aldığım mektuplardan ve gelen yolcuların ifadesinden an

laşıldığına göre orada yaşayan hemcinslerimizin durumu gittikçe kötüleş
mekte ve insanlık haklarından (doğal haklardan) olan namus, can ve mal
lan, giderilmesi mümkün olmayan tehlikelere atılmış bulunmaktadır. Bir 
zamanlar Samsun'da görülen huzur ve düzen İngiliz işgal birliklerinin var
lığına dayamyordu. Nitekim İngiliz birliklerinin siyaset gereğince çekilip 
gitmesinden cesaret alan Türkler, yine eskisinden fazla bir şiddetle vah
şetlerine girişmişlerdir. Korunma vasıtalarından yoksun olan soydaşlan- 
mız, resmî hükümet tarafından derece derece silahlandınlan ve donatılan 
Türklerin vicdanına terk edilmiştir. Trabzon'a gelince :

Durum, şehir içerisinde bir dereceye kadar iyi ise de Rum köyleri gü
venlik altında değildir. Bu durum diğer sahil şehirlerinde de hüküm sürü
yor. Yabancı devletlerin müdahale bölgesi dışında kalan Rumlar, İstanbul 
yasal hükümetine karşı ayaklanmış ve bu durum devletli zatınızca da bi
lindiği üzere eski komitecilerin kılıç artıklanndan meydana gelmiş gayrita- 
bii ve gayrimeşru bir idarenin mazlumudurlar. Alınan bilgilere göre gayri
müslim unsurlar eskiden olduğu gibi silah altına davet edilmektedir. Bu 
yüzden Giresun şehrinin çoğunluğunu teşkil eden ve geçimleri yalnız fın
dık ticaretine bağlı bulunan Rum unsuru mal yönünden pek büyük zarar
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lara uğramış, adeta dilenci olmak derecesine gelmiştir. Bu üzücü sefaletin 
genel bir şekil almasına sebep de, Elenizm'ln can düşmanı olan Türkler 
tarafından, biricik gelir kaynaklan olan fındık ağaçlannın kesilmesi ve ka
lan mahsulün toplanmasına şiddetli şekilde engel olunmasıdır. Giresun'un 
belediye başkanının ise hıristlyanlan ezmek, mahveylemek haince maksa
dıyla giriştiği ve üç yıldan beri çekinmeksizin tatbik etmekte olduğu meza
lim tüyleri ürpertecek, dehşet verecek mahiyettedir. Ateşkesin ardından 
adalet ve kanunun cezalandırmasından korkarak dağlara sığınmış olan 
ve daha sonra hükümet tarafından affedüdekten sonra Gtresun Belediye 
Başkanlığına tayin edilmiş olan bu kandökücü tek ve mutlak zalim kesil
miştir. Bildirildiğine göre İstanbul'dan Giresun'a gönderilen İngiliz siyasi 
temsilcisi Türkler'e pek hoşgörülü ve güleryüzlü davranıyor. Bu üzücü şart
lar içinde bolşevik istllasınden kaçıp memleketlerine kavuşan birçok soy
daşımız hayatlannı sürdüremeyeceklerini anlayarak akın akın bolşevik* 
lere iltica etmek üzere tekrar Rusya'ya göç ediyorlar. Ölümden ölüme atıl
mak demek olan bu hareketleri şüphesiz bolşevikleri; katil ve kan içici 
Türklere tercih etmek düşüncesine dayanmaktadır. Öteden beri birçok fe 
laketler, kötü olaylar geçirmiş ve şimdi de geçirmekte olan Pontus, büsbü
tün helak ve harap olmazdan önce dost ve müttefik devletler katında biz
zat girişimlerde bulunmanız istenilen ve takdir edilmeye değer bir hizmet 
olacaktır. Pontus Elenizmi geleceğini sabırsızlıkla bekliyor. Pontus, Banş 
Konferansı'nın siyasi geleceğine İlişkin kararlan bir an önce tatbik etmek 
suretiyle kurtulmak istemekte ve hiç olmazsa nefret dolu harp esnasında, 
sayılamaz üzüntü verici kötülüklere uğramış ve şimdi de huzur ve güven 
nimetinden mahrum bulunan halkın hayatını güvenliğe kavuşturacak ve 
koruyacak acele alınması gerekli önlemlerin hemen süratle alınması için, 
yer küresi üzerinde karşı koyabilecek güçteki kuvvetli devletler ile şefkat
li annesi Yunanistan'a yönelerek allcenâb ve adaletsever vlcdanlanna 
başvurmakta ve yardım istemektedir. Herhalde babamız olan Yunan hü
kümetinin, vatanımızın geleceğini ve hayatını güven altına almak uğrunda 
saıfedilen çalışmaya yeni şekilde katılacağına inanarak ben kölenizin ve 
Pontus vatandaşlannın minnettarlık ve saygı hislerini kabul etmenizi rica 
ederim.

İmza : (Yoktur)

Trabzon Metropolldi Hrlsantos'un evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya
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PONTUS RUMLARI YUNAN ORDUSUNA NASIL YARDIM EDİYORLAR?

Aziz Türk yurduna batıdan saldıran Yunanlılar'ın vahşetleri milletle
rarası soruşturma heyetinin ve birçok tarafsız şahitlerin raporları ile tam 
olarak belgelenip kesinlik kazanmıştır. Haksızlığı temsil eden Yunan or
dusuna, Osmanlı vatandaşlarından olan İstanbul Rumları ile, üzerinde 
uğraştığımız bölgelerde yaşayan Rumların ne kadar yardım ettiklerini de 
belge ile isbat etmeye çalışmak, güneşi -ışığı altında yanarken- mevcut
tur diye iddia ve İsbata kalkışmaya benzer, gülünç bir hareket olur. Trab
zon, Samsun, Amasya vs. metropolithanelerinin teşvikiyle Pontus Rum- 
lanndan birçoklarının Yunan ordusu saflarına katıldıklarını ve Pontus 
Taburu adıyla Yunan ordusunda bölükler, taburlar oluşturulduğunu ve 
bu işte en mühim rolü her zaman olduğu gibi Hrisantos'un oynadığını ise 
aşağıdaki belgeler ispat edecektir.

Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendi'ye
Hürmetli Efendim.
............................. B. Patmanidls meselesine gelince kendisinin

Sürmene'ye gidip Metropolitle görüşmesini teklif ettim. Başlangıçta durum
ların uygun olmayışından dolayı yapılan teklifi kabul etmeyen bu kişi, da
ha sonra Metropolite bildirilecek önemli konuların varlığından dolayı, git
mek mecburiyetinde bulunduğundan söz ederek razı olmuştur. Pek önem
li dediği konular hakkında bana bir şey söylememiş ise de dışarıdan işit
tiğime göre anlatılan konuların, Türklyede bulunan Rumların kurtulması 
üzerine kurulmakta olan gönüllü taburları ile ilgili bulunduğunu anladım.

Trabzon : 30 Ekim 1917* 
Katip : A. Sünedyadis

Metropolit Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Kime Yazıldığı Belli Olmayan Bir Mektup
Selanik : 20 Aralık 1918

Fazlletlü,
Trabzon Metropolidi Hrisantos hakkında imkân ölçüsünde bilgi verme

nizi rica ederim. Ben O'nun yeğeniyim. Eniştesi ailesi ile birlikte burada 
olup sapasağlamdır. Beni hatırlayacağınızı ümit ediyorum. Ben Hrisan
tos'un (1912) yılında Galatasaray Sultanlsi'nde imtihan veren yeğeniyim.

n  (F. 105) 1914 Le secretaire E. Soudiadis
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O sırada bana karşı göstermiş olduğunuz iyilikleri asla unutmayacağım. 
Size sonsuza kadar minnettar kalacağım. Şimdi 1916’dan beri bulundu
ğum Yunan ordusunda subay olarak hizmet ediyorum. Seferberlik süresin
ce orduda bulunduğum gibi son zamanlarda (Çina=Çey na) 'da * Bulgar hat
tına karşı yapılan taarruza da katıldım. Bu savaşta bir şarapnel misketiy
le ayağımdan hafif şekilde yaralandım. Şimdi hamd olsun pek iyiyim. Da
yıma verilmek üzere birfotoğrafımı ilişikte gönderiyorum. Verdiğiniz taktir
de son derece minnettar olacağım. Göndereceğiniz bilgileri bekleyerek bü
tün kalbimle teşekkür eder ve ellerinizden öperim.

İmza : 35. Alayın 3. Taburu Üsteğmenlerinden 
Atlnas Tasudis**

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya

Suret
Trabzon Metropolidi Hrisantos'a Hitaben

On günden beri Selanik'te bulunuyorum. Geçici olarak Üçüncü Gönüllü 
Bölüğü'nün kumandasım üzerime aldım. Şimdiye kadar Selanik'te 250'şer 
mevcutlu üç bölük kuruldu. Silah altına alınmak meselesi düzenli olarak 
sürmektedir. Pek yakın zamanda mükemmel bir alay oluşacaktır. Kurul
muş bulunan bir taburun evvelki gün yemin töreni yapıldı. Törenin ardın
dan şenlikler düzenlendi. Bölüğüm erlerinin asken disiplini iyi ve her za
man şen ve şatır bulunduklanndan kendilerinden memnunum. Bütün as
kerler, vatanlanm bir an önce kurtarmak arzusundadırlar.

Gümülclne'ye yani vatanlanna tekrar dönmek meselesi baş gösterdi. 
Kısım kısım birçok aileler hareket ediyorlar. Katenlyotis Efendiye saygıla- 
nmı taktlm ediniz. Atina'ya geldiğinde beni yaverlikle yanına getirtmeye 
çalışsın. Zira bu görev hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahibim. Arzu 
ederseniz şimdiden getirilmem tçin Katenlyotis Efendi ile birlikte çalışınız. 
Bu vesile ile arasıra beni rahatsız etmekte olan hummadan kurtulmuş olu
rum. Şimdiden oraya aldınlmaklığım teşebbüsünde bulunduğunuz takdir
de hazırlıklarımı tamamlamak için bilgi vermenizi rica ederim.

İmza: Yeğeniniz Üsteğmen
Tanas Tasudis***

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

(•) (F.105) Tchlna
(**) (F. 105) Tanas Tassoudls

(•••) (F. 106) Tanas Tassoudls
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Meşrutiyet Caddesi 
Metropol Sokağı 1 Kasım 1919

Hrtsantos'a Mektup
Muhterem Dayım,
Bir hafta önce Atina'ya geldim. Teğmen Yaban* Efendiyi gördüm. Tav

siye mektubunu verdim. Kanenlyotis** Efendinin burada bulunduğunu adı 
geçenden haber aldım. Eğltlmyerlne*** girmezden önce bu efendi ile görüş
meyi daha faydalı buldum. Oturmakta olduğu (İlon) Otellne(l) giderek gö
rüştüm. Nasıl hareket etmeyi düşündüğümü sordu. Adı geçen derhal em
rindeki subaylardan birini çağırtarak beni taktlm ettikten sonra pazartesi 
günü eğitimyeri yüzbaşısı İstefanakl(2) Efendiye götürülmekliğimi tenblh 
etti. Ondan sonra eğitimyerlne kay d ve girişimin yapıldığı takdirde Darü'l- 
fünun'a (Ünlverslte'ye) devam etmeme bir engel olup olmadığını sordum. 
Adı geçen, bu gibi öğrencilerin meselesinin çözümlenmesi, Başbakan'ın bu
raya gelmesine bağlıdır, cevabını verdi. Fakat ben her ihtimale karşı Da- -  
rü'l-fünun Hukuk Fakültesine kayd edildim. Duruma bakılırsa her iki fa 
külteye de devam etmeye engel olacak hiçbir sebep yoktur. Bundan baş
ka maddi bir çıkar sağlamış oluyorum. Çünkü Türkiye'den gelen öğrenci
ler öğrenim ücretinden muaftır. Bu bakımdan öğretim ücreti olan 405 Drah- 
mi'yi tasarruf etmiş oluyorum. Buna karşılık her bir fedakârlığı göze ala
rak zorunlu olarak bulunamadığım dersleri uzun kış gecelerini bu işe ayır
mak suretiyle tamamlamaya çalışacağım....

Batum'u ziyaretinizden sonra tekrar İstanbul'a döneceğinizi memnuni
yetle (Katenlyotisi Efendiden öğrendim. (Atanasaki) Selanik'te bulunan 
Üçüncü Gönüllü Bölüğü'nün kumanda ve idaresini üzerine alarak talim ve 
terbiyesiyle uğraşmaktadır.

Muhterem Dayı,
Katenlyotls Efendinin gitmesi vesilesiyle özel hayatıma ilişkin durum

ları size yazıyorum. Yaklaşık olarak bir aydan beri eğitimyeri çalışmaları-
(*) (F. 107) le lieutenant loban.
(••) M. Katenlotls (F.107; F.106'dakl ile aynı kimse) Katenlyotls olmalı.

(***) Talimgah- Camp d'instruction.
(1) (F. 107) l'hotel lion
(2) (F. 107) Stefanakls .

İmza : Yeğeniniz 
Yorgl Tasudis

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dlmltraki

Çevirmen 
Üsteğmen Ziya

Metropolit Hrisantos'a Mektup
Atina : Metropolit Caddesi-Numara 37

4 Aralık 1919
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na devam etmekte isem de Kateniyotls Efendiye arz ettiğim gibi talim ve 
öğretim düzenli olarak yapılmayıp büyük bir gevşeklik ve tembellik gözlen
mektedir.

Bizi yetiştirmek İçin tayin edilen subaylar görevlerini arzu ve hevesle 
yapmıyorlar. Bunun sebebini bilemiyorum. Yalnız bildiğim bir şey varsa o 
da, bu düzensizliğin bizi üzmesidir. Bu durumlar devam ettiği taktirde kıy
metli vakitlerimizi boşa harcamaktan başka bir şey elde edemeyeceğimiz 
muhakkaktır. Böyle olduğunu bilseydim eğitimyerine girmek arzusunu 
başka şekilde tatmin ederdim. Bu düzensizlik ve tembellik dört bölüğün 
dağılmasına sebebiyet verdi. Evvelce her bir bölükte bulunan 240 mevcu
da karşılık şimdi ancak 80-90 asker kalmıştır. Bu hal manevi kuvvetimizi 
kırıyor. Bu konulan arz eylediğim Kateniyotis Efendi, eğitimyerinin düzel
tileceği sözünü verdi. Eğitim ve öğretimin ne zaman son bulacağı hakkın- 
daki soruma karşı adı geçen, Türkiye meselesinin gelişmesine bağlı olan 
bu meselenin şimdilik bilinmediği cevabını verdi.

Bu sıra Trabzon'da nasıl vakit geçirdiğinizi anlamak için mektubunuzu 
beklerken emin ve güzel şartlarla görüşmenizi Cenab-ı Hak'tan diliyorum.

Muhterem Efendi,
Meşhur Kemal'in Teşkilat-ı Milliuesinin eski merkezi Balıkesir'den 

yazıyorum. Genel karargah dün bu şehre ulaşmıştır. Birliklerimizin düş
man birlikleri hatlanna karşı ilk taarruzda gösterdiği cesaret, fedakârlık, 
yiğitlik mümkün değil, tarif edilemez. Düşman bütün cepheden, dağınık, 
perişan bir şekilde geri çekiliyor. Geri çekilme sırasında birçok harp araç
ları tüfek, cephane, top vs. terk etmektedir. Ordumuz zaferden zafere uçu
yor, birçok yerleri feth ve zabt ediyor; düşmanlan esir ediyor ve esir kar
deşlerimizi kurtanyor. İleri yürüyüşünü engellemek mümkün değildir. Şim
di ordumuz Bursa ve Uşak'ın ilerisindedir. Yunanistan'ın bu noktaya vara

C) Etat-Major du Quartier-General. I

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimltrakl

Yeğeniniz: Yorgl Tasudis 
Çevirmen 

Üsteğmen Ziya

Genel Karargâh Erkân-ı Harp Dairesi*
Balıkesir : 22 Haziran 1920

Hrisantos'a Hitaben
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cağım kim ümit ederdi. Yunanistan'a bu kadar şeref ve zaferler sağlayan 
Kemal'e aferin.

Yunan Genel Karargâhı 
Erkân-ı Harbiye Dalrest'nde Teğmen 

Tanas Tasudis*
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitrakl Üsteğmen Ziya

İzmir : 26 Haziran 1920 
Hrtsantos'a Hitaben

Muhterem Dayım,
Sevgili Atanasakl'den meselemizi ilgilendiren konulan öğrendim. Pınl 

pınl ve mesut günlerin Pontus için de doğmasını dileyelim. Manisa'daki 
Pontuslular vatani görevlerini yerine getirmek arzusunda bulunduğundan 
terhis işi uygulanmadı. Büyük taarruzun yapılacağı sırada çavuş sıfatıyla 
hizmet ettiğim I. bataryanın bağlı olduğu muhafız alayı kumandanlığından 
cephenin 1leri hattına gönderilmekliğimi dilekçe ile istedim ise de, alayım 
almış olduğu hareket emri başvurumun kabul edilmesine engel oldu. Taar
ruz başladığı zaman yüreğimde aşk ve intikam tufanı doğmuştu. Cepheye 
gitmek için tekrar tekrar başvurdum. Hepsi neticesiz kaldı. Alay son olay
lar sebebiyle yerinde kalması için almış olduğu ikinci bir emir üzerine ha
reket etmedi. Genel kumandanlığın emri ile gizliliği gerektiren görevlerde 
hizmet vermek üzere müstahkem mevki kumandanlığı kadrosuna venidim. 
Haftada iki defa İzmir, Aydın ve kazandığımız diğer topraklann en son 
noktasına kadar seyahat ediyorum. Birçok yerleri dolaştım. Türklerin, Kü
çük Asya** içerisinde yapmış olduklan tahribatı yakından gördüm. Muh
terem Dayım, taarruz başladığı gün Atanasaki genel karargâhta idi. Şim
di Bandırma'da bulunuyor. Doğu Trakya'da pek yakında uygulanacak as
keri harekât için bugünlerde buraya inmelerini bekliyoruz....

İmza
Aydın Demiryolu İstasyonu 

Müstahkem Mevki Kumandanlığında 
Çavuş Yorgi Tasudis 

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dlmitrakl Üsteğmen Ziya

(V Athonasse Tassoudts (F. 109)
N ot: Fransızca nüshada Mülazlm tçln de Mülazlm-ı evvel İçinde :
Lleu te nant=teğmen denilmiş.

(*V Anadolu
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Muhterem Dayım,
Size iki mektup yazdım. Şimdiye kadar almış olduğunuza inanıyorum. 

Pontus'un kurtulması hakkındakl emrinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Gecik- 
meyeceği inancındayım. Atina bölükleri burada toplanmıştır. Bunlar ara
sında bizim Yorgi de tam bir asker sıfatıyla bulunmaktadır.

Askerî görevlerimin iyi bir şekilde yerine getirilmesinde göstermiş oldu
ğum iktidar ve liyakatim üstlerim tarafından taktir edilerek bundan birkaç 
gün önce askerî liyakat.......................

Zarfın üzerinde ortasında bir haç bulunan Gönüllü Pontus Taburu'nun 
mührü bulunmaktadır.

KAFKAS'TA OLUŞTURULAN BİRLİK VB BATUM ÇALIŞMALARI
Sözünü etüğimiz tertibat ve teşkilattan başka Kafkasya ve Batum'da 

toplanan Rusya'daki Rumlarla, Anadolu Rumlarmdan ticaretle uğraşıp 
orada yerleşmiş olanlar, Kafkasya'da aslen Rum olup Rus ordusunda ye
tişmiş subaylardan Albay Ananiye adında birinin kumandasında bir bir
lik oluşturmuşlardı. Bu birlik Kafkasya'nın Bolşevikler tarafından işgali 
üzerine dağılmasaydı şüphesiz Trabzon çevresine çıkarılacak ve Pontus 
hükümetinin kurulmasını sağlayacakü. Batum şehrindeki çalışmaya ge
lince; pek önemli sonuçlar vermemiş olan bu kısım hakkında biraz aşa
ğıdaki bölümde gerekli bilgiler verilecektir. (Birliğin oluşmasına ve Batum 
çalışmasına dair ayrılmış bölüme bakınız). Yukarıda Kostantinidis'in 
Marsilya'daki Kongre adına çektiği telgraf bu birliğin meydana gelmesiy
le ilgilidir.

Yapılan zülumler ve facialar maksada erişmeye yetmiyordu. Çünkü 
bütün gayretlere, göçmen getirmek, Rum yerleştirmek ve bu şeklide nü
fusu Karadeniz'in belli başlı şehirlerinde olsun kabartmak düşünceleri-

İmza
Genel Karargâhta Pontus Gönüllüleri 

Taburu Teğmenlerinden Yeğeniniz 
Tanas Tasudis

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimitraki

Çevirmen 
Üsteğmen Ziya

MÜSLÜMANLARI NASIL KANDIRIYORLAR?
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ne ve hareketlerine rağmen en çok kalabalık oldukları Samsun'da bile 
nüfusun üçte birini geçememişlerdi. Bu sebeple maksatlarım gerçekleş
tirmek yolunda açıkça mücadeleden kaçmıyorlardı. Her tarafta hayret ve 
ızdırap ile bu korkunç manzarayı seyretmek bahtsızlığında bulunan Türk 
ve İslâm büyük kitlesinin kesin olarak doğacak olan galeyanından, hak
lı karşı koymasından canilere mahsus bir panik ile dehşete düşmüşler
di. Onun için bu tehlikeli yolda Müslümanları biraz daha avutmak için 
beyannameler yayınlıyorlar, parlak hülyalar şeklinde Pontus'un gelece
ğinden kendilerine söz verilen mutluluktan bahsediyorlar, kardeşlikten 
dem vurarak Türk halkını yasal ve fedakâr reislerinden uzaklaştırmak is
tiyorlardı. Marsilya'daki Pontus Kongresi Başkanı K. Konstantinidis'in İs- 
lâmlara hitaben imzası altında yayınlattığı işte bu kandırmak amacıyla 
yazılmış açık mektubu okuyunuz; halbuki mektuptaki dostluk ve kar
deşlik nakaratlarını geçici bir zaman için ağzından düşürmeyen cânilerin 
yüreklerinde (Merzifon Koleji Harb Edebiyatı Bölümüne bakınız) sönmez 
bir kin ve düşmanlık, iftiraya dayalı bir imha ve bir intikam ilkeleri kazı
lı idi.

Pontus'taki Müslüman Hemşehrilerime Açık Mektup
Marsilya : 12 Şubat 1920

Aziz Hemşehrilerim,
İçinizden bazılarının bana vatanıma ihanet ve -haketmiş olmadığım 

halde- benim için pek de iyi olmayan diğer değişik layık olmayan hareket
ler isnad ettiklerini üzüntü ile öğrendim. Buna sebep olarak da Pontus'un 
bir cumhuriyet halinde idaresini veya daha doğrusu Müslüman ve 
Hristiyanların aynı haklara sahip olmalarını isteyerek Pontus'un bağımsız
lığı, özerkliği için çalışmakta olduğum gösteriliyor.

Bir kelime ile söylebilirim ki ben güzel vatanımızı İstanbul memurları
nın tiksinti veren boyunduruğundan kurtararak hürriyete kavuşturmaktan 
başka bir şey istemiyorum. Bu adamların, sevgili vatanımıza karşı işlemiş 
oldukları fenalıkları ve hükümet gücünü uygulayamadıkları gibi memleke
timizi felaketlere ve harap olmaya sürüklediklerini hepiniz bilirsiniz.

Geçtiğimiz yaz içerisindeki Banş Konferansı'nda Mösyö Jorj Kleman- 
su Türk delegelerini Paris'ten geri gönderirken, hükümeti yönetmesini bil
mediklerini bununla birlikte bu konuda suçlan olmadığını, onlara söyleme
yi ihmal etmemişti.
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Kürtler bile Konferansa verdikleri muhtıralarında kendilerine sarhoş 
ve cahil memurlar gönderen İstanbul'u istemediklerini bildiriyor ve bağım
sızlıklarım istiyorlardı.

Suriye, Filistin, Killkya, Irak, Antalya çevresi ve Ermenistan'ın İstanbul 
kırtasiyecilerinin nüfuzundan ayrıldığı ve İstanbul'un da aynı akibete uğ
ramak tehlikesinde bulunduğu bir sırada niçin Pontus da aynı hakları ile
ri süremesln. Memleketimiz, bağımsız bir hükümet teşkil edebilecek her şe
ye sahip olduğu gibi yöre halkı ile kesin olarak ilgilenmeyen, dışarıdan gel
miş memurlara ihtiyaç hissetmeden (kendi kendini idare) ve (hürriyet) 
prensiplerine bağlı olarak kendi geleceğini kararlaştırmaya muktedirdir.

Bir zamanlar Ermenistan'a bağlanmak istenildiğimizi biliyorsunuzdur. 
Bu ancak pek büyük çalışma ve gayretler karşılığı böyle bir çözüm şekli
nin adaletsizlik, münasebetsizlik ve uygun olmadığını anlatmak suretiyle 
ortadan kaldırılmıştır. Artık bütün dünya bir Pontus meselesi bulunduğu
nu biliyor. Bu büyük maksadımızın başarıya ulaşması için büyük bir kâr 
ve büyük bir adımdır. Çünkü şimdiye kadar bütün bu memleketler Erme
nistan'ın zayıf hakimiyetine dahil ediliyordu.

Müslüman hemşehrilerimize karşı hiçbir kin ve düşmanlığımız olmadı
ğı gibi aksine onlarla geçen zahmetli ve felaketli günlerden sonra sulh ve 
uyuşma halinde çalışarak sevgili vatanımızın mutluluğunu temin ve herke
sin iyiliği için tam bir kardeşlik ve aile halinde onlarla birlikte çalışmayı ar
zu ediyoruz.

Pek iyi biliyorsunuz ki tiksinti veren fikirlerle hareket eden efendiler ve 
ağcdann idare şeklinin zamanı geçmiştir. Bunlar çağımızın düşüncelerine 
uymamaktadır. Herkesin ilerlemeye doğru yürüdüğü bir zamanda bizlerin 
de tedhiş usulündeki vakti geçmiş yönetim şeklinden vaz geçmemizin za
manıdır. İşte uygar memleketlerde, Giresun gibi derebeylik süren bir Os
man Ağa tarafından dehşete düşürülmüş bir şehir görüyor musunuz? Ge
rek İslam ve gerekse Hristiyan bütün dünya kamuoyunun düzeltildiğini ve 
kendimizi mutluluk ve ilerlemeye ulaştırmak için de yeni düşünceler ve 
metotlar kabul etmek mecburiyetinde bulunduğumuzu bilmeliyiz. Mösyö 
Klemansu'nun Türk delege heyetine hitaben yazılmış mektubunun anılma
ya değer şu cümlesini hatırlatırım, diyordu ki: Memurlar memleketi idare 
etmesini bilmediler ve bu memleketler bundan sonra artık onların idaresin
de kalmayacaktır.

Gerçekten, bu kadar asırlık Türk işgali memleketimizde ne yapmıştır? 
Bayındırlık konuları açısından her şey inşa edilmeye muhtaçtır. Bir yolu
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muz, bir köyümüz, hatta bir kanalımız yok. Denizcilik hayatımn geçim sağ
lamak için olağanüstü önemi olan bir memlekette ve Batum'dan İstanbul'a 
kadar uzayan saha içerisinde Trabzon, Giresun, Samsun vs. gibi önemli 
şehirler bulunduğu halde tek bir liman, fena havalarda yük almak ve ver
mek için tek bir sığınacak yer yoktur. Aksine diğer memleketlere bakınız, 
mesela Fransa'nın Akdeniz'de bunun yansı olan bir sahil kısmı üzerinde. 
Manton ile Serber arasında 62 liman ve deniz sığınağı vardır. Fransa gibi 
zengin olduğunu söyleyeceğiniz bir memlekete kadar gitmeyelim. Bize pek 
yakın olan Rusya'ya, Romanya'ya, Bulgaristan'a bakınız; bunlardan son 
ikisinin bağımsızlık tarihleri o kadar eski olmadığı halde böyleslne geliş
mekten bunlan hiç bir şey engelleyemedi.

Daha ne söyleyeyim; halkımız yanndan emin olmayarak, yaşadığı 
asayişsizlik dolayısıyla bütün şahsî girişimleri felce uğratan hükümetin 
kötü maksatlanyla engellenmediği zamanlarda bile, ziraat ve sanayi işle
rine rahatça kendilerini bırakamıyorlar. İşte bu sebeplerden dolayıdır kl 
Pontus Cumhuriyeti esaslannı bir şekil ve şartlara bağlamak istiyoruz. 
Kafkas sınırlanndan Sinop'un batısına kadar uzanan sahil ve bunun hin
terlandını oluşturan topraklan kapsayacak olan bu memlekette bir adalet, 
Müslüman ve Hristlyan herkes için bir kanun olacaktır. Zulümden pek çok 
acı çektiğimiz için onu kimseye reva görmek niyetinde değiliz. Ancak hem
şehrilerimizden herhangi meslekten olursa olsun herkesle samimi, kalpten 
ve serbest bir işbirliğinden başka bir şey istemiyoruz, ki herkesin menfa
ati de bundadır. Hiç bir millete hükmetmek istemediğimiz gibi, başkalan- 
mn hükmetmesine de tahammül edemeyiz. Memleketimizin resmî dili 
Türkçe ve Rumca olacaktır.

Bütün bu çalışmalardan maksadımız ancak bugüne kadar bizi ayıran 
ve mutluluğumuza engel teşkil eden kavgalan, anlaşmazlıklan ortadan 
kaldırmak ve elele vererek ilerleme ve mutluluğumuz için, Müslüman ve 
Hristlyan birlikte büyük bir gayretle çalışmaktan ibarettir. Ben ise memle
ketimde doğmuş olan Hristlyan hemşehrilerim gibi, Müslümanlann da iyi
liği için ve yıkılmışlıktan memleketi kurtarmak için bütün gayretimi harca
maya karar verdim.

Kostantin Jakovn J. Kostantinidis* tarafından imza edilmiştir.

(*) (F.l 14 ) : Constantln G. Constantlnldls.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
BAŞLICA TEŞKİLÂT MERKEZLERİ

Giriş İle Teşkilât>ı Esasiye konularında özel olarak tarif edilip açık
landığı üzere Pontuscular'ın çalışmalarının odağını Trabzon, Samsun, 
Merzifon çalışmaları oluşturmuş ve çizdikleri sınırlan içerisindeki diğer 
şehir ve kasabalarda birer şubeleri bulunmuş idi. Bundan dolayı teşkilât 
hakkında genel ve köklü bilgiler verdikten sonra bölge bölge, belgelere 
dayanarak meseleyi bir kat daha açıklığa kavuşturmaya ve aydınlatma
ya başlayalım :

SAMSUN
Eldeki belgelerin en eski tarihlileri Merzifon'da 1904 ve Samsun'da 

1908'dlr. Fakat Samsun'da bundan önce de faaliyet olduğu ilk olarak 
verdiğimiz Samsun'a alt belge içerisinde de anılmakta ve itiraf edilmek
tedir. O zamana kadar ÎEgntaa idman Kıılfllm) [Pontus Spor Kulübü] ve 
(İrfanperverler Kulübü) [Bilimseverler Kulübü] namıyla kendi deyimleri 
üzere "hemcinslerini Yunanlılığa has bir surette terbiye etmek" için 
mevcut olan kurumlar bir kat daha düzenlenerek ve tertiplenerek bun
larla beraber çalışma yapmakta olan Rum çetelerinin hareketi teşkilat al
tına alınmak istenmiştir.

Bir sureti kitabımıza alman Rumca haritaya göre bilinen sınırlar içe
risindeki Pontus Cumhuriyetinin merkezi Samsun olarak gösteriliyor. 
Tabii bu önem Samsun'un ticaret olarak ve iktisadi olarak sahip olduğu 
yer ile coğrafi konumundan ileri gelmektedir. Hatta işte bütün bu emel
lerin gerçekleşmesi içindir ki 50 yıl içerisinde Samsun'a 30 bin yabancı 
Hıristiyan getirilmiştir. Bunlar mülk ve toprak sahibi değildirler. Halbu
ki buna rağmen yine Samsun'da 180 bin Müslümana karşılık ancak 60 
bin Rum vardı. Merzifon'dan gönderilip Samsun metropolithanesinde ele 
geçirilen ileride nakledeceğimiz belge, yukarıda söz ettiğimiz çalışmanın 
genişletilmesi için (Kole|) tarafından arsası bağışlanan yere bu konuya 
ayrılmak üzere bir binanın kurulması için yardım toplanmasını ve bunu 
sağlamak üzere başvuracaklara yazılacak mektupların (Yunam Konsolos- 
hanesij'nin resmî mührüyle mühürlenmesini istemektedir.

Samsun'da Mlkail Efendi'ye
12 Ocak 1909

Yabancı bir okul içinde 140 kadar öğrenci tarafından temsil edilen 
ulaşmak istediğimiz haklarımız ve menfaatlerimizin tamamen elde edilme
sini hedef alan kutsal savaşımızın iyi şekilde yönetilmesini sağlamak dü
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şüncesiyle manevi olarak yardımınızı rica etmekle şeref duyuyoruz. Bu öğ
rencilerin yıllardan beri birisi (İıfanperver) Kulübü ve diğer (Pontus İdman 
Kulübü) adlarıyla kurup yaşattıkları iki demeğin biricik gayesi, varlığım 
sürdüren soydaşlarını Yunanlılığa layık ve has bir surette terbiye etmek
tir. Fakat her yıl düzenli bir şekilde mevcutlan artmakta olan bu iki deme
ğin kutsal savaşlannı daha serbest ve daha uygun bir kanala yöneltebil
mesi için üçüncü bir merkezin sağlanması kesin olarak gerekmektedir. Bu 
iki demeğin arzulanyla, izlemekte olduğu gayenin yüceliğini taktir ederek, 
Kolej tarafından bağış yoluyla verilmesine razı olunan arsa içerisinde bir 
binanın kurulması için yardım toplamaya başladık ve bunun için de biz
den biri olduklan için öğündüğümüz arkadaşlara açık mektuplar göndere
rek başvurmaya karar verdik. Lütfen adı geçen mektuplann Samsun'da 
bulunan Yunan Konsoloshanesine mahsus resmî mühür ile mühürlenme
sine yardımcı olmanızı arzu ederiz. Milletin saadet ve selametine yönelik 
olan bu isteğimizi iyi şekilde kabul edeceğinize ümidimiz tamdır. Şükran 
ve hürmetlerimizi takdim ederiz.
İıfanperver Klübü Reisi: Teoharidls Klüp Katibi: G. Saramas
Pontus Cemiyeti Reisi: Mlhall Papadopulos Pontus Katibi: N. Mimooğlu*

Çevirmen: Üsteğmen Ziya

Anılan teşkilata ait bir derneğin elde edilen tüzüğü incelenince çalış
malarını ne derece genişlettiklerini, köylere varıncaya kadar silahlı ihti
lal birlik ve müfrezeleri meydana getirdiklerini, her 10 genç başına birer 
onbaşı tayin ettiklerini ve hepsine silah dağıtarak askerî bir ayaklanma
ya hazırlandıklarını göstermekle beraber bu teşkilata bağlanmayanların 
kendi kurdukları mahkemelerde yargılanma usulünden ve teşkilatın ça
lışma şeklinden söz eylemektedir. Adı geçen tüzüğün tercümesi sureti 
aşağıdadır :

SURET
Madde 1. Zorba hükümetin teşvikiyle Adana vilayetinde ve başka yer

lerde ortaya çıkan öldürme olaylanndan sonra gizli bir toplantıda Sam
sun'da Müdafaa-i Meşruta (Şart olunmuş Savunma) adındaki bir dernek 
kurulması fikir ve karanna vanlmıştır.

Madde 2. Savunma Derneğinin maksadı ikidir. Birincisi hürriyeti istib- 
data karşı savunmak; İkincisi zorbalann soydaş Ortodoks halkına karşı 
ortaya çıkması muhtemel saldınlarından, milletdaşlarımızın hayat, namus 
ve servetini korumaktır.

Madde 3. Savunma Derneği maksadına ulaşmak için bölgede öyle bir

(•) (F. 116) N. Medjoğlou
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teşkilat yapılmalı ki Rum halkının bir araya gelmesi ve işbirliği yapması 
mümkün olabilsin ve kendi kuvvetleriyle muhtemel bir tehlikeyi ortadan 
kaldırabilsln.

Madde 4. Savunma Demeği bir başkan ile iki üyeden oluşan bir heyet 
tarafından idare edilir. Adı geçen üyelerden biri Savunma Demeği adına 
işlerini yönetecek (veznedar) ve diğeri her toplantının karar defterinin dü
zenlenmesine ve haberleşmenin yürütülmesine memur bir yazıcı olacaktır. 
Heyetin gerçekleştireceği görev, karar altına alındıktan sonra imza ve tes
pit edilerek karar defterine kayt olunacak.

Madde 5. Demek ilk olarak her bir kısım için bir amir tayin edecek. 
Amir her dairenin en muktedirlerinden seçilecek ve demek merkezi ile doğ
rudan doğruya temas etmeksizin veyahut demek merkezinin üyelerini ta- 
mmaksızın anılan demeğin emir ve işareti gereğince dairesinin düzenlen
mesi görevini üzerine alacaktır.

Madde 6. Daire amiri yönetim kurulunun uygun bulmasıyla ve kendi 
başkanlığı altında idare heyetini oluşturmak için dairesi içerisinde üç kişi 
seçecek; işte bu yönetim demek merkezinin Savunma Demeğinin mührüy
le mühürlenmiş yazısı olarak bildireceği emirleri yerine getirmeye memur 
olacaktır. Şayet daire amiri, seçilen kişilerle çalışamaz ise, demeğe haber 
verip demek onun yerine başkasını tayin edecek. Lâkin şayet* daire ami
ri üyelerden bir kaçının değiştirilmesini isterse o vakit demek bu dairenin 
amirini değiştirecektir.

Madde 7. Her heyet, bir genel kurul yaparak onbaşılarım seçer. Bun
ların isimlerini demeğe bildirir. Onbaşıların miktarı her dairenin nüfusu 
miktarına bağlıdır. Onbaşıların isimleri demeğin onayına arz edilerek gö
revlendirilenlerin isimlerini gösteren bir cetvel gönderilecektir. Daire amir
leri, heyetlerin üyeleri ve onbaşılar Savunma Demeğinin mührünü taşıyan 
demek merkezinin mektubu ile tayin edilecektir.

Madde 8. Her onbaşı dairesi içerisinde güvendiği 10 genç seçmeye 
mecburdur. Bu gençler onbaşının bölüğünü oluşturup onbaşının emir ede
ceği yere hemen koşmaya mecbur olacaklardır.

Madde 9. Bağlı oldukları birimin emirlerini yerine getirmeyenler der
nek merkezi tarafından tayin edilecek ceza ile cezalandırılacaktır.

Madde 10. Kadıköy üç kısma ayrılacaktır. Bunlardan birincisi İlyas- 
köy olup, üç heyet tarafından idare edilecektir. Adı geçen heyetler diğer 
daireler gibi çalışacaklar ve aynı programa ve aynı merkeze tabi olacak
lardır, ki tehlike ortaya çıktığında işbirliği yapabilmek için her konu bir ve

(*) Cümlede düşüklük var.
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aynı makamdan idare edilebilsin.
Madde 11. Şehrin düzene konulmasından sonra aynı program çevre 

köylere de uygulanacaktır.
Madde 12. Her şahsın tayininden önce demekten onbaşı bölüğüne va

rıncaya kadar herkes Kutsal İncil üzerine yemin etmelidir. Hz. İsa millet ve 
vatanı namına, teşkilatı sır olarak saklayacağına, Savunma Demeğinin 
(Müdafa-i Meşruta) emirlerini memnuniyetle ve harfi harfine yerine getire
ceğine ve itaatsizlik, hata veya sim açığa vurmak yüzünden uygulanacak 
cezaya boyun eğmeye mecbur olduğu bildirecek ve bunu sağlayacaktır.

Madde 13. Sim açığa vuranlar, yeminden dönen itaatsizler veyahut 
Allah korusun İhanet edenlerin cezalandırılması için, üç sınıf mahkeme bu
lunacaktır. Adıgeçen mahkemeler demek merkezi tarafından tayin olun
muş bir başkan ve dört üyeden oluşacaktır. Allah korkusuyla garezlerden 
ve şahsî duygulardan arınmış olarak gizli mahkemelere ve yemin ile din
lenilecek şahitlerin şahitliğine dayanarak vereceği karan mahkeme yazılı 
olarak demek merkezine zincirleme olarak arz edecek ve işte bu kararla
rın onaylanmasından sonra uygulanmalan için teşkilat üyelerine gönderi
lecektir.

Madde 14. Düzenleme ve teşkilatın tamamlanmasından sonra 20 ya
şından yukarı olan kişilere istisnasız silah dağıtılacaktır. Bu silahlann be
delleri herkesin ekonomik durumuna göre üç kısma ayrılacaktır. Şöyle ki; 
Sefiller tabakasına (fakir olanlara) silahlar gerçekfiyatıyla verilecektir. Di
ğer iki tabakadan yapılacak tahsilatın fazlası kasada kalarak silahlann 
elegeçmesinde veyahut elegeçmesl yüzünden meydana gelecek noksana 
ve bu mûşkU işin nakliye ücreti, sigortası vs. değişik masraflannın kapa
tılmasına ayrılacaktır.

Madde 15. Demek, ihtiyaçtan için faiz ile borç para almak yetkisine 
sahiptir. Bu işlemlerin kabulü Savunma Demeğine alt olacaktır.

Bu teşkilata ek olarak aynı gayeyi takip etmek, sade Türkiye'nin de
ğil dünyanın değişik yerlerindeki Yunan ve Rum dernekleriyle ilişki ku
rup haberleşmek üzere bir de (Mukaddes Rum Anadolu Cemiyeti) mey
dana getiriliyor.

SAMSUN'DA MUKADDES RUM ANADOLU CEMİYETİ
BEYANNAME

Geçirdiğimiz zor günler ve bugün de hüküm sürmekte olan siyasî du
rumdan dolayı gerçek ve önemli korkular, muntazam ve cesur, sonuna ka
dar savunmaya kâdir millî müdafaa teşkilatını gerekli kıldı. Son olarak 
Samsun'da ortaya çıkan Mukaddes Rum Anadolu Cemiyeti aynı maksada
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yönelik ve çalışmaları emir komuta zinciri içerisinde olup, İstanbul, İzmir, 
Selanik, Trabzon vs. milU. merkezlerin aynı cinsten mukaddes demekleri 
ile her zaman haberleşiyor. Demeğin yamlmak bilmez koruyucuları, olay
ları takip ediyorlar. Derneğin diğer sadık üyeleri, gece ve gündüz bütün 
kuvvetleriyle hizmet edip, kötü durumda bulunan Rumluğun intikamını al
maya ve haklarını savunmaya hazırdırlar. İşte bu millî maksadın sağlan
ması için, bütün soydaşlarımız bunu sevgiyle, fedakârlıkla ve vazgeçilmez 
bir gizlilik içerisinde, gerek mallarıyla, gerek canlarıyla korumalıdır. Gücü 
yetenler altınlarını ve fakirler paralarını vermelidir. Vatanm bu feryadına 
kulak asmayan, itaat göstermeyen ve kendisine verilmiş görevini yerine 
getirmeyenler için cezanın en şiddetlisi uygulanacak: Ölüm!

Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti 
Başkanlığı (Üç Mühür)

Samsun Rum Göçmenler Demeği adına toplantıya davet olunup da 
herhalde bu konudan başka çok şeyler konuşulduğu muhakkak olan top
lantılara ait davetiyelerin sureti:

Samsun: 18.7.1919
H. Grigoryadis K. Nlkolaidls
G. Vekayis* İ. Voduroğlu
K. Voduroğlu
Yukarıdaki efendilerin bugün öğleden sonra saat 3.5'da** yapılacak 

oturumda hazır bulunmaları rica olunur.
Başkan: Zilon Eftemyos*** 

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimltraki Üsteğmen Ziya

Samsun Rum Göçmenler Şubesi
Samsun : 19 Kasım 1920

H. Grigoryadis G. Vekaris (Burada yoktur)
K. Doduroğlu K. Nikolaidi
K. Voduroğlu (Bulunmamıştır)
Bugün saat 2.5 sonrada yapılacak toplantıya şeref vermeleri rica olu

nur.
_________________________  Başkan : Zilon Eftemyos r

(*) FA 20 Vekaris, K. Doudouroglou, K. Ntcolatdls, J. Voudouroglou.
(••) g  3 heures de l'apres-mldl.
(**•) Le president: ZUon EJtlmos. Kitapta Eftemyos yazılmıştır. EJtlmos olmalıdır.
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Kimse gelmediğinden toplantı yapılmadı.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya
> . .

Samsun: 2.11.1920 
Samsun Rum Göçmenler Şubesi

İ. Voduröğlu 
K. Nikolaidis

Bugün yapılacak toplantıda saat 3.5da hazır bulunmaları rica olunur.
Başkan: Zilon Eftlmos* 

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Samsun Rum Göçmenleri Şubesi
Samsun : 30 Ekim 1920 

G. Vekaris K. Nikolaidis
K. Doduroğlu H. Grigoyadis
İ. Voduroğlu
Bugün öğleden önce saat 11.00de yapılacak toplantıya kurul üyeleri 

davet ediliyor.
Başkan : Zilon Eftlmus

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Bir taraftan bu şekilde sllahh teşkilat yapılırken diğer taraftan yeni
den yapılacak İstatistik ve araştırmalarda Rum yoğunluğunu artırarak 
hak kazanabilmek için Rum metropolithane kasasından alınarak metro
polit yardımcısı (protosingelos)** ile başrahip tarafından dışarıdan getiri
len Rum göçmenlerini Samsun çevresinde yerleştirmek için harcanan 
büyük paralar ile Andonaki Cinoğlu'nun defterinde de açık bir şekilde 
yazılı olduğu gibi yine bu şekilde Rum nüfusu getirmek ve bu çevrede 
yerleştirmek için ayrılan paralar yardım ve para toplamak ve para harca
mak işlerinin teşkilatla ikiz gibi ilerlediğini isbat etmektedir. Bu arada iki 
nokta dikkatimizi çekiyor ki bunun biri, bu sarfiyatın aynı zamanda teş
kilat ve silahlanma işlerinin teşkilatla ikiz gibi ilerlediğini isbat etmekte
dir. Bu arada iki nokta dikkatimizi çekiyor kİ bunun biri bu sarfiyatın ay
nı zamanda teşkilat ve silahlanma işlerinin arttığı 1918, 1919, 1920 
yıllarına rastlaması, diğeri ise (İstanbul Pontus Genel Merkezi)'nden

O Daha önce Eftemyos şeklinde yazılırken Eftimos yazılmış.
( “ )  F. 121 consadâes parte protosynceile i  1'instaHation...

G. Vekaris 
K Doduroğlu
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OsmanlI Bankası vasıtasıyla gönderilen 16 365 liralık önemli bir pa
radır. Gerek paranın çokluğu ve gerekse bu deyim teşkilatın genel mer
kezinin İstanbul'da kurulmuş olduğunu açığa çıkarmaktadır. Adı geçen 
hesapların aynen çıkarılmış olan suretleri:

Samsun Rum Metropolithane kasasından değişik tarihlerde alınıp 
Rum göçmenlerine sarf olunan paralan bildiren defter tercümesidir : Alı
nanlar aşağıdadır :

Tarih__________ ______________________________________  Kuruş
Aralık 1918 Metropolit kasasmda 4 500
Ocak 1919 Metropolit kasasmda 44 500
Şubat 1919 Metropolit kasasmda 20 000
Mart 1919 Metropolit kasasmda 2 000*
Nisan 1919 Metropolit kasasmda 20 000
Ağustos 1919 Metropolit kasasmda 30 000
Ağustos 1919 Metropolit kasasmda 94 585
Eylül 1919 Metropolit kasasmda 75 800
Ekim 1919 Metropolit kasasmda 48 523
Kasım 1919 Metropolit kasasmda 75 800
Aralık 1919 Metropolit kasasmda 60 000

1918, 1919 yıllarındaki almanlar toplamı 49 390
Ocak 1920 Metropolit kasasmda 45 066
Şubat 1920 Metropolit kasasmda 230 000
Mart 1920 Metropolit kasasmda 220 000
Nisan 1920 Metropolit kasasında 160 000
Mayıs 1920 Metropolit kasasmda 90 000
Haziran 1920 Metropolit kasasmda 585 000
Temmuz 1920 Metropolit kasasmda 452 000
Ağustos 1920 Metropolit kasasmda 130 000
Eylül 1920 Metropolit kasasmda 100 000
Ekim 1920 Metropolit kasasmda 370 000
Kasım 1920 Metropolit kasasmda 80 000
Aralık 1920 Metropolit kasasmda 120 000
Ocak 1920 Metropolit kasasmda 180 000

1921 yılı Ocak ayı sonuna kadar 4 yıllık alman
paralar toplamı 3 256 431**

(•) (F. 123) 20 000
(••) (F.123): 3 147 231
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Samsun Rum Metropolit yardımcısı (protosingelos) Platon başrahibin 
metropolithane kasasından değişik tarihlerde alınıp Rum göçmenlerine 
harcanan paralan gösterir defter tercümesidir. Harcanan paralar aşağı
dadır :

Tarih
V

Kuruş
9 Mart 1919 Döğriş köyünden Baba-Savaya iki defa

verilen 4 000
26 Mart 1919 Döğriş köyünden Anesti Simonidis'e 1 000
6 Nisan 1919 Rus göçmenlerinin vapurdan çıkarıl

ması masraflan için 20 000
4 Ağustos 1919 Rus göçmenlerin yiyecek ve iskân

masraflan 24 000
4 Ağustos 1919 Değişik göçmenlere verilen 10 300
4 Ağustos 1919 Alucra'dan gelen 90 göçmenin nakil

masraflan 16 400
27 Eylül 1919 Alucra'dan gelen 90 göçmenin yiyecek

masraflan 45 000
27 Eylül 1919 Gökçe köyünden K. Trasivolosa** ve

rilen 5 250
7 Ekim 1919 Dikenler Yatak köyü adına verilen(x) 10 700
21 Mart 1919 Çarşıyeri köyü adına verilen(x) 10 450
21 Mart 1919 Denizçukuru köyü adma verilen(x) 10 700
21 Mart 1919 Kazancılu köyü adma verilen(x) 6 550
21 Mart 1919 Bafra'nın Sağlık köyü adma verilen(x) 15 000
21 Mart 1919 Yukancenk köyü adma verilen(x) 10 700
21 Mart 1919 Karaperçin köyü adma verilen(x) 9 000
24 Mart 1919 Beyalan köyü adma verilen(x) 17 650
24 Mart 1919 Sankilise köyü adma verilen(x) 15 750
24 Mart 1919 Kavak'ın Karamuk köyü için Yordan***

Kademoğlu'na verilen 21 450

(V (F. 124) Aiodgym 
(**) (F.124) Trasstotos 

(***) F.125 : Yorgan
(x) Bunların karşısında: "Hangi şahsa verildiği İşareti yoktur”  ve "verilen şahsın İsmi zlkr 

edilmemiştir" diye dikine yazı II e belirtilmiştir.
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Tarih Kuruş
11 Nisan 1920 Kavak'ın Karamuk köyü için Yordan

Kademoğlu'na verilen 9 700
11 Nisan 1920 Semiç köyü için Yorgi Bayramoğlu'na

verilen 22 050
31 Mayıs 1920 Kırkharman, Fındıklı köyleri adına

İstilyanos Kastioğlu'na* 20 000
20 Temmuz 1920 Ladik, Belkar, Amlh** vs. köyler için

Teofllos Papazoğlu'na 20 000
20 Temmuz 1920 Terzili, Karakost vs. köyler için Yuvan

Dimitru'yail) verilen 12 000
20 Temmuz 1920 Yukarı Cenger köyü için muhtar Öksüz-

oğlu İlya'ya verilen 20 000
YEKÛN 320 900

Tarih Kime Verildiği Kuruş
Nakli Yekûn 320 900

25 Temmuz 1920 Aşağı Cenger(2) köyünden muhtar Öksüz-
oğlu İlya'ya verilen 15 000

25 Temmuz 1920 Erbaa'nın Başkaryeler'i için Eleftiryadis'e
verilen 25 000

28 Temmuz 1920 Andonoğlu köyü adına Teodor Aleksi'ye
verilen 6 000

17 Ağustos 1920 Kocadağ köyü İçin Hrlsto Yanioğlu'na
verilen 15 000

17 Ağustos 1920 Kocadağ köyü muhtaçları için Baba
Radloca'ya verilen 8 700

28 Ağustos 1920 Erikli köyü muhtaçları için Hristo Teodor*a
verilen 7 175

15 Eylül 1920 1380 B. Kızılhaç heyetine verilen 120 000

(*) F. 125 : Ste'Uanos Costtoglou.
(**) F.125 : Şadtk, Belgra, Mtch et autres.
(1) (F.l 25) lovan Dlmltrou.
(2) (F.125) Yukartcenger
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Tarih Kuruş
5 Ekim 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920

Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak

1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920

Erikli* köyü için 
Kestane-Hayvan köyü için 
Çamalan ve Tangarlu köyleri için 
Kertme ve Enkiz** köyleri için 
Kabaköteği köyü için 
Nurkürte 
Bejdik köyü için 
Bejdik köyü İçin
Çınarağaç, Alaköy, Kurubünyan, Alibey,
Taşdibek Doykar, Gülkaya, Gökpmar,
Ökse, Döğrlş köylerine
Smamataş köyü için
Boylan köjrü için
Çırakman köyü için
Çardakklriş köyü için
Kaymak köyü için
Kurdalan köyü için
Gökalan köyü için
Jeviren*** (Joyren) köyü için
Bıçakçı köjrii İçin
Karatoklu(l) köyü için

Ocak 1920 

Tarih

Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920 
Ocak 1920

Sarımahmudlu(2) köyü için 
TOPLAM

Kime verildiği
Nakli Yekûn

Gürgenpmar köjrü için 
İlyasçukur (3) köyü için 
Kadıköy köyü için
Yılanödeği köyü için Haralambos Ka- 
demoğlu'na verilen

O  (F. 125) Erikli
(••) (F. 126) Eughiz
(•••) (F. 126)Jovlzen
(1) (F. 127) Kara-Doutll
(2) (F. 127) Sari-Mahmoud
(3) (F. 127) İlias-Tchoukour (İlyas-Çukur) metinde İlyasçekür şeklinde

21 350 
8 050 

29 700 
13 500 
16 100 
12 600 
6 150 

16 550

89 900 
12 150
12 450 
15 650
6 950 
3 200 
6 950 
5 400 

14 200
3 550
4 300 
2 400

831 580 
Kuruş 

831 580 
4 300

13 150 
12 700

10 450
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Tarih Kuruş
12 Şubat 1920 Çalfinducak köyü (Fındıkçı) için

S. Kirfasiyadis'e 12 350
13 Şubat 1920 Çınarall köyü için İspir Demircioğlu'na 16 000
15 Şubat 1920 Ayakalan köyü için İspir Demircioğlu'na 15 550
21 Şubat 1920 İlyasköy için İspir Demircioğlu'na 4 350
22 Şubat 1920 Gülova köyü için Sava Andonyadis'e 11 200
24 Şubat 1920 Smamataş köyü için S. Çerkesi'ye 8 950
25 Şubat 1920 Erocuk köyü için Germasyadis'e 25 550*
26 Şubat 1920 Karatuzla köyü için Germasyadis'e 7 150
29 Şubat 1920 Aşağı Cedid köyü için Germasyadis'e 12 200
29 Şubat 1920 Dorucuoğlu köyü için İspir Demircioğ

lu'na** ve A. Seciuoğluna verilen 9 450

TOPLAM 993 085

DEĞİŞİK HEYETLERE GÖNDERİLEN PARA
3 Mart 1920 Fatsa heyetine 15 000

4 Mart 1920 Ünye heyetine 15 000
2 Nisan 1920 y Kırşehir heyetine 10 000
5 Mayıs 1920 Kavak heyetine 10 000
5 Haziran 1920 İnebolu heyetine 70 000
6 Haziran 1920 Havza heyetine 30 000
7 Haziran 1920 Fatsa heyetine 10 000
8 Haziran 1920 Çarşamba heyetine 5 000
8 Haziran 1920 Bafra heyetine 200 000
9 Haziran 1920 Sinop heyetine 150 000
3 Haziran 1920 Kayseri heyetine 70 000

TOPLAM 1 578 085

Nakli Yekûn 1 578 085

(*) (F. 127) 24 550
(**) (F. 127) Demiroğlan.
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Tarih__________  _____________ _______________________  Kuruş
6 Temmuz 1920 Erbaa heyetine 100 000
3 Temmuz 1920 Sinop heyetine 50 000
3 Ağustos 1920 Kayseri heyetine 30 000
2 Eylül 1920 Sinop heyetine 50 000
6 Ekim 1920 Tokat heyetine 50 000
14 Ocak 1920 Tokat heyetine 50 000

İsimlere göre muhtaçlara değişik tarihlerde dağıtılan ve
memurların maaşlarına verilen paraların toplamı 1 679 554
Kasada mevcut olması gereken para 52

TOPLAM 3 587 691*
Aslında diğer dağıtım defterlerinden nakledildiği bildiri
lerek hesaptan düşülen 331 260

TOPLAM 3 256 431**

YÜCE MEMURİYET MERKEZİNE

Samsun Rum Metropolithane kâtibi Andonaki Cinoğlu'nun yazıhane
sinde ele geçirilen evrak incelenerek 1 numara ile numaralanmış cep def
terinden tercüme olunmuş hesaplarda İstanbul Rum Göçmenler Merkez 
Heyetinden değişik tarihlerde gönderilen yardımlar ile 20 657 liradan 12 
950 lirası saıf edildiği ve yapılan harcamada 4 266,5 liranın Samsun çev
resi çiftçilerine verildiği ve bu miktarın dikkat çekici bulunduğu görülmüş
tür. 2 numaralı evrak dahi Yunan Kızılhaç Demeğine 1 200 liranın Rum 
MetropolithanesVnden verilmiş olduğu ve üç numaralı fotoğrafın Osmanlı 
vatandaşlığına gölge düşürücü bulunmakla verilen numaralar ile numara
lanmış işte bu kâğıtlar eklenerek yüce memuriyetlerine taktlm kılındı efen
dim.

16-17.3.1921 
Çevirmen Heyeti Adına 

Rahmi

(*) (F. 128)3 585 991
(••) (F. 128)3 254 731
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Dağıtım Cetveli Suretinin Tercümesi
Numara : 2 "

Numara Kuruş [Açıklama]
B. 1380 120 000 Yüzyirmlbin. Yunan Kızılhaç Heyetine 

1396 50 000 Tokat Yetimevine

Andonaki Cinoğlu Cep Defterinden 
Samsun Rum Göçmenler Merkez Heyeti 
1918-1919 Yıllan Kasa Defteri Hesapları

GELİR GİDER
(Osmanlı Lirası olarak) : 
Değişik tarihlerde 
İstanbul Göçmenler Merkez 
Heyeti'nden gönderilen 
paralar 20 365
Yardımlar 292
TOPLAM GELİR 20 657

(Osmanlı Lirası olarak)
Samsun Metropolithanesine 2 065 
Samsun çevresi çiftçilerine 4 266 

(Dikkat çekicidir)
Bafra 2 000
Amasya 300
Merzifon 300
Çorum 455
Sinop 700
Gerze 100
Erbaa 50
Kastamonu 200
Samsun Yetimevine 500
Göçmenler masrafı 276
Samsun çiftçilerine 370
Samsun Yetimevine 1 000
Samsun Metropolithanesine 315 
Samsun Çiftçilerine 50

TOPLAM 12 950
1 Ağustos tarihinde kasada 
mevcut olması gereken nakit 7 706 
24 Aralık 1918 tarihinden 26 
Ağustos tarihine kadar harca
malar ve mevcut toplam 20 657

(•) (F. 129) Bodouroğlu 
(1) (F. 129) EJttmos.
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1919 ve 1920 Yıllarının Kasa Toplam Gelir-Gideri

GELİRLER
İstanbul Pontuş Genel Merkezi'nin Osmanlı 
Bankası vasıtasıyla 2 Ocak 1919 tarihinden 
başlayarak 5 Temmuz 1919 tarihine kadar 
gönderdikleri

308 adet tahvil bedeli 
Samsun yardımlarından 
Basılmış aile kâğıtları* bedeli 
İade olunan borçlar 
Giresun yetimlerinin masrafları için 
Sivas Heyetinin gönderdiğinden artan 
Merkez Heyetinin Çömlekçioğlu Efendi 
vasıtasıyla gönderdiği 
Samsun yardımlarından 
Trabzon Pontus Merkez Heyetinin
5 Şubat 1920 ve 31 Mart 1920 ta
rihlerinde 3 defada gönderdikleri 
752 çuval un bedelinden gönderilen 

31 Temmuz 1920 İstanbul Merkez Heyeti'nin Sinop
Heyetine gönderdiği ve Pontus Yardım 
Merkez Heyeti isteğine kayd edilip borçlu 
olduğumuz
Hususi tesviye gereğince 1 800 çuval 
un satışından kalan

Osmanlı Lirası

30 Eylül
30 Eylül 
25 Ekim 
25 Ekim
31 Ekim

9 Ocak 1920 

31 Ocak 1920

131 Mart 1920

31 Temmuz

16 365 
308 

15 
24 
15

45

2 000 
1

12 000 

7 520

660

22 372
TOPLAM 61 320

1919 ve 1920 Yıllarının Kasa Toplam Gelir-Gideri

HARCAMALAR
Bafra heyetine 
Amasya heyetine________
(*) Montant des papters de f  amille Imprtmes.

Osmanlı Lirası 
4 766 

550
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HARCAMALAR Osmanlı Lirası
Merzifon heyetine 300
Gerze heyetine 100
Erbaa heyetine 50
Vezirköprü* heyetine 250
Ünye heyetine 250
Çorum heyetine 455
Sinop heyetine 2 412
Fatsa heyetine 350
Çarşamba heyetine 100
İnebolu heyetine 500
Tokat heyetine 500
Havza heyetine 100
Kavak heyetine 100
Kırşehir heyetine 100
Kayseri ve Aziziye'ye 1 000
Samsun Rum Yetimevine verilen 500
Rodopolis Metropolitine 2 000
Müfettiş Kanağlı** Efendiye nakit olarak 125
Müfettiş Liva Efendiye nakit olarak 214
Rus göçmenlerine borçlanmalar 103
Samsun çevresi köylerinin ihtiyar heyetlerine 6 687
Açık hesaplar 200
Un teslim masrafları 292
Değişik heyetlere değişik tarihlerde verilen 13 583

TOPLAM 35 687

HARCAMALAR Osmanlı Lirası 

(1919 ve 1920 Yıllarında Değişik Heyetlere Gönderilen Paralar)

Nakil Toplam 35 687
İkinci kısım para yardımları 3 038
Üçüncü kısım hizmetler için ödenen 3 666
Dördüncü kısım sağlık harcamaları 2 968

(•) (F. 132) VezIrköy.
(••) (F. 132) Kanglt.
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HARCAMALAR Osmanlı Lirası
Beşinci kısım gemi ve kara taşıması için 2 514
Altıncı kısım değişik harcamalar 2 664
Yedinci kısım tohum ve ziraat araçlan 4 696
Heyetlere 657
Kasa mevcudu 6 834

TOPLAM 61 325
Kasa Mevcudu Beyanı
31 Aralık 1920 Mevcudu Osmanlı Lirası

Selanik Bankasında 5 074
Demek Kasasında 1 600
Yazıhane Kasasında 160

TOPLAM 6 834

Aşağıdaki belgede (Mukaddes Anadolu-Rum Kulübü) Başkam (Zi- 
lon)'un Venizelos'un isim gününü kutsamak için yapılan ruhani ayinde 
adıgeçen hakkında konuşma yaptığım, bütün Rumlara duyuran bir bil
diridir ki, bundan da esas maksat, Rumların büsbütün galeyana gelme
lerini ve bu suretle teşkilat ve silahlanma konusunda adı geçen Rumla
rın var kuvvetleriyle çalışmalarım sağlamaktır. Fakat bu belge aynı za
manda oradaki Rum halkının Yunanistan'a bağlılık derecelerini ve Tür
kiye'ye karşı besledikleri kin ve düşmanlığı da pek güzel göstermektedir.

Samsun Havadisi: Numara : 168 
Samsun : 18* Aralık 1919

A

Geçen Pazar günü (Ayyos Elejteriyos)** yortusuna rastlayan ırkuruzın 
şerefli ve muhterem kumandanı Venizelos'un isim günü, münasebetiyle 
şehrimiz Rum cemaati, metropolit vekili Zilon Eftlmos'un başkanlığı altında 
bir ruhani ayın yapmıştır. Ayin sırasında Rumların bu teşebbüs ve vatan
severce hareketini takdir eden Zilon bu büyük adamın büyük eserini an
latmak üzere bir konuşma yapmıştır. Ruhani ayinin bitiminde cemaat tica
ret kulübüne giderek bu mübarek günü tebrik etmiş ve ırkın bu ulu kuman
danına ömrünün artması duasını tekrar etmiştir.

İmza: K.İ. Yurisuratls*** 
Apohi gazetesi Müdürünün evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

(*) (F. 134) 8 decembre
(**) (F. 134) Ayos El ejtertos "
(•••) (p_ J34) fd . lerossouratis
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ALTINCI BÖLÜM

TRABZON

Samsun, (Müdafaa-i Meşrûta ve Pontus) demeklerinin merkezi oldu
ğundan birinci derecede önem taşımakta ise de Trabzon da bu teşkilatın 
gerçek ve manevî başkanı olan metropolit Hrisantos'un burada olması ve 
aynı şekilde Trabzon Metropolithanesinin paye bakımından diğer metro- 
pollthanelerden büyük bulunması sebebiyle teşkilatın buradan İdare 
edilmesinden dolayı, Samsun'dan daha fazla hareket ve çalışma göster
miştir. Genel teşkilat konusunda Trabzon'a ait olarak kitaba alman ve 
nakl edilen belgelerden ayrı olarak Trabzon şehir merkezine ati belgeler 
bu bölüme alınmıştır.

Burada 60 bin Hıristiyana karşılık 317 bin Müslüman mevcut iken 
daha meşrutiyetin ilanından başlayarak burada Yunanlılık propaganda
sına başlanmıştır. Aşağıda suretini naklettiğimiz Yunan Konsoloshanesi
ne alt 1912 tarihin taşıyan bu belge bunu pek güzel kanıtlamaktadır :

Yunan Konsoloshanesi Trabzon : 18 Nisan 1912
Faziletli Efendim*
Yunanlılarin haşmetli Kralı I. Yörgl** Hazretlerinin 23 Nisan tarihine 

rastlayan isim günü münasebetiyle gelecek pazartesi günü öğleden önce 
saat 1 Oda metropolithaneye mahsus Ayyos Grtgoryos Kilisesinde ruhani 
ayin yapılmasını bildirmekle şeref duyarım.

Trabzon'da özellikle Rus işgali sırasında Yunanlılık ve Pontus hareke
ti açıkça ortaya çıkmış ve kısmen silahlanmış olan Rum köylüleri top
tan «Hafılanriınlarak Çar Rusyası'na mensup subayların kumandan 
altında çeteler halinde o civardaki İslâm köylerini yakıp yıkmışlar ve 
Müslümanları öldürüp yok etmişlerdir. Hele casusluk vs. hainliklerin 
haddî hesabı yoktur. İşte biraz ilerde vereceğimiz belge Ruslar lehine 
Türkler aleyhine yapılmış olan casusluk hareketlerine kesin bir delildir :

Trabzon Metropoliti Hrisantos Efendiye
Muhterem Efendim*,
Rus işgal ordusunun memleketinize gelmesinden sonra Türk birlikleri

nin kuvvetlerini keşf etmek ve Türklerin Gümüşhane ve Ardasa bölgelerin
deki soydaşlarımıza yaptıkları baskılar ve tecavüzleri araştırmak üzere 
yüksek teşvikleri ile casus sıfatıyla gönderilmiş olan aşağıda imzası bulu
nan Polihoronyos Partenopulos*** evvelce söz verdiğiniz, başvuranlardan

(*) Monselgneur
(**) F. 135 : S. M. Georges I.
(***) F. 135 : Polychronlos Partenopoulos.
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esirgemediğiniz sınırsız iyiliklerinizden cesaret alarak aşağıdaki tstirham- 
lan arz ve takdim eder.

İmza: Polihoronyos Partenopulos 
Çevirmen ' Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Rumların, Metropolitlerin teşvikiyle yaptıklan casusluklara ait ikinci 
belge:

Muhterem,

Dün Ordudan Pavlos Patmanidis* gelmiştir. Henüz kendisini görme
dim. Harp divanınca sorgulaması devam etmektedir. Duyduğuma göre 
Türklerin Ardasa'dan** Elu'ya kadar Ruslar'a karşı yapmayı düşündükle
ri taarruzu Ruslar'a ihbar etmek için firar etmiştir.

Katib: Sunedyadis***

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Fakat 1917'deki Rus ihtilali üzerine kendilerine yapılan yardımın ke
silmesi dolayısıyla yeniden siyaseti değiştirmişler, açıklılıktan gizliliğe 
geçerek çalışmaya başlamışlardır. Bununla beraber bu sırada yeni Rus 
hükümetini de kendi lehlerine çevirmek için teşebbüslere girişmekten 
geri durmamışlardır. Aşağıdaki belge, gerek Rusya ve gerek sair İtilaf 
devletleri ile Yunan hükümetleri tarafından bekledikleri yardıma açık 
bir örnektir ki, sonradan bu bekledikleri ortaya çıkmış Trabzon'a, Sam
sun'a İtilaf kuvvetleri tarafından çıkarma hareketi yapılmış ve bir kısım 
kuvvet de Merzifon'a gönderilmiştir. Fakat millî hareketin ortaya çık
ması üzerine bu kuvvetler adı geçen bölgelerden çekilmek mecburiyetin
de kalmışlardır.

(*) Batmanldes
(•*) (F. 136) Ardalsche.
(*•*) (F. 136) Soudldls.
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Hrisantos'a Hitaben

Logos Gazetesi Müdüriyeti Trabzon : 8 Temmuz 1918

Muhterem Efendim,

Pontusdan son gelen haberlerin ardından burada meslektaşlarımız bir 
maksatla alakadar olmasa bile, saygıdeğer zatınızın gelmesini bekliyorlar
dı. Pek iyi bilirsiniz ki her şeyi sizden ümit ediyor ve durumun sizin hazır 
bulunmanızla düzelebileceğini zannediyorlar. Tehlikeler içinde çırpınan 
Elenizmin kurtuluşu için İtilaf kuvvetleri katında, pek etkili ve kesin bir 
müdahale ve aracılıkta bulunmaya çok müsait bir zemin hazırlayan şikâ
yetlerimizi doğrudan doğruya Yunan Kraliyet Sefarethanesinin dikkati 
ve faaliyeti önüne koyarak arz etmeyi bir görev kabul ediyoruz. İtilaf kuv
vetleri tabii ki bizim tarafımızı tutacaktır. Çünkü müttefikleri bulunuyoruz. 
Müttefikimiz olan devletler hiçbir zaman Yunanistan'ın fenalığını arzu et
mez. Vicdanımızı rahatlatmak için bize düşen görevi imkân ölçüsünde ye
rine getirmeye mecburuz. Birçoklarının ve bundan önce Pontus Elenizminin 
durumu hakkında gerekenler yazıldığı halde olaylardan Rumların ruhani 
reisinin haberdar olamamasından asıl Yunanlıların bile Trabzonluların ça
lışmadığını ve ilgisiz kaldığını söyleyeceklerinden korkuyorum. Genel du
rumu sözlü olarak arz etmek üzere tam yetki sahibi bir temsilcinin Peters
burgs gönderilmesi faydalı olacaktır. Pek büyük bir önem taşıyan bu ted
birin alınması halinde elde edilecek sonuçlar bizi, bizimkilerin nazarında 
pek tetikte ve uyanık gösterecektir.

Yüce Şahsınıza birtakım konularda bilgi vermek üzere Sumelidis Efen
di ile birlikte gelmekliğimiz şimdilik mümkün değildir. Bununla birlikte her
halde gelmeye gayret edeceğim.

Muhterem, bizi ilgilendiren her şeyin zaman geçirmeksizin Petersburg'a 
yazılmasının gerekli olduğunu tekrar arz ederim.

Trabzon'da Logos Gazetesi 
Müdürü Leondiris

O sırada -ilgili konuda yazdığımız muhtırasını- Barış Konferansı'na 
sunmak için Paris'e gitmiş olan Trabzon Metropoliti Hrisantos'un dönme
sinden sonra, yeğeninden aldığı mektup çalışmaların nasıl geliştiği hak
kında uzun uzadıya bilgi vermekle beraber, biricik ümidin Hrisantos'da 
toplandığını da ortaya koymaktadır.
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Hrisantos'a Hitaben
Trabzon : 20 Mayıs 1919

Sevgili Dayı,
Henüz Paris'ten hiçbir mektubunuzu almadım. Çok merak ediyorum. 

Nasılsınız, ne vakit dönmeyi düşünüyorsunuz? Milti çalışmalarınıza dair 
çok şeyler duyuyoruz. Özellikle, Pontus meselesinin gayet emin bir yola 
girdiği ve bu zeminde Venizelos'la her açıdan uyuştuğunuz, bizi memnun 
eden söylentilerdendir.

Sevgtlt Dayı, buradan hareket ederken bize söz vermiş olduğunuz kur
tuluş ve zafer gemileri ile bir an önce geri dönmenizi bekliyoruz. Bunun için 
her dakika dua 11e meşgulüz. Pontus'da yeni bir hayatın doğmasını ve hü
küm sürmesini arzu ediyoruz. Bu hayatın biricik yapıcısı ve yılmaz savu
nucusu şüphesiz sîzsiniz. Trabzon, yavaş yavaş Yunanlılık ruhunu alma
ya başladı. Göçmen akımı bütün Rusya'yı kapladı. Elli yıldan beri Rus
ya'da yerleşen, vatan tutanlar dahil olduğu halde bütün göçmenler ayak 
üstündedir. Pek güçlükle zapt edtiebiliyorlar. (Biz Pontus devletine gidece
ğiz) diyorlar. Gerek metropolithane ve gerekse Göçmenler Heyeti tarafın
dan durumun uygun olmamasından dolayı şimdilik geri dönmelerinin er
telenmesi gerekeceğinden söz ederek yapılmış olan duyurular bile, bunlar 
üzerinde hiçbir etki yapamadı. Hiçbir şey vatana dönmek ve katılmak bak
landaki arzularım engellemeye güç yetiremiyor. Bakalım ne olacak!...

Yunan Bahriye subaylarına yapılan karşılama ve kabul törenlerini gös
teren iki fotoğrafı ilişikte gönderiyorum. Burlardan birisi tören esnasında 
ve diğeri kiliseden çıkıldığı zaman çektirilmiştir. Fransız temsilcisi vasıta
sıyla, Apohi gazetesi müdiriyetlne çok sayıda gönderdim. Aldığınızı ümit 
ediyorum.

Bu suretle siyasî ve askerî teşkilâta hız verildiği gibi, bir taraftan da 
sosyal ve kültürel çalışmalardan geri durulmuyordu. Bir taraftan Pontus 
millî şarkıları derlenip bir araya getirilmek isteniliyor, diğer taraftan Rum 
sanayi, ticaret, ziraat okulları açılmasına teşebbüs ediliyordu. Şu mek
tup Trabzon ve çevresinin, evvelce söz ettiğimiz Yunan yahut diğer İtilâf 
devletleri tarafından işgali teşebbüsünü açıklamakla beraber bu sosyal 
ve kültürel çalışmaları da açıklamaktadır.

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimltrakl

İmza: Yorgi Tasudi 
Çevirmen 

Üsteğmen Ziya
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Pontos Milti Cemiyeti Parts : 2 Temmuz 1919
Trabzon'da Apohi Gazetesi Müdürü EfendVye

Sevgili Velisaryus'un* getirdiği İki mektubu memnuniyetle aldım. Pon- 
tus millî şarkılarının toplanmasını ve yayınlanmasını çoktan düşünüyor
dum. Üzüntü ile belirteyim ki bu iş için yardım edecek bir kimse bulamıyor
dum. Trabzon'da bulunan bütün demeklerin söz edilen şarkıları toplaya
rak bir kitap haline koyacak güçte olmadığım zannediyorum. Bunlar top
landığı takdirde masrafları ve neşriyle ilgili konulan ben üzerine alırım. 
Şimdiye kadar Teryandafllidts** ve İvanidis efendilerin eserleri olup ya
yımlanmış ve kamuoyuna duyurulmuş olan şarkılardan başka kitaplara 
alınmamış ve yayımlanmamış Giresun, Maçka ve Ünye'nin birçok şartala- 
n olacaktır. Eğer, bu milU servet toplarup bir araya getirilebilirse büyük ve 
mutlu bir görev yerine getirilmiş olacaktır. Büyük bir üzüntüyle haber alı
yorum ki, Pontuslu hemşehrilerimiz intizam ve asayiş noksanlığından do
layı pek çok tehlike ve felaketler geçirmektedirler. Bu yüzden Rusya'dan 
dönen göçmenler köylerine gidemeyerek şehirlerde büyük yoksulluk çek
mektedirler. Buna engel olmak için Venizelos'un birçok defa ziyaret ve be
lirttiğim durumlan açıklayarak memleketin Yunan ve mümkün olmadığı 
surette İtilâf askeri kuvvetleri tarafından işgalini ısrarla rica ettimse de el-, 
de mevcut Yunan ve İtilâf kuvvetlerinin sayılannın yetersizliğinden söz 
ederek yapılan isteğin şimdiki durumda mümkün olmadığını bildirdi. Bu
nunla birlikte millî meseleler hakkında girişimlerimize devam ediyoruz. Bu 
konuda benzerlerine üstün tutulacak bir gayret ve samimiyetle çalışan ve 
bu suretle kilisemizin en büyük ruhani memuru sıfatına layık olmaya hak 
kazanan Trabzon Metropolidl Hrisantos'un Elenizm ve dinî geleceğimize 
şeref sağlayacak şekilde kıymetli yardımlan dokunmaktadır. Ben işle ilgi
li ve birçok tecrübe görmüş bir adam olduğum için asıl memleketim olan 
Pontus uğrunda birbiri ardına ve aralıksız fedakârlıklar yapmaya her za
man hazınm. Bu cümleden olarak Trabzon'da sanayi ve ziraat ve Gire
sun'da ticaret okullannın kurulması ve açılmasına karar verdim. Çünkü li
selerimizle yalnız yazar ve memur (Sholastik) yetiştirdiğimiz için pek çok 
kabiliyet ve zekâlardan layık olduğu şekilde faydalanılamadığı ve fayda
lanılamayacağı karşı çıkılması mümkün olmayan bir düşünce şeklinde 
açığa çıkmıştır.

Başkan 
K. Kostantlnidis

Apohi gazetesi müdürünün evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

n  F. 139 : Vetlssartos
(**) F. 139 : Trfandaphllacos et d'lvadtdes
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Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya
Bu sırada İzmir işgali baş gösterdiği için dikkatleri Pontus çevresin

den çok o taraflara çevrilmiş bulunuyor. Hrisantos'un yeğeninin aşağıda
ki mektubundaki hisler ve görüşler buna delildir :

Suret

Muhterem Dayım, Trabzon : 20.7.1919
Büyük bir sevinç ile sağlığınıza tekrar kavuştuğunuz ve Paris'e vardı

ğınız haberini telgrafınızla diyakos'un* mektuplarından anladım. Epey za
manı büyük bir azap içerisinde geçirdik. Allah'a şükür geçici bir hastalık 
imiş. İnşallah yakın bir zamanda size verilen görevi takip edebilirsiniz. 
Hastalığınızdan dolayı cemaatin merakını önceki mektubumda yazmıştım. 
Şimdi hepsi sabırsızlıkla çalışma ve gayretinizin sonucunu bekliyorlar. Bu
radaki durumlar önceki gibidir. Rusya'dan göçmenler geri dönmektedir. 
Bunların yerleştirilmesi yiyecek içeceklerinin sağlanması konusunda ce
maat zorluk çekmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 3 000 göçmen 
gelmiştir. Yeni valinin iyi niyetine rağmen kuvvetli topluluğun [İslâmlar] 
kalplerindeki kin zabt edilemiyor. Özellikle bu son zamanda İzmir’in işga
li dolayısıyla buranın halkı gösteri ve birtakım hareketlerde bulunacaklar 
idi.

Görevli olarak gelmiş olan Yunan Kızılhaç heyeti (Efterideyun)'a** yer
leşerek pek güzel görev yapıyor.

Yeğeniniz Yorgi Tasudis 

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Aynı zamanda Yunanistan'da (Pontus Bölüğü) adıyla kurulup İzmir 
çevresine gönderilen askerî birliğe bu çevreden önemli sayıda gönüllü ya
zıldığını kanıtlayan bir belge :

Pulathane kasabasının Ayios Grigoris*** Mahallesi sakinlerinden olup 
kırk yaşında bulunan İsttlyanos Efendinin, Ruslar'ın çekilmesiyle adıge- 
çen kasabanın Türkler tarafından geri alınması üzerine baş gösteren teh
likeden kurtulmak üzere altı kişilik ailesiyle birlikte memleketi olan Pulat- 
hane'yi terk ederek Trabzon'a geldiği ve bugün İpayani(1) Mahallesinde

(*) (F. 140) et les lettres du diocre
(••) (F. 141) EJtrideon.
(***) (F. 141) Stelianos efendi, âge de 40 ans et habitant le quartier Ayas Yorghios de Poulathane
(1) (F. 141) Ipalanl
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oturmakta olduğunu ve aile fertlerinden büyük oğlu İzmir tarafına geçme
yi başararak İzmir'de Pontus Gönüllü Bölüğü'/ide görevlendirilmiş oldu
ğunu tastık ve işte bu belge gerektiğinde kullanılmak üzere kendisine ve
rilmiştir.

22 Eylül 1920* 
Trabzon İpayani Mahallesi 

Papa : B. Hristo.
Metropolit Hrtsantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dlmltrakl Üsteğmen Ziya

Venizelos-Kostantin mücadelesi de Pontuscular arasında etkisini 
göstermekte geri kalmamış ve bu konudaki münakaşalar geniş çapta ge
lişme göstermiştir. Aşağıdaki belge Kostantin taraftarlığına bir örnektir:

Trabzon : 28 Ekim 1920
Batum’da Muhterem Madam Artemisya'ya,
Mektubunuzu aldım. Çok memnun oldum Yazılmaya değer bir şey ol

madığından hemen ardından cevap veremedim. Şimdi size ne yazayım bil
miyorum. Türkler gittikçe gayretlerini artırıyorlar. Sonuca ulaşmayan ve 
bu gidişle sonucu bir boşluktan ibaret olan bu belirsizlik durumları, ne za
mana kadar devam edecektir, bilmiyoruz. Askerlik dolayısıyla belki İstan
bul'a gidebilirim. İki ay önce metropollde meselemi yazdım. Cevap olarak, 
huzur içinde olmamı öğütledi, fakat durumun aldığı şekle göre burada dur
mak imkânsızdır. Metropolit henüz İstanbul'dadır. Niksar Metropolitinin 
bölgesine gitmeye engel olunduğuna göre, Türkler'ln düşmanlığım çeken 
bizimkinin uğrayacağı sonucu kestirmek zor değildir. Kofldis Efendi, Met
ropolitin buraya gelmemesini ve buraya gelmesinin kendisi için pek büyük 
bir tehlike arz ettiğini yazdı. Bunun için gönderdiği her mektubunda bura
ya gelmediğinden dolayı üzüntülerini dile getiriyor................ Bazılarının
açıklamalarına ve özellikle Yunanistan basınının teminatına göre Kral Kos
tantin krallık tahtına tekrar gelecektir. Zira lehimizde büyük bir akım var
dır. Bu haberi memnuniyetle karşılayacağınıza emin bulunuyorum Adalet 
ve hakkın galip geleceğini söylüyordunuz. Nitekim öyle oldu. Kostantin 
kimseyi mecbur tutmadı ve teşvik etmedi. Millet kral ve babasına kavuş
mak için kendiliğinden ayaklanıyor. Venlzelos bir taraftan milletin arzu et-

(•) (F. 141) Le 27 Septembre 1920
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tiğini seçmek ve tayin etmek konusunda hoşgörülü bulunacağına söz veri
yor. Diğer taraftan kendi arzusunu sağlamak için doğru düşünen her Yu
nanlıyı boğmakta tereddüt etmiyor. Fakat ne yaparsa yapsın millî arzu ve 
millî ayaklanmayı dindiremeyecektir. Zira Kostantin ruhuna hâkim olmuş
tur. Kendisinden başkasına ait olmayan tahtına muzaffer olarak dönme
si gecikmeyecektir. Vaziyetin sürüklendiği bu kat'i ve müsbet sonuçlan 
takdir eden diğeri ise, birkaç gün daha yaşamak için her vasıtaya başvu
rarak seçimleri geciktirmeye çalışmaktadır. Ne olursa olsun artık son gün
leridir. Bunlan arzu ettiğinizden dolayı yazıyorum

Hatta bu münakaşa ve mücadele o kadarla kalmayıp, Kral Kostantin 
tahtına geçtikten soma tabii Venizelos taraftarı olan Trabzon metropoliti 
Hrisantos'un aleyhinde bazı cereyanlar da oluşmaya başlıyor, bunlara 
karşı adıgeçen metropoliti bakın nasıl savunuyorlar.

Sevgili Kardeşim OJliyos,
Kardeşim bana yazıyorsunuz ki, metropolit Pontus hakkındakl davamı- - 

za destek vermeyip, suf kendi menfaatine çalışmaktadır. Metropolittik ismi
ni ağızlanna almaya layık olmayan bu alçaklar, acaba metropolit kelimesi
nin ne olduğunu biliyorlar mi? Kendi postlarını kurtarmak için kaçtıklan, ra
hat rahat uyku çektikleri ve kardeşlerinin haline pek ilgisiz kaldıktan za
manda metropolit burada kalanlann korunması için yüzbin zorluk ve zah
metle karşılaşıyor idi, Rumlann şeref ve namusunun korunmasının sağlan
ması için vali ve diğer büyük kimselere koşan kimdi? Metropolit değil miy
di? Atalanmızın pek çok fedakârlıklar karşılığında koruyabildikleri toprak
lar ile Trabzon şehrini tahribattan kurtarmak için hayat ve canını hiçe sa
yarak (Cangarima)* çetesinin girmesine engel olan Metropolit değil miydi? 
Metropolidin millet hakkındakl işlerini ve yaptıklannı yazmak gerekse, cilt
ler dolusu kitaplar da yetişmez. Bu kadar fedakârlıklardan sonra milletin 
hürriyet ve ilerlemesinin bazı hamiyetsizler tarafından ayaklar altına alın
masını arzu etmesi mümkün müdür? Buna inanır mısınız?

(*) (F. 143) DJangarlma

İmza: Leonidas
Hrisantos'un evrakı arasında bulunmuştur. 

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimitrakl L

Çevirmen 
Üsteğmen Ziya

Trabzon : Eylül 1920
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Metropolitin o günlerde ne çektiğini ben biliyorum. Gece uykularım mil
let içtn terk ettiği halde kendisine hain ve menfaatperest demek insaniye
te yakışmaz. Yok kardeşim, bu mümkün değildir. Bunu İncilde dahi gör
sen inanma, kimsenin kandırıcı sözlerine ve şeytanlıklarına kapılma; Met
ropolit, yalnız Trabzon'un değil bütün Pontus'un kurtarıcısıdır. Metropolit 
olmasa idi Elenizm'in seksende biri kalmazdı. Bununla beraber Metropoll- 
dtn buradaki çalışmalarından kimin bilgisi var? Burada ceviz oynanmıyor. 
Bu mecnunlar ne söylediklerini bilmiyor. Saray* gibi birçok hain engel ol
masa idi işler ne güzel cereyan edecekti. Doğrusu bu yalanların yayılma
sına bakılırsa orada da sarayın taraftarları olduğuna inanmamak müm
kün değildir. Fakat Metropolidln bulunduğu yüksek makama hiçbirisi ye- 
tlşemeyecektlr. Arzu ettiklerini söylesinler, bunların sözleri milletin büyük
lerine, aydınlarına etki etmez. Zira her iki tarafın ne olup olmadığı bilin
mektedir. Allah kerimdir, ümidimizi boşa çıkarmayacaktır. Ben yine Trab
zon'dayım; bir ay önce kendim için Metropolite yazmıştım. Aldığım cevap
ta ancak işlerinin yoluna konulmasından sonra yanına gelebileceğini bil
dirdi.

İmza : L.H. Diamantopulos 
Metropolit Hrtsantos'un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

(*) F. 143 : SI tant de traîtres, y compris ceux de Palais, lui avalent laisse les mains libres, les offalres 
ouralnet si bien marche?



YEDİNCİ BÖLÜM
MERZİFON

Pontus teşkilatının ele geçirilen belgelere göre İlk kurulduğu yer Mer
zifon’dur. Zira, Samsun ve diğer çevrelerde 1908 senesine alt belgelerden 
daha önceki tarihi taşıyan evrak ele geçirilememiş ise de buradaki Ame
rikan Koleji’nde yapılan araştırmada 1904 tarihli bir Pontus Cemiyeti tü
züğü meydana çıkarılmıştır. Bundan ayrı olarak diğer evrak, kasa, def
terler, resmî mühür, arma, bayrak, silahlar, eski Pontus madalyaları, 
Pontus dergisi ve heyetin ilişkide bulunduğu çetelerin fotoğralan, marş
lar, notalar v.s. de mevcuttur ki bununla ilgili konuda bunların ayrıntı
ları ve klişeleri kitaba alınmıştır. Yukairıda söz edilen tüzüğün önemli 
maddeleri aşağıdadır :

Merzifon Amerikan Koleji Pontus Kulübü Tüzüğü’nün dikkate değer 
bazı maddeleri:

1. Merzifon Amerikan Koleji’nde mevcut Rum öğrencilerini. Maarif 
Kulübü öğrencileriyle birleştirip kaynaştırmak amacıyla Pontus ünvanı 
altında Orfeas ismindeki müzik kulübünü de kapsamak üzere bir dernek 
kurulmuştur.

4. Derneğin yönetim kurulunu oluşturan üyeler üç sınıfa ayrılmıştır. 
Birinci sınıf üyeler; Derneğin kuruluş yeri içerisinde bulunanlarla, okul 
öğrencilerinden olan Rumlar’dan oluşur. İkinci sınıf üyeler; Derneğin ku
ruluş yeri dışında kalan halktan oluşur. Üçüncü sınıf üyeler; her ne cins 
ve mezhepte bulunursa bulunsun demeğin amacına hizmet edecek bir 
seviye ve güce sahip olan kişilerden oluşur.

5. Okul dışında bulunanlarla Merzifon içerisinde oturan Rumlar, ta
biî üyelerin bütün haklarından faydalanırlar, ancak yönetim kurulu üye
liğine kabul edilmezler. Bu gibilerin derneğin her toplantısında hazır bu
lunmaları gerekir.

6. Rumca bilmeyen diğer unsurlar halkından üye bulunanlar deme
ğin toplantılarına devam etmeye mecbur olmadıkları gibi seçilme hakkın
dan da mahrumdurlar.

7. Memuriyetleri sürekli olmayan geçici üyelerin tabiî üyeler arasına 
dahil olmaları için kanunlaşmış olan kayıt ücretini ödemeleri gerekir.

8. Tabiî üyelerin herbiri her ay için 20 ve eskiden kayıtlı ise her ay 
için 15 kuruş dernek sandığına verecektir. Tabiî üye olmayanlar da her 
dört ayda bir 30 kuruş yardım verecektir.

9. Tabiî üyeler hem seçmek ve hem de seçilmek hakkına sahiptir, an
cak 15 yaşından küçük olanların seçmek hakları olmadığı gibi, üye 
sınıfına giren her ferdin dernek kararlarına ve işlerine kayıtsız ve şartsız
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uymaları gerekir. Görevinde tembellik ve ihmali görülenler kurul kararıy
la cezalandırılırlar.

22. Derneğin yönetimi ve yaşatılması için gerekli olan gelir kaynakları
A. Üyelerin kayıt ve kabulüne karşılık alman ücretler.
B. Üyelerin verecekleri ve bağışlayacakları hediyeler ve paralar.
C. Değişik hediyeler.
D. Kütüphane gelirleri yani kitap satışından alman para.
S. Halkın bağışları.
Her tarafta birden çalışmaların arttığı 1908 yılında Merzifon’dan Pontus 

teşkilatı başkamnm Pire’deki bir Yunanlı’ya yazdığı mektup çalışmayı şid
detlendirme üzere olduklarını ve Yunanistan’dan imdat beklemekte bulun
duklarını açık bir şekilde göstermektedir. Belge içerisinde ismi “yabancı bir 
okul” olarak geçmekte olan bina Merzifon Amerikan Koleji’dir.

Yunanistan - Pire'de Yani Lazaros Efendiye,
Sevgili Efendim,
Düzenli bir şekilde Patris Gazetesi ni göndermek suretiyle hakkı

mızda göstermekte olduğunuz ilgi ve sevgiden dolayı samimi ve sıcak 
teşekkürlerimizi sunmayı bir görev sayarız. Yabancı bir okul içerisinde 
ve şanlı Yunanistan'ın biz evlattan arasında maalesef pek az devam 
eden misafirliğinizde bizi olağanüstü minnettar kılan ve duygulandı
ran ruhi asaletinizi kanıtlamış ve pekiştirmiş oldunuz. Oradaki işleri
niz hakkında bilgi vermenizi arzu ederiz. Yılbaşı ve İsa’nın doğumu 
yortusu münasebetiyle buradaki bütün öğrenciler adına bütün kalbi
mizle tebriklerimizi arz eder ve sosyal mutluluğun tam olarak elde edil
mesine yönelik olduğuna ümitli bulunduğumuz girişimlerinizde hayırlı 
sonuca ulaşmanızı niyaz ederiz efendim.

1908 yılında Merzifon Koleji’ndeki demek başkamnm Samsun’daki Te- 
ceddüd ve İhya Cemiyeti (Yenilenme ve Canlanma Derneği)’ne gönderdiği 
mektupta emellerinin, ümitlerinin gerçekleşmesi anlarının yaklaşmakta ol
duğuna inanmaktadırlar. Hatta mektubun sonunda (Yaşa Yunan), (Yaşa 
Kurtuluş) cümlelerini yazmakta hiç sakınca görmüyorlar. Yine mektubun 
içerisinde yazılanlardan anlaşılacağı üzere derneğin kurulması anlatılırken 
(bundan 4 yıl önce) dediğine göre tüzüğün tarihiyle bu tarih birbirine uy
muş oluyor. Belge aşağıdadır :

Merzifon 24 Aralık 1908

Kâtip
Mimooğlu

Başkan 
M. Papadopulos
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Merzifon 2 Kasım 1908 
Samsun'da Teceddüd ve İhya Cemiyetine 

(Yenilenme ve Canlanma Derneğine)
Güzel düşüncenin ortaklarını ve müteşebbislerini tebrik ederiz. Siz

den uzak ve ikinci annemiz olan Küçük Asya'nın merkezinde doğmuş 
ve Pontus adıyla adlandırılmış olan bir kardeşe sahip olduğunuzu özel 
olarak bildirmeyi bir görev kabul ederiz. Bu kardeş, dördüncü yılını id
rak etmiş bulunuyor. Doğumunun ilk sıralarında sahipsiz, aciz, kudret
siz bir halde bulunurken okul içerisinde bulunan öğrencilerinin vatan
severce ve gelişme tarafları gayretleri sayesinde şimdi pek kuvvetli ve 
canlı bir varlığa kavuşmuştur.

Demeğin maksadı, vatanın değişik yerlerinden gelip eğitim gören, 
bu okul içerisindeki öğrencilerin birbirlerine karşı yakınlaşma ve kar
deşliğini sağlamak ve eğitim ve öğretim sayesinde onların ruhî ve be
denî kuvvetierinl olgunlaşma gayesine sevk ve ulaştırmaktan ibarettir. 
Pontus şimdiye kadar millî çalışmaları sayesinde pek büyük bir aşkla 
izlemekte olduğu gayeye eriştiğini iftiharla beyan ve ilan edecek bir 
durumda bulunuyor. İlgilenenlerin şüklanla anılacak çalışmalarına 
karşı besledikleri ümit ve emelleri hakikat haline koyduğunu isbat et
miştir. Demeğin gelecekteki başarılanım gönül bağlayanlann nurlu 
emellerini gerçekleştirmek için azim ve çalışma alamnda ortaya çıkan 
kuvvetli anlaşmazlıklara ve kötü yönde gelişen durumlara önem ver
meyerek birçok devamlı fedakârlıklar yaparak, çalışma amacından bir 
an bile feragat etmemiştir. Şanlı annesine ve şevkat seven evlatlanna 
hürmet! Bu saygı değer ve kutsal gayeye katüanlara ve hizmeti geçen
lere şükran! Unutulmaz isimleri ruhumuz için aziz ve dudaklarımız için 
sonsuza kadar mukaddes olsun. Güzel Yunanistan’ın her evladının 
göğsünde sonsuz ve sönmez bir mukaddes aşk doğsun! Parlak başa- 
nlar, asil düşünceler azimli Rumlar’ı sonsuza kadar uyarsın ve doğru 
yolu göstersin! Kuvvet kazanan vücutlar, kurtuluş müjdeleyen sahaya 
çekinmeden atılsın. Birbirimize elimizi uzatalım; bu uğurda blrleşelim 
ve uyuşalım Etrafa nurlar saçıcı ateşli bir doğuşa pek şiddetli ve bü
yük bir ihtiyaç duyuyoruz. Büyük, bu pek büyük gayeye erişmek için 
kuvvetlerimizi birleştirerek yılmadan çalışalım. İşte uygun zaman 
doğuyor!.. Tehlikenin korku veren sesi yerküresinin bir kenanndan 
diğer kenarına yansıyor. Zulüm ve vahşet çılgın bir şekil kazanıyor 
kardeşler!.. Yunanlılık ölmez, sönmez. Gidelim düşmanı öldürünceye 
kadar, kuvvetli göğüslerimizle hücum ederek ve hepimiz tek ses olarak 
(Yaşa Yunan) (Yaşa Kurtuluş) diye haykıralım. Sevgi ile selam ederiz.

Demek Genel Sekreteri Demek Başkanı
Mimooğlu Papadopulos

Çevirmen
Üsteğmen Ziya
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Demeğin görüşmelerinin neden ibaret olduğuna gelince : Ele geçen bel
gelerde ilk kuruluşu gününden başlayarak tutulan kayıtlar mevcut değil
dir. Yalnız 1919 ve 1920 yıllarına ait tutanaklardan bir kısım vardır. Bun
ların özeti, Türklüğe olan km ve düşmanlığı körüklemek ve Yunanlılığa 
hürmet ve sevgiyi artırmak için elden ne geldiyse yapıldığını göstermekte ve 
aynı zamanda, ihtilali teşvik, Yunanistan’a iltihak fikirleri verilmekte aske
rî eğitimler, askerî stratejiler öğretilmekte olduğunu kanıtlamaktadır.

Tarih sırasıyla tutanakların sureti:
15 Kasım 1919 

Pontus Genel Toplantıları Kararları
İsimler listesinin okunmasından sonra, geçen celsede alınan gün

lük kararlar incelenmiş ve onaylanmıştır. Papadopulos tarafından I. 
Dünya Savaşindaki maceralarından söz edilmiş ve özellikle silah altı
na davet edildiğinden dolayı Samsun’dan ayrılmasını, Samsun civa
rında bir Rum eşklya çetesine katılmasını, mensup olduğu çetenin 
Türk jandarma birlikleri tarafından kuşatılmasını ve bir mucize sayıla
bilecek şekilde bu tehlikeden nasıl canını kurtardığını ayrıntılı birşekil- 
de bildirmiş ve açıklamıştır. Bazı sıradan konuların incelenme ve görü
şülmesinden sonra toplantıya son verilmiştir.

Özel Kâtip : İmenidis* Başkan : Teoharidis
Çevirmen : Üsteğmen Ziya Fikri

27 Aralık 1919**
Yukarıda anlatıldığı üzere, geçen celsenin kararları okunarak ka

bul edildikten sonra Papadopulos tarafından bir parça müzik çalınmış
tır. İlk olarak söze başlayan Laçaryanos (Kayıtsızlıklarımız) hakkında 
faydalı bir konferans vermiştir. Erstedyadis ismindeki şahıs, bir Rum 
gencinin Elenika diline ilgisiz kalmasındaki sebepleri açıklamış ve 
(okunamamıştır)da Elenika’yı bilmeyen bir Rum'un zalimden farklı 
olmayacağını söylemiştir. Daha sonra bazı günlük konuların görüşül
mesinden sonra toplantıya son verilmiştir.

Kâtip : İmenidis Başkan : Teoharidis
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

23 Aralık 1919
Eskiden olduğu gibi karar defteri okundu ve aynen kabul edildikten 

sonra görüşmelere geçildi. İlk olarak söz alan ve I. Dünya Savaşı’nı 
Türk birliklerinde görev almak suretiyle geçiren doktor Elyas Suzya- 
dis*** askeri birlikler tarafından uygulanan gayenin özellikle

* (F. 148) Pttchemldes.
•* (F. 148) 23 decembre 1919
••• (F. 148) Dr. Ellas Suzladls.
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Hristlyanları imha etmekten ibaret olduğunu ve savaş sırasında yapı
lan mezalim ve korkunç olaylar sonucunda ölmüş olan Hristlyanlann 
50 000'e ulaştığını büyük bir önemle hatırlattıktan sonra Pontus'un 
annemiz olan Yunanistan’a katılması suretiyle milli gayenin gerçekleş
mesine btrşey kalmadığım belirtmiştir. Bazı günlük konuların görüşül
mesinden sonra toplantıya son verilmiştir.

Özel Kâtip : İmenidls Başkan : Teoharidis
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

14 Şubat 1920
İsimler listesinin okunmasından sonra geçen haftanın tutanakları

nın özeti görüşülmüş ve onaylanmıştır. Grikoryas Çakalof* tarafından 
askeri heyetler hakkında konferans verilmiştir. Bu konferansta casus 
teşkilatıyla, savaş, sırasında nasıl hareket edileceği, nasıl hizmet veri
leceği, bir subayın birliğini ve ne şekilde sevk ve idare edeceği, yapılan 
hataların ne şekilde örtüleceği ve bir milletin savaş için ne şekilde ha
zır edileceği hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Başkan: Teoharidis
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

20 Mart 1920
Eski tutanakların özeti okunarak kabul edildikten sonra ilk önce 

söz alan Savaş Teodoris** seferberliğin geçen dört yılı içerisinde Rum 
askerlerinin devam eden firar olaylarından dolayı ortaya çıkan fayda
ları birer birer sayıp belirtmiştir. Seçilmiş bir parçanın birlikte söylen
mesinden sonra Ayakldes Savaş (1) söz alarak memleketi olan Ebesin 
hakkında yapmış olduğu açıklamada Rum asker kaçakları ile Giresun, 
Samsun ve Bafra halkından toplusürgün<3>felaketine uğrayanlara ya
pılan hizmet ve yardımdan ve aksine Türkler'in göçmenlere karşı tat
bik ettikleri zulüm ve işkenceden söz etmiş ve bu zavallılara ait düzen
lemiş olduğu raporu İstanbul Patrikhanesi’ne sunduğunu ve önemin
den dolayı Patrikhanece bastırılmak üzere hazırlanan Siyah Kitap'a 
alındığını ve bu felaketzedelere bir çare olmak üzere 3.000 lira gönde
rildiğini belirtmiştir. Başkan bu kıymetli ve milli hizmetten dolayı te
şekkürlerini bildirmiş ve sıradan konuların incelenmesi ve görüşülme
sinden sonra toplantıya son verilmiştir.

Kâtip : İmenidis Başkan : Teoharidis
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

* (F. 149) Grlgortos Tehakoloff 
** (F. 149) Savaş Theodoridls
(1) (F. 149) Ayakldes Savaş
(2) (F. 149) lyes (?)
(3) Toplusürgün - tehcir - zorla göç ettirme - aux déportés des réglons.
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İsimler listesinin okunmasından sonra geçen oturumun günlük ka
rarlan görüşülmüş ve onaylanmıştır. Papadopulos tarafından biraz 
musiki çalındıktan sonra söz alan Efesnatyadis* (Bugünkü Yunanlılar 
ve Kökenleri) konusunda bir konferans vermiş değişik kanıtlara başvu
rarak şanlı ve şerefli Yunanlıların öz evladı olduğumuzu isbat etmiş ve 
bu konuda hiç kimsenin şüphelenmeğe hakkı olmadığını bildirmiştir.

Dedeoğlu tarafından (Doğan Yunanistan'a Selâmlarımız) adlı bir şi
ir okunmuş ve oturuma son verilmiştir.

Özel Kâtip : İmenidis Başkan : Teoharidis
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

Fiili olarak yapılan teşebbüsleri yalnız bırakmanın doğru olmadığını an
layan dernek, özel ve genel toplantılarında okunmak üzere Rumların arzu
sunu ve Yunanlılığın feryadını gösteren bazı şiirler ve konuşmalar hazırlattı- 
rvyor: Bir şiir;

“Hasta için kim uyanık bulunur?
Zayıfı kim korur?
Dertliyi kim teselli eder?
Muhtaç için kim çalışır?
Sîzler, en büyük fikirler!
Sizler ey asil ve temiz vücutlar!
Ruhunuzun yüceliğinden ilham alarak 
Size müjdeliyorum artık sevininiz!..
Ve sen güzel vatanım 
Bu yavrulann annesi, mutlu ol!
Merkezden pek uzak karanlıklara sığınak olmuş,
Bir köşede, gerçi yavruların dağınık bir halde bulunuyor 
Fakat sen, iki dalga arasında 
Niçin çırpınıyor ve feryat ediyorsun 
Aziz Yunanistan...
Of! Feryat etme sevgili Yunanistan!
Sevin! Çünkü yetimlerin kahraman ruhu 
Savaştıkça semalar,
Senin mavi gözlerin gibi tebessüm ediyor...”**

İmza: Mimooğlu***
Çevirmen : Ziya Fikri 29.12.1907

* (150) Efsanlad.es
** Ş/ir düzyazı şeklinde yazılmış olduğu halde tarafımızdan şiir düzenine aktarılmaya çalışılmıştır.
*** (F. 151) Mlmopoulos.
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Aşağıdaki makale de Rum çocuklarını gayelerine ulaşmak için hiçbir 
şeyden korkmamağa teşvik ediyor. Esasen rahat durmamağa azmetmiş 
olanları galeyana getirmek için sonuna “Yaşasın Pontus!” nidası eklenmiş
tir.

Merzifon: 18.22.1910 
"Arkadaşlar, bakışlarınızı geleceğin ufkuna doğru döndürürseniz 

orasını bora ve fırtınaları taşıyan siyah bulutlarla örtülmüş görecek ve 
Elenizm’i tehdit eden kara günlerin yaklaştığım anlayacaksınız. Evet! 
Kara bahtlı günler Elenizm'i tehdit ediyor. Bununla beraber yeryüzün
de mevcut 10 milyon Yunanlı arasında pek yasal ve mukaddes olan 
savunma ve kutsal savaş hakkımızdan tamamıyla mahrum niceleri 
vardır. Elenizmln gayesine hizmet edenler, hiç şüphesiz insanlığa hiz
met etmiş demektir. Sevgili öğrenciler, biz de o Yunanlılardanız. Biz de 
bu mukaddes gayeyi kutsayalım ve saygı ile analım. Geliniz Elenizm’e 
karşı düzenlenen suikastlardan, Elenlzm’in bir açık işareti olan gök 
rengi sancağın asılmasına engel olanlardan asla çekinmeyelim. Birbi
rimize ellerimizi uzatarak, insanlığın saadet ve selametinin hizmetkârı 
olacağımıza yemin edelim. Bu büyük eserin mukaddes sahasında 
hakkın bizimle beraber olduğuna emin bulunuyoruz. Yaşasın birlik! 
Yaşasın Pontus!’'

Çevirmen : Ziya Fikri Yazan: K. Mimopulos

Hayali Pontus kahramanına Hitap eden (Kurtuluş Marşı):
t

(Notadan tercüme edilmiştir.)
Seni, korkunç kılıcının keskinliğinden tanıyorum.
Seni toprağı kahrediciliğinin şiddetine boyun eğdiren yüzünden tanı

yorum
Yunanlılar’m mukaddes kemiklerinden doğan kurtuluş.
Yaşa! Bir zamanlar üzüntülü ve mahçup inlediğin yerde 
(Yine gel) diyecek ağzı müştakâne? bekliyor idim.
Fakat o vakit herşey sakin ve susmuş idi.
Her şey i, zulm ve vahşetin kahredici gücü susturuyordu.
Evet esaret zincirinin bunaltıcı ağırlığı altında herşey susuyordu. 
Ve sen yalnız bu bedbahtlığa ağlar 
Ve derin bir ümitsizlikle ellerini çırpar idin.

Bestekârı: K. Serindis
Çevirmen : Üsteğmen Ziya Fikri
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Bu da diğer bir Kurtuluş Marşı 
(Notadan tercüme edilmiştir.)

Tepelerde vadilerde, köylerde, şehirlerde ve her yerde.
Yaşasın kurtuluş diye bağırıyorum.
Şimdi semalar seviniyor.
Artık toprak gülüyor 
Herşey sevinçli ve mutlu...
Şimdi toprak bize şerej ve şan,
Servet ve zenginlik bağışlıyor 
Gökteki yıldızlar melek gibi bir sesle 
Bizim için neşeli şarkılar çalıp söylüyor.
Şimdi hepiniz mutlu olunuz.
Vatanınız Yunanistan’ı hatırlayınız.
Ey çocuklar! Şu duygular içinde hepimiz tek sesle
Pek mukaddes bir hak olan
Kurtuluş şerefine yaşa! Yaşa Kurtuluş!
Yaşa binlerce yaşa! Diye bağıralım.
Çevirmen: Üsteğmen Ziya.

Savaşa davet şarkısı, aynı zamanda ondan kaçanların hain olduğunu 
zikr ederek 600 yıllık efendisine karşı isyan için ölümden bile kaçılmaması 
tavsiyesinde bulunuyor :

HARP MEYDANI!
(Notadan tercüme edilmiştir)

Vatanı için elinde kılıç olduğu halde 
Kendini en ön ateş safiarına atan kahramana 
Şerefler ve hürmetler!
Güzel ve sevgili vatanım bırakıp da geçici olan 
Şahsi mutluluğu uğrunda çalışan haine lanet!
Bu hain emin olsun ki
Vatanın tehlikeli bir zamanında güzel karısından 
İhtiyar annesinden, küçük çocuklarından 
Ayrılmak istemediğinden 
Hem kendini ve hem de neslini yok ediyor.
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Hayatı, mevcudiyeti zararlı ve tehlikelidir.
Nereye gitse ismini kimse ağzına almaz
Her taraftan hakarete uğrar
Öyle ise hepimiz savaşa yılmaz bir kalple gidelim
Her birimiz vatan için ölmek şerejlne nail olalım

Çevirmen: Üsteğmen Ziyaeddin

Aşağıdaki belge de Pontuscular’ın silahbaşı borusu yerine geçen savaş 
kıtasıdır :

Harp Kıtası 
(Notadan tercüme edilmiştir)

Sabırsız çocuklar! Silahlarınızı kuşanınız!
Hepinizin gözlerinde sevinç parladığım görüyorum 
Cesaret ve yiğitlikle siz ilerledikçe 
Semada bir koyu renge bürünmüş bulutlar 
Hızlı bir gidişle etrafa dağılıyor.
Durmadan silahlanınız!
Saygıdeğer atalarınızın bir kıymetli yadigârı olarak 
Bıraktığı bu toprağın geniş ve hür bir gök altında 
Bulunduğunu görmek ne zaman kısmet olacak?
Hemen silaha sürat ve şevkle sarılınız,
Sanlınız ki ölmüş rüyalarımız 
Hayat ve hakikat kazansın!
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

Bu belgenin tarihi bulunmadığı halde I. Dünya Savaşı ateşkesi sırasın
da yazıldığı hissolunur. Kurtuluş günlerinin yaklaştığından, hürriyetin bü
yüleyici rüzgarının esmeğe başladığından söz edişine bakılarak İtilaf kuv
vetlerinin veya Yunanistan'ın o çevreye asker çıkarmasını beklemeleri onun 
sonucudur.

Kuzeyden gelen kar ve tipi fırtınaları ile geçen o eski ve zehirli se
neleri hatırlıyor musunuz? Ölülere mahsus çelenklerle sevgili annemi
zin üstünü örtmüşlerdi. Biz de matemli, yetimliğimize gizli gizli yanı
yor, ağlıyorduk. Ah! O zamanlar unutulur mu? Fakat şimdi hürriyetin 
büyüleyici rüzgârı ummadığımız halde buralarda da esmeğe başladı, 
tabiatı diriltti, zincirleri çözdü ve duvarları yıktı. Akıl ve zekâ esirinin zin
danını, gökyüzünün sesleri ile doldurdu. Şerefli sancağımızın tapılmaya
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layık gölgesinde, yüce ülkümüzln başarıya ulaşması için arkadaşlar 
birleşellm. Yorulmayarak mukaddes savaş meydanında XX. yüzyılın 
gerçek kahramanlan gibi çalışalım. İlim ve irfan fenerini yakalım. Ger
çeğin aydınlığı doğuya ve batıya yayılsın. İlerleme, banş ve mutluluk 
yeryüzünde her zaman yaşasın.

İmza: Mimooğlu
Çevirmen: Ziya Fikri

Aşağıdaki belgede kısmen birlik tavsiyesine, şahsi menfaatleri küçük 
görmeye ait mısralar var... (Mavi-beyaz) Sancağı* başlarının üstlerinde gör
meye hazırlanıyorlar :

Efendiler! Pontus’un bir hamiyet ve milliyet eseri olduğunu öğreni
niz; onun yücelmesi sizin elinizdedir. Pontus bütün şahsi menfaatlerin 
daha üstünü, daha mukaddesidir. Derneğin gayesinin elde edilmesU 
birlikte çalışmayı şiddetle gerekli kılmaktadır. Bu olmadan hiçbir şey 
mümkün değildir. Artık omuz omuza vererek çalışına, alçak gönüllü bir 
ruhla çalışınız, hepiniz toplanınız ve birbirinize ellerinizi vererek hepi
niz demeğin armasını yükseklerde tutunuz; yükseklere kaldırınız ki 
herkes beyaz-mavi sancağı görsün. Rüzgann esmesi zamanında topla- 
mnız ve beyaz-mavi sancağı görülecek şekilde kaldırınız ki dalgalan
sın. ~

İmza: Yani Dimitriyadis
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

Bu sırada Türklerin aleyhindeki iftiraları tazelemeyi unutmamışlardır. 
Esaret altında İnleyen yerlerin kurtarılmasını konu alan bir konuşmanın 
önemli bir parçası olan şu belge de aleyhimizdeki müthiş cereyanın açık bir 
örneğidir :

“150 senelik bir süre içerisinde bütün Bizans İmparatorluğunun is
tiklâl ve hürriyetini savunmak uğrunda direnen atalanmızı yakarak, 
keserek ve İslam dinini kabul etmeleri için türlü türlü zorlama ve sıkış
tırma mezâlimini uygulayarak öldürdüler ve esir ettiler.

Üç yıldan beri talihsiz atalarımız, Türkler tarafından değişik şekiller
de zulme uğratıldılar ve kurtlar tarafından parçalanmış koyunlar gibi bi
rer birer firar ettiler. Bu kanlı ve korkunç mezâlimden kurtulmak ve ken
dilerini güçsüz bir duruma koyan esirlik zincirini kırmak üzere her ne ka
dar birçok defalar isyan etmişlerse de pek acı sonuçlarla karşılaşmışlar
dır. Fakat sonunda 1821 yılında zelil ve sefil esirliğe dayanamayan sev
gili atalarımız, yırtıcı hayvanlar, kahraman arslan ve kaplanlar gibi kük
reyerek hücum edip ayaklandılar. Susuzluklarını dindirmek için düşman
larımızın kanlarını dağlarda, tepelerde aradılar.

• Yunan Sancağı.
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...* Yunanlıların - Rumların çoğunlukla sakin olduğu yerler; Epir, Ma
kedonya, Trakya, Küçük Asya’nın adaları ve diğer şehirler Türkler’ln esa
reti altında inliyor. Onları kurtarıp sevgili annemiz Yunan’a teslim etmek 
suretiyle atalarımızın gerçek torunları olduğumuzu ispat etmek biz genç
lere düşen görevdir.

Anastas Tarakçıoğlu
Çevirmen: Üsteğmen Ziya

Artık kendilerine geleceğin zaferleri vaad edildiğine hiç şüphe etmek iste
miyorlar. Rumluğun, Yunanlılığın hakkımızdakl ihanet girişimleriyle birlikte 
birden ne derece hayale düşmekte olduğunu aşağıya alman şiir pek güzel gös
teriyor.

Çiçeklenmiş ve ilham dolu göğüslerimizde vatanın şanlı geleceği te
min olundu. Dinç ruhumuzun sonsuz şerefi için onu hayat bağışlayan 
bir akım halinde koruyalım. Boru çalıyor, kardeşler! Kahramanlar ile
ri! Maksadımıza, gayemize birlik içinde bir kitle halinde yürüyelim. 
Yolumuz yokuştur. Milyonlarca tuzaklarla doludur. UJiıklan siyah bu
lutlar boğsun, kuzey fırtınası azgınca şiddetini artırsın; bora çılgınlığın
da istediği kadar ayak diresin, deniz kükresin. Bunların hiçbirisi kah
raman gemiciyi ölümden yıldıramaz. Bu hayatın yüceliğini rehber ka
bul etmiştir. Şimşekleri küçümseyerek koşuyor. Mutluluğun mavi ve 
büyüleyici llmamna doğru ıslak yelkenleri ile ara vermeden koşuyor. 
Kalplerin ürküntü dolu askerleri, imanlı süvariler aydınlık mücadelesi
ne geliniz! Yunanın ruhu parlasın. Başlan çelenklenmiş Yunanlılar, ye
ni kutsal savaşlarımızın şeref meydam bizi bekliyor. Gurur dolu bir an
ne gibi vatan bizi gözlüyor. Onun sınırsız şefkati bize bir koruyucudur. 
Yaşa vatan! Aziz ve kanla yoğrulmuş vatan! Şan ve şerefle dolu geç
mişin hayatımızdır. Geleceğin ise muzafferiyet!”

İmza: K  Mimooğlu
Çevirmen: Ziya Fikri

Merzifon’da ilk Pontus teşkilatım meydana getirerek sinesinde besleyen 
Merzifon Amerikan Koleji Müdürü, Türk hükümetinin sınırsız misafir se- 
verliğinden yararlanarak içinde yaşadığı bir memleketi, tabi olduğu 600 yıl
lık metbuundan ayırmak cüret ve cesaretini göstermekle yetinmeyi isteme
yerek, diğer taraftan Müslümanları ne suretle Hristiyan yapmak düşünce
sinde olduğunu da aynca açıklıyor, içinde bir kaç yerde dernekten söz edil
diğine bakılarak Kolej Müdürü H. C. Howayt’dan Mister Godsel’e gönderi
len bu rapor, her iki konudaki çalışmalarını da ortaya koymaktadır. I. Dün
ya Savaşı ardından kendisininde dini ve medeni bir savaşa giriştiğini iti
raftan çekinmeyen din adamları zümresine mensup bu kişi bütün uygar

* Bir bölüm eser belgede atlanmış.
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devletlerin, kendi tabi olduğu Amerika devleti de dahil olmak üzere, her 
milletin kendi siyasi hürriyeti ve mezhep hürriyeti içerisinde istiklâl sahibi 
olması prensibini kabul etmiş olduklarını unutmaktadır.

Saygıdeğer Fredrik F. Godsel’e
Merzifon : 25 Ekim 1920

Azizim Mister Godsel,
23 Eylül 1920 tarihli mektubunuz bir kaç gün önce bana ulaştı. Or

taklarımla enine-boyuna görüştükten sonra bu cevabı yazıyorum. Der
neğimizle ilgili olan bu meseleyi bütün önemiyle düşünmekte olduğu
mu ve komiteye dahil olmaklığımın bence teşekkür edilecek bir şey ol
duğunu söylemekliğime izin veriniz. Önceden beri pek açık olan güve
nim biz papazlar derneği emellerinin gerçek bakış açısı, Dünyayı ken
disine tabi tutmak için Yüce Allah'ın İsâ suretinde göründüğünü* Müs- 
lümanlara imân ettirmeyi başarmaktadır. Ermenller arasında yenilik 
çalışmaları ilerlemektedir. Rumlar Amerikan papazlarına pek fazla 
muhtaçtırlar. Herhalde Müslümanlar da Hristiyanlığın verebileceğin
den yardım istiyorlar. Bu münasebetle bu kutsal hizmetin yüceliğini 
ehemmiyetle göz önüne alalım. Hristiyanlığın en büyük muntazam ra
kibi İslâmiyet olduğu gibi Türkiye'de en kuvvetli Müslüman hükümeti
dir. Hiç kimse meselenin kolaylıkla ve çar-çabuk çözümleneceğine ina
namaz. Bu konudaki şahsî inancım ise Hz. İsa’ya İncil-i şerife karşı 
olan imanım gibidir.

Başkammızca bilinmektedir ki gerekirse sonucu elde etmek için 
500 yıl duracağız ve bunlara işin sonunda muvaffak olacağız. Kendisi 
haklıdır ve bunun için anlar ki bu inanış ve iman ile gerçeği gösterme
den başka suretle propaganda yapûmasına ihtiyacımız yoktur.

Açıkta kalan üç meseleye gelince :
1. Eğer geçici komite ne yapmaklığımız gerektiğini gerçekten biliyor ise 

bize söyleyecek idi. Hareket şeklimize ilişkin olarak fikir bildirilmesi du
rumu bana öyle geliyor ki hemen elde edilmesi gerekli olan çıkarlara şüp
he düşürecek niteliktedir. İhtimal hizmetimiz danışma komlteciliğlnden 
ve teyakkuz halinde toplanmış birkaç kişiye yapılan işlere dair bilgi ver
mekten ve yayılma ve gelişme derecesi hakkında bazı usuller göstermek
ten ibaret olup yoksa az bir süre içerisinde görevini tamamlayabilecek bir 
komite oluşturulması değildir.

Muhakkaktır ki böyle veya bunun gibi bir komite oluşturulmasına 
daha birçok yıllar ihtiyaç olacaktır.

2. Hizmetimiz ihtilal ile değil idare ile yapılmalıdır. Bunun için de 
memurların artırılması gerekir.

3. Ümit edebilirim ki derneğimizin her üyesi akıl ve mantıklı ve ça
lışmayla Müslümanlarla temas ediyorlar. Bununla beraber eminim ki
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bir kitapçık ile maddî yardım istenmesi ve bazı misaller gösterilmesi 
faydasız olmayacaktır. Kendilerine bunca eza ve cefada bulunanlara 
borçlu oldukları zekâtı bilip anlamaları için yakındoğu Hristiyanlannı 
teşvike gayret edeceğiz. Özellikle bunların bir Hristlyanm bilmesi lazım 
olan görevi anlamalarına çalışacağız. Özellikle bu hizmetin fayda ver
mesi için öyle hissediyorum kl derneğimiz uyanık bulunmalıdır. Bin se
neyi (İsâ'mn dünyaya döneceği süre)fikir toplamakla yaklaştıranlayız. 
Her arzuya izin verir bir şekilde davranmak akü işi değildir.

Bana öyle geliyor İd Yüce Hakk’ın özel bir yardımı yerinde olan alâ
met ve işaret Türkler arasında bir ilerleme adımı olarak kabul edilmi
yor ve ben yıllardan beri öyle bilirim kl aynı zamanda birçok Müslüma- 
nın kolayca mezhep değiştirmelerine çalışılmasını arzu ediyorlar. Bu
nu Mısır'da, Bulgaristan'da yahud Rusya'da uygulasak daha faydalı 
olur. Tekrar söylüyorum, Hristlyanlığın leh ve aleyhindeki münakaşa
lar Hristlyanlık hayatında sonsuza kadar sürecektir. Hiçbir zaman gü
venmediğimiz sözleri gerçekleştiren hareketlerdir. Hristlyanhğa karşı 
insan psikolojisi açısından yeni bir durumun Müslümanlarda da orta
ya çıkarılmasına Hristiyanlar yardım etmelidir. Fakat Hristiyanlar da
ha bu olgunluk derecesini bulamadılar.

Diğer yönden şunu bilirim kl Ermeni ve Rum dostlarımızı terk etme
meliyiz. Hristlyanlık için benim Ermeni ortaklarım tarafından o kadar 
kan feda edildi. Bunlardan sekizi Amerikan kolejinde öğretmen arka
daşlar idi. Bunun için Ermentlere karşı mukaddes bir görev ve bunla
rın canlandırılması için mukaddes bir güven beslemekteyim. Bunlar
dan bazdan İslâm elinde şehit oldular ve unutmayalım ki mukaddes 
hizmetimiz sonucu ulaşıncaya kadar daha pekçok böyle şehit kanı akı
tılacaktır.

Bundan sonra kutsal savaşımız gençleri kandırmaya yönelik olma
lıdır. Olgunluk yaşına ulaştıktan sonra karakterini değiştirmek bir 
adam için pek güçtür. Ancak bugünkü Türk nesli bir dereceye kadar 
Amerikalılar’ın kendilerine neler vereceğini anlıyor. En iyi sahip oldu
ğumuz şey İsâ'dvr. Fakat bunun için Allah kadar ve hakikatin kullanıl
masında uğraştığımız kadar sabırlı olmalıyız.

Diğer yönden Şiiler gerçek Müslüman olmadıkları gibi sayı
lan çok olmakla beraber Türk nüfusunun çoğunluğunu oluştur
mazlar. Eğer ılımlı şekilde mezhepte serbestlik gösterilir ise Er- 
menilerin bizden öncekilere gösterdiği rağbet gibi bizim görevi
miz bu fırsatı kaçırmamak ve gereğine uygun şekilde hareket 
etmektir.

Ümit ederim kl durumun muhalefetle karşılaşacak derecede muha
fazakâr değildir. Otuz yıldır görevimin izin verdiği ölçüde İslâmlar ile 
temasta bulundum. Onlann İstekleri ve düşünceleri ile kaynaşmayı
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öğrendim. Bugün takip ettikleri mezhep inanışlarım anladım. Yalnız 
geçen hafta Mutasarrıf* ile okulumuzda mezhep öğretiminin devam 
ettirilmesi için hayli münakaşa yaptım O, bunu, tamamen ortadan 
kaldırmak istiyordu, ben durumumuzun değişikliğini kabul etmemekte 
olduğum bir sırada bilmem nereden gelen Hristiyanhğa kabul olunmuş 
bir Müslüman öğrencinin "Müslüman öğrenciyi kazanmak için, en bi
rinci yapılacak şeyin İncil öğrenilmesi mecburiyetinin ortadan kaldırıl
ması olacağını" bana söylediğini hatırladım. Bu yılkl 200 öğrenciden 
27 Müslüman öğrenci ve öğretmenler kurulumuzdan iki Türk ile bera
ber bu yıl diğer yıllardan çok Müslüman var demektir.

Şahsi olarak iddia ederim ki, Doktor Belis’in (Medren Misyoneri) 
eseri pek işimize yaradı. Bunun okulumuzda yürütülen gaye için şahit 
gösterilmesi pek uygun ve bence memnunluk verici bir şey olacaktır. 
Hastaneden esaslı şekilde yararlanıldığı gibi kadınlar arasında okulu
muz bayanlar kısmı pek çok tesir bırakıyor.

Asker ve sivil memurlar ile dini görevliler ve her kısım halk ile olan 
buradaki, -Merzifon'daki- temasımız pek samimi ve daimidir. Bu üst
lendiğimiz görev için büyük bir etkendir.

Azizim Mister Godsel, bunu ne kıymette olursa olsun kabul ediniz. 
Türk'ler hakkında daha açık iş görmekfırsatına nail olduğundan mem
nunum. Bazılarının dillerinin Türkçe'den başka olmasından üzüntü 
duyuyorum. “Savaştan çıkıldığından beri" sözünüz değişik yerlerdeki 
zorlukları imâ ediyor. Biz de burada kendimizi savaştan çıkmış olarak 
görmüyoruz. Burada biz kendisini birçok Müslümanlar ile savaş duru
munda gören ve savaş psikolojisi ile duygulanmış olan bir hükümetin 
idaresindeyiz. Ümit ederim ki derneğimiz bir gün toplanacak ve belki 
İstanbul’da! Bununla birlikte haberleşme, o ihtiyacı şimdilik bir parça 
kolaylaştıracak.

İmza : Huvayt

* Tanzlmattan sonra sancak mülki amiri.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
GİRESUN - GÜMÜŞHANE

Giresun ve Gümüşhane’de de Samsun, Trabzon, Merzifon Rumlan’nın 
gösterdiği çalışmalar kadar değilse de yine hatın sayılır derecede hareket
ler görülmüştür. Bu cümleden olarak Gümüşhane’de 1917 yılında Trabzon 
Rum İttihâd-ı Milli (Rum Milli Birlik) Demeğine bağlı bir şube kurulduğu
na aşağıdaki belge tanıklık etmektedir :

Gümüşhane'de “Rum-İttihâd-ı Milli” Derneği’nln Kuruluşuna Dair
Gümüşhane : 18 Aralık 1917

Bugün beldemizin dernekleri toplanarak Rum-İttihâd-ı Milli ün- 
vanıyla bir demek kurulması karar altına alındı. Bu dernek, bura ve 
çevre Elenizminin himaye, muhafaza ve müdafaasını gaye olarak ka
bul etmiştir.

Bu demek Trabzon'daki Rum-İttihâd-ı Milli Demeğinin bir şube
si olacak ve onun program ve nizamnamesine bağlı olarak çalışmala
rını sürdürecektir.

Ayrıntılı talimat almak ve uyuşmak üzere adı geçen dernek yöne
tim kurulu üyelerinden Teodor Fitano Efendi, Trabzon'da İttihâd-ı Milli 
Başkanlığına gönderilmiştir. Adı geçeni faziletli zâtlarına tavsiye ile 
bura ve çevre Elenizminin müdafaa ve muhafazası için gerekli ve fay
dalı göreceğiniz herhangi bir şey verilen ve istenilen talimat ve emirle
ri bu zât aracılığıyla bildirmenizi rica ederiz. Bu vesile ile tam bir hür
metle ellerinizden öperiz.

Ruhani Başkan : Alekyonomos Teodoros 
' Müdür: Gümüşhane Metropolithanesi

Metropolit Hrisantos’un evrakı arasında bulunmuştur.
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Giresun’da da 1919 yılında tereddütlerle başlayan ümitler 1920’de ke
sinlik kazanır görünüyor. Aşağıya aktardığımız ikinci belgenin imza sahibi 
Neokanyus’un Fransa, Yunan ve İngiltere hükümetlerini yurt içindeki olay
lardan haberdar etmek üzere Giresun’da bir özel görevli şeklinde olduğu 
anlaşılıyor. Özellikle merak ve korkularına sebep olan millî harekete dair 
kendisinden istenilen bilileri de Kofidi’nin uyarısı üzerine ilişki içerisinde 
bulunduğu değişik makamlara veriyor.

Hrisantos’a Hitaben Birinci Mektup
Giresun : 23 Şubat 1919

Muhterem,
Bu güne kadar güvenilir bir vasıta bulamadığımdan şu mektupla 

büyük bir zarf içerisinde Trabzon’da yazılmış diğer bir mektubu Mösyö 
Hucson vasıtasıyla gönderiyorum. Tazminat komisyonunun basına

168



vermiş olduğu duyurusu üzerine Metropolitin feragat meselesinden, 
tastikleri buraca mümkün olmayan zarar ve ziyan bedellerini ödettiril- 
mesi hakkındaki dilekçe ile buna ilişkin olarak Mimar Sava Çavuş ta
rafından verilen belgeleri ilişik olarak taktlm ediyorum. Sözkonusu ev
rakın tarafınızdan tastik edilmesinden sonra güvenilir bir vasıta ile ait 
olduğu makama gönderilmesi rica olunur. Bu konuda vermiş olduğum 
zahmetten dolayı affuuzı istirham ederim. Amirza hakkındaki telgrafı
nızı aldım. Hemen annesine gerekli uyanları yaptım. Kızı, şahsî malı 
olan İngiliz vapuruyla yanımıza getirmek için Mösyö Hucson’a rica et
tim. Çoktan beri İstanbul ve Trabzon postalarından mahrum bulunuyo
ruz. Venizelos’un Trabzon vilayeti hakkında Tayms gazetesi muhabiri
ne verdiği beyanatı nedir? Ne oluyor? Olup-biten olaylardan haberiniz 
var mıdır? Mektubunuzu şiddetle bekliyorum.

Çevirmen Çevirmen İmza
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya Teofİdos

Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendiye Hizaben İkinci Mektup

Giresun: 11-24,1.1920
Muhterem Dost,
İstanbul’dan buraya gelmenizden sonra iki mektup yazmıştım. 

Bu esnada Batum’a hareketiniz sebebiyle mektuplann elinize ulaşıp 
ulaşmadığını bilmiyorum. Mart ayı içerisinde Paris’e hareketinizden 
beri İstanbul’daki Yunan temsilciliğini muntazaman genel durumlar
dan haberdar etmiştim. Eylül içerisinde Trabzon’da bulunuyordum. 
Orada Kofidis Efendi vasıtasıyla İstanbul’da Yunan temsilciliğine 
gönderdiğim aynntılı muhtıra’nın bir suretini de size göndermiştim. 
Alıp almadığınıza dair bilgim yoktur. Ayın yirmi ikisinde buraya ge
len Mösyö Frankford*, İstanbul’da İngiliz temsilciliğinin milli hareket 
hakkında sorulannı kapsayan bir nota vermiş ve bu sorulara daya
narak bir rapor düzenleyip göndermesi, hatta yerlerimizin mâli ve İk
tisâdi durmundan söz eden bir muhtıranın unutulmamasını tavsiye 
etmişti. Her iki muhtırayı birbiri ardından kaleme alarak kendisine 
ve birer suretlerini de İstanbul’da Yunan temsilciliğine gönderdim. 
Yine bunlann suretlerini muhabir Mösyö Loron’un isteği üzerine Mös
yö Lenişye ile Fransız temsilciliğine de taktim ettim, size de birer su
retini ilişik olarak taktim etmeği uygun gördüm. Burada durum daya
nılması mümkün olmayan bir şekildedir. Şiddetli sürgün, zulüm ve 
boykot hüküm sürmektedir.

Hayatımız pek kötü şartlar altında geçtiğinden meselenin bir an 
önce sonuçlanması gerekmektedir, zaman da gelmiş bulunmaktadır. 
Yeni yıl dolayısıyla devamlı şekilde sağlık ve afiyetinizi ve milli emel
lerimizin sürekli bir gelişmeye kavuşmasını temenni ederim. Mek
tubunuzu alacağıma emin olarak hürmet ve sevgilerimi tekrar sunarım.

İmza: Neokanyus

* Metinde Frangurd, İngiliz yüzbaşısı. Bkz.: Sayfa 175 : Frakford.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
RUSYA, KAFKASYA 

I. Dünya savaşına kadar Pontus Cumhuriyeti teşkili bir hülya ve 
mefkûre halinde iken ilk defa Çar Rusyası, Rusya’daki Yunan siyasi 
memurları tarafından Batum’da ve Kafkasya’nın diğer taraflarındaki Rum 
tüccarları aracılığıyla Trabzon ve Samsun’daki merkezler İle haberleşmiş ve 
Batum’da oluşturulan bir komite eliyle gizlice silah ve cephane gönderile
rek bu çevre Rumları’nm çalışmalarını bir kat daha artırmalarına sebebiyet 
verilmiştir. Ateşkesten sonra daha ileri gidilerek bu komite tarafından dü
zenlenen plan gereğince Rus subaylarından Rum asıllı Ananyon’un yöneti
mi altında Rumlardan bir birlik oluşturulmuş ve Yunan kuvvetleriyle bir
likte Pontus’un Türkler elinden kurtarılması için ayrılmıştı. Fakat Kafkas
ya’nın Bolşevikler tarafından istilası bu birliğin dağılmasına sebep olmuş 
yalnız arta kalanları Türk toprağına geçerek bugün yurt içindeki çetelerin 
kumandasını üstlenmiştir. Batum’daki bu Pontus Komitesi daha sonra 
Pontus Millî Meclisi admı almış ve sanki bir geçici hükümet teşkil olun
muştu. Elimizdeki en yakın tarihli belge ilk hazırlıklar ile General Anan
yon’un bu konuda her türlü hizmete hazır olduğunu bildirmektedir. ,

Hrisantos’a Hitaben
Tiflis : 11.2.1913

Saygıdeğer Efendim,
Aynı zamanda milletdaşlarımızın hayatlarının güvenlik altına alın

ması konusu uzun uzadıya görüşüldü. Mösyö Pişer jandarma teşkila
tının hazır olduğunu ve idare konusunun yabancı subaylara verilmesi
nin daha uygun olacağım bildirmesi üzerine buralardaki Pontuslu- 
lar'dan değişik yaşlardaki kimselerin silah altına çagnlmasınınfayda- 
lı olacağı hakkındakiJİkri ileri sürdüm. Konsolos Efendi bu düşünceme 
katılmakla beraber durumun saygıdeğer zatınıza da bildirilmesini tav
siye etti. Adı geçen teşkilat için Kuban ve Sohum’a bağlı yerlerden 
epeyce gönüllü toplamak imkân dahilindedir. Diğer bölgeler halkı da 
bu teşkilata katıldığında kuvvet yeterli bir düzeye ulaşacaktır. Buranın 
durumu hakkında görüş belirtmeyi de gerekli görüyorum. Bana öyle 
görünüyor ki Kafkas, Dünya Savaşı için son bir oyun hazırlamaktadır. 
Bu oyunda yine ölmememiz için akıllıca hareket etmek suretiyle hazır- 
lanmağa gayret etmeliyiz. General Ananyadis buranın cemaat başka
nı Sünidyadis vasıtasıyla gönderdiği haberde emrindeki subaylarla 
birlikte herhangi bir hizmete hazır bulunduğunu büyük bir istekle bil
diriyor. Bura konsolosunun ölümünden beri konsoloshane kapalı bu
lunmaktadır. Mühim ve acele konular için Fransız heyeti vasıtasıyla 
gönderilen telgraflar bu sebepten cevapsız kalmaktadır. Artık Nasyo
nal Savata Meydanı boş kalmıştır. Ben gelmeğe hazır isem de yazılan
lar hakkındaki cevabınızı bekliyorum.

Çevirmen Çevirmen İmza
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya Velisaridis
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'‘Gümüşhane” de “Milli Rum İttihadı" (Milli Rum Birliği) adındaki 
demeğin kuruluşunu bildiren, İzmir Metropolidi Hrisantos’a 

Gümüşhane Metropolidi tarafından yazılmış bir mektup.

171





İkinci belge o yörede çalışanlardan birinin Trabzon ve Samsun çevre
sine gelmek üzere bulunduğunu gösteriyor.

Hrisarıtos’a Hitaben
Batum : 23 Mayıs 1916

Hürmetli Efendim,
Bugüne kadar beğenilen saygı duyulan eserinizi takip edenler

den birisinin muhterem zâtınıza karşı tebriklerini bildirmesine lütfen 
izin veriniz. Muhterem zâtınız gibi kişilerin tebrike ihtiyacı olmadığı
nı bildiğim için gereksiz ayrıntılardan kaçınıyorum. Mösyö F. Metak- 
sas size bir program sunacaktır. Aydın ve hareketli düşüncenizden 
faydalanmayı şiddetle arzu ediyorum Bu program gereğince seyahat edece
ğim çevreye Trabzon’un da katılması muhterem zatmızca da uygun görüldü
ğü takdirde sevimli yüzünüzü görmeğe ve tam bir saygı ile ellerinizi öpmeğe 
muvaffak olacağımdan kendimi pek mutlu sayarım

İmza : K. Leonidis 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Üçüncü belge, yurt içinde çalışanlardan birini Tiflis’e daveti an
latmaktadır.

Batum : 24 Haziran 1916
Muhterem Efendim,
Memleketin kurtuluşu ve esenliğe erişmesi açısından Tiflis’e bir 

seyahat yapmanız gereğini halk adına ve tarafımdan 20 tarihli mek
tubumda arz etmiştim. Bugün maruz kaldığımız önemli bir mesele 
karşısında seyahatiniz pek kesin bir mecburiyet kazanmıştır. Güm
rüğe gelen telgraf emirleri gereğince asker gönderilmesi istisna ol
mak üzere istilacı memleketlere ihracat yapılması yasaklanmıştır. 
İhracat arzusunda bulunanlar Maliye Bakanlığı’nın emir ve iznini al
mak mecburiyetindedirler. Bu tedbirlerin halkımıza dayanılması 
mümkün olmayan zorluklar yükleyeceğini muhterem zâtınız da tak
tir edersiniz. Bu mesele gerekli kişiler katında şiddetli bir çalışma ge
rektirdiğinden seyahatinize kesin olarak karar vermenizi yeniden ri
ca ederim. Yol masrafımız fazlasıyla sağlanmıştır.

İmza : Okunamamıştır 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Dördüncü belge Rusya’daki Yunan siyasi memurlarının ne suretle 
doğrudan doğruya Hrisantos ile haberleşmekte olduklarını ve iç işlerimi
ze ne şekilde müdahale etmek istediklerini göstermektedir.
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Batum ve Tiflis 
Yunan Konsoloshanesi 

Numara: 7

Tiflis : 15 Ocak 1917
Muhterem,
Yunan Büyükelçiliğince 450 numaralı mektubunuzun içinde yazı

lanlar dikkate alınarak Pontuslu soydaşlarımız aleyhinde mecburi göç 
için düşünülmekte olan tehlikeli tetbirin hemen kaldırılmasını Osmanlı 
hükümetinden istemek üzere İstanbul’daki Yunan Büyükelçiliğine emir 
verildiği konusunun yüce zatınıza bildirilmesinin adıgeçen büyükelçi
likten emir buyurulduğunu arzedip duyurmakla şeref duyarım.

İmza : D. S. Spanaris 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimltrakl Üsteğmen Ziya

Şu dört belgeden sonra bir noktayı açıklamak İsteriz ki; o da Rusya ve 
Kafkasya’daki teşkilat ile yurt içindeki teşkilatın bir vucut gibi birlik içinde 
oldukları meselesidir. Yukarıda verdiğimiz belgeler bunu pek güzel ispat et
mekte olduğu gibi, bundan soma sayılacak olanlar da gösterecektir. Hal
buki. daha soma yurt içinde silahlı çeteler ve gizil teşkilat İle ilgili olarak 
ele geçirilen Rumlar’ın bir kısmı bu hususu inkar ederek. Batum Milli Mec
lisi ve geçici hükümetin Karadeniz sahilleri işleriyle zorla ilgilenmek isteye
rek kendilerini kandırdıklarım belirtip mazeret ileri sürmekte idiler.

Böyle ihtilalci ve savaşçı teşkilata ek olarak malî teşkilata da başlaya
rak Kafkasya’da oturan Rumi ar bir banka kurarak buna Trabzon ve Sam
sun çevresindeki Rumları da ortak olmaya davet ediyorlar.

Batum : 18 Şubat 1917

Aşağıdaki isimleri yazılı efendiler milletdaşlarımızdan tüccar ve sa
natkârlarımızı himaye maksadıyla bir Pontus Bankası kurmak üzere 
bugün 18 Şubat 1917 tarihinde dostlarından M. Bünyanoğlu Efendinin 
evine şeref vererek toplantı yaptılar. Görüşmeler sonunda yakın doğu
da böyle bir bankanın mevcudiyeti gereği kabul ve uygun bulunarak 
peşin olarak aşağıdaki paralar ortaya konuldu.

Trabzon Metropoliti Hrisantos EJendl’ye

Adı Ruble Adı Ruble
Ad. Arvanidis 100 000 P. Haspulos 10 000
M. Bünyanoğlu 100 000 Av. Foka — 15 000
Y. Fotiropulos 40 000 H. Sencalidts 10 000
A. Kazancoğlis 30 000 F. Metaksas 4 000
Atanasyatis 30 000 İ. Patmanidis 5 000
V. Ayvanidis 25 000 H. Grigoryadis 25 000
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Girişilen bu işte başarıya ulaşabilmek için Trabzonluların katılması
nı çok gerekli gördüğümüzden Trabzon'a gidip soydaşlarımızdan gerek
li olan para yardımlarını toplayarak sermayeye katmak üzere Bünya- 
noğlu, Fotiropulos ve İ. Yuvanidis efendilerden oluşan bir özel heyet oy
birliği ile seçildi. İşte bu heyetin yol masraflarına karşılık olmak üzere 
her kurucu, hissesinden dörtte üçünü ayırmaya ve ödemeye mecburdur.

Hrtsantos’un evrakı arasında bulunmuştur.
Gitgide mesele büyük bir önem kazanıyor, Rusya’daki teşkilâta bir İn

giliz, bir de Fransız karışıyor.

Muhterem Efendim,
Bu mektubu taktim eden İngiliz yüzbaşısı Mösyö Frakford ile tara

fınıza gelmek niyetiyle Tiflis'den döndüm. Son zamanlarda tanıdığım 
adı geçen yüzbaşı genel durum için o tarafa geliyor. Batum’dan sizden 
aldığım mektup üzerine muhterem zatınızla Mösyö Leptşe ve diğer yet
kili kişiler arasında devam eden görüşmelerin kesin sonucuna kadar 
seyahatimi ertelemeye mecbur oldum. Yüzbaşı Frakford Rumca bilme
mektedir. Rumlara karşı pek dostça ve içten duygulara sahiptir. Size 
General Ananyadis’in mektubunu getirdiği gibi, İstanbul'da Yunan de
lege heyetine teslim edilmek üzere bir dilekçeyi de yanında taşımakta
dır. Mektupta okuyacağınız şekilde 50 subay, 500 er için taktir edici ve 
övücü bir dil kullanılmaktadır. Bu erler ve subayların durumları ve ha
reketleri taktir edilmektedir. Mösyö Lepişe'nin faziletli zatlarına taktim 
ettiği son mektubuma birşey eklenmesini unutmuştum. Tiflis’teki Fran
sız konsolosunun verdiği teminata dayalı olarak Mösyö Lepişe tam yet
kiye sahip olduğundan sözleri pek ciddi ve resmi karşılanmalıdır. Doğ
rudan doğruya Paris'e tayin edildi. Ara sıra başkumandan Despere ile 
görüşen, gayet tecrübeli işbilir bir kişidir. Ben pek ziyade gecikmeyece
ğini ümit ettiğim ikinci mektubunuza kadar Batum'da kalacağım. Linok- 
sos Efendinin bana gönderdiği mektubun bir suretini mektubuma ekli
yorum. Geçenki mektubumda söz konusu ettiğim meseleye gelelim :

İstanbul’daki Yunan delege heyeti başkanıyla anlaşma yapmamız 
lüzumunun şiddet ve kesinliğine (inanmış) bulunuyorum. Bu heyet, 
özellikle meselemizin takip ve gelişmesiyle sorumlu olacak ve ilgilene
cek, diğer bir askeri heyetin tayin ve Kafkas’a gönderilmesi konusunu 
ortaya koyacaktır. Bu suretle kurulacak askeri heyetin iyi niyet ve 
bağlılıkla işe sarılacağını ümit ediyorum. Çünki bizlerden olan bunlar 
diğerleri gibi fenalık yapamazlar. Muhterem zatınızın göçmenler hak- 
kındaki çalışmanızı ve hükümetin bu konudaki düşüncelerini bil
miyorum. Olayların gelişmesine bakılırsa hükümet kanadında pek 
derin umursamazlık hüküm sürmektedir.

Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendiye
Batum: 19.9.1917

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimitraki

İmza: Velisaridis 
Çevirmen 

Üsteğmen Ziya
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Yayılmacılık hırsı artık meydana çıkmış bulunuyor. Kullanılmak fırsatı
nı bulamadıkları Rum askerî birliğinin izni, Çar Rusyası’ndan resmen alın
mıştır, silah ve cephane verilmesi de taahhüt edildiği gibi sahillerimizde gö
rev yapmak üzere Rum jandarma teşkilatı projesi vücuda getirilmiştir :

Trabzon Metropolldine Hitaben
Muhterem!
Özellikle Rus vatandaşı olan Rumlar’dan oluşturulmuş olmak 

üzere bir Yunan-Rum birliğinin kurulması hakkında resmî izin alın
mıştır. Aynı şekilde Rize, Of, Sürmene, Trabzon ve Pulathane’de gö
rev yapmak üzere de gönüllü Rumlar’dan oluşturulan bir Jandarma 
teşkilatının kurulmasına izin verilmiştir. Hükümet, Jandarma teşki
latı için gerekli olan silahlar, cephane ve sair malzemelerin sağlan
ması ve verilmesini taahhüt etmiştir. Yalnız jandarma için gereken 
yiyecek maddeleri bedeli yukarıdaki şehirler halkı tarafından bulu
nup verilecektir. Mektubumu faziletli zâtınıza sunan Estilyanos Koz- 
mldis Efendi pek hamiyetli ve kıymetli bir kişidir. Milli meselelerimi
ze ilişkin herhangi bir iş için adı geçene baş vurabilirsiniz. Milli men
faatlerimize ait meselelerin bütününü bu kişi aracılığıyla duyurabilir
siniz. Büyük bir kulluk ve bağlılıkla ellerinizi öperim. 14 Kasım 1917

İmza: Üsteğmen Senaros 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dlmitraki Üsteğmen Ziya

Bu izni Tiflis’deki Fransız Albayı Şardini de doğrulamaktadır. Bu zât 
Trabzon’da Rum gönüllü alayı teşkilini ve memleketin Türkler’e karşı savu
nulmasını tavsiyeden geri durmamaktadır. Adı geçen Rus-Rum birliğine 
Fransız ve Rus subayları katılmak üzeredirler. Aradaki haberleşmeyi Ame
rika konsolosu sağlamaktadır :

Fransız Albayı Şardini’den Trabzon Metropolldine
Tiflis : 11-24 Aralık 1917

Aziz Bayım;
Geçirdiğimiz şu buhranlı dakikalarda durum ancak bütün iyi niyet

lerimizin katılması ve birleşmesiyle kurtarılabilir. Kafkasya’da milli Er
meni ve Gürcü kolorduları oluşturuyorlar. İtila f Devletleri ellerindeki 
gücün bütün genişliğiyle bu hareketleri teşvik etmeğe ve özendirmeğe 
hazırdırlar. Önceden keşf ettiğiniz gibi bugün müttefikimiz bulunan 
Rum milleti unutulmamıştır. Talebimiz üzerine Kafkas hükümeti bir 
Rum askerî birliğinin kurulmasına gerekli olan yetkiyi vermiştir. Asker
leri, Kars ve Tiflis’de ve ümit ederim ki Batum ve Trabzon’da toplaya
caklardır. Kendisini şahsen tanımakta bulunduğum, bu askerî birliğe 
kumanda edecek olan general belirlenmiştir. Bu general aslen Rum 
olup Rumca konuşur. O da general Ananya’dur.
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Aziz Bayım, Trabzon’da bir Rum gönüllü alayımn kurulması sizin 
elinizdedir. Bu alay ilk olarak şehrin asayişi için çalışacak ve daha 
sonra Rus, Ermeni ve Gürcü gönüllüleriyle birlikte Türkler’e karşı sa
vunmasını gerçekleştirecektir.

Aziz Bayım ortak sonuçlarımızın gerçekleşmesi ve Trabzon’da 
Rum gönüllü alayının teşekkülü için General Kolosoviski’ye yardım 
ederek gücünüzü kullanmanızı hükümetin ve arkaadaşlanm İngliz ve 
Amerikalılar adına yüce zâtınızdan istemekteyim. Birkaç güne kadar 
gelecek olan Fransız subaylarım bekliyorum. Bunlardan birisini özel 
olarak Rus alayı için göndereceğim. Kolosoviski’ye de benim tarafım
dan şimdiye kadar alay için ayırdığı Rus subaylarını vermesini söyle
yiniz. Gerektiğinde Amerika konsolosu Mister Zenge gibi siz de doğru
dan doğruya benimle haberleşebilirsiniz. Bu zât size alayın kurulması 
konusunda gereken bilgiyi verecektir.

Bu yeni görevin zorluğu dikkatimden kaçmamaktadır. Her açıdan, 
özelikle durumu her zaman buhranlı bir halde olan Trabzon’da bu iş 
güç başarılacaktır. Bütün zorlukların hepsini aşacağımıza inanıyorum. 
Sonsuz saygı ve hürmetlerimin kabulüyle ortak amacımızın başarıya 
ulaşması uğrunda şimdiye kadar gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştire
ceğiniz hizmetlerden dolayı Fransa ve diğer müttefik devletlerin pek zi
yade minnetdar olacaklarını arz eylememe izin vermenizi rica ederim

Albay : Şardini
Kafkas-Yunan yürütme kurulu ve Kafkas Yunan Harp Birliği demekle

ri başkam imzasıyla gönderilen bir tezkerede de kararlaştırılan hareketlere 
karşı gelerek kendi başma hareket ettiği bildirilen Senaros adındaki suba
ya işten el çektirilmesi karar altına alındığı belirtiliyor. Belgenin tarihi 1917 
olduğuna bakılarak Rusya’daki inkılap dolayısıyla ortaya çıkan memnuni
yetsizlik ve başarısızlık etkilerinin aralarında bu anlaşmazlığı doğurduğu
na şüphe yoktur.

Tiflis : 12 Aralık 1917
Muhterem Metropolit, Numara : 498
Buradaki Kafkas-Yunan Yürütme Komitesiyle Kafkas-Yunan Harp 

Birliği Başkanlıkları, derneklerinin oybirliği ile karar altına almış ol
dukları maddeyi size arz etmekle şeref duyar.

Şöyle k i : Bir süreden beri burada bulunan Senaros isimli subay 
kendisine gerçekte mevcut olmayan Pontus-Yunan Derneğinin vekili sı

fatını ve yanında bulundurduğu sahte mühür ile başkan süsü vererek 
Trabzon ve Kafkas milli merkezlerinin izin ve olurunu elde etmeksizin 
kendi başına bir takım hareketlerde bulunduğundan fayda yerine za
rar davet etmiştir. Bu suretle daha çok fenalıklara meydan verebilmesi
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beklenildiğinden bu iki demeğin gerçekleştirdiği genel bir toplantıda 
adı geçen subaya işten el çektirilmesi kararlaştırılmıştır. Anılan karar 
muhterem zâtınıza arz edildiği gibi birer suretleri de hükümetle bütün 
resmi merkezlere tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine resmî olarak tastık 
edilmiş demeğimizin aldığı bu kararın muhterem zâtınızca dikkate alı
narak adı geçen subayın milli emellerinizin tam olarak gerçekleşmesi
ni amaç kabul eden demeklerimizle herhangi bir şekilde ilgisi bulun
mamasının ve ileride olması muhtemel görünen herhangi bir teşebbüs
te kendisine güvenilmemesi ve yardımcı olunmamasının sağlanmasını 
rica ederiz. Program ve çalışmamız hakkında açıklama istediğiniz tak
tirde memnuniyetle arz ve takdime hazırız.

İmza : Kafkas Yürütme Komitesi ile 
Harp Birliği Derneği Başkanı 

N. Silyonis
Aşağıdaki “yakında birleşerek” cümlesinden anlaşıldığı üzere ne mak

satla yapıldığı pek açık görünen bir yolculuğun sonucunu Hrisantos’a bil
diren bir rapor :

uEkaterinodar” dan uTrabzon”a
10 Ocak 1918

Muhterem,
Göçmenler için yaptığım beş aylık yolculuk yüce zâtınızca bilinmek

tedir. Bu süre içerisinde (150 000) göçmen ile ve Rusya’da yerleşmiş 
(300 000) Yunanlı ile ilişki kurdum. Hepsinin saygı duydukları metro
polit, başlıca Hrisantos’dur. Bu genel fikrin tercümanı olduğumdan do
layı kendimi bahtiyar sayarım. Yakında birleşerek elinizi öpmeği başa
rırsam daha mutlu olacağım. Bu mektubumun taşıyıcısı olan Gire- 
sun’lu K. Joani Papadopulos muhterem zatınızın hayranıdır. Bağlılık 
ve saygı ile.

İmza: L.İ.İ. Yasonidis 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Ekaterinodar’da bir merkez açılmış ve diğer Rus şehirlerinde de birer 
şube kurulmak üzere bulunuyor :

Metropolit Hrisantos’a
Batum: 18.12.1918

Muhterem,
Bu dakikada sevgili dostumuz Doktor Sundiyadis Efendi’den bir 

mektup aldım. Bu mektupta Ekaterinodar’da Pontus Rumları tarafından 
kurulan merkezi bir demek Pontus meselesini Bcurş Yüksek Meclisi’nin 
dikkatine sunmak görevini üzerine almıştır. Bu dernek başkanlığına
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Oıfanldis ve katipliğine Leonidis EJendi'ler seçilmiş ve görevlendiril
miştir. Rusya’nın uygun yerlerinde şubelerini oluşturmakta ve açmak
ta olan bu merkezi derneğin Trabzon’da da bir şubeye sahip olması 

faydadan uzak olamayacağından bu konuda bize rehberlik edecek 
olan kıymetli ve isabetli öğütlerinizi ve görüşlerinizi ilkfırsattan fayda
lanarak bildirmenizi rica eder ve büyük ve mutlu bayramlar vaad eden 
ve bağışlayan bu milli günlerde toplum menfaatlerini ve milli emelleri 
iyi şekilde temsil etmemize ve korumamıza yardımcı olmanızı istirham 
ederim efendim.

İmza: Teofllaktos
Çevirmen : Tüfekçi Ustası Dimitraki Çevirmen : Üsteğmen Ziya

Daha fazla Karadeniz sahilinde bulunanları ilgilendirdiği için Rusya’da
ki teşkilat Banş Konferansı na vereceği muhtıra hakkında (Pontus) olarak 
tasarlanan yerde oturan Rumlar’ın fikrini de anlamaya çalışmaktadır.

Novrosiski: 27 Ocak 1919
Muhterem Efendim,
Ekaterinodar Birlik merkezinin daveti üzerine Rusya’da mevcut bü

tün göçmenler adına bir muhtıranın düzenlenmesine katıldım. Bu muh
tıra Yunan hükümeti vasıtasıyla Banş Kottferansı'na sunulacaktır. 
Bu meselenin gerektirdiği ciddiyet dolayısıyla Ekaterinodar’da altı gün 
kaldıktan sonra dört gün önce döndüm. Muhtıra hazırlandı; sunulma
sı konusu gitmeden önce Pontus Metropolitleri ile danışması kararlaş
tırılan bir özel kurula bırakıldı. Bir taraftan haberleşmenin düzenli ola
rak yürümemesi ve Pontus emellerinin herkesçe ölmesi, diğer taraftan 
zaman kaybının kötülük davet ediyor olması yüzünden diğer kurul 
muhtıranın düzenlenmesine katılamamışlardır. Göçmenlerin geri dön
me meselesi önem kazandığından yardım etmek üzere Yunan Kızılhaç 
Heyetinin getirtilmesine çalışıyoruz.

İmza: (Yoktur)
Metropolit Hrisantos’un evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya

Başta ortadan kaldırılmış olduğunu arz ettiğimiz Kafkas Rum (Askeri) 
Birliği’nin tekrar kurulması için (General) Ananyon’un Hrisantos’a başvur
ması pek fazla tereddütlüdür.

Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendi’ye
25 Şubat 1919

Hürmetli Efendim,
Sizi kişi olarak doğrudan tanımak şerefine eriştiğim halde bu mek

tubu yazdığımdan dolayı affınızı isterim. Yalnız Karadeniz sahilinde 
oturmakta olan Rum halkı arasında değil dünyanın her tarafında bu-
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lunarı Rumlar katinda sahip olduğunuz şöhret ve hürmeti bir çok defa
lar duydum. Karadeniz Rumlarinın menfaatleri uğrunda çalıştığınızı 
takdir ediyorum. İsmimin sizce yabancı olmadığını ümit ediyorum. Kaf
kas'da kurulan ve her nasılsa ortadan lağv edilen Rum (Askerî) Birliği 
kumandanı ve Genel Kurmay Başkanlığı mensuplarından General 
(Ananyo), Kafkas-Rum (Askeri) Birliğl'nin dağıtılmasından beri açıkta 
bulunuyorum. Kuvvetim ile sağlığım yerindedir. Savaş konusundaki bil
gi ve tecrübelerimle milletimin çıkarlarını sağlamaya çalışanlar arasm- 
da bulunmak arzu ediyorum Buna dayanarak milletime hizmet hakkın- 
daki teklifimi arz ediyorum. Dağıtılmış olan birlikten bir çok subay görev 
yapmak için her gün başvurmaktadır. Birliğin askerleri de mevcuttur. 
Subaylardan en muktedirlerini sorumluluğum altında seçip ayırabilirim 
Hizmetlerime gerek duyulursa güvenilir bir kişi aracılığıyla ayrmtılı ola
rak bilgi vermenizi rica ederim. Gerekirse şahsen de görüşebiliriz. Pon- 
tus Metropolithanesine gelmeğe hazırım. Vellsaridis'e rast geldim Adı 
geçen bu mesele hakkında vaktiyle de bana bazı şeyler söylemişti.

İmza: M. Ananyo 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya
Batum’daki Pontus Genel Meclisi’nln ileride kurulacak Pontus Cumhu- 

riyeti’nin geçici bir hükümeti olduğu belirtilerek buna Trabzon’dan bir de
lege gönderilmesi istenilmektedir;

Paris'de Trabzon Metropolidi Hrisantos Efendiye
Hürmetli Efendim,
Dün buraya ulaştım. Duanız bereketleri sayesinde birkaç ay din

lenmek üzere yarın İsviçre’ye hareket edeceğim. Trabzon’dan
24.7.1919 tarihindeki hareketim esnasında yeğeniniz Yorgi tarafından 
zâtınıza verilmek üzere mektupla birkaç gazete emanet edilmişti. Bun
ları K.A. Kostanttnidis’in yazıhanesine bıraktım. Kofidis Efendi aşağı
daki bilgilerin zâtınıza duyurulmasını bana havale ettiler. Batum’dakl 
Pontus Genel Meclisi’nin Trabzon’dan delege istemesi üzerine bu konu
da bilgi sahibi olmadığınızı dikkate alan Metropolithane delege gönder
meye çekinmiştir. Bu sürekli meclis, İleride kurulacak olan Pontus Cum
huriyetinin geçici bir hükümeti olduğunu üstü kapalı duyurmaktadır.

Marsilya : 29 Haziran 1919 Köleniz : Aleksi Apostolidis 
Çevirmen Çevirmen

Tüfekçi Ustası Dimitrakl Üsteğmen Ziya

Milli hareketin kurulmasıyla hayal ettikleri gayelerine set çekildiğini gö
renler büyük bir çaresizlik içinde kaldıklarından aşağıya aldığımız belgede 
söyledikleri gibi gerçekten ne yapacaklarını bilmez bir halde şaşırmış kal
mışlardır. Biricik ümidin yine Hrisantos’dan geleceğini zannettiklerinden 
Türkiye içerisinde ortaya çıkan durumu ona hikaye ederek bir yardım, bir 
öğüt bekliyorlar :
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Rum Pontus Demeği
Hrisantos’a Hitaben: 
Muhterem Efendim, Batum : 16 Ekim 1919
Bu kadar zamandır sizi bekliyoruz. Niko sabırsızlıkla bekliyor. İs

tanbul’da kalmanızdan herhalde önemli bir meseleyi takip ettiğinizi 
anlıyorum. Buranın bilinmezlik içinde yüzen durumları bize bir kâbus 
kadar etki ediyor. Yarın nasıl ve ne ile çalışmak gerektiğini kestirmek
te acze düşüyoruz. (Bir satırı okunamamıştır)... Milletimizin manevi 
kuvveti çok kırılmıştır. (Okunamamıştır)... hiç hesap edemezsiniz, hiç
bir şeye dayanamazsınız. Çünkü elde bir esas yoktur. Ciddi olarak bu 
yoklukta Niko bir varlıktır. Fakat yalnız biz!.. Yalnız bir insan mücade
leye güç getiremez. Sizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ne yapmamız gerekti
ğini öğrenmek ve elde edilecek prensiplere bağlı olarak mantıklı, yasal 
ve metin bir çalışma kitlesi oluşturmak istiyoruz. Şimdiye kadar bir iş 
yapılmadığından sonucu pek korkunç görüyorum. Mevcut teşkilat ön
derliğiyle hiçbir iş görmek mümkün olamayacaktır. Birkaç gün kalmak 
için buraya gelen Kapetanidis Efendi’hin bildirdiğine göre Trabzon bu
gün Kemalistler’in yönetiminde bulunuyor. Şehir ve çevresi güvenlik
ten tam olarak yoksundur. İçişlerinin yönetimindeki kararsızlık ve dü
zensizlik milletimizin korkunç yoksulluğunu ve en nihayet memleketi 
terk etmesini gerektirmektedir. Vatanımız son dakikalarını geçiriyor. 
Haraplık ve sefalet son dereceye ulaşmıştır. Söylenildiğine göre yeni 
hükümet göç akınına engel olacaktır. Fakat hükümetin bu düşüncesi 
her yerde olduğu gibi, oralar tam olarak boşaldıktan sonra uygulama 
alanına konulacaktır. Gördüğünüz gibi vaziyet pek önemli bir aşama
dadır. Ufacık bir gecikme pek pahalıya mal olacaktır. Trabzon’da orta
ya çıkan olaylar buralara kadar yayılmaktadır. Buna karşılık bu an 
güvenecek ve dayanacak birini bulamıyoruz. Burada iktidar makamın
da bulunanlar, ihtiyat olarak sükuneti korumaktadırlar. Dünya davul 
çalıyor, biz hâlâ fikrimizi gizli tutmakta ısrar ediyoruz. Benim elimde 
bir esas olmadıkça hiçbir şeye karar veremeyeceğim. Milletin pek kor
kunç bir tehlike karşısında bulunduğunu takdir ederek çalıştığınıza ve 
bu tehlikeden bizi kurtaracağınıza inanıyorum. Bunun için sizi bekliyo
ruz. Saygı ile ellerinizi öperiz. Bu mektubu size getiren Yorgi Kandili 
övülmeye değer hizmetleri geçmiş olanlardan biridir.

Bundan dolayı artık yurt dışındaki çalışmalara hız vermekten başka 
çare kalmıyor, Batum’da da bir Pontuslular Derneği kuruluyor.

Muhterem Efendim,
Buradaki Pontuslular Derneği’nin kurulduğunu bildirmekle şeref 

duyarım. Anılan dernek hakkında gereken açıklamaları G. Kakokulidi

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimitraki

Çevirmen 
Üsteğmen Ziya

Hrisantos’a Hitaben
Batum : 2 Aralık 1919
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EJendl arz edecektir. Pek çok işlerime rağmen başkanlığı üstlenmek 
mecburiyetini hissettim. Belki bu suretle derneğimiz aleyhinde bulu
nanların muhalefetlerinin genişlemesine ve şiddetlenmesine engel 
olmuş olurum. Bundan dolayı derneğimizi ilgilendiren bütün meseleler 
hakkında talimat verilmesini yüce zatınızdan rica ederim.

Milli hareket sonucu büsbütün başarısızlık baş gösterdiği için, dağılma
ğa yüz tutan her kurum, ayrılmağa mahkum her dernek gibi üyeler suçu bir
birine atmak istemektedirler. Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar o derece artırıyor 
ki, kimse birbirini tanımak istemiyor. Amir, memur kayıp oluyor. Yurt dışında 
propaganda yapmak için seyahate çıkanları, para yemekten başka birşey yap
mamakla suçluyorlar. Batum Rum Milli Meclisl’nin bu konuya engel olmak is
teyen yazışmalarıyla onu doğrulayan mektupta bu durumlar pek açık bir şe
kilde görünmektedir. İşte bu şekilde Myoktan ortaya çıkarmak** istenilen me
sele yine yokluğa doğru gidiyor, fakat Türkiye içerisinde bunların kandırmala
rıyla zehirlenmiş bir Rum kitlesi ve birçok Rum çetesi arta kalmış oluyor.

“Bugün 31 Ağustos. Aşağıda imzalan bulunan yetkili delegeler, 
Pontus Meclisi katında toplanarak Pontus Yürütme Kurulu ile Milli Mec
lis başkanlığının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı uygun gitmeyen 
durumu uzun uzadıya inceleyip görüşerek aşağıdaki maddeleri karar 
altına almışlardır:

A. Pontus Milli Meclisi’ne emanet edilen bazı resmî evraka göre 
Pontus delegeleriyle Barış Konferansı ve Yunan hükümeti arasında 
hiçbir anlaşmazlık ortaya çıkmadığı, aksine evvelce de büyük kilise 
meselesinin çözümlendiği tarzda fikri ve hissi bir birlik ve dayanışma 
yürürlükte olmakta bulunduğu anlaşılmıştır. Halbuki Pontus Yürütme 
Kurulu bu meseleyi aydınlatacak ve açığa çıkaracak esaslı belgelere 
sahip olduğu halde rivayet edilmekte olan siyasi anlaşmazlıkların ol
madığını açığa vurmayarak anlaşmazlıkfikrinin yayılmasına ve geniş
lemesine taraftar görünmüştür.

B. Güven ve liyakat omuzlarına yüklenilen temsil yetkisini kötüye 
kullanmış ve Pontus meselesini layık olduğu yüce mevkiden nefsani 
heveslerine alet edecek aşağılık sahaya indirmişlerdir. Aynı zamanda 
şahsi menfaatlerine zarar vermeyecek kişilere görev vermek suretiyle 
Pontus milletinin hürmet ve taktirine kavuşanlara pek çirkincesine hü
cum etmektedirler.

C. Milletin şimdiki durum hakkındaki bilgisizliğindenfaydalanarak 
millet adına bütün milli merkezler ile Yunan hükümetinin resmî temsil
cilerine alçakça isnatlar atfetmek suretiyle milli meclisin şeref ve etkisi
ni kırmaktadırlar.

D. Resmî yayın aletleri olan Alfetros Pontus gazetesine yazdıkları 
hakaret dolu ve milletin aydınlanna yakışmayacak tarzda makalelerle

Çevirmen 
Tüfekçi Ustası Dimitraki

İmza : Vasll Ayvanidis 
Çevirmen 

y-Üsteğmen Ziya
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milli düşüceyi zehirlemek suretiyle birlik ve yardımlaşmaya şiddetle 
taraftar olan Pontuscuları bu zamanda ayrılık ve bozgunculuk uçuru
muna sevk etmektedirler.

H. Milli Meclis üyelerinden bir çoğunun bu konuda tekrar eden ve 
devam eden başvuru ve koruyuculuğuna rağmen arz edilen iki dernek 
Milli Meclisi toplanmaya davetten yüz çevirerek derneklerini oluşturan 
üyeler arasında seçmiş oldukları bir heyeti Atina ve İstanbul’a gönder
mişlerdir. Yasal olmayan bir şekilde düzenleyip gönderdikleri bu he
yetler, anlaşıldığına göre memuriyeti uzatmak maksadına dayanmak
tadır. Bundan dolayı şimdiye kadar devam eden ve Pontusluların ar
zu ve hissiyatiyle uzlaştırılması mümkün olmayan bu hareketlerim kı
nıyor ve kendilerini temsilci sıfatıyla tanımıyoruz. Pontus Yürütme Ku
rulu ile Milli Meclis Başkanlığını bugünden başlıyarak fesh ediyoruz. 
Her türlü hak ve temsil yetkisini bunlardan çekip alıyoruz.

İstanbul’a ve Atina’ya özel amaçla gönderildiği sabit olan ve K.K. 
Yuvanidis ve Ayasinidis ve saireden oluşan heyetin bundan sonra Mil
li Meclis ile ilgisi olmadığını ilan ederiz.

K. Andreadis, H. Velisaridis, D. Grigoryadis, K. Mikandidis, A. Di- 
mitriyadis, K. Zorokilis, N.Neopulos, A. Konkalidis, Y. Kanondis, D. 
Kostantidis, K. Leonidis, A. Lazaridis, B. Mihailidis, İ. Metaksas, G. Li- 
ridis, F. Metaksas, A. Terkanidis, Tanitos, A. Nikanas, B. Toriknanidis

Batum : 26 Eylül 1920
Sevgili Niko,
Milli Meclis delegelerinin oybirliği ile aldıkları kararın suretini Kofi- 

dis Efendi’ye gönderdik. Muhalif olanlar mevcudun beşte dördünü 
oluşturuyorlar.

İmza sayısı 22 olması gerekirdi. Fakat bunlardan bazısı yazlıkta 
bulunduğu için imza edemediler. Bu 22’den 3-4 kişi de İstanbul’da ve 
Avrupa’da bulunuyorlar. Mesela Kostaki, Ayverinos vb. ...ki bunları 
bütün manevi kuvvetlerini sarf etmek suretiyle uzaklaştırdılar. Bilinen 
tasarının uygulamaya konulması hakkmdaki komedya da bu şekilde 
sonuçlanmış oldu. Hiçbir şeye kabiliyetli değiliz. Mücadele pek büyük, 
idare edenlerse pek küçüktür. Şimdi halkın güvenini kazanmış olan 
zat, durmayıp bu milli meselenin idaresini üzerine almalıdır. Zamanı 
gelmiştir. Sevgili Filos’a çok çok öpücükler. Yazdıklarını gerekli olan 
yerlere bildirdiğimi kendisine söyleyiniz. Onlar da bu fikirdedir. Hepsi 
düzelecek, çoğu gitti azı kaldı. Sabır tavsiye ederim.

İmza : Okunamamıştır.
Apohi gazetesi müdürünün evrakı arasında bulunmuştur.

Çevirmen Çevirmen
Tüfekçi Ustası Dimitraki Üsteğmen Ziya
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ONUNCU BÖLÜM

RUSTA VB KAFKASYA'DAKİ HAREKETLE, KARADENİZ 
SAHİLLERİNDEKİ FAALİYETİN BİRBİRİYLE İLGİSİ VE BAĞLANTISI

Şimdiye kadar gerek girişte, gerek teşkilat bölümünde elde edilen evrak 
ve belgelerden çıkarılan bilgiler, sırasıyla yazılarak Rumlar’ın Pontus bölge
siyle ne şekilde teşkilat ve tertibat yapmış oldukları ve son bölümümüzde 
sanki bir geçici hükümet özelliğini taşıyan Batum Milli Meclisi ile Karade
niz sahilindeki teşkilatın ilgisinin ve bağlantısının derecesi açık olarak gös
terilmiştir. Halbuki Karadeniz sahillerindeki bu gizli teşkilat yine son bö
lümde açıkladığımız şekilde aralarında çıkan anlaşmazlık dolayısıyla ken
dilerine Batum Milli Meclisi’nin muhalifleri süsünü vererek yurt içindeki 
demeklerinin hükümetçe onaylanmış olduğunu iddiaya kadar varmışlar
dır. Yukarıda açıklandığı şekilde bu konuyu kanıtlayan evrak ve belgelere 
ek olarak Trabzon polis müdüriyetinin ilişik soruşturma raporu da Pontus 
cemiyeti veya meclisi kurulması için hükümete bir müracaat yapılmadığı 
gibi hükümetten böyle bir cemiyetin kurulmasına dair resmi izin alınmadı
ğını ve Pontus Demeğinin Batum’da da aynı şekilde teşkilat yaparak çalış
malarda bulunduğunu kanıtlamaktadır. /

Yüce Valilik Makamına,
Batum’daki Pontus Milli Meclisi'ne muhalif olduğu anlaşılan -ki hü

kümetin aldığı şekilde durum yönünden muhalif durumunu dış görü
nüşte ve bir gösteriş amacıyla takınmışlardır- Meclisin unvanı hükü
metçe öğrenilmiş ve kayıt edilmiş değildir. Böyle bir meclis ve dernek 
kurulması için hükümete başvurulmamış ve izin de alınmamıştır. Şu 
kadar ki Patrikhane bilinen imtiyazlarından faydalanarak her Metro- 
polithanede birisi din işleri (Ruhâni) ve diğeri dünya işleri (Cismani) ad 
ve unvanlarıyla iki meclis olup bu meclislere metropolit başkanlık etti
ği gibi gerektiğinde de nüfuz sahibi ve aydın kimseler vekâlet etmekte
dir. Anılan meclisden din işleri ile ilgili bölümünün görevleri nikah kıy
mak, dini tören ve dini meseleleri incelemek ve tesbit etmekten ibaret
tir. Diğer dünya işleri ile ilgili “cismani” adını taşıyan meclisin başlıca 
uğraşları suf siyasi meselelerdir ki Trabzon Metropolidi Hrisantos’un 
Pontus hülyasını takip ederek Trabzon’dan ayrılmasından sonra bu 
görevi yani dünya işleri meclisi başkanlığım sonradan idam edilmiş 
olan eski milletvekili Kofİdi Efendi vekâleten yerine getirmiş ve idare 
etmiştir. Bu meclisin üyeleri yine kendi aralarından seçilmiş olduğun
dan hükümetçe bu konuda resmî bilgi yoktur.

Adli bölüm Başkanı Polis Müdürü
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İKİNCİ KISIM

FAALİYET VE TÜRKLERE KARŞI MEZÂLİM, 
HAKSIZLIKLAR VE YAKIP YIKMALAR

Pontus Rumları, bundan önceki bölümlerde görüldüğü üzere, yalnız 
teşkilat ile, yalnız bütün Rumları Pontus fikri etrafında hazırlamakla yetin
memişler, silahlı çeteler kurarak geniş ve tertipli bir plân dahilinde uygula
ma alanına dahi geçmişlerdir. Hükümet esasen Pontus teşkilatının bütün 
sırlarını ancak Rumlar’ın bu çetelerle faaliyete başlamasından sonra öğre- 
nebilmiştir. Sayıları bazen 800’ü geçen, bazı yerlerde binlere ulaşan bu çe
telerin siyasi emellere korkunç olaylar ve zulümler yapmaya başlamaları 
özellikle Samsun, Amasya, Tokat illerinin* bütün bölgelerinde düzenli ve 
intizamlı bir planla hareket etmeleri hükümeti, karşı güvenlik önlemleri al
mağa yöneltmiş ve sonuç olarak değişik yerlerde yapılan araştırmalar neti
cesinde Pontus teşkilatına ait bütün evrak ve belgeler ele geçirilmiştir. Pon
tus Rumluğunu idare edenlerle, bu emelleri düşünceden eyleme döndür
mek için silahlı çete halinde çalışanlar arasında, nasıl sıkı bir bağ bulun
duğunu değişik kiliseler, okullar ve klüplerde elde edilen Pontus teşkilatı 
belgelerinden pek güzel anlıyoruz. Merzifon Pontus Klübü görüşme tuta
naklarının sayfalan hep bu şekilde bağlantıyı gösteren kanıtlarla doludur. 
Bu tutanak defterinden rastgele bir sayfa okuyalım :

12 Aralık 1919
“İsim listesinin okunmasından sonra geçen oturumun kararlan in

celenmiş ve onaylanmıştır. Papadopulos tarafından I. Dünya Savaşın
daki serüvenlerinden söz edildikten sonra, özellikle silah altına çağnl- 
dığmdan dolayı Samsun’dan aynlması, Samsun çevresinde bir Rum 
eşkiya çetesine katılması, mensup olduğu çetenin Türk jandarma bir
likleri tarafından kuşatılması ve bir mucize kabilinden olarak bu tehli
keden kendisini kurtardığı özel olarak belirtilmiş ve açıklanmıştır. Ba
zı günlük konulann araştınlması ve görüşülmesinden sonra oturuma 
son verilmiştir.”

Genel Sekreter Başkan
İ. Metidis Teoharidls

Merzifon Pontus Klübü’nün resmî tutanak defterinden çıkarılan şu kü
çük belgeden de açık-seçik anlaşılıyor kİ hükümetin I. Dünya Savaşı’ndaki 
seferberlik emrine uymayan Rumlar hemen firar ve Rum çetelerine katılı
yorlar ve bunların jandarmalarımızla çatışmalarda gösterdikleri kahraman
lıklar, daha soma Pontus klüplerinde taktir edici bir şekilde anlatılarak tu
tanaklara geçiriliyor. İşte Pontus Rumlan’nm çete halinde çalışma alanına 
atılmaları, seferberlik emri ile başlamış oluyor. Bundan dolayı Pontus çete-

* Sancaklarının. Sancak eyaletten küçük kazadan büyük İdari birim.

187



elliğinin çalışmasının başlangıcı savaş zamanıdır. Ondan önce bu çeteler 
böyle geniş ve siyasi çalışmalar gösterememişlerdi. Bunların I. Dünya Sa
vaşı zamanında Bafra'nın Nebyan bölgesinde olduğu gibi sayıları binlere 
ulaşan çeteler halinde çalışmaya başlamalarındaki maksatlar değişik ve 
hep bir gayeye yöneliktir. İslâm halkını korku ile sindirmek, İslâm nüfus 
çoğunluğunu azaltmak için rastgeldikleri İslâmları öldürmek, İslâm köyle
rini yakıp-yıkmak, Türkiye hükümetini savaş zamanında yurt içinde zayıf 
düşürmek, kendi üzerlerine çekecekleri kuvvetlerle Türkiye’nin savaşmak
ta olduğu düşmanlara dolayısıyla yardım eylemek, o çevrede Rumluğun 
varlığını fiili olarak isbat ederek ileride Türkiye’nin yenilmesi halinde Pon- 
tus emellerini gerçekleştirmek için birçok maksattan başka Rum çeteleri
nin en belli başlı bir maksadı da, savaş sırasında gerektiğinde Türk ordu
sunu arkadan vurmaktı. Lâkin I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’daki ordumuz 
ve ordunun Rum çetelerine karşı almış olduğu askeri tedbirler Nebyan çev
resi müstesna olmak üzere, Rum çetelerinin çalışmalarını sınırlamaya se
bep olmuştu. Lâkin Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, ordumuz kü- 
çülüp, bütün silahlarımız elimizden alınınca artık Türk Hükümetinin Rum 
çetelerine karşı İslâm halkı savunmak için bile bir kuvvete sahip olmadığı 
görülünce -kuvvete karşı her zaman zayıflık ve itibarsızlık gösteren ve hü
kümette acizlik görünce hemen başım kaldıran Rum karakteri anında ken
dini göstererek- Pontus çeteleri genel olarak saldırgan bir duruma geçtiler. 
Bizim ellerimizden silahlarımız alınmasına karşı onlara açıkça yurt dışın
dan silahlar getiriliyordu. İngilizler Samsun’a çıktıkları zaman Rum çetele
rine, 10 000 silah dağıttılar. Sonra Pontus bölgesinde sayıları pek az olan 
Rumları çoğaltmak için Rusya’da oturan ve Bolşevik idaresinde yaşayama
yan Rumları, vapur vapur Samsun çevresine çıkarmaya ve bizim toprakla
rımızda yerleştirmeye başladılar. Aynı zamanda böyle yurt dışından doldur
ma suretiyle İslâm nüfus çoğunluğuna yetişmek mümkün olamıyacağı ta
bii olduğundan, çeteler artık çekinmeksizin ve açıkça İslâm ezici çoğunlu
ğunu ortadan kaldırmak için rastgeldikleri İslâmları öldürmeye ve daha 
sonra -her kaza çevresindeki olaylar anlatılırken görülecektir ki,- çeteler İs
lâm köylerine baskınlar yaparak katliamlar yapmaya başladılar. Çeteler me
zâlimine sahne olan yerleri kazalara göre 12 bölgeye ayırıyoruz. Bu bölgeler 
kitapta coğrafî duruma göre düzenlenmiş olup kazaların sırasıyla isimleri 
şunlardır : Bafra, Samsun, Çarşamba ve Terme, Amasya, Merzifon, Köprü, 
Ladik, Gümüşhacıköy, Havza, Tokat, Erbaa, Zara kazaları.

Bu 12 kaza bölgesine bir de Merkez Ordusunun, son 10.5 aylık vukuatı 
gösteren resmî istatistik cetvelleri ilave edilmiştir ki bunu da bir bölge saydı
ğımıza göre kitabımızda Pontus çetelerinin korkunç olaylarına sahne olan 
bölgeler 13 bölgeye ayrılmış demek olur. Artık sırasıyla bu bölgeleri görelim.
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BAFRA BÖLGESİNDE
NEBYAN ÇETELERİ

I. Dünya savaşında İlk önemli Rum çetesi Bafra çevresinde görülüyor. 
Bafra'nın “Nebyan’’ bölgesi, yerinin sarplığı, Rum köylerinin yoğun oluşu, 
buradaki Rum köylerinin asi ve silahşor olması gibi bir takım sebepler do
layısıyla Pontus Rumluğu faaliyetlerinin ilk göründüğü yer oldu. Nebyan 
bölgesinde özellikle 17 Rum köyünün o zamanki resmî nüfus sicil kayıtla
rına göre 8 612 nüfus ve 1 457 hanesi vardır. (Müfredat cetveli numara 1) 
İşte hemen 1 500’e yakın silahlı çıkarılabllen bu 17 Rum köyü seferberlik 
emrine uymadıkları gibi, aynı emre uymak istemeyen Bafra Rumları da 
Nebyana katılmaya başladılar. Nebyanda toplanan Rumlar kendilerinde ye
terli bir güç ve kuvvetin mevcudiyetine inandıktan sonra saldırıya geçmeye 
karar verdiler. Bafra Bölge Kumandanı Mehmet Fehmi, Bafra Askerlik Şu
besi Başkanı Mehmet Salih imzalarıyla ilgili makama verilen resmî raporda 
Nebyan çetelerinin yapmış oldukları korkunç olaylar dizisi ayrıntıları ile 
açıklanmaktadır. Rum çeteleri korkunç olayı Kasnakcımermer* köyünden 
iki Müslüman köylü üzerinde uygulamışlar, bu iki zavallıyı ters bir yönde 
sırt sırta bağlayarak diri diri yakmak suretiyle, Nebyanda senelerce devam 
edecek olan kanlı sahneyi açmışlardı. Ondan sonra görevine giden bir jan
darmayı, birliğine katılmaya çalışan bir askeri, tarlasında saban süren bir 
çiftçiyi öldürmüşler, yollarda rastgeldikleri İslâm kadınlarının iffetine sal
dırmaya başlamışlardır. Bu iğrenç olaylardan sonra Nebyan çeteleri asıl 
toplu facialara giriştiler. İlk kanlı sahne Çağşur köyünde sergilendi. Neb
yan bölgesindeki yoğun Rum köylerinin arasında 6 kadar İslâm köyü var
dı. Bunların nüfusu 1 000 kadar olup, Rumların üçte biri derecesinde idi. 
(Numara 2). İşte bu köylerin en büyüklerinden olan 150 haneli Çağşur kö
yüne Nebyan çeteleri bir gün ansızın baskın yaptılar. Köyü baştan sona, bir 
hane bile istisna etmeksizin yaktılar. Köy halkını beşikteki çocuktan, en 
yaşlı ihtiyarına kadar tamamen öldürdüler. Bu köyden pek azı kurtuldu. 
Onlar da olay, esnasmda köyde bulunamayanlardı. Bu kanlı ve vahşi ba
şarıdan! sonra cüretlerini artıran câniler Koşaca köyünü de aynı şekile top
tan yakarak köy halkının tamamını öldürdüler. “Boyalı, Türkmenler, Kas
nakçı, Kuşkayası, Çepniler”** köyleri de bölüm bölüm yakıldı ve halkı yok 
edildi. Yalnız Çağşur ve Koşaca facialarında şehit edilen Müslümanların 
sayısı 367’dir.

Hele, Türkiye, I. Dünya Savaşından mağlup çıkıp da silahları elinden 
alınınca bu çetelerin durumu büsbütün önem kazandı. Rumlar Pontus

* Kasnakçımermer, Köylerimi* : 713 : Kasnakçı
*• Köy isimlerindeki yazım yanlışı düzeltilerek doğrusu yazıldı.
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emellerini gerçekleştirmek için Nebyan çetelerim Ateşkesden soma büsbü
tün genişlettiler. İlk hamlede Bafra kasabasından 3 Rum Nebyanlılar’a ka
tıldı. (Bunların meşhurlarından ve ileri gelenlerinden 10 tanesinin isimleri
9 numaralı cetvelde) Bütün kasabalarda ve köylerde ne kadar Rum varsa 
hepsi silahlandırıldı. Hükümet aciz düşürüldü. İslâm halkı ise dehşet içe
risinde bırakıldı. Nebyan çeteleri artık bu şartlar içerisinde saldırılarım 
Nebyan’m dışına da yaymaya başladılar. Çeteler Nebyan’dan inerek karşı
laştıkları köyleri basıyorlar, rast geldikleri hayvanlan sürüp götürüyorlar
dı. Bu şekilde Nebyan dışında 22 çiftlik ve han yaktılar. 10 kızın ırzına te
cavüz ettiler. Oruç köyü tam olarak mahv ve harap oldu. 27 köyü kısmen 
yağma edip yaktılar. (Bu köylerin isimleri 7 numaralı cetvelin 2. sayfasmda- 
dır) Kalur*, Ada, Ağlar** köylerinin hayvanlarını, taşınabilir mallarım top
tan gasp ettiler. Eynegazi ve Kuyumcu köylerinin de bütün hayvanlarını alıp 
götürdüler. Alaçam köyünü dahi basarak 26 hayvan, 25 at, 1 320 liralık da 
eşya götürdüler. (Dökümü 3 numaralı cetvelde) Bunlardan başka Nebyan 
dışındaki Elmazsa*** köyünden 40, Çalköy köyünden 45, Çarın?” **** den 
75, Terzilü’den 4, Enkiz den 3, “Eyne Gazi’den 25 hane, ki toplam olarak 6 
köyde 192 hane yaktılar. Evvelki 300 hane de buna eklenince Nebyan’dan 
500 kadar İslâm evinin yakıldığı anlaşılır.

Çeteler diğer taraftan Nebyan’m batısındaki Kapıkaya bölgesine de ine
rek, Vezirköprü’den Kızılırmak vasıtasıyla gelen kayıkların içindeki bütün 
malları ve eşyaları yağma etmeye başlamışlardı. Hükümet bunları uzaklaş
tırmaktan aciz kaldığı, milli kuvvetler daha tam olarak teşekkül etmediği 
için İslâm halkı kendi başlarının çaresine kendileri bakmışlar ve Nebyan 
bölgesi güneyindeki yoğun İslâm köyleri silahlanıp kendilerini Nebyancı- 
lara karşı savunmaya mecbur kalmışlardı. Nebyan’m güneyindeki bu İs
lâm köyleri 13 kadar olup 5-6 bin nüfusları vardı. (Müfredatı 4 numara
lı cetvelde).

İşte ancak halkın o tedbiri sayesinde Nebyan çeteleri bu güney bölgesi
ne tecavüz edememişler ve oradaki İslâm köyleri onların saldırısından ko
runmuştur.

Milli hükümet, kurulmaya başladıktan sonra, bundan iki yıl önce Neb
yan çetelerine teslim oldukları taktirde genel af ilân etmiş ve Rumlar gasp 
ettikleri hayvanları geri vermemek şartıyla kısmen teslim olmuşlardı. Lâkin 
Nebyan’da en azından yedi-sekiz yüz silah toplanması gerekirken Rumlar, 
hükümete ancak büyük bölümü çalışmaz durumda 165 silah teslim etmiş
ler ve bu suretle buradaki Rumlar yine çalışmalarına devam etmişlerdir.
* Metinde Kalu, Köylerimiz s. 713 : Kabalu.

** Metinde Ağlar yazılmış. Köylerimiz s. 712 : Ağalan: Meskun Yerler c. I. s. 14 Ağlan, Samsun
Bafra ilçesine bağlı bir köy.

. *** Metinde Elmazsa şeklinde ise de Elmacık olmalıdır. Bkz..Köylerimiz s. 712 : Elmacık
**** Metinde Çarın şeklinde ise de Çağşur olabilir.
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Nebyan çetelerinin ortaya koydukları değişik olayların türlerine göre sınıf
landırılması yapıldığında 1914 yılı Ekiminden 1920 yılı sonuna kadar adli 
kayıtlara geçirilebilmiş yani adliye memurlarının olay yerine gidip soruştur
masına imkân bulabilmiş oldukları olayların 110 adet olduğunu görüyoruz. 
(Müfredatı 5 numaralı cetveldedir) Adliye kayıtları dışında kalmış olup da
ha sonra jandarma ve askerî kuvvetler soruşturmalarıyla çıkarılan olayla
rın sayıları dahi yine 1920 sonuna kadar 83’e ulaşmaktadır. (Müfredatı, 6 
numaralı cedveldedlr). Nebyan çetelerinin öldürdükleri İslâmlar’dan bazıla
rının müfredat cedveli (7 numaralı) belgede görülmekte olup bunlardan 
isim ve kimlikleri bilinenlerin sayısı 136’yı bulmakta ve bazılarının arka
daşları bilinmediği için öldürülen İslâmlarm gerçek sayısı bilinmemekte ise 
de bunlara Çağşur ve Koşaca köyleri katliamında öldürülen 367 şehit de 
eklenince Nebyan çetelerinin zulüm ve vahşetine kurban giden İslâmlar’ın 
ortaya çıkan resmî ve kesin miktan 503’e ulaşır. Bunlara Bafra kasabası ile 
Bafra çevresindeki köylerde yine 1920 yılı sonuna kadar Rum çeteleri ta
rafından gerçekleştirilen değişik olaylardaki 31 şehit de eklenince (müf
redatı 8 numaralı cetveldedir) genel toplam 534 eder. Cetvellerde görüleceği 
üzere sayıları anlaşılmayanlar da bu genel toplama eklenirse yalnız Nebyan 
çetelerinin 600’den fazla İslâm öldürdükleri anlaşılır.

BAFRA ÇEVRESİNDEKİ RUM ÇETELERİNİN BAŞLICA REİSLERİ
Nebyan’da ve çok defa Nebyan’dan çıkarak Bafra çevresinde eşkıyalık 

yapan Rum çetelerinin büyük-küçük sayılan yüzlere ulaşmakta olup bun- 
lardan başlıcalannm İsimleri ve kimlikleri aşağıdadır :

1. Bafra'nın Killk köyünden çete reisi “İstavri" (Bu kan dökücünün yap- 
tığı olaylar sayılamayacak kadar çoktur)

2. Samsun’un Taflan Köyünden çete reisi “Lefter”
3. Havza kazasının Küpçüdağı köyünden “Piç Vasil”
4. Çok defa Bafralı İstavri ile hareket eden kuvvetli çetecilerden “Aliko”
5. Osmanbeyli köyünden “Peço”
6. Samsun’un Kurugökçe köyünden “Andon”
7. Balıklar köyünden “Endik”
8. En ünlü çete reislerinden Karapmarlı köyünden “Piç İlya” veya di

ğer adıyla “Kara Üya”
9. Kirazlı köyünden Taşcıoğlu “Kara Sava”

10. Bafra'nın Yayla köyünden “Kel Sava”
11. Samsun’un Eğribel köyünden “Anastas” ve bunun dayısı diğer 

Anastas.
12. Ayndere köyünden Balcıoğlu “Deli Yani”
13. Havza’nm Elmalıca köyünden “Eleni Çavuş”
14. Yeraltı köyünden “Falı”
15. Samsun un Beylik köyünden “San İstil”
16. Kapıkaya köyünden “Kavaklıoğlu Yuvan” ve bunun yeğeni Totor oğ

lu Ağabyos.
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17. Alaçam köyünden “Gürdekoğlu Simyon”
18. Ayndere köyünden “Temüroğlu Yani”
19. Bakırpınarı köyünden “İstavrf
20. Zeynel* köyünden “Todoroğlu”
Bütün bu İsimleri sayılan haydutlar hep değişik çetelerin reisleri olup 

her birinin 10’dan 100’e kadar adamı vardı. Bunlar, Bafra çevresini yıllar
ca yakıp kavurdular. Birçok İslâm köyleri birer harabe oldu. Binlerce İslâm 
onların vahşetine kurban gittiler.

NEBYAN BÖLGESİNDEKİ RUM KÖYLER
Nüfus

Köyün Adı Hane Erkek Kadın Toplam
Ormanos** 105 290 273 563
Domuzağılı*** 114 361 378 739
Canlkliyurdu 55 267 256 523
Sürmeli 75 223 225 448
Tekcek**** 44 210 195 405
Kapukaya 107 446 378 833
Yayla 71 213 212 425
Zeynel 105 285 256 541
Sıklık 68 216 154 370
Karapınar 103 262 259 521
Darboğaz***** 164 415 445 860
Boyalıtürkmenler 62 185 149 334
Konakçı 151 449 410 859
Çağşur 134 363 318 681
Kuşkayası 39 108 102 220
İnözü ile Kuşça 38 110 97 207
Cılız 21 43 40 83

Toplam 1 457 4 456 4 160 8 612

NEBYAN DIŞINDA RUMLAR TARAFINDAN YAKILAN 
ÇİFTLİK VE KÖYLER

Ağalan köyü, Gökalan köyü, Alalan köyü, Enkiz köyü, Koçhisar köyü, 
Oruçkoğası6 köyü, Kıran Karacayörük köyü, Kerte ile Çağalyünü7 köyü, 
Ahırcık köyü. Düzgün, Hocahüseyin köyü.
• Zenbel Zenbll şeklinde yazılmıştır. Zeynel diye Bafra’nın bir Hrlstlyan köyü bulunmaktadır.
*• Metinde Dlmentus : Köylerimi*, s. 712 : Ormanos
••• Tonuzağılı: Köylerimi* s. 713 Domuzağılı, 1 /800.000 : Domuzalan.
•••• F. 184 : Tektchek
••••• Metinde Varboğaz,. Köylerimi*, s. 713 : Darboğaz 
$ F.184 : OroudJ Klvaml 
7 F.184 : Djagal İonn
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Öldürülen Kişilerin
İsimleri Köyü

Alaçam ’da gasb edilen m alların
j ______ cins ve kıym eti________

Gasp
edilen
malın
değeri <  COi l

ctf
.  _  ı

!  >§> 9 i  s  s Olay Yeri
Tekeşinoğlu Mustafa Bedeş 65.000 1

Arnavut Mehmet Bedeş 5.000
Zeyneloğlu Hüseyin Alldede 15 000
Niş Mehmetoğhı Satılmış Kızalan 12 000

Arnavut Mehmet 6 000

F. ¡85 : Gartou. Gazlbeyll olabilir.
Köylerimiz s. 714 : Akgüney 

F. 185 EJkonnl (Not: Eski yazıdan çeviriden dolayı olmalı)

- 5.000 Aynderesi

2000

-  1 000

onu

Urgancı
dağında
Kara
Hüseyinli
köyünde

Çoğuroğlu Musa Gazilü* 70 500 - - - 1 - - 500
Nabioğlu Nabi Müyesserlü 3 000 - - 1 - - 500
Oflu Hatip Oyma Gökçe

ağaç 1 000 .....................  -
Oflu Yusuf “ “ - 15 - - - -

Muhacir Hamit 14 500 1 - - - - -  5 500
Aydınoğhı Osman Kabaklı 15 500 1 ..................  1 500
Çırakoğlu Anesti Sincar 5 000 - 1 - - - - 1 500

Softaoğlu Molla Ali Alldede 6 500 ......................  1 500
Müfettişoğlu Bilâl Akgüney* ...........................
Eğribeyoğlu Bölekoğlu Çulha ...........................
Hatiboğlu Kâşif Müsteceb ...........................
Çerkeş Yakub Zlnon ...........................
Çömezoğlu Mehmet Akgüney*** ............................

KürkoğluAli Hikmet - . . . . . .
Kocaömer Oğlu Abbas “ “ ...........................

Cüzlek
köyünde

Akgüney
köyünde

Cüzlek
köyünde

Emirler
mezan
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Alaçam ’da gasp edilen m alların
_______ cins ve kıym eti_______

İsimleri Köyü Yekûn ■M ’BP
<  <z>

<Dvr<
t*J

fa
E-

ja ı'oo CO 3?
H Q

•a
2 Olay Yeri

Yüzükcüoğlu Veli Çavuş Tepeyolu 17 000 1 - - 1 1 Eşya - “

Katemoğlu Veli Çavuş Kızalan 27 000 1 - - 1 1 Eşya 8 000 Urgancı
dağında

Madenoğlu Mustafa Tepeyolu Çölme
köyü
üzeri

Puladoğlu Kazım Virane -

Birgüllüde
Kodaloğlu Ali İncirli

Mahallesi - - - - - - - - -

Bundan ayrı olarak Birgüllü çevrelerinde de bazı kişiler bulunmuş, teşhis edile
memiştir. Gerze’li olduklarından şüphe edilmektedir.

ALAÇAM’da Öldürülen Kişiler ve Gasp Edilen Mal
Alaçam’da gasp edilen eşya ve

mallar cinsi
>>

03 u? O Lü
rt
&

O h

Öldürülen Kişilerin Nakit k. ¿4<U a S S3 jOt »Qo CO 3̂
t-1 o

■+->

İsimleri Köyü değeri -•-> ’BP 
<  co H

cö
2 Olay Yeri

Seferoğlu Hacı Ali Demirci Düğün 4000 Emirler
Deresi 18 000 - - - - - Eşyası Mezarlığında

Sefer oğlu Mustafa 16 200 ^ 1 - - - - ” 1 000 ” ”

Sefer oğlu Ahmet ” ” 14 000 1 - - - - ” 1000 99 "
Sefer oğlu Hüseyin ve
karısı Kezban w ” 10 500 1 - - - ” 500 ” "
Turan* oğlu Haşan M ” 20 000 2 - - - ” - ” **

Bal oğlu Topal Veli " ” 10 000 1 - - - - ” ”

Molla oğlu Tahir Kızalan 10 000 1 - - - - " -
Bedir oğlu İbrahim " M 10 000 1 - - - ” - ♦ * M

Maden oğlu Hüseyin W ” 10 000 1 - - - ” - ” V

Kocabayram oğlu Haşan ” ” 10 000 1 - - - -
Çiğudci oğlu Haşan Alamet 12 000 1 - - - Eşya -

• F. 186 : Toroun oğlu
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Alaçam ’da gasp edilen eşya ve
m allar c in si

Öldürülen Kişilerin Nakit

Sı
ğır

Eş
ek M

o
S

Di
ğe

r 
Eş

ya
 

Na
kit

 P
ar

a

isimleri Köyü değeri < É- ’cöÉ- Olay Yeri
Göçmen oğlu Hamid Mefarenik 13 000 1 - - Eşya - ” n

Yüzükçü oğlu Molla Haşan Tepeyolu 10 000 1 - - - - ” ”,
Yüzükçü oğlu Hüseyin Alideveyolu 30 000 3 - - - - n M M

Yesfr oğlu Ali 
Demirci Haşan oğlu

Vicekler 10 000 1 ■ ■ " •

Bektaş
Kabemuslu oğlu Veli

Koludemirci 20 000 
Demirci

2 - ' * - n n

Karamuk oğlu Kasap
Deresi
Nefl

10 000 1 * - •

Hüseyin Alaçam 30 000 1 - * - - ” 20 000 n ♦»

Tortul oğlu Hacı 
Dursun

Taşkelek 54 000 1 ■ * * ” 20 000 Ali Saat 
Dağı

Eğlence oğlu Salih ** 20 000 1 • - - - " 7 000
Feyzal oğlu Mustafa Alaçam 17 000 1 - - - - ” 6 000
Feyzal oğlu Ali n 16 000 -

NEBYAN’IN GÜNEYİNDEKİ İSLÂM KÖYLERİ
Köyün Adı Hane Erkek Kadın Toplam
Çelikalan 65 219 179 398
Belalan 138 406 345 751
Erikbelan* 72 169 142 311
Sarpun 108 348 315 663
Çiftlik 65 215 240 455
Furundar** 78 202 181 383
Devealan 64 183 192 375
Alalan 44 123 135 258
Gökalan 64 196 193 389
Kayalı 125 341 357 698
Kaplancık 48 123 117 240
Himmetli 45 107 109 216
Boyalı 62 185 149 334
Toplam 998*** 2 817 2 654 5 471

* Erikbölük Köylerimi*, s. 712 : Erlkbelan; F. lbS : Erik Beuluk.
• •  Köylerimiz, s.713 :Frindar; F. 188 : Frondarı, / / 800.000 : Furundar. 
* * *  F. 188 : 988
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Sıra
No

ADLİYE KAYITLARINDAN ÇIKARILAN BAFRA-NEBYAIVDAKİ RUM 
EŞKIYASININ MEZALİMİNİ GÖSTERİR CETVEL

Davacıların
Sanıkların AdlanAd ve Şöhretleri

1 Kamu Hukuku

2 Rum Mahallesinden Yu
nan vatandaşlarından 
Epanye Epamitotera 
Grigorgi

* 3 Or takaya Kazasından 
olup Aktekke* köyünde 
oturan Nikola

4 Hırsu** köyünden İstav- 
ri oğlu Platon

5 Cüzlek köyünden 
Pandar (?) oğlu Manet, 
Jandarma Ramazan 
Onbaşı

Kapukaya köyünden 
Yordanoğlu Anestas 
Rum Mahallesi’nden 
Kalaycıoğlu Yorgi

Suçun Türü Olay Tarihi 
Eşkiyaya 4.7.1917, 
yataklık
Yalan yere 4.10.1914 
yemin

Yaralama 16.10.1914

22.10.1914

22.10.1914

Alaçam'ın Aynderesi kö
yünden Gavro oğlu 
Yordan

Kelemağn*** köyünden 
Hacı Ahmet’in tütüncüsü 
Bıyıklı oğlu Ahmet ve 
Abdi oğlu Haşan

*  Ötke şeklinde yazılmıştır.
* *  F. 189 : Hrisso

F. 190 : Kelmefri
• * * •  F. 190: Menchlk

Aynı köyden Toruh- 
oğhı Yordan çobanı 
Kösü
Aynı köyden Sav (a) Yaralama 
oğlu Emiras ve öldürme
Alaçam’da Yazıcıoğlu Hırsızlık ve 
Mihail, Meydancık köyün- rüşvet 
den Köroğullan’ndan Ya- 
nioğlu Mihail ve Marta oğlu 
Girgor ve Karahasanlu’dan 
Bedii oğullan’ndan Panos 
oğlu Mihail ve Klrakooğlu 
Penayot, Meydancık köyü 
Papazı
Aynı köyden asker kaçak- Yaralama ve 
lanndan Çalcı Yorgi ve para gâsbı 
Kİlik köyünde Çulhaköy 
Mahallesi’nden Pavh oğlu 
Yako’nm Kireko
Ekiztepe köyünden Çoban- Hırsızlık 13.12.1914
Yani oğlu Yani ve Aleksi
oğlu Sofon ve Alaçam'ın
Rum mahallesi’nden
Menişk**** oğlu Lefter

2.11.1914
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Sıra Davacıların 
No Ad ve Şöhretleri

8 Virancık köyünden Dede- 
oğlu Hüseyin ve oğlu 
Mehmet ve kızı Sakura 
ve Çobanı Yusuf

9 Milis Jandarma erlerin
den Bedor oğlu Ahmet 
ve Şeyh Ulaşlı Kuyusuz 
oğlu Kurt çiftliğinden 
Hacı Ali Emir ve Ezile 
Alancık köyünden Kara 
Halil oğlu Hüseyin

10 Taşkelek köyünden 
Roriten (?) oğlu Hacı 
Dursun’un oğlu Veli

11 Karaköy köyünde oturan 
Hazinedarzâde Ahmet Bey 
hizmetçisi oğhı Recep Usta

12 Kura****köyü 
Kültlerinden Haşan

Sanıkların Adlan 
Virancıkbaşı köyünden 
Pandaz oğlu Nikola ve 
Yorgl ve Todoros oğlu 
Kiıyako, Elmacık köyün
den Karaman oğlu Erişi 
ve Karaman oğlu diğer 
adıyla Küsen'in kardeşi 
Süzeri ve Gökçesu köyün
den Ziba oğlu Hambus 
Çıkrıkçı oğlu Ağadyus

Kapukaya'dan Kocabaş 
oğlu Sava. Nikola oğlu 
Sava, Borden* oğlu 
Anastas, Köle oğlu 
Penayot ve oğullan Sava 
ve Lif. ** Anastas oğlu 
Yuvani ve Avram oğlu 
Yorgl ve Yorgl oğlu Mlhail 
ve Çatal damadı Kosd
Aynı köy Hrisdyanlann- 
dan Timez oğullan Kos- 
tanti ve Breş (?), Kara 
Hüseyinli köyünden Tıbık 
oğlu Kostanti ve Taşçı 
oğju Totor
Çandır köyünden Sâdıka’ 
rnn Lazeri ve Direz oğlu 
Sava ve Hodik Barife*** 
Esil ve Kostantin oğlu 
Vasil
Bakırpmar'mdan Tilan 
(?) Gazganik oğlu Sava

Suçun Türü Olay Tarihi 
Öldürme 16.12.1914

Yakarak zarar 12.3.1918 
vermek ve para 
gasp etmek, 
silah çekmek

Öldürme 29.3.1915

Dövme ve ya- 5.4.1915
ralamayol
kesme ve gasp

Öldürme 20.4.1915

* F. 190: Lordanoğlu
-  F. 190 : Ltgor
• • •  f . 191 : ........... et Dtfodlk. Vesstt. et Constantin oğlan Vessil

F. 191 : Karakeuy
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Sıra Davacıların 
No Ad ve Şöhretleri 

oğlu Hüseyin

13 Giresunlu Hüseyin

14 Dededağı köyünden 
Musa oğlu Halil ve 
Hacı Mehmet oğlu 
Bekir

15 Ahırcık köyünden Köse 
Veli oğlu Ahmet'in oğlu 
Veli

16 Müyesserli* köyünden Hacı 
Hatib oğlu Molla Ali ve 
Kaim oğlu Veli

17 Köleyurdu köyünden 
Haşan oğlu Mustafa

18 Gözenekçamalan köyün
den öldürülmüş Dursun 
diğer adıyla Daro

19 Şehit Kaymakam Zühdü 
Bey, Yetimevi Müdürü 
Kadri Efendi Hafız Ömer, 
öldürülen arabacı Andon

Sanıkların Adlan Suçun Türü

ve damadı Kızalanlı Miha
il ve Clngavurun çiftliğin
de Karaca oğlu Yorgi 
bellerden Anesti
Kilik köyünden Sokrat Öldürme 
Alaçam’dan Simon, Kara- 
hasanlı köyünden Kara 
Yanl’nin Yorgi
Gökçesu köyünden Arap Yol kesme 
oğlu Yeslf oğlu Dimitri

Darboğaz köyünden Ni- Öldürme ve 
zam oğlu Penayot ve kar- yakma 
deşi Kara Yani ve Yorgi ve 
Osmanbeyli köyünden 
Slmon oğlu Canbaz Hambos
Aynderesi köyünden Papaz Yol kesme 
oğju Yorgi ve yardımcıları ve gasp 
Kirako ve diğer Yorgi ve 
Pavlı ve Mlhail

Kızalan köyünden Deniz Yol kesmek 
oğullarından Kostanti oğlu 
Nikola ve milli jandarma 
Yordan (?)

Alaçam’m Yukan Mahalle- Öldürme 
sl’nden Kostantin oğlu 
Nikola ve arkadaşları Sok- 
rat ve Slmon ve Yuvan ve 
Karaklryako ve Yorgi
Alaçam'lı şaki Kürük oğlu Öldürme 
Simyon ve Havzalı Mlhail 
ve Sava ve Kara Kiyako

* Müyesserli: F. 192: Mtsserli okunmuş, güvenil değil.•• F. 192 : 21 Ao&t 1915

Olay Tarihi

20.4.1915

5.5.1915

30.5.1915

20.7.1915

11.8.1915

29.9.1915M

21.10.1915
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Sıra  'Davacıların

No Ad ve Şöhretleri Sanıkların Adlan Suçun Türü O lay Tarih i

20 Mills askerlerinden Ali 
Osman Kelemağn köyün
den Veysel Kürt Hacı 
Şaklr Arnavut Nureddin

21 Ormanos köyünden Gül- 
dlbek Mahallesinden 
Kunduz oğju Anestas’ın 
oğlu Filiyas

22 Jandarma Tokatlı 
Mehmet

23 Kamu Hukuku

24 Kamu Hukuku

25 Kamu Hukuku

Havza'nın Porsukalan Öldürme, eş- 19.3.1916 
köyünden Köleoğullann- klyaya yatak- 
Sözeri *oğlu Yanika ve lık vesaire 
kardeşi ve Kavakcı köyün
den Dell Yorgi ve Papas- 
oğlu Kaledir ve Tanha 
köyünden Camlek (?) ve 
bunun oğlu Aristoteli,
Bafra’nın Asmaçam köyün
den Papas’m İki oğulları,
Domuzağılı köyünden 
Keçeci oğlu Yordan ve 
Samsun’un Karaköy 
Köyünden Nizam oğlu Sava

Aynı köyden Filippos 
kayınbiraderi Samsun’un 
Yarımca köyünden Kara- 
bela’nm Yuvanl’nin oğlu 
Sofokll ve Cılızoğullan’- 
ndan Yani oğlu İlya

Haydut Simyon ve Kara 
Kiryak ve Boyalı Beraş- 
oğlu Yuvani

Hotmaşa köyünün 
Ölçekler Mahallesl’nden 
Avram oğlu Curo Yorgi 
ve oğullan Sıryanl ve 
Sava ve babası
Hotmaşa** köyünden Kozlu Eşkiyaya 10.5.1916
oğullarından Yani oğlu yataklık
Vasil

Yeraltı köyünden ikinci Eşkiyaya 10.5.1916 
Muhtar Kirakl oğlu Anesti yataklık

Hırsızlık ve 23.3.1916 
öldürme

Yol kesmek 10.4.1916
yaralama ve
gasp

* F. 193 : Keusse oglou Sazert ve du village de Poursukalan
** F. Köylerimiz, s. 172: Hotmaşa. Burada Hotamşah.



Sıra Davacıların
No Ad ve Şöhretleri

26 Jandarma Giresunlu
Haşan

27 Kamu Hukuku

28 Kamu Hukuku

29 Yaralı Jandarma Bilâl

Sanıkların Adlan Suçun Türü Olay Tarihi 
Öldürme 11.5.1916Samsun'un Kurugökçe 

köyünden Yanlka ve Kızıl- 
göl köyünden Taşçı Sava’ 
nın kardeşi İstavri ve Lefter

Canikliyurdu köyünden Haydutluk ve 2.6.1916
Tudıkoğlu Yorgi oğlu yataklık
Yordan

Teke Hristiyam köyünden Haydutluk ve 6.6.1916

30 Kabaçukur köyünün 
Çukur Mahallesinden 
öldürülmüş Yorgi oğlu 
Kostantinln ve Bavlı oğlu 
yaralanmış Lefter ve Petro

31 Öldürülmüş jandarma 
Softa oğ|u Hüseyin.

32 Rum mahallesinden 
öldürülmüş bayan Forniye

33 Erikbelanı* köyünden 
Manic oğlu Bekir ve 
arkadaştan Mustafa,
Şerif ve Yaşar

34 Kamu Hukuku

öeyli oğlu Anastas ve 
bunun oğlu Hristo.

Haydut Sumsunlu Kara 
Yorgi ve Lazari ve diğer 
yardımcılan ile Ormanos- 
lu Filos ve kaynanası.

Aynı köyden Virhon oğlu 
Aleksi

yataklık

Yaralama ve
eşkıyaya
yataklık

Öldürme ve
yaralama

Haydut Asmaçam papa* Öldürme ve 
sının oğullan Vafaniyer ve gasp 
Köse oğlu Havzalı Yanika 
ve kardeşi Kosti ve yardım
cıları
Aynı mahalleden Arapoğlu Öldünne 
Vasll
Çukur köyünden Pamuk- Yol kesme 
oğullarından Avramoğlu 
Yorgi ve arkadaşları 
Saraflm ve Kirako
Asmaçam Müdürü Hristo Eşkıyaya 
ve kansı ve oğlu Yorgi yataklık

18.6.1916

18.8.1916

3.11.1916

9.11.1916

17.11.1916

1.12.1916

Etik Bilâl yazılmış, Erikbelanı olmalı.
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Sıra Davacıların

No Ad ve Şöhretleri

35 Öldürülmüş, Karaköy’ 
de oturan Deveci 
Mehmet Ali

36 Öldürülmüş, Terskınk 
köyünden Çongar oğlu 
Yusuf

37 Dövülen, Eynegazi kö
yünden Maraz oğlu 
Mustafa

38 Kamu Hukuku

39 Kamu Hukuku

40 Kamu Hukuku

41 Kaygusuz köyünden 
Hacı Bey’in oğlu İbrahim

42 Kamu Hukuku

43 Kamu Hukuku

Sanıkların Adlan 
Karapınar köyünden 
Grigor oğlu Kirako ve 
Kostanü Avrak Hoca ve 
Yedigülün Yani ve Totos- 
oğju Yani ve Havzâli 
Dimpa Lazeri 
Müderrlsgediği köyünden 
Andon oğlu Kiriko

Suçun Türü 
Öldürme

Öldürme

Boyalıca köyünden Abasız Döverek 
oğju Lefter ve oğlu Tanas öldürme

Aktekke köyünden Beskel Haydutluk 
oğlu İsdil ve arkadaşları ve yataklık 
Yorgl, diğer adıyla Lazaros 
ve Mihail oğju Kör Lazazik 
ve Partana ve Aleko ve Yani 
Asar köyünden Haydutluk
Sava oğlu Anastas ve ve yataklık 
Sarafem oğlu Foda ve 
Vasil oğlu Pauli
Burunca Koşulgan köyün- Yataklık ve 
den Toros oğlu Yordan ve kılavuzluk 
kardeşi Vasil, diğer Vasil 
damadı Derenberli Çakır- 
oğullan’ndan Pavli oğlu Sava 
Derenber köyünden Yan- Öldürme 
don oğlu Milyaden Lazari 
ve Yorgi
Eşkıyadan Boğazlı Haydutluk ve
Liyanos kılavuzluk
Terzili köyünden Çırak- Eşkıyaya 
oğlu Fode Selemelik* kö- yataklık 
yünden Arapoğlu Todor

* Selamiin aleyke şeklinde yazdan bu köy Köylerimi* s . 713 SelamelUc; 
F. 196: Selameti, 1 /800.000 : SelemeUk.

Olay Tarihi
19.3.1917

21.4.1917

12.5.1917

4.6.1917

2.7.1917

12.8.1917

4.8.1917

27.8.1917

2.9.1917
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Sıra Davacıların 
No Ad ve Şöhretleri
44 Kamu Hukuku

45 Kamu Hukuku

46 Oruçkoğası köyünden 
Ahmet oğlu Hüseyin

47 Çağşur ve Koşaca köyü 
halkı

•  F. 1 9 7 : Klriako oğlou Dtmttrt

Sanıkların Adlan Suçun Türü 
Darboğaz köyünden Nlkola Eşkıyalık 
oğullan’ndan Lazari oğlu 
Anesti ve Aktekke köyün
den Peter ve oğullarından 
Sava oğlu Lazari
Dikencik köyünden Eşkıyalık 
Kiriaki oğlu 
Dimlt (Dimyet)*
Rum Mahallesinden Yol kesme 
Çukador oğullan’ndan 
Lazari oğlu Andon 
Rum eşkiya çete reisleri 
Kara İlya, Samsun’un Kuru- 
gökçe köyünden Andon,
Havza’nın Küpçüdağı’ndan 
Piç Vasil, Kirazh’dan Taş- 
çıoğlu Sava ve Asarlı Ka
yıkçı Yani ve Porsukalan’lı 
Köseoğlu Kostantln ve Son- 
day ve Karapınar’lı Avram,
Hoca Kapukaya köyünden 
Kavamhoğlu Yuvani ve 
Selükci dülgerin büyük oğlu 
Yorgi ve kardeşi Mihail ve 
Toriş oğlu Meletiyos ve Horos 
uşağı’ndan Sava oğlu Anas- 
tas ve amcası oğlu Anastas 
Çatalçam’dan Kostantln oğlu 
Kuru Yorgi ve Bafra'nın Yayla 
köyünden Asdil oğlu Nikola 
Klrako ve Kel Sava ve Muhta
rın oğlu Sokrat, Otkayası’ndan 
Papas oğlu Dimit ve Sokuçu- 
kuru’ndan Gümbül oğlu Hami

Olay Tarihi 
9.10.1917

31.0.1917

31.10.1917
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S ıra  Davacıların

No Ad ve Şöhretleri

48 Kamu Hukuku

49 Kamu Hukuku

50 Kamu Hukuku

• F. 199 : Sele malik.

Sanıkların Adlan Suçun Türü 
Davulcu oğlu Mlhail ve Ak- 
çaalan köyünden Nikol’un 
Anastas ve kardeşi Sava ve 
Üçpınar köyünden Kör 
Bodos ve kardeşi Kişöyük’- 
ten Anastas ve Bayracık’- 
dan Papas oğlu Anastas ve 
İnözü köyünden Lefter oğlu 
Aleksandros ve Kızılot kö
yünden Karayordan ve 
Kocabaş Yani’nin oğlu Vasil 
ve Bafra kasabasından Kuru 
Dimlt kardeşi Koçu ve Köse 
Beyin Dülüruşağı Mahalle
sinden Dülür oğlu Platon,
Sürmeli köyünden Küçüklü 
oğlu Hami Asar köyünden 
Güveyi oğlu
İstori ve Foda oğlu Yorgi ve 
Güvell oğlu Sava ve Zeynel 
köyünden Kadeş oğlu Klrako 
Canikliyurdu köyünden 
Çakır Sava oğlu Klrako,
Asar’dan Günegi oğlu 
Kostantin ve Yorgi oğlu 
Penayot ve Kapukaya köylü 
Zorin oğlu Nikola 
Teke Hristiyam köyünden 
Krllosmi
Gökçesu köyünden Yorgi 
oğlu Vasil

Selemelik* köyünden 
Hristo oğullan’ndan Anastas 
oğlu Sava ve Aleksandn

Eşkıyalık

Eşkıyaya 
kılavuzluk ve 
yataklık

Olay Tarihi

5.11.1917

19.11.1917
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bira Davacıların 
No Ad ve Şöhretleri
51 Kolasbaşı’ndan Simeon 

oğlu Grigor’un karısı Sul- 
tane ve oğlu Aleksandros 
mirasçıları

52 Kamu Hukuku

53 Hikmet köyünden Gevrek 
(Kürk, Kürek) oğullan’ 
ndan Bilâl oğlu Ali ve
ve Kara Ömer oğlu Abbas

54 Kamu Hukuku

55 Kamu Hukuku

56 Kamu Hukuku
57 Kamu Hukuku
28.2.1918

58 Kamu Hukuku

59 Kamu Hukuku

60 Kamu Hukuku

Sanıkların Adlan Suçun Türü 
Vlşioğlu köyünden Gökgöz Eşkıyalık 
oğlu Peraşkl Troti Kalikos ve öldürme 
ve Badoroğullanndan 
Kirekor oğlu Hambi 
Kolasbaşı köyünden Meriş Eşkıyaya 
oğullan’ndan Lefter oğlu kılavuzluk 
Beraş ve Penayot oğju Avram 
Aynderesi köyünden Balta- Öldürme ve 
cıoğlu Yorgl ve Akteke kö- eşkıyalık 
yünden Kansızoğullan’ndan 
Bandil (?) oğju Sava, Sırıklar 
köyünden Sava oğlu Virgot 
Karahüseyinli köyünden Eşkıyalık 
Karacaoğlu Mlhail ve oğlu 
Kiıyako
Canikliyurdu köyünden Eşkıyaya 
Kalaz oğullan’ndan Kos- kılavuzluk 
tandn oğlu Yani
Elmacık köyünden Nikola Eşkıyalık 
Aktekke köyünden Sinoplu-

oğullanndan İstifam oğlu 
Yani
Cüzlek köyünden İsken- Eşkıyalık 
deroğullan’ndan Kirlko 
oğlu Todor’un karısı 
Marya
Karahüseyinli köyünden Eşkıyalık 
Cılızoğlu Anastas, Akköy 
köyünden Karabaş oğlu 
Yorgl
Hegeçell oğlu Kiryako —
Karahüseyinli’den Kara 
Sava oğlu İlya, Asar’dan 
Klrako

Olay Tarihi 
25.11.1917

3.12.1917 

1.1.1918

12.2.1918

13.2.1918

25.2.1918 
Eşkıyalık

28.2.1918 

4.3.1916*

• F. 201 : Bu tarihler 1918.



Sıra Davacıların 
No Ad ve Şöhretleri Sanıkların Adlan Suçun Türü
61 Samsun’da Kayıkçı Haydut Andon Vasil ve Öldürme ve

Hüseyin Reis ve Kıvrak Lefter ve Gülyar yaralama
arkadaşları

62 Kamu Hukuku Cüzlek* köyünden Eşkiyaya
Keşanoğullan’ndan Yani yataklık

63 Kamu Hukuku Rum Mahallesi’nden Ni- Eşkıyalık
zamoğullan’ndan Yorgi
oğlu Yorgi

64 Kamu Hukuku Asar köyünden Bozgır Eşkıyalık
oğullarından Lefter
oğlu Beraş

65 Kamu Hukuku Alpagut köyünden Eşkıyalık
Nakışoğullan’ndan Pavlı
00u Anastas

66 Sarpu köyünden Kara* Sıklık köyünün Çalak Ev yakmak
göl Mahallesi’nden İmam Mahallesi’nden Sarafîm
oğlu İsmail oğlu Kiregi Çıplak oğlu

Anastas’m oğlu Anastas
67 Köleyurdu köyünden Karahüseyinll köyünden Öldürme ve

Çırağoğlu** Hüseyin Kel Papas’m torunları Yaralama
ve Oymağı, Gökçe- Akgüney köyünden Lefter-
ağaç köyünden Kara oğlu Karaağaççukuru’ndan
Mehmet oğlu Fikri ve Pavli’nin Yani
Keresteci köyünden Nazif
oğlu Tosun

68 Bakırpınan köyünden Domuzağılı köyünden Öldürme ve
Şeydi oğlu Mehmet ve Penayot oğlu Anastas yaralama ve
Mustafa oğlu Ali ve hayvan gasbı
Satılmış oğlu Halil 

69 Kamu Hukuku Alaçam'ın Killik köyünden Eşkıyalık
Yani oğlu Nikola

• F. 201 : Dyerilk** Çırağ = Çerağ = Çırak.

Olay Tarihi
19.3.1916

19.3.1916

19.3.1916

19.3.1916

25.3.1918

30.3.1918

13.4.1918

12.5.1918

4.5.1918
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Sıra Davacıların

No Ad ve Şöhretleri Sanıkların Adlan Suçun Türü O lay Tarihi

70 Kamu Hukuku

71 Kamu Hukuku

72 Kamu Hukuku

73 Kamu Hukuku

74 Kamu Hukuku

75 Kamu Hukuku

76 Kamu Hukuku

77 Kamu Hukuku

78 Kamu Hukuku

79 Koşaca köyünden Ömer 
oğulları’ndan Haşan 
oğlu Recep

• F. 203 : m ı  Mekik

Karaköy'ün Yerlitepe Ma- Eşkıyalık 4.5.1918
hailesinden Çakıroğulla-
n’ndan Anastas oğlu Lefter
Alaçam’ın Rum Mahalle- Eşkıyalık 4.5.1918
sinden Lefter oğlu Yordan
ve Trabzon’un Hamsiköy
despotu Klrilas
Karahüseylnli köyünden Eşkıyalık 4.5.1918
Papas Yanl’nln oğlu Yanko
Otyaka köyünden Aleksi- Eşkıyalık 8.6.1918
oğullan'ndan Lefter oğlu
Avram
Aktekke köyünden Marko Eşkıyalık 29.7.1918
oğlu Yorgi
Asar köyünden Grigor Eşkıyalık 12.8.1918
oğlu Hambi
Pireyurdu köyünden Ars- Eşkıyalık 26.8.1918
lanoğullarindan Sava oğlu
Marko ve Kalaycıoğulla-
n’ndan Anastas oğlu Anestl
Samsun’un Neyllmeklk* Eşkıyalık 9.9.1918
köyünden Köseoğullari-
ndan Dimeş oğlu Anastas,
Karakol köyünden Slmeon
oğulları’ndan Slmyon oğlu
Vasil
Kösedik köyünden Anas- Eşkıyalık 23.9.1918
tas oğlu Yorgi ve Sava oğlu
Todor ve Beraş oğlu Kos-
tantin
Hacı Klrako oğlu Pampot- Eşkiyalık ve 3.12.1918
dos ve Lefter oğlu Iraklı ve gasp
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Sıra Davacıların 
No Ad ve Şöhretierl 
80 Kamu Hukuku

Sanıkların Adlan Suçun Türü O lay Tarih i

Eşkıyaya
kılavuzluk

21.12.1918

81 Kasaba’dan Andoni* zade 
Mehmet Efendi Varisleri 
Köprü’nün Kirlak köyün
den Hüseyin oğlu Mehmet Yanl’nin oğlu Sava ve 
varisleri, Kefeli oğulların- Hacı Dimitoğullan’ndan 
Sâdık oğlu Zeynel varis- Yani oğlu Seferadls ve 
leri ve Furundar köyünden Kostantin ve Esdil oğlu 
Asker Mustafa’nın kansı Nikola ve Kuru Panayot 
Ümmühan ve Hanife ve

Karadiken köyünden Ak- 
tekeli Dimit oğlu Kirako 
ve Lazari oğlu Kirako
Yayla köyünden Papas’ın Öldürme ve 22.12.1918 
kardeşi Yesif Topal Yurda’ gasp ve zorla 
nm Klregl ve Acı oğlu ırza geçme

Muhtar Gök Hüseyin

82 Bafra Jandarma Bölük 
Kâtibi Temel Efendi 
kardeşi Tahsin

oğlu Lefter ve Kaldika oğlu 
Sava’nm oğlu Yani Kiregl 
oğlu Yesif, Karacapınar’lı 
Piç Üya ve Karaçoban 
Klriko, Kuzalan’h Çolak 
Blladon, Kapukaya’ dan 
Kavaklı oğlu Yuvanı ve 
yeğeni Karapınar’dan Totos 
oğlu Gabyos, Köprü’nün 
Ersandık köyünden Kaya 
ve Köprü’de Hacı Yanika’nın 
yeğeni Köravu (?), Havza'nın 
Aydoğdu köyünden Kuma- 
tozlu Çakır’m oğlu Toros ve 
Havza’nm Tahna köyünden 
Lazari oğlu Kir İki ve Estel 
oğlu Tanas ve Mihail oğlu 
Nikola
Köseli Hrlstiyan köyün- Gasp 
den Yuvan oğlu Totor

25.12.1918

• F. 204 : Eudironl zAdi
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S ıra  Davacıların

No Ad ve Şöhretleri Sanıkların A dlan Suçun Türü O lay Tarih i

83 Kamu Hukuku

84 Hacı Nâbi Mahallesin
den Hacı Mıkdâd oğlu 
İsmail

85 Karaköy’den Kürd Haşan 
ve diğerleri

86 Koşaca köyünden Hacı 
İbrahim oğlu Dursun

87 Kuşkayası köyünden 
Halim oğlu Ali

88 Tekkesarmaşık köyünden 
Güney oğlu Haşan 
ve onun oğlu Yahya Kıral 
Otcayürük? köyünden 
Usta Abdurrahman ve 
Veli oğlu Ali

Karahüseyinli köyünden Eşkiyalık 
Kiragi oğlu Dimit ve kar
deşi Lefter ve Bafra’nın Rum 
Mahallesinden Kara Yuvan 
oğullan’ndan Aleksi oğlu 
Lefter
Arab’ın çiftliğinden İstavri Eşkiyalık ve 
ve İshaklı Mahallesinden gasp 
Pandel oğlu Platon
Osmanbeyli köyünden Eşkiyalık ve 
Beçagillerden Kara Sava gasp 
Vasil ve Todor, Samsun’un 
Kerçeme köyünden Hacı 
Sava oğlu Tokmav, Taflan’- 
dan Gurban’m Uşaklı 
Aynderesi köyünden eşki- Gasp 
yadan Balcı oğlu Deli Yani 
Samsun’un Eğribel kö- Öldürme 
yünden Anastas ve dayısı 
diğer Anastas ve Bafra’nın 
Osmanbeyli köyünden Piço 
(?) Ormanos’dan Papas 
oğlu Kasti Misos, Toros 
Domuzağüı’ndan Yani,
Kirazlı’dan Abos
Beyliuşağı köyünden To- Kati ve gasp 
dor oğlu Aleko

4.2.1918

5.2.1919 

22.3.1917

4.1.1919 

20.1.1919

11.3.1919
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Sıra Davacıların

No Ad ve Şöhretleri Sanıkların Adlan Suçun Türü O lay Tarihi

89 Gazlbeyli köyünden 
İsmail oğlu Raşid ve 
Külemir * oğlu Mustafa

90 Köprü’nün Kirlak köyün
den Hüseyin oğlu Haşan

91 Hacılarkürtler köyünden 
Hacı Ali oğlu Osman

92 Düzköy’den Kocabaş oğju 
Celâl ve Feyzi varisleri

93 Kamu Hukuku

94 Aktekke köyünden Müslü
man olmuş Naciye

95 Taşköy’den Tomeş*** 
oğlu Dursun ve Gökalan’ 
dan Molla Osman

96 Boyalı köyünden Kadı- 
oğlu Ali Ağa

97 Karaköy’den Sıncı oğlu 
Mustafa varisleri

Derbend köyünden Kara- Öldürme ve 
gâvur oğju Sokrat ve Bey- yaralama 
liuşağı köyünden Aleko 
Kirazlı köyünden Aleksi Gasp 
oğlu Anastas
Beylluşağı köyünden Öldürme ve 
Aleko Aktepe Adah Lefter yaralama 
oğlu Aleksi ve Sözeri oğlu ve gasp 
Pandon ve Sözeri oğlu 
Klrako
Yaralü** köyünden ve Öldürme 
eşkıyadan Kah
Bakırpman köyünden Asker koyun- 
Beraş oğlu San Yorgl ve lannı gasp 
Darboğazlı Sokrat
Aynı köyden Haçlyanl Öldürme 
oğlu Sava ve Paskal oğlu 
Paskal ve Sanoğlu Niko
la ve Adah’nm Aleksi 
ve Beylluşağı köyünden 
Aleko
Pireyurdu köyünden Sava Gasp 
oğlu Marko ve Derbend 
köyünden Sokrat ve Akteke- 
den San’nın Nikola 
Ağcaalan köyünün Yaman- 
dıuşağı Mahallesi’nden 
Lefter oğlu Orakve Yorgi 
oğlu Lefter Zileci oğlu 
Sava’nın oğlu Yorgi
Köseli Hristiyan’dan Dıyık Öldürme ve 
oğlu Yuvani ve onun oğlu Hayvan çalma

• F. 206 : (Kulemür): Clemour
•• F. 207 : Yeraltı
••• F. 207 : Domouchıglau

25.3.1919

29.3.1919 

4.4.1919

14.4.1919

19.4.1919

22.4.1919

23.4.1919
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Sıra Davacıların

No Ad ve Şöhretleri

98 Bahş oymağının Demirci 
Mahallesinden Dursun’- 
un karısı ve Topal Nasuh 
ve Dursun Hatip oğlu 
Veli yetimleri

99 Devealan köyünden Deli 
Ali oğlu Ahmet Ömer 
oğlu Ali

100 Bafra kasabasından 
Şeyh Abdullahzâde Hacı 
Ömer Ağa

101 Çıkara* köyünden Muslu 
oğlu İslam ve Hacılar- 
kürdler köyünden Haşan 
ve kasabadan Hacı Ömer 
Ağa oğlu İsmail

Sanıkların Adlan  Suçun Türü O lay Tarih i

Totor ve Lefter oğlu Belaz
ve Beraş damadı Sava ve
Tamak oğlu Yuvani
Aynderesi köyünden eşki- Ev basarak
ya Demir oğlu Yani ve hırsızlık
Timur oğ|u Dimit’in
oğlu Mihail

8.4.1919

102 Keresteci köyünün Ta- 
tarlı Mahallesinden Kurt 
oğlu Salih

103 Alaçam'dan İslâm Ma
hallesinden Molla Ömer 
oğlu Besim Çavuş

Karapınar köyünden 
Grigor oğ̂ u Karaçoban 
Kirako
Kasabadan Pansalı (?) 
oğlu Yuvani ve Alaçamlı 
Haci Yakof oğlu Pandeli 
ve Kara Dlmld oğlu Beraş 
ve Bazoğulları’ndan Eşil 
Çete reisi Bakırpınarlı 
İstavri ve Erişi oğlu Kira
ko ve köyden Koca Yorgi 
Balıklar’dan Hıristo, Ba- 
kırpınan’ndan Athos, 
Oraıanos’dan Yedipareli’- 
nin Totor ve Dumansız 
Yanko ve Endik ve Dar- 
boğazh Sokratis 
Alpagut köyünden Ku- 
yumcuoğullan’ndan Yanko 
oğ̂ u Vasil ve Anastas oğlu 
Emberos ve Hacı Nikoll 
oğlu Yorgi
Aynderell Dimen’in oğlu 
Mihail ve Balcı oğlu Yor- 
gl, Papas oğlu Kostantin

Gasp

Hırsızlık

22.6.1919

9.7.1919

Öldürme ve 10.8.1919 
gasp ve dağa 
kaldırarak 
fltye istemek

Öldürme 1.9.1919

Öldürme ve 12.10.1919 
gasp ve eşkl- 
kiyaya yataklık

• Metinde Çıkara, Köylerimiz, s. 713 : Clvare
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Sıra Davacıların

No Ad ve Şöhretleri Sanıkların A dlan Suçun Türü

oğlu Yorgl ve Asarlı Yorgî, 
Aktekeli Sokrat ve arka
daştan

104 Debbağhane Mahallesi’- Ormanos köyünden Ço- 
nden Osman oğlu Mehmet banoğullan’ndan Iraklı

105 Kamu Hukuku

106 Tekkesarmaşık köyün
den Ali oğlu Mustafa

107 Boyabatlı Gûlcü oğlu 
Haşan ve Hâbil oğlu 
Mehmet ve Pekmez oğlu 
Haşan ve Satılmış oğlu 
Seyyid Ali

Silahh
hırsızlık
Eşkıyalık

108 Kasaba’dan Niksarh 
Hamdı

109 Tahslnoymağı Karasıh- 
hiye köyünden Seyyid 
Ali, Karayakah Çoban 
Ahmed ve Çavuş oğlu 
diğer Ahmet

Aktekke köyünden Os
man Beyli oğullann’dan 
Yorgl oğlu Leonlda 
Hotmaşa köyünün Ölçek- Gasb 
ler Mahallesinden Yorgl 
oğlu Petro
Eşkıyadan Yayla köyü Öldürme ve
çete reisi Deli Kirakl, Pa- gasp ve eşki-
pasm kardeşi Yeslf ve yaya yataklık
Kaynarcah Arslan ve
Yayla'dan Yani Panayot
ve Yesif in oğlu ve Nikola
ve İstanbullu namıyla
tanınmış Karahan’m da-
madı Asar’dan Dlmld oğlu
Panayot ve Kolayyaşeş’den
Beraş
Rum Mahallesinden Bağ- Öldürme 
cinin Yordan ve Sancı oğlu 
Lefter ve Berber’in Yuvan’m 
oğlu Yordan ve Mumcuoğul- 
lan'ndan Bendel oğlu Dlmit 
ve Kocabaş ın Perlkll oğlu 
Dlmit
Güralan dağında Kara Pe- Öldürmeye 
yanot ve Kasaba’nın İs- gasp 
hakh Mahallesinden Ibuk 
(Aybuk) ve Yerancıkbaşı 
köyünden İstifan oğlu Pena-

25.10.1919

8.12.1919

1.5.1920

13.7.1920

Olay Tarih i

1.9.1920

14.9.1920
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S ıra Davacıların

No Ad ve Şöhretleri

110 Sarpu* köyünden 
Ahmet ogju Hüseyin 
ve babası Ahmet

Sanıkların Adlan Suçun Türü Olay Tarihi 
yot ve Lefter oğluI ' ' . ;
Pandel ve Neofitos
Havza’nın Akyar Emlrcek Gasp vesaire 26.12.1920 
köyünden Tarandofil oğlu 
Sava ve Haci oğlu Sava 
ve Esir Simeon ve Anastas

* Sarbun, Sarpun bucağı.
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(*) Köylerimiz,s. 724, Samsun’un Terme kazasına bağlı bir köy, metinde Tatlıçak.





Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
Gasp Edilen

S u ç u n  Hayvanın Eşyanın
İşlendiği Yer Türü Tarihi Cinsi Kıymeti

1 Bafra'nın İlyalı mevkiinde Öldürme 1916

2 Bafra’nın Üçpınar

ve hayvan
lan yok 
etmek 
Öldürme 1916

3 Kıran köyünde Yakma 1916
4 Lenger Bucağında Öldürme 1917
5 Cağırlar’da Öldürme 1917
6 Enkiz’*de Yakma 1917
7 Lengerli köyünde Öldürme 1917

8 İbniyan Öldürme 1917

9 Nohudluk ve Gazibaba ve Öldürme 1917
Asurcık

• F. 212 : Ayker
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra

S u ç u n

G a sp  E d ile n

İşlendiği Yer Türü Tarihi
10 Kıran Karacayörük köyünde Yakma 1917
11 Sanköy’de Yakma ve 

öldürme

M

12 Elfelme köyünde Yakma n

13 Ayazma* köyünde Öldürme ”

14 Lülükler ** köyünde Öldürme n

15 Tekkesarmaşık köyünde Öldürme n

16 Kasnakcımermer •••köyünde Yakma n

17 Atmacaalac’m Gelînyariı 
mevkiinde

Öldürme M

18 Oruçkogasinda Yakma -

Hayvanın Eşyanın 
Cinsi Kıymeti

* H. Clndoğlu. Ayazo (İktzpmar); F. 213 : Ayazo: Köylerim i*. s. 712 : Ayazma
•• F. 214 : Levlekler
••• Metinde Kes nata Mero şeklinde.
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
G a s p  E d ile n

S u ç u n

İşlendiği Yer Türü Tarihi
19 Çandır köyünde Öldürme 1918
20 Hacılarkürtler köyünde Öldürme ve 1919

gasp
21 Karaköy’ün Çandır Mahal Öldürme ve 1919

lesinde yaralama
22 Bafra Mardar köyü civarında Yaralama 1919
23 Samsun-Bafra arasında Elkoyma ve 1919

Enbiyâlı mevkiinde gasp
24 Rum Mahallesi civarı Öldürme 1919

25 Bafra-Samsun arasında Elkoyma ve 1919
Enbiyâlı’da gasp 1919

26 Hacılarkürtler köyünden Öldürme 17.9.1919
ve gasp

27 Aktekke * köyünde Öldürme 11.10.1919

28 Bafra'nın Kavaklıca Öldürme 6.10.1919
mevkiinde ve gasp

Hayvanın Eşyanın 
Cinsi Kıymeti

• F. 215 : Eftlke; Köylerimi*, s. 712 : Aktekke (Aktekye)
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
G a sp  E d ile n

S u ç u n

İşlendiği Yer

32 Kime köyü

33 Ağlar köyünde

34 Yiğitalan köyü

35 Enbiyâlı ormanında
36 Lengerli* de

Türü
29 Bafra’nın Kayalı köyünde
30 Keresteci köyü
31 Ada’da

Gasp 
Öldürme 
El koyma 
gasp 
Öldürme, 
el koyma 
ve gasp 
El koyma 
ve gasp 
El koyma 
ve gasp 
Öldürme 
Yakma

Hayvanın Eşyanın 
Tarihi Cinsi Kıymeti

11.9.1919
14.4.1918
18.4.1918

19.4.1918

22.4.1918

19.5.1918

21.5.1918
21.5.1918

* F. 216: Lengherton. 
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GavSp Edilen
S u ç u n __________________Hayvanın Eşyanın

Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra

İşlendiği Yer Türü Tarihi Cinsi Kıymeti
37 Bafra’nın Gazgan (Kazan) 

deresi’nde
Gasp 3.1.1919 3 at 15 000

38 Bafra’nın Mardar köyünde Öldürme 
ve gasp

8.1.1919 2 inek 
1 at

eşya: 
200 000

39 Bafra’nın Köseli köyünde Öldürme 
ve gasp

3.1.1919 2 at eşya: 
20 000

40 Bafra’nın Köseli köyünde Gasp 10.L1919 2 öküz eşya : 
20 000

41 Bafra’nın Köseli köyünde Öldürme 16.1.1919
ve yaralama

42 Alaçam’ın Gerlinli köyünde Gasp 20.1.1919 2 inek eşya: 
10 000

43 Bafra'nın Güralan dağı ile 
Elmalı dağı arasında

Gasp 3.2.1919 3 eşek, 
2 inek,
1 at,
2 öküz

44 Bafra’nın Ayazma köyünde Gasp 3.2.1919 eşya : 
20 000
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
G a s p  E d ile n

________ S u ç u n __________________Hayvanın Eşyanın
İşlendiği Yer Türü Tarihi Cinsi Kıymeti

45 Bafra’nın Mardan köyünde Gasp 11.2.1917 3 öküz eşya:
10 000

46 Bafra Karaköy köyünde Gasp 12.2.1917 2 öküz
47 Bafra'nın Killik köyünde Gasp ve 12.2.1917 2 öküz

öldürme
48 Enbiyâlı dağı köyünde Öldürme 12.2.1917 

şose üzerinde
49 Bafra Hacı-Kürtler Gasp 13.2.1917 14 camız
50 Bafra’nın Karaköy köyünde Hayvan 21.2.1917 1 at

çalma
51 Bafra'nın Karaköy köyünde Gasp 11.2.1919 2 öküz,

2 inek
52 Bafra’nın Karaköy ile Sigara* Gasp 15.2.1921 2 at 

mevkii arasında ve şose ve öldürme
üzerinde

* Slgare, Clvare olabilir. Köylerimiz, s. 713 
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
G a s p  E d ile n

S u ç u n Hayvanın Eşyanın
İşlendiği Yer

53 Bafra’nın Gürgüler* dağı 
eteğinde

54 Eynegazi köyünde

55 Andavallı oğlu çiftliğinde
56 Bafra Cindar ** köyünde

57 Bafra Hristo köyünde
58 Bafra’nın Kıran 

Karacayörük ***
59 İtali dağı tarafında
60 Tekkesarmaşık köyünde

Türü Tarihi Cinsi Kıymeti
Gasp ve 
yol kesmek

2.3.1919 Üzerinde . 
bulunan el
biseler ve kâ
ğıt paralar

Gasp

Gasp
Gasp

Öldürme 
Öldürme ve 
gasp

Boğaz kes
mek, öldür
mek ve gasp

5.3.1919 12 eşek
32 at
13 inek
2 öküz

7.3.1919 l lat
8.3.1919 2 at,

1 öküz,
1 koyun

8.3.1919
9.3.1919 30 inek 

200 koyun
11.3.1919
14.3.1919 10 öküz eşya:

100 000

• F. 219 : Gur-guller
** F. 220 : Dinler; Ctrtkler olabilir
••• Metinde Türk
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
G a s p  E d ile n

S u ç u n H a y v a n ın  E ş y a n ın

İşlendiği Yer Türü Tarihi Cinsi Kıymeti
61 Inözü mevkiinde Gasp 24.3.1919

62 Kuyumcu köyünde

63 Hacılarkürtler köyünde

Yaralama 
ve gasp 
Öldürme ve 
gasp

24.3.1919 25 İnek 
35 öküz

4.4.1919

64 Mardan köyünde

65 Hariz • köyünde

66 Bedeş köyünde
67 Ağıllar** köyünde

Gasp

Kurşunla
yaralama
Yaralama
Gasp

6.4.1919

6.4.1919

7.4.1919
9.4.1919

40 çuval buğ
day 14 çuval 
ceviz, 20 lira 
nakit kâğıt 
para

600 lira kıy
metinde altın
para ve yüz 
lira kıymetin
de kâğıt para 
ve 200 lira 
kıymetinde 
eşya 
700 lira 
kıymetindeki 
eşyalan vesa- 
ir şeyleri gasp

1 at, 3 öküz

* Metinde Haris. Köylerimiz, s. 713 : Hariz.
** Bafra-Sarpun Bucağı Ağlan köyü (Bak. Meskûn Yerler, c.l.s.14) olabilir.
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra
Gasp Edilen

S u ç u n Hayvanın Eşyanın
İşlendiği Yer Türü Tarihi Cinsi Kıymeti

68 Karaköprü köyünde Gasp 11.4.1919 100 inek 
20 öküz 
25 koyun

69 Düzköy köyünde Öldürme 2 inek 
2 öküz

70 Kelemağn (?) * köyünde Gasp ve 
yaralama

2 inek 
2 öküz

71 Aktekke köyünde Asarak adam 
öldürme

72 Enklz** köyünde Gasp 400 koyun
73 Hacılarkürtler köyünde Öldürme ve 

gasp
10 inek 
20 at 
2 öküz

35 lira kâğıt 
para

74 Elmacık köyü altında yol 
üzerinde

Gasp 25.4.1919 1 at 
4 öküz

20 lira kâğıt 
para

75 Vezirköprü’nün Adaeylen 
deresi

Gasp ve 
yaralama

27.4.1919 5 eşek

• H. Ctcloğlu (Koruluk): F.223 : Ldmefrt; Kelemağn olmalı.
•• F. 223 : Etlghez.
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Adliye Kayıtlan Dışında Kalmış Bafra

S u ç u n

işlendiği Yer
76 Sanköy * köyünde
77 Lengerli köyünde
78 Sanköy köyünde
79 Elife köyünde

80 Umurcak köyünde
81 Dereköy ile Çakırlar arasında

82 Kapukaya’nın Uzunatar adlı 
mevkiinde

83 Yün dağında '*

Türü
Gasp
Gasp
Gasp
Gasp

Tarihi
28.4.1919
28.4.1919
29.4.1919
29.4.1919

Gasp 5.5.1919

Gasp Edilen

Hayvanın 
Cinsi 

4 öküz 
10 inek
4 öküz
5 eşek,
25 inek,
1 at,
4 öküz,
4 koyun
2 öküz

Hayvanların 6.5.1919 
öldürülmesi
Öldürme ve Ocak 1919 
gasp ve zor
la ırza geçmek 
Öldürme ve 1.1.1919 
yol kesme

1 at

Eşyanın
Kıymeti

20 lira kıyme
tinde eşya

450 lira 
kâğıt para

• Metinde Say köy Sanköy olmalı.
•* F. 224 : Youn Daghl



Nebyan'dakl Rum Eşkiyasının Yapmış Oldukları Mezâlim
Fail veya Zanlının 

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü 
Piç Vasll çetesi Bafra’lı

Piço çetesi

Soraklı Esaverşe

Çete reisi Andon ve 
adamları

Çete reisi Andon ve 
adamlan
Nebyan Rum çeteleri 
tarafından

Koprak çetesi 

Piç Vasll ve adamları

Rum çeteleri tarafından

Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin 
Adı ve Şöhreti Açıklamalar 

Posta muhafaza memu
ru Eynell jandarma sü
varisi Haşan 
Çerkeş Hacı Recep ya
zıcısı Amavud Bayram 
ve bunun babası.
Kasabalı Koca İmam İs
mail Efendinin çiftliğinde.
Kasabalı Mahirağazade 
İsmail Efendi ve Karageçi- 
diye ve Ardahanh İki Kürt.
Alldede yolunda jandarma 
Hüseyin ve bir askeri.
Hakkı Beyin değirmeni 
ve evi, sayatı, ** saman
lığım yakmak, Harunlzâde 
Şevket Efendinin değirme
nini yakmak Dağlıoğlu 
Osman’ın soya samanlı
ğını yakmak.
Hacıbelâ’ * nın ve Salih 
Bey’ln samanlık ve amban 
Karaköy’de oturan Rumeli 
göçmenlerinden Amavud 
İslâm.
Adı geçen mevkide Kasabalı 
Hacı Muharrem ve varisleri
nin çiftliklerini toptan yak
mak.

• F. 213 : Hacı Bllâ
•• Sayat: Evlerde zahire kurutulan, üstü kapalı önü açık güneşe karşı yer. sofa. 

Tarama Sözlüğü, c. 5, s. 3350
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Nebyan’daki Rum BşUyasmın Tapmış Oldnklan Mezâlim
Fail veya Zanlının 

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü 
Sorakya İstavri ve Plço Bafra’h 
ve arkadaştan

Andellk ve avenesi

Andon ve avenesi

Aliko çetesi 
Çete Aliko

Piç Vasll ve avenesi

\

Kara İlya çetesi ve avenesi "

Kara İlya ve avenesi 

Rum çetesi tarafından

Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin 
Adı ve Şöhreti Açıklamalar 

Kasabalı Dell Mehmet’in 
İki çiftliğini ve Hüsrevll- 
zâde Şevket Efendi'nln 
çiftliği ve yine Kasaba’- 
dan Hüsrevlizâde Sâlim 
Efendinin çiftliği ve Ha
lim Ağanın çiftliği 
Kasabalı Hacı Hahzzâde 
Tevflk ve Amavud İdrls 
Kasabalı Bekçioğlu Tevflk 
Ağa çiftliğini toptan yakma 
Turidoğlu • Ali Ağa.
Gazibeyll köyünden bir 
asker
Hatip İsmail Efendi’nin 
oğlu Hamza
Kasnakcımermer köyünden 
Deli Ömer İle köyde bulu
nan 32 kadını 
Bir Jandarma askeriyle 
Kasnakcımermer halkından 
İki kişi öldürme 
Oruçkoğası köyünü toptan 
yakma

* F. 213 : Torik oğlan Alt Ağa.



Nebyın'daU Rom Eşkiymsının Tapmış Oldukları Mezâlim
Fail veya Zanlının 

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü 
Kara Sava çetesi tara- Bafra 
findan
Bakılar köyünden çete 
reisi Andik ve avenesi

Aktekke çete reislerinden 
Dumi * oğlu Anastas ve 7 
arkadaşı
Rum çeteleri tarafından 
Rum çete reislerinden Samsun 
Eğrlbelli Anastas çetesi 
Rum Mahallesinden Bafra 
Felik Yordan 
On kişilik Rum çetesi

On kişilik Rum çetesi 
Vasil oğlu Yuvan

Yaklaşık 80 kişilik Rum 
çetesi tarafından

Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin 
Adı ve Şöhreti Açıklamalar 

Amavud Şakir

Atina göçmenlerinden 
Haşan ile köyden Kürt 
Süleyman oğlu Haşan 
Priştlne göçmenlerinden 
Amavud Halid, Mehmet 
Ahmet
İmlrza oğlu İsmail 
Arabacı İsmail ve tüccar
dan Latif 
Bıçakçı oğ|u Koçu

Deveciler’den Mehmet oğlu 
Haşan ve arkadaşlan 
Dursun oğlu Mehmet 
Vasil oğlu Yuvanl’nin 
karısı Evanya 
Abbas, Fatma, Cemile,
Ayşe, Hüsnü Bafra’nın 
Nigu köyündendir.

• F. 214 : Donml.
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Nebyan’daki Rum Eşkiyaaının Tapmış Oldukları Mezâlim
F a il v e ya  Z a n lın ın  . Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü 
Zeynel köyünden Totos 
oğlu ve avenesi

Rum çeteleri 

Rum çeteleri

Rum çeteleri

20 kadar Rum çetecisi

Rum çeteleri 

Rum çeteleri

Rum çeteleri

Adı ve Şöhreti Açıklamalar 
Kayalı köyü halkının 
hayvanlan

Kara Said oğullarından 
Dursun oğlu Osman.

Köyün İslâm halkının 
eşya ve mallarının tama
mım yağma

Kasaba’dan Hayrvelizâde 
Şevket Efendi’nin çiftliğin
de bulunan eşya ve hay
vanlan gasp ve çiftlikte 
çalışan Çoban Aybasdih 
Hacı Efendi oğlu Sami’yi 
dağa kaldırdıkları

Adı geçen Ağlar köyüne 
20 kadar Rum eşkiyası 
tecavüzle mallarını gasp 
eylemişlerdir

Ömer oğlu İbrahim’i 
öldürmek ve mallarım ve 
hayvanlarım gasp etmek

Tekkesarmaşık köyünden 
Arif ve Düzköy köyünün 
hatibi Molla Mustafa 
damadı Erhub’lu Hafız 
ve köyden Kürt Mehmet

Lengerli muhtan Arif ile 
kardeşi Bayram’ın evlerini 
yakmak
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Nebyan'daki Rom Eşkiyasının Yapmış Oldukları Mezâlim
Fail veya Zanlının Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin

isim ve Şöhreti Memleketi Köyü Adı ve Şöhreti Açıklamalar
Rum Çeteleri Bafra Çorumlu Deveci ağaların

dan Yusuf Bey ve arka
daşları

Adı geçen yerde 
develeri basarak 
ve hayvanlan gasp

Rum çete reisi Deli Yani Bafra Alaçam'ın Alaçam'ın Aynderesi kö Evlerini basarak
ve 15 kadar yardımcısı Aynderesi yünden Laz Dursun ve 

arkadaşı Sabri'yi öldür
mek ve babasını ağır 
şekilde yaralamak

öldürme ve yara
lama ve eşyalarını 
gasp

Samsun’un Beylik köyün Samsun Beylik Köseli köyünden Ayşe Evlerim basarak
den Esdil ve Bafra’nın Bafra Killik* isimli kadın eşyaları gasp edil
KilUk köyünden İstavri miş ve öldürülmüş
ve 8 arkadaşı
Bafra'nın Bakırpınan Bafra Bakırpmar Köyden Türkmen oğlu Evini basarak eş
köyünden çete reisi Dursun yalarım gasp, 1
İstavri ve 14 adamı çift öküzünü ahp 

gasp eyledikleri
Samsun'un Eğribel Samsun Eğribel ve Köseli köyünden Halim Evini basarak
köyünden Almaş ve Beylik Beylik Ağa’nm oğlu Ali kendisini öldür
köyünden Kör Dimlt ve müşlerdir
25 kadar adamı
Rum haydutlarından Di- Bafra Nebyan ci Köyden Mehmet’in evini Bu da aynı şekilde
mici oğlu Kirako ve Lazari hetinden basarak hayvanlarım ve
oğlu Kirako ve 10 kadar eşyalarım gasp
adamı
Rum çeteleri tarafından Havza Furundar, Devealan köyleri Köy halkı köyleri-

halkmdan ne gelmekte iken 
15 kadar Rum 
çetecisi önlerine 
çıkarak hayvanla
rım gasp

Rum haydutları tarafından Ayazma köyünde Ali Efen Değirmeni basarak
di un değirmeninde adı un ve buğdaylan
geçen köy halkının un ile hayvanlarım
ve buğdaylan gasp

* Kitapta Samsun. Kllltk: Bafra-Beyllk yazılması dalgınlık sonucu olmalıdır.
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Nebyan'daki Rum Eşkiyasımn Yapmış Olduktan Mezâlim
Fail veya Zanlının

isim ve Şöhreti
Rum çeteleri

Eğribelli Anastas ve 
Lur Dimit ve Çan 
Aşil ve on arkadaşı 
Bu da aynı kişilerce

Samsun

Samsunlu Değril

Bu da aynı kişilerce Samsunlu Değril

Rum çetelerinden Aris 
oğlu Kirako ve Asarlı 
Mihail ve altı arkadaşı

Bafra

Bakırpman köyünden çete Bafra
reisi İstavri ve Koca Yuri 
Deli Rakoz adamlan

Çete reisi İstavri ve Bafra 
adamlan

Çete reisi İstavri ve Ak- Bafra 
tekke'li Nikola ve 15 adamı

Memleketi Köyü 
Bafra

Değril
(Dağargel)

Bafralı Hacı Bekirzâde 
Haşan Efendi

Bafra'nın Killik köyünden 
Subhi oğlu Mustafa

Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin_____
Adi ve Şöhreti Açıklamalar

Mardar köyü halkından Evlerini geceleyin 
basarak öküzle
riyle eşyasını gasp 
Geceleyin çiftliği 
basarak hayvan
lan gasp
Adı geçen Suphi’
nin evini basarak 
hayvanlarım ve 
eşyasını gasp ve
kendisini öldür 
müşlerdir
Hacı Ömer Ağanın
çiftliğini basarak 14 
baş camız He diğer 
hayvanlan gasp 
Hacı Ömer Ağanın 
çiftliğini basarak 14 
baş camız ile diğer 
hayvanlan gasp 

Rumeli göçmenlerinden bir Adıgeçen Bafra’ya 
Amavudu ve bindiği atı gelmekte iken 
öldürmek ve yok etmek yolda önüne çıka

rak hayvanlarını 
yok etmişlerdir.
Adı geçen Ünzile’- 
nin çiftliğini basa
rak dört baş hay
vanım gasp etmiş
lerdir.

45. Alayın 3. Taburunun Samsun’dan Baf-
1. Bölüğü erlerinden Hüse- ra’ya gelmekte iken 
yin oğlu Himmet ve arka- yolda önlerine çı- 
daşlanm öldürmek karak öldürmüş

lerdir.

Rumeli göçmenlerinden 
bir Amavud

Bafralı Şeyh Abdullah- 
zade Hacı Ömer Ağa

Bafra'nın Kime* köyün
den Kuşçuoğlu İbrahim
eşi Ünzile

* Karte, s. 34 Kerte, Burada Keme şeklinde.
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Nebyan’daki Rum Eşkiyaaının Yapmış Oldukları Mezâlim
Fail veya Zanlının________________ Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü Adı ve Şöhreti
Rum çetelerinden Dürüst Bafra 
köylü Sokrat ve Aktekke’ 
den Cüzri’nin oğulların
dan 5 arkadaşı
Rum çete reisi Aleko ve Bafra 
adamları

Çete reisi İstavri Bafra
Bakırpınar'ından Kocabıyık 
Burse ve 8 arkadaşı

Çete reisi İstavri ve 15 Bafra 
adamı

Çete reisi İstavri ve 15 
adamı

Çete reisi Aliko ve İstavri 
ve 30 adamı

Bafra

Bafra

Rum çeteleri Bafra

Çete reislerinden Aliko 
İstavri ve Yasos*
24 kadar adamı

Bafra

Şeyhulaş köyünden Kula- 
yer oğlu Ali ve Şâhi oğlu 
İbrahim’in Zehra ve 5 
yolcu
Yiğitalan köyünden 13; 
Köleyurdu ve Eynegazi'- 
den halkın hayvanlarım 
gasp

Bafra (Askerlik) Şube 
reisi Salih Bey Kübel- 
zâde Kerim Efendi ve 
Ömer Bey
Cüneyd köyünden Kara 
Haşan oğlu Osman ve 
Ahmet’in kansı

Rumeli göçmenlerinden 
Bayram oğlu Ahmet

Kıran köyünden 
FatsaTı Abdullah Bey’in 
kethüdası Abdurrahman

Açıklamalar 
Kasabadan köyleri
ne gelmekte iken 
önlerine çıkarak eş
yalarım gasp 
Adıgeçen köy halkı
nın hayvanlarını 
gasp etmişlerdir.

Çoban önünden 
hayvanlan gasp - 
olunmuştur.

Adı geçenlerin, çete
ler tarafından çoban 
önündeki hayvanla
rı gasp olunmuştur. 
Adı geçen köyü ba
sarak hayvanlarım 
gasp ve çobanlan 
öldürmüşlerdir. 
Çeteler anılan köye 
gelerek adıgeçenlerl 
öldürmüş ve hay-

ve diğer adamları ve çoban vanlannı gasp et-
Ali’yi öldürmek

Rumeli göçmenlerinden 
Bahtiyar oğlu Mustafa

Tekkesarmaşık köyünden 
Mesmem oğlu Hüseyin’i 
öldürmek oğlu Celâl’in 
boğazım kesmek sure
tiyle öldürmek

inişlerdir.

Adıgeçen Mustafa, 
Samsun'dan Bafra'ya 
gelirken önüne çı
karak öldürdükleri

Çeteler adı geçen 
Hüseyin’in evini ba
sarak kendisiyle 
oğlunu öldürmüş ve 
eşya ve hayvanlarını 
gasp etmişlerdir.
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Nebyan’daki Rom Eykiyumm Tapmış Oldukları Mezâlim
Fail veya Zanlının________________Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü Adı ve Şöhreti Açıklamalar
Rum çete reisi ve 5 adamı Bafra Bengül’den Hatip oğlu Adı geçen çeteler adı

Mehmet Ah ve Köprülü geçen kimselerin
Gürcü Şerif Ağa kayıklan önüne çı

karak eşyalarını 
gasp etmişlerdir.

Havza’nın Elmalıca kö- Havza Kuyumcu köyü halkın Anılan köy halkının
yönden Rum eşktyalann- Bafra dan otlaktaki hayvanla
Bafra’dan Eleni çavuş rım gasp ile korucu
ve çete reisi Allko İbrahim yaralan

mıştır.
Rum çete reisi Allko ve Bafra Hacdarkürtler köyünden Adı geçenin evi çete
İstavrl ve adamlan Hacı Ali oğlu Osman ler tarafından bası

larak Osman öldü
rülmüş ve eşyaları 
gasp edilmiştir.

Çete reisi Allko (5) Bafralı Manlar köyünden Haşan Adı geçenin gecele
kadar adamı oğlu Satılmış yin evi basılarak eş

yaları gasp olun
muştur.

Rum çeteleri tarafından Bafralı Gerzell Kocaoğullan’ndan 
Haşanın oğlu Osman

Önüne çıkarak kur
şunla yaralanmıştır.

Bu da Rum çeteleri Bafralı Bedeş köyünden Gazi as- Eşkıyalar önüne
tarafından keroğju Ahmet’in karısı 

Safiye
çıkarak adı geçen 
kadım yaralamıştır.

Bu da Rum çeteleri Bafralı Kasaba'nın Caml-l Şerif Adı geçenin Ağra
tarafından Mahallesl’nden Hukukzâde mevkiindekl çiftliğl-

Hilmi Efendi nl basarak hayvan
larım gasp etmiştir.
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Nebyan’dıki Rum Efkiyasınm Tapmış Oldukları Mezâlim
Fail veya Zanlının________________Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü Adı ve Şöhreti
Çete reisi Piço ve Bafralı
adamları

Yeraltı köyünden çete Bafralı
reisi Kalı ve 25 kadar
adamı

Çete reisi Aleko ve Bafralı 
adamları

Çete reisi Aleko ve Bafralı 
adamlan

Çete reisi Piço ve 20 Bafralı
kaçlar

Çete reisi İstavri ve Bafralı 
Aliko adamlan

Çete reisi Aliko ve Bafralı 
adamları

Havza'nın Umurcak * kö- Havzalı 
yünden kimlikleri bilin
meyen 8 Rum çetesi

Karaköprü’de oturan 
Ardahan Kürtlerinin

Düzköyü’nden Kocabaş- 
oğullan’ndan Celâl ve 
kardeşi Feyzi

Kelemağrida Abdullah- 
oğullarindan Güllüka- 
Him İsimli

Aktekke’den Rumlardan 
olup İslâmiyete geçmiş 
olan Naciye isimli kadm

İskeforlu Molla Osman

Hacılarkürtler köyünde 
Kolağası oğlu Kader ve 
Molla Osman oğlu Yusuf

Virancık’dan Sipahioğlu 
Mahmud ve Şevki ve 
Türkköyü'nden Mahmut’
un yeğeni ve Adana’dan 
Çerkeş Muştala 
Bafra'nın Devealan kö
yünden Ali ve arkadaşı 
ve köyden 4 kişi

Açıklamalar 
Geceleyin evlerini 
basarak hayvanları
nı gasp etmişlerdir.

Evlerini basarak 
öldürmüşlerdir.

Kadının evlerine ge
lerek adı geçen ka
dına tecavüz etmiş 
ve yaralamışlardır.

Çeteler adı geçen 
Naciye’nin evine ge
lip kendisini asarak 
idam etmişlerdir.

Adı geçeni dövmüş 
ve hayvanlarım 
gasp etmişlerdir. 
Çete, adı geçenlerin 
çiftliğini basarak ya
zıcısını öldürmüşler 
ve hayvanlarım 
gasp etmişlerdir. 
Önlerine çıkarak 
hayvanlanyla eşya
larım gasp etmişler
dir.

(Vezir) köprü’den 
zahire getirirken 
yollan kesilerek eş
yaları ve diğer şey
lerim gasp etmişler
dir.

Doğançağt
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Nebyan’daki Rum Eşklyasınm Yapmış Olduktan Mezâlim
F a il veya  Z a n lın ın Haksızlığa uğrayan veya öldürülenin 

İsim ve Şöhreti Memleketi Köyü Adı ve Şöhreti Açıklamalar
Samsun’un Düzköylü Samsunhı 
Çolak İlya ve Topal 
Eşkiya ve 8 adamı

Samsun’un Beylik kö- Samsunlu
yünden San Estel ve
adamları

Çete reisi Beco ve Baflan
adamları

Çete reisi Eğribelll Kor Samsunlu
Dimlt Anastas ve 25
adamı

Çete reisi Eğribelll Samsunlu
Anastas ve adamlan

Çete reisi Samsun’lu Samsunlu
Kör Lefter ve Eğribelll 
Anastas ve. adamlan

Çete reisi Karapmarlı Bafralı
Kara İlya ve Yayla’dan 
ve Kapukaya’dan Ka
vaklı oğlu Yuvam ve 
arkadaştan

Bu da yukarıdaki Bafralı
kişiler tarafından
işlenmiştir.

Sanköy köyünden 
Mahmut oğlu Nuri

Lengerli köyünden Çerkeş 
Abbas

Evlerini basarak 
hayvanlarım gasp 
etmişlerdir.

Sanköy köyünden Gök Ali Adı geçenin çiftliği 
oğlu Ali’nin Mehmet basılarak hayvala- 

n gasp oüunmuştur.

Ehflü köyünden Bekçi 
oğhıTevfik

Leblebicizâde Mustafa 
Efendi

Şahlnbaşzâde Ahmet 
Efendi arabacısı

Kasabanın Cami-i Kebir 
Mahallesi’nden Uzunzâde 
Mehmet Efendi ve Furundar' 
dan Hanife ve arkadaşları

Köprü’nün Kirlan* köyün
den Deli oğullan’ndan 
Hüseyin oğlu Mehmet ve 
Kefeli oğullarından Sâdık 
oğlu Temel

Adı geçen Tevflk’in 
çiftliği

Adı geçenin çiftliği 
basılarak hayvanla- 
n gasp olunmuştur.

Arabacı Bafra'ya ge
lirken ansızın önüne 
ateş edilerek hayva
nı öldürülmüştür.

Mehmet Efendi tica
ret için köye Çimek
te iken öldürülmüş 
ve diğerleri de köyle
rine gasp ve zorla 
ırzlarına geçmişler
dir.

Adı geçenler köyle
rine giderlerken 
önlerine çıkarak 
öldürülmüşlerdir.

* Klrian. Köylerimi*, s. 726.



BAFRA-NEBYAN’DA RUM EŞKIYASI TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLEN MÜSLÜMANLARDAN BİR KISMI

1. Kasaba’dan ve eşrâfdan Muhzırzâde Şerafettln Efendl’nin öldürül
mesi.

2. Kasaba’dan Hamal Abbas oğlu İsmail Efendi’nin öldürülmesi.
3. Kasaba’dan Tutak oğlu Hüseyin ve oğlunun öldürülmesi.
4. Kasaba’dan Kulu oğlu Eyüb’ün öldürülmesi.
5. Domuzağılı (?) civarında Kürt Hacı Şakir’in öldürülmesi.
6. Karaköy’den iki Arnavudun öldürülmesi. Değirmene dönerken En

biya Dağı ormanında Ali Çavuş ve karısının öldürülmesi.
7. Sigara isimli yer ile Bafra arasında ve şose üzerinde ismi bilinme

yen iki kişinin öldürülmeleri.
8. Balık köyünde Kasaba’dan vergi toplama memuru Ali Efendi ve ar

kadaşlar mm öldürülmeleri.
9. Karaköy’de Kara Şevki’nin öldürülmesi.
10. Karaköy’de koyun çobanının öldürülmesi.
11. Karaköy’de bir Ardahanlı Kürdün öldürülmesi.
12. Karaköy’de asker Kenan’m evinde öldürülmesi.
13. Kuşkalı Halim Ağa’nm Mahmut’un öldürülmesi.
14. Karaköy’de Gümüşhaneli bir kadının korkunç şekilde öldürülme

si.
15. Enbiya Dağı ormanında adları bilinmeyen 4 kişinin öldürülmesi.
16. Tekkesarmaşık köyünden Laz Ali’nin Osman’ın öldürülmesi.
17. Kösel (*) köyünden Vazar ve Uzun Hasan’m öldürülmesi.
18. Lengerli köyünde Ardahan Kürtlerinden bir erkek ve bir kadının 

öldürülmesi.
19. Hacılarkürtler köyünden Ardahanlı Arslan’ın öldürülmesi.
20. Tekkesarmaşık köyünden Dumangöz oğlu İbrahim’in öldürülme

si.
21. Düzköyimamı köyünden Molla Mustafa ve arkadaşı Mehmet ve 

bir jandarmanın iş için Samsun’a giderken öldürülmeleri.

22. Ayazma köyünden Nurid (*) oğlu Ali Ağa’nın öldürülmesi.
23. Sarpak köyünden Çerkeş Yakup ve Müsteceb köyünden Hacı 

oğlu Kâşif ve arkadaşlarının öldürülmesi.
(*) Metinde Köselldlk.

(••) F. 225; Torld oglou

(•*) Metinde Sarılık; Köylerimi*, s. 711 : Sarpak
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24. Akgüney (*) ve Müsteceb köylerinden üç kişinin öldürülerek ku
yuya atılması.

25. Tepmeş (?) oymağı Karamece köyünden bir kişinin yolculuk etti- 
ğl sırada öldürülmesi.

26. Düzköy’den İsa oğlu Haşan ın dağda öldürülmesi.
27. Kelemağn (**) köyünden Şirlzâde Mehmet Bey’in çiftliği basılarak 

iki kadının yatalak hasta iken öldürülmesi.
28. Kasaba’dan Gübel oğlu Abdulkerlm Efendi’nln çiftliği basılarak 

bir Amavud çobanm öldürülmesi.
29. Gökalan köyünden Seydi’nln derisi yüzülerek korkunç şekilde öl

dürülmesi.
30. Gökalan köyünden Mehmet’in evinin yakılması ve kendisinin öl» 

dürülmesi.
31. İlyaslı köyünden Molla Mehmet’in ve amcası Kuru Hüseyin’in öl

dürülmeleri.
32. İlyaslı köyünden Şakir oğlunun öldürülmesi.
33. Yiğitalan köyünden Keban oğlu İbrahim ve yanındaki iki kadının 

öldürülmeleri.
34. Bengü köyünden Bektaş oğlu Osman'ın öldürülmesi.
35. Eynegâzi köyünden Osman ve İmam’ın öldürülmesi.
36. Kaygusuz (**•) köyünden Çerkeş Hacıbey oğlu küçük yaştaki ço

cuğun öldürülmesi.
37. Çepniler (****) köyünden Ali Osman ve arkadaşının öldürülmesi.

• \
38. Ahırcık köyünden Sivask Ahmet Ağa oğlunun öldürülmesi ve ya

kılması.
39. Kirne( *•***) köyünden Oruç oğlu Salih’in karısıyla beş çocuğu

nun yakılarak öldürülmeleri.
40. Kirne köyünden Ali’nin, ailesi, çoluk-çocuğuyla yakılarak öldürül

mesi.
41. Kıran Karacayörük (köyünde) küçük yaşta günahsız bir çocuğun 

öldürülmesi.
42. Kasaba civarında iki hayvan çobanının öldürülmeleri ve hayvan

larının gasp edilmesi.
(*) Metinde Akgün. Meskûn Terler, c. I. s. 29: Alaçam-Akgüney köyü.
(**) Meskûn Yerler, c. I. s. 399: GelemarU Köylerimiz, s. 714 : Kelemağra

(***) Metinde Kuyusuz, Köylerimiz, s. 714: Kaygusuz
(****) Metinde Çiniler.
(**•*•) Köylerimiz, s. 714: Kimeçakalbükü olabilir.
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43. Kelemağrı köyünden Haşan ın evi yakılarak kendisinin öldürül
mesi.

44. Sarpun (*) köyünden Karakütük Mahallesinde Berazenne (?) Sof
ta oğlu Hüseyin’in öldürülmesi.

45. Sarpun köyünden Osman oğlu Gâlip’in öldürülmesi.
46. Sarpun köyünden iş için orada oturan Köprü’nün Çekalan kö

yünden Hatib Osman Efendi ve arkadaşı Havzalı Kaşelik köyünden Meh
met’in öldürülmeleri.

47. Alalan köyünün Yaylacık Mahallesi Camisi Hatibi Molla Musta
fa'nın korkunç şekilde öldürülmesi, 200 lirasının gasp edilmesi.

48. Alalan köyünden Ali Onbaşı ve arkadaşlarının öldürülmesi.
49. Alalan köyünden Karasuranca’nm ve arkadaşlarının bir derede 

bıçakla öldürülmeleri.
50. Karlı köyünde Çerkeş Musa ve Arnavud Ahmet ve arkadaşlarınm 

korkunç şekilde öldürülmeleri.
51. Terzili köyünde Kelce oğlu Mehmet’in öldürülmesi.
52. Kelemağrı köyünden Samsun ile Bafra arasında Enblyalı Dağı ci

varında Veysel Çavuş’un korkunç şekilde öldürülmesi.
53. Kasaba’dan eşrâfdan Çizmelizâde Şevket Efendi’nin Değirmenci 

Veli’nin öldürülmesi.
54. Çelikalan köyünden Türkmenler olayında Ahali’nin Özalan ( )  Ma

hallesine iltica ile İmam Ali Efendi’nln, Muhtar Mehmet ve erkek ve ka
dın ve çocukların toplam 32 kişinin öldürülmesi.

55. Ahırcı köyünden İbiş oğlu İbrahim ve kardeşinin öldürülmeleri.
56. Kirne köyünden Hazinedârzâde Abdulcelâl’m öldürülmesi.
57. Taşköy köyünden Çakırpehlivan oğlu Mehmet ve arkadaşlarının 

öldürülmeleri.
58. Askeri sevkiyat için Samsun yolunda Alaçamlı Hasan’m öldürül

mesiyle sevk edilmekte olan askerlerden Rum askerinin ayrılması ve ge
ri alınması.

59. Gazibeyli köyü yolunda Arap oğlu Abdulmecid’in öldürülmesi.
60. Oruçkoğası, Üçpınar köyü Çerkesci’nln Receb’in çiftliği yakılarak 

bir Arnavud ve karısının öldürülmeleri.
61. Esani’de öldürülen Ardahanlı Musa ve Arnavud’un öldürülmele

ri.
(*) F. 226: Sertoz; Metinde Saryûz şeklinde. Köylerimiz, s. 713: Sarpun Saryüz veya Sony üz diye bir yer 
yok. Belki Sanköy
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62. Kasabadan olup Hacılarkürtler köyünde Hacı Seyyid Ağanın 
çiftliğinde bir Amavud ve annesinin öldürülmesi.

63. Hacılarkürtler köyünden Niko İbrahim oğlu Ali’nin öldürülmesi.
64. Sanköy’de bir Amavudun ve (başka) birinin korkunç şekilde öl

dürülmesi.
65. Ahırcık köyünden Sivaslı güvenlik görevlesinin öldürülmesi ve 

hayvanlarının gasp edilmesi.
66. Civare köyünde şose üzerinde bir Arnavudun öldürülmesi.
67. Gelerice ormanmda öldürülmüş olarak bulunan iki kişinin öldü

rülmesi.
68. Bayram dolayısıyla köyüne giden bir askerin öldürülmesi ve sila

hının gasp edilmesi.
69. Bafra Kelemağrı köyünden Kamsızoğullarmdan Salah’ın evinin 

basılarak ailesine zor kullanılması ve işkence yapılması, ev eşyalarının 
gasp edilmesi.

70. Bafra Kelemağrı köyünden Kamsızoğlullarından Salih’in ikinci 
olarak aile fertleri ve çocuklarının çırılçıplak soyulması.

71. Tekkesarmaşık köyünden Mimoğlu Hüseyin ile bunun çocukları 
öldürülmüş ve çocukları dağa kaldırılarak cenazeleri bir dağda bulun
muştur. Ailesinin öldürülmesinden ayrı olarak evlerinde bütün mal ve 
eşyaları da toptan gasp olunmuştur.

72. Ardahanlı Kürtlerin çiftlikleri basılarak ellerindeki mal ve eşyala
rı toptan gasp edilmiştir.

73. Kasabadan Boduroğlu Ahmet Efendi ile Şeyhulaş köyünden Ku- 
yusuz oğlu Kurt’u Kapukaya’da korkunç şekilde öldürmüş ve etlerini ke
bap yapmışlardır.

74. Alaçam'ın Taşkelik köyü altında ikisi Türk, birisi Arnavud üç ki
şi öldürülerek 500-600 liraları gasp olunmuştur.

YAKILAN KÖYLER
Koşaca <*>• Çağşur (•*)• Kocahüseyin Deresi tamamen, Düzköy köyü

nün Uruk Mahallesi, Ağlan köyünün bir kısmı, Kuzalan köyünün bir kıs
mı, Gökalan köyünün bir kısmı, Melikalan-Türkmenler tamamen; Kas- 
nakcımermer köyünün tamamı, Kuşkayası(***) köyünün tamamı, Kıran 
Karacayörük Köyünün tamamı, Alaylı, Üçpınar tam olarak, Yiğitalan kö
(•) Metinde Fosaca

(**) Metinde Tağşur

(***) Metinde Konıkyas

240



yünün bir kısmı, Kovanlık köyünün bir kısmı. Eğdir. Ledros ?, Lengerli 
köylerinin birer kısmı, Muhzırzâde Hacı Mehmet Efendi’nin Cem ve Ma- 
mûr çiftliği tamamen, Cemilzâde Yeğen Ağa’nın çiftliği toptan, Hacı Ha- 
fızzâde Tevfik Ağa’nın çiftliği toptan, Hazinedârzâde Hacı İbrahim Bey’in, 
Vardaroğlu Mustafa Ağa’nm ve İslâmbeyzâde Mehmet Efendi’nin çiftlik
leri tamamen. Terzili köyünden Barhane Mahallesinin bir kısmı, Köseli 
köyünden Barhane Mahallesinin bir kısmı yakılmıştır.
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Bağcının Camus’un oğlu Yordan, Simonun Yordan, Çinici oğlu Yu- 
van’ın kardeşi Lefter, Yüksekgazino çalıştırıcımı Aleko’nun kardeşi Sok- 
rat, Garib’in Aleko, Mumcu Vasiloğullanndan Pandel oğlu Dimit, Paşalı 
oğlu Yuvani, İshaklı Mahallesinden Aydoğmuş Karadağoğullarmdan 
Gavril oğlu Dİmitrl, İshaklı Mahallesinden Pandeli oğlu Platon.

SAMSUN KAZASI
Samsun şehir merkezinin olağanüstü öneminden ve Samsun kazası 

topraklarının birçok sebepler dolayısıyla Rum eşkıyası için uygun bir ze
min olmasından dolayı Samsun çevresinde Pontus Rumları o kadar çok 
çalışma ortaya koyamadılar. Samsun, Pontus Rumluğu ve bu Rumluğun 
meydana getirdiği çeteler için beyin görevini görmüş, lâkin en çok Sam
sun’dan idare edilen bu çeteler bizzat Samsun çevresinde eşkıyalık yapa
mamışlardı. Bununla beraber yine Samsun kazasmda 1915 yılı sonları
na kadar değişik köylerde 500 kadar ev yakıldığı gibi 6 tür çete olayı or
taya çıkmış ve Rum eşkıyası zaman zaman Samsun’un pek yakınma ka
dar saldıracak derecede cüretlerini artırmışlardı. Bu 6 tür olayın dökü
mü 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Samsun çevresinde Rum çeteleri
nin bunlardan başka asıl korkunç ve tüyler ürpeten iki tür olayları var
dır ki bunlardan biri “Güney ve Bilarca” köyleri korkunç olayları, diğeri 
de “Duâyeri” üzücü olayıdır. Birinci Güney ve Bilarca faciasmda 24 Müs
lüman erkek, kadın, çocuk, ihtiyar, toplu olarak şehit edilmiştir. Bu iki 
köy halkına yapılan katliamdan ne 80 yaşındaki ihtiyarlar, ne de günah
sız küçük çocuklar kurtulabildi. Bu 24 zavallı şehidin 13’ü “Güney” kö
yünden, 11’i de “Bilarca” köyündendir. Bunların adlan 2 numaralı cet
velde dökümlertyle gösterilmiştir. (Fotoğraflar : 36, 38, 40, 45)

Samsun’un güneyinde ve pek yakın olan “Duayeri” isimli bölgede olan 
korkunç olaya gelince : 1921 yılı Ekim ayının 7’sinde Samsun’un Kabi- 
başalan (*) köyü Müslümanları “Duayert” adlı yerde en acımasız Rum eş
kıyasından Koruluk köylü Haşan (**) adlı şakiiıin kalabalık çetesiyle kur
muş olduğu pusuya düştüler : Katillere yakışırcasına bir ateşle, 40-50 
kişilik bu silahsız ve çaresiz Müslüman köylüleri yerlere serildi. 20 kadar 
şehit ve bir o kadar ağır yaralı vardı. O kadar ki bu kanlı olay Sam
sun’dan haber alınıp da ilgili memurlar olay yerine geldikleri zaman kan-

(* ) Boşalan, Kavak nahiyesine bağlı hir köy, Bkz. Köylerimiz, -t. 720
(**) F. 235 : Hachari.
(*** ) F. 235 : Kibri Boche Alan.

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Pontus Emellerinin Ger
çekleştirilmesi Amacıyla Bafra Kasabasından Nebyan Eşkıyasına İlti
hak Ettirilen Rumların Adlan :
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7 Ekim 1921 tarihinde “Duayeri” isim/i yerde (Haşan) Rum çetesinin pususuna 
düşerek şehit edilen “Kâbi" ue “Boşalan” köyü müslümanlan.*

7 Ekim 1921 tarihinde “Duayeri” isimli yerde (Haşan) Rum çetesi tarafından 
korkunç şekilde şehit edilen “Kâbi” li müslümanlar.

(* ) Daha önce köyün adı Kâblbaşalan şeklinde yazıldığı halde burada 
Kâbi ayn bir köy, Boşalan ayn bir köy olarak yazılmıştır.
Kûbl şeklinde bir köy ismine raslamlmanuşür.
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lar içinde yerlere serilmiş olan ölüler ve yaralıların fotoğraflarım almışlar 
(Fotoğraf numaralı : 31, 32, 33). Bunların Kabibaşalan (***) köyü halkı 
olduğu anlaşılmakla beraber o anda tek tek adlarının araştırılmasına im
kân bulunamadığı için fotoğrafların arkasında şehitlerin ve yaralıların 
adlan bildirilememiştir. Ancak yine o gün jandarma vasıtasıyla bunların 
adlan araştırılmış ve durum Merkez Kumandan Yardımcısı Nazım imza
sıyla Merkez Ordusu Kumandanlığına bildirilmişti. (Cetvellere bakınız). 
Bu tezkereye eklenmiş olan listedeki adlar da ilerdeki cetvellerde göste
rilmiştir. Yukarıda Samsun kazası içerisinde, değişik köylerde Rum eş
kıyası tarafından yakılan Müslüman evlerinin 500 dolayında olduğu be
lirtilmişti. Evleri yakılan köylerin adları ile her köyde yakılan ev miktarı 
da aşağıdaki cetvellerde dökümüyle gösterilmiştir.

Yukarıda anılan olaylardan başka Samsun şehir merkezinde Rumlar 
tarafından Ateşkes’ln ilanından 1920 yılının sonuna kadar 7 öldürme ve
1 yaralama olayı yapılmıştır.

Özetle Samsun kazası içerisinde toplam olarak 51 İslâm öldürülmüş
tür.
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Sı
ra
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Mahalle
veya Köyü

İmam Süleyman 35 

Efendi.
İmam Süleyman 35 

Efendi’nin karısı 
İmam Süleyman 4 

Efendi oğu İbrahim 
Ali oğju Mehmet 80 
Emin oğlu Akça 8

Haşan kızı 60 
Kerime
Mehmet kızı 70 
Fatma

Osman kızı 50 
Hanna
Emin kızı Gül 25

70 yaşında bir annesi, 30 yaşmda 
bir kansı, 1 yaşmda bir çocuğu ve 
bir kardeşi vardır.
25 yaşmda bir kansı, 1 yaşmda bir
kızı ve 10 yaşmda bir erkek yeğeni
bulunmaktadır.
60 yaşmda bir annesi, 30 yaşmda 
bir kansı, 6 ve 8 yaşlarında olmak 
üzere iki oğlu ve iki yaşmda bir kızı 
vardır.
35 yaşlarında kansı ve

4 yaşındaki oğlu birlikte oldukları

halde şehit edilmişlerdir.

20 yaşmda bir kızı vardır.
40 yaşmda bir annesi, 14 yaşmda 
kardeşi, 10 yaşmda diğer bir kar
deşi vardır.
15 yaşmda bir oğlu vardır.

12, 8, 6 yaşlarında olmak üzere üç 
erkek torunu ve Haşan kızı Kerime 
vardır.
10 ve 8 yaşlarında olmak üzere iki 
oğlu vardır.
45 yaşında bir annesi, 10 ve 8 yaşmda 
olmak üzere iki kardeşi vardır.

SAMSUN’A BAĞLI GÜNEY VE BİLARCA KÖYLERİNDEN 
ŞEHİT OLANLAR :

Adlan________ Yaşı Aile Fertleri_______________
İbrahim oğlu 35 
Şükrü Çavuş

Ahmet oğlu 38 
Bekir

Seyyid oğlu 38 
Ali

Güney köyü 

Güney köyü

Güney köyü

Güney köyü

Güney köyü

Güney köyü

Güney köyü 
Güney köyü

Güney köyü 

Güney köyü

Güney köyü 

Güney köyü
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Sı
ra

Mahalle
veya Köyü Adları Yaşı Aile Fertleri

24

13 Güney köyü Emin gelini Gül 25
14 Bilarca köyü Osman oğlu 45

Mehmet
15 Bilarca köyü Mehmet oğlu 10

Şaban
16 Bilarca köyü Haşan oğlu 8

Durmuş
17 Bilarca köyü Emin kızı 40

Mise
18 Bilarca köyü Osman kızı 80 (*)

Mevlüde
19 Bilarca köyü Haşan kızı 55

Ayşe
20 Bilarca köyü Mehmet kızı 35
21 Bilarca köyü Ekiz oğlu Emin 60
22 Bilarca köyü Mehmet oğlu 18 n

Hüseyin
23 Bilarca köyü Emin oğlu Mehmet

İki aylık bir kızı vardır.
50 yaşında bir karısı vardır.

35 yaşında bir annesi, 8 yaşında 
bir kız kardeşi vardır.
45 yaşında bir annasi vardır.

12 ve 6 yaşlarında iki oğlu vardır.

3 ve 5 yaşlarında olmak üzere iki 
kız çocuğu vardır.
80 yaşında bir kocası vardır.

Hiçbir kimsesi yoktur.
55 yaşlarında bir kardeşi vardır.
35 yaşlarında bir annesi, 4 ve 6 
yaşlarında olmak üzere 2 kızı vardır. 
Adı geçen kadm ve erkek anılan 
olayda yaralanmış olmakla Jandar
ma bölüğünce Gurebâ Hastahane- 
si’ne yatırılmıştır.

Bilarca köyü Mehmet Çavuş’un 
karısı Emine

(* ** ) Rakamda yanlışlık olmalıdıtr.
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7 EKİM 1921 TARİHİNDE SAMSUN’UN DUÂYERİ DENİLEN 
BÖLGESİNDE RUM EŞKIYALARI TARAFINDAN YARALANAN 

VE ŞEHİT EDİLEN İSLÂMLAR
Yaralı

Sıra Adı ve Kimliği____________ Vilayeti Köyü______________ veya şehit
1 Davud oğlu Ali Samsun Kâbi Başalan köyü Şehit
2 Tatar oğlu Şerif Samsun Kâbi Başalan köyü Şehit
3 İmralı oğlu Arif Samsun Kâbi Teke köyü Şehit
4 İmrali oğlu Salih Samsun Kâbi Teke köyü Şehit
5 Caniklloğullarından

Molla Haşan Samsun Kâbi Teke köyü Şehit
6 Bekir oğlu Yakub Samsun Kâbi Teke köyü Şehit
7 Derviş oğlu Mustafa’nın

karısı Ayşe Samsun Kâbi Teke köyü Şehit
8 Ağca oğlu Mehmet Ali’nin

karısı Hatime Samsun Kâbi Teke köyü Şehit
9 Koca oğlu Mehmet Samsun İmamlar köyünden Şehit
10 Himmet oğlu Mehmet Samsun Güdekli köyünden Şehit
11 Kâbi’ll oğlu Mehmet Tahsin Samsun Güdekli Köyünden Şehit
12 Koca oğlu Celâl Samsun Güdekli köyünden Şehit
13 Çil oğlu Ali Samsun Güdekli köyünden Şehit
14 Deli Ahmet oğlu Durmuş Samsun Uluçayır Şehit
15 Hatip oğlu Ahmet kızı

Hâtime Samsun Gökalan Şehit
16 Hatip oğlü Ahmet kızı

Kara Emine Samsun Gökalan Şehit
17 Salih oğlu Halil kızı Hava Samsun Gökalan Şehit
18 Alemdar oğlu Salih kızı

Fatma Samsun Gökalan Şehit
19 Osman oğlu Haşan Samsun Hisarcık Mahalli Ağa Şehit
20 Bekiroğullarmdan Receb

Kızı Meşûşe Samsun Hisarcık Mahalli Ağa Şehit
21 Mısırcıoğullarmdan Osman

kızı Mâhlre Samsun Hisarcık Mahalli Ağa Yaralı
22 İbrahim kızı Mevlüde Samsun Hisarcık Mahalli Ağa Yaralı
23 Ekşioğullarmdan Yakub

kızı Döne Samsun Kâbi (Baş) alan Yaralı
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Sıra Adı ve Kimliği Vilayeti Köyü
Yaralı 

veya şehit
24 Safi oğlu İsmail kızı 

Mevlüde
25 Çanik oğlu Çaket
26 Qankq̂ ıR9odftılonsıSâhfee
27 Ağca oğlu Hüseyin
28 Kör oğlu Ahmet’in kansı 

İlmiye
29 Aşık Haşan kızı Necmlye
30 Kııru oğlu Yusuf
31 Hacı Köse oğlu Osman
32 Sipahicğu Ahmet kızı Fatma
33 Koca Osman oğlu Dur- 

muş’un kansı Mevlüde
34 Alemdar oğlu Ali’nin 

kansı Huriye

Samsun
Samsun
Samsun
Samsun

Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun

Kâbi (Baş) alan 

Kâbi (Baş) alan 

Kâbi (baş) alan 

Kâbi (Baş) alan

Hacı Naili 
Hacı Naili 
İmamlar 
Güdekll 
Güdekli

Samsun Güdekll

Samsun Gökalan

Yaralı
Yaralı
Yaralı
Yaralı

Yaralı
Yaralı
Yaralı
Yaralı
Yaralı

Yarak

Yar cilı

YAKILAN VE YIKILAN EVLER
Sıra Köyün Adı Ev Sayısı Sıra Köyün Adı Ev Sayısı
1 Bllarca 15 14 Kazancılı 100
2 Kûhi 15 15 Çukuryol 25
3 Kuloluk 14 16 Şeyh Resûl 25
4 Alalan 20 17 Kargılı 12
5 Yüzsâbıkı 15 18 Karakaya 12
6 Sanyusuf 30 19 Koyurek (?) (*) 9
7 Turanoğlu 10 20 Küplüce 16
8 Karakoç 6 21 Çakıllı 15
9 Kabukluk 8 22 Kâbil 50
10 Aralık 2 23 Gürgendağı 20
11 Musaağa 10 24 Güvedi 10
12 Ömerli 5 25 Karakavuk 2
13 Acısu 14 Toplam : 296

Toplam 204 Genel Toplam : 500

(* ) Çarşamba’ya bağlı Kabayöriik olabilir.
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ÇARŞAMBA VB TERME BÖLGELERİ
Çarşamba ve Terme kazalarında eşkıyalık yapanların büyük bölümü 

Ermenllerdi. Özellikle ateşkesin ardından Ermenilerle Rumlar, ortak 
düşman kabul ettikleri Türkleri yok etmek ve Türkiye’nin kesin yıkılışıy
la her ikisi de emellerine erişmek ve bunun sağlanması için de Türki
ye’nin yıkılmasına hizmet eden hareketlerle çalışmalarını şiddetlendir
mek programım izlediklerinden Çarşamba ve Terme kazalarındaki Erme
ni çeteleri çalışmalarım da Pontus Rumluğunun çalışmaları cümlesinden 
kabul edebiliriz. Özellikle bu Ermeni çeteleri de gerektiğinde Rumlara da
yanıyor ve Rumlar gerektiğinde bu Ermeni çetelerinden yardım istiyorlar
dı. Çarşamba kazasmda Ermeni çetelerinin 1920 yılı sonuna kadar yap
mış oldukları olayların sayısı 15’i bulmaktadır. Çarşamba kazasında, 
Rum çetelerinin fazla bulunmaması dolayısıyla fazlaca öldürme olayı ol
mamış ise de, bu kaza içerisindeki köylerde Rum çetelerinin de katılma
sıyla yine 335 ev ve 2 cami, 2 okul ve 24 samanlık, ki toplam olarak 382 ' 
bina yakılmış ve tahrip edilmiştir. Bunlardan başka 1920 yılı sonuna ka
dar 2 öldürme, 3 çiftlik yakılması, 2 ırza tecavüz, 100 değişik hırsızlık ve 
gasp olayları yapılmıştır.

Terme köylerine gelince : Bu küçük kazada 1920 yılı sonuna kadar 
yapılan 6 tür olayı gerçekleştiren 27 şakiden 13’ü Rum, 14’ü de Erme- 
ni’dir. Bunların adlarıyla yapmış oldukları olayların türleri aşağıdaki cet
vellerde gösterilmiştir. Bu olaylar içerisinde 2 tane öldürme olayı vardır.

Terme kazası içerisindeki bu 6 tür olaydan en önemlisi Ünye’nin Ça
kal köyünden Mihail, Garaz, Serkis adında, biri Rum ikisi Ermeni üç çe
te reisi tarafından kalabalık adamlarıyla Koçan köyüne yapdan baskın
dır ki bu baskının sonucunda köyün bütün taşınabilir mallan ve bütün 
hayvanları çeteler tarafından yağmalanmış tır.
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ÇARŞAMBA KAZASINDA TAKILAN EVLER
Sıra Köyü Ev Cami Samanlık

1 Çayır
2 Çökek 200
3 Aşağı Muslu
4 Gökçedere
5 İbrahim İsa (*) 15
6 Tüngel 2 5
7 Ardıç 7
8 Karaoglan 25
9 Eğridere 12
10 Büyüklü 19
11 Tayyibli 12
12 Karakaya 30
13 Ponç (**)
14 Taşdemir 10

Toplam 355 2 25

O Metinde İbrahim İsa, Imanatisi otabük 
CV Ponçoğlu köyü otmahdır Bkz Köytertmlz, s. 719.



II 
O

LA
YL

AR
I 

Lİ
8T

E8
İ

S t*
O’ g»H QJ ÍJ İH
“ o 
c g

*A

i  V
O

i J
» S
3o
3c»

Sb
1

2
D
O
D
co

«O'<u
O'

B U S

£>
I
o

SL

a
İ  % 
& S

â l

JS-

261



AMASYA KAZASI
Pontus çetelerinin çalışma alanları bakımından Amasya sancağı dahi 

pek önemlidir. Pontus hükümetini diriltmek isteyenlerin kendi tarihi ri
vayetlerine göre en eski zamanlardaki Pontus hükümeti Amasya’da doğ
duğu için şimdi bu hükümeti hortlatmak isteyen Pontus Rumları da el
lerinden geldiği kadar Amasya çevresinde hayallerinde kurdukları bu hü
kümeti diriltmek istediler. Gerçekten Amasya şehir merkezinde Ateş- 
kes’den sadece 1920 yılı sonuna kadar Rum çeteleri tarafından ortaya 
konulan tek tek veya toplu cinayet olaylarının sayısı 23’ü geçmekte ise 
de yalnız Amasya şehir merkezinde Rum çeteleri tarafından öldürülen İs- 
lâmlann sayısı 25’i bulmaktadır. Bundan başka 4 İslâm yaralanmış, 17 
köye saldırı yapılarak bu köylere ait eşya ve hayvanlar gasp olunmuş ve 
bu köylerden ayrıca 500 liralık ticaret eşyası çalınmış ve 31 kadar da di
ğer hırsızlık ve gasba ait değişik olaylar ortaya çıkmıştır. Resmi kayıtla
ra göre 1915 sonuna kadar Amasya şehir merkezi ve Amasya sancağı sı
nırlan içerisinde eşkıyalık yapan çete reislerinden belli başlı ilert gelenle
rinin isimleri ilerideki listede ayrınıtılarıyla gösterilmiştir.

Amasya kazasmda cereyan eden olaylardan en önemlisi özel listesin
de gösterilen olaydır. Amasya'nın Karaağaç köyüyle çevresindeki Rum- 
lardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir çetenin MZiğere” Mahallesini bas- - 
malarıdır ki, bu mahallenin zenginlerine ait 43 evi tam olarak soyup yağ
ma etmişlerdir. Mahalleyi basarken ellerinde mevcut pusulalarda işaret 
edilmiş - kendilerine hiç karşı konulmadığı halde - iki kişiyi öldürmüş ve 
bir kişiyi yaralamışlar ve mahallenin bütün kadınlarını bağır ta bağırta 
sopalarla dövmüşlerdir.

Aşağıdaki cetvelde gösterilen olay dahi pek korkunç olup “Sığırçoba- 
m” diye tanınmış olan kan dökücü haydutlardan “Dimit” isimli lanetli 
kimse köyleri bulunan Mahmudlu köyünde otururlarken, köylerinden 
geçen ve kendi görevlerine giden 6 Türk askeri üzerine hücum ederek on- 
lan kurşuna dizmek suretiyle şehit etmişler ve cesetlerini tarlalara göm
dükten soma üzerlerine mısır ekmişlerdir. Bu kan dökücü haydut olay
dan soma Merzifon’da güvenlik güçlerimiz tarafından tutuklanmış ise de 
daha soma tutukevinden kaçmayı başarmıştır.

Özellikle aşağıdaki cetvelin son kısmmda adı geçen Haci Kireki oğlu 
Kosti arkadaşlarının kurdukları çetenin korkunç olayları ve mezalimi ise 
bütün İslâm halkını dehşete düşürmüştü. Birçok cinayetler işleyen bu 
çete özellikle savaş alanından memleketlerine hava değişikliğine gelen 
zayıf ve hastalıklı askerler üzerine saldırmakta ve bu silahsız askerleri 
acımasızca yok etmekte idi. Özet olarak Amasya kazası sınırları içerisin
de Rumlar 25 İslâm şehit etmişlerdir. Yakılan evlerin miktarını gösteren 
belge cetveli kitabın yazılması sırasında görülmediği için yakılan evlerin 
sayısı bilinememektedir.
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3 Ekim 1921 tarihinde odun kesmek üzere Samsun’un “Papasköy ” 
civarına gitmekte iken (Haşan) Rum çetesi tarafından şehit edilen:

1- Samsun’un Kılıçdere Mahallesi’nden Tatar Ömer
2- Samsun’un Kılıçdere Mahallesi’nden Arabacı Ziya

Rum eşkıyaian tarafından şehit edilen zavallı bir Müslüman.
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MERZİFON BÖLGESİ
Pontus çalışmalarının beyin merkezlerinden birini teşkil eden Merzi

fon çevresinde dahi Rum çetelerinin çalışmaları oldukça fazladır. Sadece 
Merzifon kazasında 1920 yılı sonuna kadar % 90 Rum çeteleri tarafından 
ortaya konulan olayların türü 6, sayısı ise 45’i bulmaktadır. Bu 45 tür o- 
lay, türlerine göre sayılsa 5 kat artacağı tabii ise de bunların içinde, aşa
ğıdaki cetvelde gösterilen 6 askerin öldürülmesinden ayrı olarak daha, 13 
öldürme olayı vardır. Köyleri basmak, yollan kesmek, mal ve eşya yağma 
etmek, postaları soymak... v.s. gibi hep büyük çapta yapılan bu olaylar
dan birkaç tanesini sayalım. Özellikle Gümüşmadeninden çetebaşı Kos- 
ti’nin oğlu Vangel ile Büyük ve Küçük Hampurlar çetelerinin 20 kişilik 
adamlarıyla Pekmezci köyünü bastıklarını bizzat bu olayın şahidi ve kur
banı olanların ağzından dinleyelim. Pekmezci köy ihtiyar heyetinin mü
hürlerini ve haksızlığa uğrayanlardan iki kişinin imzasını taşıyan bu bel
gede, köylüler baskının ne şekilde yapıldığım olduğu gibi saf bir dili'*, 
hiçbir abartma yapmaksızın anlatmaktadırlar.

Belge aşağıdaki şekildedir :
“Günü, bugünkü gibi hatınmızdadır : 1918 yılı Kasım ayının 13’ü Gü

müş’ün Maden köyünden ve eşkıyalık yapanlarından Gümüş’ün Maden 
köyü çetebaşı Kostantin. Efendt’nin oğlu Vangel, Büyük ve Küçük Hampo 
lar ve Dişlan’ın oğlu İlya 17 kişilik adamlarıyla köyümüze geldiler. Köyü
müzü kuşatarak soyguna başladılar. Molla Halil oğlu Osman Ağa’yı para 
çıkarsın diye çetebaşı Varıgel'in emriyle hal ve can kırılacağı derecede döv
dükten sonra bıçağın altına yatırdılar ve bıçağı Osman Ağa’nın boğazına 
sürerken artık hayattan ümit kesince vannı yoğunu verceğine söz verdi. 
Bıçağın altından kaldırdılar. Topal oğlu Ömer Ağa çetenin köye girmesi 
üzerine korkusundanfirar edince ÖmerAğa’yı köyümüzün zenginidir diye 
aradılar, bulamadılar. Kendisini bulamayınca oğlu Mehmet’i getirterek zer
re kadar acıma ve şefkate sahip insanların dayanamayacağı korkunç bir 
şekilde dövdükten sonra, onu boğazlamak için bıçak altına yatırdılar. Bı
çağı boğazına sürdüler. Ölüp gideceğini anlayarak babasının nesi var, ne
si yoksa göstereceğini söyledi. Bıçağın altından kaldırdılar. Topaloğlu 
Ömer Ağa’nın 200 kırmızı altını, 15 kg. (12 kıy ye) afyonu, herbirinin katı 2 
500 kuruş kıymetinde iki kat ipekli kadın elbisesi, 5 lira değerinde bir 
ipekli elbiselik, bir âdi elbiselik, 1 800 kuruş kıymetinde 4 kat kuburatma 
çamaşır, 1 000 kuruş kıymetinde 4 adet çarşaf, 15 liralık gümüş kemer,
2 000 kuruş değerinde bir çift bilezik, 100 liralık dizin altını, 30 banknot 
nakit kağıt para, 4 kat yatak yüzlerini ve hatta hububatının dağarcığını 
dahi gasp ettiler. _
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Molla Halil oğlu Osman Ağa’mn 60 kırmızı altını, 32 beyaz Mecidiye 
(gümüş para), 30 adet yüzlük kağıt para ve o günün Jlatıyla 100 lira kıy
metindeki 4 kat yatak. Ağa’nın ve Osman Ağa’mn 2 davarını kestiler. Ma
den Rumlarının bize yaptıkları zulüm ve kötülük anlatılması mümkün bir 
alçaklık değildir.

Hatta Caml-t şerifin beratını bile götürdüler. Berat için Maden'e gittim. 
Orada muhtar Kayserili Yuvan vardı. Ona söyledim. Yuvan gerçekten çe
telerin beratı getirmiş olduğunu ve bulduracağım söyledi. Yuvan’ı da bu 
söz için köyün içinde dövdüler.

İşte bu yazımız içindekilerin, gördüğümüz zulüm ve işkencenin lâyıkıy- 
la anlatılıp belirtilmesine büe kâfi olmadığını tastık ederiz.

m 14 Ekim 1921
Mağdur Osman Pekmezci İkinci Muhtarı Pekmezci Birinci Muhtarı
Pekmezci köyü imamı mağdur Ömer.

Aynı şeküde Çakal mezraasına yapılan 20 kişilik bir Rum çetesi bas
kını dahi haksızlığa uğrayanların mühürlerini taşıyan bir belge bize ola
yın nasıl olduğunu, çetelerin köylüleri ne derecelere kadar soyduklarını 
saf bir anlatımla göstermektedir :

“1918 yılı Kasım ayının 23. gecesi idi. Emanet olarak idare edilen 
Aşar’ın Bayezid, Maşeri (?) İsttl önlerinde olduğu halde 20 kişilik bir Rum 
çetesi köyümüzü basarak “paranız varsa çıkarınız” diye Mehmet oğlu 
Mahmut, Yusuf oğlu Süleyman’ı, Mansur oğlu Mehmet’i, Musa oğlu Süley
man’ı bayılmaya kadar dövdükten sonra bu adamları köy içinde kesme
yelim, dışarıya çıkarınız, orada keselim diyerek dördümüzü de “Kıbleye 
dönünüz” buyruğuyla yere yatırdılar. Bıçaklan bilediler. Boğazlanmıza ev
vela bıçaklann tersinden sürmeye başladılar. Anladık ki kesecek ve öldü
recekler, 10 paramız kalmayıncaya kadar vereceğimize yemin ettik Bıçak- 
lann altından kaldırdılar. Köyümüzden, Muttallb’ln karısı Şehzade, Kur- 
ban’ın kansı Yahşi, Haşan Onbaşı’mn karısı Şahlık’ı dahi aynı bizim gibi 
onlan da köyün içinde bıçağın altına yatırarak kesecek iken neleri varsa 
vereceklerini vaad ve yemin ederek kaldılar. Ondan sonra adı geçen çete 
önce her evde ne kadar Kuran-ı Kerim varsa getirmekliğimizi zor kullana
rak istediler, getirdik. Köyün ortalık yerinde ateş yakarak Kitablarımızı 
ateşe attılar ve yaktılar. Ondan sonra köyü soymaya başladılar. Şehzâ- 
de’nln gelini Satne (?), kızı Saat’in 300 lira kıymetindeki cehiz eşyalannı 
döşek ve yorgan ile yüzlerini, 20 liralık bir semaver, 10’ar liralık ilerdûz 
(?), 3’er liralık iki kama, 50 lira kağıt para, 3 adet kırmızı lira, 30 liralık gü
müş kemer ve 150 lira kıymetinde bir kısrağı Kurban’ın karısı Seher’in da
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hi 20 liralık kağıt para, 15 liralık karna, 15 liralık tabanca, 10 lira kıyme
tinde bir saat, 10’ar lira kıymetinde iki yorgan ile yatakların çarşaflarım 
ve 70 lira kıymetinde bir kısrağı ve köyümüzde Allahkulu’ (*) mın 101 lira 
kıymetinde iki kısrağım ve 25 lira kıymetinde iki kat yatak ve gelinlerinin 
100 lira kıymetinde 2 sandık cehiz takımı ve Mehmet oğlu Mehmet'in 100 
lira kıymetinde bir kısrağı, 15 lira kıymetinde hamam takımını, 20 Ura kıy
metinde tabancasını ve 30 lira kıymetinde üzerindeki elbisesini, 10 adet 
kırmızı altınını ve Musa oğlu Süleyman’ın 50 adet kağıt parasım, Marısur 
oğlu Mehmet’in 130 lira kıymetinde bir kısrağını, 150 lira kıymetinde kon- 
to (?) kaplı üç kat yatak ve 50 lira kıymetinde bir bohça iç çamaşırını, Kur
ban oğlu Nâfl’nin bir kat 40 liralık yatak, 15 adet yüzlük kağıt para ve 80 
lira kıymetinde Nâfl’nin kansı Güldeste’nin cehiz eşyalarını. Haşan onba- 
şı’nın 80 lira kıymetinde bir kısrağını ve iki kat yatak yüzlerini ve 15 lira
lık tabancasıyla Yusuf oğlu Süleyman’ın 27 adet kağıt para ve 40 lira kıy
metinde bir kat yatak ve 30 banknot liralık kadın kemerini ve 15 liralık gü
müş tepeliğini ve 40 lira kıymetinde tabanca ile kamasını; Marısur oğlu İb
rahim’in 20 lirasım; Kalender oğlu Bekir’in 70 lira kıymetinde bir kısrağını 
ellerine geçirip gasp ederek Mahmudlu köyü yönüne doğru savuşmuş ol
duklarını, Rumların bize yaptıklarını, zulum ve haksızlığın anlatılması ve 
açıklanması mümkün olabilecek bir derecede olmayıp ilkel insanların de
ğil vahşi hayvanların bile yapamayacağı hareketlerden olduğunu arz ey
leriz.

15 Ekim 1921 tarihinde.
Allahkulu oğlu Rüstem Yusuf oğlu Süleyman 
Musa oğlu Süleyman Çakal mezrasından Mansur

oğlu İbrahim
Diğer olayların önemini anlamak için de bir Rum çetesinin Ağviran 

mer’asından (9 500) lira kıymetinde (950) koyun gasp ettiğini, diğer mez
rada da (15 000) lira kıymetinde 10 ev ve bir orman yaktığını düşünmek 
yeterlidir. Çobanviran köyünü basan 35 kişilik bir Rum çetesi de köyden 
(25 000) lira kıymetinde eşya ve tütün gasb eylemiştir. Diğer bir çete “Ge
leceği Hanı” m basarak (6 000) lira kıymetinde mal, eşya, hayvanlar ve 
nakit para, İstanbullu bir Rum doktorunun da katıldığı Andbiyad çetesi 
Karınca köyünü basarak (8 100) liralık mal ve hayvan gasp edip çalman 
mal ve hayvanların bedelleri yüzbinlerce lirayı aşmaktadır. Halbuki 
Rumlar basdıklan köylerin böyle yalnız paralarını, mallarını değil, bir
çoklarının canlarını dahi almışlardır. Cetvelin incelenmesinden anlaşılır 
ki Merzifon kazası dahilinde Rum çetesi tarafından öldürülen İslâmların 
sayısı (19) dur.
O Ayle kulu şeklinde yazılmış sa da Allahkulu olsa gerek.
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Mondros Ateşkesinden beri eşkıyalık yapmakta olup bugün silah
larıyla firar etmiş bulunan gayrimüslim unsurların kimlikleri ile 
hangi köylerden olduklarını gösterir cetveldir.

_____________Kimliği____________
Amasya’nın Alevi nahiyesinin- 

Karaağaç köyünden Papas oğlu İl- 
ya, Karayanloğullanndan Arslan 
oğlu İlya, Garphocaoğullarmdan 
İstityos oğlu ilya, Panayot oğlu Pa
pas, Emanet oğlu Yanika, Cende- 
loğullarından Yani oğlu Kiryaki, 
Harci oğlu Novidos, Nikola oğlu 
Kosti, Yani oğlu Vasil, Gûrki oğlu 
Avram, Yorgi oğlu Pavlon, Peter 
oğlu İrakli (diğer adıyla Kireği), 
Amasya'nın Alevi nahiyesinin Ayı- 
deresi köyünden Karayavlı oğlu 
Hambi, Cip Sava oğlu Anesti.

Havza'nın Karacaviran köyün
den Koçar oğullarından Dimit oğlu 
Borika, Papas oğullarından Yani 
oğlu Harambulos, Atnas oğulla
rından Lazar oğlu Foti, Kababoro- 
ğullarından Hayri Hristo, Kırbaşo- 
ğullarmdan Anastas İs til, Davul- 
cuoğullarından Halva Anastas İs- 
til, Hacı Vasiloğullarmdan Mihail, 
Anastas İstatyos.

Ladik’in Çamlıköy, diğer adıyla 
Kocaoğlan Çeteoğullarından Yonni 
oğlu Hizamoğullarından Hacı Yu
van oğlu Vasil ve kardeşi Kiregi, 
Gardiloğullarmdan Lefter oğlu Av
ram, Kalazoğullarından Sava oğlu 
Lazari, Öküzoğullarmdan Niko oğ
lu Anastas, Kılağuzoğullarından 
Hacı oğlu Kıros.

_______ İlgili olduğu suçlar_______
Bayırlidan kan bedeli olarak 2

000 lira almmakta ve köyün iki 
defa soyulmasında Kalaylı Tevflk 
Hoca ve 4 arkadaşının öldürülme
sinde Amasya’da tüccar Tiryakizâ- 
de Hacı Tahsin Efendi’nin mağa
zasının soyulmasında Ziğere kö
yünü basarak soygun ve iki kişi
nin yok edilmesinde ve ilişikteki 
suçlar cetvelindeki fiillerin fail ve 
ortaklan bulundukları. Adıgeçen 
şaki Sokrat’m adamlarında Fonç- 
köprüde yakalanıp halen tutuklu 
bulunan arkadaşlan elinde Hacı 
Tahsin’in mağazasına ve Ziğere 
soygunun ait belgeler elde edilmiş
tir.

Aynı fiillerde ilgisi var ve suç 
ortağıdır.

Aynı fiillerde ilgisi var ve suç 
ortağıdır.
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Kimliği İlgili bulunduğu suçlar
Amasya’nın Akdağ nahiyesinin 

Fındıklı köyünden Pehlivanoğulla- 
rından Panayot oğlu Tanas, Pehli- 
vanoğullanndan Hristo oğlu Efam 
Avram, Yani, İstavri.

Amasya’nın Veray (**) nahiye
sinin Tuzsuz köyünden Harçin oğ
lu İstil, Usta Sat oğlu Hacı, Hacı 
Kiregi oğlu Kosti, Kosti oğlu İsak, 
Harçin oğlu Pavli, Vayne oğlu Van- 
gel, Yorgi oğlu Koda, Anastas oğlu 
Yani.

Ebemi (*) Karakol kumandanı 
ile bir askeri öldürmekle ilgili ve 
aynı zamanda değişik soygun ve 
gasp olaylarında fail.

Beytemür köyünden Gambot 
ve Hacı Mehmet’in ve Terzi Köy 
bekçisinin öldürülmelerinden sa
nık ve birçok firar etmiş ve yaralı, 
zayıf askerin öldürülmesinden ve 
yok edilmesinden sorumlu tutul
dukları dilden dile dolaşan bir du
rumdur.

(* ) Metinde Ebemu: Ebemi, Amasya merkez nahiyesine bağlı bir köydür. Bkz.: Köylerimiz, s. 117
(**) Metinde Har Tuzsuz köyii Varay nahiyesine bağlı. Bkz. Köylerimiz, s. 120



Bir ay süre ile kayıp olan ve 20 Ekim 1921 tarihinde 
Rumlar tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 

Nuri Usta ile Çerkeş Murat ve kim olduğu bilinmeyen bir çoçuk.

4 Temmuz 1921 tarihinde sabahleyin şehit edilmişlerdir.

1 - Güney Muhtarı Şükrü Çavuş
2- Güney Korucusu Bekir Çavuş
3- Güney İlkokulu Öğretmeni Süleyman Efendi
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MERZİFON KAZASI OLAYLARI

Eşkıyanın Adı ve Sayısı Haksızlığa Uğrayanlar
Gümüşhacıköy köyünün Baki- 

yeçalı (*) köyünden Osman Çavuş 
adını taşıyan Elenl Sab (?) ve köy
den İstavri ve Pala, Gellnsinl kö
yünden Totor oğlu Arap Kiregl ve 
kardeşleri Kostantln ve Anastas ve 
diğer arkadaşları.

Merzifon’un Osmanoğlu kö
yünden Kazgöz ve Bayat köyün
den Yar gül oğlu Nikola diğer 20 
adamı.

Osmanoğlu Rum haydutları
nın kılavuzluk yapmasıyla Köp- 
rü’nün (Vezirköprü) Armudlu kö
yünden Kısabacak ve Süleyman 
köyünden Karatodor ve adamları 
olan 20 kişi.

Köprü’nün Armudlu köyünden 
Kısabacak (diğer adıyla Kiregi) ve 
diğer 15 adamı

Etrakhacıköyü’nün Boğçaar- 
mut ve Köprü’nün Karlık köyleri 
Rum haydutları olup adları beli
rlenememiştir ve sayılan belirsiz
dir.

Bozcaarmut (••*) köyünden 
Deli Kiregi’nin oğlu Yakof ve diğer
15 arkadaşı.

Çetmi (****) (ve) Kranto Rum 
eşkıyaları tarafından

Merzifon’un Ağviran köyünden 
Hacı oğlu Ahmet, Merzifon’un Ağ
viran köyünden Böğamri oğlu Ah
met, Ağviran köyünden Kırklıoğlu 
Mustafa, Aybek oğlu Salih Onbaşı, 
Keten oğlu Molla Hüseyin. 15 Ey
lül 1916

Merzifon’un Kürtler köyünde 
iskân edilmiş Dağıstan göçmenle
rine aittir. 10 Mart 1917

Çavundur köyünden Demirci 
oğlu Beşja, Koç Haşan oğlu Hüse
yin, Koç Haşan, Hatib Ali Efendi, 
Koç Haşan Mehmet. 16 Ağustos
1917

Müşrüf (••) köyünden Kahya 
oğlu Ömer Ağa, Muşruf köyünden 
Alibaş oğlu Molla Haşan Efendi.
16 Mayıs 1921

Küşâdiye köyünden Emeci İs
mail oğlu Kara Musa Küşâdiye’den 
Hacı İbrahim oğlu Şükrü. 10 Ni
san 1917

Küşâdiye Hazrethacıbekir oğlu 
Nuh. 20 Aralık 1917

Küşâdiye köyünden Hacı İbra
him Efendi’nin oğlu Mecid. 
30.12.1917

(* ) Köylerimiz’de böyle bir köy bulunamadı.
(** ) Metinde Müşerref şeklinde. Merzifon merkez nahiyesine bağlı Mtişriif köyü olması olmalıdır.
(*** ) Metinde Boğçaarmud. Bozcaarmut Niksar'a bağlı bir köy.
(**** ) Metinde Çenci, Çetmi Gümüşhacıköy'e bağlı bir köy.

Bkz. Köylerimiz, s. 121 Kranto köyü bulunamamıştır.
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E ş k ıy a n ın  A d ı ve S a y ıs ı H a k s ız lığ a  U ğ ra y a n la r

Bakırçaymadeni köyü Rum eş
kıyalarıyla Gelinsini köyü Rum eş
kıyaları.

Havza’nın Kesruf köyü Rum 
haydutlarından 36 kişi.

Havza'nın Kesruf köyü Rum 
haydutlarından 15 kişi.

Havza'nın Darıkuyulu ve Kes
ruf köyü Rum haydutlarından 15 
kişi.

Karaköy Rum haydutlarından 
Koti Kıptı oğlu Çamo ve 8 arkada
şı-

15 kişilik silahlı Kesruf Rumla
rı tarafından

Karaköylü Ustabaşı oğlu Van- 
gelos ve Kulukayser oğlu Hambı ve 
50 kişilik adamları ve diğerleri.

Çetmi ve Kranto Rum eşkıyala
rı tarafından

12 kişilik silahlı Karaköy Rum 
çeteleri tarafından

Tavşan Dağından ve Çerkeş 
ileri gelenlerinden Hüseyin Beyzâ- 
de Ahmet Bey’in kızı, Bekir oğlu 
Hüseyin, Küçük Musa oğlu Hüse
yin. 20 Mayıs 1917

Çobanviran köyünden Hayal 
oğlu Mehmet, Baloğlu Osman, Ni
zam oğlu Mehmet, Aydmlıoğulla- 
rından Salih’in karısı Safiye. 
Haziran 1918

Kemerez köyünden Mehmet 
oğlu Salih, Serdar oğlu Kadir Ça
vuş, Serdar oğlu Nuri, Çantalı Ah
met. Temmuz 1918

Kemerez köyünden Mercan oğ
lu Sadullah. Ağustos 1918

Hâcet köyünden Hakkı oğlu İb
rahim, Hakkı oğlu Ali, Hakkı oğlu 
Mahmut, Hakkı oğlu Hüseyin. Ey
lül 1917

Kemerez köyü ile Makaslı (*) 
köyü halkına aittir. 12 Aralık 1918

Kelleci Hani kiracısı emekli 
memur Ziya Bey, Havza Jandarma 
Bölük Kumandanı Üsteğmen 
Ömer Lutfl Efendi ailesi ve diğer 
yolcular. 12 Aradık 1918

Küşadiye köyünden Hacı İbra
him Efendi’nin oğlu Mecid.

30 Aralık 1917
Hacıköy Konak kumandanı 

Yüzbaşı Kâmil Efendi ailesi muha
fız Jandarma Şükrü oğlu İsmail.
6 Aralık 1919

( * )  Merzifon kazasına bağlı. Bkz. Köylerimiz, s. 123



E ş k ıy a n ın  A d ı ve S a y ıs ı H a k s ız lığ a  U ğ ra y a n la r

Ladikli Sokrat ve adamları 
olan 60 kişi.

15 kişilik bir Rum çetesi. Kim
likleri tespit edilemedi.

Ladikli Sokrat çetesi, 15 Rum.

15 Rum, Kesruflu Endibad ve 
İstanbullu Doktor.

Osmanoğlu köyünden haydut 
Kazgöz ve 5 arkadaşı.

Mahmudlu köyünden Papas 
Yorgi, Kostanttn oğlu Dimit, İstel 
oğlu İstel, Tanayel oğlu Eles, 
Anastas oğlu İlya ve Boras.

Osmanoğlu köyünden Kazgöz 
arkadaşlarından Bayat köylü Ni- 
kola ile Yani ve üç arkadaşı.

16 kişilik Rum çetesi olup kim
likleri tespit edilememiştir.

Silahlı 10 Rum Hacıbalı Ma
hallesinden Haci Yemende oğlu 
Aris, Ma’denli İstavri ve adları 
bilinmeyen 8 Rum.

Karaköy Rumi arından silahlı
50 kişi olup adları belir
lenememiştir.
( * )  Hamanmitek, Köylerimiz’de bulunamadı.

Hamanmitek (*) köyünden Ha
cı Ahmet, Umur Ağa, Muharrem 
oğlu Nuh, Çöpçü oğlu Ömer Pehli
van, Muaşşir Muhacir İlyas.
1 Eylül 1918

Şeyhbekçi köyünden Haşib oğ
lu Haşan Ağa, Şeyhbeyi Karayaka- 
lı oğlu Molla Mehmet.

Aralık 1921
Tüccardan Nedim Efendi

29.1.1919
Tarence köyü halkına ait 6 Şu

bat 1921
Kasaba’nm Hacıbalı Mahalle

sinde oturan Doktor Osman Nâmi 
Bey ailesi.

12 Nisan 1919

Adları bilinmeyen asker.

29 Mayıs 1919

Posta emanetleriyle, resmi as
keri tabur imamlarından Bekir 
Sıdkı Efendi. 8 Eylül 1919

Hancı ve yolcu ile arabacıların 
paralarını ve eşyalarını ve 10 baş 
araba hayvanlarını alıp gasp et
mek. Şubat 1919

Kalpakçıoğlu Ohales, Kalıpçı 
oğlu Hüseyin. 23 Haziran 1920

Kelleciham’mn işleticisi ve yol
cular. 10 Aralık 1918
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E ş k ıy a n ın  A d ı ve S a y ıs ı H a k s ız lığ a  U ğ ra y a n la r

Kesruf ve çevre Rumlanndan 
15 silahlı Rum olup kimlikleri tes
pit edilememiştir.

Karaköy halkından 12 Rum ol
dukları anlaşılmış ise de kimlikle
ri açığa çıkmamıştır.

15 kişilik silahlı Rum çetesi 
olup kimlikleri açığa çıkmamıştır.

Kesrüf köyünde oturan Tahna- 
lı Endibad ve İstanbullu Doktor ve 
adamlarından oluşan 15 kişilik 
Rum çetesi.

Osmanoğlu köyünden Kazgöz 
ve 5 adamından oluşan 6 kişilik 
Rum çetesi

Mahmudlu köyünden Papaki 
Yorgi ve Dimid İstel Tanael, Anes- 
ti, İlya, Beraş ve Anasti.

Osmanlıoğlu köyünden Kazgöz 
arkadaşlanndan (*) Bayat (**) köy
lü Nikola ile Yani ve Todor, Osma
noğlu köyünden Laz Bey ve diğer 
silahlı 15 Rum.

Silahlı 6 Rum olup kimlikleri 
açığa çıkarılamamıştır.

Silahlı 15 Rum olup kimlikleri 
tespit edilememiştir.

(* ) Metinde kazasından
(**) Metinde Beyan.

Kemerez köyü ile Makas köyü 
halkına ait eşya ve para. 12 Aralık
1918

Hacıköy Konak kumandanı 
Yüzbaşı Kâmil Efendinin ailesinin 
kıymetli eşyalarını ve paralarım 
gasp ile jandarma Şakir oğlu İs
mail’in tüfeğini gasp.

9 Aralık 1919
Tüccardan Nedim Efendinin 

kömür ocaklarından kömür nak
letmekte olan hayvanlarım gasp. 
29 Ocak 1919

Tarenca köyü halkına alt inek, 
öküz vs. ile koyun ve keçilerini 
gasp. 6 Şubat 1919

Kasaba’nın Hacıbah Mahalle
sinde oturan Doktor Osman Sinâ- 
ni Bey’in evinden.

12 Nisan 1919
Adamları bilinemiyor.

29 Mayıs 1919

Posta (emanetleriyle resmî) as
kerî tabur İmamlarından Bekir 
Sıdkı Efendi’nin paralarını ve 
emanetlerini gasp.

18 Ağustos 1919
Ağviran köyünden İmamoğlu 

Mehmet’in kızı Sadiye, diğeri Bıça- 
koğlu Mehmet’in kızı Nazife ve di
ğerleri. 21 Temmuz 1919

Yolcu ve arabacıların para ve 
eşyaları ile hayvanlarını gasp.

1 Şubat 1920
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E ş k ıy a n ın  A d ı v c  S a y ıs ı H a k s ız lığ a  U ğ ra y a n la r

Merzifon’un Hacıbalı Mahalle
sinden Hacı Yemendi oğlu Aris, 
Madenli İstavri ve Samsunlu adla
rı bilinemeyen 8 kişi.

*0

Merzifon’un Gelinsini köyün
den Alacaoğullarmdan Taşoğlu 
Mihail

Ersandık köyünden Mihail oğ
lu Nikola

Bıçakçift (*) (?) köyünden Av- 
rak (?) oğlu Nikola

Düzyolu köyünden Bani ve 
Batlak oğlu İlya ve Göçmen oğlu 
İstavri ve Kostantin oğlu Anastas.

Havza’nm Aydoğdu köyünden 
Karapınarlı Yakof ve Kapusı oğlu 
Anastas ve Marya ve Mazola.

Ersandık köyünden Patkık’ın 
torunu İlya ve Karadağlı Kaz.

Çayköy köyünden Kostantin 
Çavuş ve Dikenli köyünden Ef- 
rem’in Kostantin ve Yordan oğlu 
Vasil ve Banika’nın adı bilinmeyen 
oğlu.

Ersandık köyünde Mina ve İlya
Bafra’nın Karapınar köyünden 

Kara ilya ve Köprü’nün İncirli kö
yünden Taş oğlu Kiryaki ve adı bi
linmeyen arkadaşları.

Saraycık köyünden Yani oğlu 
Kılaris ve Kiregi oğlu Pavli ve 
Lazari ve Nefer oğlu Kosti ve Er- 
sandıklı İlya.

Fabrikacı Kalpakçı oğlu Oha- 
nes ve Kara Yumuşak adıyla ta
nınmış Kalıpçı oğlu Hüseyin’in 
araba hayvanlarını gasp.

29 Haziran 1920
Yol kesmek suretiyle mal al

mak ve gasp. 5 Ocak 1919

Yol kesmek. 7 Şubat 1915

Yol kesmek. 16 Ocak 1917

Yol kesmek. 7 Şubat 1916 (**)

Yol kesmek. 7 Ocak 1918

Yol kesmek. 3 Şubat 1919

Almak ve gasp etmek ve yara
lamak. 9 Ocak 1919

Eşkıyalık, elkoyma ve gasp. 
Mart 1919

Eşkıyalık. 17 Şubat 1919

Eşkıyalık, el atma ve gasp.
17 Şubat 1919

(* ) s. 89'da Bıçakçift. burada Bihakçift şeklinde. Köylerimiz’de yok. Meskun Yerler1 de yok.
(** ) Metinde 1322, 1322 :1916 olmalı.



KÖPRÜ KAZASI

Pontus çetelerinin geniş ölçüde faaliyet gösterdikleri kaza çevrelerin
den biri de “Köprü” kazasıdır. Bu kaza sınırları içerisinde gerçekleştirilen 
cinayet olaylarının tür bakımından toplamı 66’yı bulmaktadır. Bunlara 
Nisan 1921’de soruşturma içerisinde elde lncelerittıekte olan (23) tür olay 
da eklenince bu çevredeki Rum çetelerinin müfredat değil tür bakımın
dan yaptıkları korkunç olayların toplamı 29’a ulaşır. Bu iki cetveldeki 
olayların (27) türü öldürme olaylarına, (16) türü de yol kesmek ve eşkı
yalık olaylarına ait olup arta kalanı geceleyin baskın, hırsızlık, gasp, ya
ralama, eşkiyaya yataklık: gibi suçlara aittir. Bunlardan başka Köprü ka
zası içerisinde (800) kişilik büyük bir Rum çetesi tarafından iki köyde 
halk tamamen katliama uğratılarak evleri toptan yakıldığı gibi başka 
Rum çeteleri taralından bir köyün de bütün ekinleri yakılmıştır. Halkı 
katliam edilen ve evleri yakılan iki köydeki korkunç olaylar Pontus Rum
larının ortaya koydukları en kan dökücü olaylardan olup Bafra’nın “Neb- 
yan” bölgesindeki “Çağşur” ve “Koşaca” köyleri katliamını gölgede bıraka
cak bir alçaklıkla yapılmıştır. Köprü kazasındaki bu tüyler ürpertici ci
nayetlere sahne olan iki köyden biri “Ortaklar” diğeri “Esen” köyüdür.

O rtaklar K a tliâ m ı: Köprü’nün Ortaklar köyü “150” hanelik zengin
ce ve müreffeh bir köy olup 1921 yılı Ekim ayının 2’slnde bütün halkı ve 
bütün evleri ve mallan, hayvanlan İle Rum çetelerinin haksızlığının kur
banı olmuştur. Köprü, Havza, Merzifon, Bafra, Gümüşhacıköy kasabala- 
nyla bu kasabaların köylerine mensup (800) kişilik bir Rum çetesi, adı 
geçen tarihte Ortaklar’ı ansızın basıp, kuşatıyor. Öncelikle köy içertsinde 
kalan halkı kadın, erkek, birer birer yakalayıp kurşundan ve süngüden 
geçiriyorlar. Bu suretle erkeklerden (12), kadınlardan da (3) kişi ağır şe
kilde yaralanıyor ki toplamı (34)’ü bulmaktadır. Bu şehitlerin ad ve kim
liklerini gösteren bilgiler cetvelde açıklanmıştır. Bu öldürülen (34) köylü 
pazara, tarlasına veya başka bir iş dolayısıyla köy dışma çıkmayıp köyde 
kalmış olanlardır. Bu (800) kişilik Rum çetesinin katliamından kurtulan
lar ancak, o gün tesadüfen ve talih eseri olarak köyde bulunmayanlardır. 
Rumlar köyde bulunan halkı bu suretle öldürdükten sonra köyü yakıp- 
yıkmaya başlıyorlar. (34) ev, (29) samanlık, (20) zahire ambarı, ki toplam 
olarak (83) binayı tamamen, (22) evi de kısmen yakmış ve bu suretle 150 
hanelik Ortaklar köyünün 110 hanesi yok edilmiş ve geriye kalan (40) 
kadar evin kurtulması ise haydutların merhametinden değil, bunların 
yakılmaya bile değmeyecek kadar harap ve önemsiz kulübeciklerden iba
ret olmasındandır. Ortaklar’da haydutlar kestikleri insanlardan ve yak
tıkları evlerden başka köyün (59) kadar inek, öküz, manda gibi çiftlik
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“Ortaklar" ve "Esen B ey”* çatışmasında Rum eşkıyaları
tarafından yaralanan köylü kadınlar.

Bugün, “Ortaklar” ve uEsen B ey” yaralıların tedavi edildikleri 
“Havza” Hastanesi.

(*)  Kelime daha önce ( \) “Eşen"  olarak yazılmaktaydı.





hayvanlarını alıp götürmüşler ve köy anbarlarındakl (3 550) ölçeklik za
hireyi yakmışlardır. Bütün bu gasp edilen hayvanların, yakılan zahire ve 
evlerin kuruş hesabıyla köylülere verdiği zarar 1 515 000 kuruşu bul
maktadır. Bütün bu rakamların dökümünü gösteren cetvel, yanan evle
rin, ambarların, çalman hayvanların köy halkından kimlere ait olduğu
nu ve her köylüye düşen zarar miktarını isimlerine göre tam olarak gös
termektedir.

Esen Köyü : Aynı (800) kişilik Rum çetesi. Ortaklar köyünü bastığı 2 
Ekim 1921 tarihinde Esen köyünü dahi basıp, bu küçük, şirin köyü de 
aynen Ortalar’a çevirmiştir. Esen (20) haneli bir köy olup çetenin baskın 
günü köy içerisinde buldukları halk miktarı (15) kadardı. Bunlardan “5” 
erkek ve “4” kadm şehit; “2” erkek ve “1” kadm da ağır şekilde yaralan
mıştır. Bu zavallıların ad ve kimlikleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
“Esen” köyü halkının yok edilmesi miktarı “Ortaklar”a nispetle daha az 
ise de Ortaklar’dan daha zengin, evleri daha bayındır, zahireleri daha bol 
olduğu için bu küçük köyün uğradığı maddî zararın para değeri “Ortak
lar" köyünün toplam zararını geçmektedir. “30” haneli Esen’den “23” ha
ne tam olarak yakıldığı gibi ayrıca “20” samanlık ve “20” ambar da yakıl
mıştır. Bunların toplam sayısı “63” bina eder. Bundan başka köyün “6 150” 
ölçeklik zahiresi ve “63” adet kısrak, inek, öküz, manda gibi hayvanları gasp 
edilmiştir. Bunların tahmini kıymetlerinin toplamı (1 670 000) kuruşu 
bulmaktadır. Bu maddî zarar ve ziyanların miktarlarıyla zarar görenlerin 
isimleri ve kimlikleri cetvellerde açıklanmıştır. “Ortaklar” ve “Esen” köy
lerinde katliâma uğrayanlardan fotoğrafı alınabilenlerin ve bu köylerin 
henüz yanmakta iken olay yerme yetişen görevli memurlar tarafından fo
toğrafı alman yangın manzaraları kitaba eklenecektir. Bunlardan başka 
1919 Şubatında kimlikleri bilinemeyen Rum eşkıyası Karapınar nahiye
sini basarak bütün malları, eşyaları, hayvanları ve zahireleri gasp eyle
dikleri gibi Saraycık ve Sandık taraflarına mensup yine kimlikleri meçhul 
Rum eşkıyası 1921 Eylülünde “Toyran” köyünü geceleyin basarak köy 
çevresindeki bütün ekin yığınlarını yakmışlardır. Sonuç olarak Rum çe
teleri tarafından yalnız Köprü kazasında öldürülen İslâmların sayısı “71” 
i bulmakta olduğu gibi bu kaza içerisinde “200” kadar da ev, samanlık, 
ambar gibi köy binaları yakılmıştır.



KÖPRÜ KAZASI OLAYLARI
Zarar Görenlerin Adları Zanlı veya Sanıkları Adlan

Ağviran köyünden Ahmet oğlu Ali 
Çavuş. 5 Ocak 1919

Kamu Hukuku. 7 Şubat 1922

Ağviran köyünden Cemil oğlu Ha- 
san’m kızı Hacer. 16.1.1917

Sarıalan köyünden Hatip oğlu Hacı 
Ali. 7.2.1916

Kamu Hukuku. 7.1.1918

Kamu Hukuku. 3.2.1919

Burhaniye köyünden Bayram Ağa. 
9.1.1919

Kamu Hukuku. Mart 1919 

Kamu Hukuku. 17.2.1919

Merzifon’un Gelinsini köyünden 
Alacataş oğlu Mihail. (Yol kesme ve 
gasp)

Ersandık köyünden Mihail oğlu Ni
kola (Yol kesme)

Bıçakçift köyünden Orak oğlu Ni
kola (Yol kesme)

Düzyol köyünden Boni ve Patlak 
oğlu İlya ve Göçmen oğlu İstavri ve 
Kostantin oğlu Anastas. (Yol kes
me)

Havza’nın Aydoğdu köyünden Ka- 
rapınarlı Yakof ve Kapusız oğlu 
Anastas ve Marya ve Mazola. (Yol 
kesme)

Ersandık köyünden Patlak’m toru
nu İlya ve Karadağlı Kaz. (Gasp ve 
Yaralama)

Çayköy köyünden Kostantin Çavuş 
ve Dikenli köyünden Efrem’in Kos
tantin ve Yordan oğlu Yanika ve 
Vasil oğlu (Yol kesme)

Ersandık köyünden Mina ve İlya. 
(Eşkıyalık)

Bafra'nın Karapınar köyünden Ka
ra İlya ve Köprü’nün İncirli köyün
den Taş oğlu Kiryaki ve kimlikleri 
bilinemeyen arkadaşları. (Eşkıya
lık)
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Zarar Görenlerin
Adlan Tarih

Zanlı veya Sanıkların
Adlan

Kamu Hukuku. 9.3.1920

Çayır başı Mahallesinden 9.5.1920 
Abdullah oğlu Ali.
Bafra’nın Alaçam köyünden 14.6.1920 
Mehmet oğlu Gazi ve Ahmet 
oğlu Mustafa.
Kamu Hukuku. 9.7.1920

Elemi köyünden Şirin oğlu 14.8.1920 
İsmail'in karısı Emine
Göllüalan köyünden 11.8.1920 
Hacı Haşan oğlu Ahmet.
Gümüşhacıköylü Minasyan 12.7.1920 
Karabet.
Mahmadlı köyünden Muhtar 26.12.1920 
Mehmet ve Laz Şaban Hoca.
Daneci oğlu Mehmet Efendi. 28.12.1920
Yağcı köyünden öldürülmüş 9.1.1921 
Hamdi adına Kamu Hukuku.

Veli baldızı Keziban. 11.1.1921
Beyviran köyünden İmam 3.2.1921 
oğlu Recep.

Eyüp oğlu Mehmet. 

Kamu Hukuku.

1.3.1921

22.3.1921

Alanbaşı köyünden Haşan 22.3.1921 
oğlu Şaban.

Becas (***) köyünden 27.3.1921
öldürülen Hacı Apohi.
Çekalan köyünden Mahmut 27.3.1921 
oğlu Mehmet Onbaşı.

Çersiyan köyünden Karakaş 20.6.1921 

oğlu Ömer.
(*) Metinde “Kapaklı Eşer” şeklindedir.
(**) Avrak veya Orak
(**•) Köylerimiz'de Vezirköprü’de yer almıyor.
(****) Metinde Kamllk. Karlık olabilir.

Ersandık köyünden Kalpak oğlu 
Anastas’ın oğlu Virandefll.
Çinici köyünden Sava oğlu Lazari

Hacıköy’ün Boğçaarmut köyünden 
Ananya ve Sofrun oğlu Todor.

Ersandık köyünden Şahin oğlu 
İlya Çavuş.
Saraycık köyünden Nazik ve 
Yordan oğlu Anastas.
Kapaklı Eşme (*) köyünden Arslan 
oğlu Yani’nin oğlu Damyanos. 
Taşkale Mahallesinden Terzi Lefter 
oğlu İshak ve Kuyumcu İstavri. 
Kapaklı Eşme köyünden Filocu 
ve San Pavlos ve Kara Vasil.
İncirli köyünden Pavlı oğlu Yani. 
Havza'nın Aydoğdu köyünün 
Koca Kelle’nin oğlu Avrak (••) ve 
adı bilinemeyen arkadaşlan.
Baklıca köyünden Pandell 
Ersandık köyünden Marangoz oğlu 
Deli Mina ve Tütüncü oğlu Hacı ve 
Kosti.
Bafra'nın Karapınar köyünden 
Vasil.
Saraycık köyünden Todor oğlu 
Anastas.
Ersandık köyünden Apostol oğlu 
Karayan! ve kardeşi Adem ve 
İhsayet oğlu Kostantin.
Becas’dan Kara Yorgi oğlu Hambos 
ve adlan bilinemeyen arkadaşlan. 
Havza'nın Karlık (****) köyünden 
Yortuloğullanndan Limanos oğlu 
Limatos ve adlan bilinemeyen arka
daşları.
Dikenli köyünden Efrem oğlu 

Kostantin.

Suçlan
Eşkıyalık

Gasp.

Öldürme

Yaralama

Öldürme

Hırsızlık

Gasp

Gasp

Eşkıyalık
Öldürme

Hırsızlık
Gasp

Gasp

Eşkıyalık

Öldürme

Gasp

Öldürme

Gasp ve 
öldürme

285



Zarar Görenlerin
Adlan Tarih

Zanlı veya Sanıkların
Adlan Suçlan

Yarbaşı köyünden Hüseyin 17.8.1921 

oğlu öldürülmüş Seyyld Ah
met ve Fatma.
Elemi köyünden Zurenli oğlu 12.8.1922 

Hüseyin’in kansı Şerife.
Kadıçayın köyünden öldürül- 22.8.1917 

müş İsa ve Ahmet.
Esen köyünden Tahir’in kızı 17.9.1921 

Ayşe.

Gulam köyünden Hacı Os- 22.1.1918
man ve kızı Kâfiye ve gelini
Fatma.
Kasabada Halil oğlu Meh
met’in oğlu Raşid.
Muhâcir İsmail oğlu Durmuş

Koçaş köyünden Yorgl oğlu Savado Öldürme 

ve Hacı Mina oğlu Yani.

Saraycık köyünden Yordan oğlu 

Anastas.
Saraycık köyünden haydut Nazik 

ve Koçaş köyünden Düvare. 
Gözümkara köyünden Çorumlu 

oğlu Andon Bekayi’nin (?) Yani ve 

Asma'nın Lazari 
Dikenli köyünden Yuvan oğlu 

Anastas.

Kasaba'dan emekli Yüzbaşı 
Tevflk Efendi.
Ağviran köyünden Osman 

oğlu Ali Çavuş ve Karababa 

oğlu Emin Hoca.
Abdulgani Mahallesinden 4.10.1919
Hacı Hasanzâde Mehmet
Efendi.
Degirmenbaşı Mahallesinden 9.9.1919 

Vehbi Beyzâde Ali Bey ve 

Mehmet ve Mahmut Beyler.
Köprü’nün Pınar köyü halkı.

14.9.1920 Çamköy köyünden Yorgi

25.10.1919

8.11.1920

17.2.1919

Öldürme

Öldürme

Öldürme

Silah
satmak

Yaralama

Kapaklı Eşme köyünden Kocabıyık Hırsızlık 

oğlu Moisi.
Havza’nın Tatar kale köyünden Hırsızlık 

Milasyes oğlu Tanas.
Saraycık köyünden Yani oğlu Filos Eşkıyalık 

ve Kireki oğlu Pavlı ve Lazari ve 

Lefter oğlu Kosti ve Ersandıklı Qya 

Havza’mn Agyari Eymircigi köyün- Eşkıyalık 
den Hambo oğlu Sava ve adlan bi
linemeyen arkadaşlan.
Havza'nın Aydoğdu köyünden ve Eşkıyalık 

ünlü Rum eşkıyalarından Kocakafa 

(*) ve adlan bilinemeyen yardımcıları.
Eşkıyalık

Güney köyünden Kuru Ali 
oğ|u Osman.

Girlan köyünden Haşan oğlu 7.1.1919 

Mehmet.

Kamu Hukuku.

5.2.1919 Kim olduklan bilinemeyen Rum 

haydut lan.
24.11.1919 Çördekli {••) köyünden Mayengöz 

oğlu Pavlos ve adı bilinmeyen arka
daşlan.
Havza'nın Kesruf köyünden Diran- 
defll oğlu Hristaki ve adı bilineme
yen arkadaşlan.

7.1.1920 Küçüksaraycık köyünden Hacı oğlu Eşkıyalık 

Nazik diğer adıyla Lazari. ve adam
öldürme

Eşkıyalık

Hırsızlık 

ve öldürme

(*) Sayfa 91 'de Kocakelle olarak geçmişti.

(**) Metin Çördekli, Çerteklt olabilir.
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Zarar Görenlerin
Adlan Tarih

Zanlı veya Sanıkların
Adlan Suçlan

Cebelü köyünden Mustafa 25.2.1920 
oğlu Musa Veli ve Osman 
oğlu Hüseyin
Merzifon’un Muşruf köyün- 20.3.1920 
den Aydınlı oğlu Musa.
Eşen köyünden Arif oğlu 8.11.1920 
Mehmet Onbaşı.
Boruk köyünden Genç oğlu 18.12.1921 
Hafız Arif Efendi.
Ayvalı köyünden Kavlak oğlu 13.3.1915 
Mustafa
Kamu Hukuku. 3.4.1921

Göl köyünden Esbil oğlu da
madı İsmail Çavuş.
SorukD köyünden Bekir 24.4.1921 
oğlu Hamid.
Çanaklı Mahallesinden Göde-16.8.1919 
le’nin Hacı Nuri.
Çanaklı Mahallesinden Hik- 4.5.1918 
met Efendi.
Uzuncami Mahallesinden 14.12.1920 
Lefter oğlu İshak.
Boruk köyünden Mehmet 22.8.1921 
oğlu Veli.
Köprü’den Jandarma Abdul- 11.6.1921 
gafûr oğlu öldürülmüş Rasim.
Eymircik köyünden Hakkı 18.8.1921 
Ağa’nın oğlu Kuranca ve Siv- 
rikeseli Kadir Efendi’nin oğlu 
öldürülmüş Celâl.
Ortaklar köyünden Ali oğlu 20.8.1921 
Necip ile İsmail oğlu Meh
met’in kızı Makbule Cizye.
Halilbaba Çerkeslerinden 4.9.1921 
Ahmet oğlu Haşan.
Cebelü köyünden Hacı Ali 14.9.1921 

gelini Afife.
Cerisyan köyünden öldürül- 23.9.1921 
müş Fariğ Ağa.

Dikenli köyünden Efrim oğlu Kosti Gasp 
ve Aydoğdu köyünden Fode ve Deli 
Mihail’in büyük oğlu.
Köprü’nün Armudlu köyünden çete- Öldürme 
ci Hambo. ,
Gözümkara köyünden Bedri oğlu Öldürme 
Mihail ve Asma oğlu Lazari.
Gözümkara köyünden Çorumlu Gasp 
oğlu Andon.
Karlık köyünden İsak oğlu Matyos. Hırsızlık

Taşkale Mahallesinden Şerinyan Hırsızlık 
Muhtar ve Şamlı oğlu Klgorak.
Sağucak köyünden Nazik oğlu Hırsızlık 
Dimit.
Uzunsokak Mahallesinden Kobaşlı Yaralama 
Sava oğlu İstavri.
Kobaşlı Kireki'nin Dimyos. Yaralama

Taşkale Mahallesinden Çömlekçi Tecavüz 
oğlu Murtad.
Ortacami Mahallesinden Todor oğlu Gasp 
Yordan.
Beylice köyünden Yuvan’ın kardeşi Gasp 
Pandeli (?)
Saraycık köyünden Nazik ve adı bi- Gasp ve 
linemeyen birkaç arkadaşı.
Katilleri bilinemiyor, Rum çeteleri 
tarafından.

öldürme 
Yaralama 
ve öldürme

Havza'nın Kesruf köyünden Rum 
çeteleri tarafından.

Adları bilinemeyen Rum çeteleri.

Rum çeteleri.

Öldürme

Gasp ve 
öldürme 
Öldürme

Güldede köyünden Vasil’in oğlu ve İslam köyü 
kendisine yardımcı olan arkadaşla- yakılmış ve 
n tarafından. adam öldü

rülmüştür

(*) Metinde Sorlık, Soruk olabilir.
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Zarar Görenlerin
Adlan Tarih

Zanlı veya Sanıkların
Adlan Suçlan

Kuyma köyünden öldürül
müş Ahmet Efendi.

Esen köyünden 10 yaşlann- 6.9.1921 
da öldürülen Ayşe.

Toyran köyü halkı.

Ortaklar köyü hatibi Ahmet 2.10.1921 
Efendi ve 150 haneden iba
ret olan köy halkı.

Esen Bey köyünden Murat 
Usta oğlu Osman Ağa ve 
30 haneden ibaret olan köy 
halkı.

3.11.1921 Çetmi ve Kranto ve çevredeki kim- Islâm köyü 
İlkleri bilinemeyen Rum çeteleri ta- yakma 
rafından.
Gözümkara köyünden Çorumlu oğ- Yaralama 
lu Andon ve Yedriogullanndan San ve öldürme 
İstil oğlu Lazari.

13.9.1921 Saraycık ve Ersandık Rum eşkıya- İslâm köyü 
lan, kimlikleri bilinemiyor. yakma 
Köprü, Havza, Merzifon ve Gümüş- İslâm köyü 
hacı ve Bafra kasabalan köylerin- yakma ve 
den 800’ü aşkın silahlı ve silahsız öldürme 
Rum eşkıyalan.

2.10.1921 Bu dahi 800’ü aşkın silahlı ve silah-İslâm köyü 
sız Rum eşkıyalan tarafından. yakma ve

öldürme

(VEZİR) KÖPRÜ KAZASINDAKİ SUÇLAR

Zanlıların Adlan Tarih İşlenen Suçlar
Bıçakçift (*) köyünden Todor oğlu 
Evak Havza'nın Elmacık köyünden 
Eleni ve Mayıslı köyünden İstavri. 
Becas köyünden Haci Eyoş oğlu Yuri- 
ka ve Panayot ve adı bilinemeyen ar
kadaşlan.
Karlık köyünden İsak oğlu Lefter oğlu 
Pavlos.
Saraycık köyünden Haci İstavri oğlu 
Aleksi ve Değirmenci Murad’m oğlu 

Anastas.
Ersandık köyünden Dandavoğullan 

Agobyos ve Sava.

Ersandık köyünden Batlak’ın torunu 
İlya ve Köprübaşı köyünde oturan Ka
radağlı Kanine.
Merzifon'un Keleşseli (**) köyünden 5.1.1919 
köyünden Ancıoğullarından Tanaş 
oğlu Mihail. -

(*) Metinde Bucakçlft şeklinde.

(••) Köylerimiz'de yok, daha önce adı geçen Gellnslnl olabilir.

13.10.1918 Eşkıyaya yataklık.

7.7.1921 Öldürme,

13.7.1921 Esen köyünden Abidin oğlu Hasan’ın 
hayvanını gasp.

12.10.1918 Köpek köyünden Süleyman'ın dama
dı İbrahim ve Sofu Ahmet’in eşya ve 
paralarım gasp.

17.4.1918 Meşeli köyünden Maned oğlu Hacı 
Yusuf un değirmenini basarak eşya
sını gasp.

1.3.1919 Eşkıyalık ve eşkiyaya yataklık.

Ağviran köyünden Ahmet oğlu Ali Ça
vuş vesairenin yollarını keserek eşya 
ve paralarını gasp.
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“Ortaklar” ve “Esen B ey” köyünden yaralanan köylüler.

“Ortaklar” ve “Esen B ey” köyünden yaralılar.
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Zanlıların Adlan Tarih İşlenen Suçlar
Doyran köyünden kimliği bilinemeyen 26.1.1919 
Yuvanı, Ersandık köyünden Patlak oğlu 
İlya ve Göçmen oğlu Anastas ve Kör Kos- 
tantin oğlu İstavri ve arkadaşları.
Buçukçill (•) köyünden Avrak oğlu Ni- 5.1.1919 
kola.

Bafra’nın Karapınar köyünden Kara 
İlya ve Köprü’nün İncirli köyünden 
Tanoş’un oğlu Kireki ve adı bilineme
yen arkadaşları.
Ersandık köyünden Lefler oğlu İlya ve 
Vasil oğlu Haci ve Dande oğlu Sava ve 
Deli Mina ve Yani oğlu Borika ve Tran- 
dafll oğlu Sava ve kardeşi Todor ve 
Hristo oğlu Kostantin ve İstavri'nin oğlu 

Dimit ve Perişanogullanndan Sava’nm 
ogju Nikola ve Yorgl oğju Mois ve İstavri 
ve Yorgl’nin oğlu Penayot ve Haci’nin 
oğlu İlya ve Hristo oğlu Todor ve kar
deşi Haci.
Ersandık köyünden Marangozoğulla- 
nndan Deli Mina ve Patlak'ın torunu 
İlya ve Kaplan’dan Haci Sava oğlu Yani 
ve Sar efem.
Ersandık köyünden Deli Mina ve kim
likleri bilinemeyen arkadaşları.
Ersandık köyünden Deli Mina ve Kara 
İlya.
Ersandık köyünden Deli Mina ve Haci 
ve San Kosti ve Lazari’nin Kosti ve Şa
hin oğlu Bakkal.
Ersandık köyünden Şahin oğlu İlya 
Çavuş
Dikenli köyünden Eftim oğlu Kosti ve 
Aydoğdu köyünden Foda.

Çetmi (**) köyünden Papas oğulların- 29.5.1920 
dan Sava oğlu Lazari.

Kapaklı Eşme’den Fidos ve Yanika ve 26.1.1920 

Kara Vasil.

i*) Sayfa 86, 89, 96 Bıçakçlft şeklinde, burada Buçui'çlft.

(**) Metinde Çeşml.

9.2.1919

12.10.1918

22.8.1918

7.9.1918

29.3.1918 

1.2.1921

19.7.1920

25.2.1920

Sanalan köyünden Hatlb oğlu Hacı 
Ali’nin zorla eşyasını gasp.

Akviran köyünden Halil oğlu Hasan’ın 
kızı Hacer’in yol kesmek suretiyle eş
yasını gasp.
Hayvan alıp gasp etmek.

Borika oğlu Hami’nin öldürülmesi.

öldürme.

Eşkıyalık ve öldürme.

Öldürme.

Eşkıyalık.

Nikola ve Mihail’i yaralama.

Cebelü köyünden Mustafa oğlu Mu
sa ve arkadaşlarının paralarını yolda 
gasp.
Çayırbaşı Mahallesinden Abdullah 
oğlu Ali’nin yolculuk sırasmda hay
vanını gasp.
Mahmadlı köyünden Muhtar Mehmet 
ve arkadaşlarının hayvanını çalmak.
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Zanlıların Adlan Tarih İşlenen Suçlar
İncirli köyünden Sancıogullanndan 28.12.1920 Gerzeli Mehmet Efendi’nin hayvanını

Hatib Ahmet’in karısı Habibe, oğlu Abdullah, kızı Ayşe; Tatar oğlu Ne- 
cib, kızı Emine, Ahmet oğlu Said, Çeçenoğlu Fevziye kızı Hatice, Sarıoğ- 
lu Yusuf kızı, Hatib oğlu Hüseyin bin Ali, Kürt oğlu Mustafa, Ahmet oğ
lu Mehmet’in kansı Hava; Qyas oğlu Mehmet; Kethüda oğlu Abdulkerim; 
Tatar oğlu Ali; Tataroğlu’nun kansı Akkız; Gaffar oğlu Akif, Akif in oğlu 
Abdullah; Muhacir Kahraman, bunun annesi, kızkardeşi; Çakır oğlu Arif, 
buhun karısı; Hatib oğlu Veli, bunun kansı Sato; Sabri oğlu Arif Ağa, 
Arifin kızı Gülsüm; Tatar oğlu Mehmet, bunun kansı Dudu; Tataroğ
lu’nun kızı Sato; San oğlu Ahmet’in karısı Zehra; Hilmi oğlu Kâzım, Sarı 
oğlu Mehmet’in kansı; Sarı oğlu Ali; Mehmet oğlu Yusuf, İlyas oğlu Emin, 
Tatar oğlu Hüseyin, bunun yeğeni Hatice; Dindardibi’nden Kasım Hoca; 
Akcaalan’dan Abazalı Deli Mehmet Ağa; Bayram köyünden Feyzi Çavuş, 
Havza’nm Şeyh Sâfl köyünden Ahmet Ağa.

KÖPRÜ’NÜN ESENBEY KÖYÜ KATLİÂMINDAN ÖLDÜRÜLEN VE

Civelek oğlu’nun gelini Fehime; Tekbıyık oğlu Ali Osman, Zor Ali oğ
lu Mehmet’in oğlu Ali, Zor Ali oğlu’nun kansı; Civelek oğlu Hatib Efendi; 
Fazlı oğlu Ahmet, bunun karısı Ümmühan; Fazlı oğlu Mustafa, bunun 
karısı Fatma, Yusuf oğlu Haşan; Yusuf oğlu Nuri; Kara Mehmet oğlu Ha
şan; Hasan’m karısı Sündi, kızkardeşi Necibe; Civelek oğlu Ali.

Pavli oğlu Penayot.
Beylice köyünden Pandeli ve kim ol- 
duklan bilinemeyen arkadaşlan. 
Havza'nın Aydoğdu köyünden Koca- 
kelle’nin Avrak ve Piç Estel’in karde
şi Deli Abos, Veli Koda.
Armudlu köyünden Kısa Sava.

çalmak.
Gürbıyık (?) köyünden Mehmet oğlu 
Veli’nin hayvanım gasp.
Bağcı köyünden Hamdi'yi dağa kal- 
dınp öldürmek.

Öldürme ve gasp suçlarından dolayı 
hakkında idam karan çıkmıştır.

KÖPRÜ’NÜN ORTAKLAR KÖYÜNDE 
ŞEHİT VE YARALILARIN LİSTESİ

YARALANANLARIN ADLARI
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Ladik kazasında 1918 yılından 1920 yılı sonuna kadar Rum çetesinin 
yapmış oldukları cinayetler ayrı ayn iki cetvelde gösterilmiş olup bunlar
dan (1) numaralısı Ladik kazası askerî bölge kumandanlığı tarafından 
düzenlenmiştir. Bu cetvelde (25) tür olay kayıtlıdır. Diğeri Ladik kayma
kamlığı ve güvenlik görevlileri tarafından düzenlenen (2) numaralı cetvel 
olup onda da (18) tür olay kayıtlıdır. Bu suretle Ladik kazasında iki se
nede Rum çeteleri tarafından yapılmış olan olayların sayısı (43)’e ulaş
maktadır. Tür bakımından (42) tür olan bu olaylarda yalnız öldürme 
olayları sayı bakımından 7’yi bulur. Ladik’te ortaya konan bu olaylardan 
en önemlisi ve en kanlısı, “Küpecik” köyündeki öldürme olaylarıdır.

Küpecik Vahşeti : Rum çetesi reislerinden, Kara Muçe (*) köyünden 
“Çakır”, yine çete reislerinden Karakeçe köyünden Kara îstel isimli hay
dutların emrinde (80) silahlı ve (100) kadar da kadın ve erkek silahsız bir 
kalabalıktan oluşan çete, 1921 yılı Ağustosunun birinci çarşamba günü 
gecesi alaturka saat 4 sıralarında “Küpecik” köyünü basıyorlar. Çetede
ki (100) kadar silahsız Rum erkek ve kadının görevleri köyü yakmak ol
duğundan bunlar ayn ayrı köyün evlerini yakmağa başlıyorlar. (150) ha
nelik Küpecik köyünden bu yangın sonucunda ancak (5) hane ve (10) sa
manlık kurtuluyor. Yanan evlerin hiç birinden bir eşya kurtulmuyor. 
Yangın esnasında (5) erkek, 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişi evlerin
den dışarı kaçamayarak din diri yanmışlardır. Gecenin karanlığında can 
korkusuyla kaçanlardan (7) erkek ve (3) kadm dahi eşkıyanın kurşunla- 
nyla şehit düşmüşler, bunlardan başka (2) erkek ağır şekilde yaralanmış 
ve (2) genç kadm eşkıya tarafından iffetlerine tecavüz edilmek üzere da
ğa götürülmüştür. Bu korkunç olay esnasında yanan, öldürülen, parça
lanan ve dağa kaldırılanların isimleriyle kimlikleri (1) numaralı cetvelin 
(16) numaralı hanesinde yazılmıştır. Yakılan köylerin fotoğrafı da fotoğ
raflar listesinde 34 numaradadır. Köyde tamamen yanan evlerin sayısı 
(81), yanan samanlıkların (73), ambarların (50)’dir. Toplam olarak (213) 
bina yakılmıştır. Bundan başka (21 920) ölçek zahire yakılmış v e “159n 
baş çiftlik hayvanı gasp olunmuştur. Bütün bu maddî zarar ve ziyanın 
toplamı (4 740 000) kuruş kıymetindedir. Bu Küpecik faciasından ayrı 
olarak (1) numaralı olaylar cetvelinde görülen ve diğer olaylar dahi öyle 
önemsiz ve sıradan öldürme olaylarından ibaret değildir. Cetvel dikkatle 
incelenince görülür ki Rum çetecileri Ladik bölgesinde değişik yerlerde ve 
değişik tarihlerde üç defa asker ve jandarma müfrezelerine pusu kur
muşlardır. Bunlardan biri cetvelin “8” numaralı sırasında gösterilen 
“Destek” baskınıdır, ki Erbaa’daki 47. Piyade Alayının ağırlığı, 1921 Tem
muzunun 20’sinde arabalarla nöbetçi askerlerin koruması altında taşı
nırken Destek’e 1 saat mesafedeki boğazda çok sayıda Rum haydudu ta
rafından kuşatılarak, arabacılardan (4)’ü şehit edilmiş, 6’sı yaralanmış ve 
nöbetçi askerlerden birisi parça parça edilmiştir. Aynı şeklide cetvelin 
(15) numaralı sırasında görüleceği şekilde görev gereği merkez kazaya

LADİK KAZASI

(*) Meskun Yerler, C. II, S. 620; Karamuk, Ladlk’e bağlı bir çiftlik.
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gelmekte olan 6 kişilik bir jandarma müfrezesine Şeydi Pelidi isimli yer
de 25 kişilik bir Rum çetesi pusu kurmuş ve müfrezenin bütün askerî 
teçhizatım aldığı gibi, çatışmada bir müfreze kumandanı da şehit düş
müş ve çok şükür ki çatışma bölgesine pek yakın olan Karaabdal nahiye 
merkezinden silah sesleri işitilmesi üzerine olay yerine kuvvet yetişerek 
diğer 5 jandarmanın hayatı kurtarılmıştır.

Aynı şekilde cetvelin “2” numaralı sırasında görüleceği üzere emrin
deki 5 kişi ile nahiye merkezine giden Jandarma Mahmut müfrezesine 
dahi bir Rum çetesi pusu kurmuş ve Mahmut şehit olduğu gibi diğer bir 
askerin dahi ayağı parçalanmıştır. Bunun gibi cetvelin “5” numaralı ha
nesinde görüleceği şekilde îhsaniye köyünden, cetvelde isimleri zikredi
len 3 köylü, 1921 Mayısının 13’ünde kasaba merkezine geliyorlar. Köyle
rine dönerken bunları Rumlar yakalıyorlar. Bunlar m cenazeleri daha 

' sonra Aluçlu dağının ormanlığında bulunmuş olup üçünün de gözleri çı- 
karümış, burunları ve kulakları kesilmişti. Yine cetvelin 18 numaralı ha
nesinde görüldüğü üzere 1921 Eylülünün l ’inde “Lar Armud” köyünden
10 Müslüman dağa kaldırılmış, daha sonra yapılan soruşturma üzerine 
bunlardan ancak 2 erkek ile 3 kadmm cesetleri başları kesik olduğu hal
de bir ormanda bulunabilmiştir. Cetvelin 3, 11, 13, 21 numaralı hanele
rinde gösterilen olaylar da hep önemli cinayetleri veya köy ve cami yak
mak gibi alçaklıkları göstermektedir.

LADİK KAZASI OLAYLARI VE MEZALİM LİSTESİ
1. Ladik’in Çakırgümüş köyü imamı ve İki arkadaşını Yabanalaca kö

yü üstünde Rumların korkunç şekilde öldürüp ortadan kaldırdıkları.
2.. 1919.yılında terhis olarak memleketine dönmekte olan aslen Mer- 

zifonlu olup öteden beri Ladik’te oturan emekli subaylardan Hüseyin Av- 
ni Efendi, Erbaa yoluyla Ladik’e gelmekte iken birtakım İslâm kadını ve 
erkek, çoluk-çocuk cenazelerine rastladığı ve o civarda 40-50 kişilik si
lahlı Rum çetelerinin çevre ormanlıkta dolaşmakta olduğu ve yanında 
muhafız askerler olmasa idi kendisi de bu korkunç sonuca uğrayacaktı.

3. 1920 yılından adı geçen emekli subay Hüseyin Avni Efendi’nin ka
saba dışında hizmetçisi elinden gasp olunan bir çift öküzün izini takibe 
giden Ladik jandarma neferlerinden Tatlıcak köylü Osman’ın da silahla
rı, cephanesi ve teçhizatıyla beraber bu köyler civarında Eğridere Rum 
Çeteleri tarafından ortadan kaldırıldığı ve Köprü’den Ladik’e gelmekte 
olan Yüzbaşı Aziz Efendi adında bir kimsenin de bu çevrede adı geçen 
köy halkı çeteleri tarafından öldürülerek cenazesinin yok edildiği.

4. Yine 1920 yılında Ladik ileri gelenlerinden Tortumzâde Şükrü 
Efendi, çiftliğinden kasabaya dönmekte iken yanındaki arkadaşı Ha-
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san'la beraber, Sırakeçe, Pelin, Alaca, Sakarca, Pelidli, Yarımca, Taşlı Ya
rımca, Eğridere, Keçili halkından oluşan 50’yi aşkm Rum çetecisi tara
fından yakalandığı ve adı geçen Şükrü’ye karşı sözü edilen çeteler “ 1 000 
lira ver yoksa seni öldüreceğiz” diye kollarını arkasından bağlayıp yuka
rı ormana götürerek orada Şükrü Efendi’nin babasına hitaben : “Bu kâ
ğıdı getiren kimseye 1 000 lira veriniz” diye yazdıkları mektubu arkada
şı Hasan’a teslim ederek “Sen bu kâğıdı bu adamın babasına götür, bize
1 000 lira göndersin yoksa O’nu bıçakla keseceğiz” diyerek arkadaşına 
gitmesi için izin verdikleri, o sırada çetelerin hepsi o noktada toplanarak 
yanına bir nöbetçi bırakıldığı ve 3-4 yanma toplanarak adı geçeni kese
ceklerini söyledikleri ve nöbetçinin uyumasından faydalanarak kendisini 
dereden aşağıya yuvarlamak suretiyle canını kurtarmayı başardığı.

5. Bunların yaptıkları sadece intikam maksadıyla olmalıdır ki -23 
Mayıs 1921- tarihinde kasabaya gelerek bir daha köylerine dönmeyen 
Ladlk’in İhsaniye köyünden Kurban oğlu İsmail ve köyden Hacı Kerim 
oğlu Kurban ve Allahverdi oğlu Meded’in cenazeleri Aluçlı dağında or
manlıkta bulunduğu ve bunların gözleri çıkarılmak ve burunlarıyla ku
lakları kesilmek suretiyle Rumlar tarafından öldürülmüş bulunduğu.

6. 25 Haziran 1921 tarihinde silahlı olarak Karaabdal nahiyesinde 
Çoban oğlu Ahmet, Sansarca civarında Rum haydutları tarafından öldü
rüldüğü.

7. Ağustos ayının 6. Cumartesi günü Karaabdal nahiyesine çeyrek 
saat mesafedeki tarlasında ekin biçmekte olan, nahiyeden^Gazi’nin karı
sı Emine’yi o çevre ormanlığında bulunan Rum haydutları alıp götürmek 
üzere yanlarına çağırdıkları ve çevre orakçıların muhafızı bulunan Jan
darma Said’e ansızın yaylım ateşi edilerek adı geçenin sol baş parmağını 
kurşun parçaladığı.

8. Erbaa’daki 47. Alayın ağırlığını Kavak’a nakil ederek 20 Temmuz 
1921 tarihinde Destek’e dönen arabacılar, Destek’e bir saat mesafedeki 
Yozgat’a arabaların geri dönmelerinde çok sayıda Rum eşkıyası tarafın
dan kuşatılmış ve arabacılardan 4 şehit, 6 yaralı ve koruyucu askerler
den bir yaralı verilmek suretiyle çatışmanın sonuçlandığı.

9. 20 Temmuz 1921 tarihinde öküz otlatmakta olan Kürtler köyün
den Alişan’m karısının Rumlar tarafından şehit edildiği.

10. 24 Temmuz 1921 tarihinde Şıhlıca köyü ile Hamidiye köyünden 
kayıp olan Recep ile Kel Ahmet’in üzerindeki elbiseleri Erbaa’nın Karami- 
mak (*) Rum köyünde bulunmuş ve kama ile parçalanmış olduğuna ba
kılarak adı geçenlerin Kara Mimak (**) Rumları tarafından öldürüldüğü.
(*) Karamuk köyü olabilir.

(**) Karamuk köyü olabilir.
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11. 27 Temmuz tarihinde geceleyin saat bir sularında Aşağı Karaab- 
dal nahiyesindeki boş bulunan İslâm evlerinden 5 ev, 1 samanlık, 3 am
bar, 1 mescidin Rum haydutları tarafından yakıldığı.

12. Jandarma yaya erlerinden Bilâl oğlu Mahmut’un kumandasında
ki 5 kişilik müfrezesi Karaabdal nahiyesinde gitmekte iken kasabaya bir 
saat uzaklıkta gayet sarp Kırık, diğer adıyla Hareler Rum köyü yakının
daki derede 25 kişilik Rum eşkıyasının pususuna düşmüş ve piyade ne
feri Jandarma Bilâl oğlu Mahmut bacağından aldığı yaradan dolayı şehit 
olmuş ve emniyet görevlilerinden birinin atı yaralanmıştır.

13. 29 Temmuz (1921) tarihinde Cuma gecesi Aladon köyüne 20 da
kika uzaklıktaki Cuma camilerini saat 2 sularında 30’u aşkm silahlı 
Rum eşkıyası gelerek ateşe vermişlerdir.

14. 19 Ağustos 1921 tarihinde Ladik’in Ömer Hafız Çiftliği Rum kö
yünde çiftlik sahibi Mehmet Çavuş’un harmancılarından bulunan Refa
hiye göçmenlerinden Kahramanoğullarından Hüseyin oğlu Haşan ve Hü
seyin oğlu Aşur, Tercanoğullarmdan Mehmet oğlu Hüseyin harmanda 
yatarlarken Rumlar tarafından işkence ile öldürülmüşlerdir.

15. 22 Ağustos 1921 tarihinde Karaabdal nahiyesi yaya jandarma as
kerlerinden Ünyeli Musa oğlu Musa görevli olarak beş arkadaşıyla birlik
te ve merkez kazaya gelmekteler iken Seydipelidi adlı yerde Rumlar tara
fından kurulan pusuya düştükleri ve jandarmanın kurşunla şehit edildi
ği ve bütün askerî teçhizatlarının da Rum haydutları tarafından alındığı 
ve eğer silah sesine nahiyeden kuvvet gelmemiş olsa idi rahmetli şehidin 
cenazesi alınamıyacağı gibi arkadaşlarının da sağ olarak kurtulamıyaca- 
ğı muhakkaktı.

16. 1921 yılı Ağustos ayının 31’inde, Çarşamba günü gecesi saat 4 
sularında çete reislerinin Karamuçe köyünden Çakır, Sırakeçe köyünden 
Kara İstil, 80 silahlı ve 100 silahsız erkek ve kadm olduğu halde Ladik 
kazasmm Küpecik köyü Rum şakileri tarafından basılıp silahsız Rumlar 
ile kadınları tarafından evleri ateşe verilerek adı geçen köyde bulunan 
150 evden ancak 5 ev ve 10 samanlık kurtulmuş ve hiçbir şekilde eşya 
çıkarılamamıştır. Köyden Pir oğlu Hacı Mehmet ve Pir oğlu Alişan ve 
Çolakoğullanndan köy muhtarı Arif onbaşı, Dağcı Mehmet ve 1310 
(1894) doğumlu olup firar ederek köyüne gelen Geceoğullanndan Molla 
Ahmet oğlu Ah ve Şir Çavuş kızı Hanım ki toplam 6 kişi bu arada yatmış 
oldukları köyden Hâfız Kamil’in karısı Sultan, gelini Fatma ve Ruşen’in 
karısı Hanife’nin de Rum haydutları tarafından sağ olarak getirildiği köy
den Hacı Mehmet oğlu Haşan karısıyla, Kiçi oğlu Mustafa'nın karısı Emi
ne ve oğlu Recep, Molla Ali’nin karısı Şerife ve Numan oğlu Ali ve Ahmet 
oğlu Mehmet’le ayrıca 4 kişi şehit olmuş, 1 kişi yaralanmış ve 11 at yan-
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mıştır. Köyden Elsizoğullanndan 70 yaşlarında Deli Mehmet ağzından. 
Kasım oğlu Ahmet’in oğlu 10 yaşlarındaki Arif göğsünden kurşunla ya
ralanmış ve köyün 38 baş hayvanı ile zahirelerinin hepsi yakılmıştır.

17. 1 Eylül 1921 tarihinde Deliahmetoğlu köyünden Süleyman 
Ağa’nm torunu Şevket Rumlar tarafından korkunç şekilde öldürülmüş
tür.

18. 1 Eylül tarihinde Çakıllı’nm Laz armut köyünden Rumlar tarafın
dan dağa kaldırılarak 10 nüfusdan 2 erkek, 3 kadirim başları kesik ola
rak korunun Açmasu civarındaki ormanda Rumlar tarafından öldürül
müş olarak bulunmuşlardır.

19. 24-25 Eylül 1921’de Eyi köyünün 60 kadar inek ve öküzü ile 3 
subaşı Rumlar- tarafından dağa kaldırılmışlardır.

20. 24 Eylül 1923’de Kavak’ın Tekkecik köyünden kayıp olan hayvan
larını aramak üzere giden köy halkından Topal Mahmut ile Çakır, Rum 
haydutları tarafından yakalanarak korkunç şekilde öldürülmüşlerdir.

21. 10.10.1921’de değişik tarihlerde Beyanalaca civarında Nusretli 
köyünden Haşan oğlu Haşan ve Sezdi ile Havzalı 2 erkek ve Nusretli’den
2 kişi ki toplam olarak 6 kişinin öldürülmüş olarak cenazeleri bulun
muştur.

22. Bir ay önce kayıp olup 20.10.1921’de Eğridere ormanında cena
zeleri bulunan Ladikli Nuri Usta, Havzalı Çerkeş Murat ve kim olduğu bi
linemeyen bir çocuk Rumlar tarafından korkunç bir şekilde öldürülmüş
lerdir.

23. 24.10.1921’de Ladik’in Tüfekçidere köyünden odun keserken ya
kalanıp korkunç bir şekilde öldürülen 2 erkek ile 1 kız çocuğu bulun
muştur. 1

Çevredeki Rum köyleri halkının köylerinde çete teşkilâtı yaptıkları ve 
en önemli yerleri bekleyerek gelip geçen Müslüman halktan, yolcu, hava 
değişikliğine ayrılmış zayıf düşmüş ve hasta askerleri bir sıraya dizerek 
çoğunu hayvan gibi boğazladıkları ve korkunç şekilde katliamlar yaptık
ları, Türklerden bu suretle intikam almak gibi alçakça düşünce ile yap
mış oldukları kötülükler basit olarak 25 madde halinde arz edilmiştir.

28 Ekim 1921 
Ladik Bölge Kumandanı 

Fahri

24. 25 Ekim 1921’de Tatlıcak köyünden Deli Seyyid ağaç keserken 
Rumlar tarafından yakalanıp korkunç bir şekilde öldürülmüştür.
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25. Silahlı ve silahsız ve hatta kadınlarla Erbaa, Ladik, Çarşamba’dan 
toplanmış 3 000 kadar Rum eşkıyası Erbaa'nın 400 haneden oluşan Sü- 
hanlu köyünü yakmış oldukları gibi 2 500 büyükbaş hayvanlarını da 
gasp etmişlerdir. Bütün zahireler ve eşyalar yakılmıştır. Olay 5 saat ön
ce bir Rum tarafından haber verilmiş olduğundan İnsan kaybı olmamış
tır.

Ladik Bölge Kumandanı 
Fahri

LADİK KAZASI OLAYLARI VE MEZALİM LİSTESİ
1. 3 Ekim 1918’de Taşlıyarımca köyü civarında yol kesmek maksadıy

la toplanan Taşlıyarımca köyünden Penayot ve Foda ile Keçiİi köyünden 
Dimit ve arkadaşları ile jandarmalar arasında ortaya çıkan çatışmada 
Amasya’nın Ayıderesi’nden Yanık (*) (?) ölü olarak ele geçirilmiştir.

2. 3 Ekim 1918’de Sırakeçe’ (**) den Kel Sava, Kara Vasil ve arkadaş
ları Sıhhiye köyünü basıp mallarını ve eşyalarını gasp eylemişlerdir.

3. 23 Aralık 1918’de Kışla ve Ustasaray köylerinden Emanet oğlu Hâ- 
mi, Beraş ve Kara Kiregi adlı haydutlar tarafından Sarıksızoğlu köyü ba
sılarak malları ve eşyaları alınmıştır.

4. 28 Ocak (1919)’da Karapınar’daki evi içerisindeki Sâfi’yi gece vak
ti Keçili köyünden Dimit ve arkadaşları gelerek kurşunla yaralamış ve öl
dürmüşlerdir.

5. 25 Ocak 1919’da Karaabdal Karakolu askerleri görevli olarak Ter
zili Rum köyüne gittiklerinde, jandarmaların çalışmalarına engel olmak 
için adı geçen köyde Yuvanis ve arkadaşları jandarmalara hücum ederek 
çatışma yapılmıştır.

6. 10 Mart 1919’da kasabaya yarım saat uzaklıkta bulunan Tüfekçi- 
dere Mahallesine Keçili’den Dimit ve Kovacıklı (*••) Sokrat ve arkadaşla
rı saldırmış, ölmüş Mehmet Ali’nin karısı Fatma, oğlu Şükrü, kızı 12 yaş
larındaki Ünzile’yi öldürmüş ve diğer oğlu Mehmet’i de yaralayarak kaçıp 
gitmişlerdir.

7. 25 Mart 1919’da Cüce (****) köyü Sırakeçe’den Kel Sava ve Kara 
Vasil tarafından basılarak köy hayvanlarının bir kısmı gasp edilmiştir.

8. 27 Mart 1919’da Elfeli köyü, Rum çeteleri tarafından basılarak 
köyden Mustafa’yı öldürüp ve öküzlerini gasp ederek Kışla yönüne Şa

rj Metinde Yankık şeklindedir.
(**) Burada Sırakiime şeklinde ise de ileride Sıraklme diye geçiyor. Sırakeçe olmalıdır.
(***) Metinde Kav-Çakal şeklinde yazılmış * Metinde Yankık.

(****) Metinde Çüce ** Kara Vasil olarak geçmişti.
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vuştukları ve katillerin soruşturma sonucunda Kışla köyünden Emanet 
oğlu Hambl (*) ve 6 arkadaşı olduğu.

9. 1 Nisan 1919’da Cüce köyü. Kel Sava, Kara Vasil ve Sokrat ve 
uğursuz arkadaşları tarafından basılarak köyden Osman oğlu Satılmış’ı 
öldürmüş ve Göçbeyli Ahmet Onbaşiyı yaralamış ve köyün evlerinin ka
pıları balta ile kırmak suretiyle köy hayvanlarının tamamını alıp gasp et
mişlerdir.

10. 5 Nisan 1919’da Karaabdal nahiyesi, Sakarcalı Kosti, Çakır Yor- 
gi, Karamuk köyünden Avrak Hoca ve arkadaşları tarafından basılarak 
köyün 55 baş camız, inek ve koyunlarını alarak gasp etmişlerdir.

11. 5 Nisan 1919’da Cumartesi günü Sokrat ve adamları tarafından 
Ladik merasmm kasabaya alt 25 baş inek, öküz ve camızları çobanlan 
bağlanmak suretiyle gasp edilmiştir.

12. 3 Mayıs 1919’da Sokrat ve adamları tarafından Ayvalı köyünün 
300’den fazla koyunu gasp edilmiş ve takibat sonucunda diğer komşu 
köylü bekçilerin yardımıyla bıraktırılmış ise de akşamın yaklaşması se
bebiyle gasp edenler ele geçirilememiştir.

13. 11 Mayıs 1919’da Tekkealtı isimli yerde Samsun’dan Erbaa’ya ti
caret eşyası götürmekte olan Kıroğlulu Hacı Mahmut ve arkadaşlarının 
malları Sırakeçeli (*•) Kel Sava, Kara Vasil tarafından gasp edilerek götü
rülmüştür.

14. 15 Temmuz 1919’da Aladon köyünden Emin oğlu Mustafa, Terzi
li köyünden Yuvani tarafından korkunç şekilde öldürülmüştür.

15. 31 Temmuz 1919’da Şıhlı (Şeyhlü) köyünden Mustafa'nın Belina- 
laca Rum köyü civarında Rumlar tarafından kayıp edildiği.

16. 22 Kasım 1919’da Erbaa'nın Kavaklıca köyünden Fode oğlu Av- 
ram adlı kimse Ladik’in Kabacagöz köyünden Çerkeş Nuri’yi .korkunç bir 
şekilde balta ile başından yaralayarak öldürmüştür. Ladik’in Kızılsini 
Mahallesinden Çerkeş Salih Çavuş’un kardeşi Mehmet, Karakoz Rum 
köyü ormanlığında öldürülmüş ve soruşturma sonucunda katillerin Sok
rat, Dimit, Panayot ve Fode olduklan anlaşılmıştır.

17. 27 Haziran 1920’de Karaabdal nahiye merkezinin 100’den fazla 
koyunu, otlak yerinden Avrak Hoca ve Kosti tarafından sürüldüğü.

18. 3 Temmuz 1920’de Amasya’dan kasabaya geri döndükleri sıra
da Derinözhanları isimli yerde Keçili’den Kör Dimit ve arkadaşları ka

(*) Daha önce Hâmt şeklinde geçmişti.
(**) Sırakeçe, LadUc ilçesinin Kiipeclk köyüne bağlı bir çiftlik. Bkz. Türkiye'de Meskun Yerler, C. II. S. 974
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sabadan Kadir ve Said ve Süleyman’ın 5 baş beygirini alıp gasp etmiş
lerdir.

27 Şubat 1921 (*)
Komiser Yardımcısı Jandarma Kumandanı Ladik Kaymakamı 

Mehmet Kamil Hilmi Ahmet Niyazi

GÜMÜŞHACIKÖY KAZASI
Gümüşhacıköy kazası ile bu kazaya bağlı olan “Gümüşmaden” nahi

yesi sınırlan içerisinde dahi Rum çetelerinin çalışmaları önemli derece
dedir. Gümüşhacıköy kaymakamı Mustafa Ahmet, Jandarma kumanda
nı üsteğmen-Ahmet Şevki imzalarıyla 24 Nisan 1921 tarihli ve 286 nu
maralı resmî raporda Gümüşhacıköy kazasmda (34) tür olay bildirilmek
tedir. Bu olayları yapan çete reislerinin en meşhurlan :

1. Gümüşmaden nahiyesinin “Kilise” köyünden Ustabaşoğlu Van- 
gel’dir ki işte bu kötü adam yapmış olduğu birçok zarar ziyan ve korkunç 
olaylardan sonra İstanbul’a firar etmiştir.

2. Yine Gümüşmaden’in “Tekke” köyünden Büyük Hambo, takip 
müfrezelerimiz tarafından ele geçirilmiş olup Amasya’da tutuklanmıştır.

3. Gümüşmaden’in Ağcadede Mahallesinden Küçük Hambo. (Bu kan- 
dökücü çete reisi de kendi emrindeki adamlarından olması mümkün bir 
şahıs tarafından 1921 başlarında öldürülmüştür).

4. Dereköy köyünden çete reisi Kostantin Çavuş vs.
Bu haydutların ve özellikle her zaman Büyük ve Küçük Hambo’nun 

sadece Gümüşhacıköy kazası dahilinde yaptıklan olaylar, dökümü ve ay
rıntılarıyla kayıt edildiğinden burada bunların önemlilerinin bile ayrıca 
anılmasına gerek duyulmadı. Yalnız olayların incelenmesinden anlaşüdı- 
ğına göre bu değişik (34) tür olay içinde çoğu Hambo’lar tarafından ya
pılmış (18) öldürme olayı vardır. İki köyün malları ve eşyası tamamen 
gasp edildiği gibi, köyün birinden (6 000) liralık ticaret eşyası alınmıştır.

Gümüşmaden nahiyesine gelince : Bu nahiyeyi de kasıp kavuran çe
te reisleri yukarıda adı geçen Büyük Hambo ve Vangel’den ayrı olarak, 
Terzi Pavli oğlu Kosti, Amasyalı Çakır oğlu Yasef, (**) Santin oğlu Todor 
ve kardeşi Lazeri olup bunların bellibaşlı çete adamları önceden bildiril
mişti.

Nahiye müdürü ve jandarma kumandanlarının imzalarıyla 12 Ekim 
1921’de verilen bu resmî raporda (83) tür olay sayılmakta olup bunların

(*) 1333 yazılmış, ancak ¡337 (1921) olmalıdır.
(**) Basef yazılmış.
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içinde müfredat bakımından 33 Müslümanın öldürülmesi görülmekte
dir.

Çetelerin, b âk İre asker nişanlılarının nasıl ırzlarına geçtikleri, dağa 
kaldırdıkları ve alçakların genç kızlara tecavüz ettikten sonra bunları na
sıl korkunç şekilde öldürdükleri, gece basdıkları bir köyde, köy ileri ge
lenlerinin ailelerini çini çıplak soyarak nasıl hakaret ettikleri, geceleyin 
basdıkları Bademli köyünde köy halkını kızgın demir ve saçlarla nasıl 
dağlayıp eziyet ettikleri, kasabalarda hükümet konaklarını nasıl basdık- 
lan, sonuç olarak bu gibi sonsuz gasp, eşkıyalık, zulüm ve yoketme olay
larıyla İslâmları dehşete düşürüp, nasıl memleketlerini terk etmeye mec
bur eyledikleri açık bir dille yazılı olarak ve tarih sırasıyla aktarılmış ol
duğundan, burada fazla açıklama vermeyerek bu olaylar raporunu ay
nen buraya alıyoruz. Raporun sonunda çeteleri idare eden ve özellikle İn
gilizlerle irtibat görevini yerine getiren Pontuscu Rumların adları dahi 
anılmaktadır.

GÜMÜŞHACIKÖY KAZASI OLAYLARI LİSTESİ

Maden’in Ağcadede Mahallesinden Küçük Hambo, Maden’in Teke Ma
hallesinden Büyük Hambo, Maden’in Kilise Mahallesinden Ustabaş oğlu 
Vangel, Maden in Tekke Mahallesinden Kemancı Lazari, Maden’in Ağca
dede Mahallesinden Hambo oğlu Yor diğer adıyla Ceher, Maden’in Kilise 
Mahallesinden Terzi Pavlı Kot, Maden’in Kilise Mahallesinden Çakıcı Sa
va, Maden’in Ağcadede Mahallesinden Vasil oğlu Lefter, Maden’in Ağca
dede Mahallesinden Hristo oğlu Pavlı, Maden’in Kilise Mahallesinden Ka
tırcı oğlu Teofliyor, Maden’in Ağcadede Mahallesinden Yani oğlu Hampo, 
Maden’in Tekke Mahallesinden Yorgi oğlu Filib Nafi, Maden’in Kilise Ma
hallesinden Kedle (?) oğlu Bu (?), Maden’in Teke Mahallesinden İstifan 
oğlu İlya, Maden’in Terealİ Mahallesinden Nikola oğlu Anastas, Maden’in 
Tereali Mahallesinden Bakih oğlu Hrisanti, Maden’in Tereali Mahallesin
den (*), Ağcadede Mahallesinden Sava oğlu Hampo, Maden’in Kilise Ma
hallesinden Yani oğlu İlya, Maden’in Tekke Mahallesinden Portakal oğlu 
Lefter, Maden’in Ağcadede Mahallesinden Mihail oğlu İlya, Maden’in Ki
lise Mahallesinden Haralambo oğlu İstavri, Maden’in Tekke Mahallesin
den Halıcalı oğlu Yorgi.

Yukarıda adları yazılı çete reisi ve adamlarının değişik tarihlerde yap
mış oldukları eşkıyalık, gasp, öldürme vs. olayları aşağıda gösterilmiştir.

19 Kasım 1918 tarihinde Kasaba’nın Çay Mahallesinden Hidayet in 
işkence ile eşya ve paralarının Büyük ve Küçük Hambo ve adamları ta
rafından alınıp gasp edildiği.
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15 Ocak 1918 tarihinde “Göl” (*) köyünden Musa Çavuş’un Hanife’yi 
öldürmek ve arada 8 evin eşya ve paralarının zor ve şiddet kullanarak çe
te reisi Büyük ve Küçük Hambo’lann Vangel ve adamları tarafından alı
nıp gasp edildiği.

8 Ocak 1919 tarihinde Sekü köyünden Değirmenci Rüstem’in değir
meninin yıkıldığı, işkence ve zor kullanarak değirmende bulunan zahire
si yine bu çete reisi ve adamları tarafından alınıp gasp edildiği.

9 Ocak 1919 tarihinde Osmancık şosesi üzerinde Nevşehirli Mustafa 
oğlu Ali ve Kürt Kadı oğlu Mustafa'nın 8 baş pirinç yüklü eşeklerini zor 
kullanarak yine bu çete reisi ve adamlarının birlikte alıp gasp ettikleri.

9 Ocak 1919 tarihinde Gümüşhacıköy’ün Cami-i Kebir Mahallesin
den Şükrü oğlu Hafız’m evine zorla girildiği, zulüm ve işkence ile eşya ve 
paralan aynı çete reisi ve adamlan tarafından alınıp gasp olunduğu.

18 Ocak 1919 tarihinde Otlukilise mevkiinde Köprü’nün Boruk kö
yünden Mancıoğlu ve arkadaşlarının zor kullanarak üç baş katırlarını 
Arzdan Rum çeteleriyle birlikte olduğu halde Büyük ve Küçük Hambo ve 
arkadaşları tarafından alınıp gasp edildiği.

I Şubat 1919 tarihinde Saraycık köyünden Kel Haşan oğlu Mehmet 
ve arkadaşı Ali’nin ikiyüz baş koyunlarmı Köprü’nün Dereköy Rum çete 
reisi Kostantin Çavuş ve Hambo tarafından zor kullanarak sürülüp götü
rüldüğü.

6 Ocak 1919 tarihinde Köprü’nün Dereköy Çayağzı Rum çete reisi 
Kostantin Çavuş ve adamları tarafından Bademli köyüne saldırılarak bü
tün köylüye türlü türlü zulüm ve işkence edilmiş, köylünün eşya ve pa
ralan ile kısrak ve diğer hayvanlarını alıp gasp etmişlerdir.

23 Şubat 1919 tarihinde Alviran köyü halkı ile Hacı köyünden Hacı 
Osman Efendi’nin 40 baş kara sığır ineklerinin, Köprü’nün Dereköy çete 
reisi Kostantin Çavuş ve adamları tarafından sürülüp götürüldüğü.

23 Şubat 1919 tarihinde Kasaba’da Karakayalı Ali’nin yeğeni, Büyük 
Hambo ve adamları tarafından öldürülmüş ve jandarmalara karşı silah 
kullanarak, nümayiş yaparak kasabadan çıkıp gitmişlerdir.

23 Şubat 1918 tarihinde Yolaklı köyünden Ferne oğlu Ali’nin önüne 
çıkarak iki baş kısrağını alıp gasp etme işinin Büyük ve Küçük Harnbo- 
larla arkadaşlan tarafından yapılmış olduğu.

16 Mart 1920 tarihinde Kasaba’dan Hacı Seyyid Efendi’nin kışlasını 
yakmak ve köylerine giderek jandarmalara karşı silah kullanmak işlerini 
yapanların yine Büyük ve Küçük Hambo olduğu.
(* ) Metinde Köy şeklinde.
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26 Mart 1920 tarihinde Hacıköy ve Osmancık şosesi üzerinde Tabur 
katibi Nazmi Efendinin 6 000 lira kıymetinde değerli eşya ve hayvanları
nı alıp gasp ederek türlü zulüm ve işkence edenlerin yine haydut Vangel, 
Büyük ve Küçük Hambo’larla adamları olduğu.

21 Ekim 1920 tarihinde Köprü’nün Karatepe Rum çeteleri Karaca kö
yünü basarak halka birtakım zulm ve işkence yaptıktan soma hükümet 
tarafından bekçilere verilen iki tane muaddel Martin (*) ve köylüye ait 11 
baş hayvanları alıp gasp eyledikleri.

18 Eylül 1920 tarihinde Köprü yolu üzerinde Kızık köyünden Ömer 
isminde bir İslâm Sencar ve Busa köylerinden 7 kişi, Köprü’nün Ersan- 
dık köyü Rum çete reisi Hampo ve adamları tarafından kayıp edildiği.

3 Ekim 1918 tarihinde Taşlıyarımca köyü çevresinde yol kesicillk 
maksadıyla toplanan Taşlıyarımca köyünden Penayot ve Fode ile Keçili 
köyünden Dimit ve yardımcılarıyla jandarmalar arasında ortaya çıkan 
çatışmada Amasya'nın Ayuderesi’nden Yanık’m ölü olarak ele geçirildiği.

3 Ekim 1918 tarihinde Sırakeçe’den Kel Sava, Kara Vasil ve arkadaş
ları Hamid köyünü basıp mallarını ve eşyalarını gasp eyledikleri.

23 Aralık 1918 tarihinde Kışla ve Ustasaray köylerinden Emanet oğ
lu Hambi, Yeraş ve Kara Kireki adlı haydutlar tarafından Sarıksızoğlu (*•) 
köyü basılarak eşyaları alındığı.

24 Ocak 1918 tarihinde Karapınar'daki evinde oturmakta olan Şafl’yi 
gece vakti Keçili köyünden Dimit ve arkadaşları gelerek kurşunla yarala
dıkları ve öldürdükleri.

25 Ocak 1919 tarihinde Karaabdal Karakolu’ndaki askerler görevli 
olarak Terzili Rum köylerine gittiklerinde, jandarmaların çalışmalarına 
karşı koymak için adı geçen köyde Yuvanis ve arkadaşları tarafından hü
cum edilerek çatışma yapıldığı.

10 Mart 1919 tarihinde kasabaya yarım saat uzaklıkta bulunan Tü- 
fekçidere Mahallesine Keçiliden Dimit ve Kovacıklı Sokrat ve adamları 
tarafından saldırılarak ölmüş Mehmet Ali’nin karısı Fatma; oğlu Şükrü, 
kızı 12 yaşlarındaki Ünzile’yi öldürüp diğer oğlu Mehmet’i de yaralayarak 
kaçtıkları.

25 Mart 1919 tarihinde Cüce köyü Sırakeçe’den Kel Sava ve Kara Va
sil tarafından basılarak köy hayvanlarının bir kısmının gasp edildiği.

27 Mart 1919 tarihinde Elfeli köyü Rum çeteleri tarafından basılarak 
köyden Mustafa’yı öldürerek ve öküzleri gasp ederek Kışla yönünden sa

(*) Martin veya Martini uzun namlulu bir silah olup muaddel de değiştirilmiş, tadil edilmiş anlamındadır.

(**) Metinde Sarefşeroğlu şeklinde.
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vuştukları ve katiller soruşturma sonucunda Kışla köyünden Emanet oğ
lu Hambi ve 6 arkadaşı olduğu.

I Nisan 1919 tarihinde Cüce köyü, Kel Sava ve Kara Vasil ve Sokrat 
ve arkadaşları tarafından basılarak köyden Osman oğlu Satılmış öldürül
müş ve Küpecikll Ahmet Onbaşı yaralanmış ve köyün ev kapılan balta ile 
kırılmak suretiyle köy hayvanlarının toptan alınıp gasp edilmiş olduğu.

5 Nisan 1919 tarihinde Karaabdal nahiyesi Sakarcah Kosti, Çalur 
Yorgi, Karamuk köyünden Avrak Hoca ve arkadaşlan tarafından basıla
rak köyün 55 baş camız, inek, koyun, hayvanlarının alınarak gasp edil
diği.

12 Nisan 1919 tarihinde cumartesi günü gibi Sokrat ve adamları ta
rafından Ladik merasından kasabaya ait 25 baş kara sığır ve camız hay
vanlarının köy yakılmak suretiyle gasp edildiği.

3 Mayıs 1919 tarihinde Sokrat ve adamları tarafından Ayvalı köyü
nün 300’den fazla koyunu gasp edildiği ve soruşturma sonunda diğer 
komşu köylü bekçilerin yardımıyla bıraktınldığı ve akşamın yaklaşması 
sebebiyle gasp edenlerin yakalanmasının mümkün olmadığı.

I I  Mayıs 1919 tarihinde Tekkealtı isimli yerde Samsun’dan Erbaa’ya 
ticaret eşyası taşımakta olan Laz oğlu Hacı Mehmet ve arkadaşlarının 
yükleri Sırakeçeli Kel Sava ve Kara Vasil tarafından gasp edilerek götü
rüldüğü.

16 Temmuz 1919 tarihinde Aladon köyünden Emin oğlu Mustafa'nın 
Terzili köyünden Yuvanis tarafından korkunç şekilde öldürüldüğü.

31 Temmuz 1919 tarihinde Şıhlı (Şeyhlü) köyünden Mustafa'nın Beli- 
nalaca (*) Rum köyü çevresinde Rumlar tarafından ortadan kaldırıldığı.

22 Kasım 1919 tarihinde Erbaa’nın Kavaklıca köyünden Foda oğlu 
Avram adlı kimsenin Ladik’in Kabacagöz köyünden Çerkeş Nuri’yi kor
kunç bir şekilde balta ile başından yaralayarak öldürdüğü.

7 Aralık 1919 tarihinde Ladik’in Kızılsini Mahallesinden Çerkeş Salih 
Çavuş’un kardeşi Mehmet’in Karakoz Rum köyü ormanlığında öldürül
düğü ve soruşturma sonucunda katillerin Sokrat, Dimit, Penayot ve Fo
da olduklan.

27 Haziran 1919 tarihinde Karaabdal nahiye merkezinin 100’den faz
la koyunu otlak yerinden Avrak Hoca ve Foda tarafından sürüldüğü.

3 Temmuz 1920 tarihinde Amasya’dan kasabaya dönmeleri sırasında 
Derinözhanları adlı yerde Keçili’den Kör Dimit ve arkadaşları, Kasa- 
ba’dan Kadir ve Said ve Süleyman’ın 5 beygirini alıp gasp eyledikleri.

O  Metinde Çlnalaca, Bellnalaca, Ladlk'ln Deltahmetoğlu köyüne bağlı çiftlik. Bkz. Meskun Yerler, C. J. S. 14 7; 
Köylerimiz, S. 723, Karaabdal nahiyesine bağlı bir köy.
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GÜMÜŞMADENİ NAHİYESİ OLAYLARI
Gümüşmadeni nahiyesine bağlı Maden, Karaköy Rum çetelerinin 

Ateşkes’den beri eşkıyalığa başladıklan ve İslamların aleyhinde yapmış 
oldukları saldırılar, suçların türleri ve nitelikleri, zamanı ve yeriyle aşa
ğıda arz olunur.

Şöyle k i : Maden’in Karaköy köyünden çete reisleri olan büyük Ham- 
po, Ustabaşı oğlu Vangel, Terzi Pavli oğlu Kosti, (*) Amasya’dan Çakır oğ
lu Yasef, Santim (**) oğlu Totor ile kardeşi Lazari, çete üyeleri ise aynı 
köyden Gavreil oğlu Eftimos, Karakaş oğlu Yorgi’nin oğlu Todor, Evida- 
oğullarmdan Tanas’ın oğlu Mihail, Evidaoğullanndan Mihail oğlu Dimit- 
ri, Canikli oğullarından Dimitri’nin oğlu İlya, Karakaşoğullarından 
Hampo oğlu Karakaş Haci, Berberyan oğlu Çakıcı Sava, Ustabaş oğlu To
tor, Nikola oğlu Totor, Kara Yandisoğullanndan Hampo oğlu Yorgi, Mum
cu oğullanndan Yani oğlu Hambo. Semerci oğullarından Yorgi oğlu Kala- 
neti, Gediklioğullanndan Hambo oğlu Yor, Yani oğlu İlya, Vasil oğlu Lef- 
ter, Hristo oğlu Pavli, Katırcı oğlu Teofilos, Nikola oğlu Anastas, Kurkur 
oğlu Anastasi, Mihail oğlu İlya, İstavri oğlu Hralombos Kuzulcalıoğulla- 
nndan Yani oğlu Yorgi, Değirmenci oğlu Hampo, Değirmenci İstifan oğlu 
İlya, Mihail oğlu Yorgi, Kolukısaoğullarından Yakim oğlu Kostantin, Ha
ci Totor oğlu İlya, Kolukısaoğullarından Nikola oğlu İlya, Terzi İstefor, Ya
zıcı oğlu Yorgi, Prestad oğlu İlya, Havzalı Penayot oğlu İlya, Çömez Sava 
oğlu Hampo, Kalcı Yoroğullarından Hampo oğlu Yor, Gavrailoğullarından 
Yor oğlu İlya, Enberyus oğullarından Kısa Sava, Kanzeoğullarmdan İlya 
oğlu Kosti, Enberyus oğlu Yorgi, Enberyus oğlu Sava, Kuyumcu oğlu En- 
temyus, Taşcıoğullanndan Anastas oğlu Dimyos ve kardeşi İlya, Ova- 
cık’dan İstefor oğlu Samsun, Karkaş oğlu Petro adlı kişiler başlarında çe
te reisleri olduğu halde.

23 Eylül 1919 tarihinde Gümüş nahiyesinin Çapanoğlu kışlası hal
kından 200 ölçek buğday alıp gasp ederek birtakım zulüm ve işkence 
yaptıklarından, anılan Kışla halkının evleri ve mallarını bırakarak göç et
tikleri.

24 Eylül 1919’da aynı çete Belanoğlu kışlasına giderek Kara İbrahim 
oğlu Asker Mehmet’in karısı ile diğer asker nişanlılarına zorla tecavüz 
edilip, bekâretlerinin yok edildiği.

Ve yine aynı çete 20 Ağustos 1919’da bağından gelmekte olan Gü- 
müş’ün Cami-i Kebir Mahallesinden Kırnatacı Mustafa’nın karısı Zey- 
neb’in önüne geçerek “Ya Rum olacaksın veyahut öldüreceğiz” diye ölüm
le tehdit ettikleri.

(V Metinde Fotl

(**) Sayfa 109’da Santln
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8 Nisan 1919’da aynı çetenin Hacıköy kasabasından Darendelizâde 
Nuri Efendi’nin 100 baş koyununu gasp ederek Köprü Rumlarına verdik
leri.

5 Mart 1919’da aynı çete Gümüş’ün Terzioğlu kışlası evlerini yaktık- 
ları ve mallarını yağma ettiklerinden adı geçen Kışla halkının göç etmeye 
mecbur olduğu.

10 Mart 1919 Gümüşhacıköy’ü jandarma süvarilerinden Çember oğ
lu Ahmet’in bir atım koşum takımları ile birlikte alıp gasp ettikleri.

Yine aynı çete 10 Ocak 1919 tarihinde Köprü kazasından getirdikleri 
50 kişilik kuvveti de kendi kuvvetlerine katarak çalışmalara başladıkla
rından takip edilmeleri ve zararsız hale getirilmeleri için gelmiş olan Mer
zifon Jandarma Kumandam Mahir Bey müfrezesiyle yapılan çatışmada 
bir Arnavut jandarmayı ve Tavşanoğlu Çerkeş Koca Mehmet adlı jandar
mayı kurşunla şehit ve kama ile pek korkunç bir şekilde parçaladıkları.

15 Aralık 1919’da Hamamözü nahiyesinin Göl köyünden Laz Numan 
Ağa’nın gelini Hanife’yi öldürerek ve bu arada adı geçen köyden 8 evi ta
mamen eşya, para vesairesiyle soyup savuştukları ve halka türlü türlü 
mezalim yaptıkları.

2 Aralık 1919 tarihinde Gümüş’ün Irgad Mahallesinden Bekçi Abdul- 
lahla hükümet tarafından verilen bir adet muaddel Martin tüfeğiyle 150 
fişeği gasp ettikleri.

5 Mart 1919’da Hamamözü nahiyesinin Kızılcaviran köyünü basarak 
Kambur Şükrü Kâhya’nın 200 baş koyununu alıp gasp ettikleri ve Köp
rü tarafına satarak gelirini Pontus hükümeti giderlerine karşılık verdik
leri.

5 Temmuz 1919 tarihinde Hamamözü’nün Hamam köyünden Çerkeş 
Hacı Malik’in oğlu olup askerliğini yapan Çavuş’u, izinli olarak köyüne 
giderken Gümüş değirmenleri civarında öldürerek silah, cephane vesa- 
iresini gasp ettikleri.

8 Haziran 1919’da Halaz (*) köyünden Aygur oğlu Ali Kâhya’yı gecele
yin evinde iken öldürdükleri.

18 Haziran 1919’da Gümüş’ün Şıhlar Mahallesinde Kayıkçı oğlu Ka
mil ile arkadaşı Tâlib’i, Eymirler köyünden Gümüş’e gelirken yolculuk sı
rasında kurşunla öldürüp kama ile parçaladıkları.

15 Ağustos 1919’da Gümüş’ün Şıhlar Mahallesinden Bıyık oğlu Sa
lih’in gece saat 04 sıralarında el ve ayaklarını bağlayıp ağzını kapamak 
suretiyle, kızı Hanife’yi dağa kaldırıp ırzına geçtikten soma komşusu 
Sunkur oğlu Hüseyin’i evi çevresinde kama ile parçaladıkları.
(*) Halas olabilir. Metinde Halaz.
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30 Ekim 1919’da Gümüş’ün Şıhlar Mahallesinden Karabelâzâde Hâ- 
fız Efendi’nin geceleyin evini basarak eşya ve paralarını toptan alıp gasp 
ettikleri ve gelin ve kızlarına işkence ve hakaret eyledikleri.

9

20 Ağustos 1919 tarihinde Kasabanın Küplüce köyünü basarak gece
leyin Gümüş ileri gelenlerinden Müftüzade Ahmet Efendi ile köy öşür me
muru Hüseyin Efendi’yi ailesi ile çini çıplak etmek suretiyle eşya ve mal
larım alıp gasp ettikleri ve türlü türlü işkence ve mezalim yaptıkları.

12 Nisan 1919’da Hamamözü nahiyesinin Fındık köyünden iki ada
mı öldürdükleri ve adı geçen çetenin, kasaba ve nahiyelerde mevcut bü
tün değirmenleri geceli ve gündüzlü basarak un, buğday vs. bırakmayıp 
alıp gasp etmekle Karaköy’deki himayecilerini ve bütün milletlerini bes
ledikleri.

8 Nisan 1919’da Saraycık nahiyesinin Kazalan köyünden Mehmet 
Kâhya’nm 2 baş kısrağı ile Sallar köyünden Öküz oğlu Mehmet Kâhya
nın 1 baş kısrağım alıp gasp ettikleri.

25 Şubat 1919’da Saraycık nahiyesinin Topallar köyünden Şükrü 
Kahya ile Alviran köyünden Mehmet Kahya’mn oğlu Ali’yi yayla yolunda 
öldürdükleri ve cenazelerini yaktıkları.

3 Ocak 1919 tarihinde Osmancık kazasının Gökdere köyünü basarak
12 İslâmî kpy yakınında kurşunla öldürdükleri.

6 Ocak 1919’da Osmancık kazasmm Narh köyünden 30 baş manda 
alınıp gasp edilerek, çete reislerinden Vangel’in kardeşi Kasap Yorik va
sıtasıyla 300 lira alınarak gasb edilen hayvanların geri verildiği.

5 Mart 1919’da aynı çeteye adı geçen Ustabaşı oğlu Kasap Yorik de 
katıldığı halde Hamamözü’nün Arpadere köyünden Kara Veli oğlu Hud 
Osman'ın 1 baş kısrağım zorla alarak değeri olan 120 lirayı Kasap Yorlk’e 
sermaye olarak verdikleri.

18 Kasım 1919 tarihinde yine aynı çete Kasaba’nm Çay Mahallesin
den Hidayet adlı kişinin geceleyin evine girerek birtakım zulm ve işkence 
ile ev eşyalarım ve paralarını aldıkları.

6 Aralık 1919’da Saraycık nahiyesinin Bademli köyünü geceleyin ba
sarak erkeklerin başlarını, ayaklarını kızgın demir ve saçlarla dağlamak 
suretiyle kadın ve kızlara her türlü vahşice mezalimle bulunmakla bütün 
eşya, paralar ve hayvanları alarak köyde birşey bırakmayıp götürdükle
ri.

6 Aralık 1919’da Nevşehirli Katırcı Ali ve arkadaşlarının pirinç yüklü
8 baş katırlarını alıp gasp ettikleri ve aynı tarihte Gümüş’ün Cami-i Ke
bir Mahallesinden Şakir oğlu Hafız’m geceleyin evini basarak darp ve iş
kence ile paralarını ve eşyalarını aldıkları.
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18 Ocak 1919’da Köprü’nün Ersandık Rum çeteleri ile birleşerek ka- 
zanın Otlukilise mevkiinde Köprü’nün Boruk köyünden Katırcı Manici 
oğlu Ali arkadaşlarının üç baş katırını gasp eyledikleri.

1 Şubat 1919’da Köprü’nün Dereköy köyünden Kostantin Çavuş ve 
adamlarının Maden çeteleri ile birleşerek Saraycık köyünden Kel Haşan 
oğlu Mehmet ve arkadaşları Osman’ın 220 baş koyunlannı gasp eyledik
leri.

20 Şubat 1919’da, başlarında yine çete reisleri olduğu halde kasaba
dan gelin çıkarmak bahanesiyle hükümet konağı önünden geçerken hü
kümet içerisine ve bütün şehire kurşun attıkları gibi hükümetin düştü
ğünü zannettirmek üzere bunlan engellemeye çalışan jandarmalara da 
silah kullanmakla Karakayalı Ali'nin yeğenini öldürdükleri ve bu şekilde 
İslam halkı tehdit ve heyecana düşürdükleri, aynı gün Karaköy’e geldik
ten soma Gümüş’de mevcut caminin kargir minaresini ve bütün şehri 
kurşun yağmuruna tuttukları; son sistem olarak imâl edilmiş olan güze
lim minarede bugün de kurşun yaraları bulunmakta olduğu.

16 Mart 1919’da Kasaba eşrafından Hacı Said Efendi’nin kışlasını 
yaktıkları ve enkazmı Karaköy’e taşırken engellemesi için gönderilen jan
darmalara üstün kuvvetle silâh kullandıklarından jandarmaların bunla
rı engelleyemedikleri.

28 Mart 1919’da Hacı köyünden Osmancık’a gitmekte olan tabur kâ
tibi Nazmi Efendi İsminde bir kişinin 28 000 kuruş değerindeki atı ile, 
para, eşya, tüfek, resmî elbisesini, kılıç ve kalpağını, döverek ve hakaret 
ederek aldıkları, anılan kalpağın bugün çete reisi Büyük Hampo’nun ba
şında olduğu.

9 Nisan 1919’da aynı çete Mecitözü’nün Değirmendere köyünden 
Kürt Haşan ve arkadaşlarının 50 baş ineğini gasp etmiştir. Maden Kara- 
köy’üne girip daha soma Apostol oğlu Pavlaki ile Kayserili Venedik oğlu 
Yuvan tarafından 50 000 kuruş alınarak söz konusu hayvanlar geri ve
rildiği, 50 000 kuruşun da Pontus hükümeti giderlerine karşılık tutuldu
ğu*

20 Eylül 1919’da Kasabanın Eslemez köyünden zorla para topladık
tan, kocası asker bulunan Dağlı oğlu Süleyman’ın karısı Hanife’yi ölüm
le tehdit etmek suretiyle başkasma nikâh ettirdikleri.

30 Eylül 1919’da Hamamözü nahiyesinin Alan köyünden Halil ve De
libaş oğlu Haşan ve Karaca oğlu Osman’dan zorla 62 kg. (50 kıyye ) yağ 
aldıkları.

12 Nisan 1919’da Kasabanın Halaz köyü halkı elinde bulunan 8 adet 
tüfeği köyü basmak suretiyle alıp gasp ettikleri ve aynı günde Gümüş’ün 
Çapanoğlu kışlasından Er i diğer adıyla Mehmet’i öldürdükleri.
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15 Nisan 1919’da Gümüş değirmeni civarında Muhacir İlyas adlı ki
şiyi öldürerek hayvanıyla yükünü, para ve diğer eşyalarım alıp gasp et
tikleri.

21 Ekim 1919’da Köprü’nün Karatepe, Karlık köyleri Rum çete reis
lerinden Pavlos, Pavli, Kocakelle ve adamları ile birleşerek Saraycık na
hiyesinin Karaca köyünü geceleyin basarak hükümetin vermiş olduğu iki 
adet muaddel Martin tüfeğiyle 300 fişeği aldıkları ve 15 evi eşya ve diğer 
hayvanlan ile soyduklan.

18 Eylül 1919 tarihinde emekli Ömer adında bir kişi ile Saraycık na
hiyesinin Kızık ve Pusacak köylerinden 8 adamı öldürdükleri ve Müslü- 
manlar aleyhinde imha siyasetini tamamen uygulamaktan geri durma
dıkları ve Osmanlı topraklarından bir kısmının ayrılmasıyla Pontus hü
kümetini meydana getirmek için Ateşkes’den beri çetelerini silahlandı
ranlar ve teşkilât yapanlar, İngiliz, Yunan, Rumluk emellerine ve düşün
celerine hizmet ve İslâmiyeti mahv etmek için memleketin asayişini boz
mak, Ateşkesin ardında yabancı kuvvetlerini Osmanlı topraklarına getir
mek üzere İslâmlar aleyhinde İçişleri Bakanlığına, İngiliz temsilciliğine,
1919 yılı Mayısı içerisinde Merzifon’dan telgrafla gerçeklere aykın birta
kım isnatlarda bulunarak baş vuranlar ve İngiliz temsilcileriyle daimî şe
kilde temasta bulunup çetenin Hariciye memurluğunu yerine getirenler, 
Maden Karaköylü maliye tahsildarı Yorgi, Kayserili Venedik oğlu Yuvan, 
Kozme oğlu Kasti, Kozme oğlu Petraki, Eyol oğlu Pavlaki, Kozmidis oğlu 
Kostaki, Tuzcu oğlu İsak, Şahmer oğlu Ermenak, reji eski katibi Aleksi, 
Hacıköy İlkokulu öğretmeni Daskal Yani, Ustabaşı oğlu Aleko ve kardeşi 
Yanko, diğer Kasap Yorik, Maden Karaköy İlkokul öğretmeni Freyanidis 
oğlu Yorgi, Tanas oğlu Tanas, Abacı oğlu Yani, Karakaş oğlu Petra, Ova- 
cıklı İstefor, Semerci Hristo, Amasyalı oğlu Çakır Nikola, Korkor olup çe
te fertlerini sevk ve idare ve eşkıyalık yapan çete reislerinin adları yuka
rıda arz edilmekle beraber esasen Maden Karaköylü olup Yunanistan’da 
öğrenim gören ve Ateşkes’ten sonra memleketine gelen Haci Pandili oğlu 
Tüfekçi Dimitri ile kardeşi Haci Totor, çetenin silahlannı tamir etmek ve 
temizlemekle Pontusculuğa yardım ve her suretle teşkilât ve saire husu
sunda çalışanlardan oldukları çete teşkilâtını vücuda getiren ve bu çete
yi silahlandıran ve para sağlayan yukanda adları yazılı şahıslar ile sevk 
ve idare eden çete reislerinin ve fertlerinin memlekete maddî, manevi iha
nette bulundukları ve Ateşkes’den beri kaza içerisinde yapmış oldukları 
fenalıkların tarihi ve çeşitleri yukarıda yazümış olmakla gerek kaza içeri
sinde ve gerek çevre kaza ve köylerde sayılması mümkün olmayan eşkı
yalık ve melanetleri, İslâm halkın ciğerinde onulmaz yaralar açtığı ve 
gasp edilen malın gelirini Pontus hükümeti adına verdikleri ve adı geçen-
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lerin devamlı tecavüzleriyle köylerin halkı damızlık hayvanlarından ve 
servet kaynaklarından toptan mahrum kaldıkları ve birçok köyler halkı 

v eşkıyanın tehdidine maruz olarak başka yerlere göç ederek asıl vatanla
rından göç ile uzaklaştıkları ve bir takım İslâm halkın iffet ve namusları
nı kirlettikleri ve bunların hepsi de Pontuscu olduklarından, aziz ve mu
kaddes vatanımız için birer zararlı organ durumunda bulundukları açık 
olmakla işte bu rapor düzenlenerek takdim kılındı.

Gümüşmaden Jandarma Bölük 
Kumandanı Mazhar

21 Ekim 1921 

Gümüşmaden Müdürü 
Mehmet Şevki
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HAVZA KAZASI
Verilen resmi rapor Havza kazasında 5 Rum çetesinin adlarım ihtiva 

etmekte olup bu 5 çeteyi oluşturanların adlan, köyleri, kimlikleri, yapmış 
olduklan olaylar İle beraber ilişik resmi rapor ve cetvellerde gösterilmiş
tir. Bundan anlaşılıyor kİ meşhur Şaki Sokrat’ın adamlarından olan 12 
kişilik bir çete, bir İslâm köyünden kan bedeli olarak 2 000 lira almış, bu 
köyü 2 defa soymuş, 1 hoca ile 4 arkadaşım öldürmüş, Dereköy’den bir 
İslâmî kendi eliyle mezarım kazdınp öldürmüş, Amasya’da büyük bir 
tüccar mağazasını yağmalamış ve 2 kişiyi öldürmüştür. Cetvelde anılan 
diğer bir çete dahi bir karakol kumandam ile bir askeri öldürmüş ve cet
velde son sırada kayıtlı olan çete mensuplan bir köy bekçisini ve diğer 
köyde iki kişiyi öldürdüklen gibi bir çok, hava değişimi için gelen hasta 
ve zayıf askerleri öldürmüşlerdir. Bu çetelerin sayı bakımından bilinen 
öldürme olaylarının toplamı 13 kadar olup bundan başka öldürdükleri 
zayıf askerlerin miktarı ise tam olarak bilinmemektedir.

Ateşkesden beri eşkıyalık yapmakta olup bugün silahlı olarak firar
da bulunan gayrimüslim unsurların kimlikleri ve ilgili oldukları köyleri 
gösterir cetveldir.

Kimliği İlgili olduğu suçlar
Bayırlı’dan kan bedeli olarak 2 000 
lira alınmasında ve köyün 2 defa so
yulmasında, Kolaylı’dan Tevfik Ho
ca ve 4 arkadaşının öldürülmesinde 
Dereköyden bir yolcunun kendi me
zarım kendisine kazdırdıktan soma 
öldürülmesinde, Amasya’da tüccar 
Deyakizâde Hacı Tahsin Efendi’nin 
mağazasmm soyulmasında, Ziğere 
köyünü basarak soygun ve iki kişi
nin öldürülmesinde ve ilişik suçlar 
listesindeki fiillerde fail veya ortak
bulunduktan.____________________

Yani oğlu Vasil, Görgi oğlu Âvram. Adıgeçenler haydut Sokrat’m
adamlanndandır._________________
Fonçköprü’de* ele geçirilip hâlen tu
tuklu bulunan arkadaşlarından Ha
cı Tahsin’in mağazası ve Ziğere soy
gununa ait suçlarda ilgili bulunduk
ları araştırma sonucu anlaşılmıştır.

* Fonçköprü, Çarşambaya bağlı Ponçoğlu veya Peşeköprü olabilir. Bkz. Köylerimi*. S. 719: Meskun 
Terler, c. 11. s. 918
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Yorgi oğlu Pavlos, Teber oğlu İraklı 
diğer adıyla Kireki.

Amasya’nın Alevi Karaağaç köyün
den Papas İlya oğlu İlya, Karaman- 
oğullarından Arslan oğlu İlya, Arap 
Hocaoğullanndan İstatis oğlu İlya, 
Ponayot oğlu Par aş, Emanet oğlu 
Panika, Cendeloğullanndan Yani 
oğlu Kiryakl, Harci oğlu Nevldos, 
Nikola oğlu Kosti.



Ayıderesl köyünden Karayamalı Yukanda arz edilen aynı suçların 
oğlu Hambi, Cit Sava*, An as ti. faillerinden.

Havza’nın Karacaviran köyünden 
Koçaroğullarından Dimlt oğlu Yu- 
rlka, Papasoğullarmdan Yani oğlu 
Hralambus, Atnas oğullarından 
Lazar oğlu Foti, Kayayoroğullann- 
dan Çayoğju Hrlsto, Kırbaşoğulla- 
nndan Anastas oğlu İtil, Davulcu- 
oğullarından Sava oğlu İstll, Hacı 
Vasll oğullarından Mlhall oğlu İs- 
tatyos.

Aynı fiillerde parmaklan vardır ve 
ortaktırlar.

• Daha önce Ctb Sava şeklinde geçmişti.
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Kimliği ilgili Olduğu Suçlar
Ladikİn Çamlıköy diğer adıyla Ko- 
caoğlan köyünden Cündoğullann- 
dan Yani oğlu Kirakl, Nizamoğul- 
lanndan Haci Yuvan oğlu Vasil, 
Nizamoğullarmdan Haci Yuvan 
oğlu Kiraki, Gavriloğullarmdan 
Lefter oğlu Avram, Kalazoğulların
dan Sava oğlu Lazari, Öksüzoğul- 
lanndan Nikola oğlu Anastas, Kı- 
laguzoğullarından Hacı oğlu Fi- 
dos.
Amasya’nın Akdağ Fındıklı köyün
den Pehlivanoğullarmdan Ponayot 
oğlu Tanas, Pehlivanoğullarmdan 
Hristo oğlu Efrem, Avramoğulla- 
nndan Yani oğlu İstavri.
Amasya'nın Zara Tuzsuz* köyün
den:
Hırçın oğlu İstil, Anasatas oğlu İs- 
til, Ustasava oğlu Hambi, Hacı Ki- 
reki oğlu Kosti. Kosti oğlu İsak. 
Çerçin oğlu Pavli Vayne oğlu Van- 
gel, Yorgi oğlu Foda Anastas oğlu 
Yani.

Aynı suçlarla İlgili ve ortaklardır.

Ebemi karakol kumandanı ile bir 
askerin öldürülmesi ile ilgili ve ay
nı zamanda değişik soygun, gasp 
fiillerinde bulundukları.

Beyhor** köyünden Gambot ve 
Hacı Mehmet’in, Terzi köy bekçisi
nin öldürülmesinden sorumlu ve 
birçok firar etmiş ve hasta asker
lerin öldürüp yok edilmesinde ilgi
leri olduğu.

* Tuzsuz. Varay'a bağlı bir köy olarak geçmektedir. Bkz. Meskun Yerler, c.ll, s. 1081.
•• Beyhor?

317



TOKAT KAZASI
Pazar nahiyesi müdürünün 10 Mart 1921 tarihinde verdiği resmî ra

porda 30 tür olay bildirilmektedir. Bundan başka Tokat Mutasarrıflığın
dan 1921 yılı Mart ayının değişik tarihlerinde çekilen telgraflarla 4 tür 
olay bildiriliyor. Aşağıdaki cetvellerde her köyün çete reisleri ile çete men
suplan adlan ile kayıt ve tespit edilmektedir. Bu cetvelde verilen en dik
kat çekici bilgilerden biri de çetelere katılmak istemeyen namuslu Rum
ların, yine Rum çeteleri tarafından ne suretle tehdit ve tazyik edildiğinin 
bildirilmesidir. Cetvelin 4 numaralı hanesinde Çerdiğin köyünden bu gi
bi namuslu Rumların adlan verildiği gibi 7 numaralı hanede de çetelere 
katılmayan bu Rumlardan bazılarının öldürüldüğü gösteriliyor. Hükü
mete sadık kalmak isteyen bu Rumlardan Çerdiğin’in Karahisarlı oğulla
rından Kiroki’yi çete reisi İsdil oğlu Anastas ile arkadaşı, 21 Eylül 1920 
tarihinde Çerdiğin köyünün ortasında güpe gündüz öldürüyor. Diğer bir 
çete reisi Dimit dahi 3 gün sonra köyün böyle namuslu ve hükümete sa
dık Rumlanndan Anasti oğlu Foda’yı, 26 Eylülde köyün yarım saat uzak
lıktaki ormanında öldürüyor. Cetvelde belirtilen olayların en önemlileri 
zavallı Halilalan köyünün başma gelenlerdir. Santarlalı Rum çetesi deği
şik tarihlerde 5 defa Halilalan’ı basıyor, bu 5 baskında çete, köyden aşı
rabileceği hayvanlar, mal ve eşyayı aşınyor. Turhal nahiyesine tabi Ser
gin köyünde de 5 tür olay olmuştur. Bu köyden gasp edilen yüzlerce hay
van, aşırdan birçok mal ve eşyadan başka köylülerden de korkunç şekil
de 5 kişi öldürülmüştür. Cetvelin 15 numaralı hanesinde 3’ü, 16 numa
ralı hanesinde de diğer 2’si bildirilmektedir. Hele bu sonuncuda öldürü
len Hüseyin Onbaşı nahiye merkezinden genç eşiyle beraber geliyorlar- 
mış. Haydutlar Hüseyin Onbaşıyı öldürdükten sonra kansını dağa kaldı- 
nyorlar. 3 gün namusunu ayaklar altına aldıktan sonra onu da öldürü
yorlar.

Yine Santarla’nm kandökücü Rum çetesi tarafından 2 İslâm genci 
“Eski” köyünde halkın gözü önünde, güpe gündüz öldürülüyor. Bu kor
kunç olaylan yapan çete reislerinin en ileri gelenleri Bayrakdar oğulların
dan Yorgi oğlu kâtil Melik ve yine Bayraktar oğullarından kâtil Dimit ile 
Kuşcuoğullanndan Mihail ve Gördüsoğullanndan Kara Lazari’dir.

Bu cetvelde bildirilen 7 korkunç öldürme olayı yalnız Pazar nahiyesi 
müdürünün soruşturma raporunda bilgi toplayabildikleri olup, bunlar
dan başka 10 öldürme olayı daha vardır. Bu suretle yalnız Tokat merkez 
kazasında Rum çeteleri tarafından 17 İslâm öldürülmüştür.
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TOKAT KAZASI OLAYLARI VB MEZALİM CETVELİ
1. Çerdigin köyü : Bu köyün 4 çete reisi ile 9 çete üyesi ve çeteden 

ayrı olarak 7 kişi de silahlı adamı olduğu açığa çıkarılmıştır.

2. Çete reisleri : Çerdiğin köyünden Bayrakdaroğullanndan Deli Ki- 
reki oğlu Dimit, köyden Bayrakdaroğullanndan Yuri oğlu Melik, Kuşçu- 
oğullanndan Yani oğlu Mihail, Gördüsoğullanndan Hacı oğ|u Kara Laza- 
ri’dir.

3. Çetenin üyeleri : Çerdiğin köyünden Çavuşoğullanndan Lefter 
oğlu Dimit, Keşişoğullanndan Kireki oğju Haci, Avramoğullanndan Av- 
ram oğ|u Kireki, Papas oğullanndan Pavli oğlu İstil, Şamlıoğullanndan 
Kostantin oğlu Anastas, Samsunluoğullanndan Kostantin oğlu Kireki, 
Samsunluoğullanndan Kostantin oğlu Liyor, Papasoğullanndan Baba 
Andon oğlu Todor ve Şamlıoğullanndan Kireki oğju Anastas’dır.

4. Çentiğin köyü silahlı kişileri : Köy muhtan Şamlıoğullanndan 
Kostantin, ihtiyar heyeti üyelerinden Kiroki oğlu San Kostantin, üyeler
den Keşişoğullanndan Pavli oğlu Avcı Murat, Avramoğullanndan Emanet 
Usta oğlu Kostantin’dir. Bu kişiler köyün namuslu kısmım oluşturmak
ta ve anılan silahlan, çete reisleri ile efradında görmüş olduklan şiddet 
ve yapmış olduklan suç olaylarından korkarak almış olduklarım, bu si
lahlarla ancak kendilerini koruduklarım ve kesinlikle olaylarda bulun
madıklarım ve çetelere katılmadıklarım bildirmişler ve mevcut çete reis
leri ile çete üyelerinin listesi adı geçenler tarafından düzenlenmiştir.

5. Santarla köyü : Adı geçen köyün bir çete reisi ile beş üyesi vardır.
6. Çete Reisi : Santarla köyünden Kalaycıoğullanndan Lefter oğlu 

1898 doğumlu Yorgi ve çetenin üyeleri adıgeçen köyden Parmaksızoğul- 
lanndan Yani oğlu Yani. San Sava oğullanndan Yani oğlu Vasil, Çırako- 
ğullanndan Dimit oğlu Kostantin, Parmaksızoğullanndan Anastas oğlu 
Anastas ve Kalaycıoğullanndan Anastas oğlu Luiz’dir.

7. Çerdiğin köyünden ve namuslu kişilerden Karahisarlıoğullann- 
dan İsak oğlu Kireki’nin 21 Eylül 1920 tarihinde ve Santarla köyünden 
çete reisi Çeltikoğullanndan İsidil oğju Anastas ile arkadaşı adı geçen 
köyden Parmaksızoğullanndan Anastas oğlu Foda’nm 24 Eylül 1920 ta
rihinde Çerdiğin köyüne yanm saat mesafedeki ormanda kurşun ile, 
Çerdiğin köyünden Bayrakdar oğullanndan çete reisi haydut Dimit tara
fından öldürüldüğü bildirilmiştir.

8. Turhal nahiyesine tabi Biçin köyü : Bu köyün bir saat uzaklı - 
ğmdaki yaylım yerinde bulunan ve adı geçen köy halkına ait olduğu açı
ğa çıkan 9 baş öküzün, Eylül 1919 tarihinde ikindi vakti Çerdiğin köyün
den Bayraktaroğullanndan Deli Kireki oğlu çete reisi katil Dimit ve adı
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geçen köyden Yorgi oğlu çete reisi katil Melik ve adı geçen köyden Haci 
oğlu çete reisi Kara Lazari ve çete üyelerinden Çerdiğin köyünden Kos- 
tantin oğlu Liyor ile kimlikleri bilinemeyen silahlı 4 arkadaşları tarafın
dan alındığı.

9. Serçeli köyü : Topal Kasım’ın oğullarından Kasım ve Halil’in 
İneklerini köyün 5 dakika uzağında, Aralık 1919 tarihinde Çerdiğin kö
yünden çete reisi Deh Kireki oğlu Dimit, çete reisi Haci oğlu Kara Laza- 
ri’nin ve kimlikleri bilinemeyen 6 arkadaşı ile birlikte aldıkları ve sahip
leri tarafından takip edilerek İzlerinin Çerdiğin köyüne vardığı ve sözü 
edilen ineklerin boğazlandığı görülmesi üzerine köy halkının araya gir
mesi ile 8 adet altın lira verilmek suretiyle meselenin adı geçen haydut
lar tarafından kapatılmak istenildiği.

10. Halilalan köyü : Bu köy birinci defasmda Sarı tarla köyünden 
çete reisi Lefter oğlu Yorgi, Santarla’dan Parmaksız oğlu Yani, Sarıtarla 
köyünden Sarı Sava oğlu Vasil kimlikleri ve eşkalleri bilinemeyen silahlı 
5 arkadaşları tarafından 1 Şubat 1920 tarihinde gündüzün basılarak 3 
kat yatak, 2 adet bakraç, 3 adet an peteği, 2 kat kadın elbisesi ile 600 gr. 
kadar gümüş alet ve edavatm gasp olunduğu.

11. Halilalan köyü : Bu köy ikinci defada Çerdiğin köyü çete üyele
rinden köy muhtan Şamlıoğullarmdan Kostantin oğlu Anastas ile kimlik
leri bilinemeyen 6 arkadaşı tarafından 5 Şubat 1920 tarihinde basılarak 
binsi koyun 6’sı keçi olmak üzere 7 küçükbaş hayvanlarının gasp edildiği.

12. Hainıılan köyü : Bu köy üçüncü defa olarak Sarıtarla köyü çete 
reisi Lefter oğlu Yorgi, Santarla’dan Parmaksız oğlu Yani, yine aynı köy
den Sarı Savaoğullanndan Yani oğlu Vasil ve kimliklen bilinemeyen ve si
lahlı 2 arkadaşı ile birlikte, 11 Şubat 1918 tarihinde basılarak adıgeçen 
köyün yanm saat uzağındaki yaylım yerinde 4 baş ineği ve 9 baş öküzü 
ki toplam olarak 13 baş hayvanlarının adıgeçenler tarafından aşır ildiği.

13. Halilalan köyü : Dördüncü defa olarak köyden İmam oğlu 
Ali’nin 5 altın lira kıymetinde bulunan kağnı arabasının tekerleği, 15-16 
Şubat 1920 gecesi evinin kapısı önünden çalındığı ve araştırıldığında sö
zü edilen tekerlerin Sarıtarla köyünden çete üyelerinden Çırakoğullann- 
dan Dimit oğlu Kostantin’in evinde görüldüğü ve istenildiğinde bu teker
lerin Erbaa’nın Tazi köyünde olduğu yolunda cevap verildiği.

14. Halilalan köyü : Beşinci defa basılmış olan bu köy halkının 3 
baş karasığır öküzlerinin 27 Şubat 1920 tarihinde Santarla köyünden 
çete üyelerinden Kalaycıoğullarından Anastas oğlu Luis ve kimliklert bi
linemeyen, silahlı 3 arkadaşı tarafından aşınldığı.

320



15. Turhal nahiyesine tabi Serpin* köyü : Adı geçen köyden İklzo- 
ğullanndan Ali oğlu Mustafa İle yardımcısı Bayburt göçmenlerinden Hâ- 
fiz ile birlikte odun kesmek üzere Serpin köyüne bir saat uzaklıktaki da- 
ğa gittiklerinde, dağda bunlara tesadüf eden Santarla köyünden Kalaycı- 
oğullanndan Anastas oğlu ölmüş Todor ve Todor’un kardeşi Luıs** ve 
kimlikleri bilinemeyen Santarla çeteleri tarafından Ocak 1918 tarihinde 
öldürüldüğü ve öküzlerinden 2 baş öküzünün alındığı ve öldürülen Mus
tafa’nın arkasındaki ceketin katillerden Luindi’nin sırtında görüldüğü.

16. Serpin köyü : Bu köyde Cansızoğullanndan Hüseyin Onbaşı di
ğer adıyla Beşinci’nin Turhal kazasından gelirken Serpin köyüne bir sa
at uzaklıktaki Kızılcaören mevkiinde Çerdiğin köyünden çete reisi Yorgi 
oğlu Yani ve çete reisi Deli Kireki oğlu Dimit ve kim oldukları bileneme- 
yen 9 arkadaşı tarafından, Mayıs 1919 tarihinde acımasız bir şekilde öl
dürüldüğü ve beraberinde bulunan karısı Arife’nin dağa kaldırılarak 3 
gün sonra öldürülerek cesedinin kayıp edildiği, elbise ve paralarının gasp 
olunduğu.

17. Serpin köyü : 16. maddede çeteler tarafından karısıyla birlikte 
öldürüldüğü arzedilen Serpin köyünden Beşinci’nin Serpin köyüne yarım 
saat uzaklıktaki değirmenin civarında otlamakta olan 304 baş değişik 
cinsteki küçük baş hayvanın Temmuz 1919 tarihinde Erbaa’nın Endik - 
pınan köyünden çete reisi Koca Anastas ve adıgeçen köy çetelerinden 
Entimyus, Kel Haci, Filos ve kimlikleri bilinemeyen arkadaşları olan 5 ki
şi tarafından aşırıldığı.

18. Serpin köyü : Adı geçen köyün İmamı Yusuf Efendi ile arkadaş
larına alt olarak Serpin köyüne yarım saat uzaklıkta otlamakta olan 3 
baş manda ve 15 baş inek ki toplam olarak 18 baş hayvanlarının 
Çerdiğin köyünde çete reisi Foscıoğullarından Mihail ve Avram oğlu Kire
ki ve kim olduklan bilinemeyen 4 arkadaşı tarafından Ocak ayında aşı- 
rüdığı ve gasp edilen mallara karşılık köy İhtiyar heyetince yapılan baş
vurularında cinsleri değişik olmak üzere 10 baş hayvan almak suretiyle 
meselenin kapatılmak istenildiği anlaşılmıştır.

19. Serpin köyü : Köyden Avşaroğlu Hüseyin Efendinin, köylerine 
yarım saat uzaklıktaki Çayır mevkiinde yayılmakta bulunan 13 baş inek
lerinin, Mayıs 1920 tarihinde Santarla köyünden çete reisi Lefter oğlu 
Yorgi, Parmaksızoğullarmdan Boz oğlu Yani ve Sarı Sava oğlu Vasil ve Çı- 
rakoğullarından Dimit oğlu Kostantin ve Parmaksızoğullarmdan Anastas 
oğlu Anastas ve Kalaycı oğullarından Anastas oğlu Luindi tarafından aşı- 
nldığı.

20. Serpin köyü : Dive*** köyünden gelirken Eski köyüne geldiğin
*  Bugünkü Yenlsu.
••  Luls. s. 310 (123).
• • *  Bugünkü Günevl..
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de İmam Hüseyin Efendi’nin kızkardeşi Şerife’nin evinde dinlenmekte 
olan Serpin köyünden Çırakoğullanndan Mustafa oğlu Ali'nin saat yanm 
sıralarında bulunduğu ev Çerdlğln çete reisi Dell Kireki oğlu Dimit ve Me
lik ve Mihail ve Kara Lazari çete üyelerinden muhtar Kostantin oğlu 
Anastas, Çavuşoğullarından Lefter oğlu Dimit tarafından, Kasım 1919 
tarihinde kuşatmaya alınarak, adı geçen Ali’nin yanında bulunan ve ken
disine ait olan 3 ölçek* buğday ve 3 ölçek bulgur, 2 ölçek yarma, 3 ölçek 
ceviz, 7,5 kg. tütün, 11 metre** şarvarlık, 2 adet dokuma top, 9 metre ce- 
ketlik, 1 adet aba, herbiri 6 metrelik 6 adet Karahisar tire topu, herbiri 6 
metrelik 3 adet alaca bez topu, 3 adet eskiiş kadın elbisesi, 8 adet yaz
masının gasp olunduğu.

21. Reçedbaba köyü : 1916 yılında Santarla köyünden adıgeçen 
köyün çeteleri tarafından şehit edilen Haşan Efendi’nin oğlu Hüseyin ve 
Mehmet Ağa’nın oğlu Sâdık, Dive köyüne gitmek üzere Eski köyüne uğ
radıklarında adı geçen Eski köyünde bulunan Çerdlğln köyünden çete 
reisi Melik, Santarla Köyünden çete reisi Lefter oğlu Yorgi, Santarla Kö
yünden Sarı Savaoğullanndan Vasil adıgeçen köyden Çırakoğullanndan 
Dimit oğlu Kostantin ve kimlikleri meçhul 4 arkadaşı tarafından Haşan 
ve Sâdık’ın, Mayıs 1920 tarihinde Eski köyünde gözler önünde kurşunla 
öldürülerek eşyalarının gasp olunduğu ve eğer takımının geçenlerde si
lah toplama meselesinde haydut Melik evinden müsâdere olunan eğer ol
duğu.

22. Keçedbaba köyü : Adı geçen köyden Kemaloğullarından Ali oğ
lu Ali’nin köylerine yanm saat uzaklıktaki Öz mevkiinde ekin sapı taşır
ken manda ve öküzlerinin Çerdlğln köyünden çete reisi Melik ve Mihail 
ile kimlikleri bilinemeyen 15 arkadaşı tarafından tehdit edilmek suretiy
le sözedilen 4 baş öküzlerinin 1 Ağustos 1921 tarihinde gasp olunduğu.

23. Eski köyü : Köyden Katrancı oğlu Hasan’ın 2 baş öküzü ve Kat
rancı oğlu Salih’in bir baş dişi mandası ve 1 baş kömüş congası***, 
Çerdiğin köyü çete reisi Melik, Kara Lazari, Mihail ve kimlikleri bilineme
yen 3 arkadaşı tarafından Haziran 1919 tarihinde Eski köyüne yanm sa
at uzaklıktaki yaylım alanından aşırıldığı.

24. Eski köyü : İmam Hüseyin Efendinin 2 baş dişi mandası ile 2 
baş karasığır öküzü ve Katrancıoğlu Salih’in bir baş kömüş ineği ve 2 baş 
kömüş öküzü ve Katrancıoğlu’nun karısı Deli Fatma'nın birisi karasığın 
diğeri kömüş olmak üzere 2 baş öküzlerinin Temmuz 1919 tarihinde kö
yün yaylım alanından, Santarla köyünden çete reisi Yorgi ve Parmak- 
sızoğju Anastas Dimit ile Kostantin ve 4 arkadaşı tarafından gasp edildiği.

* Rublağı = Urublağu çeyrek anlamında.
** İS arşun.
*** 2 ile 4 yaş arasındaki erkek manda. Bkz. Derleme Sözlüğü, c.¡II. sayfa ; 996.
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25. Bozanalan köyü : Köye yarım saat uzaklıktaki Çolcaçukuru 
mevkiinde köy halkının yayılmakta olan 22 baş ineği ile o civarda çift 
sürmekte bulunan Civek oğlu İbrahim’in 2 baş kömüş öküzü ile 1 baş 
eşeği Haziran 1919 tarihinde Çerdiğin köyünden Bayraktaroğullarından 
Deli Kireki oğlu Dimit, çete reisi Melik ve kimlikleri bilinemeyen 5 arka
daşı tarafından gasp olunduğu bildirilmiştir.

26. Bozanalan köyü : Köye çeyrek saat uzaklıkta bulunan Danköy 
mevkiinde otlamakta olan 33 baş değişik cins davarların 25 Ağustos 
1921 tarihinde Çerdiğin köyü çete reisi Dimit, Melik, Mihail ve kimlikle
ri bilinemeyen 3 arkadaşı tarafından gasp edildiği.

27. Bozanalan köyü : Köye yarım saat uzaklıktaki Çindere mevkiin
de çift sürmekte bulunan Bağdatlı oğlu Hasan’la arkadaşlarının 6 baş 
karasığır öküzlerinin 27 Ağustos 1919 tarihinde Santarla köyünden çete 
reisi Yurt, Çerdiğin köyünden çete reisi Melik ve Mihail ve 2 arkadaşı ta
rafından gasp olunduğu.

28. Emirsaid köyü : Köyün iki saat uzağında Meşelidere ormanında 
odun kesmekte bulunan köyden Keleş oğlu İbrahim’in 1919 tarihinde 7 
baş eşeğinin Santarla köyünden Lefter oğlu Yorgi ve kimlikleri bilineme
yen arkadaşlan tarafından gasp edildiği.

29. Emirsaid köyü : Köyün iki saat uzaklığında Kenendere mevkiin
de Kaya denilen yerde odun kesmekte olan, adı geçen köyden Taba oğlu 
1911 doğumlu Salih’e, Temmuz 1919 tarihinde Çerdiğin köyünden çete 
reislerinden Melik ve Santarla köyünden çete reisi Yorgi, sözü edilen dağ
da kimlikleri bilinemeyen 3 adamıyla tesadüf ederek adıgeçen Salih’in 
üzerine kama sokulmak suretiyle yaraladıkları, 3 baş eşeğinin aşırdıkları 
ve Salih’in 1,5 ay kadar tedaviden soma iyileştiği.

1
30. Bildirilen çetelerden Santarla köyünden ve asker firarilerinden 

Kalaycıoğullanndan Lefter ve Çerdiğin köyünden çete reisi Yorgi oğlu Me
lik adlı haydutlann silahları teslim alınarak sevkedilmiş ise de kendileri
nin kâtil bulunduklarından firarda olduğu ve çete reislerinden Çerdiğin 
köyünden Dimit adlı haydutun katil olduğu, mallarının evvelce ilga edil
miş kolordu kumandanlığında müsadere edildiği ve evinde silahlar top
lanmasında araştırıldığı halde silahları ve cephanesiyle birlikte firarda 
bulunduğu ve çete reislerinden Çerdiğin köyünden Kuşcuoğullarından 
Yani oğlu 1897-1898 doğumlu Mihail’in asker firarisi olduğu ve gasp fi
illerinde ve geri baskınlarında ortaklığı bulunduğu, malları evvelce kolor
du kumandanlığınca müsâdere edilerek silah ve cephanesi evi araştırıl
mak üzere iken bu vasıta ile teslim olan adı geçen Mihail’in arkadaşları 
ile birlikte kaçmayı başardığı ve çete reislerinden Çerdiğin köyünden 
Gördüsoğullanndan Hacı oğlu Kara Lazari’nin, tedavi olunmak üzere Er
baa’nın Endikpman köyünde Elbersek Esdil’in evinde bulunduğu, silah -
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lan ve cephanesinin beraberinde olduğu. Çerdiğin köyünden ve çete 
mensuplarından Samsunluoğullanndan Kostantin oğlu Yorik 1898 do
ğumlu asker firarisinden olması dolayısıyla silahlan ve cephanesiyle bir
likte Erbaa’nın Kızılöldüren köyünde oturan babası Pehlivan Yani oğlu 
Bodos’un yanında bulunduğu ve Rum çeteleriyle reislerinin şimdiye ka
dar yapmış olduklan mezalim ve ortaya koyduklan olayların hesapsız 
bulunduğu ve kendilerinin bir hafta olana kadar elleri silahlı olduklan 
halde dolaştıklan, Çerdiğin ve Santarla köyleri ihtiyar heyetlerince tastik 
edilmiş ve yapmış olduklan mezalim ve olaylardan köylerin halkının ha
tırında kalan kısımlarının arz olunduğu bildirilir. 1 Mart 1921

Pazar Nahiyesi Müdürü : Ahmet Lütfl.

1920 yılı Ocak ayında merkez sancağa bağlı Pazar nahiyesinin 
Çerdiğin köyünden haydut Kara Lazari başkanlığında Keloğlan’m karde
şi Hambo, Külçek köyünden Deli Haci oğlu Vasil’den oluşan bir çete, Ser
gin köyü muhtan Molla Yusuf un yaylım alanında otlamakta olan 17 baş 
sığırlarını ve Çiftlik nahiyesinin Halilekincill köyünde Pavli oğlu Yani ve 
Kalbakoğlu İlya adlı haydutların Killik köyü otlağına saldırarak halka alt 
hayvanlan, adı geçen yılın Ekim ayının 5’inde Çerdiğin köyünden haydut 
Mihail’in başkanlığı altında kurulan bir Rum çetesi Beskinl köyü yayla
sına saldırarak adıgeçen köyden Deli Haşan oğlu Halil’in 5 baş mandası
nı zorla alıp gasp ettikleri Jandarma kumandanlığından bildirilmiştir. Di
ğer nahiyelerden alınacak bilgilerin de iletileceği. 1 Mart 1921

Tokat Mutasarrıfı: Mustafa

Ateşkesden sonra Ohtab nahiyesinin îkipmar köyünden olup Er
baa’nın Tekke köyüne evini taşımış olan Arap oğlu Anastas başkanlığın
da Ohtab’m Ölçek köyünden Lazar oğlu Dell Haci ile yeğeni San Murat 
oğlu Yanko ve Köseli köyünden Cündoğlu Fot ve İkipmar köyünden olup 
Tazl köyünde bulunan Servan oğlu Aleksi ve Kiril oğlu Kosti’den oluşan 
çetenin Esdiken köyünden Dal oğlu Hüseyin Ağa’nın 60 baş davarını 
gasp ettikleri ve 1919 yılı Nisanında Erbaa’nm Kozlu nahiyesine bağlı 
Gölönü köyünden Kara Yani çetesinin Ohtab’m Muslu* köyünden 30 
adet damızlık ve koşu hayvanlan sürdükleri ve Ateşkes’den 1919 yılı 
başlarına kadar Gölönü köyünden Kara Yani ve Endikpınar’lı Koca Anas
tas, Külçek köylü Deli Haci çetelerinin birleşerek birçok defalar Serkeşi 
köyünü bastıkları ve hayvanlarını ve eşyalannı toptan gasp ettikten son
ra köyü yaktıklan ve yine bu çetelere katılan Çerdiğin, Santarla, Gökçu- 
kur, Katara ve Cibril Rumlarından oluşan çetenin 1920 yılı Martında Er
baa pazarından gelmekte olan Ohtab’ın Frenkhisar köyü halkından 40

* Metinde Muslu., Köylerimiz, s. 002 : Musulit.
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“Ortaklar" da yaralı düşen köylüler.

"Ortaklar” cami hatibi Ahmet Efendi, karısı Habibe, oğlu Abdullah, kızı Ayşe ve 
Emine’nin külleri önünde dua ederken.

(Bu aile kendi evleri içerisinde Rum eşkıyası tarafından yakılmışlardır.)
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kişilik bir kafilenin önüne çıkarak 10 çift öküz, 7 eşek ve arabalarında 
bulunan 25 000 kuruşluk eşya ve zahireyi gasp ettikleri ve kafileden bir 
bakire kızla kardeşini öldürdükleri ve annelerini ağır şekilde yaraladıkla
rı ve bekçinin kulağını kesmek suretiyle öldürdükleri Ohtab Müdüriye
tinden bildirilmiş olduğu.

1919 yılında Pazar nahiyesinin Çerdiğin köyünden Rum haydutları 
ile elebaşılarından Bayrakdaroğlu Melik, Mihail ve Kireki oğlu Dimit ve 
Sarıtarla köyünden Yorgi ve Anastas ve 80’den fazla Rum haydutları ile 
Turhal’ın Serpin köyüne saldırarak Ekser oğlu Haşan ve Deniz oğlu Hü
seyin Onbaşıyı öldürdükleri ve karısını da beraberlerinde götürdükleri 
ölü veya diri olduğu bilinemediği, 96 karasığır ve manda, 700’den çok da
var gasp ettikleri ve 1920 yılında Keçibaba köyüne saldırarak İmam Hü
seyin Efendi ile oğlu Hasan’ı ve yeğeni Sadık’ı öldürdükleri ve 120 kara
sığır ve manda ve 800’den fazla davar gasp eyledikleri ve bundan sonra 
da Bağlıalan köyünü de basarak 130 adet karasığır ve manda ve 600’ü 
aşkın davar gasp ve Bağlıalan’dan İmam Hüseyin Efendi’yi ağzından ya
raladıkları ve Döndü admda bir kadını öldürdükleri Turhal müdüriyetin
den bildirilmiştir. Diğer nahiyelerden alınacak cevaplar ayrıca arz edile
cektir efendim. 8 Mart 1921

Tokat Mutasarrıfı Mustafa
Ateşkes’den sonra 1919 yılı sonbaharında Erbaa’nın Erzenos* kö

yünden Koca Anastas ve Çerkeş Yani ve Küçük Yani ve Gölönü köyün
den Hitel Yani ve Pavli ve Ohtab’m Külçek köyünden Deli Haci ve Pazar’ın 
Çerdiğin köyünden Mihail ve Melik ve Tokatlı Deli Beduhi adlı haydutlar 
beraberlerinde 20’yi aşkın adamlarıyla Bizeri’nin Beyazlı ve Alvar** köy
lerine saldırarak 89 baş karasığır ve manda ve 9 eşekle 1 atlarını gasp et
tikleri soruşturma sonunda anlaşıldığı Bizeri*** müdüriyetinden bildiril
diği. 16 Mart 1921.

Tokat Mutasarrıfı Mustafa 

ERBA’A KAZASI
Rum çetelerinin en çok faaliyet gösterdikleri, en çok mezalim ve yüz- 

kızartıcı işler yaptıkları birinci derece mıntıkalardan biri de Erbaa kazası
dır. Buradaki olaylar tür bakımından 59’u buluyor. 1 numaralı cetvelde 
sırasıyla ve teferruatıyla gösterilmiş olan bu 59 tür olay içerisinde öldürü
len ve şehit edilen İslamların miktarı 275’i bulmaktadır. Kurşunla öldürü
len, boğazlanarak kesilen, yahut diri diri yakılan bu 275 kurbanlı 59 tür 
olayın katilleri olan Rum çetelerindeki reislerin adları ikinci cetvelde gös
terilmiş olup bunun toplamı da 91 rakamına ulaşmaktadır.

* Metinde Ebreno, Köylerimi*, s. 507 : Erzenos.
•• Metinde Aluar, Köylerimiz, s. 502 : Holvar.
*** Metinde Berzl, Köylerimiz, s. 502 : Blzerl.
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Erbaa kazasında tüyler ürpertici, kanlı korkunç olayların kahramanı 
olan bu katillerin yapmış oldukları mezâlimden ve katliamların en önem
lilerinden bir kaç tanesini kısaca inceleyelim.

Şıhlı faciası: Yüzlerce hayduttan oluşan bir Rum çetesi 1921 yılı Ey
lülünde birçok kereler ve hiç ara vermeksizin Şıhlı köyüne hücum ediyor
lar. 500 haneli büyükçe ve müreffeh İslâm köyünün bütün evleri bir tane 
istisna edilmemek üzere toptan yakılarak tahrip olunuyor. 500 haneli bu 
köyde dikili tek bir taş bırakmıyorlar. İlk saldırıda kaçamayan köylüler
den 31 erkek ve 29 kadın kurşunla öldürülüyor. Diğer 20 köylü de evleri
nin içinde diri diri ateşlerde yakılıyor. Bu şekilde Şıhlı faciasmda kurban 
ve şehit olan Müslümanların sayısı 80 kişidir. Bundan başka köyün 1 300 
adet büyük ve küçükbaş hayvanı dahi çete tarafından gasp olunuyor.

Karabük faciası : Rum çeteleri 1921 yılı Ekim ayının 8’inde Karabük 
köyünü basıyorlar. Cetvelin 24 numaralı hanesinde adları yazılı olan 4 er
kek ile 12 kadım diri diri evlerinin içinde yakıyorlar. 27 hanenin malları 
ve hayvanlan gasp olunuyor. Köyün en iyi evlerinden 30 tanesi yakılıyor. 
Kandökücü çetelerin bu köyde bazı çocukları diri diri kızgın fırınlara at
tıkları da fırınların enkazı içinde çocuk kemikleri bulunmasından anlaşı
lıyor. Bu korkunç olaydan sonra aynı yılın Haziran ayının 18’inde diğer bir 
Rum çetesi köyü tekrar basarak zavallı köyün arta kalan bütün hayvan
larını sürüp götürüyorlar.

Karlık* faciası : Rum çeteleri Karlık’ı 1921 yılı Eylülünün l ’inde ba
sarak 12 evi yakmışlar ve cetvelin 27 numaralı hanesinde adlan ve kim
likleri yazılı olan 6 erkek ve 2 kadm ki toplam olarak 8 köylüyü korkunç 
bir şekilde parçalayarak öldürmüşlerdir.

Dereli faciası : Rum çetelen 14 Eylül 1921 tarihinde Dereli köyünü 
basıyorlar. Çetelerin bu baskından maksatları ev yakmak, hayvanlan 
gasp etmek, insan öldürmek değildir. Hayvanca duygularını tatmin için 
köyün kadınlarını dağa kaldınyorlar. Birinci cetvelin 18 numaralı hane
sinde adları ve kimlikleri yazılmış olan genç gelin ve bakire kızlardan 10 
kadmı -ki bunlardan 6’sı genç gelin ve 4’ü bakire kızdır- dağa kaldırıyor
lar. Günlerce bu zavallıların iffetlerini ayaklar altına aldıktan sonra hep
sini memelerini kesmek suretiyle korkunç bir şekilde öldürüyorlar. Birin
ci cetvelin diğer hanelerinde köylerden birer ikişer dağlara kaldırılan ve if
fetlerine saldırıldıktan sonra vahşice hayatlarına son verilen kadınların 
adedi 20-30’u geçmektedir.

Boladan faciası : 1922 yılı Ocak ayında Rum çeteleri Boladan köyü
nü basarak 70 haneli köyü toptan yakmışlar, köyün bütün hayvanlannı 
götürdükleri gibi bütün zahireleri de almışlar, hatta köyün ziraat aletleri

* Metinde Karlak, Köylerimiz, s. 509 : Karlık
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ni bile götürmüşlerdir. Köylülerden, cetvelin 8 numaralı hanesinde adları 
ve kimlikleri açıklanmış olan 6 erkekle 5 kadın -ki toplam olarak 11 kişi
yi -yine diri diri evlerinde yakmışlardır.

Yoraus faciası : Cetvelde görüleceği şekilde çeteler 21 Ocak 1921 ta
rihinde Yomus köyünü basarak 40 haneli bu köyü de baştan başa, tama
men yakmışlar ve köyden cetvelde adlan belirtilen 2 kişiyi diri diri yakmış
lardır.

Bu belli başlı 6 adet faciadan başka cetvelde diğer bu cinsten önemli 
facialar daha vardır. Mesela 7 köylünün hayatlan pahasına ödedikleri Bi- 
devi köyü faciası yine mesela 47. Alayın ağırlığım taşıyan ve 10 kişinin şe
hit olmasına sebep olan Karago* faciası, yine mesela 20 kadar erkek ve 
kadmm öldürüldüğü Eksel faclalan ve yine 6 köylünün kurban gittiği 
Destek olayları bulunmaktadır. Erbaa’daki bu Rum çetelerinin cesaret ve 
saldırılanın ne derece artırdıklarım şundan anlamalı ki 1921 yılı Hazira
nının 2’sinde Destek nahiye merkezinden, Ramazan ayında Teravih na
mazını kılarak evine dönmekte olan nahiye müdürünü Merkez nahiyesi
nin ortasında Rum çeteleri şehit ediyor ve 30 Ocak 1922 tarihinde de Des
tek karakol kumandanı Rıfat Efendi’yi karakolu basarak makamında kor
kunç şekilde parçalayıp öldürüyorlar. Özet olarak Erbaa kazasmda işle
nen cinayetler ve korkunç olaylarda toplam olarak 275 Müşlümanm öldü
rüldüğünü 20 kişinin ağır şekilde yaralandığım 30 kadar gelin ve bakire 
kızın dağlara kaldırılarak iffetlerinin ayaklar altına alındığını, değişik köy
lerden 400 kadar hayvan gasp olunduğunu, yakılan 6 köyden Şıhlı’da 
500, Boladan’da 70, Karabük’te 30, Yomus’ta 40, Karlık’da 12, Selâmoğ- 
lu çiftliğinde 15 hâne -ki yalnız 6 köyde toplam olarak 697 hane yakılmış 
olduğunu anlarız.

Bütün bu facialan yapan katillerin ad ve kimlikleri ise ikinci cetvelde 
açıklanmış olup çetelerde reis görevini gören bu haydutların sayısı 91’dir.

* M etinde Karaguş, Köylerimi*, s. 508 : Karago.
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TOKAT’A BAĞLI ERBAA’NIN FACİALAR LİSTESİNDE 
ADIGEÇEN KATİLLERİN KURBANLARI

1. Ekim 1921’de Endikpınarı Rumları Karadağ civannda Niksar’dan 
gelen katırcıları çevirerek katırcı Trabzonlu Asım Ağa’mn 14 baş atmı 
yükleri ile birlikte gasp ve oğlu Mehmet’i kurşunla yaraladıkları ve jandar
ma eri Reşadiyeli Durmuş oğlu Kâmil’i korkunç bir şekilde öldürdükleri 
ve silahlarını ve cephanesini dahi gasp ettikleri.

2. Aralık 1921’de Melal köyünden Bedel oğlu Salih ve Ağcaalan kö
yünden Danacı oğlu Mehmet ve Aleddin köyünden Mesudiyeli Yusuf ve 
Koyulhisarlı Hacı ve köyden Gören Ali’yi korkunç bir şekilde kurşun ve 
bıçakla öldürdükleri ve Aleddin köyünden 48 hayvanı ve 100 ölçekten faz
la zahireyi gasp ettikleri.

3. Mart 1917’de Çermik köyünden Mahiroğullanndan Ali oğlu Osman 
Çavuş ve Süleyman oğlu Hasan’ı dağa kaldırarak öldürdükleri.

4. Mayıs 1921’de yine Çermik köyünden Mehmet oğlu Yusuf, Ahmet 
oğlu Mehmet ve Ahmet oğlu Arifi dağa kaldırarak parçalamak suretiyle öl
dürdükleri.

5. Mart 1921’de Bidevi köyünden Mehmet oğlu Mehmet, Makas oğlu 
Osman, Uzun Ömer oğlu Ali, Berber oğlu Abdi, Kader oğlu Mehmet, Ha- 
sanca oğlu Sabri’nin Kelemiç* ve Fadara** Rumları tarafından dağa kaldı
rılmak suretiyle öldürüldükleri.

6. Mayıs 1920’de Bidevi köyünden Tonbul oğlu Hüseyin, Kadir oğlu 
Ahmet ve Boladan’dan Deli Necip, Ömer oğlu Mehmet’in Hatip Ahmet ve 
Hatip’in Mehmet adlı kişileri Gökçukur civannda çatışma sonunda kur
şunla öldürdükleri.

7. Kasım 1921 tarihinde Bidevi’de oturan Suşehirli Mevlid’i tarlasın
da çift sürerken kurşunla öldürdükleri.

8. Ocak 1922’de Vazli’deki Rum asileri Boladan köyünü basarak 70 
haneli köyü toptan yakarak ve köyden Hacı Ali oğlu Osman ve Hacı Ali oğ
lu Mehmet ve Molla Hüseyin oğlu Bektaş ve Muhacir Mustafa, Kara Kadir 
oğlu Hüseyin, Muhacir Hüseyin, İmam oğlu Mustafa’nın kızı Keziban ve 
Şerife’nin annesi Fatma, Tokmak oğlunun eşi Hanife, Tokmak oğlunun kı
zı Zekiye, İmam oğlunun karısı Ayşe’yi ateşle yaktıkları ve köyün bütün 
zahireleri ve ziraat aletlerini büyük ve küçükbaş hayvanlarını toptan gasp 
ettikleri.

9. 25 Ocak Herizdağı*** Rumlan Yolaçan köyünü basarak orada bulu
nan Niksar kasabasından Nalband oğlu Mustafa’yı kurşunla öldürdükleri.

• Kelemiç? Belki Kelenkes.
** Fadara, Bidevi nahiyesine bağlı köy.

Bidevi nahiyesine bağlı bir köy.
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10. 31 Ocak 1922’de Dazlı Rum asileri tarafından 40 haneli Yornus 
köyünü basarak adı geçen köyü yaktıkları ve köyden Hacı oğlu Ahmet ile 
Muhacir Mustafa’yı ateşte yakarak öldürdükleri.

11. Ocak 1922’de Hacıpazar köyünden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Hü
seyin ile Çalkara köyünden Ali’yi tarlasında iken bir anda kurşunla vu
rup öldürdükleri.

12. Ocak 1922’de Değirmenli köyünden Celâl oğlu Yunus ve Çoban 
oğlu Durmuş ve Kürt Ali’nin Tomarı deresindeki değirmende Rumlar ta
rafından ağaç sopalarla kafaları ezilmek suretiyle şehit edildiği ve değir
mendeki zahireleri toptan gasp olunduğu ve değirmen nöbetçilerinden 
Ali’nin karısı Ayşe ve Kuşcuoğullarmdan Ömer’in karısı Hatice’yi dağa 
kaldırıp kayıp ettikleri.

13. 8 Şubat 1921’de Herizdağı Rumları tarafından Bidevi’de oturan 
Tortum muhacirlerinden Mustafa ve köyden Çavuş oğlu Osman ve Çon- 
taoğullarmdan Hüseyin oğlu Osman’ı öldürdükleri ve 6 adamını yarala
dıkları.

14. 15 Eylül 1921’de Boraboylu Emrah oğlu Arifi öldürdükleri.
15. 20 Eylül 1921’de Kendkese*’den Kundakçı Veli’yi dağa kaldırmak 

suretiyle şehit ettikleri.
16. 23 Temmuz 1921’de Kozluca köyünün hayvanlarını sürdükten 

sonra köyden Alişan Ağayı ve Destek’de Erbaalı Seyfeddin Ağa yı şehit et
tikleri.

17. Eylül 1921’de Şıhlı köyünde aralıksız hücum ve taarruzla 31 er
kek ve 29 kadını kurşunla öldürmüşler, 20 kişiyi de vahşi bir şekilde 
ateşler içinde yakmışlardır. 500 haneden oluşan bu köy baştan başa ya
kılmış ve 1 300 baş hayvan gasp olunmuştur.

18. 14 Eylül 1921’de Rum eşkıyası tarafından Dereli köyünden Ka- 
pancıoğullarından İbrahim’in karısı Rabia, Kapancı oğlu Hacı nın karısı 
Fatma, Kapancı oğlu Veli Çavuş’un karısı Zeynep, İskeferli Davut’un kı
zı Şerif Dudu, Koca Mehmet oğlu Hasan’ın karısı Saliha, Muhacir Abdul
lah’ın karısı Server, kızı Fatma, Koca Mehmet oğlu Hüseyin’in yeğeni Sa
liha, Delice oğlu Ahmet’in karısı Zeynep, Kapancı oğlu Ömer’in karısı 
Fatma dağa kaldırılarak öldürülmüştür.

19. 5 Eylül 1921’de Çıldır** köyünden Tohni oğlu Mustafa, onun oğ
lu Sefer, kızı Şerife Rumlar tarafından dağa kaldırılmak suretiyle öldü
rülmüştür.

• Tokat-Erbaa Hayati nahiyesine bağlı bir köy. Bkz. Köylerimi*, s. 507
*• Çıldır, Sonusa nahiyesine bağlı. Bkz. Köylerimi*, s. 509. Tahrir defterlerinde Sonısa şeklindedir.
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20. 17 Ağustos 1921’de Haddadi köyünden Muhacir Mevlüd, Muha
cir Ahmet’in karısı Emine, Ilıcasu civarında Rumlar tarafından şehit edil
miştir.

21. 18 Temmuz 1921’de 47. Alayın ağırlığını taşımaktan dönen kaza 
arabacılarına refakat eden Karaguş* nahiyesi halkından zavallı on kişi 
şehit edilmişlerdir. Bizce adları bilinmediğinden Ünye Kaymakamlığın - 
dan bilgi istenilmesi.

22. 18 Temmuz 1921’de Rum baskmma uğrayan 4 aciz yolcunun 
parçalanmak suretiyle şehit edildikleri ve üzerlerinde elbise ve sair bıra
kılmamış olmasından dolayı kimlikleri tayin edilemediği.

23. 21 Temmuz 1921’de Haddâdi’de oturmakta olan Alucra muhacir
lerinden Rasim Çavuş, Abdullah ile Mehmet ile Ayşe isminde bir kadmm 
Amasya’dan döndükleri sırada Ilıca köyü altında yakalanarak Kırkhar- 
man Rum köyüne götürülüp parçalandıkları.

24. 8 Ekim 1921’de Karabük köyünden Koca Osman oğlu torunu 
Nâzım, Karabıyık oğlu Mehmet, Sarı Veli oğlu İsmail, Koca Osman oğlu 
Veli ve Mehmet’in karısı Zübeyde ve Hacı Mustafa'nın gelini Fatma, Ka- 
rabıyık oğlu Mehmet’in kızı Zeynep, Sarı Veli oğlu Ali’nin karısı Rukiye, 
Osman’ın kızı Dudu, Koca Osman oğlu Yusuf un kızı Emine, Yozgatlı 
Mehmet’in karısı Hatice, Yozgatlı Veli’nin kızı Ayşe, Sarı Veli oğlu Ali’nin 
gelini Emine, Yozgat’lı Mehmet’in kızı Fatma, İmam Mehmet Efendinin 
kızı Saniye, Enikli’nin karısı Hanım ki toplam olarak 4 erkek ve 12 kadm 
ateşte yakılmış ve 27 hanenin 2 700 lira kıymetindeki hayvanı gasp olun
duğu gibi 6 000 lira kıymetindeki 30 adet evleri Rumlar tarafından yakıl
dığı ve fırın enkazı içinde çocuk kemikleri bulunduğu.

25. 5 Temmuz 1921’de Kızöldüren Rum köyü civarında başları be
denlerinden ayrılmış iki Müslümanın bulunduğu ve bu zavallı şehitlerin 
başları olmamasından kimlikleri belirlenememiş olup çeşitli sebeplerle 
birliklerinden ayrılmış asker olduklarında şüphe kalmadığı.

26. 18 Haziran 1921’de yine Karabük köyü hayvanlarının Rumlar ta
rafından sürüldüğü.

27. Eylül 1921’de Karlık köyünden Teberoğlu Mehmet, Necip Çavuş 
ve Abdullah Kişioğullarmdan Mehmet’in Rumlar tarafından kurşunla öl
dürüldüğü ve aynı zamanda köyden 3 000 liralık 100’den fazla manda ve 
sığır gasp olunduğu ve 1 000 lira kıymetinde 12 adet evin yakıldığı ve 
köyden Ali Osman ve Tuzcu oğlu Ahmet’in kızı Zeynep ve Abdullah, Kişi 
oğlu Şemseddin ve karısı Emine’nin ve Ali Osman’ın dağa kaldırılarak 
korkunç bir şekilde parçalandıkları.

* Daha önce geçen Karago olmalıdır. Erbaa’nın Hayati bucağına bağlı Ustamehmet Köyünün Karağ 
mezraası olduğu düşünülebilir. Bkz. Meskun Yerler, c. II, s. 608.
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28. Temmuz 1921’de Urusu* köyünden Musa ve Karsavul** köyün
den Sümüş oğlu Emin ve kardeşi Mehmet ve Hacı Pir oğlu Mehmet’in 
kurşunla öldürüldüğü ve yerine Karsavul köyünden Süleyman ve Tom- 
rukcu oğlu Osman, Süleyman oğlu Ahmet, Akgül oğlu Veysel’in dahi Çar
şamba ile Çökekli Köyünde öldürülüp yok edildiği ve cesetlerinin kayıp 
edildiği ve yine Serniç havalisi Rumları tarafından 50 baş manda ve sığır 
hayvanlarının gasp olunduğu.

29. Mayıs 1921’de Havaalan köyünden Veysel ve kardeşi Abdullah'ın 
400 liralık ev eşyasıyla 400 lira kıymetinde 100’den fazla koyunlannın 
alınıp gasp olunduğu.

30. Haziran 1921’de Teklüze köyünden 100 liralık bir at ve 400 lira
lık sığır, manda ve 100 liralık koyun alınıp gasp olunduğu.

31. Meğellibükü köyü Rumlar tarafından basılarak Deli Kahya adın
da birisinin 50 altın lira kıymetinde eşyası ve yine köyden Hanife Hatun 
adında bir kadmm 50 altın lira kıymetindeki eşya ve parası gasp olundu
ğu-

32. 23 Temmuz 1921’de Durucasu köyü Rumlar tarafından basıla
rak 700 lira kıymetinde 3 at ve 33 manda ve sığır gasp edildiği.

33. Temmuz 1921’de Düzce’den firar ederek memleketlerine gitmek
te olan 3 askeri, korkunç bir şekilde öldürdükleri ve üzerlerindeki silah, 
cephane ve devlet malı eşyalarını gasp ettikleri ve askerlerin künyeleri el
de edilemediği.

34. 20 Haziran 1921’de Zoday*’da oturan Refahiye’li Muhacir Abdul
lah'ın parçalanmak suretiyle öldürüldüğü ve eşyasının tamamının gasp 
edildiği.

35. 5 Haziran 1921’de Karapınar ve Harmancık Rumları tarafından 
hava değişimi izninden dönen Tirebolu’dan Mustafa ve Mehmet ve Gire
sunlu Durmuş adında 3 askeri öldürdükleri ve Giresun’un Gedikli Kö
yünden Mustafa ve Tirebolu’nun Kurucaali Köyünden Ahmet oğlu Mah
mut’u yaraladıkları.

36. 2 Haziran 1921’de Karsavul köyünden Osman, Ahmet, Veysel ve 
Süleyman’ın ve kimliği belirlenemeyen 5 arkadaşının parçalanmak sure
tiyle öldürüldükleri.

37. 10 Eylül 1921’de Sarı Ohanes ve arkadaşları olan Rumlar tara
fından Nuhi Müslüman köyünden götürülen Çakır Mahmut’u öldürdük
leri ve Yüncü oğlu Mehmet’i boğazlamak suretiyle şehit ettikleri.

• Metinde Urusu. Köylerimi*, s. 509 : Orso, Sontse nahiyesine bağlı bir köy; Meskun yerler, c. II, s. 
1091, Urusu.
*• Metinde Karsavı, Köylerimi*, s. 509 : Karsavul.

Metinde Zoday, Köylerimi*, s. 509 Doday = Zoday.
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38. Mayıs 1921 de 60 silahlı Rum Hayatgeriş* köyünü basarak gö
türdükleri Sarıcaoğullarından Ahmet oğlu Osman’dan 100 lira kağıt pa
ra, 100 fişek ve 2 koyun, Mehmet oğlu Ömer’den 300 lira kağıt para, 30 
altın lira kurtuluş fidyesi olarak aldıktan sonra bıraktıkları.

39. 2 Haziran 1921’de Teravih namazından dönmekte olan Destek 
nahiyesi müdürünü nahiye merkezinde şehit ettikleri.

40. 2 Haziran 1921’de Kar savul civarındaki değirmende Karapınar 
Rumları tarafından 2 Müslümanm kafaları kesilmek suretiyle şehit edil
dikleri ve yabancı halktan bulunduklarından nereli ve kim oldukları an- 
laşılamadığı.

41. 20 Ocak 1921’de Destek nahiyesi karakol kumandanı Rifat Efen
diyi korkunç bir şekilde şehit ettikleri.

42. 3 Şubat 1921de birlikleri ve adları bilinemeyen 12 askerin Ser- 
niç Rum köyü civarında şehit edildiği.

43. 11 Eylül 1921 de İşkili köyü Rumları Niksar’dan gelen Erzurum 
göçmenlerinden Taşdan oğlu Arifi ve adları belirlenemeyen 2 arkadaşını 
öldürdükleri, yağ ve deri yüklerini gasp ettikleri.

44. Temmuz 1921’de Beyli köyü halkının önlerine çıkan Rumların 6 
baş sığırlarım gasp ettikleri.

45. Temmuz 1921de Dazlı’da hareket yapan 53. Alay kılavuzların
dan Aleddin** köyünden Durmuş oğlu Mustafa ve Eksel’de oturan Paşa 
oğlu ye diğer kimliği bilinemeyen 2 askerin şehit edildikleri.

46. Nisan 1921’de Ekselde oturan Kültlerden Mehmet oğlu Ömer, 
Mustafa oğlu Hüseyin, Ali oğlu Ömer’i boğazlamak suretiyle şehit ve Ek
sel köyünden 700 baş hayvanı gasp ettikleri.

47. Temmuz 1919’da Eksel köyünden Berber oğlu Mehmet’i tarlası
na gitmekte iken ve İslâm oğlu Mehmet, Abaza oğlu Mehmet ve Şiran göç
menlerinden Şerif ve Fmdıcak köyünden Koko oğlu Şükrü yü öldürüp şe
hit ettikleri ve Koytul köyünden Deli Hüseyin oğlu Halil ve kardeşi Ha- 
san’ı dağa kaldırmak suretiyle öldürdükleri.

48. Mayıs 1920’de Koytul köyünden Hamza oğlu Mehmet Ali’nin hay
vanlarını gasp ettikleri.

49. Temmuz 1919’da Karkm köyünden 10 çift öküzü gasp ve Koca 
Bekir oğlu Ali’yi boğazlamak suretiyle öldürdükleri.

50. Nisan 1918’de Meyril*** köyünden Tapan oğlu Ahmet’i 2 kızı ile 
beraber boğazladıkları ve Koca Bekir oğlu Ali ve Karaca Hüseyin’in kızını

* Metinde Hayatgerlln. Köylerimiz, s. 508 : Hayatklrlş. Hayati nahiyesine bağlı bir köy: 1 /800.000 : 
Hayatgeriş.
*• Metinde Allyüddln, Köylerimiz, s. 507 aynı imla Aleddln; l /800.000 : Alaettln.
*** Erbaa’nın Kozlu nahiyesine bağlı. Bkz. Köylerimiz, s. 509. Metinde Mekrsll.
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öldürdükleri ve yine bu köyden 42 baş karasığır hayvanlarını gasp, Ali- 
baş oğlu Hüseyin ve Fmdıcak köyünden Yusuf oğlu Musa ve köyden iki 
kadını kaldırarak kayıp ettikleri ve Eksel köyünden Bodur oğlu Osman 
ve Muhacir Yaser’i köy civarında öldürdükleri ve Eksel değirmenlerini ba
sarak 200 ölçekten fazla zahireyi gasp ettikleri.

51. Ağustos 1921 de Boraboy köyünde Ahmet oğlu Kaya ve Mustafa 
oğlu Ali ve Mehmet oğlu Mehmet’i öldürdükleri ve 128 sığırı gasp ettikle
ri.

52. Yine Ağustos 1921’de Halamaz köyünden Osman oğlu Kaya ve 
Mustafa'nın kızı Fatma ve Kürt Haşan oğlu Osman’ı kurşunla şehit ettik
leri, 220 sığır ile 400 davarını gasp ettikleri.

53. Mayıs 1920’de Kozluca köyünden Yusuf oğlu Ali'yi şehit, 65 ka
rasığır ve 170 davarı ve 1 000 ölçek zahireyi gasp ettikleri.

54. Haziran 1921'de Sepetlioba* köyünden Arif oğlu Hasan’ı Destek 
Boğazmda korkunç bir şekilde öldürdükleri ve 14 büyükbaş hayvan ile 
350 davarını ve 5 eşeğini gasp ettikleri.

55. Temmuz 1921'de Kozluca köyünden Laz oğlu Alişan Ağa’yı, Ha
lamaz köyünden Osman oğlu Kaya ve Abdullah oğlu Osman’ı, Sepetli 
köyünden Osman oğlu Abdullah, Kara İsmail oğlu Ahmet, Koca Pehlivan 
oğlu Osman, Hacı Bekir oğlu Abdullah ve Boraboy’dan Gökçe oğlu Os
man’ı Destek boğazmda çatışmaya maruz bırakarak kurşunla şehit ve 
Sepetii köyünden 130 büyükbaş hayvanı ve 450 davarı alıp gasp ettikleri.

56. Eylül 1921’de Halamaz köyünden Cib oğlu Menteş’i Katıralan 
Rum köyü civarında ve Sepetli köyünden Ahmet oğlu İbrahim’i Destek 
boğazmda kurşunla öldürdükleri.

57. Ekim 1918 içerisinde Destek köyünden Ali oğlu Kâmil ve Hüse
yin oğlu Davut’u Katıralan Rum köyü civarında kurşunla öldürdükleri.

58. Kasım 1920’de Destek köyünden Ali oğlu Şükrü ve Ali oğlu Ah
met’i köy civarında kurşunla öldürüp şehit ettikleri ve Destek köyünden 
100 büyükbaş hayvanı ve 100 davarı alıp gasp ettikleri.

59. Eylül 1920’de Destek köyünden Ahmet oğlu Hüseyin’i Destek bo
ğazmda parçalamak suretiyle şehit ettikleri.

Kaydına uygundur. 13 Şubat 1922
Erbaa Kazası Kaymakamı.

• Metinde Sepetllöper. Köylerimiz, s. 509 : Sepetlioba.
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TOKAT'A BAĞLI ERBAA MINTIKASI RUM HAYDUTLARI
I

1. Erbaa kazasında oturan Tokat’lı saatçi Yuvanaki.
2. Erbaa kasabasından Andon oğlu Sifron.
3. Kırkharman köyünden An as tas.
4. Erbaa’nın Kırkharman köyünden Sarı’nın oğlu Yani.
5. Erbaa’nın Kırkharman köyünden Kanbur.
6. Erbaa’nm Kırkharman köyünden Haci Abus’un oğlu.
7. Erbaa’nm Kırkharman köyünden çete reisi Koca Anastas.
8. Erbaa’nm Kırkharman köyünden Yorgi.
9. Erbaa’nm Kırkharman köyünden Kalaycı Yasef.

10. Erbaa’nm Kırkharman köyünden Garip oğlu Vasil.
11. Erbaa’nın Kırkharman köyünden Keşiş oğlu Panayot.
12. Erbaa’nm Kırkharıilan köyünden Vasil oğlu Mariko.
13. Erbaa’da oturan Katara’lı Kel Anastas.
14. Erbaa’nm Kırkharman köyünden Karayani.
15. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Anastasoğullanndan Kara Yani.
16. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Haci Pavlioğullarmdan Anastas 

oğlu Dimit.
17. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Papasoğullarmdan Deli An- 

don’un oğlu Antemiyos.
18. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Pamukoğullarmdan Kiraki da

madı Mihail.
19. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Büyükpapas’m torunu Koca 

Anastas.
20. Erbaa’nın Endikpmarı köyünden Lefter’in eniştesi Çerdiğin’li Ça

kır.
21. Erbaa’nm Endikpınan köyünden Dimit oğlu Nikola.
22. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Macıkoğullarmdan Yorgi oğlu 

Nikola.
23. Erbaa’nın Hacı Vasil köyünden Haci Beraşki oğlu İlya.
24. Erbaa’nın Endikpmarı köyünden Bülbül oğlu Yorgi.
25. Erbaa’nın Endikpmarı köyünden Gülecin oğlu Kostantin.
26. Erbaa’nm Endikpmarı köyünden Çırakoğullarmdan İstavri oğlu 

Mihail.
27. Erbaa’nın Endikpmarı köyünden çete reisi Koca Anastas.
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28. Erbaa’nın Endikpınan köyünden Kostantin oğlu Anastas.
29. Erbaa’nın Endikpınan köyünden Arap oğlu Yani.
30. Erbaa’nın Endikpınan köyünden Pamuk oğlu Lazari.
31. Erbaa’nm Endikpınan köyünden Panayot oğlu İlya.
32. Erbaa’nın Endikpınan köyünden Paylak Dimit.
33. Erbaa’nm Endikpınan köyünden Canik oğlu Anastas.
34. Kürtlertekkesi köyünden Söylemez oğlu Tanas.
35. Tekke* köyünden Cab Bacak.
36. Erbaa İşkili köyünden Yunan Yani.
37. Erbaa Eskili köyünden Kocaman oğlu Hambi.
38. Erbaa Gölönü köyünden Yanko.
39. Erbaa Gölönü köyünden Neofilos.
40. Erbaa Gölönü köyünden Pavli.
41. Erbaa Gölönü köyünden Kel Yani.
42. Erbaa Gölönü köyünden Naçar Anastas ve babası.
43. Erbaa Gölönü köyünden Biliç oğlu Hilos.
44. Erbaa Gölönü köyünden Çavuş oğlu Yani.
45. Erbaa Gölönü köyünden Küçük Yani.
46. Erbaa Cibril** köyünden Haci Borisoğullarmdan Kostantin.
47. Erbaa Cibril köyünden Anastas oğlu Lazari.
48. Erbaa Cibril köyünden Kara Pavli.
49. Erbaa Cibril köyünden Efrim.
50. Erbaa Cibril köyünden Haci Pulos oğullarından Sava oğlu Kos

tantin.
51. Erbaa Cibril köyünden Karagavuroğullarından Anastas oğlu La

zari.
52. Erbaa Fadara köyünden haydut Çakır.
53. Erbaa’nm Fadara*** köyünden Abaza oğlu Dimit.
54. Erbaa’nm Fadara köyünden Abaza oğlu Sava.
55. Erbaa’nm Fadara köyünden Abaza oğlu Pavli.
56. Erbaa’nın Fadara köyünden Hristo oğlu Kostantin.
57. Erbaa’nm Fadara köyünden Abaza oğlu Dimpos.

* Eneke yazıyor. Tekke veya Tenüke köyü olabilir.
*• Metinde Cıdıl, Cibril olmalı.
*** Metinde Kadara şeklinde, Bldevlye bağlı Fadara köyü olmalıdır.
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58. Erbaa’nın Fadara köyünden Abaza oğlu Papas Neodipos.
59. Erbaa’nın Fadara köyü Abaza oğlu Klreki.
60. Erbaa’nın Fadara köyü Haci Sava oğlu Anastas.
61. Erbaa’nın Fadara köyü Kemençeci oğlu Anastas.
62. Erbaa’nın Fadara köyü Abaza oğlu Papas Yanldiyos.
63. Erbaa’nın Yenidere* köyü Tanos oğlu Esdil.
64. Erbaa’nın Fadara köyü Beraş oğlu Bortol Hambi.
65. Erbaa’nın Fadara köyü Mihail oğlu Arslan.
66. Erbaa’nın Fadara köyü Tanas’ın Estel.
67. Erbaa Fadara köyü Papas’ın Tilki Arslan.
68. Erbaa Kozlucaalan köyünden Kireki oğlu Lazari.
69. Erbaa’nın Kozlucaalan köyünden Kireki oğlu Pavli.
70. Erbaa’nın Semiç köyünden Tavukcu’nun İsdil.
71. Erbaa’nın Semiç köyünden İris Haci.
72. Erbaa’nın Semiçltöyünden Hacı Aleksan oğlu Kirkor.
73. Erbaa’nın Semiç köyünden Baltabıyık Mihail.
74. Erbaa’nın Semiç köyünden Hırsız Lazari’nin damadı Anastas.
75. Ladik’in Sırakeçe köyünden Haci Esidil oğlu Hristo.
76. Ladik’in Sırakeçe köyünden Kel Sava.
77. Ilıca mezrasından Hristo.
78. Ilıca mezrasından Solomon.
79. Erbaa Kızöldüren köyünden Manas.
80. Erbaa Kızöldüren köyünden Tanas.
81. Erbaa Kızöldüren köyünden Koca Abus.
82. Erbaa Kızöldüren köyünden Boğalda oğlu Yorgi.
83. Erbaa Gökçukur köyünden Toma oğlu Çakır.
84. Erbaa’nın Herizdağı köyünden İstavros oğlu Yasef.
85. Erbaa’nın Herizdağı köyünden Yorgi.
86. Erbaa'nın Herizdağı köyünden Kalaycı oğlu Sava.
87. Lâdik’in Kalaycılar köyünden çete reisi Sokrat.
88. Karapınar köyünden Beraş oğlu Pandili.
89. Karapınar köyünden Lazari oğlu Panayot.
90. Karapınar köyünden Yani oğlu Papa Dimit.
91. Karapınar köyünden Papa Nikola.

* Metinde Yenlpuhre. Böyle bir köy yok. Tekke nahiyesine bağlı Yenidere olabilir.
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Adliye dairesiyle dışarıdan yürütülen soruşturma ve araştırmalara 
dayanarak yukarıda yazılı 91 kişinin eşkıyalık gasp, jandarma ve asker 
öldürme, Müslümanları imha ve hükümetin kuvvetini zayıflatarak Yu
nanlıların haince emellerini kolaylaştırmak için çaba harcadıkları arz 
olunur.

Komiser Yardımcısı Vekili Jandarma Bölük Kumandanı 
Muhittin Yüzbaşı İbrahim Hakkı

Süvari Alay Kumandanı Erbaa Kaymakamı
Mehmet Nevzat bin Arif Halil Rifat

ZARA KAZASI FACİALARI
Zara kazasmda Rum çetelerinin yapmış oldukları olaylardan I. Dün

ya savaşı zamanında 1915 yılından 1918 yılı Ekim ayı başlarına kadar 
olanların Divan-ı Harb’e ait olup Divan-ı Harb defterinden çıkarılmış olan 
listede 6 tür olay gösterilmekte ve bu olayları yapan Rum eşkıyasının ad
lan ile yaptıklan cinayetlerin nitelikleri kayıt edilmiş bulunmaktadır. 
Özellikle cetvelin 4 numaralı hanesinde söz konusu olan “Beşoluk” faci
asını gerçekleştiren ve I. Dünya Savaşı zamanında yolları basarak 17 ka
dar erkek öldüren ve 4 kadını iffetlerine saldırdıktan sonra yok eden 6 
yaşında bir oğlan çocuğu ile biri 6, diğeri 3 yaşmda iki kız çocuğunu da
hi parçalayarak cesetlerini yok eden bu kan içici haydutlar Sivas Harp 
Divanına gönderilerek cinayetle suçlandırılmışlardır. Harp Divanı defte
rinden çıkarılan özette bu olaylar olduğu gibi anlatılmakta olduğundan 
bu cetveli aynen buraya aktarmakla yetiniyoruz.

ZARA KAZASI OLAYLARI
Çete ve Zanlıların Adlan Suç Tarihi ve Mağdurlar

Boncuklusöğüt* köyünden Keşiş- 25 Ağustos 1916’da Boncuklusö- 
oğullarından Yani oğlu Kostan ve ğüt köyünden Fotaoğullanndan 
Yani oğlu Anastas. Dokuzoğlu Panayot’un yolunu ke

serek davarlarını ve eşyasını, ge
celeyin evinden büyükbaş ve kü
çükbaş hayvanlarını alıp gasp et
tikten ve Teğmen Alaaddin Efendi 
müfrezesine silahla saldırarak in
zibat bölüğü erlerinden Mehmet 
Ali’yi yaralamak maddelerinden.

* Boncukluseki, Zara, (Stoas)'ya bağlı muhtarlık. Meskun Yerler, c.l. s. 167.
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Suşehri’nin Saryeri* köyünden 
Çorcioğullarmdan Kostan oğlu Pa- 
nayot ve Boncuklusöğüt köyün
den Ligor oğlu Nikola, köyden Ya
ni oğlu Kostan ve Anastas’ın kar
deşi Ligor ve Yani oğlu Pilo ve Ka
raca ve Berberaki oğlu Ligor, köy
den Tus oğlu İlya ve Kuzman oğul
larından Lefter ve Şeker ve Şarye- 
ri köyünden Keşiş oğlu Tuman ve 
Katrancı oğlu diğer Kostan ve kar
deşi Papas Kostantin, Peramadla- 
rın Papas Kosti ve Todor oğlu Ligor 
ve Katrancı Kozma.

Göktepe** köyünden Avram oğlu 
Avram ve Sava oğlu Lazari, Kurba
ğa köyünden asker firarisi Değir
menci Todor ve Çobanoğlu Nöbet
çi Anastas.

Kızık köyünden çete reisi firari Va- 
sil ve aynı maksat üzerine çete ha
linde dağlarda gezerek eşkıyalık ve 
adam öldürmeye cesaret ettikleri 
iddiasıyla suçlandırılarak Sivas da 
tutuklu Suşehri’nin Şaryeri kö
yünden Sefil Kirmandı ve Gevher- 
taş köyünden at aramak üzere o 
çevreye gitmiş olan Ahmet Ağa ile 
Zaimoğlu Mehmet’i dahi öldürmek 
ve cesedini imha ve önceden Kova- 
cık-ı Bâlâ köyü yanında Mihail 
köyünden Keyho ve arkadaşı ve 
Tozaklı nahiyesinin Yüzkuş köyün-

* Metinde Şahyeri.
** Metinde Löktepe.

5 Mart 1917’de Kılan köyünden 
Halil oğlu Mehmet Onbaşının ge
celeyin silahlı olarak ağılını bas
mak sureti ile alıp gasp etmekten 
ve askerden firar ve çete teşkiline, 
kırlarda, dağlarda gezip dolaş
makla yolculara saldırıda bulun
mak maddelerinden.

9 Haziran 1917’de Şeref nahiyesi 
dahilinde gezerek Kurbağa köyü 
civarında kimlikleri bilinemeyen 
eşkıya çetesine yiyecek ve içecek 
vererek eşkıyalıklarının uzaması
na sebebiyet vermek suretiyle ya
taklık etmek ve Göktepe köyü ci
varında gizlenmek ve kimliği bili
nemeyen 2 Ermen iyi öldürmekten.

31 Temmuz 1919’da Zara’nın Gül- 
lüali köyünden Suşehri’nin Sülük- 
lü köyüne dönmekte olan göçmen 
Türk oğlu diğer adıyla Leşcioğulla- 
rından Haşan oğlu Mahmut Ça- 
vuş’un karısı Güllü ve kardeşi 20 
yaşında.
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ÇETE VEYA ZANLILARIN ADLARI
den Keyho ve arkadaşı ve Tozaklı nahiyesinin Yüzkuş köyünden 3 İslâmî 
öldürerek yok ettikleri ve takip sonucunda bulundukları zeminliği terk 
ile İnönü köyüne ve orada köy halkının hepsinin bilgisi ve yardımı ile evi
ni sığınma yeri yapıp, Farkcelep, Dereköy, Güllüali, Cami-i Kale, Kayadi- 
bi, Kavacık-ı Bâlâ ve Bazarbelanı köyü muhtarı Dülger oğlu Dimo Kahya 
marifetiyle fesat çıkardıkları ve adam öldürmüş oldukları gibi Kavacık-ı 
Bâlâ köyü civarında dahi Koyulhisar'ın Ortapare köyünden İhtiyar Ali ve 
Mustafa Ağaları dahi öldürüp yok ettikleri ve cesetlerini kireç kuyusuna 
attıkları, aşağıda adları sayılacak olan kişilerin istekleriyle yetenin erzak 
ve idarelerini, yatacak ve saklanacak yerlerini bulmak suretiyle eşkıya
lıklarını kolaylaştırmak ve sürdürmek ve götürdükleri hayvanları ve eş
yayı bilerek saklamak ve korumak suretiyle yataklığa ve böylece bir kıs
mının dahi anılan fiillerden haberdar oldukları halde hükümete haber 
vermeyerek aynı şekilde cinayetleri tamamlamak ve eşkıyalığın sürmesi
ne hizmet ettikleri 20 sayfa zabıt tutanaklarıyla 3 tane rapor ve soruştur
ma evrakında adları yazılı kimselerin ihbar ve maznunların kısmen itiraf
ları ve soruşturmanın akışının yardımıyla anlaşılmasından dolayı zanlı
lardan İnönü köyünden Sağır oğlu Dimo ve Kuyumcu oğlu Yani oğlu di
ğer Dimo ve Nikogos oğlu Yakor ve Tenekeci oğlu Tanas ve Sağır oğlu 
Haralambo oğlu Kozman ve Dama Yani ve Kuyumcu oğlu Raşilik ve Di
mo ve Haralambo oğlu Nikoylu Kostan oğlu Yorika, Celep köyünden Eki- 
ras’m oğlu ve Garipoğullarından Yani oğlu Yordam ve Kireki oğlu Kosti ve 
Güllüali köyünden Beraşküve oğlu Panayot oğlu Lazari, Vasil oğlu Yani 
diğer adıyla Yanko ve Foti oğlu Dimit ve Şiranoğullarından Forfor oğlu 
Tanas ve Fotioğullarından Pavli oğlu Kosti ve Fidanoğullarından Timos 
oğlu Yor ve Simon oğullarından Haci Yordam oğlu Haci Yani ve Günoğul- 
lanndan Timos oğlu Hambu ve Öksüzoğullarından Kozman oğlu Timos 
ve Anastas oğlu Fot ve Kızık* köyünden Eren oğlu Usta Vasil ve kardeşi 
Güllü ve 18 yaşında İlyas ve damadı Nuri, Nuri oğlu Mehmet ve amcası 
oğlu 19 yaşında diğer Mehmet ve köylerinden 20 yaşında Arap oğlu Dur
muş ve Arap oğlu 19 yaşında Veli ve kardeşi Musa ve adı bilinemeyen bir 
kadın ve yine Suşehri’nin Koççukur köyünden Ali oğlu Timur Ağa’nm 55 
yaşlarındaki karısı Emine, 25 yaşındaki kardeşinin oğlu Zübeyir ve 6 ya
şındaki torunu Ali, 6 yaşındaki diğer torunu Zeynep, 3 yaşındaki Güli- 
zar, Zara’mn Güllüali köyünden Uzun Halil oğlu İbrahim’in hizmetçisi, 
Aycakeş köyünden Mustafa oğlu Gülboy’u 1917 yılı Martının 31. Cumar
tesi günü Kızılyayla’smın Beşoluk mevkiinde çevirerek korkunç şekilde 
acımasızca öldürdükleri ve bunlardan Zeynep ve Gülizar ve Ali’nin ceset
lerini imha ve kadınlardan dördüne zorla tecavüz ettikleri ve eşya ve hay-

* Sivas Zara kazasına bağlı. Köylerimiz, s .  984.
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yanlarını ve nakit paralarını alıp gasp ettikleri ve Suşehri’nden gelen bir 
kadınla bir çocuğu, bu arada aynı şekilde öldürüp yok ettikleri ve deği
şik tarihlerde Kızık köyünde bir gece yatıp, sabah erkenden tuz yükleriy
le yola çıkan kimlikleri bilinemeyen Canikli tuzcular ile Kızık’daki Gölçu- 
kur oğlu Lefter evinde yatmış olan Koçhisar’ın Kal’a-i Bala köyünden Ha
cı Kireki oğlu Yasef ve Savaoğullarından Todor oğlu Haviki ve Sava oğul
larından Emanet diğer adıyla Karik, Sağır Kirişoğullarından Totor oğlu 
Yorika, diğer adıyla Pruderemyus ve Sarıoğlan oğlu Yani ve Yani oğlu Mi- 
hail ve Sava ve Semercioğullanndan Nikola oğlu Vasil, Kara Panayot 
oğullarından Anastas oğlu Yani ve Karayanioğullarmdan Pavli oğlu Ham- 
bo ve Vasil oğlu Pavli, Terzioğullarmdan Yani ve Cumaoğullarmdan 
Andreya ve Yanioğullanndan Pavli ve Gögsüküçükoğullarmdan İlya, Su
şehri’nin Değirmentaş köyünden Cebelüoğlu Pavli ve Semercioğullarm- 
dan Fot ve Kayadibi köyünden Hristo oğlu Yani ve Yor Kosti ve Kostanoğ- 
lu Panayot ve Dumanoğullarından Lazari ve Mendiş oğullarından Yani ve 
Dumanoğullarmdan Kosti ve kimlerden olduğu bilinemeyen Pavli ve Pan- 
dili oğlu Mihail ve Bazarbelanı köyünden Nikola oğlu Lefter ve diğer Lef
ter ve Kolsuzoğullarmdan Erhanikli ve Kalender oğlu Dimit, Kireki Niko
la ve Dülgeroğullanndan Salaman ve Kalaycıoğullanndan Matos ve İste- 
fanoğullarmdan Asador ve Kostan oğullarından Totoroğullarmdan Niko
la, Lazor oğullarından Deli Maryo, Dülgeroğullanndan İstadiyos ve Kel 
Panayotoğullanndan Sava, Menasi köyünden Kazma oğlu Kostan ve Ha- 
ci Petro(s), Armutluçayın köyünden David oğlu Yani ve Berber Dimo di
ğer adıyla Yorgi ile firari Liyor oğlu Kosti, Dereköylü Karayağır Haralam- 
bo oğlu Dimo ve bu çeteye yataklık eyledikleri iddiasından dolayı hakla- 
nnda soruşturma açılan aynı şekilde anılan tarihten beri tutuklu bulu
nan Armutçayın Muhtarı Nikola, Dereköylü Mihail ve Kayadibi köyünden 
Çiloğlanoğullanndan Anastas ve firari Kosti çetesine iltihak ile işbirliğin
de bulunan Dereköylü Sava oğlu Kireki ve Vasil oğlu İstefon ve Tanas oğ
lu Panayot, köyden Dimit oğlu Todor ve Esem oğlu Kızıklı Kosti.

SUÇ TARİHİ VE MAĞDURLAR
Osman oğullarından Tahsin oğlu Süreyya ve Kurusöğüt köyünden 

Davut oğlu Mehmet’in Koyulhisar şose yolu üzerinde Maden Boğazında 
önlerine geçerek aynı şekilde bunları korkunç bir şekilde öldürdükleri ve 
3’ünün cesedini yok ettikleri ve İnönü köyüne 20 dakika uzaklıktaki Kaf
kas 108. Alayının 1. Taburunun 2. Bölüğü neferlerinden Tokat’ın İhsan* 
köyünden Deli oğlu Haşan ve Baybun köyünden Mehmet oğlu Kâmil’i öl
dürdükleri ve bunlardan birini imha ettikleri ve silahlarını aldıkları.

* İhsanlye olabilir.
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12 Şubat 1917’de 6 nefer zayıf ve hasta asker.
25 Mayıs 1918’de Kayseri sancağının Develi kazasının Öğüd köyün

den Kürtoğullarmdan Murtaza oğlu Abdurrahman, Zulfeda köyünden 
Kızçavuş, Akdağ kazasının Müsellahkala köyünden Abdullah ve Hakkı 
Efendi ile Boğazlıyan’ın Başhoros köyünden Mehmet oğlu Veysel.

SON 10,5 AYLIK FACİALAR LİSTESİ
Şimdiye kadar ayrı ayrı açıklanan 12 kaza mıntıkasının büyük kıs

mındaki mezalim 1920 yılı sonuna kadar yapılmış olan olayları göster
mekte olup 1921 yılı başlarından 1921 Kasımının 17’sine kadaı, yani ge
çen yılın 10 ay ve 17 günlük olayları Merkez Ordusu tarafından tutulan 
resmî kayıtlara göre istatistik şeklinde genel bir cetvel düzenlenmiştir ki 
Merkez Ordusunun düzenlettirdiği bu cetvelde 10,5 aylık süre içerisin
de Pontus Rum çeteleri ile ortaya çıkan olaylar sonucunda gerek takip 
müfrezelerinden, gerek İslâm halkından şehit düşenlerin ve yaralananla
rın sayısı Müslüman köylerinde yakılan binaların sayısı ve bunlara kar
şılık eşkıyadan öldürülenlerin ve ele geçirilenlerin sayısı, yakılan ve tah
rip edilen eşkıya sığmaklarının sayısı toplu olarak görülmekte olup bu 
resmî cetvelden anlaşıldığına göre 10,5 ay içinde Pontus Rumları 326 ta
ne olay gerçekleştirmişler ve bunun sonucunda bizim takip müfrezeleriy
le Müslüman halktan 326 şehit, 57 kayıp, 176 yaralı ki toplam olarak 
659 insan kaybı olmuş ve Rum çeteleri tarafından 409 İslâm evi ve 11 
okul, cami, değirmen, samanlık gibi binalar yakılmış, karşılığında takip 
müfrezelerimiz çetelerden 457 haydutu diri olarak ele geçirmişler ve hay
dutların sığınmış oldukları 7 değirmen, 62 baraka, 21 ev, 9 mahalle, 18 
köy yakılmıştır.

GENEL ÖZET
Şimdiye kadar kaza merkezleri düzeninde belgeleri ve ayrıntılarıyla 

bildirilen mezalim özetlenecek olursa Pontus emeliyle çetecilik yapan 
Rum haydutlarının öldürüp şehit ettikleri İslâmların 1 641’i bulduğunu 
görürüz. Bu miktar kimlikleri ve adları tespit edilebilen, hükümetin bilgi 
dairesi içerisine girebilen şehitlerin adları olup şüphesiz ki daha birçok 
adlan bilinemeyen mazlum şehitler vardır. Rum çeteleri tarafından bu 
süre içerisinde yakılan ve tahrip edilen evlerin miktarı İçişleri Bakanı 
Fethi Bey’in 29 Aralık 1921 tarihli konuşmasında Millet Meclisi kürsü
sünden resmen bildirdiği şekilde o tarihe kadar 3 303 sayısına ulaşmış
tır. Orada bildirilen şehitler miktanna ki bu miktarı o zaman Bakan Bey
1 303 ve yaralıların adedini 147 olarak göstermişti. O beyandan sonra 
bilgi sahibi olunan miktarlar da eklenince genel toplam 1 641’i bulur. 
İçişleri Bakanının beyanatında 147 olarak bildirilen yaralılar miktarına 
daha sonra gelen Merkez Ordusu listesindeki 176 yaralı eklenince
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toplam 323 eder. Beyanatta 3 303 olarak gösterilen yakılan evler mikta
rı dahi listedeki 420 evin eklenmesiyle 3 723’ü bulmaktadır. Bunlardan 
başka Pontus çeteleri tarafından 1 800 kadar değişik gasp, soygunculuk, 
hırsızlık olayları yapılmış ve en az 2 000 000 ikimilyon kıymetinde büyük 
ve küçükbaş hayvan gasp olunmuştur. Yakılan ve yıkılan taşınmaz mal 
ile .çalman taşınabilir eşyanın bedeli dahi yine en aşağı bir tahmin ile 15 
milyon lirayı aşmaktadır. Bütün bu toplamlara Rum çetelerinin zulüm ve 
vahşetinden dehşete düşerek ev ve yurtlarını terk eden Müslümanların 
uğradıkları zararlar, iffetleri ayaklar altına alman kadın ve bakire kızla
rın ah ve feryatları, çetelerin takibatı yolunda hükümetin jandarma ve 
asker müfrezeleri için yaptığı masraflar ve emekler de eklenince Pontus 
Rum çetelerinin bu devlet ve millete ne kadar korkunç zararlara mal ol
duğu tüyler ürpertici acı bir gerçek şeklinde açıkça ortaya çıkar.
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OCAK 1922 BAŞLANGICINDAN 22 HAZİRAN 1922 TARİHİNE 
KADAR PONTUS RUMLARININ SON HAREKETLERİ 

VE FACİALARI
Yukarıda açıklanan belgeler ve cetveller ile genel özet 1922 yılı Aralık 

ayına kadar cereyan eden olayları göstermektedir. Kitabın yazılmasının 
hemen ardından ortaya çıkan yukarıda kaydettiğimiz bilgiler ise* 1922 
yılı Ocak ayı başlarından 1922 yılı Haziranının 22’sine kadar olan Pon- 
tuscularm son yaptıkları boğazlarcasına hareket ve faaliyetlerinden söz 
etmektedir. Bu yüzden bundan önceki genel özet toplamına yukardaki 
olaylar toplamını eklemek gerekmektedir.

2.1.1922 : Çarşamba’nın Karaziya köyünün Adana Mahallesi 
28.12.1922’de Rum çeteleri taralından basılarak yaklaşık 975 kg (39 ki
le) zahire ile 56 baş büyükbaş hayvan gasp edilmiştir.

Çarşamba-Samsun yolunun tam ortasında Kullu köyünden Baha
dır’m evi 28-29 Aralık 1921’de Rum eşkıyası tarafından basılarak Baha
dır öldürülerek mallan ve eşyası gasp edilmiştir. Bafra'nın 23 km. güne
yinde ve Kızılırmak’ın sol kıyısında Yiğitalan köyünün Kova Mahallesi 29- 
30 Aralık gecesi Rum haydutları tarafından yakılmış ve bir kız çocuğu öl
dürülmüş ve 29 büyükbaş hayvan gasp edilmiştir. Samsun ile Çakallı 
arasında bulunan müfrezemiz Sanyusuf ve Andonoğlu köyleri civarında 
27.12.1921'de Rum haydutlarının saldırısına uğrayarak çatışma sonu
cunda müfrezeden bir başçavuş yardımcısı şehit ve bir er yaralanmıştır.

2.1.1922 : Ünye’den 31.12.1921’de hareket eden Niksar yolcuları Çu- 
kurluhan civarında silahlı 10 kişi tarafından soyulmuşlardır. Çarşam
ba’nın Balcılı köyü 28-29 Aralık 1921 gecesi 150 kadar Rum eşkıyasının 
saldırısına uğramış ve köyden bir erkekle bir kadm yaralanmış ve 3 ev, 2 
samanlık haydutlar tarafından yakılmıştır.

Ladik Gölü doğusunda ve Kavak-Erbaa yolu üzerinde Kabacagöz kö
yüne 1-2 Ocak 1922 gecesi saldıran 300 kadar Rum eşkıyası köydeki er
zak ve eşyayı 20 kadar büyükbaş hayvanı gasp etmişler ve 3 ihtiyar ka
dını şehit ettikten sonra köyü ateşe vererek savuşmuşlardır. Köyden 30 
kadar ev yakılmıştır.

5.1.1922 : Çarşamba’nın 14 km. kuzeybatısmda Karabağçe** köyün
den 31-1 Ocak 1922 gecesi Rum haydutlan tarafından 4 büyükbaş hay
van gasp olunmuştur.

Bafra’nın 25 km. güneybatısında Kanlıgüney köyünün Sakızcı Mahal
lesi 31-1 Ocak 1922 gecesi Rum haydutları tarafından basılarak 35 bü
yükbaş hayvan gasp edilmiştir.

* 144-145 sayfalar arasında verilen 144a ve 144b deki cetveldeki bilgiler.
** Metln'de Karalabağçe, Köylerimiz, s. 720 : Karabağçe (Karabahçe)
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7.1.1922 : Lâdik’in 4 km. kuzeydoğusunda Karaabdal İslâm köyünü 
5-6 Ocak 1922 gecesi basan 300 kadar Rum eşkıyası çatışma sonucu 
uzaklaştırılmışsa da halktan biri şehit düşmüş ve köyün bazı kısımları 
eşkıya tarafından yakılmıştır.

10.1.1922 : Havza’nın Çemenli nahiyesinde 6-7 Ocak gecesi toplan
mış olan Rum haydutları köyün büyük ve küçükbaş hayvanlarını gasp 
etmişler ve köyü yakmışlardır. Halktan bir şehit, bir yaralı vardır. Bafra 
mıntıkasında 7.1.1922 gecesi sayılan bilinemeyen Rum haydutlan, Baf
ra’nın Hamiyetlü adlı İslâm köyüne saldırıda bulunarak 25 evi yakmışlar 
ve bir miktar zahire ile 200 büyükbaş hayvanı gasp etmişlerdir. Yapılan 
çatışmada halktan bir şehit bir yaralı vardır.

31.1.1922 : 1.7.1922 günü 100’den fazla Rum eşkıyası Samsun civa
rındaki ve Rum köyündeki 10. Fırka birliklerine ve müfrezesine saldırmış 
yapılan çatışma sonucunda köylüden bir kişi yaralanmıştır.

15.1.1922 : Samsun civarında Çorama köyünün kuzeyinde 12-
13.1.1922 gecesi Rum haydutları birkaç ev yakmışsa da müfrezelerimiz 
yetişerek uzaklaştırmışlar dır. Bafra mıntıkasında 12-13.1.1922 gecesi 
200 kadar Rum eşkıyası Enkiz meraları ile Kumcağız köyüne saldırarak 
iki evi yakmışlar ve 12 sığırı gasp etmişlerdir.

17.1.1922 : Lâdik mıntıkasında 14-15.1.1922 gecesi Rum eşkıyası 
Yumaklı köyünü basmak istemişse de civardan gönderilen askeri birliğin 
gelmesi üzerine firar etmişlerdir. 15-16.1.1922 gecesi Sarıksız köyünü 
basan 30 kadar Rum eşkıyası yapılan çatışma üzertne bir ölü bırakarak 
kaçmışlardır.

18.1.1922 : Havza’nın 10 km. batısındaki Kesruf ormanında gizlenen 
Rum eşkıyası ile takip müfrezelerimiz arasında yapılan çatışmada bir as
kerimiz yaralanmıştır.

19.1.1922 : Erbaa’nın 28 km. güneybatısında bulunan Dazlıderesi ci
varına karargah kuran Rum eşkıyasmm saldınsıyla 18.1.1922’de başla
yan çatışmada askeri birliklerden iki şehit, bir yaralı vardır.

21.1.1922 : Dazlıdere’de eşkıya ile birliklerimiz arasında ortaya çıkan 
çatışmalarda 7 askerimiz şehit olmuş ve biri subay olmak üzere 19 asker 
yaralanmıştır.

Bafra mıntıkasında 19.1.1922 gecesi Tekke, Sarmaşık köylerine sal
dıran Rum eşkıyası çatışma ile uzaklaştırılmıştır. Eşkıya bir binayı yak
mıştır.

Samsun güneyinde bir müfrezemizle haydutlar arasında yapılan ça
tışmada 2 şehit, bir yaralımız vardır.

26-28.1.1922 gecesi Kumcağız’a Rum haydutları saldırmışsa da 
uzaklaştırılmıştır.
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Bafra’nın 25 km. güneyinde ve Kızılırmak’ın dirsek oluşturduğu yer
de bulunan Yiğitalan köyünün Koz Mahallesinden 7 ev, 4 samanlık, 6 
ambar 25-26.1.1922’de Rum eşkıyası tarafından yakılmıştır.

28.1.1922 : Ünye’nin Çavdar köyünden Topoğlu İbrahim’in karısı 
20.1.1922’de Ermeni Serup çetesi tarafından şehit edilmiştir.

2.2.1922 : Cubi deresinde toplanan eşkıya ile yapılan çatışmada bir
liklerimizden 4 şehit, 8 yaralı olmuştur. Erbaa'nın 20 dakika doğusunda
ki Aleddin köyü halkı 1.2.1922’de ormandan odun keserken 15 kadar si
lahlı Rum eşkıyasının saldırısına uğramış ve halktan 3’ü şehit olmuştur.

4.2.1922 : Cubi deresi çatışmalarında Rum eşkıyası tarafından bir 
subay 19 asker yaralanmış ve 9 er şehit edilmiştir.

5.2.1922 : Yozgat çevresinde Akdağmadeni’ne gitmekte olan Müslü- 
mân iki kardeş Maden’in Kanlıpmar civarında 11 silahlı Rum haydutu 
tarafından saldırıya uğramışlar, birisi şehit edilmiş diğeri kaçmıştır.

Cubi’de eşkıya yanında birçok Rus tüfeği ve fazla miktarda saplı Al
man bombası ortaya çıkarılmıştır.

6.2.1922 : Samsun batısında Nebyan dağı kuzeyinde Cabaköynelü ci
varında askerimizden bir er eşkıya tarafından şehit edilmiştir.

8.2.1922 : Gümüşhacıköyü kazası sınırları içerisinde Balıklı İslâm 
köyünün hayvanlarını gasp eylemiş olan Rum haydutları ile yapılan ça
tışmada halktan iki şehit verilmiştir.

9.2.1922 : Havza çevresinde Tahniye* köyü civarında birliklerimizle 
Rum eşkıyası arasında ortaya çıkan çatışmada iki er şehit olmuştur.

Ünye kazasının Ağudere** köyünden Molla Mehmet Rum eşkıyası ta
rafından öldürülmüş, karısı yaralanmıştır.

12.2.1922 : Armut köyünün camisi Rum eşkıyasından Topaloğlu Pa- 
pas tarafından yıkılmıştır. Eşkıya tarafından Erbaa kazası emniyet gö
revlilerinden 3 er şehit edilmiş ve 3 er yaralanmıştır.

17.2.1922 : Hacılar dağının batısındaki Aladon köyüne 14-15.2.1922 
gecesi Rum eşkıyası saldırmıştır.

15-16.2.1922 gecesi Müşna’***dan geçerken Rum asileri bir müfreze
mize baskm yapmışlar müfrezeden bir er yaralanmış, bir hayvan ölmüştür.

18.2.1922 : Samsun şehrinden isyana katılmak isteyen 3 asi Rum
16-17.2.1922 gecesi Samsun’un doğu çıkışında devriyelerimizle çatışma
ya girişmiş ve firar etmişlerdir. Beraberlerinde götürdükleri yiyecek mal
zemelerine el konulmuştur.

* Metinde Tehnlye, Köylerimi*, s, 723 : Tahna olabilir.
** Metinde Ağıdere, Köylerimi*, s. 193 : Ağudere
*•* Muşna, Meskun Yerler, c.II, s. 848 : İnebolu’nun Abana bucağına bağlı bir köy.
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22.2.1922 : Nebyan dağındaki asilerle yapılan çatışmada bir subay 
vekili şehit olmuştur.

24.2.1922 : Kızılırmak sahilindeki mağaralarda gizlenen Rum asileri 
Hızırköy güneyinde kayıklara binerek çevre köylere saldırmak istemişler
se de uzaklaştırılmışlardır.

26.2.1922 : Merzifon kazasmm Paşaderesi’nde sayıları bilinemeyen 
bir Rum çetesi değirmenleri basarak mevcut zahireleri almıştır.

Gümüşhacıköy’ün Şıhlar köyü civarında 150 kadar tahmin olunan 
bir Rum çetesi 24.2.1922 tarihinde odun getirmeğe giden halktan 7’si er
kek, l ’İ kadın olmak üzere 8 İslâmî öldürmüşlerdir. 24-25.2.1922 gecesi 
yine bu Rum çetesi Öküzlüpmar köyünden 2 erkek, 1 kadın Müslüman 
üzerine saldırarak kadmı ağır surette yaralamışlardır.

Diğer bir Rum çetesi Köprü’nün Kuşçular köyüne defalarca baskm 
yapmış ise de püskürtülmüştür. Yalnız bir katır gasp etmeyi başarmış
lardır. Birgün önceki çatışmada bir er şehit olmuş, 5 er yaralanmıştır.

25.2.1922’de Terime* köyü otlağından 49 hayvan, 25 kişilik Rum eş
kıya çetesi tarafından gasp edilmiştir.

25-26.2.1922 gecesi Tekkeköy civarında görülen 15 asi ile yapılan ça
tışmada asiler uzaklaştırılmıştır. 2 şehit, 3 yaralı vardır.

28.2.1922 de asilerle yapılan çatışmalarda bir kişi şehit, ikisi ağır bi
ri hafif 3 yaralı vardır.

1.3.1922 : Kuşbükü** mıntıkasındaki çatışmada halktan bir kişi ya
ralanmıştır.

6.3.1922 : 3.3.1922’de Havzadan Nebyan mıntıkasındaki birliklere 
yiyecek götüren askerî kafile ile Üçpmar civarında toplanmış olan asiler 
arasında ortaya çıkan çatışmada kafileden bir şehit, bir yaralı verilmiş ve
6 eşek asilerin eline geçmiştir.

7.3.1922 : Samsun sınır kumandanlığından Havza’ya gönderilen 400 
boş çuvalı taşımakta olan üç eşek Kadamut*** ile Ciniş arasında beş asi 
tarafından gasp edilmiştir. Bir asker yaralanmıştır.

7.3.1922 : Tavşan Dağında bulunan daha önce boşaltılan Derealan 
namındaki İslam köyü 2.3.1922 gecesi asi Rumlar tarafından yakılmış
tır. 5-6.3.1922 gecesi Ahmetbaba köyüne saldırmak isteyen asi Rumlar
la halk arasında ortaya çıkan çatışmada asiler kaçmaya mecbur edilmiş 
ve halktan iki kişi şehit olmuştur.

• Metinde Terime, Meskun Yerler, c. II, s. 1059, Terlce, Çarşamba'ya bağlı bir köy.
•* Metinde Kuşyünü. Meskun Yerler, c.U, s. 763 : Bafra'nın Sarpun bucağına bağlı.

Kadamot, Köylerimiz, s. 709.
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10.3.1922 : 1.3.1922 tarihinde Havza civarında asiler eline düşen iki 
İslama ait eşya elde edilmiş ve yapılan araştırma sonucunda adı geçenle
rin Soflular köyü civarında asiler tarafından şehit edildikleri anlaşılmıştır.

11.3.1922 : 9-10.3.1922 geceleri Samsun’a girmek isteyen 11 asi 
Rum, devriyeler tarafından yakalanmıştır.

Tokat’m Hambolad, Hacıali köylerinde bulunan asiler Yaylacık ve 
Kozlu köylerine saldırarak yiyecek almışlar ve 8.3.1922’de Niksar-Erbaa 
yolunda yolcuları soyarak hayvanlarını gasp ve bir yolcuyu şehit etmiş
lerdir. Asiler 6.3.1922’de Tokat’m Beşveren* köyünü basarak civar köy
leri yiyecek almak için yağma edecekleri tehdidinde bulunmuşlardır.

12.3.1922 : 9.3.1922 gecesi Merzifon’un Paşaderesi’ndeki un fabrika
sına saldırmak isteyen 80 silahlı asi Rum, çatışma sonucunda kaçmaya 
mecbur olmuşlardır. 9-10.3.1922 gecesi İlisu kazasının Salbaş köyüne 
gelen kimlikleri bilinemeyen 4 silahlı haydut halktan 21 altın, 106 lira ile
1 at alarak Mecitözü yönüne kaçmışlardır.

15.3.1922 : 13.3.1922’de Vezirköprü’nün Alyo** köyüne saldıran asi
ler tarafından bir ev yakılmıştır. Köyün toptan yakılmasına yetişen müf
rezelerimiz engel olmuşlardır.

Erbaa'nın Fmdıcak köyünden 3 Müslüman köylerine dönerlerken asi 
Rumların saldırısına uğramışlar, bir Müslüman şehit olmuştur.

16.3.1922 : Bafra'nın doğusundaki Osmanbeyli köyüne saldıran 40 
silahlı asi Rum, köyün hayvanlarından 50’sini gasp etmişler ve bir çoba
nı şehit etmişler, diğer çobanı yaralamışlardır. 14.3.1922’de Ladik’in 
Nusretli köyüne ait 200 koyun Rum asileri tarafından gasp edilmiştir. İs- 
tavloz deresi çatışmasında bir subay yaralanmış ve bir asker şehit ol
muştur.

16.3.1922 gecesi Tozanlı köyünün Gürgenköyü adındaki mahallesine 
saldıran Rum asileri bulunan eşya ve zahireyi gasp etmiştir.

19.3.1922 : 17-18.3.1922 gecesi Havza'nın Kamlık köyü değirmenine 
saldıran âsiler bir İslâmî yaralamışlar ve firar etmişlerdir.

18.3.1922’de Meâlihora civarından Yeşilırmak’ı geçerek Yenişenbükü 
güneyindeki Kırkharman köyüne saldıran eşkıya uzaklaştırılmıştır.

22.3.1922 : Bafra mıntıkasında Çağşur’un kuzeybatısında ve Kızılır- 
mak’ın sol kıyısındaki Köleyurdu köyünün Hacıyaylası Mahallesine sal
dıran âsiler 4’ü erkek l ’i kadın olmak üzere 5 İslâmî şehit etmişler ve bir 
kadmı yaralamışlar, 7 evi yakmışlar ve 7 büyükbaş hayvan ile mevcut eş
ya ve zahireyi gasp etmişlerdir.

* Metinde Beşvlren, Köylerimi*, s. 501 : Beşören.
** Metinde Alyo, Köylerimi*, s. 724 Ayvalı olabilir.
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19.3.1922’de bir asi müfreze Bafra güneyindeki Aktekke köyüne sal
dırmış ise de uzaklaştırılmıştır.

17-18.3.1922 gecesi Tokat’ın Ohtab* nahiyesi merkezi Rum asileri ta
rafından yakılmıştır. İki yaralı ve 1 şehit vardır. 500’den fazla hayvan 
gasp edilmiş ve birçok eşya yağma edilmiştir.

Vezirköprü mıntıkasındaki çatışmalarda 11 asker, 2 köylü yaralan
mış ve bir asker, 3 köylü şehit olmuştur.

23.3.1922 : Asiler tarafından Çarşamba mıntıkasında bir nefer bir 
köylü yaralanmış ve bir köylü şehit edilmiş bir subay 2 asker yaralanmış 
ve 3 asker şehit olmuştur.

24.3.1922 : Vezirköprü mıntıkasında bir asker yaralanmış ve bir as
ker şehit olmuştur.

25.3.1922 : Ciniş civarında bir jandarma şehit edilmiş Vezirköprü 
mıntıkasında bir asker yaralanmış, 2 asker şehit olmuştur.

26.3.1922 : Erbaa mıntıkasındaki çatışmalarda jandarmadan bir şe
hit ve köylüden bir yaralı vardır.

28.3.1922 : Kavak’ın Karacalar köyüne alt 5 büyükbaş hayvan gasp 
edilmiştir. Vezirköprü mıntıkasında bir İslâm şehit ve köylülerin zahire
si gasp edilmiştir.

31.3.1922 : Çarşamba mıntıkasında asiler tarafından bir İslâmdan 
bir at ile bir miktar zahire gasp edilmiştir.

Bafra mıntıkasındaki çatışmalarda iki asker yaralanmıştır.
2.4.1922 : Çarşamba mıntıkasında Ulaş köyüne saldıran asiler 4 evin 

eşyası ile 7 baş sığın gasp etmişlerdir.
Lâdik mıntıkasında bir İslâma ait bir eşek yükü ile birlikte asiler ta

rafından gasp edilmiştir.
3.4.1922 : Bafra mıntıkasında köyüne dönmekte olan 3 İslâmdan bi

risi asiler tarafından götürülmüş ikisi canını kurtarmayı başarmışlardır.
Amasya’nın Ezinepazar nahiyesindeki Abacı köyü 1-2.4.1922 gecesi 

asiler tarafından toptan yakılmış, sığırları gasp edilmiş ve köy imamı da
hil olduğu halde 6 İslâm şehit edilmiştir. Amasya’nın Akdağ nahiyesin
den 2 İslâm âsiler tarafından zor kullanılarak dağa kaldırılmış ve bir İs
lâm şehit edilmiştir. Gümüşhacıköy’ün Saraycık köyü değirmenine saldı
ran âsiler değirmende bulunan 4 İslâmın silahlarını ve cephanelerini ve 
mevcut zahirelerini gasp etmişlerdir.

•  Metinde Vehtab yazılmış, doğrusu Ohtab olmalıdır.
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4.4.1922 : Erbaa mıntıkasında asiler Keçecibaba köyüne saldırmış
lardır. Vezirköprü mıntıkasındaki çatışmalarda bir asker yaralanmış ve 
bir hayvan ölmüştür.

5.4.1922 : Samsun civarındaki çatışmada bir asker şehit olmuş, Ka
vak nahiyesindeki çaüşmada bir asker şehit, bir asker yaralı ve halktan 
iki şehit vardır.

6.4.1922 : Vezirköprü mıntıkasında İğdeli Değirmen’e Rum haydutla
rı saldırarak mevcut zahireleri almışlardır.

Bafra mıntıkasındaki çatışmalarda bir asker, Vezirköprü çatışmasın
da halktan bir şehit vardır.

8.4.1922 : Samsun civarındaki çatışmada bir asker yaralanmış bir 
asker şehit olmuştur. Vezirköprü mıntıkasındaki çatışmalarda iki asker, 
aynı şekilde Erbaa mıntıkasındaki çatışmada bir asker şehit olmuştur.

8.4.1922 : Çarşamba mıntıkasında âsiler tarafından Sofualan köyün
den 3 İslâm şehit olmuş ve adı geçen köyün değirmeninde bulunan zahi
re gasp edilmiştir. Vezirköprü mıntıkasında 2 asker yaralanmış ve bir 
hayvan ölmüştür.

9.4.1922 : Bafra mıntıkasındaki çatışmalarda halktan bir kişi şehit 
olmuş, Lâdik mıntıkasındaki çatışmalarda bir yaralı, Vezirköprü mıntı
kasındaki çatışmalarda 2 asker şehit olmuş ve 2 asker de kaybolmuştur.

14.4.1922 : Kavak nahiyesinin Koşaca köyünden 2 İslâm şehit ol
muş, bir İslâm yaralanmıştır. Tokat mıntıkasındaki Ilıcadağ’a odun kes
meğe giden bir İslâm âsiler tarafından yaralanmıştır.

Samsun çevresindeki çatışmada bir asker şehit olmuş, Tokat yakı
nındaki çatışmada bir asker yaralanmış ve halktan 2 kişi şehit olmuştur.

15.4.1922 : Samsun’un Hacınâibler köyüne saldırmak isteyen âsile
rin saldırıları başarısızlıkla sonuçlanmış ve kaçmaya mecbur olmuşlar
dır.

Erbaa mıntıkasında Boğa yaylası güneyindeki Kârız köyünün bir kıs
mı âsiler tarafından yakılmıştır. Buradaki çatışmada bir asker, 3 Müslü
man köylü şehit olmuş ve bir asker ile bir Müslüman köylü yaralanmış
tır. Kârız köyü çatışmasında 2 asker ile bir İslâm şehit ve 2 İslâm yara
lanmıştır.

17.4.1922 : Niksar mıntıkasında çift süren bir İslâm köylüsüne asiler 
tarafından atılan mermiler köylünün bir öküzünün ölmesine sebep ol
muştur.
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Vezirköprü mıntıkasındaki çatışmalarda 2 asker şehit olmuş, bir as
ker yaralanmıştır. Havza’nın Turnik* köyü değirmenine saldıran âsiler 
tarafından 2 İslâm şehit ve bir İslâm yaralanmıştır.

Vezirköprü mıntıkasındaki çatışmalarda halktan bir kişi şehit olmuş
tur. -

Çarşamba mıntıkasında, Kadıkiriş civarında otlayan hayvanlar eşkı
ya tarafından gasp edilmiş ise de müfrezelerimiz yetişerek saldırganları 
uzaklaştırmışlar dır.

Lâdik mıntıkasında âsiler tarafından Nusretli köyüne saldırmış ve bir 
miktar hayvan gasp edilmiştir.

19.4.1922 : Kavak’ın Alagömlek** köyü civarındaki boş bir samanlık 
âsiler tarafından yakılmıştır.

Bu civarda Çikayık çevresindeki Ağcakese*** köyünün bütün hayvan
lan âsiler tarafından gasp olunmuşsa da geri alınmıştır.

Erbaa bölgesinde Endikpmarı civarında otlayan hayvanlardan 23 baş 
hayvan silahlı Rum haydutları tarafından gasp edilmişse de takip sonu
cunda 8’i geri alınmıştır. Bafra bölgesinde köylerine dönmekte olan 6 İs
lâm Dura yakınında âsilerin saldırılarına uğrayarak âsiler tarafından gö
türülmüşlerdir. Bunlardan birisi kurtulabilmiştir.

21.4.1922 : Havza’nın Alaşeyh köyü yakınındaki değirmene bir kısım 
Rum eşkıyası saldırıda bulunmuştur.

Tokat bölgesindeki Siren**** ve Keçecibaba köylerine âsiler saldırmış
lardır.

22.4.1922 : Çarşamba bölgesinde Tüngel köyü civarında bir İslâm'ın 
erzakı eşkıya tarafından gasp edilmiştir.

24.4.1922 : Erbaa bölgesinde Rum eşkıyası tarafından Teke nahiye
sinde bir süvari jandarma erine ateş edilmiş ve bindiği hayvan gasp edil
miştir. Karaabdal nahiyesinde otlamakta olan hayvanlardan 5’i eşkıya 
tarafından gasp edilmiştir.

20.4.1922 : Erbaa mmükasmda Hacıköy ve Kadim***** köylerine sal
dırmak isteyen âsiler püskürtülmüştür. Vezirköprü mıntıkasındaki Köp- 
rü’nün Alaca köyünden iki İslâm değirmene zahire götürdükleri esnada 
âsiler tarafından birisi şehit edilmiş diğeri yaralanmış ve bir hayvan öl
dürülmüştür.

*  Köylerimi*, s. 723, Havza’nın Karahaltl nahiyesine bağlı bir köy.
** Metinde Alakürek veya Alakilrk, K öy ler im i*,710 : Alagömlek.
*** Metinde Aşcıköse, Köylerimi*, s. 710 : Ağcaköse; Meskun yerler, c.I, s. 12 : Ağcakese.
**** Metinde Siren, Köylerimi*, s. 504'de yer alan Turhal’a bağlı Serpin olabilir.
***** Metinde Kırım, Köylerimi*, s. 508 : Kadim.
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Tokat mıntıkasındaki çatışmada bir asker şehit olmuş, 2 asker yara
lanmış ve 2 hayvan ölmüştür.

26.4.1922 : Çarşamba’nın Boyacılu köyüne ait sığırlar âsiler tarafın
dan gasp edilmişse de geri alınmıştır.

27.4.1922 : Çarşamba mıntıkasında Hamzalı köyünün Gökçeğiz Ma
hallesine saldıran âsiler tarafından bir İslâm ile 6 baş hayvan götürül
müştür.

Lâdik mıntıkasındaki Hisarcık nahiyesinin Acısu ve Kılavuzlu köyle
rine âsiler saldırmışlardır. Çarşamba mıntıkasındaki çatışmada halktan
2 kişi şehit olmuştur.

29.4.1922 : Çarşamba mıntıkasındaki Ayvacık civarında merada ot
layan bir miktar koyun âsiler tarafından gasp edilmiştir.

Erbaa’nm Tu salı deresindeki Haşan Ağa’nm değirmenine saldıran 
âsiler değirmendeki halka ekmek yaptırarak yemişler ve halktan bir İslâ
mî beraberlerinde götürmüşlerdir. Erbaa’nm Yenidere’sine ait hayvanlar
dan 6 sığır, 1 eşek âsiler tarafından gasp edilmiştir. Amasya'nın Ezine- 
pazan nahiyesindeki Karataş köyüne âsiler saldırmış ve 5 ev yakılmış 
150 davar ile 3 manda, 15 sığır, 4 eşek gasp olunmuştur. Köylüden 2 ka
dın, 2 çocuk şehit olmuştur.

Niksar mıntıkasındaki çatışmalarda 2 asker yaralanmış ve 4 asker 
şehit olmuştur.

30.4.1922 : Samsun’dan hareket eden 2 yolcu arabasına saat 8.00’de 
Ciniş ile Çakallı arasında saldıran asiler tarafından 2 İslâm şehit edilmiş, 
iki tane araba hayvanı gasp edilmiştir.

1.5.1922 : Amasya’nın Sarayözü köyüne silahlı Rum asileri baskın 
yapmışlarsa da uzaklaştırılmışlardır.

3.5.1922 : Kavak’ın Koşaca köyüne saldıran asiler püskürtülmüştür. 
Gümüşhacıköyü’nün Kavak köyüne ait 25 sığır asiler tarafından gasp 
edilmiştir.

5.5.1922 : Lâdik’in Başalan köyü civarında otlamakta olan 40 baş sı
ğırı asiler gasp ederek firar etmişlerdir.

Vezirköprü’nün Elemi köyüne ait bir çobanla 18 sığır asiler tarafın
dan götürülmüştür. Samsun güneyindeki Çorak köyüne ait 44 koyun 
asiler tarafından gasp edilmiştir. Aynı şekilde Çiniş civarındaki Gökalan* 
ve Duzaklı** köylerine ait hayvanlar silahlı haydutlar tarafından gasp 
edilmiştir. Ambarpmar Mahallesine saldıran asiler 2 kadın şehit etmiş
ler, 2 kadmı da yaralamışlardır. Hacınaili*** köyüne Rum asileri saldır-

* Metinde Küpalan, Köylerimi*, s. 714 Gökalan.
** Metinde Duzaklı, Köylerimi*, s. 726'dakl Kapaklı olabilir.
*•* Bafra’ya bağlı Hacınûbl mahallesi olabilir. Daha önce Hacınâtbll olarak geçti.
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mışsa da uzaklaştırılmışlardır. Kavak'ın Gulam köyünden Çukuryol’a ge
len 3 erkek İle bir kadın asilerin saldırısına uğramış bunlardan bir erkek 
ile bir kadın kurtulmayı başarabilmişse de 2 erkek götürülmüştür.

Bafra doğusundaki Arslan Çiftliği civarında otlamakta olan hayvan
lardan 17’si eşkiya tarafından gasp edilmiştir. Ladik mıntıkasında Uyşar 
köyüne ait olup Beldağı civarında otlayan 32 öküz, 4 eşek, 3 çobanla bir
likte asiler tarafından götürülmüştür.

Havza’nın Köprübaşı köyü civarında otlamakta olan 40 baş sığır asi
ler tarafından gasp edilmiştir.

Samsun güneyindeki Dereler köyü çatışmasında bir asker şehit ol
muş ve 2 asker yaralanmıştır.

7.5.1922 : Vezirköprü mıntıkasında Boruk* köyü civarında otlamak
ta olan hayvanlarla 7 çoban asiler tarafından götürülmüştür. Aynı şekil
de Köprü’nün Devealan civarındaki değirmene saldıran asiler tarafından 
değirmende bulunan 2 İslâmdan birisi şehit edilmiş, diğeri kurtulmuş
tur. Köprü kuzeyindeki Yaylacık köyüne saldıran asiler 15 evi yakmış ve 
60 baş hayvanı gasp etmiştir. Gümüşhacıköyü kazasındaki çatışmada 
bir asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştır.

Çarşamba mıntıkasında Terice köyüne ait 4 baş manda asiler tarafın
dan gasp edilmiştir.

Vezirköprü mıntikasındaki çatışmalarda 3 asker şehit olmuş, 6 asker 
yaralanmıştır. Aynı şekilde Erbaa mıntıkasındaki çatışmalarda 1 asker 
şehit olmuştur.

15.5.1922 : Çarşamba mıntıkasındaki Şıhlı köyüne saldıran silahlı 
Rum eşkıyası püskürtülmüş ise de eşkıya tarafından 2 ev yakılmıştır.

Kavak doğusundaki Hisarcık nahiyesinin Maraş köyüne ait hayvan
lar eşkıya tarafından gasp edilmiştir. Acısu köyüne ait 17 hayvanla 1 İs
lâm asiler tarafından götürülmüştür. Aynı mıntıkada Satılmış köyüne ait 
190 koyun asiler tarafından gasp edilmiştir. Erbaa’nın Baraklı köyü ci
varında çift süren 5 İslâm asiler tarafından Zazlı**ya götürülmüş ve bun
lardan 2’si firar ederek kurtulmuşlar, diğer 3 İslâm için 600 lira ile 500 
kg 20 kile zahire kurtuluş fidyesi olarak istemişlerdir.

Kavak’ın Serniç*** köyüne ait 100 koyun asiler tarafından gasp edil
miştir. Erbaa’nın Ağcaalan köyüne saldıran asiler tarafından bir miktar 
hayvan götürülmüş ise de fazla zarar-ziyana müfrezelerimizin yetişmesi 
ile meydan verilmemiştir. Niksar mınükasmda İnmelik**** köyüne ait 
olan sığırlar Rum eşkıyası tarafından götürülmüştür. Erbaa’nın Ağca-

* Metinde Borik.
• *  Meskun yerler, c.ll. s. 1174 : Tokat’a bağlı Zarara olabilir.

Metinde Sevinç. Semlç olmalıdır.
*••• Böyle bir köy bulunamadı. Metinde İnmellk
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alan köyünden silahlı Rumlar tarafından bir kız çocuğu şehit edilmiş ve
2 asker yaralanmıştır.

11.5.1922 : Erbaa mıntıkasında Koşu köyüne ait hayvanlar eşkıya ta
rafından gasp edilmiş ise de geri alınmıştır.

Tokat mıntıkasında Zara köyüne ait hayvanlar asiler tarafından gasp 
edildiğinden takip edilerek geri alınmıştır.

13.5.1922 ¡Samsun’un sebze bahçelerine asiler saldırmışlardır. 
Samsun’un güneyinde Çorak köyüne saldıran asiler 3 çocuğu şehit et
mişler, 250 koyunu gasp etmişlerdir.

Çiniş doğusundaki Başalan köyüne saldırıda bulunan asiler çatışma 
ile uzaklaştırılmışlardır. Çorak köyü civarındaki eşkıya ile yapılan çatış
mada bir asker yaralanmış ve Bafra mıntıkasında 3 asker şehit olmuş
tur.

Samsun’un Kavak nahiyesi doğusundaki Hisarcık nahiyesinin Gök- 
göz köyü değirmeninin zahiresini asiler götürmüşlerdir. Çarşamba'nın 
Karamaslu* köyünden bir İslâm 3 öküzle birlikte asiler tarafından kaldır 
rılmıştır.

14.5.1922 : Çarşamba mıntıkasında Aşıklu köyüne saldırmak isteyen 
asiler isteklerine kavuşamadan firara mecbur edilmişlerdir.

15.5.1922 : Samsun doğusundaki Merd ırmağı civarında bir müfreze
mize saldıran eşkıya uzaklaştırılmıştır. Yalnız eşkıya Hacinâili** ve Çan- 
kal*** köylerinden 15 ev yakmışlardır. Alan köyünde Cafer oğlu Ali’nin 
değirmenine saldıran asiler ile bir müfrezemiz arasında çıkan çatışmada 
asiler kaçmaya mecbur edilmişlerdir.

17.5.1922 : Çarşamba mıntıkasında Tüngel ve Hamzalu’da otlamak
ta bulunan hayvanlar asiler tarafından götürülmekte iken müfrezenin 
gelmesi üzerine hayvanları bırakarak kaçmışlardır. Vezirköprü mıntıka
sında Alan köyünün Şeyhçayır Mahallesine 60 kadar asi gelerek mahal
leyi kuşatma altına almış ve 2 İslâm hanesine saldırarak 3 sığır ve 60 ko
yun gasp ederek firar etmiştir. Mesraa’nm Topludere Mahallesine gelen 
20 silahlı eşkıya Molla Yusuf un evine saldırarak evde bulunan zahireyi 
ve 4 kısrağı almışlar ve Molla Yusuf’u yaralayarak kaçmışlardır. Vezir
köprü mıntıkasındaki çatışmalarda 2 er yaralanmıştır.

19.5.1922 : Çarşamba mıntıkasında Karakaya’ya saldıran asiler 
uzaklaştırılmışlardır. Bafra mıntıkasında Ağlan**** Köyünde 3 ev asiler 
tarafından yakılmıştır._____
* Metinde Karamuhulu, Köylerimi*, s. 718. Karamaslu.
*• Köylerimi*, s. 709 : Hacmâtblü

Çankalevl, Samsun’un Başalan köyüne alt mahalle. Çanaktı. Vezirköprü ilçesine bağlı mahalle. Ça
kal Vezirköprü’ye bağlı bir köy.

Akalan olabilir.
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Havza’nın Gidirli* nahiyesinin Lerdüklü** köyünde tarlada çalışmak
ta olan 2 İslâm asiler tarafından şehit edilmiştir.

Bafra mıntıkasında Karabük civarında odun kesmekte olan iki Müs
lüman asiler tarafından yaralanmış ve hayvanlan gasp edilmişse de civar 
İslâm köyleri halkının yardım etmesiyle hayvanlar geri alınmıştır.

Ladik mıntıkasında Kavak nahiyesinin Gökköy köyünün M ar aş Ma
hallesi hayvanları asüer tarafından gasp edilmiştir.

Bafra mıntıkasındaki çatışmalarda 1, Ladik mıntıkasında 3, Köprü 
mıntıkasında 1 olmak üzere toplam olarak 5 asker yaralanmış, bir kadm 
şehit edilmiştir.

Samsun’un Akalan köyü civarında otlamakta bulunan hayvanlar asi
ler tarafından gasp edilmişlerdir. Semiç köyü değirmenindeki zahire asi
ler tarafından götürülmüştür.

Çarşamba mıntıkasında kasabaya gelen bir yolcu kafilesi asilerin sal
dırısına uğrayarak soyulmuştur. Bidevi nahiyesinin Yolaçan köyüne ait 
hayvanlar asiler tarafından gasp edilmiştir.

Vezirköprü mıntıkasında Karlıklı köyünde çete reisi Pavli kumanda
sındaki soyguncular, 4 samanlık ve 2 evi, ahırdaki hayvanlarıyla beraber 
yakmışlar, 204 baş hayvan, çok miktarda zahire ile 12 İslâma ait 105 li
ralık kağıt para ve 25 evden 16’smın eşyasmı toptan ve diğerlerinlnklnl 
kısmen alıp gasp ederek kaçmışlardır.

Bafra mıntıkasındaki çatışmalarda iki asker şehit olmuş 9 asker ya
ralanmış, Vezirköprü mıntıkasındaki çatışmalarda iki İslâm yaralanmış 
bir kadm şehit olmuştur.

21.5.1922 : Samsun’un Dereler köyüne saldıran asiler teşebbüslerin
de muvaffak olamamışlardır. Çarşamba mıntıkasında Sortisa*** çevresi
ne gitmekte olan bir çavuş ile 4 jandarma Keremtepe civarında pusular
da bulunan asilerin saldırısına uğrayarak jandarmalardan 2’si şehit ol
muş ve jandarma çavuşu ağır surette yaralanmıştır. Çökekli köyüne ge
len asiler köye ait hayvanları toptan gasp etmişler ve 12 evi yakmışlar ve 
14 İslâmî şehit etmişler ve 4 İslâmî yaralamış ve kaçmışlardır.

Bafra mıntıkası Dağköy köyüne ait hayvanlar asiler tarafından gasp 
edilmiş ve 2 İslâm şehit edilmiştir.

Çarşamba mıntıkasındaki çatışmalarda 2 asker şehit edilmiş ve bir 
asker yaralanmış ve halktan 14 kişi şehit ve 4 kişi yaralanmış ve Bafra 
bölgesinde 2 İslâm şehit olmuştur. Erbaa mıntıkasında Dazlı’da 6 asker 
şehit ve 19 asker yaralanmıştır.

*  Köylerimi*, s. 724, KldlrlU Terme kazasına bağlı bir köy.
* •  Köylerimi*, s. 724, Termeye bağlı Lerdüke köyü; 1 /800.000 : Lerdüğe.
••• Sonlse (Tokat-Sonlse) olabilir.
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21.5.1922 : Samsun-Çarşamba yolu üzerinde Kirazlık bölgesine sal
dıran asiler teşebbüslerinde başarısızlığa uğramışlardır. Asiler Kavak na
hiyesinin Musaağa köyüne ait 300 kadar hayvanı gasp etmişlerdir. Çar
şamba bölgesinde 2 şehit bir yaralı, halktan 2 şehit 3 yaralı olmuş ve 8 
ev yakılmıştır. Asiler Karabahçe köyüne ait hayvanları gasp etmişlerdir. 
Tüngel çatışmasında bir şehit bir yaralı, 2 kayıp ile halktan 7 şehit, 5 ya
ralı vardır. Bafra mıntıkasında asiler Çenekli köyüne saldırmışlarsa da 
uzaklaştırılmışlardır.

Çarşamba bölgesindeki çatışmalarda 3 şehit verilmiş, 2 kişi yaralan
mış, 2 de kayıp asker bulunmaktadır. Halktan ise 9 şehit, 8 yaralı vardır.

23.5.1922 : Samsun’un Dereler köyüne saldıran asiler köy dışındaki 
camiyi yakmak istemişlerse de müfrezelerimizin yetişmesi üzerine firar 
etmişlerdir. Kavak nahiyesinin İhrâc köyünün Karaoğlan mahallesine ve 
Maraş, Kılavuzlu, Ömerli derelerine saldıran asiler teşebbüslerinde başa
rıya erişemeden firar etmişlerdir. Musa köyüne ait 500 kadar hayvan asi
ler tarafından gasp edilmiştir.

Çarşamba mmtıkasmda Musapaşa, Hamzalı ve Büyüklü köylerine 
saldıran asiler başarıya ulaşamamıştır.

Ladik mmtıkasmda Yumruklu köyü ile Hızarbaşı adlı yere saldırıda 
bulunan asiler teşebbüslerinde muvaffak olamamışlardır.

Gümüşhacıköy kazasmm Sarayözü köyünün Armutalan mezraasma 
saldıran asiler bir İslâm’a ait 260 kadar hayvanı gasp etmişler ve bir İs
lâmî şehit ederek kaçmışlardır.

23.5.1922 : Dazlı’da yığınak yapan asilerle yapılan çatışmada 2 subay 
ile 25 er şehit olmuş ve bir subay ile 54 er yaralanmış, 3 hayvan ölmüş.

23.5.1922 : Kavak nahiyesinin Koşaca* köyüne ait hayvanlar eşkıya 
tarafından gasp edilmişse de geri alınmıştır. Vezirköprü bölgesinde Kü
rem** köyünde otlamakta olan Fetihköy köyüne ait hayvanlardan 4 baş 
hayvan asiler tarafından gasp edilmiştir.

25.5.1922 : Samsun’un Hacınâcili köyüne saldıran asiler köy çevre
sinde otlamakta olan hayvanlan gasp etmişlerdir.

25.5.1922 : Çarşamba bölgesinde Kasaba nın güney çıkışındaki cami
de teravih namazı kılmakta olan halka saldıran 12 kadar silahlı Rum eş
kıyası halkı soymuş ve 5 İslâm’ı alarak firar etmişlerdir. Vezirköprü mın
tıkasındaki çatışmalarda iki er yaralanmıştır.

26.5.1922 : Samsun doğusundaki Kirazlı’ya saldırmak isteyen asiler 
kaçmaya mecbur edilmişlerdir. Kavak doğusundaki Ahurcık nahiyesinin 
Acısu köyüne ait hayvanları gasp etmek isteyen asiler çatışma sonucun

* Metinde Kuşacık.
** Metinde Kürem, Havza’ya bağlı Klrem köyü olabilir.
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da uzaklaştırılmışlardır. Aynı mıntıkada Maraş ve Kılavuzlu köylerine 
saldırmak isteyen Rum eşkıyası püskürtülmüştür.

27.5.1922 : Lâdik mıntıkasında Nusretli köyüne saldırmak isteyen 
asiler püskürtülmüştür.

29.5.1922 : Çarşamba mıntıkasında Çınarlık* köyüne ait 5 kısrak ile 
bir tay asiler tarafından gasp edilmiştir. Vezirköprü mıntıkasında Öğür- 
lü köyüne ait 2 hayvanla birlikte 200 koyun asiler taralından götürül- 
müştür.

Gümüşhacıköy civarındaki İkbal fabrikasına saldırmak isteyen asiler 
teşebbüslerinde başarıya ulaşamadan kaçmaya mecbur edilmişlerdir.

Tokat mıntıkasında Bizeri nahiyesinin Karakaya köyüne saldırmak 
isteyen asiler kendilerine ait eşyanın bir miktarını bırakarak kaçmışlar
dır. Tatay (?) köyüne alt hayvanlan gasp etmek isteyen asiler teşebbüs
lerinde başarıya ulaşamamışlarsa da 10 hayvan kaybolmuştur.

30.5.1922 : Kavak doğusundaki Asarcık nahiyesinin Musakılavuzlu 
ve Boduroğlu köylerine saldırmak isteyen Rum haydutları yapmak iste
dikleri teşebbüslerinde başan sağlayamadan kaçmaya mecbur edilmiş
lerdir.

Gökgöl köyü değirmenindeki zahireler asiler taralından götürülmüş
tür. Bafra mıntıkasında asiler tarafından Alaçam'ın Ayndere köylü 2 er
kekten birisi asılarak diğeri boğazından kesilerek öldürülmüş bir kadına 
da tecavüz ettikten sonra şehit etmişlerdir.

1.6.1922 : Çarşamba mıntıkasında Karayörük** köyüne saldırmak is
teyen asiler firara mecbur edilmiştir. Vezirköprü bölgesinde Sarıalevi kö
yünde 7 sığır, Mehreboluz*** köyünden 9 sığır asiler tarafından götürül
müştür.

2.6.1922 : Samsun güneyindeki Tozaklı köyünün Kengece Mahallesi 
civarındaki değirmene saldıran asiler bir İslâmî şehit etmişler ve değir
mende bulunan zahireyi götürmüşlerdir.

3.6.1922 : Tokat mıntıkasında Bizeri nahiyesinin Zazara köyü civa
rında kömür yakan**** 3 İslâm asiler tarafından dağa kaldırılmıştır.

4.6.1922 : Çarşamba mıntıkasında Tüngel köyü civarında bir İslâm 
asiler tarafından soyulmuş ve hayvanı alınmış ise de kendisi canını kur
tarmayı başarabilmiştir.

* Metinde Hıyaritk.•• Metinde Karayördek,
• • •  Meskun Yerler, c.II. s. 813 : Mehreboluz, Vezirköprü'ye bağlı köy.

Metinde Mehrepolus
•••* Ormanda meşe kömürü yapan anlamında.
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6.6.1922 : Kavak doğusundaki Asarcık nahiyesinin Sekizlik* köyleri» 
ne saldırıda bulunmak isteyen asiler püskürtülmüştür.

Asarcık tan Maraş köyüne erzak götürenlere saldırmak isteyen asiler 
teşebbüslerinde başarısızlığa uğramışlardır. Bu çatışmada bir asker ya
ralanmış, Niksar mıntıkasındaki çatışmada bir asker şehit olmuş ve bir 
asker yaralanmıştır.

8.6.1922 : Kavak nahiyesinin Dağardı ve Ilıca köylerine saldırmak is
teyen asiler başarıya ulaşamamışlardır. Çarşamba mıntıkasında Tekke- 
köy civarındaki değirmene saldırıda bulunmak isteyen asiler müfrezele
rimizin gelmesi üzerine kaçmışlardır. Tüngel köyünün Mahmutdağ Ma
hallesinden bir kadını şehit eden ve 25 hayvanı gasp eden asiler uzaklaş
tırılmışlardır. Lâdik mıntıkasında Karaabdal köyü hayvanlarından bir 
öküz asiler tarafından gasp edilmişdir. Küpecik köyünde 3 İslâm odun 
kesmekten dönerken asiler tarafından götürülmüşlerdir. Erbaa mıntıka
sında Dere köyüne saldırmak isteyen asiler teşebbüslerinde başarıya 
ulaşamamışlardır.

9.6.1922 : Bafra mıntıkasında Menades köyünün güney batısındaki 
Ağalan** köyüne saldıran asiler tarafından 3 İslâm yaralanmış, 33 ev ya
kılmış, 100 hayvan gasp edilmiştir. İkizköyü civarında otlayan hayvanlar 
ile iki çocuk asiler tarafından götürülmüşlerdir. Kavak doğusundaki 
Asarcık nahiyesinin Öğülü*** köyüne saldırmak isteyen asiler teşebbüs
lerinde başarılı olamamışlardır.

Erbaa mıntıkasında Destek nahiyesinin Halamaz köyüne saldıran 
asiler bir kadm ve 2 hayvan götürmüşlerdir.

11.6.1922 : Çarşamba mıntıkasında Terzili köyüne saldıran asiler bir 
İslâmî şehit etmişler ve bir miktar hayvan gasp etmişlerdir. Sofualan kö
yü değirmenine saldırıda bulunmak isteyen asiler kaçmaya mecbur edil
mişlerdir.

Tokat’ın Çamkerten değirmenine saldırıda bulunmak isteyen asiler 
teşebbüslerinde başarıya ulaşamamışlardır.

13.6.1922 : Bafra mıntıkasında Memados civarındaki Çinekli köyüne 
saldırıda bulunmak isteyen asiler teşebbüslerinde başarılı olamamışlar
dır.

Niksar mıntıkasında Reşâdiye yolunda Çakmak ile Köprü arasında 
bazı yolcular asiler tarafından götürülmüş ve Göksere**** köyünden 7 
öküz ile bir miktar eşya gasp edilmiştir.

* Metinde Cusakızlık şeklinde.
•• Metinde Atalan. Köylerimiz, s. 712 : Ağalan; 1 /800.000 : Akalan.

Öğürtü olabilir. Metinde Öğülü.
**** Göksere, Tokat-Reşadlye, Gökköy köyünün mahallesi.
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Takibine giden müfreze, asiler tarafından şehit edilen Reşadiye nüfus 
memuru ile bir kadmm cesedini bulmuştur.

14.6.1922 : Çarşamba mmtıkasmda Karakaya köyüne saldırmak is
teyen asiler teşebbüslerinde başarıya ulaşamadan uzaklaştırılmışlardır. 
Bafra mmtıkasmda Sarmaşık karakoluna saldırmak isteyen eşkıya kaç
mak zorunda bırakılmıştır.

Vezirköprü mmtıkasmda Soruk köyü civarında otlamakta olan 79 
hayvanla başlarındaki çobanı asiler tarafından götürülmüştür.

Köprünün Alaldı köyü hayvanlarını gasp etmek isteyen asiler teşeb
büslerinde başarı sağlayamadan kaçmaya mecbur edilmiştir.

Havza'nın Gidirli köyü civarındaki 2 değirmen asiler tarafından yakılmıştır.
15.6.1922 : Memados güneyindeki Kadıköy köyüne saldırmak isteyen 

asiler teşebbüslerinde başarı sağlayamadan uzaklaştırılmışlardır. Vezir
köprü mmtıkasmda Köprü’nün Alanşeyhi köyüne saldıran asiler 3’ü er
kek olmak üzere 6 köylüyü şehit etmişler, 3 köylüyü yaralamış ve 130 
hayvanla köyde bulunan zahireyi gasp etmişlerdir.

16.6.1922 : Bafra mmtıkasmda Lengerli köyü civarında otlamakta 
olan hayvanlardan 4’ü asiler tarafından gasp edilmiş ise de takibine gi-

- den müfreze hayvanları geri almıştır. Filik ve Düzköy köylerine saldırmak 
isteyen asiler dağıtılmışlardır.

Kızılırmak yakınında İlyas köyü değirmenine gitmekte olan 4 İslâm, 
asilerin saldırısına uğramışlar ve hayvanları asiler tarafından götürül
müştür.

19.6.1922 : Bafra mmtıkasmda Dağköy köyüne saldıran asiler 14 İs
lâmî şehit etmişler 2 İslâmî yaralamışlar ve 36 binayı yakmışlardır.

20.6.1922 : Kavak’ın Alagömlek köyünden 25 hayvan asiler tarafın
dan gasp olunmuş ve bir İslâm şehit edilmiştir.

Erbaa mıntıkasındaki Hacıbükü* köyünden 200 hayvan asiler tara
fından gasp edilmiş, halktan bir kişi şehit edilmiş, 3 kişi yaralanmıştır. 
Durucasu köyüne ait 400 ve Sünbüli** köyünden 150 ve Turhal***’m Bi
çin köyünden 124 hayvan asiler tarafından gasp edilmiş ve 7 İslâm yara
lanmıştır.

21.6.1922 : Bafra mıntıkasında Memados batısındaki Karakova kö
yüne ait hayvanlan Rum asileri götürmek istemişlerse de başarılı olama
mışlardır.

22.6.1922 : Vezirköprü mmtıkasmda Rum asilen Merzifon’un Paşa- 
deresi’ndeki değirmenlere saldırmak istemişlerse de kaçmaya mecbur 
edilmişlerdir.

* Metinde Hacı yükü (Hacıyünü), Meskun Yerler, c. J, s.450 : Hacıbükü
** Metinde Sünbüli, Senbell şeklinde yazılmış, Erbaa'nın Destek nahiyesine bağlı Sepetlu (Sepetli) köyü 
olabilir. Bkz. Köylerimiz, s. 509.
*** Metinde Turhan. Turhal olmalı. Köyün adı da Biçin şeklinde. B k z .: Köylerimi», s. 503 : Tokat- 
Turhal nahiyesi Biçin köyü.
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
HÜKÜMETİN SORUŞTURMALARI

Pontus teşkilatının yayılma alanı hakkında gerek resmî şekilde gerek
se özel şekilde bilgi toplayan hükümet, adıgeçen gizli teşkilatın kurucu
ları ile adıgeçen cemiyetler ile ilgilenenlerin hareket ve davranışlarını sü
rekli bir şekilde gözetim altında bulundurulmasına karar vermiştir. Giz
li teşkilat sahası bütün Karadeniz kıyılarına kadar uzamış bulunduğuna 
ve diğer yönden Zonguldak’tan başlayarak içerilere doğru uzayarak Kay- 
seri’ye ve Batum’a kadar uzanan toprak parçasının çetelerin faaliyetine 
ayrılmış bulunduğuna bakılarak bu saha içerisinde bulunan merkezler
de teşkilat ağlarının mevcut olması lazım geleceği düşüncesi hâsıl olarak 
ona göre Merkez Ordusu Kumandanlığına da gerekli talimat verilmiştir. 
Pontus çetelerinin çalışması gittikçe artmaya başlaması üzerine hükü
metçe süratli ve kesin tedbirler alınmasına gerek duyulmuş ve genel si
lah toplama kararıyla belirli bir süreden sonra soruşturmalara başlanıl
mıştır. Soruşturmalar bir taraftan devam ederken muhtelif merkezlerin 
metropol!thanelerinde Pontus teşkilatına ait değişik belgeler ele geçiril
miş ve bu sayede gizli teşkilat şebekeleri hakkında bütün açıldığıyla bil
giler elde edilebilmiştir. Pontus teşkilatına mensup birçok merkez arasın
da Samsun, Trabzon, Giresun, Merzifon, Batum gibi merkezler gizil ce
miyetlerin en hareketli birer unsuru olmuştu. ^

BİRİNCİ BÖLÜM : MERZİFON

MERZİFON KOLEJİ

Pontus teşkilatının yayılma sahası bakımından almış olduğu şekil Mer
zifon’a kadar sürmüş ve esasen 1904 yılı içerisinde Merzifon gençlerinin gi
rişimleriyle ve Amerikan Koleji müdür ve öğretmenlerinin yardımlarının da 
katılmasıyla kolej içerisinde kurulmuş olan Pontus Kulübü yine Amerika
lıların himayeleri altında faaliyetlerini geliştirmiştir. Adıgeçen kurumun 
kolejlerde öğrenim gören gençler ile diğer Rum ve Ermeni gençlerinin Av
rupa ve Amerika’ya kaçmalarım kolaylaştırmak ve Pontus teşkilâtım yönet
mek amacıyla memuriyet görevlerim kötüye kullanarak Türkler aleyhinde 
propagandalara devam edildiği bir sırada hükümetin Trabzon’dan başla
mak üzere Kayseri’ye kadar uzayan teşkilât meselesi hakkında bilgi topla
masının ardından aynı şebekeye bağlı olan Merzifon kazası teşkilâtçıları te
laşa düşerek, Kulüp yönetim kurulu karan ile teşkilât merkezi olan kole
jin ötedenberi Türkçe öğretmeni bulunan Zeki Efendinin Klüp hakkında 
açıklamalarda bulunur korkusuyla öldürülmesini kararlaştırmışlar ve 
okula yakın bir yerde öldürme işini gerçekleştirmişlerdir.
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Vaktiyle adıgeçen kolejin hastahanesinde hizmet etmiş ve son zaman
larda Amasya’da Şefkat-i İslâmiye Yurdu nda bulunmuş olan bir İslâm 
kadmı Merzifon’daki Amerika hastahaneslyle kolej içerisinde toprak altın
da gizli yollar ve depolar bulunduğu ve ara sıra otomobiller ile getirilen top 
ve tüfek gibi silahların ve cephanelerin buralara gizlendiği ve hatta ara sı
ra silahlı Hristiyan köylülerin koleje gelerek bina içerisinde gizlendikleri ve 
özellikle hastahane heyetinin Tavşan Dağında Hristiyan köylülerle sürekli 
gizli ilişkide bulundukları haber verilmekle genel silah araması ve toplan
ması sıralarında kolejin dahi usul üzere araştırılması için Merkez Ordusu 
Kumandanlığı tarafından 5. Fırka Kumandanlığıyla Amasya Mutasarrıflığı
na özel emirler verilerek aynı zamanda durum hükümet merkezine arz 
olunmuştur. Soruşturma durumu hakkında merkezî hükümet ile Merkez 
Ordusu Kumandanlığı arasında geçen haberleşme sonucunda Bakanlar 
Kurulu kararıyla kolejin aranması ve kurumun memurları ve hizmetlileri
ne iyi davranılması Merkez Ordusu Kumandanlığına bildirilmiştir.

Kolejin aranması ve Pontus teşkilatıyla ilgili olan adıgeçen kurum hak
kında Bakanlar Kurulunca yazılı karar alındıktan soma hükümetçe İstan
bul’da Amerika temsilcisi Amiral Bristol Hazretlerine de durumun bildiril
mesi uygun görülerek Dışişleri Bakam Ahmet Muhtar Bey tarafından Ami
rale bir nota gönderilmiştir. Bu hususa ilişkin resmî yazışmalar ve nota 
aşağıya alınmıştır.

Genelkurmay Başkanlığına

Amasya : 12.2.1921

Merzifon'da Amerika Hastahanesinde ve kolejinde toprak altında 
gizil yollar ve depoların bulunduğu ve otomobiller ile getirilen top ve 
tüfek bomba gibi silah ve cephane ile bazı silahlı Hristiyan köylülerin 
adıgeçen yerde korunup saklandığını ve hastahane yönetim kurulu
nun Tavşan Dağında bulunan Hristiyan köyleri ile gizli temasta bulun
duğunu birbuçuk yıl adıgeçen hastahanede bulunduktan sonra ikibu- 
çük ay önce çıkarak bugün Amasya'da Şejkat-i İslâmiye Yurdu'nda 
bulunan bir İslâm kadını haber verdiğinden genel silah araması ve 
toplanması sırasında adıgeçen kurumun dahi usul üzere aranması 
emri 5. Fırka Kumandanlığına ve Amasya Mutasarrıflığına verilmiş ve 
işte bu aramanın yapılması sırasında memurlar tarafından Amerikalir 
lara aşağılayıcı davranışlardan sakınılarak hükümetimizin Amerika 
ile iyi ilişkilerde bulunmak arzusunun dikkatten uzak tutulmaması 
tavsiye edilmiştir.

Genel silah aranmasına 16 Şubat 1921 tarihinde başlanılacaktır.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin
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Genelkurmay Başkanlığına
1. Bugün 16.2.1921 tarihinde Merzifon Amerika Hastahanesl ve 

koleji 5. Fırka Kumandanı dahi hazır olduğu halde arattmlmışttr. Silah 
ve cephane bulunamamış ise de kolej içerisinde 1904 tarihinden beri 
kurulmuş olan Pontus Klübü adıyla bir Klübün bulunduğu ortaya çık
mış, yönetmelikleri, mühürleri. Yunan bayrakları ve Pontus arması ve 
önemli evrak elde edilmiştir. Elde bulunan yönetmelik tercümesine ba
kılarak Klübün, Rumları Yunan emellerine ve Pontus hükümetinin dt- 
riltUmestne teşvik eden ve hazırlayan son derece zararlı bir kurum ol
duğu anlaşılmaktadır.

2. Klübün Rum olan başkam ile yönetim kurulunun tutuklanmala
rı klübün kapatılması ve Amerikalı olanların yalnız ifadelerinin alın
masıyla yetlnllmesi emir olunmaktadır.

3. Adıgeçen kolejde Türkçe Öğretmeni olan Zeki Efendi Od gece ön
ce kolej civarında öldürülmüş olarak bulunmuştur. Pontus Yürütme 
Kurulunun tutuklanmalarına başlanması üzerine, merhum Zeki Efen
dinin ihbarlarda bulunduğu zannedilerek Rumlar tarafından öldürül
düğü görülmektedir.

4. Rum ve Ermeni gençlerinin Avrupa'ya kaçırılması konusunda 
kolej müdüriyeti ile Samsun'daki Amerika temsilcisi arasında geçen 
yazışma evrakı dahi bulunmuştur. Ayrıntılı bilgi daha sonra arz edile
cektir, efendim

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddln

Genelkurmay Başkanlığına
Amasya: 17.2.1921

16.2.1921 ve 28 numaralı şifreye ektir.
Merzifon Amerikan Kolejinde elde edildiği dünkü telgrafla arzedil- 

mlş olan eşkıyadan ayn olarak Osmanlı silahlarıyla donatılmış grup 
halinde okulda çekilmiş bir takım fotoğraflar bulunmuş ve bunların 
kimlere alt olduğu yolundaki sorulara Okul Öğretmenler Kurulu kaça
maklı ve birbiriyle çelişen ifadede bulunmuşlar ve müdürün öğretmen
lere gerçeğe aykın ifadelerde bulunmalarını tembih eylediğini İngilizce 
bilen ve orada bulundurulan subayımız işitmiştir. Silahlı bir şekildefo
toğrafları ortaya çıkan ve kendilerinin öğretmenler kurulunca tanınma
dığı bildirildiği halde okulda kimliği belirlenen 4 Ermeni tutuklanmış
tır.
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Halkı eşkıyalığı ile bilinen ve Gümüşhacıköy’ün yüneyirıde bulu
nan Rum Gümüşhacıköy halkı tarafından Kolej müdüriyetine hitaben 
gönderilip kolejde elde edilen bir kâğıt parçasında hükümetten şikâyet 
ve hareket şekilleri hakkında talimat Istenmtş olduğu anlaşılmıştır. Ev
rak ve belgelerin incelenmesi ve tercüme edilmesine ve tutukhılann 
sorgulanmasına devam edilmekte olduğu arz olunur.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddln

Genelkurmay Başkanlığına
Amasya: 18.2.1921

Tokat Rumlanndan durumu şüphe çekici görülen Lazaros tutuk
lanmış ve evinin aranmasında Pontus yazısıyla edebî, siyasî Rumca 
belge ile Merzifon - Anadolu Koleji adıyla ve Kantarcıoğlu tarafından 
yazılmış 5 adet basılı kitapçık ve Pontus okulları ile Merzifon’daki 
Amerika Kolejinin birleştirilmesine dair Rumlarla Amerikalılar arasın
da düzenlenmiş bir yönetmelik ve Yunan EJzun askeri kıyafet ve vazi
yetini gösteren bir fotoğraf ve içeriği dikkat çekici Rumca resimli Od ga
zete bulunmuştur. Soruşturmalar derinleştirilmektedir.

Amerika Kolejinde Osmanlı Hükümeti aleyhinde şikâyetleri ve 
Amerikan vatandaşlığına kayıd ve kabulü ricasını İhtiva eden 6. Fır
kadan Yüzbaşı Mehmet Ali Efendinin emekli iken silah altına alınarak 
Mecitözü şubesine memur edilen alay kâtibi Ali Rıza Efendinin de hü
kümet memurları aleyhinde uydurma sözleri içeren mektupları ortaya 
çıkmış ve adıgeçen iki kişinin tutuklanmalarına emir verilmiştir.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddln

Büyük Millet Meclisi
İçişleri Bakanlığı 

116
İçişleri Bakanlığına

Cuma : 24.2.1921 Amasya : 27-28.2.1921
Yapılan ihbar üzerine Merzifon kolej ve hastahaneslnde arama ya

pılmasına Merkez Ordusu Kumandanlığınca gerek duyulmuş ve 5. Fır
ka kumandanı ile Merzifon Kaymakamı bu işle görevlendirilmişler ve
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Bakanlar Kurulunun Genelkurmay Başkanlığından Ordu Komutanlığı
na bildirilen karan gereğince arama sırasında nazik davramlması ge
reği de kendilerine bildirilmiş id i Arama sonucunda silah ve cephane 
gibi şeyler ortaya çıkmayıp ancak kolejde 1904 tarihinde Pontus 
Klübü adıyla kurulmuş ve Rum ve Ermenlleri teşvik ve tahrike ve Pon
tus hükümetini diriltmeye çalışan bir Klübün varlığı anlaşılmış ve yö
netmelikleri ile mühürleri ve Pontus armaları ve Yunan bayrakları elde 
edilmiş ve yönetim kurulunu oluşturan 6 kişi tutuklanmış ve Amas
ya'ya gönderilerek (Merkez) Ordusu Kumandanlığına teslim edilmiş ve 
silahlı bir şekilde çekilmiş fotoğrafları ele geçen 4 Ermeni de Fırka Ku- 
mandanlığınca tutuklanmışlardır. Kulüpten alınan 2 çuval Rumca ve 
İngilizce evrak ve defterlerinfırka karargâhında incelenmesine devam 
edilmektedir. Kolej müdürü bu soruşturma ve bulunan şeylere karşı 
bir şey bilmediğini söylemektedir. Şimdilik hakkında bir muamele ya
pılmamaktadır. Okulda öğretim ve hastahanede tedavi, eskisi gibi de
vam etmektedir. Elde edilecek sonuçlardan ayrıca bilgi verileceği arz 
olunur.

Mutasarrıf
Osman

Genelkurmay Başkanlığına
Amasya: 4.3.1921

17.2.1921 tarih ve 537 sayılı rapora ek Merzifon’daki Amerika Ko
lejinin arama şekline ait 5. Kafkas Fırkasından alınan raporla tercü
me edilebilen bazı evrakların İçeriği özet olarak aşağıda arz olunur:

1. Kolejde arama yapılmazdan önce okul müdürü, hastahane 
baştabibi hükümet dairesine getirtilerek okulda silah ve harp gereçle
ri depo edilmiş olduğu, kurum içerisinde Pontus Klübü adıyla siyasî bir 
teşkilât kurulduğu, kolej öğretmenlerinden Zeki Beyin Samsun’da Pon- 
tusçuların tutuklanmasının ardından okula ve Pontus’a ait sırlan açı
ğa vurmuş olmak suçlandırmasıyla okuldaki Pontusçular tarafından 
öldürtüldüğü ihbarlan ve açıklamalarıyla okulun genel arama dolayı
sıyla aranması gerektiği bildirilmiştir.

Cevap olarak : Okulların bu gibi isnatlarla ilgileri olmadığı konu
sunda güvence verilmiş ve okulun aranabileceği beyan edilmiş, bir şey 
ortaya çıkmamış ise de okul hizmetlilerinin savaş silahlan ve cepha
nesiyle silahlanmış olduktan halde okul içerisinden alınmışfotoğrafla- 
n delaletiyle okulda silahların var olduğu, fakat saklanmış olduğu an
laşılmaktadır. Durumu haber veren kadın tarafından işaret edilen 
mahzen ve dehlizlerin mevcut olduğu görülmüş ve bunlardan birisinin
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kalorifer borularına ve diğerlerinin de okuldan hastahaneye geçmeye 
mahsus olduğu anlaşılmıştır. Aramalar esnasında Pontus Ktübüne alt 
olarak elde edilen evrakın ve kendilerinin silahlı çetelerle olan samimi 
münasebetlerinin timsali birçok resimlerin ve aramalar esnasında var
lığından şüphe ederek Müdür Mister Wayt, Doktor Mardi’nin maiyyet- 
lerine gerçeği gizlemeleri ve açık konuşmamaları için yapılan uyanla
ra bakılarak işte bu kurumun tarafsız ve insani olmayıp Hristlyanlığm 
kuvvet kazanmasına çalışan bir kurum olduğuna karar verilebilir.

2. Corc Papasyan adında bir papazla Merztfon koleji kurumu mü
dürü tarafından yazılan bir mektupta bekâr bir Ermeni olsa bağımsız 
Ermenistan'a gidip çalışacağını temin ediyor. Ermeni milleti zeki oldu
ğundan Ermenistan'da Işbilir bir yönetimin Ermenilerle tam bağıntısı 
olan Türklerle ve Alevi Türkleri yutmanın pek mümkün kılacağı düşün
cesini ve Ermenistan’da kalacak Müslümanlann da kan irtibatı dola
yısıyla atalanrun dinleri olan Ermeni dinine geri döndürülebileceğini 
temin ediyor. Yine bu mektupta aşağıdaki satırlar aynen kayıtlıdır: İyi 
ve daha çok ürün alınması için bu kadar kan feda edilmesinin Erme
ni tarihinin hiçbir döneminde görülmediğine imanım vardır. Anadolu 
koleji için 8 öğretmenimizin ölümü, bir kolej tarafından onların mensup 
olduğu millete bırakılması gereken hizmet için bir taahhüt olduğuna 
inanıyorum. Merzifon, mesut Ermeni sımrlan içerisinde değildir. Göre
vimiz milletler arası ve özelltlde herhangi bir millet için değildir. Fakat 
maziden Ermeni gençleri kadar kolejce istifade ettirilen hiçbir millet ol
madığı gibi kendi lehine Ermenilerin bu kadar kan dökmesi dolayısıy
la halkınız için daha yerine getirilecek görevimiz, hizmetlerimiz bulun
duğuna dair bende kuvvetli bir kanaat vardır. Biz hükümet prensiple
ri içerisinde bir kolejin tatbiki ve samimi mümkün olduğu bir şekilde 
üzerine alabileceği eğitim ve öğretimi sağlamak konusunda kefil olur 
ve bağımsızlûdannın taçlandmlması için Ermeni miletinin terbiyesinin 
tamamlanmasını üzerine alacak gençlerin bir kısımını -ihtimal ki 
önemli bir miktannı- yetiştireceğinizi ümit ederim.

3. Bu okuldaki Pontus Klübü tâ 1904’ten beri kurulmuş olduğun
dan memlekette ilk Pontus teşkilât olduğuna ve okul dışındaki kasa
ba ve köylerde bu kulüp için üye kayıt edilerek her tarafa dalbudak 
salan bu teşkilâtın kurucusunun aydınlatması ve izin vermesiyle oku
lun yetiştirdiği genç Pontusçular tarafından meydana getirildiğine şüp
he yoktur. Pontus Klübünün edebî ve llrrû maskesi altındaki bu çalış
ması, kulüp tüzüğünün açık maddelerinden anlaşılmaktadır. Okul yö
neticilerinin bu tüzük konusunda bilgileri ve eğilimleri olmasına ihtimal 
verilmek kabul edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. İçinden yuvar
lak ibarelerle şifreli yazılmış olan raporlar maddelerine bakılarak ko-
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lej kurumu Anadolu'da aleyhimize gerçekleştirmekte oldukları görev
ler ve durumlar hakkında gürui gününe Samsun'daki Amerika torpido
suna rapor göndermekle beraber Hristiyan unsurların kendi kolej oku
lu içerisinde serbestçe millî gayelerine ulaşmak imkânını hazırlamak
tadırlar ve Mister Kehcel adında Doğu Yardumlaşma Kurulu baş- 
kanlanndan birisinin hükümetin zayıf bir zamanında kendisine İtilâf 
temsilcisi süsü vererek Hristiyan unsurlar lehine Müslümanları hap
setmesi ve para toplanması gibi bir çok icraatta bulunduğu da elde 
edilen evraktan anlaşılmaktadır.

4. İşte bu kurumda çalışan doktor Marttn’ln müthiş ve habis bir 
komiteci olması hasebiyle muhakkak değiştirilmesi gerekmektedir.

5. Tercümeye devam ediliyor. Önemli belgelerin özetlerinin telg
rafla, suretlerinin posta ile takdim kılınacağı arz olunur.

Merkez Ordusu Kumandanı Namına 
Genelkurmay Başkanı 

Hüseyin Hüsnü

Amasya: 13.3.1921

Genelkurmay Başkanlığına
3.3.1921 tarih ve 75 numaralı şifreye ektir.
Merzifon'daki kolejin aranmasında elde edilen, kolej müdürü Mis

ter Wayt imzasını taşıyan bir rapor, misyoner denilen bu adamların 
yurdumuza ne gibi bir amaçla geldiklerini pek güzel açıklıyor. İstan
bul'dan Pabil House müdürü Fredrik Gaudsel'e yazılıp sansür dolayı
sıyla her nasılsa gönderilemeyen bu mektubun bir bölümü aynen şu 
şekildedir : Önceden beri pek boş olan güvenim biz papazlar cemiyeti 
emellerinin gerçek bakış açısı, binayı kendisine tabi tutmak için Tan
rı'nın İsa suretinde ortaya çıktığını Müslümanlara iman ettirmeyi sağ
lamaktır. (!) Bu münasebette bu kutsal hizmetin yüceliğini önemle dik
kate alalım. Hrtstlyanlığın en büyük ve muntazam rakibi İslamiyet ol
duğu gibi Türkiye de en kuvvetli Müslüman hükümetidir. Başkarumız- 
ca bilinmektedir ki gerekirse sonucu elde etmek için 500 yıl duracağız 
ve bunlara işin sonunda muvaffak olacağız. Diğer bir mektupta ise : 
Hizmetimiz ihtilâl ile değil, İdare ile yapılmalıdır. Kendilerine bunca 
eza ve cefada bulunanlara borçlu olduktan zekâtı yakından bilip al
maları için yakında Hrtstlyanlan teşvik etmeye çaba harcayacağız. 
Rum ve Ermenilere karşı olan mukaddes görevlerimizin canlandırılma
sı için kutsal bir güven beslemekteyim. Bunlardan bazıları İslam uğru
na şehit oldular ve unutmayalım ki kutsal görevimiz sona erinceye ka-
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dar pek çok şehit kam akıtacağız. Diğer bir bölümünde de : Bundan 
sonra ümidimiz gençlere dönük olmalıdır. Olgunluk çağına ulaştıktan 
sonra karakterini değiştirmek bir adam İçin pek güçtür. Şii'ler gerçek 
Müslüman olmadıkları gibi çoğunluk halinde bulunmakla beraber 
Türk nüfusunun çoğunluğunu oluşturmazlar. Eğer ılımlı şekilde mez
hepte serbestlik gösterilirse Ermenilerin bizden öncekilere gösterdikle
ri rağbet gibi rağbet göstereceklerdir. Bizim görevimiz bu fırsatı kaçır
mamak ve gereklerine uygun hareket etmektir.

Bu mektup tercümesi suretiyle buna değer diğer birkaç mektup su
retlerinin doğru olarak takdim olunduğu arz olunur.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddln

Amasya Mutasarrıflığına
Pontus teşkilatıyla İlgili olduğu elde edilen evrak ve belgelerle ke

sinleşmiş olan Merzifon Amerikan okulunun kapatılması Bakanlar Ku
rulu karan gereğidir. Okulun ve içerisinde bulunan kitap ile öğretim 
araçlarının korunması için uygun göreceğiniz iki Amerikalı okulda ka
lacaktır. Diğer öğretmenler, sınıfların hükümet tarafından mühürlen
mesinin ardından en hızlı vasıta ile ve Samsun yoluyla yurdu terk ede
ceklerdir.

İçişleri Bakam 
Merzifon: 24.3.1921

İçişleri Bakanlığına
C - 14-15.3.1921 :

1. Merzifon’daki Amerikan kurumu yüce tebliğiniz çerçevesinde 
kapattırılmış ve müdür tarafından okuldaki eşya ve levazımın taşıttı- 
nlmasından sonra bina kapısı kaymakamlıkça mühürlendirilmiş tir.

2. Binaların ve eşyamn korunması için hükümetin seçimi sonucu 
alıkonulan birisi evli diğeri bekâr olmak üzere 2 erkek, bir kadın Ame
rikalıdan ayn olarak erkek ve kadın toplam 29 Amerikalı dün Sam
sun’a doğru Merzifon’dan ayrılmışlardır.

3. Okulun bina ve eşyasından başka hastahane ve yetlmevi bi- 
nalan ve levazımı dahi doğrudan doğruya sözü edilen 2 Amerikalının 
idarelerine emanet edilmiş olup yalnız hastahanede bulunan 82 has
ta asker, fırka sağlık kurulunun Merzifon’dan gitmeleri dolayısıyla,
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Merztfon hükümet doktoru tarafından tedavi edilecek ve ilaçlan reçete 
karşılığında hastdhane eczahanesinden alınacaktır. Yettmevinde 5 ile 
16 yaşlarında 61 erkek ve 44 kız olmak üzere 105 Rum ve 92 erkek 
ve 93 kız olmak üzere 185 Ermeni bulunmaktadır. Bunlardan toplam 
sayılan 290 çocuk ohıp yiyecek ve içecekleri eskiden olduğu gibi bura
da kalan 2 Amerikalı tarafından kendi arzulan ile yerine getirilmiş ve 
öğretime ara verilmiştir. Doktor Martin de yurdu terk edecek 29 Ame
rikalı arasında bulunmasından dolayı bundan böyle hastahaneye 
hasta kabul olunmayacaktır.

4. Kurumun dışarıdan da güvenUğinlnin sağlanması için Kayma
kamlıkça gerekli olan tedbirler alınmıştır.

5. Hastahane ve yetimevirün şimdiki şekilde bırakılması geçici bir 
tedbirden ibaret bulunmasına göre bunlardan birincisinin askeri ve 
belediyeye ait bir hastahane halinde kullanılması ve diğerinin varlığı
nı sürdürmesi veya kapatılması şıklarından birisi yahut İçişleri Ba
kanlığınca uygun görülecek başka bir şekilde idareleri kabul buyurul- 
duğu taktirde acele olarak gerekli tebligat yapılması ve yetimevi kapa
tılmak gerektiği halde, çocuklann nereye verileceği emrinin bildirilme
si arz olunur.

Merzifon'da Amasya Mutasarrıfı 
Osman

İçişleri Bakanlığına
Amasya: 28-29.3.1921

C. 23.3.1921
Merzifon kolejinde Türkçe öğretmeni bulunan Mehmet Zeki Efendi

nin öldürülmesi durumundan kolej öğrencilerinden Anesti ve Protestan 
Lay ile elebaşılan Pavlidis’in tutuklandıktan ve savcılıkça soruşturma
nın derinleştlrilmekte olduğu Merzifon Kaymakamlığından yazı ile bil
dirilmekle arz olunur.

Mutasarrıf
Osman

Amasya Mutasarrıflığına
Şifre : 29 Mart 1921

C. 23 Mart 1921
Merzifon Koleji hakkında şimdilik başka bir işleme gerek yoktur. 

Amerikan kurumlan hakkında Bakanlar Kurulunca alınacak genel ka
rar yakında duyurulacaktır. O zamana kadar mevcut durumun korun
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ması ve gerekil tedbirleri almaktan da geri durulmaması temenni olun- 
maktadır.

İçişleri Bakanı
4.9.1921

İstanbul’da Amerika Temsilcisi Amiral Bristol Hazretlerine
Asaletmeâb;
Aşağıda anlatılacak olayları gözünüzün önüne sermekten dolayı 

üzüntülerimi arz eylerim:
Geçen 16 Şubat tarihinde, 5. Fırka Kumandanının da bulunmasıy

la Merzifon'daki Amerikan Kolejinde arama yapılmasına gerek duyul
muş ve arama sonucunda adıgeçen kurumu idare edenlerin Türkiye 
aleyhinde bazı siyasî meseleler ile meşgul olduklarım ispat eden bel
geler elde edilmiştir. Şöyle k İ:

İlk olarak: 1904 tarahlnden beri Merzifon Koleji içerisinde Pontus 
adıyla kurulan bir Rum Klübünün tüzüğüyle mühür ve önemli evrakla
rı ve bir de Yunan bayrağı elde edilmiştir. Klübün tüzüğünden anlaşıl
dığına göre Karadeniz kıyılarında bir Yunan hükümeti kurulması ve 
hazırlanması İçin Rum gençliğini teşvik ve cesaretlendirmek ve bu 
maksatla Rum gençliğini Yunan sultası altına koymak için çalışmak
tan ibarettir.

İkinci olarak: Kolej müdürü İle Samsun’da bulunan Amerika tem
silcisi arasındaki sürekli ilişkiler Rum-Ermeni gençlerinin Türk Hükü
metinin iznine ay km olarak ve izin almaksızın Avrupaya kaçmalarına 
çalışmaktadır.

Üçüncü olarak: Kolejin Türkçe öğretmeni Zeki Bey geçen 14 Şubat 
gecesi üzerine hücum edilerek öldürülmüştür. Zeki Beyin öldürülmesi 
kulüp üyelerinin tutuklanmalarına başlanılmasının ardından işlenmiş 
olduğuna göre kolej içerisindeki teşkilat ve tertibat ile cinayet teşebbü
sünün merhum tarafından ifşa edileceğinden korkulmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır.

Özet olarak arz edilen olayların icra edilmekte olan çok yönlü so
ruşturma sonucuyla daha da ortaya çıkacağı tabiidir.

Açık olarak anlaşıldığına göre Amerikan vatandaşlarından bazıla
rı tarafından idare edilmekte ve tarafsız sayılan bu yüce kurumun Tür
kiye Hükümetinin samimiyetini kötüye kullanarak Türkiye Hükümeti 
aleyhine teşkilatı idare merkezi olarak tahsis edilmesinin insanlık ve 
devletler prensipleriyle bağdaştmlmasmm imkânsız olduğu açıktır. İş
te bu şekilde tam bir kanaat sahibi olan Büyük Millet Meclisi Hüküme-
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ti yabancılara karşı gösterdiği misaflrseverliğinln yeni bir örneği olmak 
üzere Mösyö Komis’i cezalandırmaksızm yalnız kurumdan kaldırmak 
ve sınırlan dışına çıkarmakla yetinmeye karar vermiştir. Merzifon 
Kaymakamlığı tarafından seçilen iki Amerikalı kurumun korunması 
için görevlendirilmiştir.

Eğer asil zatınız tarafından güvence verilerek adıgeçen kurumun 
idaresi için yeni bir özel görevli memur gönderilmek arzusu ortaya çı
karsa kurumun yeniden açılması için gerekli kolaylıkların gösterilece
ğini hürmetlerimle arz eylerim

Ahmet Muhtar

İKİNCİ BÖLÜM

SAMSUN, TRABZON

Samsun ve Trabzon’da hükümetin istihbaratına ve aramalarına dair 
yapılan resmî yazışmalardan birkaç tanesinin suretleri aşağıdadır.

Canik Sancağı Mutasarrıflığı 
Sayı: 267 Gizlidir.

İçişleri Bakanlığı Yüce Makamına
30 Mart 1921 tarih ve - numaralı şifreye ektir. Soruşturma evraktan ile

19.2.1921 tarihli ve 206 numaralı ben acizlerinin yazısı ile Amasya’da İstik
lâl Mahkemesine sevk edilmiş olan Rum öğretmenlerinden Pandeli ve Elo- 
mis, Kozme, reji memurlarından Çolak Yakof, metrepolithane katibi Kostl, 
Terzibaşı oğlu Kostantin, tahsildar Arslanoğlu İstavri, Yanko oğlu Dimitri ad
lı şahıslann idare ettikleri Kadıköy Rum Gençleri İdman Klübü unvanlı der
neğin, genel merkezi Atina’da bulunan ve 1909 yılında Rum gençlerinde mil
lî düşüncenin gelişmesi ve yayılması ve milU menfaatlerinin ve amaçlannın 
korunması ve saklanması maksadıyla teşekkül etmiş olan Asya-yı Suğra 
Komitesinin bir şubesi olduğu ve metrepollthanelerin aracılığını ve yardımını 
sağlamak ve teşkilatı geniş bir şekilde tamamlayan adıgeçen komitenin Os
manlI memleketlerine önemli miktarda silah ve cephane sokmak ve Oıfedus 
Rum Sillogos diye isimlendirdikleri adıgeçen İdman Klübü unvanlı şubeleri 
marifetiyle Rumlara dağıttığı ve emellerine, malî olarak ve bedenî olarak hiz
met etmeyenleri ölümle tehdit eden beyannameler dağıttığı ve birçok para 
koyulmuş olduğu, Asya-yı Suğra Komitesinin metrepolithanede tercüme et
tirilmekte olan evrakı arasında ortaya çıkıp birer tasdikli suretleri ilişik ola
rak takdim olunan 4 mektupla bir beyannamesinden anlaşılmış olmakla.
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bugün Amasya'da tutuklu bulunan adıgeçenler hokkamda ona göre soruş
turmanın genişletilmesi ve derinleştirilmesi ve metrepolit vekili Eftimos’tan 
da açıklama istenilmesi hususunun gerekil görülenlere emir edilip bildirilme
si Merkez Ordusu Kumandanlığına yazı ile bildirilmiş olmakla bilgi olarak 
arz olunur.

31 Mart 1921
Canik Mutasarrıfı 

Sezai
Sözü edilen 4 mektup ile beyannamenin suretleri teşkilat konusunda 

verilmiştir.
Canik Polis Müdüriyeti 

Sayı: 1151 
Mutasarrıflık Makamına

Yüce İçişleri Bakanlığının yüksek makamlarından bildirilmiş olan
7.11.1921 tarih ve 3222-3645 numaralı şifre telgrafhamesine cevap
tır. Pontus meselesi hakkında Samsun güvenlik teşkilatında bulunan 
bilgiler, son zamanlarda Samsun’da göze çarpan açık belirtiler ve elde 
edilen belgeler üzerine sahip olunan bilgilerden İbaret olup Pontus me
selesinin ortaya çıkmasının başlangıcı, genel ve siyasî mahiyeti ve de
ğişik safhaları tabiatıyla diğer merkezlerden gelen bilgiler ve belgele
rin görüleceği ve inceleneceği merkez olmak bakımından İstiklâl Mah
kemesi ve Merkez Ordusu kayıtlarıyla bilineceğinden burada bulunan 
bilgiler aşağıda arz olunur:

1. Pontus meselesinin ortaya çıkışı: Birinci Dünya Savaşının ar
dından Samsun’u İtilaf devletleri siyasî memurları ile birlikte Yunan si
yasî memurları ve yabancı askerlerinin de işgal eylemesi üzerine öte
den beri Osmanlı Hükümeti aleyhinde kışkırtmalardan geri durma
yan ve yıllardan beri eşkıyalık yapmakta bulunan Samsun Rumları ve 
Rum çeteleri kasabaya gelmişler ve Karadeniz’de Kastamonu ve Sivas 
vilayetierini içine alan Pontus Cumhuriyetini ilan maksadıyla teşkila
ta hız verilmiş ve işte bu teşkilat, yerli Rum aydınlan tarafından yürü
tüldüğü gibi İstanbul’dan sık sık gelen müfettiş unvanı verilen Yunan 
siyasî memurlan tarafından da düzene konup genişletilmekle ve bu 
uğurda Yunan hükümeti taraından kendilerine aynlan önemli miktar
da paralar harcamasıyla ortaya çıkmıştır.

2. Mahiyeti: Aşağıda arz edileceği üzere metrepolithanede yürü
tülen aramalarda elde edilen birçok belgelerde ve değişik özel tüzük
lerle haritalara bakarak Samsun, Bafra bölgeleriyle beraber Sam
sun’un şehir merkezi Pontus şubesine bağlı diğer merkezlerde ve şu-
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belerde 10’ar kişilik takımlardan oluşan çeteler vasıtasıyla ve 3 kısım 
gizli mahkemeye tabi olmak üzere İslam köylerine saldırmak, insan öl
dürmek ve mal gasp etmek suretiyle ateşkes antlaşmasının özel mad
delerine tabi bölge güvenliğini bozmak şeklinde göstererek yabancı 
müdahalesini getirtmek ve sağlamak ve bunun ardından arz edilen 
teşkilat ile Kastamonu ve Sivas da içinde olduğu halde Karadeniz böl
gesinin Osmanlı topraklarından kopartılmasıyla geniş Pontus Cumhu
riyeti ilanından ibaret bulunmuştur.

3. Gelişme dönemleri: İlk olarak kıyıların ve özellikle merkezleri 
olan Samsun’un kuvvetlendirilmesi için etraftan ve Rusya’dan nüfus 
yoğunluklarım artırmak amacıyla Rum göçmenleri getirtmişler ve İs
tanbul’dan Rum Patrikhanesi aracılığıyla gönderilen ödenekten harca
yarak bu Rumları yedirip içirdikleri ve barınmalarını sağladıkları gibi 
aynca genel merkezi Atina’da bulunan Asya-yı Suğra zararlı demeği
nin buradaki şubesinin, Kadıköy Gençleri İdman Klübü görüntülü un
vanıyla açıldığı, Samsun, Kadıköy ve İlyasköyünde bir onbaşı 10 
gençten oluşan silahlı 3 takım Rum çetesini, diğer köyler derhal birbi
rine yardım edebilecek bir şekilde olmak üzere ayru şekilde birer ta
kımdan ibaret çeteler teşkil ve bu suretle İslam köylerine ve yollara 
saldırmak, adam öldürmek ve mal gasp etmek suretiyle bölge güven
liğini bozulmuş göstererek Ateşkesin özel maddelerine dayanarak dış 
müdahaleyi çekmek ve davet etmek ve onun ardından genel bir ayak
lanma ile Pontus Cumhuriyetini ilan etmekten ibaret olan teşkilatlarıy
la göçmen getirtilmiş ve takım tokun çeteler kurulup silahlandırılarak 
çalışma alanına nakl olunmuş ve masraflarıyla teşkilatım himaye için 
gerekil olan tedbirler alınmasıyla beraber Yunan hükümetinden İstan
bul patrikhanesi aracılığıyla verilen paraların önemli miktarı da getir
tilip saıf edilmeye başlandığı gibi Ruslar için genellikle özel ve resmî 
işlemlerin başvuru yeri âdeta Samsun Rum metrepolithanesl olmuştu. 
Yunan siyasî memurlarmm Samsun’a gelmesi, özellikle İngiliz siyasî 
temsilcisi Sulter’in himayesi altında metrepolithane ve Rum kulüple
rinde sık sık konserler verilmek ve Rum milletinin ayin ve özel günle
rinde Yunan Averof zırhlısıyla diğer zırhlılarının, tenekeden büyük öl
çekte resimleri yapılarak içlerinde mumlar yakılmak ve omuzlarında 
taşınılmak suretiyle zaten hazırlanmış olun Rum düşünceleri heyecan- 
landınlmakta ve özellikle kasabadan sayılan Kadıköy, İlyasköy ve 
Canik Rumları açıktan açığa gece-gündüz silah atmak ve güvenliği bo
zucu diğer kötülük dolu hareketlere Jlilen cüret etmek suretiyle bölge 
güvenliği bozulmuş bir şekilde gösterilmeye başlanmıştı. Daha önce 
Samsun’dan giden Yunan memurlarından sonra memleketimizden 
Fransız ve İngiliz siyasî temsilcileriyle askerlerinin çıkarılması üzerine,
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açık emellerine set çekilmeye başlanması ve fiilen millî bağımsızlık 
aleyhine harekete cesaret edenlerin takibe uğramaları sonucu, açık
tan açığa çalışmaktan vazgeçerek bekleme devresine geçmiş ve daha 
sonra şahıslar, yönetmelikler, yazışmalar ve diğer delilleri ile teşkilat
larının açığa çıkarılması ve teşvikçilerinin İstiklûl Mahkemesine sevk 
ve layık oldukları cezalarını bulmaları üzerine Pontus teşkilatının Sam
sun bölgesindeki faaliyeti yok edilmiştir.

4. Mllü onuru birer şekil ve bahane ile her zaman yaralanan İs
lam unsuruna karşı İşgal ve yabancı müdahalesi üzerine, Rumların 
kötülük dolu fik ir ve emellerinin açıktan açığa uygulama alanına ko
nulması sağlanmış, Rum siyasî memurları ve Samsun metrepolidi ile 
Rum aydınlan kesimi tara fından düzenlenen program ve tüzük ile bel
gelendirilip doğrulanmamda bölge güvenliği bozulmuş gösterilerek ya
bancı müdahalesini davet maksadıyla adam öldürmek ve mal gasp et
mek gibi yolsuzluklara uğrayan memleket, Anadolu MIİR Hükümetimi
zin kurulmasının ardından yabancıların memleketten çıkarılması 1le 
varlığını hissetmiş ve sebep olanlar hakkında da soruşturmaya baş
lanmıştı. Bu cümleden olarak Samsun'un Kadıköy’ünde Papas oğlu 
Todor’un evinde silah gizlendiği haber alınmakla usulen yapılan ara
mada evrak arasında Pontus mühür ve arması mevcut ve elde edilen 
bir para makbuzunun İncelenmesinde Ateşkesten sonra Rum okulu 
öğretmenlerinden Pandeli Valolis’in başkanlığında Çolak oğlu Yakof, 
metrepolithane kâtibi Şeref oğlu Kostt, Kaba İkolonos, Murat oğlu Ka
ya Adakoydis, İkonomidis, Mum Boyacı oğlu, Silvos oğlu Yuvani, Ber
ber oğlu Dimltri, Yorgoda Kostitos, Kompomldi Hambo, Yuri Katros, 
Kostt RoyanaJd Lefieryadi’nin üye sıfatıyla katddıklan 217 kişilik, gö
rünüşte jimnastik, çalgı, tiyatro ve sosyal şubelerden oluşan Rum 
Gençleri İdman Klübü unvanıyla izin almaksızın kendiliklerinden bir 
demek kurulması ve birçok paralar topladıktan ve makbuzunun Rum- 
kırdan toplanılan para makbuzu olduğu ve evrakının tercümesinin ta
mamlanmasında ise gerçekte adıgeçen KLübün, Asya-yı Sugra Cemi- 
yet-i Yunaniyesi (Yunan Küçük Asya Demeği)’nln Samsun’daki şube
si olduğu anlaşılması ve Samsun Rum göçmenler komisyonundan İs
tanbul’da Patrikhanede Rum göçmen komisyonuna para toplanması
na dair yazılıp sansürce alıkonulan mektupta yazılı olanlar metrepolit- 
harıede arama ve soruşturma yapıldığı takdirde Pontus cemiyeti teş
kilâtına ait evrakın elde edileceği inancını güçlendirmekle durum arz 
olunduğunda İçişleri Bakanlığının 1 Şubat 1921 tarih ve 1146-424 nu
maralı şifre telgrcfnamesinde Rum göçmen komisyonunu teşkil eden 
şahısların tutuklanması arama ve soruşturma yaparak ve evrak ve 
belgeleriyle İstiklâl Mahkemesine gönderilmeleri emir edilip bildiril-
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mekle metrepoUihanede arama yapılmıştı. Metrepolithanenin aranma
sında elde edilip 24 parça zarf içerisinde olduğu halde İstiklâl Mahke
mesine gönderilen ilişik Üstede yazılı olan diğer evrak ve belgeler ile 3 
takım soruşturma evrakı 17.5.1921 tarih ve 524 numaralı yazı ile arz 
olunduğunda Pontııs teşkilâtının Samsun merkezi başkanları ve diğer 
faal üyeleri ile birlikte Amasya'ya gönderilmiş ve Pontus teşkilâtının 
Samsun şehir merkezi ile buna bağlı olan yerlerden daha sonra Amas
ya tarafından getirtilen deliller ve diğer kişiler ile yargılanmaları ya
pıldığı ve kanunî gereklerinin yerine getirildiği, asıllan diğer teferru
atıyla İstiklâl Mahkemesine sevk edilen tüzüklerinin bir sureti ile 
Samsun Pontus Merkezi adına alman ve Samsun merkezinden sarf 
edilen paraların elde edilen miktarı hakkındakl kayıt ve bilgilerin ve 
yazışmalarından birisinin birer suretinin ilişik olarak takdim kılındı
ğı arz olunur efendim. 22.11.1921

Polis Müdürü 
Tevflk Hâdi

1. Samsun metrepolit vekili piskopos Eftemyus’un metrepolithane- 
de ele geçirildiği sırada yırtarak helaya attığı evrakın elde edilen parçala
rı ve tercüme edilmiş şeklidir.

2. Metrepolit vekili adıgeçen Eftemyus’un metrepolithanede ve ken
di odasmda elde edilen evrakı arasında ortaya çıkan Pontus Cumhuriye
tini gösteren ve Paris’te basılmış kartpostal büyüklüğünde bir adet hari
ta ile Bafra kazasmm bazı belirsiz işaretleri ve rakamları taşıyan bir adet 
haritası.

3. Bafra Hükümet memurları ile bazı Müslüman ileri gelen kişileri
nin Hristiyanlara karşı zulüm ve işkence ettiklerinden söz eden ve Tür
kiye Hükümeti aleyhinde propagandayı içeren Rumlar tarafından düzen
lenmiş listelerle tercüme suretleri.

4. Aynı amaç için düzenlenmiş hükümetçe asılarak idam edilen 
Rumların bir adet defteri.

5. Aynı amaç için düzenlenmiş ve hükümet tarafından Rumlara ait 
yakılan binaların listesi.

6. Müdafaa-i Meşrûta adlı komitenin 15 maddelik tüzüğü ve Vezir
köprü’den Çömlekçi oğlu Mirat tarafından gönderilen İslamların isim lis
tesi ve bir mektup ve tercüme edilmiş suretleri ile tercüme kurulunun ra
poru ve ele geçirilen Çömlekçi oğlu Mirat’m arama ve sevk durumunu 
gösteren tutanak ve Köprü Kaymakamlığının yazılarıyla tercüme kurulu
nun raporu.
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7. Çorum’dan gönderilmiş olan İslamların listeleri ile tercüme suret
leri ve tercüme kurulunun raporu Osmanlı Hükümeti aleyhine ve düş
man hesabma düzenlenmiş ve bazı vatan haini Müslimlere de imza etti
rilmiş önemli bir belgedir.

8. Pontus Cumhuriyeti komitesi adına hareket eden metrepolithane- 
de kurulmuş Rum Göçmenler Komisyonunun kasa defterinden alman ve 
Pontus Genel Merkezinden yapılmış olan havaleleri açık olarak kayıt et
miş bulunan 16.000 küsur lira gelir ve gideri gösteren tercümelerin 2 
adet cetveli.

9. Asya-yı Suğra adlı komitenin yazışmalarını gösteren beş adet 
mektup ve tercüme suretleri ile tercüme kurulunun raporu.

10. Metrepolit vekili Eftemyos’un yatak odasmda görülüp alman ve Pe- 
nayot ile Teokitos adında iki Rumun, Osmanlı üniformasıyla fotoğrafları.

11. Rumluk ve Jön Türklük adlı kitapçık ile Trabzon Pontus Merkez 
Kurulunun metrepolithane ile olan yazışmalarını gösteren evrak.

12. Samsun’da Arzu oğlu Pandalaki’nin yazıhanesinde elde edilen 
mektuplar ve tercüme suretleri ile tercüme kurulunun raporu.

13. Merzifon’da Yunan Pontus Demeğinin 3 parça para makbuzları 
ve tercüme kurulunun raporu.

14. Metrepolithanede göçmenler komisyonu kâtibi Cin oğlu An- 
don’un yazıhanesinde elde edilen Pontus hesaplarım gösteren bir parça 
cep defteri ve tercüme sureti.

15. Başrahip Papas Platon’un tutuklandığı sırada yanında bulunup 
Pontus komitesiyle ilgili göçmenler komisyonuna ait olduğunu beyan et
tiği 462 lira kâğıt para ve 37,5 kuruşun mal müdürlüğüne emanet ola
rak yatırıldığına dair sancak muhasebesinin vermiş olduğu makbuzun 
onaylı sureti ve üzerinin arandığım bildiren tutanak.

16. Metrepolithanenin arandığını bildiren 3 parça tutanakla adıge- 
çen tutanaklardan 11 Nisan 1921 tarihli tutanakta yazılmış olan miktar 
ve başrahip Platon üzerinde görülüp Pontus komitesiyle ilgili olan Rum 
göçmenler komisyonuna ait bulunan 1.646 lira nakit para ve 77,5 kuru
şun mahkeme sonuna kadar malmüdürlüğüne teslim edildiğini bildiren 
sancak muhasebesinden verilmiş makbuzun tas tikli sureti.

17. 1 ile 38. sayfaya kadar 1 numaralı soruşturma evrakı.
18. 39 ile 51. sayfaya kadar 2 numaralı soruşturma evrakı.
19. 52 ile 67. sayfaya kadar 3 numaralı soruşturma evrakı.
20. Rum Göçmenler Komisyonuna ait olup elde edilen 337 çift say

falı, köyler halkının adlarını bildiren büyük bir defter ve 380 çift sayfalı
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gelirler ve giderler kasa defteri ve 71 çift sayfalı 2. yevmiye defteri ve 79 
çift sayfalı 1. yevmiye defteri ve 79 çift sayfalı karar defteri ve 71 çift say
falı küçük kasa defteri ve 500 çift sayfalı kopye defteri ve 8 adet fotoğraf 
ve adıgeçen komisyona ait soruşturma yaptırılan değişik sayı ile cinsteki 
evrakı bir çuval içerisine koyulmuş ve mühürlenmiştir.

Carılk Sancağı Mutasarrıflığı
Sayı: 1198

Yüce İçişleri Bakanlığına 

Tarafınızdan gönderilen 7 Kasım 1921 tarihli ve 3232-3645 nu
maralı Bakanlığınız şifre telgrafına cevaptır. Pontus meselesinin ili- 
mlzce bilinen ve zapt edilmiş olan kısımlarına ait rapor ilgili olduğu 
belgelerin onaylı suretleriyle birlikte ve ilişik olarak takdim kılınmış 
ve meselenin tilmizce (sancak) bilinemeyen diğer kısımları ile bu ko
nudaki soruşturma evrakı ve belgelerinin tam olarak Amasya İstik
lâl Mahkemesinde mevcut bulunmuş olduğu arz olunur efendim. 26 
Kasım 1921

Canik Mutasarrıfı 
Faik

İstihbarat: Yazı İşleri

Trabzon Vilayetine
17.1.1921 ve 4 numaralıdır.
Trabzon metrepolithanesinin aranması sırasında elde edilen ev

rak arasında ortaya çıkan ve 17 Eylül 1919 tarihinde Fontozi Hris- 
toş, Metaksas, Yordan, Anepekidls Parlbur Kostantinidis, Yorgi Por- 
sidis, Siridon, Fondupulos Grigoryos, Kakolidis, G. Pompora, G. Ka- 
zanldis, Yorgi Müzenldis, Aleksandros Marmani, P. Panayotidis, Fi- 
libos Haymonidls’ten oluşan Trabzon metrepolithanesi cismanî veki
li Kofldis başkanlığında kurulan bir meclisin tutanağının Pontus me
selesine temas eden iki bölüm suretleri ilişik olarak taktim edilmiş
tir.

İşte bu kişiler hakkında şimdiye kadar soruşturma yapılmışsa 
gereğinin yerine getirilmesi vereceğiniz karara bağlı bulunmaktadır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
HÜKÜMETİN ALDIĞI TEDBİRLER

HALKIN ELİNDEKİ SİLAHLARIN TOPLANMASI
/

Türk Ordusunun Yunan istilasına engel olmak için kanlı mücadele
leri devam ettiği ve Karadeniz kıyılarının Yunan donanmasının tehdidi al
tında bulunduğu ve kıyıya bir Yunan kuvvetinin çıkarılmasının muhte
mel bulunduğu önemli bir zamanda Pontus teşkilatının çeteleri İslam 
köylerine karşı alçakça saldırılarını her tarafta şiddetlendirmeleri ve İs
lam halkı dehşete düşürmeleri üzerine hükümet ciddî bir tehlike karşı
sında bulunduğunu görmüştür. I. Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusya* 
sının Samsun çevresine çıkardığı ve Rumlara verdiği silahlardan başka 
Ateşkesin hemen ardından Samsun’a çıkan İngilizlerin yalnız Sam
sun’da Rumlara 10.000 silah dağıttığı hükümet tarafından bilinmekte ol
duğu ve Pontus teşkilatının kaçak olarak daha birçok silah getirtip yur
da soktuğu muhakkak idi. Böyle büyük bir düşman silah deposunun or
dunun ve kıyı koruma görevlilerinin arkasında kalması yurdun emniyet 
ve selametini sağlamak temel görevi olan hükümetçe tabiî ki hoş görüle
mezdi. Bunun için bu silah deposunun kaldırılmasına ve halkın silahtan 
arındırılmasına gerek duyulmuş ve bir beyanname ile belirli gün içerisin
de mevcut silahların hükümete teslimi istenmiştir. Hükümetin bu haklı 
teşebbüs ve isteğine Rumlar uymamış ve hükümete kendi rızalarıyla hiç
bir silah teslim etmemişlerdir. Verilen sürenin dolmasından sonra özel 
komisyon marifetiyle aramalara başlanmış ve silahını vermekten kaçman 
birçok Rum silahlı olarak dağlara kaçmışlar ve eşkıyaya katılmışlardır. 
Aramalar sonucunda Samsun-Amasya bölgesinde oturan Rumlardan 
2.000’den fazla savaş silahı ile 1.200.000 fişek toplanabilmiştir. Bu mik
tar elde bulunan silahlara bakarak önemsiz bir şey ölçüsündedir. Arama 
sırasında namus can ve mala kesin olarak dokunulmaması ve buna ce
saret edeceklerin İstiklâl Mahkemesince şiddetli olarak cezalandırılacak
ları aramada görevli kurullara ve müfrezelere emir edilmiş ve bu konuda 
verilen emir yerme getirilmiştir.

DENİZ KIYISINDA VE KIYIYA YAKIN YERLERDE YAŞAYAN 
RUMLARIN BURALARDAN TAŞINARAK UZAKLAŞTIRILMASI

Yunan donanmasının 9 Haziran 1921 tarihinde İnebolu’yu bombar
dıman etmesi ve düşmanın karaya kuvvet çıkarması ihtimalinin artması 
sebebiyle Karadeniz kıyılan savaş alanı ilan edilmiş ve Rum halkın si
lahlarını teslimden kaçınmış olması ve eşkıya çetelerinin günden güne 
çoğalması, hükümeti yeni tedbirler almaya sevk etmiş ve buna mecbur
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bırakmıştır. Düşmanın kıyıya kuvvet çıkarmasında kendisine yardımcı 
kuvvet bırakmamak ve kıyıları korumakla görevli müfrezelerimizin arka
larını emniyet altında bulundurmak için, vaktiyle Samsun’da Rum met- 
repolithanesinde kurulmuş olan Göçmenler Komisyonunca Samsun böl
gesinde, Rum çoğunluğu meydana getirmek düşünce ve emeliyle Rus
ya’dan ve Türkiye’den iç kısımlardaki illerinden getirtilmiş ve yerleştiril
miş olan Rumlar memleketlerine geri gönderilmiş ve kıyıdaki 15 yaşın
dan 50 yaşına kadar eli silah tutabilen Rumların iç kısımlara taşınması
na 26 Haziran 1921 tarihinde karar verilmiştir. Bu konudaki emirler ve 
işlemler üzerine hükümeti dinlemeyen birçok Rum dahi, silaha sarılarak 
aileleriyle birlikte dağlara çekilmişlerdir. Başka yerlere taşman Rumlar a 
işlerini tesviye etmeleri için yeterli süre verildiği gibi yolculuk sırasında 
da kolaylık ve mümkün olan yardım yapılmıştır. Bu cümleden olarak 
mal, eşya ve taşıma araçları temin etmelerinde tamamen serbest bırakıl
mışlardır. Yollarda iyi bir şekilde korunmaları için koruyucu kuvvetler 
ayrılmış ve yürüyüş konakları yaya gidenlerin yürüyüşleri gözönüne alı
narak seçilmiş ve yolda hastalananlar tedavi edilmek üzere hastahanele- 
re kabul olunmuştur. Para ve mücevheratı yollarda iyi koruyabileceğin
den şüphe edenler bunlan korumak için beraberlerindeki memurlara 
teslim etmişler ve gittikleri yerlerde bu emanetler tam olarak sahiplerine 
geri verilmiştir.

İç kısımlara taşıma ve gönderme sırasında memurlardan ve muhafız
lardan gördükleri iyi davranışlardan memnun olduklarına dair bazı 
Rumlar tarafından kendi rızaları ile memurlara imzalı kâğıtlar verilmiş
tir. Muhafızlardan bir kaçı yolda bazı izin verilmeyen davranışta bulun
duklarından dolayı İstiklâl Mahkemesine teslim edilmişler ve değişik de
recelerde cezalara çarptırılmışlardır.

Eli silah tutabilen kıyı Rumlarmdan Hükümetin uygulamalarına baş 
eğenlerin iç kısımlara gönderilmeleri sırasında Kavak ve civarındaki yol
larda bu sevkıyata engel olmak ve hükümetin dış ve iç güvenliğini temin 
etmek konusundaki uygulamalarını baltalamak maksadıyla yol güzergâ
hı civarına gelmiş ve oralardaki Rum köylerine sığınmış olan Pontusçu 
çeteler tarafından bir-iki kafile, saldırı sonucu dağıtılmış, gerek muhafız
lardan ve gerek sevk olunanlardan kayıplar olmasına sebebiyet verilmiş 
olduğu gibi asker sevkiyatı da kesintiye uğratılmıştır.

Bunun üzerine güzergâhlarındaki Rum köylerinin dahi kaldırılması
na lüzum görülerek uygulamaya geçilmiş ve ondan sonra kafileler sağ- 
salim hedeflerine ulaştırılmıştır. Bu üzücü olayların müsebbip ve failleri
nin güzergâhtaki Rum köylerine dayanarak eşkıyalık yapan çeteler oldu
ğu soruşturma dosyasından dahi tamamen anlaşılmaktadır. Rum kadın-
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lannın eşkıyaya erzak, cephane ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması sure- 
tlyle yardımda bulundukları ve bayan öğretmenlerin okullarda Yunancılık 
ve Pontusculuk telkinlerinde bulundukları dahi açığa çıkmıştır. Maddî ve 
manevî olarak eşkıyaya yardım ettikleri ve onlara katıldıkları açığa çıkan 
ve belirlenenler haklarında suç ortaklan gibi işlem yapılması zorunlu ol
duğundan kıyılarda bulunan köylerle, Bafra kazası ve Nebyan ve Kocadağ 
mıntıkasında ve Amasya sancağının Lâdik, Havza kazaları ile Tavşan 
Dağlarında ve Tokat sancağının Destek Boğazmda ve Heris dağlarında bu
lunan bütün Rumların taşınmaları ve kıyıdan uzaklaştırılmalarına 2 Tem
muz 1921 tarihinde karar vermek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

ASKERİ KOVUŞTURMALAR

Dağlarda bulunan ve türlü türlü facialar ve aşağılık işler yapmış olan 
Rum haydutları ile asi Rumların barışçı tedbirler ile boyun eğme ve bağ
lılık dairesine çekilmeleri hakkmdaki teşebbüslerin sonuç vermemesi 
üzerine zorlama yoluna başvurulması gerekmiş ve hükümet, eşkıya üze
rine askerî kuvvetler sevk ederek bunların uzaklaştırılmasına başlanıl
mıştır.

Askerî kuvvetler ile eşkıya arasında değişik zaman ve yerlerde zorun
lu bazı çatışmalar ortaya çıkmış ve iki taraftan da haliyle kayıplar olmuş
tur. Ordunun önemli bir kısmının bu eşkıya kovuşturması yüzünden su
bay, er, hayvan ve cephanece uğradığı kayıplar pek önemlidir. Eşkıya Yu
nan ordusuna dolayısıyla büyük yardımlar yapmışlardır ve şimdi de yap
maktadırlar. Eşkıyalıktan vazgeçerek hükümetin emirlerine uymaları 
hakkında eşkıya ve asilere kovuşturmalar esnasında dahi zaman zaman 
haberler gönderilmiş ve özel suretle beyannameler yazılarak dağıtılmıştır. 
Bazen bu haberlere boyun eğecekleri cevabını vererek zaman kazanmış
lar ve hükümeti kandırmışlardır. İçişleri Bakanı geçen Şubatta bizzat eş
kıyalık bölgesine giderek Rum asilerine hitaben aşağıdaki beyannameyi 
yayınlayarak kendilerini barış ve itaat dairesine davet etmiş ve bu şekil
de hükümetin adaletini ve acımasını bir kere daha göstermiştir.

Beyanname Sureti
uYüzyıllardan beri hükümetin ihsanı altında her türlü refah ve 

saadete erişmişken size dost görünen fakat gerçekte hem bu mille
tin, hem de aynı zamanda sizin düşmanınız olan dışarının etkilerine 
kapılarak Pontus adı altında bir hükümet kurulmasına teşebbüsle 
hükümet ve millete karşı isyan ettiniz.

Yurdun ziraat ve ticaretine faydalı bir unsur iken civarınızdaki 
İslam köylerini yakarak, halkını öldürmek ve ateşe atmak suretiyle
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etrafa zarar-ziyan saçtınız. Yaşamak savaşına girişen Türk milleti 
cephede meşgul iken sîzler düşmanların hesabına, vatana karşı si
lah kullandınız. Bu hareketinize karşı hükümet gereken askeri ted
birlere başlayacaktır. Ancak kan dökülmesine sebebiyet vermemeni
zi son defa olmak üzere size ihtar etmeyi insanlık görevlerinden sa
yarak bir hafta içerisinde kayıtsız, şartsız, Bafra, Çarşamba, Lâdik, 
Erbaa, Havza, Vezirköprü hükümet merkezleriyle rast geleceğiniz 
askeri müfrezelere teslim olduğunuzu bildirmek suretiyle yurdun ka
nununa boyun eğmeye sizi davet eylerim. ”

Bu beyanname üzerine ancak birkaç silahsız ve zavallı teslim olmuş 
ve diğerleri toptan eşkıyalık ve isyanda ayak diremlşlerdir. Halbuki tes
lim olanlar ve hatta çatışma alanında ele geçirilenler hakkında hükümet
çe uygulanan muamele pek hoşgörülü bir şekildedir : Suç ve cinayetle 
fert olarak ilgili olduğuna dair hakkında bir şikâyet olmayanlardan yaşıt
ları silah altında bulunanlar asker edilerek gidecekleri yerlere ve diğerle
ri iç kısımlara gönderilmekte ve hakkında şikâyet olanlar ise ilgili olduk
ları mahkemelere teslim olunmaktadır.

Askerî hareket ve çatışmalar sırasında silahsızların ve günahsız za
vallıların korunması ve saklanması hakkında takip birliklerine gerekli 
olan talimat ve emirler verilmiş ve önceden kestirilmesi mümkün olma
yan durumlar olmadıkça bu hususa tam olarak uymaları sağlammış tır.

Eşkıya çatışmalarda çoğunlukla silahsızları da kendilerine ortak et
mekte ve çatışmadan uzak kalan kişilerin silahları bu silahsızlar taralın
dan derhal alınarak kullanılmaktadır. Rum haydutlarının iyi talim ve as
kerî terbiye görmüş oldukları ve içlerinde subaylar ve küçük rütbeli su
baylar bulunduğu anlaşılmaktadır. Emir ve kumandaya bağlıdırlar. Mü
kemmel nişancıdırlar. Tabiî ve sunî engellerden faydalanmasını bilirler. 
Siperleri tam yerinde ve askerî usuller içerisinde vücuda getirirler. Em
niyet tertibatına özen gösterirler. Çatışmalar sırasında şartların gereğine 
göre hareket ederler ve değişik harp şekillerini uygularlar. Baskın yapar
lar. Pusu kurarlar. Özet olarak düzenli ve eğitimli asker gibidirler.

KANUNÎ KOVUŞTURMA

Bir taraftan askerî hareketler yürütülmekle beraber diğer taraftan da 
Pontus teşkilâtını meydana getirmiş ve bunca mezalim ve facialara sebe
biyet vermiş olan şahıslar hakkında kanunî kovuşturmaya girişilmiş ve 
yakalananlar Amasya’da Büyük Millet Meclisi seçilmiş üyelerinden olu
şan Samsun Bölgesi İstiklâl Mahkemesine gönderilmiş ve emanet olun
muşlardır.

1921 yılı Ağustosunda işe başlayan adıgeçen mahkeme değişik tarih
lerde Merzifon, Samsun, Trabzon, Giresun, Ünye, Ordu ve diğer yerler
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Pontusculanna alt yargılamalar ile uğraşarak zanlılar hakkında hak ve 
adaletin gereklerini yerine getirmişlerdir. İstiklâl Mahkemesinin Pontus- 
cular hakkında vermiş olduğu kararlardan bir takımının gerektirici se
bepler kısmını aşağıda bilginize sunuyoruz.

Karar : Ateşkesten sonra Rum nüfusunun artırılmasını sağlamak için 
Rusya’dan ve diğer yerlerden birçok Rum göçmeni getirmek ve ötedenbe- 
ri topladıkları önemli miktardaki paralar karşılığında silahlar ve cephane 
sağlayarak çeteler oluşturmak ve bunları donatmak ve bir başkan ile iki 
üyeden oluşan kurul tarafından idare edilen her köy ve kasabanın nü
fus miktarına göre Hz. İsa millet ve vatanı adma değişik kişilerden kurul
muş bölükler ve taburlar ve Rum millî emellerinin canlandırılması ve mil
lî menfaatlerinin savunma araçlarını hazırlayarak hükümetin kuvvetli 
bulunduğu zaman ve yerlerde sakince davranıp fırsat doğduğunda zaten 
hazır bulunan teşkilâtla derhal faaliyete geçerek Osmanlı Devleti toprak
larından Zonguldak’tan Batum’a kadar olan kıyıları ve Trabzon, Ordu, 
Giresun, Canik, Sinop, Zonguldak, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve Si
vas’ı içine alan bir toprak parçasını ayırarak az önce bildirilen siyasî, ma
lî ve fiilî teşkilâtla Pontus adı altında bir cumhuriyet kurulması maksa
dıyla yıllardan beri, devamlı şekilde çalışmalarda bulundukları mülkî 
hükümet ve askerî yönden düzenlenen ve verilen raporlar ve arama sıra
sında gerek metrepolithanede ve gerek evlerde ve işyerlerinde elde edilen 
ve sözü edilen teşkilâta ait bulunan evrak ve belgeler Merzifon, Trabzon 
ve Giresun ve Fatsa ve diğer yerlerdeki Pontus komitelerine ait evrak ve 
bütün yazışmalara ait elde edilen bilgiler ve yürütülen soruşturma ve bu
gün en ufak Rum köylerine varıncaya kadar silahlı Rum çetelerinin et
kinlik içerisinde bulunmaları gibi birçok deliller ile sabit olan ve adıgeçen 
Pontus komitesinin Samsun ve Bafra merkez kurulu ve yönetim kurulu 
ve yürütme kurulları etken ve faal üyelerinden bulunan şu kişiler deği
şik suretler ile cezalandırılmışlardır.

Karar : Çarşamba’nın Kazancılar köyünden filan, filan Osmanlı Dev
leti topraklarından bir parçayı ayırmak ile ayrıca bir hükümet kurulma
sı maksadıyla dağlarda ve köylerde silahlı olarak gezip dolaşmak ve yol
culara zarar ziyan veren ve Gecekuşu çetesine katılarak Tüngel köyün
den Çariçe oğlu Mehmet’in karısı Emine’nin evinden geceleyin nakit pa
ra ve eşya ve hayvanları ve Hüseyin Çavuş oğlu Mustafa’yı bağlayarak tü
feğini ve elbisesini alıp çalarak ve Kara Osman oğlu Mustafa ve Ahmet’in 
önlerine çıkarak kurtuluş fidyesi isteyerek adıgeçen Ahmet’i dağa kaldı
rıp öldürdükleri kendilerinin ifadeleri ve güvenilir şahitlerin şahitlikleri 
ve şikâyetçilerin şikâyeti ile beraber tayin ve teşhisleri gibi inandırıcı de
liller ile sabit olduğundan...
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Karar : Erbaa’nın Endikpınan köyünden filan, filan Osmanlı ülkesi 
halkını biribiri aleyhine silahlandırarak savaşmaya kışkırttığı ve bazı yer
lerde gasp ve yağmacılık ve memleketi yakıp yıkmak ve adam öldürmek 
fiillerini işlemeye cesaret ettikleri sabit olduğundan.

Karar : Osmanlı Devleti topraklarından bir kısmını ayırarak bir hü
kümet kurulmasına teşebbüs eden Kara Yani çetesi ile ortaklaşa olarak 
çalışma yürüttükleri ve bu arada bölge halkından birçoklarına eza ve iş
kence ettikleri, evlerini yaktıkları ve İbrahim Hakkı’yı öldürdükleri ifade
leri ve dinlenilen şahitlerin ifadeleri ile sabit olan...

Karar : Eşkıya çetesine katılarak ve ortaklık ederek İslam halkının 
mallarını ve eşyalarını gasp ettikleri ve takiplerine giden müfrezeden Hü
seyin Çavuşu yaraladıkları ve ikinci hareket üzerine giden müfrezeden 
Teğmen Bekir Efendi ile birçok asker ve jandanmayı şehit ve başkaca de
ğişik zamanlarda 3 Rumu öldürdükleri (Ünlenilen şahitlerin şahitlikleri 
ve soruşturmanın akışı içerisinde kesinlik kazanan...

Karar : Asker firarisi olmakla beraber Osmanlı Devleti topraklarından 
bir kısmını parçalamak ile ayrı bir hükümet kurulması teşebbüsünde 
bulunan çetelerden Piç Vasil çetesine katılmak ve eşkıyalık yapmak ve 
Bafra müfrezesi ile çatışmaya girişmekle bir yüzbaşıyı öldürmek ve iki as
keri yaralamak ve Kara Halil köyünden Edibe ve Şöhretin katırlarını zor
la alıp gasp etmek ve Aziz oğlu Şükrü ve Çoban oğlu Hüsnü’yü öldür
mek ve keşif yapmaya giden adliye memurlarına karşı silah kullanmak 
ve Kara Halil, Dereköy ve Lerdüğe köylerinin karasığır hayvanlan ile da
varlarını gasp eyledikleri kendilerinin ifadeleri, dinlenilen şahitlerin şa
hitlikleri ve mahkeme tutanaklarının incelenmesinden ve ellerinde silah
ların bulunması gibi birbirini doğrulayan deliller ile sabit olan...

Karar : Osmanlı Devleti topraklarından bir parçayı Pontus adı altın
da ayırarak hükümet teşkili maksadıyla Merzifon’da kurulan şubenin 
başkan ve üyelerinden olup öğrencilere Yunanlılık emellerini öğretmek ve 
hükümetin varlığını ortadan kaldırmak üzere çete oluşturdukları ve 
Amerikan Koleji Türkçe öğretmeni Zeki Efendinin öldürülmesinde dahi 
ilgileri olduğu anlaşılan...

Karar : Osmanlı topraklarından bir parçayı Pontus adı altında ayıra
rak hükümet oluşturmak maksadıyla bulundukları ve çeteler donattıkla
rı ve silahlandırdıkları ve içlerinden Filip’in adıgeçen dernek adına Paris’e 
giderek çalışma yaptığı o konudaki soruşturma evrakı içerisindeki bilgi
lerden ve evlerinde ve İstanbul’a gönderilmek istenilen hamsi tenekesi 
içerisinde ortaya çıkan haberleşmeleri taşıyan mektuplar ve kitapçıkların 
anlattıkları ile sabit olan.
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Karar : Osmanlı Devletinin bir kısım topraklarını hükümetin idare
sinden çıkarmaya teşebbüs ile çete kurmuş oldukları ve hükümetin emir 
ve tebliğine rağmen ellerindeki silahları teslim etmeyerek eskiden olduğu 
gibi taşıdıkları ve toplantı yerlerinde silahlı olarak yakalandıkları ve infa
zın geriye bıraktınlması kanunundan önce jandarma yüzbaşılarından 
Salih Ağayı şehit eden çete arasında bulundukları arkadaşlarından At- 
naş oğlunun ifadesi ve yapılan dava dosyası içindeki bilgiler ve ellerinde
ki silahlarıyla birlikte yakalanmaları gibi deliller ile sabit olan...

Karar : Osmanlı topraklarının bir parçasını Pontus adı altında hükü
metin yönetiminden çıkarmaya teşebbüs eden çetelerden bir olan Bom- 
bak çetesine katılarak askerî birlikler ile yapılan çatışmada firar eylediği 
ve daha sonra ele geçirildiği İfadesi ve soruşturma evrakı içindeki bilgi
lerle sabit olan.

Karar : Vezirköprü kazasının Danabaş köyünden Uzunoğullanndan 
Halil oğlu 1899 doğumlu Mehmet’in Pontus meselesinden dolayı tutuk
lanan Rumların tutuklu bulundukları hapishanede gardiyan bulunduğu 
bir zamanda adıgeçenlerin dışarıdan haberleşmesini sağladığı ve özellik
le tutuklulardan Deli Mina tarafından yazılan ve kendilerini hapishane
den kurtarması isteğini taşıyan mektubu Vezirköprü’de eşkıyalık yapan 
Rum çetelerine götürdüğü ve çetelerden aldığı cevap mektubunu taşıya
rak ve kardeşi Hakkı ile birlikte geri dönüp yine tutuktular tarafından ya
zılan mektup ve satın alman bir yük üzümü kardeşi adıgeçen Hakkı’ya 
teslim ederek çetelere gönderdiği dinlenilen şahitlerin ihbarlarıyla sabit 
olduğundan adıgeçenler yüce askerlik mesleğinden uzaklaştırılarak 
Amasya’da asılarak idamına karar verilmiştir.

Karar : 1919 yılı Mayısının 29. günü Merzifon’un Mahmadlı köyüne 
misafir olarak uğrayan asker neferlerinden altı askerin silahlarını, nakit 
paralarım ve eşyalarını alarak köy civarında bir dereye götürüp kurşuna 
dizdikleri mahkemeler katında sabit olan...

Karar : Samsun’un Koruluk köyünden Kalaycıoğullanndan 1897 do
ğumlu Petri oğlu Anesti’nin köylerine komşu bulunan Dereler köyüne si
lahlı olarak saldırı ve tecavüzlerde bulunarak adıgeçen köy halkından 
pekçok hayvan gasp ettiği ve Kebi, Hisarcık köyleri İslam halkının Dua 
Boğazı adlı yerde yollarını keserek nakit paralarını, eşya ve hayvanlarını 
gasp ettiği ve kızların bekaretini bozduğu ve Kâbi’nin Tozaklı köyünden 
Hacı Durmuş’un adıgeçen yerde yolunu keserek 3 baş hayvanını öldür
düğü ve 2 baş hayvanını gasp ettiği ve 1919 yılında Dereler köyünden 
Zernık oğlu Mustafa’yı köyünden getirterek Sarı adıyla tanınmış çete re
isine teslim ettiği ve adıgeçen ve arkadaşları tarafından atılan kurşunlar
la yaralanan Mustafa’yı tüfek dipçiği ile kafatasını parçalamak suretiyle
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korkunç şekilde şehit ettiği ve cesedini Kozlugöl köyü altına gömdürdü
ğü ve binmeye mahsus ve eğer takımı ile 250 lira kıymetindeki hayvanıy
la taşıdığı muaddel mavzer tüfeğini ve 80 lira nakit parasını gasp eyledi
ği ve Bedirli köyünde millî kuvvetler kumandanlarından Sürmeneli Meh
met Efendiyi şehit eylediği sabit olduğundan adıgeçenin asılarak idamı
na 6 Eylül 1921 tarihinde karar verilmiştir.

Karar : 10 Haziran 1921 tarihinde av avlamak üzere Amasya'nın Ba- 
yırlı köyünün Karaçamlık tepesine giden adıgeçen köyden Mehmet oğlu 
Ali Pehlivan önüne çıkan Samsun işçi taburuna kayıt olunduktan soma 
Amasya’dan Ezinepazar nahiyesine sevk olunurken yolculuk sırasında fi
rar eden Amasya'nın Ayıderesi köyünden Koçuoğullarmdan Yani oğlu Te- 
ofllis, Todor oğlu Yani ve Merzifon’un Bayat köyünden Yani oğlu Ham- 
pus, Yorgi oğlu İlya, Havza'nın Akdurmuş köyünden İstavri oğlu Laza- 
ri’nin, adıgeçeni çank ipi ile boğdukları ve öldürülenin taşıdığı hançer 
şeklindeki bıçağıyla da birçok yerinden yaraladıkları ve tüfeğini alarak fi
rar ettikleri sabit olduğundan...

Karar : Yağma, çapul ve memleketi tahrip etmek ve adam öldürmek 
fiillerini devam ettirmeye cesaret ettikleri ve Ateşkesin ardından silahlı 
olarak dağlarda ve kırlarda gezip dolaşan ve yolculara zarar veren ve köy
lerinin ve Atab’m çiftliğinin civarındaki yolları keserek üzerinde ot bite
cek bir hale getirmek suretiyle gelip geçmeyi engellemiş oldukları ve Ateş
kes sebebiyle terhis olunan yahut hava değişimi sebebiyle memleketleri
ne dönen birçok askeri ellerini ve ayaklarım bağladıktan soma kollarım 
ve ayaklarını keserek korkunç şekilde öldürdükleri ve çiftlik ile fabrika 
kenarında geçmekte bulunan Çekerek ırmağı kenarındaki bel ve kazma 
ile kazdıkları hendeğe gömmek ve üzerlerine toprak yığınlarını örtmek 
suretiyle suçlarını örtmeye çalıştıkları ve sadece Müslüman olduğu için 
bir sebebe dayanmaksızın Terzi köy bekçisi Himmet’i yaylım ateş etmek 
suretiyle Terzi köy civarındaki Köstrederesi adlı yerde öldürdükleri ve 
kendilerini takip ve yakalamakla görevlendirilmiş olan Kutluköylü Gan- 
bot ve Hacı Mehmet adlı kişileri pusuya düşürerek aynı şekilde öldürüp 
yok ettikleri ve evvelce işledikleri cinayetleri ihbar ve bu konuda şahitlik 
eyleyeceğini söylemesinden dolayı çiftliğinde hizmetçi bulunan ve Bedri
ye dahi denilen Sofya adlı kadını evvelce dövmeye ve öldürmeye teşebbüs 
eyledikleri halde olaya yetişenler tarafından kurtarılan adıgeçen kadını 
birkaç gün soma öldürdükleri ve cenazesini ihbar ile gömdükleri ve aynı 
şekilde işlenen cinayetlerin delilleri ve kanıt belgelerini imha eylemek 
kasdıyla fabrikada bekçi bulunan Arap Mehmet adlı şahsı el ve ayakları
nı kesmek suretiyle öldürülerek bir çuval içerisine koydukları ve cesedi
ni fabrikanın çarkına attıkları ve bu faciaların takip ve soruşturmasına 
ve faillerinin elegeçirilmesine gelmiş olan müfrezeye karşı da silah kul
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lanmaya kalkıştıkları ve yine bir fesat heyetinin karışıklık çıkarmak mak
sadının kolaylaştırılması ve birçok kimselere bozgunculuk fikirlerinin yü
rütülmesi için vaktiyle her nasılsa ele geçirmiş oldukları ve bir defada 
birçok kişi öldürüp yok ettiklerin; evleri ve meskenleri ve halkın kara ve 
deniz nakil vasıtalarını yakacak ve yok edebilecek tahrip aletlerinden bu
lunan ve biri daha önce Ermem ordusunda kullanılan İran markalı büyük 
ve diğer ikisi Alman markalı olup biri büyük ve diğeri küçük 3 tane mit- 
ralyözden iki büyüğünü fabrikanın duvarı kenarına gömerek ve üzerine 
gübre çekerek ve küçüğünü de fabrikanın eleklerinin bulunduğu yerin ar
kasındaki dolaba koyarak gizledikleri ve kullanmak için bekledikleri fırsat 
bulunurken hükümet tarafından haber alınması üzerine arama ile adıge- 
çen yerlerde elde edilmiş ve anılan çiftlik ve fabrikanın hükümet aleyhine 
kurulan komitelere bir toplanma yeri olarak kullanılmış olduğu anlaşıl
mış ve bu husus yemin ile dinlenilen kimselerin görgüye dayanan şahit
likleri ile ve diğer deliller ve yasal kanıtlar ile sabit olduğundan.

SONUÇ
Türkiye Hükümetinin, vatandaşlarından bulunan azınlıklardan hiç 

birisine karşı düşmanlığı yoktur. Bağlılıktan ayrılmayanları, Türkiye’nin 
herhangi bir yerinde tam bir emniyet ve refahla yaşarlar. Diğer milletler 
ile beraber Rumlardan dahi namuslarını ve bağlılıklarını koruyanların 
huzur ve refahı güvenlik altına alınmış bulunmakta ve bunlar devletin 
her suretle himaye ve yardımına kavuşmaktadırlar. Bugün bunların as
kerî birlikler ve kurumlarda çalışanları da pek çoktur.

Hükümete karşı suikast girişimlerinde bulunan ve bunca cinayetler 
ve mezalim yapan asi ve haydutlara hiçbir memlekette müsamaha edile
meyeceği açıktır ve bundan dolayı kendi varlığına sahip olan ve varlığını 
korumak ve sürdürmek isteyen herhangi bir hükümetin, bu şartlar içe
risinde Türkiye Hükümetinin almış olduğu tedbirlerden daha şiddetli 
tedbirler alacağı tabiîdir. Bugün bu şekilde şiddetli tedbirler diğer ülke
lerde de her zaman alınmakta ve uygulanmaktadır.

Genellikle yukarıda açıklandığı şekilde arz ettiğimiz yerel tedbirler, 
askeriye ve nakliyenin teker teker müzakere edildikten sonra nasıl tatbik 
kılındığını ve tatbik sırasında adalet ve doğruluktan kesinlikle uzaklaşıl- 
madığı hakkında bir fikir verebilmek için, bu hususa ait mülkî ve askerî 
başkanlar ile Bakanlar Kurulu ve diğer makamlar arasında geçen haber
leşmelerden bir kısmının suretlerini de buraya alıyoruz; bunların arasın
da özellikle savaş alanı ilan edilmesi dolayısıyla iç kısımlara taşınmaları 
gerekli görülenlerin ailelerini ve bütün mallarını birlikte götürmelerine 
izin verilmesi, katılanlarm aileleri hakkında ayrıca şefkat ve insanlık gös
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terilmesi, yollarda tam bir refah ve emniyetle canlarına, mallarına ve na
muslarına zarar gelmeden sevkiyat yapılması gibi mevcut emirler, aley
himizde kötüleyici propaganda yapılmasından geri durmayanları sustu
racak bir niteliktedir. Belgeler aşağıya çıkarıldığı şekildedir.

Elcezire cephesi ve 2. Kolordu Kumandanlığına, Genelkurmay 
Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına, Sivas ve Elazığ vilayetlerine; Ma
latya, Canlk, Ordu, Giresun, Tokat, Şarkikarahisar ve Ergani muta
sarrıflıklarına, Tokat Bölge Kumandanlığına, Sivas ve Elazığ Bölge 
Kumandanlıklarına, 10. Fırka ve Süvari 27. Alay Kumandanlıkları
na;

19.6.1921 tarih ve 2245 numaralıdır:
1. Sahil sancaklarından iç kısımlara gönderilmekte bulunan ve 

eli silah tutan Rumlar Erganlmadeni, Malatya, Maraş sancaklarına, 
Sivas’tan Gürün ve Darende kazalarına taşınacak ve yerleştirilecek
lerdir. Hangi kafilelerin nerelere gönderileceklerini ayn ayn tebliğ 
edeceğim.

2. Sevkiyatın yapılması ve düzenle yürütülmesi bölgelerden ge
çecek olan yüksek dereceli mülkî memurlara aittir. Her bölgedeki as
kerî birlikler, jandarmanın yetersizliği halinde muhafız verilmesi su
retiyle mülkî yöneticilere yardım ve destek sağlayacaktır.

3. Ordunun görüşü, bunları dağınık olarak yerleştirmektir. Bu 
esas dahilinde ikamet yerlerinin tayin ve tespiti ve güvenlik altında 
tutulmalarının sağlanması yüksek dereceli mülkî memurlara emanet 
edilmiştir.

4. Nakilleri sırasında firarlarına meydan vermemek fakat emni
yet ve selametle gidecekleri yerlere kadar ulaştırmak ve hiçbir suret
le yasaya aykınfiil ve harekete meydana bırakmamak ve yerleştiril
dikleri bölgelerde dahi firarlarına engel olmakla beraber hal ve hare
ketleri denetim altında tutularak hiçbir fenalıklarına yer vermemek 
ve sonuç olarak bunlara alt bütün işlemleri düzenlemek ve uygula
mak dahi mülkî memurlara aittir.

5. Bunlardan hiçbir fert ordunun bilgisi olmaksızın yerleştirildi
ği bölgeden diğer bir yere nakl olunamayacaktır. Bir zorunluluk ha
linde gerektlrici sebepleriyle orduya bildirilerek alınacak cevaba gö
re hareket olunacaktır. Bundan dolayı kimlerin hangi bölgelerde 
oturmalarına karar verildiğini bildiren cetveller mülkî memurlar tara
fından orduya gönderilecektir.

6. Hükümetçe ikametlerine ayrılmış bulunan yerden firar eden
ler yakalanarak haklarında yasal kovuşturma yapılacaktır. Bundan
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başka Jlrar eden her şahsın memleketteki aile fertlerinin dahi uzak
laştırılması kararlaştırılmış olduğu kendilerine anlatılarak ve işte bu 
ceza uygulanmak üzerefirarilerin isimleri dahi orduya ve mensup ol
dukları kazalara bildirilecektir.

7. Bunların sevkıyatında ve yerleştirilmeleri sırasında kötüye 
kullanmayı ve kanuna aykırı istenilmeyen hareketleri görülecek olan 
memurlar ağır şekilde sorumlu tutulacaklardır. Bu mesele ileri gelen 
mülki memurlar tarafından özel bir titizlik ile izlenecek ve cesaret 
edenler, sıkıyönetim harp divanlarına ve ilgili mahkemelerine teslim 
olunacaktır. Kumandanlar ile askeri başkanlar dahi kendi bölgele
rinde bu işi titizlikle izleyerek, tesadüf ettikleri yakışıksız ve kanun
suz durumları hemen engelleyecek, durumu Orduya bildirecektir.

8. Elazığ, Malatya, Ergani, Sivas, Maraş, Tokat, Şarkikarahi- 
sar, Giresun, Ordu, Amasya, Canik sancaklarına, Elazığ, Sivas mın
tıka, Tokat mevki, 1. Fırka kumandanlarına tebliğ, İkinci Kolordu, El- 
cezire ve Şark Cephelerine, Genelkurmay Başkanlığına ve İçişleri 
Bakanlığına arz edilmiştir.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddln

Cahlk, Ordu, Amasya, Tokat, Karahisar mutasarrıflıkları ile Si
vas Vilayetine, 10. Fırka, Amasya Merkez ve Sivas Mıntıka Kuman
danlıklarına, 10. Fırka Heyetine, Tokat Mevki ve Erbaa’da 47. Alay 
Kumandanlıklarına.

27.6.1921 tarih ve 2498 numaralıdır :
1. Gerek duyulması üzerine, erkekleri iç kısımlara uzaklaştırı

lan Hristtyan unsurların kadınlarının dost ve düşmana karşı namus, 
can ve mallarının hükümetçe güvenlik altında bulundurulması ve 
herhangi bir şekilde saldırıya ve haksızlığa meydan verilmemesi Ge
nelkurmay Başkanlığının emrine dayanarak ve ilan yoluyla duyuru
lur.

2. Sivas vilayetine, Canik, Ordu, Tokat ve Karahisar mutasar
rıflıklarına, 10. Fırka Kumandanlığına, Sivas Mıntıka Kumandanlığı
na, Amasya Merkez Kumandanlığına, 10. Fırka Başkanlık Kuruluna 
yazılmıştır.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin
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Ordu, Canik, Amasya, Tokat, Karahlsar Mutasarrıflıklarına, Si
vas Vilayetine, 1O. Fırka Kumandanlığına, 1. Fırka Başkanlık Kuru
luna ve Erbaa’da 47. Alay, Amasya Merkez, Tokat Mevki, 48. Alay 
ve Hücum Taburu Kumandanlıklarına.

15 İle 50 yaşlan dışında bulunan kişilerin ve özellikle kadın ve 
çocuklann nakli doğru olamayacağı gibi sevk olunanlann memleket
lerinde kalan taşınır ve taşınmaz mallanna tecavüz ve hatta yasala
ra aykuı faydalanmak şeklinde satılması dahi yasaktır. 22.6.1921 
tarih ve 2490-766 numaralı şifre ile de bildirildiği şekilde bunlann 
memleketlerinde terk ettikleri ailelerinin ırz ve can ve maüanmn her 
türlü taarruz ve saldırıdan uzak tutulması kesin şekilde istenilmek
tedir. Bu hususta kötüye kullanma ve gevşeklik ve göz yumması gö
rülecek bütün memurlar ve kişilerin ağır şekilde cezaya uğratılaca
ğının gerekenlere bildirilmesi istenilmektedir.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin

Amasya, Samsun, Ordu mutasarrıflığına, 10. Fırka
Kumandanlığına, Samsun Kalem, 1 inci Fırka, Askeralma 
Kurulu Başkanlığına, Samsun Merkez Kumandanlığı 
Muavinliğine, Tokat, Şarkikarahisar mutasarnflüdanna, 

Amasya Kalem Başkanlığına, Amasya Sıkıyönetim 
Harp Divanına, Çarşamba Mmtika 

Kumandanlığı Yardımcılığına
12.1.1921 tarih ve 2082 numaralıdır.
1. Samsun ve Ordu sancaklannın bütün kasaba ve köylerinde 

yerleşik Hrtstiyanlann eli silah tutanlannın güneylerindeki Amasya, 
Tokat, Şarkikarahisar sancaklan sımrlan içerisine sevk ve taşınma- 
lan gerekmiştir.

2. Eli silah tutanlardan maksat 16 yaşından 50 yaşma kadar 
olan erkeklerdir. Bunlann dışındakiler yerlerinde kalacaklardır. 
1884 ve 1891 doğumlular ile.

3. 1901 doğumlular ki toplam olarak 8 yıl efradı, silah altına alı
narak işçi taburlanna gönderileceklerdir.

4. İşçi taburuna gidecek olanlardan Ordu sancağından gelecek 
olanlar Şarkikarahisar’da, Samsun sancağından gönderilecek olan
lar Amasya’da toplanacaklardır.

5. İşçi taburlanna gönderilecek olanlardan ayn olarak eli silah 
tutanlara gelince : Bunlann ileri dereceli mülkiye memurlan husu
sunda hemen bu emir ulaştığında toplanarak muntazam kafile ha
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linde Ordu sancağından Şarklkarahisar sancağına ve Samsun san
cağından Tokat, Amasya sancaklarına gönderileceklerdir. Bunların 
firar etmelerine kesinlikle fırsat verilmeyecektir.

6. Güvenlik güçlerinden yeterli miktarda muhafız aynlması 
mümkün olamadığı takdirde en yakın kumandanlar ve birlikler tara

fından yardım ve destek sağlanacaktır.
7. Bu gönderme ve taşımalar sırasında gerek gönderilen kişile

rin ve gerekse yerlerinde kalacak olan çoluk, çocuk ve zavallı kimse
lerin can, mal ve namuslarının korunması son derece istenilmiş oldu
ğundan ve gerekli görüldüğünden bütün memurlar tarafından bu 
noktaya çaba gösterilmesi istenilir. Bunun aksi yönde hareket ede
cek olanların ve bir de gönderilecekler arasında iken iltimas ve ge
rekli görüldüğünden, değil alıkoymak bir kişinin bile geri kalmasına 
sebebiyet verenlerin şiddetle cezalandırılmaları kararlaştırümıştır.

Yüksek dereceli memurlar ile bütün kumandanlar ve askerlik şu
besi başkanlan bu konuyu sevkıyatların bitimine kadar tam bir dik
kat ve ciddiyetle takip edecekler ve en ufak kötüye kullanmaya ce
saret edecekleri hemen Amasya Sıkıyönetim Harp Divanına yollaya
caklardır.

8. Gerek işçi taburlarına ve gerekse yerleşmek için güney san
caklarına gönderilecekfertlerin ve kişilerin gönderilme ve taşınmala
rı en büyük sürat ve faaliyetle yürütülüp uygulanacak Samsun Ka
lem Başkanı ile Samsun ve Ordu Mutasarrıflıkları sabah ve akşam 
raporlarıyla icraatın sonucunu Orduya bildireceklerdir. İşin taşıdığı 
olağanüstü önemi takdir etmeyerek gece, gündüz çalışmayan ve 
gevşeklik gösteren kaza ve askerlik şubesi memurlarının cezalandı
rılacaklarım bildiririm.

9. Gönderilecek olan Hristiyanlardan gönderildikleri yerden 
başka bir yere firar edenler ile onlan kabul edip koruyacak ve sak
layacak olanların uzak ülkelere kadar gönderilmelerine zorunluluk 
duyulacağı ve haklarında başkaca yasal soruşturma yapılacağı Ca- 
nik, Ordu, Amasya, Şarklkarahisar, Tokat sancakları içerisinde ge
rekli olanlara ve özellikle Hristiyan halka uygun şekilde bildirilecek 
ve açıklanacaktır.

10. Bu emrin alındığı, anlaşüdığı ve uygulanmaya başlanıldığı 
makine başında bana bildirilecektir. 10. Fırka Kumandanlığına, Or
du, Canik sancaklarına, Samsun Askerlik Şubesi Kalemi ve Sivas 
Başkanlık Divanına bildirilmiştir.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin
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10. Fırka Kumandanlığına, Samsun Kalemine, 47. i Alay Kuman- 
danlığı, 48. Alay Kumandanlığı, 53. Süvari Alay Kumandanlığı Sü
vari Birliğine, Sivas, Çorum, Yozgat, Tokat, Erzincan mıntıkalarına, 
Elazığ mıntıkalarına, Elazığ vilayetine, Samsun mutasarrıflığına, Or
du, Giresun, Amasya, Tokat, Çorum, Şarklkarahisar, Yozgat, Erzin
can Mutasarrıflıklarına, Sivas Vilayetine.

12.7.1921 tarih ve 2751 numaralıdır.

1. Savaş alanı ilan edilmiş deniz kıyısındaki kazalarda oturan 
Rumların çoğunluğu, meskenlerini terk ve eşkıyaya iltihak ve hükü
met kuvvetlerine ve İslam köylerine silahlı olarak saldırarak hükü
metin yurt içi güvenliğini ve yurt dışı güvenliğini sağlamak hususun
daki maksatlarına ve çalışmalarına kesin muhalefette bulundukları 
açığa çıkması üzerine. Merkez Ordusu sahil ve savaş bölgelerinde 
bulunan Samsun ve Ordu sancaklarındaki Rumların yerlerinde bıra
kılmalarında askeri açıdan sakınca görüldüğünden Samsun ve Ordu 
sancaklarındaki şehirler ve kasabalar ve köylerde oturan Rumlar is
tisnasız aileleriyle birlikte iç kısımlara taşınacak ve kıyıdan uzaklaş
tırılacaktır.

2. Rumlardan yabancı devletler vatandaşlığında olanlar ile Os
manlI Bankası ve Reji idarelerinde memur bulunanlar haklarında 
özel kararnamelerinin hükümleri uygulanacaktır. Bu memurların İs
lam memurlarıyla değiştirilmesi yüksek rütbeli memurların himmet
lerinden beklenilmektedir.

3. Taşımalar ve göndermeler bu konuda şimdiye kadar tebliğ 
edilmiş olan talimat emirlerine uygun olarak yüksek dereceli mülki 
memurlarca düzenlenecek ve yürütülecek ve kumandanlıklar tara

fından yardım ve kolaylık gösterilecektir.

4. Taşınacak Rumların taşınabilir ve taşınamaz mallan hakkın
da ilgili yerel memurlarca usul gereği adaletle davranılacak, hiçbir 
ferdin haklannın çiğnenmesine izin verilmeyerek yasal olmayan şe
kilde faydalanma ve menfaat sağlama gibi durumlann olması etkili 
ve şiddetli tedbirlerle yüksek dereceli memurlar tarafından önlene
cektir.

5. Bu defakl taşımalarda aileler de bulunduğundan can, mal ve 
namuslannın korunmasının ve emniyetinin tam olarak sağlanması is
tenilmekte ve gerekli görülmekte olduğundan bütün görevliler tarafın
dan bu konuya son derecede dikkat ve gayret edilmesi gerekmekte
dir. Vatanın menfaatlerinin yanında hükümetin ve dinimizin şerefi-



Tün, şanının korunması açısından olağanüstü önem taşıyan bu konu
lara aykın hareket etmeye cesaret edecek olanların şiddetle cezalan- 
dınlmalan kararlaştırılmış olduğunu bildirir ve memurlardan ve halk
tan bu gibi hareketleri görülenlerin hemen tutuklanarak evrakımn 
anında orduya gönderilmesini mülki memurların başkanlanndan ve 
bütün kumandanlardan istemekteyim.

6. Ordu bölgesinde bulunan bütün mülki memurların başkanla- 
n ile askeri kumandanlıklarına yazılmıştır.

Canik ve Ordu Mutasarrıflıklarına, 10. Fırka, Ordu Sancağı Bölge
Kumandanlıklarına ve Samsun Merkez ve Çarşamba Mevki 

Kumandan Yardımcılıklarına

5.10.1921 tarih ve 4665 numaralıdır.
1. Ordunun savaş bölgesi olan Canik ve Ordu sancaklarından 

iç kısımlara uzaklaştırılan ve silah altına davetle birliklere gönderil
mekte olan Rumlardan bazılarının evlerde gizlendikleri anlaşılmıştır. 
Canik ve Ordu sancaklarındaki halka 24 saat süre verilerek, evlerin
de asker veyahut iç kısımlara taşınmakla sorumlu Rum bulunan ki
şilerin, sakladıkları Rumları bu süre içerisinde teslim etmeye davet 
edilecek ve sürenin bitiminde Hristlyan ve hatta şüpheli İslam evleri 
aranılarak, evinde asker firarisi ve iç kısımlara gitmekle sorumlu 
Rum bulunan kimseler, cins ve mezhep ayırımı yapılmaksızın İstik
lâl Mahkemesine sevk edileceklerdir.

2. -  Bu emrin alındığı ve hangi gün süre verildiği ve aramaların 
ne şekilde yürütüldüğü ve sonucu Orduya bildirilecektir.

3. -  Canik, Ordu Mutasarrıflıklarına, 10. Fırka ve Ordu bölgesi 
kumandanlarına yazılmıştır.

Merkez Ordusu Kumandanlığına

Samsun : 4 Ekim 1921 tarih ve 1028 numaralıdır.
Canik Sancağı sıkıyönetim idaresi ve savaş bölgesi içerisinde bu

lunmasına rağmen Samsun şehri içerisinde askeri ve mülkî hükümet 
memurlarının emirlerine ve kararlarına aykırı olarak birçok aileler 
yanında asker firarileri, iç kısımlara gitmekle sorumlu kişiler ve em
salleri ile birlikte gönderildikleri halde ya yolculuk sırasında yahut 
gönderildikleri yerlerden firar eden kişilerin gizlendikleri ve tekrar 
tekrar yapılan uyanlara rağmen bu konuda ısrar ve inat ettikleri ve 
hatta dağlarda gizlenecek kovuk bulan eşkıyanın bile korunup kol
landığı, son bir hafta içerisinde bu tür kişilerden 150’den fazlasının 
elegeçirilmesi ve 8 haydutun çatışma ile ölü olarak elegeçirilmesl ile
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sabit olmasına ve yurt dışından yapılan tahrikler ve kışkırtmalar ile 
yıllardan beri ülkeye ihanet eden ve devletin emirlerine itaatsizliği 
kesinlik derecesine varan Rum unsuru üzerinde devletin nüjuz ve 
haysiyetinin kurulması çarelerine girişilmiş ve hükümetin emirlerine 
fliti olarak karşı koyması görülenlerin benzerlerine etkili bir ibret ola
cak şekilde derhal cezalandırılmaları yurdun selameti adına gerekli 
ve zorunlu bulunduğundan aşağıdaki hususların uygulanmasına ve 
yürütülmesine acele olarak izin verilmesini arz eylerim.

1. -  Emsalleri iç kısımlara gönderildiği halde, kendi ve diğer ai
leler yanında gizlenen kişüerin yakalanmalarında, bunları gizleyen 
ailelerin de onlarla birlikte iç kısımlara gönderilmeleri.

2. -  Yaşlan 15 ila 60 arasında olup iç kısımlara gönderilmekte 
iken yolculuk sırasında veya yerleşmesi emr olunan yerden firar ile, 
kendi aileleri veya başka aileler yanında gizlenen kişilerin elegeçlril- 
mesinde, bunlan gizleyen ailelerin de birlikte yargılanmalan ve ce- 
zalandmlmalan için İstiklâl Mahkemesine gönderilmeleri.

3. -  Askerfirarilerini bilerek gizleyen ve eli silah tutan bu tür ki
şileri koruyan ailelerin de firariler ile birlikte İstiklâl Mahkemesine 
teslim edilmeleri.

4. -  Ortaya çıkarılan ve 8 haydutun yok edilmesini sağlayan son 
olay üzerine Rum papası, muhtar ve ihtiyarlan vasıtasıyla gizlenen 
kişilerin teslimleri hakkında son defa olarak yapılan tebligat ve şid
detli ve etkili ihtarlar üzerine belirli süresi içerisinde emirleri yerine 
getiren veya aileleri tarafından teslim edilen kişilerin gösterdikleri şu 
itaatla karşılık atleleri hakkında, hükümetin acıma ve şefkatinin gös
terilmesi için, belirtilen maddelerin bundan öncekilere teşmil edilme
mesi hususuna izin verilmesi.

Mutasarrıf
Sezai

Merkez Ordusu Kumandanlığına

Rumlann iç kısımlara gönderilmelerinde, bir bölümü gizlenmiş ve 
bir bölümü de gönderildikten sonra firar edip gelerek gizleniyor du
rumda bulunmuş iken, bu kere açığa çıkarılan 132 erkek ve 5 kadın 
olmak üzere 137 Rum bugün sabah vakti Samsun’dan Amasya’da
ki İstiklâl Mahkemesine gönderilmiş ve eşkıya ile temasta bulunan 
ve evinde şevke tabi Rum saklayan 31 kadın aynı şekilde İstiklâl 
Mahkemesine sevk edilmek üzere hükümette tutuklu olarak bulun
duğu arz olunur.

10. Fırka Kumandanı 
İsmail
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

Şifre

11.9.1921 tarih ve 4035 numaralıdır : C. 11.9.1921 tarih ve 
2770 numaralıdır.

1. Yüce görüşlerine 10.9.1921 tarih ve 4.005 numara ile arz edil
miştir.

2. Askerden firar ile beraber Osmanlı topraklarından bir bölü
münü parçalayarak aynca bir hükümet oluşturmak teşebbüsünde 
bulunan çetelerden Piç Vasil çetesine katılan ve eşkıyalık yapan ve 
Bafra müfrezesi ile çatışarak bir yüzbaşıyı öldüren ve iki askeri ya
ralayan Karahalil köyünden Edibe ve Şöhretin kısraklarını zorla 
alıp gasp eden ve İzzeddin oğlu Şükrü ve Çoban oğlu Hüsnü’yü öl
düren ve keşif yapmak için giden adliye memurlarına silah atmaya 
cesaret eden ve Karahalil, Dereköy ve Lerdüğe* köylerinin kara sığır 
hayvanlarıyla davarlarını zorla gasp eyledikleri kendilerinin ifadele
ri ve dinlenilen şahitlerin şahitlikleri ve zabıt tutanakları kayıtların
dan ve ellerinde silahlarıyla yakalanması gibi biribirinl pekiştiren 
deliller ile sabit olan 50 Rumun asılarak idamlarına Amasya İstiklâl 
Mahkemesince bugün karar verilmiş olduğu birinci arz ,edilen konu
yu doğrulayarak arz olunur.

Merkez Ordusu Kumandanlığı Yüce Katına

Numara: 714

Gümüşhacıköy kazasının Maden köyünde bulunan Rum aileleri
nin firar ve eşkıyalık durumunda bulunan erkekleri gizlice adıgeçen 
köye gelip gitmekte ve ihtiyaçlarım bu suretle sağlamakta oldukları 
ve özet olarak birkaç gün önce Gümüş'e yakın Manastır dağının Ko- 
yuk bölgesinde, bu haydutlardan 20-30 kadanrun kadınlarla birlik
te görüldüklerine bakılırsa kaza asayişini bozmaya ve başka taraf
larda bannamayan haydutların bu kazayı gezip dolaşma yeri say
malarına mahal kalmamak üzere adıgeçen köydeki Rum ailelerinin 
kaldırılmaları Kaymakamlıktan yazı ile bildirilmiş ve muhakkak olan 
ileri sürülen sebeplerden dolayı yapılan teklif ancak yetkililerince de 
uygun görülmüş olmakla gerek yerli ve gerek Merzifon'dan sevk edi
len yabancı Rum ailelerinin toptan iç kısımlara gönderilmelerine izin 
verilmesi arz olunur efendim. 12 Ekim 1921

Amasya Mutasarrıfı 
Osman

• Lerdüğe. Havza'ya bağlı bir köy. Bkz. Meskûn Yerler, c. 2. S. 790
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Numara : 368

15 Haziran 1921 tarih ve 376 numaralı Kumandanlığın yüce ya
zılan cevabıdır. Amasya sancağı, Samsun sancağıyla komşu olduğu 
ve bu sancak içerisinde de birçok Rum köyü bulunduğundan Sam
sun Rumlan tarafından silah ve cephane kaçakçılığı önemli bir şekil
de bu bölge Rumlanna da bulaşmış ve geçenlerde toplanılan ve mlk- 
tan epeyce bir sayıya ulaşan silah ve cephaneler Samsun Rumlan- 
nın yardımı ve kaçak suretiyle bölgeye sokulduğu gibi Rumlar tara

fından yapılan ve yapılmakta olan öldürme olaylarında silah kaçak
çılığının geniş ölçüde cereyan etmesine sebebiyet vermiş, Samsun ve 
Amasya sancaklanndaki Rum köylerinin sahilden iç kısımlara doğ
ru birbirine âdeta birleşik denecek kadar yakın olması, kaçakçılığı 
ve eşkıyalık hareketlerini kolaylaştırmaya ve asker firarilerinin ve 
eşkıyanın saklanması ve sığınma ve ylyecek-içeceklerini sağlayabil
melerine fazlasıyla yardım etmekte bulunmuş, Ateşkes’in ardından 
Samsun Rumlannın aldıklan bilinen duruma bu bölge Rumlannın da 
katılmaları ve sahilde ve özellikle Bafra taraflannda bulunan Müslü
man köylerinden Rum çetelerinin aşırdıktan hayvanlann bu sancak 
Rumlanna ve buradan çalınan hayvanlann sahil Rumlanna âdeta 
aktarma edilmesi gibi durumlar, sahil ve iç kısımlar Rumlannın her 
konuda birlik ve beraberlik halinde hareket ettiklerini kesinlik dere
cesine ulaştırmış ve bu durum devam ettikçe sancak dahilinde hu
zur ve genel güvenliğin esaslı bir şekilde sağlanması ve devam etti
rilmesi mümkün olmayıp, özellikle sahil Hristiyanlarmdan Alevî na
hiyesinin Bayırlı köyünden bir köylünün ve Lâdik kazasından 3 
Müslümanın öldürülmesi gibi, birbirini takip eden öldürme olaylan- 
nın faillerinin Rum olduktan anlaşıldığı halde henüz ele geçlrileme- 
meleri, Rum köylerinin mevcut durumundan kaynaklanmış olduğun
dan, gerek kaçakçılığının kökünden yok edilmesi ve gerek Rumlann 
eşkıyalık hareketlerine girişmekten toptan menedilmiş olmalan ve - 
Allah korusun- düşman tarafından sahile karşı saldırı hareketlerine 
kalkışıldığı taktirde, Amasya sancağı Rumlarının mevkilerinin ya
kınlığından faydalanarak, düşmanın hareketlerini kolaylaştırmak 
ve hiç olmazsa askerî kuvvetleri ve hükümeti az-çok uğraştırabilecek 
uygunsuzluklar ve casusluklarda bulunmaları uzak bir ihtimal olma
dığından bu gibi ihtimallere de meydan bırakılmaması için Samsun 
Hrtstiyanlan arasında, Amasya sancağı dahilindeki eli silah tutan 
Hristiyanlann dahi iç kısımlara uzaklaştınlmalan çarelerinin ta
mamlanmasını istirham eylerim efendim. 20 Haziran 1921

Amasya Mutasarrıfı 
Osman

Merkez Ordusu Kumandanlığı Yüce Katına
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Ankara : 4046 -112 numara ve 16.6.1921 tarihlidir :

Karadeniz sahilindeki 15 yaşından 50 yaşına kadar eli silah tu
tan Rumların iç kısımlara gönderilmeleri hakkında Bakanlar Kurulu
nun 12.6.1921 tarihindeki toplantısında kabul edilen ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığuıın da uygun bulduğu kararna
me sureti aşağıda arz kılınmıştır efendim.

Millî Savunma Bakanı Namına 
Kâzım

10. Fırka Kumandanlığına, Canlk Mutasarrıflığına

22.6.1921 tarih ve 2355 numaralıdır. C. 22.6.1921 tarih ve 1- 
183 numaralı şifreye:

Kafiledeki Rumları kurtarmak maksadıyla Kavak-Samsun yolun
da faaliyet gösteren Rum çetelerinin şoseye civar köylere dayandık
ları ve adıgeçen köyler halkından bulundukları şüphesizdir. Bundan 
dolayı 21.6.1921 tarih ve 2316 numaralı emrin ikinci maddesine uy
gun olarak Kavak-Samsun yolunun iki tarafındaki yollardan bu eşkı
yalık fiillerine cüretleri açığa çıkacak olan köyler halkının iç kısımla
ra gönderilmeleri ve gönderilme sırasında can ve mal ve namusları
nın iyi bir şekilde korunması ve boşalacak köylerin yıkılmasına ve ya
kılmasına meydan verilmeyerek iyice korunmaları temenni olunur.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddln

Merkez Ordusu Kumandanlığına

1. -  Bugün Samsun’dan Kavak’a gitmek üzere gönderilen 766 
kişilik Rum kafilesi muhafızlarıyla birlikte Ceniş dağlarına ulaştıkla
rı sırada komşu tepelerde bulunan eşkıya tarafından üzerlerine ateş 
açıldığı, çatışmanın hayli zaman devam ettiği, çatışmada kafile 
Rumlanndan birçoklarının yaralandığı ve öldüğü ve muhafız asker
lerden bazılarının da şehit oldukları haber alınmıştır.

2. Olayın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği hakkında yerinde 
derin ve ciddî soruşturma yapılmak üzere 42. Alay kumandanıyla 
Merkez Ordusu kumandanı ve Merkez Polis Başkomlseri ve Jandar
ma Bölük kumandanı Ceniş’e gönderilmiştir. Soruşturmanın sonucu 
aynca arz edilecektir.

2.6.1921
Fırka Kumandanı Mutasarrıf

İsmail Sezai

Merkez Ordusu Kumandanlığına
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Merkez Ordusu Kumandanlığına

23.6.1921 tarihli şifreye:

20.5.1921 Samsun’dan iç kısımlara gönderilen Rum kafilesine 
Cenlş sırtlarında saldın yapan Rum eşkıyası dolayısıyla, kafilede 
ortaya çıkan olaylann soruşturulması için Canlk mutasarrıflığı ilefır
kadan ortaklaşa düzenlenen 20.6.1921 tarihli tutanağın ilişik olarak 
takdim kılındığı ve soruşturma sonucundan adıgeçen zararlı kimse
lerin kafilenin, Cenlş ve civar sırtlanndan ateş altına alınarak karga
şalık çıkarılmasıyla, sevk edtlen Rumlan kurtarmak maksadıyla ka
fileye ve muhafızlanna saldırmış oldukları ve ancak çevreden gelen 
silah sesleri üzerine olay yerine yetişen imdat kuvvetlerinin yardı
mıyla eşkıyanın uzaklaştırılması ve kafilenin gönderildiği arz olunur.

10. Piyade Fırkası Kumandanı 
İsmail

Kararname Sureti

Sayı: 979

Batı ve güney cephelerindeki eli silah tutan 18-50 yaşındaki 
Hristlyanlann Sivas ve Elazığ vilayetlerine taşınması ve uzaklaştırıl
masına ilişkin Bakanlar Kurulunca alınmış olan 11.5.1921 ve 838 
numaralı kararname hükümlerinin Muğla, Aydın, Burdur ve Silifke 
sancatdan dolaylarına Genelkurmay Başkanlığının* 31.5.1921 ta
rihli ve 2 şube ve 1883 numaralı tezkiresinde bildirilmiş ve Bakanlar 
Kurulu** nun 28.6.1921 tarihindeki toplantısında görüşülmesinde 
Antalya’da İtalyanlann bulunması ve Silifke’de Rumların yoğun ola
rak bulunması ve Yunanlıların yakınlığı ve İtalyanlann aynı şekilde 
burada da bulunması yönünden zorluklar ve sakıncalar gözönüne 
alınarak askerliğin gerektirdiği şekilde adıgeçen sancaklarda gerekli 
görülecek yerlerden, belirtilen yaşlar içindeki Hristlyanlann uzaklaş- 
tınlması konusunda batı cephesine izin verildiğinin. Millî Savunma, 
İçişleri Bakanlüdanna bildirilmesi kararlaştınlmıştır.

Millî Eğitim Bakanı 
Hamdullah Suphi

İçişleri Bakanı Adına 
Refik Şevket

Maliye Bakanı 
Haşan Hüsnü

Adalet Bakanı 
Refik Şevket

Dışişleri Bakanı 
Yusuf Kemal

Dinişleri Bakanı 
(Bulunmamıştır)

• Erkan-ı Harblye-t Umumlyye Vekâletinin
•• İcra Vekilleri
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İcra Vekilleri Kurulu 
Başkanı 

Fevzi

Genelkurmay Bakanı 
Fevzi

Sağlık Bakam 
Doktor Refik

İktisat Bakam 
Mahmut Celal

Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet 
Ömer Lütfl Meclisi Başkanı

MUSTAFA KEMAL

10. Fırka Kumandanlığına, Samsun Askerlik Şubesi Dairesi 
Başkanlığına, Mutasarrıflığı

20.6.1921 tarih ve 2293 numaralıdır.

1. Nebyan haydutlarından Anesti soruşturma birlikte koruma altında 
amasya Harp Divanına gönderilecek ve Rumlardan hükümetin emirlerine 
uymayanlar, silahla karşı koyanlar ve gizlenenler ayrıca tutuklu olarak 
evraklarıyla beraber Amasya Harp Divanı’na gönderileceklerdir.

2. 10. Fırka Kumandanlığına, Samsun Mutasarrıflığına ve Daire Baş
kanlığına yazılmıştır.

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin

Canik Mutasarrıflığına, 10. Fırka Kumandanlığına

Ceniş sırtlarında sevkiyat kafilesine yapılan saldırının gerçek nedeni
nin süratli olarak açığa çıkarılması ve üzüntüye sebep olan bu gibi durum
lara kesinlikle meydan vermeyecek etkili önlemlerin alınması bildirilir ve 
rica olunur.

941. Karar: Son zamanlarda Yunan donanmasının Karadenlzde 
gelişen faaliyeti ve İnebolu’yu bombardıman etmesi yönünden Sam
sun’a bir çıkarma harekâtı yapması ihtimali daha da artmış oldu
ğundan sahildeki 15 yaşından 50 yaşına kadar eli silah tutabilen 
Rumların iç kısımlara gönderilmeleri Merkez Ordusu Kumandanlığı
nın yazısı üzerine Genelkurmay Bakanlığının 9.6.1921 tarih ve 
5.046 numaralı tezkiresi üzerine Bakanlar Kurulu*nun 16.6.1921 
tarihindeki toplantısına karar altına alınmıştır.

* İcra Vekilleri Heyeti

Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin

SURET
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Yürütme Bakanlan Genelkurmay Bakanı Sağlık ve Sosyal
Kurulu Başkanı ve Fevzi Yardım Bakam

Millî Savunma Bakanı Rejlk 
Fevzi

İktisat Bakam Bayındırlık Bakam Millî Eğitim Bakanı
Mahmut Celâl Ömer Lütfl Hamdullah Suphi

Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Haşan Hüsnü MUSTAFA KEMAL

Genelkurmay Başkanlığına

Makine başında aceledir, kişiye özeldir. Amasya'da Merkez Or
dusu Kumandanlığına.

Karadeniz sahilindeki Hristlyanlann eli silah tutanların iç kısım
lara taşınması Bakanlar Kurulunda kararlaştınlmıştır. İşte bu karar 
size tebliğ edilmiştir. Karann Hristlyanlann öteye beriye dağınık eş
kıyalığa ve karşı koymaya teşebbüs etmelerine meydan bırakma
mak ve bu süre içerisinde Yunanlılann yapması muhtemel bir çıkart
ma hareketine karşı da savunmaya muktedir bulunmak üzere ge
rekli hazırlıklara başvurulması ve yazı ile bildirilmesini rica ederim.
3.6.1921

Genelkurmay Vekili 
Fevzi

Kararname Sureti

Sayı: 1014

Yunan donanmasının Ereğli’yi ve daha sonra İnebolu’yu bombar
dıman etmesi ve geçen gün de Averof ile diğer bir Yunan torpidosu
nun Bartın kuzeydoğusu yönüne doğru gitmesi gibi olaylarla düş
man tarafından sahillerimize saldın olursa ve oralarda düşmanla 
kendine taraftar Rumlann milletimiz aleyhine yararlanmaya kalkış
ması üzerine yurdun savunulması için olağanüstü önlemlerin alın
masına gerek duyulduğundan 12 Haziran 1921 tarihinden başlaya
rak Karadeniz sahilindeki bütün kazalann savaş alanı ilan edilmesi 
karar altına alınmıştır. 3.7.1921

Dışişleri Bakam İçişleri Bakanı Adalet Bakanı Dinişleri Bakam
Yusuf Kemal Mehmet Ata Rejlk Şevket Fehmi

408



Bayındırlık Bakam Dışişleri Bakanı İçişleri Bakanı Adalet Bakanı
Ömer Lütfl Yusuf Kemal Rejlk Şevket Rejlk Şevket

Dinişleri Bakanı 
Fehmi

Maliye Bakam 
Haşan Hüsnü

Bakanlar Yürütme 
Kurulu Başkam*

Genelkurmay Bakanlığı 
Vekili 
Fevzi

Milü Eğitim Bakam 
Hamdullah Suphi

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Doktor Rejlk

İktisat Bakanı 
Mahmut Celal

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Mustafa Kemal
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BEŞİNCİ KISIM
DIŞ PROPAGANDALAR VE ETKİLERİ - AVRUPA HÜKÜMETLERİYLE 

HÜKÜMETİMİZ ARASINDA ALINIP VERİLEN NOTALAR

Düşman orduları bir taraftan işgal bölgelerinde katliamlar düzenler
ler ve her tarafta tahribat ile uğraşırlarken diğer taraftan İstanbul Rum
ları kendilerine has olan sahte yaygaralarına devamla Samsun ve çevre
sinde Türklerin Rumlara karşı katliamlar düzenlediklerim ve yürüttükle
rini söyleyerek feryada başlamışlar ve bütün Rumca ve Yunan yanlısı 
Fransızca gazetelerde Türklerin mezaliminden sözeden makaleler yayın
layarak ve bütün İstanbul ve Atina’da uydurulmuş mezalim ve öldürme 
olayları yayınlatmışlardır. Yunan propaganda sahasının genişliğine güve
nen Pontuscular ve bu teşkilatı idare eden Yunanlılar bu fırsattan yarar
lanarak İstanbul’da bulunan İtilaf Devletleri temsilcilerine sürekli olarak 
protestolar, raporlar ve şikâyetnameler göndererek mezalim yaygaraları
nın Avrupa ve Amerika’ya kadar yayılmasına muvaffak olmuşlardır. Me
zalim propagandasına yalnız gizli dernekler değil aynı zamanda Yunan 
hükümeti de gizli derneklere talimat vermek suretiyle katılıyordu. Türki
ye’yi ve Türkleri henüz tanımayan ve Yunan propagandasına alet olan 
yabancı gazetelerinde de her gün yeni yeni mezalim olayları yayınlanma
ya başlamıştı. İşte bu sıralarda Amerika'nın İstanbul Büyükelçisi Amiral 
Bristol, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine telgrafla, Türkler tarafından 
mezalim ve toplu sürgüne son verilmesini isteyen bir nota göndermişti.

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine
18 Temmuz 1921

Rum kadınlarıyla ihtiyarların ve küçük çocuklarının Samsun'dan 
iç kısımlara doğru gönderildiklerini ve taşındıklarını haber aldım. 
Bunlardan pek çoklarının yollarda telef olmaları ihtimali pek kuvvet
lidir. Askerlik yaşı içerisinde bulunan Rumların iç kısımlara gönde
rilmeleri, askeri sebeplerden ileri gelmiş olabilirse de ihtiyar, kadın 
ve çocukların bu suretle topluca sürülmelerinin askeri sebeplerden 
doğmuş olabileceğine ihtimal verilemez. İç kısımlara taşınanların 
yaklaşık olarak 10.000 kişi kadar olması bakımından, bunların ta
şınmaları sırasında uğrayacakları zorluklar canlarını tehdit edecek 
niteliktedir. Bundan dolayı yüce zatınızın sadece insanlık hisleri ile 
Samsun şehrinin, kadın, çocuk ve ihtiyarlarının sevk ve toplu sür
günlerine engel olacağınızı ümit ederim. Esasen savaş zamanların
da bile halkın zorla sürgün edilmesine izin vermeyen insanlık ka-
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nunlan karşısında asken sebepler bahanesiyle bunlann yok edilme
lerinin düşünüldüğü inancını doğuracaktır. Bu şekilde bir toplu sür
gün gerek sizin gerekse milletinizin hakkında olumlu bir etki doğur
mayacaktır. Türkiye’nin yararlan adına, toplu sürgüne engel oluna
cak sebeplerin olgunlaştınlmasım ümit eder ve yüce zatınızdan hü
kümete arz eylemek üzere, uygun bir cevap alacağımı ümit ederim.

İstanbul Amerika Büyükelçisi 
Amiral Bristol

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Amiral Bristol’un notasını Dışişleri 
Bakanlığına göndermiştir. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey de telgrafla 
Amiral Bristol’a aşağıdaki cevabî notayı göndermiştir.

Ankara 21 Temmuz 1921
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine çektiğiniz telgrafa cevap ola

rak bu görüşleri arz ile şeref duyanm. Samsun vilayeti dahilinde sa
kin Rum milletinden olan ihttyarlann kadın ve çocuklann iç kısımla
ra taşındıklanna ve gönderildiklerine dair haber almış olduğunuz 
bilgiler tamamen yanlıştır. O bölge halkına şimdiye kadar hiçbir şey 
yapılmamıştır. Bu şekilde bir haberin yayılmasındaki sebepler Rum- 
lann Pontus Demeği adıyla kurmuş olduklan bir gizli derneğin ve 
bu demek benzeri diğer gizli demeklere mensup kişiler ile silahlı çe
tecileri köylerinde saklayan bazı köylülerin iç kısımlara gönderilme
leri ve taşınmalanndan kaynaklanmış olduğu düşünülebilir. Bunun 
da bazı zorlayıcı askeri sebepler üzerine yapıldığını ve memleketin 
selamet ve asayişini sağlamak açısından bundan başka bir şey ya
pılmadığı konusunda bana güvenmenizi isterim. Bununla birlikte bu 
fırsattan faydalanarak arz ve temenni eylemek isterim ki yüce zatı
nızda aynı zamanda pek çok Müslümanlan yaş ve cins gözetilmek
sizin Yunan Ordusu tarafından değişik işkencelerle imhalanna de
vam olunmakta bulunmasını ve düşman ordusu tarafından işgal 
edilmiş vatan topraklanmızın her yerinde gayet alçakça facialann 
tekrar edilegeldiğini gözönüne almalıdır. Bu arada bu Haziran so
nunda İzmit’ten geçen ve o çevrenin durumlannı araştırmaya gelen 
batı devletleri temsilcileri Yunanlılann yapmış olduklan mezalim ve 
korkunç olaylann, yağma ve yangınlann her birini ayn ayn görmüş
lerdi. Fakat iç kısımlara doğru pek az yabancı gelmiş olduğundan, 
düşmanın yaptığı mezalim tamamen meçhul kalmaktadır. Bununla 
beraber Amerikan, Fransız ve diğer yabancı gazetecileri, iç kısımlar
da gezdikleri yerlerde, Yunanlılar tarafından yapılan katliamlan gör
müşler ve bu korkunç olaylann uzun uzadıya gazetelerinde sözünü
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etmişlerdir. Sonuç olarak: Hükümetin yüce zatınızdan Yunan hükü
meti katında düşman ordusunun yaptığı tahribat ile katliamlara son 
vermesi için etkili girişimlerde bulunabilmesini rica eylemekle şeref 
duyacağını arz eylemek isterim. Türk milleti hayat ve istiklâlini sa
vunmakta olduğundan milletimizi her suretle yok etmeye çalışmak 
maksadıyla uğraşıldığından Türk çocuklarını ve kadınlarını kurtar
mak isteyenlerin bütün Türk milletinin minnet ve şükranını kazana
cağı şüphesizdir.

Dışişleri Bakanı 
Yusuf Kemal

Dışişleri Bakanlığı Yunan propagandasının Türklerln mezalimine da
ir yayınlarına hız vermesini ve batı basmınm da her gün yeni fakat tam 
olarak yok edilmelerinden ibaret facialar ve öldürmelerden söz eden ya
yınlarda bulunmasmı önemle gözönüne alarak, bundan batı yüksek ve 
siyasî mahfilleriyle basmma ve batıda bulunan Hindistan ve Mısır heyet
lerine, Türklerin hiçbir şekilde mezalim yapmadıklarına ve aksine Yunan 
Ordusu ile Pontus gizli derneklerinin yurt içerisinde katliamlar düzenle
mek ve karışıklık çıkarmak üzere yaptıkları sürüp giden teşebbüslerine 
dair bir telgraf çekerek dünya kamuoyunu, Yunan ve Rumların Türkiye 
ve Türk Milleti aleyhine tertip eyledikleri suikastlardan aşağıdaki muhtı
ra ile resmen haberdar etmiştir :

16 Temmuz 1921

Türkleri imha maksadıyla düşmanlarımız tarafından meydana 
getirilen suikast teşkilatı korkunç bir süratle gelişmekte ve genişle
mektedir.

Bir taraftan Yunan ordusu işgal eylediği vatan topraklarımızı 
tahrip etmekte ve cinsiyet ve yaş ayırımı yapmaksızın Müslümanla
rı öldürmekte ve yok etmektedir. Diğer taraftan gizli Yunan demek
leri ve bunlar arasında Pontus namıyla kurulmuş bilinen gizli der
nek İzmir’de olduğu gibi küçük bir azınlıkta Rum unsuruna sahip 
olan Karadeniz sahilinde dahi bir Yunan hükümeti meydana getir
mek maksadıyla aynı şekilde Türk ve Müslüman unsmruna karşı su
ikastlar tertip ile meşguldürler. Bu gizli dernekler birkaç hafta önce 
Samsun çevresinde silahlı olarak bazı hareketlere cesaret etmişler
dir. Bu hareketlerden maksat ise savaş cephelerinden önemli bir kı
sım kuvvetimizin o tarafa sevk ve gönderilmesini sağlamak ve bu şe
kilde Kral Kostantin’in saldırısını kolaylaştırmaktan ibaret olduğu 
açıkça ortadadır. Yunan silahlarıyla donatılmış olan bu çetelere
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Ateşkesin ardından bol olarak Yunan savaş araç ve gereçleri dağıtıl
mıştır. Çeteler 1918 yılı Ateşkesinin ardından derhal silahlı olarak 
dağlara çıkarak dolaşmışlar ve ellerine geçirdikleri bütün Müslüman 
köylülerini yok etmişler ve köylerini de yakıp yıkmışlardır. Eğer Yu
nan hükümetinin geçen Temmuz ayının başlangıçlarında yayımla
nan resmî gazetesi incelenecek olursa, bu sayıda Yunan gizli cemi
yetlerinin Yunan hükümeti ile ortaklaşa olarak hareket ettikleri, ay
nı sayıda tebliğ olunan seferberlik emrinden kolayca ortaya çıkar.

1910-1921 yıllan içerisinde bütün Yunanlılar ile Türk vatandaş
lığında bulunan ve hatta Anadolu’da yaşayan bütün Rumlar silah 
altına çağınlmaktadır. Bundan anlaşılıyor kl Yunan hükümeti Rum- 
lann gizli demekleri teşkilatıyla alakadar olmuş ve bu demekleri 
Türk ordulannın arkalannda hareket yürütmeye memur etmiştir. Bu 
konuda her türlü talimatın Atina’dan verilmekte ve gizli demeğin Ati
na’nın emirlerine itaat edeceği tabü bulunmakta olmasına nazaran 
Yunan ordusunun önden ve Pontus çetelerinin arkadan Türk ordusu
nu kuşatmaya karar vermiş olduktan anlaşılır. Bundan ayn olarak 
İstanbul’daki İngiliz memurlan tarafsız bölge namıyla İstanbul çev
resinde ayırdığı çizginin civanndakl bütün Ermeni ve Rum köylüleri
ni silahlandırmakta ve bu şekilde başkent ve çevresinin zavallı Müs
lüman ve Türk halkını o şekilde tehdit ettirmektedir. Türk’ün hayat 
ve mevcudiyetiyle istiklâline karşı tertip edilen bu suikast girişimleri 
günden güne genişlemektedir.

Büyük Millet Meclisi Hükümeti Türkiye’nin varlığını kökünden 
sarsmak üzere yapılan bu alçakçasına hareketlerin sorumlulan olan 
Yunanlılara karşı gereken tedbirleri almakta ise de korkunç olaylar 
ve saldınlar etkisiyle Türk milletinin Rumlara karşı alacağı vaziyet
ten dolayı hiçbir sorumluluk kabul edemeyeceğini arz eylemekle be
raber, Türklerin bu cinayetlere karşı intikam almak hevesini besle
meyecek kadar soylu olduğunu unutmamak gerekir. Türk ordusu
nun düzen ve disiplini ile Türk milletinin yüce insanlık hisleri İtilaf 
Devletleri temsilcileri tarafından bile takdir edilmektedir. Son günler
de İzmit’e gelen İtilaf Devletleri soruşturma heyeti üyelerinden İngi
liz generali Franc, İtalyan albayı Vitali ve Fransız binbaşısı Bukas 
Efendi yukanda arz edilen durumlann ve duyguların en önemli şa
hididirler.

Ankara’da Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey Efendiye

İstanbul’un İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Samsun muta
sarrıfının bir beyanname yayınlayarak Pontus’ta dağlara iltica eden



halkın 15 gün içerisinde en yakın jandarma karakollarına müraca
atla yurtlarına dönmelerini bildirdiğini haber almışlardır. Temsilciler 
pek uygun duygular ile karşılanan bu beyannameden dolayı mem
nuniyetlerini bildirirler. Şu kadar kl söz edilen haberin aksine olarak 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Pontus bölgesinde bulunan Rum 
kadın ve çocuklarının iç kısımlara gönderilmelerini tasarladığı bildi
rilmektedir. İşte bu durumun olmayacağına dair teminat almak iyi 
sonuçlar doğuracağı gibi, ilgili çevrelerin bu konuda güven duymala
rı zorunludur. Genel affın ilanıyla beraber Rumların iç kısımlara top
lu sürgün projesinden vazgeçilerek toplu sürgüne uğratılanlar ile di
ğer bütün Rum kadın ve çocuklarının serbestçe seyahat etmelerine 
ve istedikleri yerlerde yerleşmelerine izin verilmesi ve içlerinden 
Anadolu’yu terk etmek isteyeceklerin serbestçe gitmelerinin sağlan
ması ve İstanbul’da aileleri yanına gelmelerine izin verilmesi mutlu 
olmaları sonucunu doğuracağı tabiîdir. Müttefiklerin temsilcileri yu
karıda belirtilen görüşü Türkiye hükümetine arz ederlerken doğu ba- 
nşımn kararlaştırılmak üzere bulunduğu bir zamanda, Türkiye içeri
sinde genel asayişin düzenli bir hale gelmiş ve dış durumu sağlam
laştıracak olan iç durumların memnuniyet verici bir sahneye girmiş 
olduğunu göstermek bakımından Türkiye’nin yararlan adına önem 
taşımakta olduğunu kayt ve işaret etmek isterler.

22.9.1921

İmzalar:

Fransa Temsilcisi Dö la Furkad İngiltere Temslcisi Rumbold

İtalya Temsilcisi Garoni

Yusuf Kemal Bey’in Notası

Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal imzasıyla 1921 yılı Eylülünün 15’inde 
İstanbul’daki İtilaf Devletleri temsilcilerine verilen cevabî notanın Pontus 
meselesine ilişik olan kısımlarının özeti aşağıdaki şekildedir :

15 Eylül 1921

“Temsilci Efendilerin telgraflarında sözü edilen şikâyetler hak
kında aşağıda imzası bulunan Dışişleri Bakanı, aşağıdaki düşünce
leri gözleri önüne koymakla şeref duyar.

Halen İstanbul patrikhanesinin, uzun zamandan beri Karadeniz 
kıyılarında merkezi Samsun olmak üzere bir Rum hükümeti kurmak 
için çalışan Yunan hükümeti ile birlikte hareket ettiği sabit olmakta-
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dır. Birçok gizli demek -ki bunlardan en önemlisi 1904 yılında kuru
lan Pontus demeğidir- yıllardan beri bu gaye uğruna çalışmalarını yo
ğunlaştırmışlardır. Bu teşkilatın askeri ve adlî düzenlemeler ve yeni
leştirmelere ait yönetmelikleri, heykelleri, silahlan, bayraklan, ma- 
dalyalan ile demeğin resmî mührü geçen bahar içerisinde klüpleri da
hilinde ele geçirildiğinden artık bu konuda şüpheye yer kalmamıştır.

Esasen bu aramanın yapılmasının ardından sonuç, Amerika ola
ğanüstü Komiseri Amiral Bristol Hazretlerine bildirilmişti. Bundan 
dolayı geçen bahardan başlayarak. Büyük Millet Meclisi Hükü
meti ortaya çıkan olaylar hakkında kesin bilgiye sahip bulunmakta
dır. Hükümet burada da İzmir darbesinin tekrar olunmak istendiği
ni bilmekte idi. Karadeniz Rumlan her türlü İnsanî ve hukuki kaide
ler dışında silahlandırılarak ve teşkilat altına alınarak İzmir’de oldu
ğu gibi süratli bir çıkarma işlemine kalkışmak konusunda onlann 
yardımına erişmek ve bu şekilde yoğunluğu oluşturan Müslümanla- 
n Rum azınlıklann idaresi altına koymak ondan sonra hiçbir engele 
tesadüf etmeden memleketine sahiplenmek için, bu Müslüman ço
ğunluğu düzenli şekilde yok etmek düşüncesinde bulunduğundan 
habersiz değildi.

İşte yukanda açıklandığı şekilde söz edilen aramalardan önce 
Yunan dostlarının Karadeniz sahilindeki Türk topraklan hakkındaki 
projeleri Mondros Ateşkesinin ardından bütün genişliğiyle tazelen- 
miştlr.

Hükümetin düşmüş bulunduğu müşkül durumundan faydala
nan Samsun Metropoliti, Karadeniz sahilindeki Türk topraklanna 
Rusya’dan ve Anadolu içerilerinden getirilerek yerleştirilecek Rum
larla ve bu şekilde o çevrede azınlıklann miktannı çoğaltacak ve nü
fus yoğunluklannı artıracak çalışma ile meşgul olmak üzere bir ko
misyon kurulmuştu. Bundan ayn olarak önemli ve çok sayıda silah 
ve cephane yurt içine gönderilerek Rumlara dağıtılmakta ve diğer 
taraftan, çeteler teşkilatı tam bir hararet ile devam etmekte idi.

İzmir’in işgalinin vücuda getirdiği millî hareket ve meşru müda
faa üzerine Yunanlılar bütün kuvvetlerini adı geçen bölgede yığmak 
mecburiyetinde kaldıklanndan Karadeniz sahilinde düşündükleri 
proje uygulanamadı. Fakat son zamanlara kadar hâlâ mevcut ol
makta devam eden ve ilk zamanlar mükemmel olarak silahlandınl- 
mış ve tertiplenmiş olan Rum çeteleri, bütün bu saldırgan hareketle
re karşı hiçbir silah ve teşkilata sahip olmayan Müslümanlar hak
kında, işledikleri mezalim ve haksızlıklar ile hükümetin dikkatini 
çekmekten uzak kalmadılar.
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Notada daha sonra Mondros Ateşkesinin imzası tarihinden baş- 
layarak 1 Eylül 1921 tarihine kadar yürütülen Rum mezaliminin bir 
kısmı anlatılmakta hükümet memurlarına ve güvenlik güçlerine kar
şı yaptıkları saldırılardan söz edilmekte ve Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin ıslah edici ve şefkat dolu arzularına rağmen haksız dav
ranışlarında devam ettiklerinden dolayı alınan tedbirler hatirlatıl- 
maktadır. Yalnız Samsun çevresinde 2.000 tüfekle 2.200.000fişek 
ele geçirilmiştir. Buna karşı yalnız Anadolu içerileri halkından olup 
da göçmenler komisyonları tarafından sahillere yerleştirilmiş olanlar 
aileleriyle, mallarıyla, mülkleriyle yerlerine döndürülmüşler ve sahil 
halkından olup da, silahlandırılmış olanlar ve Rum çetelerine yatak
lık ederek içerisinde silah ve cephane bulunan köyler halkı Anadolu 
içerisine gönderilmişlerdir.

Kadınlardan ise yalnız gizli demeklerle ilgisi sabit olanlar yur
dun iç kesimlerine gönderirken çocuklar ise ancak bu şekilde anala
rıyla beraber gönderilmişlerdir.

Kesinlikle bir katliam olmamış yalnız askere ve güvenlik güçleri
ne karşı silah çekerek dağa çıkanlar takip olunmuştur.

Sevkiyat işine bakan memurlardan, küçük bir görevi kötüye kul
lanma görüldüğü takdirde bile derhal Harp Divanına teslim olun
muşlardır.

Kavak olayına gelince : Bu, oradaki Rum köylerinden, nakil olu
nan kafilelere hücum edildiği için ortaya çıkmış, daha sonra yollar
daki bu saldırganlar iç kısımlara gönderildikten sonra hiçbir olay ol
mamıştır.

Merzifon halkından öldürüldüklerine dair ortalıkta dolaşan söy
lentileri yalanlayacak apaçık gerçek de bugün onların tam bir sakin
lik ve refhla yaşamalarıdır. Bu yakıştırma belki oradaki birkaç Er
meni çetesinin yakalanması ve yokedilmesinden doğmuştur. İşleriy
le güçleriyle meşgul olanlar, bugün de hiçbir tehlikeye uğramadan 
memleketlerinde serbestçe yaşamaktadırlar.

Askeri kuvvetlere karşı hareketlerde bulunanların durumları üç 
kısma ayrılabilir:

1. Karadeniz kıyılarına bir Yunan çıkarması meselesinde, söz 
ettiğimiz faaliyette bulunan Rumların bir tehlike oluşturmaları.

2. Devletlerarası hukuka aykın olarak Osmanlı vatandaşı Rum
ların Yunan ordusunda hizmette kullanılması.

3. İzmir sahasındaki askerî kuvvetimizden bir kısmını üzerleri
ne çekmek için İslam halka yapmadıkları kötülükleri bırakmayan 
Rum çetelerinin yolsuzlukları.
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Hükümet birçok bekleyişten ve öğütlerden sonra aşağıdaki ted
birlere başvurmuştur:

İlk olarak; adıgeçen bölgedeki Rumların silahtan anndınlması.
İkinci olarak; yurt içindeki genel asayiş ve güvenliği tehdit eden

lerin saldırgan durumlarına son vermek.
Bu harekette bulunanlar arasında Müslüman ve Hristlyan olmak 

bakımından hiçbir fark gözeülmemiştlr. Millî Hükümetin düşmana 
casusluk ve hükümete isyan eden Müslümanlara karşı da nasıl 
amansız hareket ettiği buna şahittir.

Diğer taraftan eşitsizlik göstermiş olan memurlar derhal cezalan
dırılmıştır ve bu konuda yeniden de soruşturmaya girişilmiştir. Bun
dan sonra notada İzmir ve Trakya meselesinden söz edilmektedir.

Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri Bakanı 
Yusuf Kemal Beyefendiye

İstanbul 21 Ekim 1921

.... İtilaf devletleri İstanbul temsilcileri, Pontus ve çevresine ilişkin 
alınan raporlara bakarak söz edilen çevrede Hristlyan halkına kar
şı millî hükümet memurları tarafından pek şiddetle hareket olun
makta ve bazı fenalıklar yapılmakta olmasını keder ve üzüntü ile 
karşılamaktadır. Ayıu raporlarda Samsun şehrinde 3 Ermeni ile 168 
Rumun İstik lâ l Mahkemesi kararıyla ölüme mahkûm edildiklerini 
ve bunlardan ancak 17’sinln yakalanamadıklarından dolayı kurtul
dukları bildirilmiştir. Bu mahkûmların adlan Ahali ve H ilâl gazete
leri tarafından yayınlanmıştır. Bundan dolayı İtilaf komiserleri millî 
hükümetin ve bu olayın önemi hakkında dikkatini çekmeyi gereksiz 
saymakta ve insanlık kurallanna aykırı olan bu işlere son verdirile
rek Avrupa kamuoyunda ortaya çıkan kötü etkileri gidermek gerek
tiği, inancını beslemektedirler. Bununla beraber komiserler söz edi
len olaylar hakkında gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak maksadıy
la millî hükümetin hemen kesin ve tarafsızca kararlar alarak bir so
ruşturma heyeti kurulması ümit ve arzusunu açığa vurmaktadırlar.

Pelle-Rumbold-Garonl

Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, Yunanlüann işgal bölgesinde 
yapmış olduktan tahribat ve mezalim hakkında İtilaf Devletleri tem
silcilerinin yeniden dikkatini çekerek 21 Ekim 1921 tarihli notalan- 
na aşağıdaki nota ile cevap vermiştir:
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İstanbul’da Fransa, İngiltere, İtalya Devletleri Komiserlerine :
Ankara : 17 Kasım 1921

....Samsun İstiklâl Mahkemesinin sebepler ve delillere dayana
rak yaptığı çalışmalar, suikastler düzenleyerek Türkiye’yi parçalat
mak haince emeliyle çalışan Türk vatandaşlarının bazı akıbetine yö
neliktir. Bu hususta alınan tedbirler ve yazışmalar o çevrede sakin 
olanların bütününe değil ancak suçlu olan ve cins ve mezhep ayırımı 
yapılmaksızın her kişiye uygulanmış ve ne dini, ne de ırkçı hiçbir te
sir altında kalınmamıştır. Geçen 15 Eylül tarihli telgrafımda arz ey
lediğim şekilde İstiklâl Mahkemesi tarafından cezalandırılan kişiler, 
senelerden beri çalışarak meydana getirdikten gizli teşkilat sayesin
de, Karadeniz kıyılarında Batum’dan Zonguldak’a kadar uzanan ge
niş sahada, aynı şekilde iç kısımlara doğru Tokat sancağından 
Amasya, Sivas, Sinop ve Zonguldak şehirlerini dahi içine almak üze
re, Pontus adıyla bir Yunan Hükümeti kurulmasına çalışmışlar ve 
anılan gayeye ulaşmak için de, bu çevrede çalışmalar yapan Rum 
çetelerini silahlandırmışlar ve aynca bu iş için büyük masraflar yap
mışlardır. Özet olarak Pontus Demeği üyelerince 1 başkan ve 4 üye
den oluşmak üzere bir tedhiş kurulu meydana getirilerek, gizli der
neğe katılmayanlarla, Türk Hükümetine sadık olmak isteyenlere 
karşı, şiddetli hareketler ve tehditlerle meşgul olmuşlardır. Diğer ta
raftan yine bir başkan ve 3 üyeden oluşmak üzere meydana getir
dikleri silahlandırma ve propaganda çeteleriyle, şehir ve köylerdeki 
gençleri silahlandırarak ve yüreklendirerek meydana getirdikleri çe
teleri Türk Hükümeti aleyhinde kullanmışlardır.

Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, anılan kişiler 
hakkında alınan tedbirler ve kararların tamamen adaletli olduğuna 
inanmaktadır. Samsun İstiklâl Mahkemesi, birçok kanların akması
na sebebiyet vermiş ve hükümetimize karşı isyan niteliğinde bazı 
üzücü hareketlere cesaret etmiş olan kişileri cezalandırmıştır. Bu
nunla beraber bu suikast faillerinin, bu delicesine hareketlerinin ne 
gibi maksatlara yönelik olduğu ortaya çıkmıştır ki bu da, Samsun 
çevresinde yapılacak hareketler sayesinde cephelerden kuvvet ayırt- 
tırmaya çalışmak ve bu şekilde Yunun ordusunun ileri harekâtını gü
venlik altına almaktı. İşte bundan dolayı Dışişleri Bakanlığı, İtilaf 
Komiserlerinin 21 Ekim 1921 tarihli notalarındaki “Türk hükümeti
nin insanlığın kurallarına aykırı olan çalışmalarına son verilmesi” 
kaydını protesto eylemek hakkına sahiptir. Avrupa’nın herhangi bir 
tarafında isyan ve hükümeti parçalatmak gibi suikastlara cesaret 
edeceklere karşı alınacak tedbirlerin Türk Hükümetinin yapmış ol
duğu çalışmalarından daha çok şiddetli olup olmayacağını hatırlat
mak isterim.

Yusuf Kemal
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Kafkasya’da müteşekkil Rum gönüllü fırkası 
kumandanı miralay Ananyas.

Pontus haritası.
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Pontus bayrağı.

Pontus bayrağı Yunan Bayrağı ile birlikte.

423



Merzifon Amerikan kolejindeki Pontus klübü albümünden: 
M erzifon  Pon tus sporcuları v e  Pon tus n işanlan.

Patrik Gregoryus, Venizelos ve son Bizans hükümdarı 
Konstantin’in resimlerini havi propaganda mejkure kartı.
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Dr. Y ılm az K U R T
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Amasya Çok kullanıldığı için dizine 

alınmamıştır

Amasya Harp Divanı 407

Amasya heyeti 138

Amasya İstiklal Mahkemesi 385,403

Amasya Metropoliti 82

Amasya Mutasarrıflığı 370,376

Amasya Sıkıyönetim Harb Divanı 399, 398

Amazonlar 10 

AmbarpınarM. 358 

Amerika Hastanesi (Merzifon) 370 

Amerika Koleji (Merzifon) 372,373 

Amerikan Koleji (Merzifon) 166,369,378 

Amerikan Kurumu (Merzifon) 376 

Amih k. (M ich) 133

Amiral Bristol (Amerika İstanbul Büyükelçisi) 

370,378,411,412,416 

Amiral Kondunyotis 39 

Amirza 169

Anadolu M illi Hükümeti 382 

Anadolu Selçuklulan 11 

Anakato Dergisi 83

Ananya (Yunan fırkalar kumandanı miralay) 

86,176

Ananyadis 175 

Ananyon 170,179, 180 

Anastas 191

Anastas Tarakçıoğlu 162 

Andavallı oğlu Çiftliği 223 

Andon 191

Andonaki Cinoğlu 130, 136, 137 

Andonoğluk. 133,350 

Andre Parrot 7n 

Andreadis K. 185 

Angelaki Efendi 97 

Angelavas Pumyadis 75 

Angelos 87,89 

Angelos Efremidis Efendi 101 

Anglikan Kilisesi 36,49 

Ankara 8 ,8n, 34,405,412 

Ankara Metropolithanesi 103 

Ankara Metropoliti 103 

Antakya 17,25 

Antakya Kilisesi 25 

Antalya 62, 123 

Antep 8

Apohi gazetesi 185

Apohi gazetesi (Trabzon’da Rumca) 72,83, 

84,86,87,91, 140, 144, 145 

Arabistan 18 

Aralık k. 254

Aram Teoflaktos Efendi 87 

Arap 11
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Arap Kilisesi 22 

Araratlılar 3 

Ardahan 235

Ardasa (Torul’un eski adı) 65,66,141, 142

Ardıç k. 260

Arhavir (Arhavi) 66

Arikolokos 81

Armudlu k. 287

Armudlu k. 292

Armudlu k. (Havza) 265

Armudlu k. (Köprü) 275

Armut k. 352

Armutalan mezraası 364

Armutluçayın k. (Armutçayın) 344

Arnavut 47

Arnavutluk 21,22

Arpadere k. (Hamamözil) 309

Artemisya (Madam, Batum’da) 149

Arthur Ungad 4n

ArvanidisAd. 174

Arzuoğlu 89102

Asark. 203,205,207,208,213,244 

Asarcık N. 365,366 

Asi nehri 7

Asmaçam (Nahiyesi) 202 

Asmaçam k. 201 

Asur 5, 11 

Asurca 5 

Asurcık 217 

Asurlular 10

Asya-yı Suğra 46,49,92,381,384 

Asya-yı Suğra Cemiyet-i Yunaniyyesi 382 

Asya-yı Suğra Cemiyeti 35,45 

Asya-yı Suğra Cemiyeti İdare-i Merkeziyesi 

95,96,97

A*ya-yı Suğra Komitesi 64,379

Asya-yı Suğra Teşkilat-ı Merkeziyesi 51

A S Y A -Y I SUĞRA TEŞK İLAT-I

M ERKEZİYYESİ 95

Aşağı Karaabdal nahiyesi 296

Aşağı Muslu k. 260

Aşağıcedid k. 135

Aşağıcenger k. 133

Aşıklu k. (Çarşamba) 362

Aştarte 10

Atanasaki 118, 120 

Atanasyatis 174 

Atima Efendi 82

Atina 35 ,51 ,87,90 ,92 ,95 ,98 , 101, 117,

118,121,185,229,379,381,411 

Atina Ajansı 56 

Atina Bankası 35 

Atina gazeteleri 84 

Atinas Tasudis 117 

Atmacaalac 218

Averof (Yunan Zırhlısı) 42, 381,408 

Avlonya 62

Avrupa’da Türkler (John M ili) 20 

Avusturya 23,24 

Avusturya-Macaristan 19 

A  yakalan k. 135 

Ayakides Savaş 156 

Ayasinidis 185 

Ayasluğ 8,1 On 

Ayasofya 49,62,63 

Ayastefanos (Yeşilköy) 44,46 

Ayazma k. (Bafra) 218,221,231,237 

Aycakeş k. 343 

Aydın 120,286

Aydın Demiryolu İstasyonu 120

Aydoğdu k. (Havza) 209,242,279,284, 286,

291,292

Ayıderesi (Amasya) 266,271, 300,314, 394

Aymtap (Gaziantep) 8

Ayios Grigoris Mahallesi (Pulathane) 146

Ayndere k. 191, 192, 195, 198,200,206,210,

212,231,242,244,365

Ayuderesi (Amasya) 305

Ayvacık (Çarşamba) 358

Ayvalık . 287,301,306

Ayvanidis V. 174

Ayverinos 185

Ayyos Elefteriyos yortusu 140 

Ayyos Grigoryos Kilisesi 141 

A z iz  Jen Terisostom 21 

Aziziye k. 139

- B -

Bab-ı A li (Osmaniı Hükümeti) 20 

Babi! 5,9,10 

Babilce 7n
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Babilistan 5

Bademli k. (Saraycık N .) 303, 309 

Badıriı k. 250

Bafra Fazla geçtiği için dizine alınmamıştır.

BAFR A  189,237,242

Bafra heyeti 138

Bafra Rumları 189

Bağcık. 292

Bahşoymağı k. 244

Bahşoymağı k. 245

Bakılar k. 229

Bakırçaymadeni m. 276

Bakırpınark. 211

Bakiyeçalı k. 275

Baklica k. 285

Balcılı k. (Çarşamba) 350

Balcıoğlu Deli Yani 191

Balık k~ 237

Balıkesir 57,119

Balıklar k. 191,212,244,352

Balıklık. 352

Balkan Savaşı 32

Balkan Savaşları 31

Balkanlar 12,19

Baltacis 40

Banas 42

Bandırma 48

Banola 78

Baraklı k  (Erbaa) 361 

Barhane M. (Köseli k.) 241 

Barhane M. (Terzili k.) 241 

Banş Konferansı 41,122,143,184 

Barış Konferansı 179 

Banş Yüksek Meclisi 178 

Barosyan 103

Başalan k  (Ladik) 247,297,358 

Başhoros k. (Boğazlıyan) 345 

Başkaryeler k. 133 

Batı Trakya 56

Batum 51,53 ,61,85 ,86 ,87 ,97 ,98,108, 

121, 149,169,170,173,174, 175,178, 183, 

185, 186,369,391,419 

B A TU M  121

Batum M illî Meclisi 174,186 

Batum Pontuslulan 105

Batum Rum M illî Meclisi 184 

Batum Yunan Konsoloshanesi 174 

Bayat k. 275,394 

Baybunk 344

Bayırlık. 266,271,313,394,404

Bayram k. 292

Bazarbelanı k. 343,344

Bazılmac k  (Terme’de) 261

Becas k. 285,288

Bedeş k. (Bafra) 195,224,234

Belahor k. 258

Belalan 197

Belanoğlu kışlası 307

Beldağı 361

Belinalacak. 301,306

Belkar k  133

Bengük 238

Bengül 234

Berlin 5n

Berugaş Paşa 7

Besarabya 23

Beskinik. 324

Beşoluk faciası 341

Beşoluk mevkii (Kızılyayla) 343

Beşveren k. (Tokat) 354

Beteşub 10

Beyalank 132

Beyanalaca 299

Beyazlı (B izeri) 327

Beyhork. 317

Beykoz k. 266

Beyköy 8n

B e y lik  334

Beylicek. 287,292

Beylik k. (Samsun) 134, 191, 231,236

Beyliuşağı k  210,211,243,244

Beyoğlu 20 ,22,27,33,46, 100

Beyoğlu Cemiyet-i Edebiyye Silogosu 44

Beytemürk 272

Beyvirank 285

Bıçakçı k. 134

Bıçakçift k  279,284,288,291 

Biçin (Turhal) 367 

B ideviN . 331,363 

B ilarcak 246,252,254
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B İL A R C A K . 251

Bildevik. 330

Bilekin Bağlan Mevkii 267

BirgUllU 196

Birleşmiş Milletler 48

Bitinya 12

Bitlis 12

Bizans 11,35,55

Bizans İmparatorluğu 161

Bizantiyon 34

Bizeri N. (Tokat) 327,365

Boduroğlu k. 365

Boğa yaylası (Erbaa) 356

Boğaz 33

Boğaziçi 39

Boğazköy 5 ,7, 8

Boğazlıköy (Boğazköy) 9

Boğazlıyan 345

Boğçaarmud (Hacıköy) 275, 285

Boladank. 328,330

Bolşevik 99, 109, 115, 121, 170, 188

Boncuklusöğüt k. 341,342

Bor 8n, lOn

Boraboy k. 337

Boruk k. (Vezirköprü) 287, 304, 310, 361

Bosfor 23

Boskoviç 22

Bosna 27

Bosna-Hersek 27

Boşa 45

Boşnak 47

Boyabat 213

Boyacılu k. (Tokat) 358

Boyalı k. 197,211,244,189

Boyalıca k. 203

Boyalıtürkmenler k. 192

Boylan k. 134

Bozanalan k. 323

Bozcaarmud k. 275

Budapeşte 5n

Bukas Efendi (Fransız binbaşısı) 414 

Bulgar 25

Bulgar Aferhıyalar 25 

Bulgar Eksarhı 22

Bulgaristan 12,19,20, 21, 25, 26,63, 124

Bul garlar 19,21,24,27 

Burdur 406 

Burgaz 62 

Burhaniye k. 284 

Bursa 46,57, 119 

Bursa Kolordusu 44 

Buruk k. 287 

Burunca Koşulgan k. 203 

Busak. 305

Bünyanoğlu M. Efendi 174

Büyük Britanya Oteli 101

Büyük Dara 11

Büyük Dük 113

Büyük Ermenistan 82

Büyük İskender 5

Büyük M illet Meclisi 390

Büyük Millet Meclisi Hükümeti 379,414,

415,416,419

Büyüklü k. (Çarşamba) 260, 364 

- C -

Cabaköynelü mevkii (Nebyan) 352 

Cami (=  Kocaoğlan) k. 266 

Cami-i Kale k. 343

Cami-i Kebir M. (Gümüşhacıköy) 236, 304, 

307, 309

Cami-i Şerif M. 234 

Cangari ma çetesi 150

Canik 391, 396, 397, 398, 399,401,405,406, 

407

Canik Polis Müdüriyeti 380 

Canik Rumlan 381

Canik Sancağı Mutasarrıflığı 379, 385 

Canikliyurdu k. 192, 202, 205, 206 

Carra 8n

Cebel-i Lübnan 91 

Cebelük. 287,291 

Cemal Azmi Bey 108 

Cemiyet-i Edebiyye 35,45 

Cemiyet-i Ticariyye 35 

Cenevre 48 

Cenova 16 

Cerablis 8 

Cerablus 7 ,8  

Cerisyan k. 287 

C ılız k. 192
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Cibril k. (Erbaa) 267,324, 339 

Cindar k. (Bafra) 223 

Ciniş 353,355,358,405,406 

Con (John) Garstang 7n 

Con M ilk (John M ili) 20 

Corc Papasyan (bir papaz) 374 

Cubi deresi 352 

Cücek. 300,301,305,306 

Cüneyt 233

Cüzlekk. 195,198,206,207

- ç -
Çağalyünük. 192 

Çağırlar 217

Çağşur k. 189, 191, 192, 204, 240,280, 354

Çakal k. (Ünye) 257,261

Çakal Mezraa 269

Çakıllı k. 254, 299, 350, 358

Çakırgümüş k. 294

Çakırlar (Bafra) 226

Çakmak (Niksar, Reşadiye yolu) 366

Çalak Mahallesi (Sıklık Köyü) 207

Çalfmducak k. 135

Çalkara k. 331

Çalköy k. 190

Çamalan k. 134, 258

Çamkerten değirmeni (Tokat) 366
Çamköy k. 286
Çamlıköy (= Kocaoğlan k.)(Ladik) 271,317
Çanakkale 34

Çanakkale Metropoliti 47

Çanaklı M. 287

Çandır k. 199,219

Çandır Mahallesi (Karaköy k.) 219

Çankalk. 362

Çankeriş k. (Bugünkü Erenköy veya Cangeriş 

şekliyle bugünkü Yüksekyayla) 261 

Çankırı 61

Çapanoğlu kışlası (Gümüş N .) 307, 310 

ÇarRusyası 141,170 

Çardakkiriş k. 134 

Çargrat (İstanbul) 24 

Çarın k. 190

Çarlık Rusyası 56, 57, 110, 387 

Çarşamba Fazla geçtiği için dizine 

alınmamıştır.

ÇAR ŞAM B A 257,260 

Çarşıyeri k. 132 

Çatalca Metropoliti 47 

Çatalçam 204

Çatmaoluk k. (Samsun’da) 297

Çavdar k. (Ünye) 352

Çavundur 275

Çay M. (Maden) 303,309

Çayır k. 260

Çayır mevkii 321

Çayırbaşı M. 285, 291

Çayköyk. 279,284

Çekalank. 239,285

Çekerek Irmağı 394

Çelenk Mevkii (Havza) 265, 266

Çelikalank. 197,239

Çeltikboğazı 265

Çemenli N. (Havza) 351

Çenekli k. (Bafra) 364

Çengelhanlan 267

Çepniler k. 189, 238

Çerdiğin k. 318, 319, 320, 321,322, 323,

324, 327

Çerkesler 85

Çerkeş 276

Çermik k. 330

Çersiyan k. 285

Çetine 22

Çetmik. 275,276,288,291 

Çıkarak. 212 

Çıldır k. 331 

Çınarağaç k. 134 

Çmarali k. 135 

Çınarlık k. (Çarşamba) 365 

Çırakman k. 134 

Çiftlik N. 197,324 

Çi kayık 357 

Çina(Çeyna) 117 

Çindere mevkii 323 

Çinekli k. 366 

Çinici k. 285 

Çobanviran k. 276 

Çolcaçukuru mevkii 323 

Çorak k. 358,362 

Çoraklı k. 69
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Çorama (Samsun) 351

Çorum 51,61,137, 139,231,384,391,400

Çosnur Piston 104

Çökek k. 260

Çökeklik. 333,363

Çölme k. 196

Çördekli k. 286

Çukur k. 202

Çukur Mahallesi (Kabaçukur k.) 202 

Çukurluhan mevkii 350 

Çukuryol k. 254, 361 

Çulha k. 195 

Çulhaköy Mahallesi 198

-  D -

Dağardı k. (Kavak) 366

Dağargel 232

Dağköy k. (Bafra) 363, 367

Danabaş k. (Vezirköprü) 393

Darboğaz k. 192,200,204

Darende 396

Danköy mevkii 323

Dankuyulu (Havza) 276

Darülfünun 118

David George Hogarth 8n

Dayli (Daily) Telgraf Gazetesi 20

Dazlı k. (Erbaa) 331,334,363,364

Dazlıderesi (Erbaa) 351

Debbağhane M. 213,245

Dedeağaç M illi Klubü 47
Dededağı k. 200
Dedeoğlu 157

Değirmenbaşı M. 286

Değirmendere k. (Mecitözü) 310

E)eğirmenli k. 331

Değril 232

Deli Petro 18

Deliahmetoğlu k. 299

Demirci Deresi 1%, 197

Demirci Mahallesi 212

Demircioğlu 113

Demokrat Liberal Demeği 47

Denizçukuru k. 132

Derbend k. 211,243

Dere k. (Erbaa) 366

Derealan k. 353

Dere başı k-(Ünye’de) 261 

Dereköy (Bafra) 226,302,313,403 

Dereköy Çayağzı (Köprü) 304 

Dereköy k. (Köprü) 310,313,343 

Dereler k. (Samsun) 361,363,364,393 

Dereli k. 328,331 

Deremköy k. 392 

Derenber k. 203 

Derinöz 266

Derinözhanlan mevkii 301,306

Desdebere 175

Destek 293,295, 331,337

Destek Boğazı 337,389

Destek N. (Erbaa) 329,334, 366

Devealan k. (Köprü) 197,212,231,235, 361

Deveciler 229

Develi kazası 345

Diamantopulos L. H. 151

Diamonti 87

Dickson Johnson 16n

Dikencikk. 204

Dikenler Yatak k. 132

Dikenlik. 284,285,286,287,291

Dikiluşağı k. 243

Dikson Consun (İngiliz düşünürü) 16

Dimitriyos Apostolidis 76, 185

Din İşleri Meclisi 34

DIŞİŞLERİ B A K A N L IĞ I 403

Divan-ı Harp 341

D ivek. 321

Diyojenis Ekrinas 78

Doğanavcı k. 261

Doğanlı Deresi 8n

Doğanucu k. (Terme’de) 261

Doğu Büyük Ortodoks Kilisesi Merkezi 34

Doğu İspanya 61

Doğu Roma İmparatorluğu 11, 55

Doğu Trakya 57, 120

Doğu Yardımlaşma Kurulu başkanlanndan 375

Doktor Afremides 87

Doktor Belis (Medren Misyoneri) 167

Doktor Mardi 374

Doktor Martin 377

Doktor Refik (Sağlık Bakanı) 407

Doktor Reynols 30
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Doktor Sundiyadis Efendi 178

Domuzağılı k. 192,201,207,210,237,244

Doro Etos 36

Doroeteos 34,36

Donıcuoğlu k. 135

Doykar^k. 134

Doyran k  291

Dö la Furkad (Fransa temsilcisi) 415

Dö Morgan 12

Döğriş k. 132,134

Dragomis 45

Drama 34

Dua Boğazı Mevkii 393 

Duanız 180 

Duayen 246,247,297 

D U A YE R İ 253 

Dura 357

Durucasu k  333,367.

Duzaklı k. 358 

Dlilüruşağı Mahallesi 205 

Dürüst 233 

Düzce 333 

Düzgün k  192

Düzköy (Samsun, Bafra) 211,225,230,236,

238,240,367

Düzköyimamı k. 237

Düzköyü 235

Düzyol k  284

Düzyolu k. 279

- E -

EBanze (Alman coğrafyacısı) 5n, 9 ,9n 

Ebemi Karakol kumandam 272 

Ebemi Karakolu 317 

EckhardUngen 4,dJ2 

Edebi Sillogos 47 

Edebi Sillogos Klubü 33 

Edime 12,27,47 

Edremit 36

Edvard Meyer (Alman tarihçisi) 5 ,5n, 6n,

7n, lOn

Efes lOn

Efesnatyadis 157

Effıstos 89

Efksinos 78

Eflak Voyvodası 17

Eflâtun Pınar 8

Eftemyus (Samsun Metropolid Vekili) 384 

Efterideyun 146 

Eftim Efendi 22

Eftimos (Metropolit vekili) 68,69 

Eğdir k. 241

Eğribel k  (Samsun) 69,191,210,229,231,

232,236,243

Eğridere k. 260,294,299

Eğridere ormanı 299

Eğriköy 8n

Ekaterinodar 178

Ekaterya 104

Ekiztepe k. 198

Eklisyastiki A litya dergisi 45

Ekotoidis 99

Eksarh 25

Eksarhlık 28

Eksel k  329,334,337

El-hazidis 100

Elazığ 3% , 397,406

El cezire 397

Elcezire Cephesi 3%

Elefteryos Venizelos 114

Elemi k. (Vezirköprü) 285,286, 358

Eleni Çavuş 191

H fe l ik  300,305

Elfelme k. 218

H ife  k  (Bafra) 226

Eliflü 236

Elkonomos Efendi 77 

Elmacık k. 199,206 

Elmacık k. (Bafra) 225 

Elmacık k. (Havza) 288 

Elmaçukuru k. 68 

Elmalı Dağı (Bafra) 221 

Elmalıca k  (Havza’da) 191,234 

Elmazsak. 190

Elu (Ardasa-Torul yakınında yer adı) 66, İ42

El yas Suzyadis 155

Emirgazi 8n

EmirferMezan 195

Emirler Mezarlığı 1%

Emirsaid k. 323 

Enbiya Dağı 237
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Enbiyâlı Dağı (Bafra) 222 

Enbiyâlı Mevkii (Samsun-Bafra arası) 219 

Enbiyâlı ormanı 220 

Endik 191

Endikpman k. (Erbaa) 321,323,324,330,

338,357,392

Enez Metropoliti 47

Enkiz 134,190,192,217

Enkiz meraları 351

Epir 162

Erbaa Fazla geçmesi sebebiyle dizine 

alınmamıştır.

E R B AA  330,338 

Erbaa heyeti 139 

ER B AA  K A Z A S I 327 

Erbaa Kazası 337 

Erciş 8n 

Erdek 48 

Ereğli 8 

Ergani 396 

Ergani 397 

Ergani Madeni 3%

Ergölçukur 267 

Erhub 230

Erikbelan (Havza) 197 

Erikbelanı k. (Niksar) 202 

Erikbölük (Erikbelan) 197n 

Eriklik. 133,134 

Ermeni Kıtali 28 

Ermenice 12 

Ermenice 35 

Ermenistan 104,123,374 

Ermenistan hükümeti 110 

Ermenistan Meselesi 41 

Erocukk. 135

Ersandık k.(Köprü) 209,279,284, 285, 288,

291,310

Erstedyadis 155

Ertuğrul Gazi 3

Erzenos k. (Erbaa) 327

Erzincan 61,400

Erzurum Başkonsluğu 28

Erzurum göçmenleri 334

Erzurum Kalesi 66

Esani k. 239

Esdiken k. 324

Esen Bey k. 281,288, 289, 318,321,322 

ESEN BEY K. 292 

Esenk. 280,283,286,288 

Eskişehir 57 

Eslemez k. 310 

Esperya (dergi) 84 

Estilyanos Komidis Efendi 176 

Eşen k. 287

Etniki Eterya 31,32,52,92 

Etniki Eterya Cemiyeti 56 

Etrahacıköyü (Etrakhacıköy) 275 

Eyik . 299 

Eymircik k. 287 

Eymirlerk. 308

Eynegazi k. (Bafra) 190,203,223,233, 238 

Ezinepazan N. (Amasya) 355,358, 394 

-F -
Fadarak. 330,339,340

Faik (Canik Mutasamfı) 385

Fal k. (Çarşamb’da) 259

Falı 191

Fargalidis 46

Farkcelep k. 343

Faros Gazetesi 23,89

Fatih (Sultan Mehmed) 58

Fatih Sultan Mehmet 14

Fatsa k. 64,135,139,233,259, 391

Fehmi (Dinişleri Bakanı) 408,409

Fener 21,23,33,98

FENER PATR İKH ANESİ 33,58

Fener Patrikhanesi 36,40, 52,53, 92

Fenerliler 10,21,27,60

Fethi Bey (İçişleri Bakam) 345

Fetihköy k. 364

Fevzi (Genelkurmay Bakam) 407,408 

Fevzi (Genelkurmay Bakanlığı Vekili) 409 

Fevzi (İcra Vekilleri kurulu Başkanı) 407 

Fevzi (M illi Savunma Bakanı) 408 

Fevzi (Yürütme Bakanlan Kurulu Başkanı)

408,409

Fmdıcak k. (Amasya, Erbaa) 254,265,334,337 

Fındık k. (Hamamözü) 309 

Fındıklı k. (Amasya-Akdağ) 133,267,272,317 

Filik k. 367
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Hüsün 3 ,9 ,22 , 123 

F İLİSTİN  7 

Filo Gazetesi 25 

Filos 185

Fılotofos Azelfotis 32 

Firavun 7

Firavun II. Ramses 9 

Foka Av. 174 

Fonçköprü 271, 313 

Fotk. 344 

Fotiropulos 175 

Fotiropulos Y . 174 

Fovantel’ in Sefareti 17 

Fraktin 8n

Franc (İngiliz generali) 414

Fransız Konsolosu (B itlis’de) 175

Fransız San Kitabı 29

Fransuva Lopuzman 5n

Frederik Godsel 52

Fredrik F. Godsel 165

Fredrik Gaudsel (İstanbul’da Pabil House

müdürü) 375

Frenkhisar k. (Ohtab) 324

Frigya 11

Frigyalılar 3

Fritz Hummel (Babil ve Asuriyye Tarihi’nin 

yazan) 4

Fukaraperver Cemiyeti 73 

Fukaraperver Uhuvvet Cemiyeti 32 

Furundar k. 197, 197n, 209,231, 236 242 

- G -

G. Teofılaktos 90

Galata 23,46

Galatasaray Sultanisi 116

Garoni (İtalya temsilcisi) 415,418

Gastón Mas pero 5n

Gâvur Kalesi 8

Gâvurdağı 8

Gazgan (Kazan) Deresi (Bafra) 221 

Gazibaba 217 

Gazibeylik. 211,228,239 

Gazilü k. 195 

Gecekuşu Çetesi 391 

Gedikli k. (Giresun) 333 

Gediz 8

Gelibolu 73

Gelibolu Metropoliti 47

Gelinsini k. (Merzifon) 275,276,279,284,288

Gelinyarlı Mevkii (Atmacaalac) 218

Gemlik 36,48 '

Gemlik 48

Genç Türk hükümeti 108 

Genel Pontuslular Meclisi 86 

Genelkurmay Bakanlığı 397,407 

General Ananyu 53 

General Harbord 105 

General Hertold 104 

General Vladimir Lyahof 109 

General Y  uvan 44,46,47 

George Perru 8 

Geri ini i k. (Alaçam) 221 

Gerze k. 137,139,1%

Gidirli (Havza) 367

Gidirli N. (Havza) 363

Giresun 60,62,64, 105,114,115,123, 124,

138,145, 156, 168, 196, 333,369,390, 391,

396,397,400

GİRESUN 168

Giresun Metropoliti 104,105

Girit 31,33 ,34,43 ,56

Girlan k. 286
Gladston (Galtdstone) 19

Gladston Kabinesi 29

Goben 66

Gora 66

Göçmenler Komisyonu 76

Gökalan k. 134, 192,197,238, 240,253, 254,

358

Gökçeğiz k. 250

Gökçeğiz M. (Hamzalı-Tokat) 358

Gökçe 132

Gökçeağaç k. 207

Gökçedere k. 260

Gökçesuk. 199,200,205

Gökçukurk. 324,330,340

Gökdere k. (Osmancık K .) 309

Gökgöl k. 365 /

Gökgöz k. (Hisarcık N .) 362

Gökköy k. (Ladik) 363

Gökpınark. 134
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Göksere k. 366 

Göktepe k. 342

Göl k. (Hamamözü) 287,304,308 

Göllüalan k  (Bafra) 285 

Gölönü k. (Erbaa-Kozlu) 324,339 

Gönüllü Pontus Taburu (Pontus Gönüllüleri 

Tab.) 121

Gözenekçamalan k  200 

Gözümkara k. 286,287, 288 

Grak 12

Grek Public kitablan 90 

Grigoryadis D. 185 

Grikoryadis H. 174 

Grikoryas Çakalof 156 

Gudea 4 ,6

Gulam k. (Kavak) 286,361 

Gurebâ Hastahanesi 252 

Güdedik. 255 

G üdeklik  253,254 

Gülali k. 342 

Güldedek. 287

Güldibek Mahallesi (Ormanos k.) 201

Gülfatoğlu Yaylası 8n

Gülkaya k. 134

Güliüali k. (Zara) 343

Güllüce k. 250

Güllüceağıl k. 250

Gülovak. 135

Gümülcine 72, 117

Gümüş 308,310,311,403

Gümüş Madeni 268

Gümüşhacı 288

Gümüşhacıköy 188, 275,280, 304, 308, 353, 

355, 365, 372

G Ü M Ü ŞH ACIKÖ Y KAZASI 302, 303 

Gümüşhacıköy kazası 364,403 

Gümüşhacıköyü 352,358,361 

Gümüşhane 61,64,65,141, 171,237 

GÜM ÜŞHANE 168 

Gümüşhane Metropol ithanesi 168 

Gümüşhane Metropoliti 103, 171 

Gümüşmaden N. 302 

G ÜM ÜŞM ADENİ NAH İYESİ 307 

Güney Babilistan 4 

Güney Filistin 7

Güney Fransa 61

Güney k. 246,252,273,286

GÜNEY K. 251

Güney Rusya 107

Güralan Dağı (Bafra) 213,221

Gürcü 177

Gürcü Kolorduları 176 

Gürcüler 85

Gürdekoğlu Simyon 192 

Gürgendağı k. 254 

Gürgenköyü M. (Tozanlı k.) 354 

Gürgenpınar k. 134 

Gürgüler Dağı (Bafra) 223 

Gürlan Damı 245 

Gürün 8n, 396 

Güvedi k. 254

-H -
H. C. Huvayt 162

H. Delin Efendi (Anakato Dergisi sahibi) 83

H. M illî Meclis 185 

Hâcetk. 276

Hacı Nabi M. (Bafra) 210,242 

Hacı Naili k. 254

Hacı Said Efendi (Gümüşmadeni eşrafından) 310 

Hacı Vasil k. (Erbaa) 338 

Hacıali k. 354

Hacıbalı M. (Merzifon) 277,278,279 

Hacıbükü (Erbaa) 367 

Hacıköy 285

Hacıköy (Gümüşhacıköy) 305 

Hacıköy k. (Erbaa) 357 

Hacıköy kasabası 308 

Hacıköy Konak 276,278 

Hacılardağı 352

Hacılarkürtler k. (Bafra) 211, 212, 219, 222, 

225,234,235,237,240,243,244 

Hacınâciii k. (Samsun) 364 

Hacmâibler k. (Samsun) 356 

Hacınaili k. 358,362 

Hacıpazarı k. 331

Hacıyaylası M. (Köleyurdu k.) 354 

Haddadik. 332 

Halamaz k. (Destek) 337, 366 

Halaz k. (Gümüşhacıköy) 308,310 

Halep 8, 17
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Halil 22,23

Halil Paşa 21,23,24,25,26 

Halil Rıfat (Erbaa Kaymakamı) 341 

Halilalank. 318,320 

Halilekincili k. 324 

Halsidufa 85 

Hama 8

Hamam k. (Hamamözü’ne bağlı) 308

HamamözilN. 308,309,310

Hamanmitek k. 277

Ham bol ad (Tokat) 354

Hamdullah Suphi (M illi Eğitim Bakam) 406,

4q8 ,409

Hami Asar k. 205 

Hamidk. 305 

Hamidiye k. 295 

Hamiyetlü k. (Bafra) 351 

Hamsiköy 208

Hamzalı k. (Çarşamba) 362,364 

Hamzalı k. (Tokat) 358 

Hariz k. (Bafra) 224 

Harmancık k. 333 

Harp Divanı 66 

Harran 7

Haşan Hüsnü (Maliye Bakanı) 406,408,409 

HaspulosP. 174 

Hatarsira (Hitit hükümdarı) 9 

Havaalan k. 333

Havza Fazla kullanılmış olması sebebiyle 

dizine alınmamıştır.

H A V Z A  K A Z A S I 313 

Hayatkeriş k. 334 

Haydarpaşa 43 

Hayfa 29 

Haymana 8n

Hayt ve Muab (İngiliz yüzbaşısı Kondar’ ın

eseri) 9

Hazarlar 11

Heniske k. 267

Herakliyus Kilisesi 47

Heris Dağlan 389

Herizdağı k. 330,331,340

Herodot 9n, lOn

Hersek 27

Heybeliada 58,72

Hınıs 66 

Hırsu k. 198 

Hızarbaşı ( Ladik) 364 

Hızırköy k. 353 

Hikmet k. 195,206 

Hiksoslar 7 

Hilal gazetesi 418

Hilmi (Ladik Jandarma Kumandanı) 302

Himmetli 197

Hind-Cermenî 9, 12

Hindistan 104

Hindistan Heyeti 413

Hisarcık k. 393

Hisarcık Mahalli Ağa  k. 253

Hisarcık N. (Ladik) 358, 361,362

Hitit 3

Hitit hükümeti 11 

Hitit tapmakları 10 

Hititçe 7n 

H ÎTÎTLER  7,11 

Hititler 8 ,9 ,1 0  

Hititliler 7

Hoca Kapukaya k. 204 

Hocahüseyin k. 192 

Horosuşağı k. 204 '

Hotmaşak. 201,213,245

Hrisantos (Trabzon Metropoliti) 51,72 (Çok

geçtiği için alınmamıştır.)

Hristo k. (Bafra) 223 

Hukuk Fakültesi 118 

Hummel 5n 

Humus 8 

Hunlar 11 

Huvayt 52,167

Hügo Vinkler (Hugo Winckler, Alman bilgini) 

8 ,8n

Hüseyin Hüsameddin Efendi (Amasya Tarihi 

yazan) 11

Hüseyin Hüsnü (Genelkurmay başkanı) 375 

Hz. İsa 128, 153, 165,391 

- I -

I. Dünya Savaşı 65,155, 160,162, 170, 187,

188,189,341,180, 187

I. Sargon (Bâbil hükümetinin ilk kurucusu) 10

II. Sargon (Asur hükümetinin son hükümdan) 10
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II. Selim 15 

Ilıca k. (Kavak) 366 

Ilıca mezraası 340 

Ilıcadağ (Tokat) 356 

Ilıcasu 332 

Irak 3, 123 

IR A K  4 

İsparta 55 

IV. Louba l ln

IV. Reinach l ln

- İ -

İbniyan 217

İbrahim Hakkı (Erbaa Jandarma Kumandam) 

341

İbrahim Peygamber 5 ,7  

İbrahimi İsa k. 260 

İçişleri 379

İçişleri Bakanlığı 376,377,382,397,406

İdarî İşler Meclisi 34

İğdeli Değirmen (Vezirköprü) 356

İğnatiyef 19,22,24,27,67

İhrâc k. (Kavak) 364

İhsan k. (Tokat) 344

lhsaniye k. 294

İhsaniye k. (Ladik’ te) 295

İkipınar k. (Ohtab N.) 324

İkizköyü 366

İkonomos 74

İlisu kazası 354

İlliryan 12
İlon Oteli 118

İlyalı Mevkii (Bafra) 217

İl yas k. 367

İlyasçekür (llyasçukur k.) 134

İlyasköy (Kadıköy’de) 128

llyasköy k. 135

İlyasköy Rumlan 381

llyasköyü 381

tlyaslı k. 238

İmamlar k. 253

İmenidis (Özel kâtip) 155, 156, 157

İnal k. 258

İnaz 34

İncil 128

İncirlik. 285,292

İncirli k. (Bafra) 279

İncirli k. (Köprü) 284,291

İncirii Mahallesi 196

İnebolu 51,61,64,135,139,387,407

İngiliz 20,24

İngiliz idaresi 16

İngiliz Mavi Kitabı 29

İngilizler 303

İngiltere Kralı 36

İnmelik k. (Niksar) 361

İnönü k. 343

İnözük. 192,205

tnözü Mevkii (Bafra) 224

lonya 11

İpayani Mahallesi (Trabzon) 146, 149 

İran 5

İran İmparatorluğu 60 

İran Satraplığı (Vilayeti) 60 

İranlılar 11

İıfanperver Klübü (Bilimseverler Klübü) 125, 

126

İsakAylor 8n

İsambul (M ısır’da bir tapınak) 9 

tshaklı M. 210,213,242,246 

İskefor 235

İskender Markı (Profesör) 5n 

İskenderiye Göçmenler Heyeti 101 

İşkili k. (Erbaa) 334,339 

İskitler 9

İsmail (10.Fırka Kumandanı) 402,405,406 

İspanya 14 

İspanyollar 14 

İsrailoğullan 9, 10

İstanbul Fazla geçtiği için dizine alınmamıştır.

İSTAN BU L 41

İstanbul Müdafaa-i Milliyesi 44

İstanbul Patrikhanesi 14,381

İstanbul Patrikliği 22

İstanbul Pontus Genel Merkezi 130, 138

İstanbul Pontus Merkez Heyeti 138

İstanbul Rum Göçmenler Merkez Heyeti 136,

137

İstanbul Rumlan 43,44, 116,411

İstanbul Rumluğu 34

İstanbul Yunan Merkez Kumandanlığı 43
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İstanbul Yunan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 44

İstanbullu Niçofulos 34

İstavri 191, 192

İstefanaki (Yüzbaşı) 118

tstifanoğlu Kürt Peyanot çetesi 193

İstiklal Mahkemesi 382,383, 387,391,402,

418,

İstiklal Mahkemesi (Amasya) 379 

İstilyanos Efendi 146 

İsviçre 72,86, 180 

İşçi taburu 398 

tşkodra 21,26

- İştar 10 

İtali Dağı (İlyalı Dağı?) 223 

İtalya 414

İtilaf Devletleri 39,43,57,90, 109, 110, 142,

176,380,411,414,415,418

İtilaf Donanması 33

İtilaf kuvvetleri 145

İttifak Devletleri 40

İttihad-ı M illî Cemiyeti 44

İvanidis Efendi 87, 145

İvriz 8

İyonya 43,48

İzbegeçit 8n

İzci Teşkilatı 35,45,46

İzmir 42,43,49, 57, 120, 128, 146,416,417

İzmir Metropoliti 171

İzmir Metropoliti Hristomos 49

İzmir-Foça 8n ,

İzmit 36,46,414

- J -
Jalo Kostas 42 

Jean Prerot 7n 

Jeviren (Joyren) k. 134 

Jimnasyum 32 

Jorj Klemansu 122 

Jorj Kongalides 108 

Jozef Halevi 5n 

Jön Türklük 384 

Jurnal de Jelen (Hellen) 87 

Jurnal de Zelen (dergi) 84 

- K -
K. Simonidis 77

Kabacagöz k. (Ladik) 301,306, 350

Kabaçukur k. 202 

Kabaklık. 195 

Kabaköteği k  134

Kâbi Başalan k  247,249,253,254,393

Kabi oymağı 297

Kâbi Teke k. 253

K â b ilk  254

Kabuklukk. 254

Kadamut 353

Kadıçayın k  286

Kadıkiriş (Çarşamba) 357

Kadıköy 42,46, 128,381,382

Kadıköy (Memados’un güneyinde) 367

Kadıköy Gençleri İdman Klubü 381

Kadıköy k. 134

Kadıköy Orfeos Elenikos Sillogos (Yunan 

Klubü) 64

Kadıköy Rum Gençleri İdman Kulübü 379

Kadıköy Rumları 381

Kadim k. (Erbaa) 357

Kafkas 11,86,124, 170, 175,177

K A FK A S  121

Kafkas 108. A layı 344

Kafkas Hükümeti 176

Kafkas Rum Askerî Birliği 179, 180

Kafkas Y  un an Harb Birliği 177

Kafkas Yürütme Komitesi 178

Kafkas-Y unan Y  ürütme Komitesi 177

Kafkasya 66,84, 107, 108, 109, 121,174

K A F K A S Y A  170, 186

Kafkasya ve  Anadolu’da İlmî Heyet (D ö

Morgan) 12

Kakokulidi G. Efendi 183 

Kal’a-i Bala k. (Koçhisar) 344 

Kalaba 8n

Kalaycılar k. (Ladik) 340 

Kalemağn 235 

Kalinos Yedus 89 

Kaluk. 190n 

Kamam e 18

Kamil Paşa hükümeti 107, 108 

Kamlık k. (Havza) 354 

Kampanis 40

Kanağlı Efendi (Müfettiş, F: Kangli) 139 

Kanalepulos 34 ,35 ,41 ,42 ,44 ,45 ,46 ,95
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Kancniyods Efendi 118 

Kanlıgüney k. 350

Kanlıpınar mevkii (Akdağmadeni) 352

Kanondis Y . 185

Kantadorias 35

Kânun-ı Esasi 15

Kanuni 15

Kanuni Sultan Süleyman 17 

Kapadokya 5 ,8  

Kapaklı Eşme k. 285,286,291 

Kapaklıaltı Mevkii 266 

Kapetanidis Efendi 183 

Kapıkaya k. 190,191 

Kaplancık 197 

Kapukaya 236

Kapukayak. 192,198,205,209,240,258

KaraDimitri 101,105

Kara Halil k. 392

Kara Httseyinli k. 195,206,207

Kara Mimak k. 295

Kara Muçe (Karamuk ?) 293

Kara Vasil (Çete reisi) 305,306

Karaabdal k. (Ladik) 351,366

Karaabdal Karakolu 300,305

Karaabdal N. 294,295,301,306,357

Karaağaç k. (Amasya) 262,266,271

Karaağaççukuru k. 207

Karabağçe k. 350

Karabahçe k. 364

Karabel abidesi 8

Karabük k. (Bafra) 328,332,363

Karacak. 305

Karaca Viranâbâd 265

Karacalar k. (Kavak) 355

Karacapınar 209

Karacaviran k. 266,271,314

Karadağ 8n, 22, 24,27,330

Karadağlılar 18,26

Karadeniz 11,87,91,98,121,369,405 

Karadeniz Rumları 180 

Karadiken k. 209 

Karago 329

Karagöl Mahallesi (Sarpun köyü) 207 

Karaguş N. 332 

Karahalilk. 403

Karahisar 107,108,398 

Karahisar-ı Şarkî 61 

Karahüseyinli k. 208,210 

Karakavukk. 254

Karakaya k. (Çarşamba) 254,260,362,365,367

Karakeçe k. 293

Karakoçk. 254

Karakol k. 208

Karakostk. 133

Karakova (Bafra) 367

Karakoz k. 301,306

Karaköprü k. (Bafra) 225,235

Karaköy (Samsun-Bafra) 201,211,219,222,

227,237,243,276,277,309,

Karaköy k. 68 

Karaköy k. 199 

Karaköy k. 203 

Karaköy k. 208 

Karaköy k. 210 

Karaköy k. 244 

Karaköy k. 310

Karaköy k. (Gümüşmadeni) 307 

Karaktttük M. (Sarpun k.) 239 

Karamanlı Patrik 33 

Karamece k. 238 

Karamirak k. 29S 

Karamuçek. 296

Karamuk k. (Kavak) 132,133,301,306 

Karaoğlan k. 260 

Karaoğlan M. (thrâc-Kavak) 364 

Karaperçin k. 132

Karapınar k. 192,203,204,209,212,236, 

242,244,279,284,285,291,300,305,333,

334,340,

Karapınarlı k. 191 

Karasıhhiye k. 213 

Karasi 12

Karataş k. (Ezinepazan-Amasya) 358 

Karatepe k. (Köprü) 305,311 

Karatoklu k  134 

Karatuzlak. 135 

Karayörük k. (Çarşamba) 365 

Karaziya k. (Çarşamba) 350 

Kargemiş 7 

Kargılık. 254
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Kârız k. 356

Karkın k. 334

Kari Ritter 18n

Karlı k. (Kavak) 239,250

Karlık k. (Havza) 285,287,288,328, 332

Karlıklı k. (Vezirköprü) 275,311,363

Kamak (M ısır’da bir tapınak) 9

Kars 176

Karsavulk. 333,334 

Kasımpaşa 14 

Kaski 11 

Kasnakçı k. 189

Kasnakçı mermer k. 189, 218, 240 

Kastamonu 61,84,107,137,380, 381 

Kastığlon sokağı 100 

Katarak. 324 

Katehakis 41,43,44,45 

Katemakis 35

Kateniyotis (Efendi) 117,118,119 

Katı rai an k. 337 

Katisopula Efendi 100 

Kavacık-ı Bâlâ k. 343

Kavak 64,132, 135, 139,295, 295,299, 350, 

355,357,358,361,365,366,367,388,405, 

Kavak k. (Samsun-Gümüşhacıköy)Başalan k. 

(Ladik) 358

Kavak N. (Samsun-Ladik) 356, 362, 363, 364
Kavak Olayı 417

Kavakcı k. 201

Kavaklıca k. (Erbaa) 301,306

Kavaklıcı Mevkii 219

Kavaklıoğlu Yuvan 191

Kayadibik. 343,344

Kayalı k. (Bafra) 197, 220,230

Kaygusuz k. 203

Kayıhanlılar 13

Kaymak k. 134

Kaynarca 213

Kayseri 5 ,8n, lOn, 11, 34,64,85, 135, 136, 

139, 369

Kayseri sancağı 345 

Kazaklar 113

Kazalan k. (Saraycık N .) 309 

Kazancaki(s) (L. Kazancaki) (Yunan Kamu 

Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürü) 51

Kazancılar k. (Çarşamba) 391 

Kazancılı k. 254 

Kazancılu k. 132 

Kazancoğlis A. 174 

Kebik. 393

Keçecibaba k. (Tokat) 322, 327, 356, 357 

Keçilik . 191,295,300,301,305 

Kel Sava (Çete reisi) 191,305, 306 

Keldaniler 5 ,7  

Keldaniler 7

Kelemağn k.(Bafra) 198, 201,225,238,239, 

240

Kelemiç k. 330

Keleşseli (Gelinsini?) k. (Merzifon) 288

Kemal (Mustafa Kemal) 119,120

Kemalistler 36,44,48, 183

Kemerez k. 276,278

Kenan 7

Kenanîler 7

Kendkese 331

Kengece M. (Tozaklı k.) 365 

Kerçemekk. 210 

Kerçin (Gerçin) 8 

Keremtepe 363

Keresteci k. 207,212,220,249

Kerkeni k. (Ünye’de) 261

Kerte k. 192

Kertme k. 69,134

Kesruf k. (Havza) 276,286,287

Kesruf ormanı 351

Kestane-Hayvan k. 134

Kıbrıs 30

Kıbrıs Rumları 16

Kılan k. 342

Kılavuzlu k. (Hisarcık-Ladik) 358, 364, 365 

Kılıçdere Mahallesi 263 

Kıran k. 217,233

Kıran Karacayörük k. 192,218,223,238 

Kırancılu 258

Kırık k. (Hareler Rum k.) 296 

Kırkharman k. 133,338, 354 

Kırkharmanlar k. (Erbaa) 265 

Kırkkilise (Kırklareli) 47 

Kırkkilise Metropoliti 47 

Kırşehir 64, 135, 139
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Kışlak. 300,301,305,306

Kızalan k. 195,196,200

Kızık k. (Saraycık N.) 305,311,342,343,344

K ızıl Yunanlılar 58

Kızılcaören mevkii 321

Kızılcaviran k. 308

Kızılgöl k. 202

Kızılırmak 7,190,350,352,353,354

Kızılkışla k. 265

Kızılköy k. 68

Kızılot k. 205

Kızılsini M. (Ladik) 306

Kızılyayla 343

Kızkulesi 42

Kızöldüren k. 324,332,340 

Kilasis Efendi 87

Killik k. (Alaçam) 191,198, 200,207,222, 

231,232,324

Kirazlı (Samsun) 191,204,210,211, 243, 364 

Kiraztepe k. (Ünye’de) 261 

Kirlak k. (Köprü) 209,211 

Kirlank. 236 .

K ime (Kem e) k. 220,232,238,239

Kişöyükk. 205

Kitab-ı Mukaddes 5

Kitablar Beldesi (Hitit şehrinin ismi) 9

Klemansu (j.) 102,123

Kocadağk. 133,389

Kocaeli 12,36

Kocahüseyin Deresi k. 240
Koçan k. 257

Koçaşk. 286

Koççukur k. (Suşehri) 343

Koçhan k. (Terme’de) 261

Koçhisar 344

Koçhisar k. 192

Kofıdi 72,82, 168,180, 185, 186, 385,

Kofıdis Efendi 180, 185 

Koharis 41 

Kol as başı k. 206 

Kolaylı 313 

Kolayyaşeş 213 

Kolonya 85

Kolosoviski (General) 177 

Koludemirci k. 197

Komana lOn

Komenoslar 110

Kominuslular 78

Konakçı k. 192

Kondar (İngiliz yüzbaşısı) 9

Konkalidis A. 185

Konstantin İstifan 49

Konstantinidis (Yurt dışındaki Pontuslar

başkanı) 47 ,86 ,87,88,89, 90,91

Konstantinistler 102

Konya 8n, 108

Koruluk k. (Samsun) 246, 250, 393

Koskinen (Fin bilgini) 5n

Kostaki 185

KOSTANDİNİDES 84

Kostantidis D. 185

Kostantin (Yunan Kralı) 149,150

Kostantin Çavuş (Çete reisi) 302,304,413

Kostantin Efendi 268

Kostantin Jakovn J. Kostantinides (Pontus

Kongresi Başkanı) 84,99, 105, 107, 121, 122.

124, 145

Kostantinidis K. A . 180

Kostinin oğlu Vangel 268

Koşaca k. (Kavak N .) 189, 191,204,208,

210,240,242, 280,356, 358, 364 

Koşu k. (Erbaa) 362 

Kova M. (Yiğitalan k.) 350 

Kovacık-ı Bâlâ k. 342 

Kovanlık k. 241 
Koytulk. 334

Koyuk Mevkii (Manastır Dağı) 403 "

Koyulhisar 343, 344

Koyurek k. 254

Koz M. (Yiğitalan k.) 352

Kozluk. 354

Kozlu Nahiyesi (Erbaa) 267, 324

Kozluca k. 331,337

Kozlucaalan k. 340

Kozlugöl k. 394

Köleyurdu k. 200,207,233, 354

Köprü (Vezirköprü) 188, 209,211, 234,235,

236,243,275,279,280, 284, 287, 288, 291,

292,294,305, 308, 310, 311, 353, 357, 361,

367, 366
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KÖ PRÜ (VEZİRKÖ PRÜ ) K A ZA S I 280,284,

288,292

Köprü Kaymakamlığı 383 

Köprübaşı k. (Havza) 288,361 

Köprülüler 17 

Köprülüzade 17 

Köse Bey k. 205 

Kösedikk. 208 

Köselk. 237

Köseli k. (Bafra) 209,211,221,231,241,244

Köstrederesi 394

Kranto 275,276,288

Ksarokili Efendi 78

Kuban 170

Kudüs 18,25,27

Kudüs Arapları 27

Kudüs Kilisesi 24,28

Kudüs Meclisi 22

Kudüs Patriği 22

Kudüs Patrikliği 22

Kueler 11

Kûhik. 254

Kulacadağk. 193

Kulderck. 259

Kullu k. 350

Kuloiukk. 254

Kumanlar 11

Kumcağız k. 351

Kummuh (Koman) 11

Kurâ k. (Karakök k.) 199

Kurbağa k. 342

Kurdalan k. 134

Kurt Çiftliği 199

Kurt Dağı 8

Kurubel 8n

Kurubünyank. 134

Kurucaali k. (Tirebolu) 333

Kurugökçe k. (Samsun) 68,69, 191, 202, 204

Kunısöğüt k. 344

Kuşbükü mevkii 353

Kuşça k. 192

Kuşçular k. (Köprü) 353

Kuşka 237

Kuşkayasık. 189,192,210,240,243 

Kutluköy 394

Kutu k. 266

Kuvve-i tşgaliye Jandarma Kumandanlığı 43 

Kuymak. 288

Kuyumcu k. (Bafra) 190,224,234

Kuzalank. 209,240

Kuzey Babilistan 4

Kuzey Suriye 7 ,8 ,9

Küçüksaraycık k. 286

Külçek k. (Ohtab) 324,327

Kültepe 8n

Küpçüdağı k. 204

Küpçüdağı k. (Havza) 191

Küpecik k. (Ladik) 293,296,315,366

Küplüce k. 254,309

Kürek k. (Vezirköprü) 364

Kürtler (Merzifon) 29,123,266,275,295

Kürtlertekkesi k. 339

Küşâdiye k. 275,276

- L -
Labk. 267

Ladik 133,188,271,295,296,299,300,301,

306,317,340, 351,354,355,356,357,358, 

361,363,364,365,366,389,390,404 

U d ik  Gölü 350 

LA D İK  K A ZA S I 293,294,300 

Lagaş kralı 6

Lambesis Matbaası (Paris’ te) 61

Latince 5

Lazaridis A. 185

Lazarmut k. (Çakıllı’da) 299

Lazaros 87, 372

Lazistan 61n, 108

Ledros k. 241

Lefter 191

Lehistan 15

Lehli 21

Lenger Bucağı 217

Lengerli k. (Bafra) 220, 226,230,236,237,

241,367

Leondiris (Trabzon Logos Gazetesi Müdürü) 143 

Leonidas 150

Leonidis K. 103, 173, 179,185

Leopold Messerchimidt 7n

Lerdüğe k. (Havza- bugünkü adı Çamyatağı)

392,403



Lerdüklü k. (Gidirli-Havza) 363 

Lidya 11 

Lidyalılar 3

Limandere k. (Terme’de) 261

Linoksos Efendi 175

Liridis G. 185

Lisenköy 266

Liva Efendi (Müfettiş) 139

Lloyd George (L ’odyd George) 91,102

Loba (Tarihçi) 11

Logos Gazetesi 143

Londra 29, 36,39,40,47,84,98,102

Londra Anglikan Kilisesi 35

Londra Konferansı 36

Lord Corc (Lord George) 46

Lord Salsbori 30

Lut 7

Lüksor (M ısır’da sir tapmak) 9 

Lülükler k. 218

-M -
M.Seys (M.Sayce) 9n

Macar 11

Macaristan 11

Machnine 23n

Maçka 145

Madam îğnatiyef 24

Madam Konştantinidis 90

Maden 269,303,310

Maden Boğazı 344

Maden k. (Gümüşhacıköy) 403

Maden k. (Gümüşmadeni) 307

Mahir Bey (Merzifon Jandarma kumandam) 308

Mahmadlı k. (Merzifon) 285, 291,393

Mahmudlu k. 265,277

Mahmut Celal (İktisat Bakanı) 407,408,409

Mahmut Paşa 24

Mahmutdağ M. (Tüngel k.) 366

Majestik 102

Makas k. 278

Makedon 12

Makedonya 27, 31, 162

MakedonyalI İskender 11
Makridis 8,45

Makriköy (Makamköy) Müdafaa-i Milliye 

Cemiyeti 44

Malatya 8n, 11,267,396,397

Manastır 12,27

Manastır Dağı 403

Manisa 120

Manton (Fransa) 124

Maraş (Kahramanmaraş) 8, 396,397

Maraş deresi 364

Maraş k. (Hisarcık) 361,365,366

Maraş M. (Gökköy-Ladik) 363

Mardan k  (Bafra) 219,221,222,224,232,234

Mariyet Bey 7

Marmara 42,57

Marmara adaları 48

Marmara denizi 12

Marmara Ereğlisi 47

Marsilya 82,86,87,88 ,89 ,98 , 121 122

Marsilya (Massalya) 60

Marsilya Fontus Merkez Bürosu 90

Martin (Doktor) 375

Maspero (Tarihçi) 5 ,5n, 12

Matbuat Cemiyeti 46

Mayevski 28

Mayıslı k  288

Mazaka lOn

Mazarakis 43

Mazhar (Gümüşmadeni Jandarma Kumandanı) 

312

Meâlihora 354 

Mecitözü 310,354,372 

Meclis-i Ayan 15 

Meclis-i Mebusan 15 

Meclis-i Vükela 15 

Mediterane (dergi) 84,87 

Mefarenikk. 197 

Megalo İdea 57,61,62

Meğellibükü (Amasya- bugünkü Çambükü) 333 

Mehmet Ata (İçişleri Bakam) 408 

Mehmet Fehmi (Bafra Bölge Kumandam) 189 

Mehmet Kamil (Ladik Komiser Yard.) 302 

Mehmet Nevzat bin A r if (Süvari A lay 

Komutam) 341

Mehmet Salih (Bafra Askerlik Şubesi başkanı) 

189

Mehmet Şevki (Gümüşmaden Nahiye 

Müdürü) 312
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Mehmet Zeki Efendi (Türkçe öğretmeni) 377

Mehreboluzk. 365

Melal k. 330

Meletiyus 39

Melikalank. 240

Melos (Yunan savaş gemisi) 82

Memados (Bafra) 366, 367

Menades k. (Bafra) 366

Menasi k. 344

Menotisatios 99

Merd ırmağı 362

Meıditler 26

Merkepcikışlacı 267

Merkez Ordusu 345,380

Merkez Ordusu Kumandanlığı 370,373, 380,

401,402,404,406,407,408

Merzifon Fazla geçtiği için dizine

alınmamıştır

M ERZİFON 152,268,275 

Merzifon Amerika Hastanesi 371 

Merzifon Amerikan Koleji 64,152,153,162 

Merzifon Amerikan Koleji Pontus Klubü 

147,163, 181

Merzifon Amerikan Koleji Tüzüğü 152

Merzifon Amerikan Okulu 376

Merzifon Kaymakamlığı 377, 379

Merzifon Koleji 56n, 67, 122,374,377,378

M ERZİFON KOLEJİ 369

Merzifon Pontus Demeği 147

Merzifon Pontus Demeği Sporcuları 181

Merzifon Pontus Klubü 187

Merzifon-Anadolu Koleji 372

Mesraa 362

M eşelik . 288

Meşelidere ormanı 323

Meşrutiyet 15

Meşrutiyet Caddesi 118

MetaksasF. 174,185

Meteksasl. 185

Metidis İ. 187

Metropol Sokağı 118

Metropolit Caddesi 118

Meydancık k. 198

Meyril k. 334

Mezya 12

Mısır 5 ,7 ,9 ,1 0 ,2 5 ,86  

Mısır diplomatı 22 

Mısır Heyeti 413 

Mısır-Akadça 7n 

Mısırlılar 7

Mihail Papadopulos 126 

MihailidisB. 185 

Mi haliç Kalesi 8n

Mihrdâd (İlkçağlarda İran valisi) IX , 60

Mikail Efendi 125

MikandidisK. 185

Millet Meclisi 345

M illî Yunan Tiyatrosu 44

M illi Göçmenler Demeği 32

M illi Rum İttihâdı 171

M illi Savunma Bakanlığı 406

Mimar Sava Çavuş 169

Mimooğlu (N .) 126, 153, 157, 161

Mimopulos 158

Mister Godsel 162

Mister Kehcel (Doğu Yardımlaşma Kurulu 

başkanlanndan) 375 

Mister Mak Hehlen (New  York Heralt 

muhabiri) 19

Mister Wayt (Merzifon Koleji Müdürü) 374, 

375

Mister Zenke (Amerika Konsolosu) 177

Mithat Paşa 20,21

Mitridani Efendi 92

Moesia 12n

M oğol 3,9

Moğolca 4

Moğollar 6

Mondros Ateşkes Antlaşması 33, 188,246

Mondros Ateşkesi 42,45,98,417

Mora 18,31

Morgan 12n

Mösyö Bişe 104

Mösyö F. Metaksas 173

Mösyö Frakfod (İngiliz Yüzbaşısı) 169, 175

Mösyö Heyzer 109

Mösyö Hucson 168, 169

Mösyö tllariyon 21

Mösyö Joıj Faşirepulos 108

Mösyö Kanbon 29
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Mösyö Komis 379 

Mösyö Kristic 21 

Mösyö Lenişye 169 

Mösyö Lepişe 175 

Mösyö Loron 169 

Mösyö Maşnin 23 

Mösyö Metanessanto 88 

Mösyö Petkoviç 27 

Mösyö Pişer 170 

Mösyö Strebokof 24 

Mösyö Vans Tiyaret 100 

Mösyö Y  unin 27 

Mudanya 48 

Muğamlı k. 243 

Muğla 406

Muhacirin Cemiyeti 35,45,49 

Muhittin (Erbaa Komiser Yard. Vekili) 341 

Mukaddes Anadolu Rum KlubU 140 

Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti (Samsun) 

51,64, 128,129

M UKADDES RUM  A N A D O LU  CEM İYETİ

(Samsun) 128

Musa k. 364

Musa Peygamber 9

Musaağa k. (Kavak) 254, 364

Musakılavuzluk. 365

Musapaşa k. (Çarşamba) 364

Muslu k. (Ohtab) 324

Mustafa (Tokat Mutasarrıfı) 324, 327

Mustafa Ahmet (Gümüşhacıköy Kaymakamı)

302

M U STAFA  K E M A L (T. B. M. M. Başkanı)

407,408,409

Mustafa Kemal Paşa 411,412 

Muş 66 

Muşna 352

Müdafa’a-i Milliye Cemiyeti 35,36,45,46,47 

Müdafaa-i Meşruta Cemiyeti 51, 128, 383 

Müdafaa-i Meşruta Demeği 126 

Müdafaa-i Meşruta Teşkilatı 64 

Müdafaa-i M illiye Teşkilatı 45,46 

Müderris Gediği k. 203 

Müftüzade Ahmet Efendi (Gümüş eşrafından) 

309

Müsellahkala k. (Akdağ kazası) 345

Müstecebk. 195,237,238 

Müşrüf (Amasya- bugünkü Yakacık ) 275,287 

Müttefikler 35 

Müyesserli k. 195, 200 

Müze-i Hümâyûn (Devlet müzesi) 8 

- N -

Naima Tarihi 17

Naksos Beyi 15

Narlı k. (Osmancık K .) 309

Nasyonal Savata Meydanı 170

Naum Efendi 42

Navrosiski 76

N E B YAN  189,192,197,237

Nebyan 188, 227, 230, 232, 353, 389,407

Nebyan çeteleri 190, 191

Nebyan dağı 352

Nebyan eşkiyası 246

N efık . 197

Nelidof (Rusya’nın İstanbul elçisi) 19 

Neokanyus 168, 169

Neologos gazetesi 23, 23n, 40,43,45,46, 50

Neopulos N. 185

New York Heralt 19

Neylimekik k.(Samsun) 208

Nigu k. (Bafra) 229

Nikanas A. 185

Niki sokağı 95

Niko 183, 185

N İKO  KAPETANİD İS  83

Niko Kapudanis (Epohi gazetesi direktörü) 91

Nikola Efendi 86

Nikolayidi 45

Niksar 85,213, 330, 334, 350, 356, 358, 361, 

366

Niksar Metropoliti 149

Niksar mıntıkası 366

Niksar-Erbaa yolu 354

Nisea 90

Nohudluk 217

Novikof 20, 22, 23, 25, 27

Novrosiski (Rum cemaati) 72, 73, 179

Nureddin (Merkez Ordusu Kumandanı) 397,

399,407

Nurkürte k. 134

Nusretle k. 359
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Nusretli k. (Beyanalaca’da) 299 
Nusretli k (L a d ik ) 354,357,365 

- O -

Odesa 43 

O f 108, 176 
Ofliyos 150 

Ohtab 327

Ohtab Müdüriyeti 327

Ohtab N. (Tokat) 324,355

Ordu 60,61,64,103,142,390,391,396, 397,

398,399,401

Orfahidis 113,179

Orfeas müzik klübü 152

Orfeoas (Rum sillagosu) 92

Ormanos 210

Ormanosk. 192,201,212,213,245 
Orta Asya 5 ,19 ,60  

Ortacami M. 287 

Ortakaya Kazası 198

Ortaklar k. 280,281,283,287,288,289,325 
O R T A K L A R  K. (KÖ PRÜ ) 292 

Ortapare k. (Koyulhisar N .) 343 
Ortasu 8n

Ortodoks Doğu Kilisesi 23 

Ortodoks Patrikhanesi 14 
Ortodoks Patrikliği 24 

Ortodoks Rusyaşı 113 
Onıç k. 190
Omçkoğası k. 192,204,218,228,239 
Oryantal (dergi) 84,87 
Osman (Amasya Mutasarrıfı) 403,404 
Osman Ağa (Giresun Belediye Başkam) 123 
Osman Bey 13

Osman Beyli k. 191,200,210,243, 354 
Osmancık 304, 305, 309, 310 

Osmanlı Bankası 131,138,400 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı 45 

Osmanoğlu k  (Merzifon) 265,275,277,278 

Otcayürükk 210 

Otkayası 204 

Otlukilise mevkii 304, 310 

O tyakak 208 

Oyma Gökçeağaç k. 195 

- ö -  
Öğüd k  (Develi) 345 

Öğülü k. (Asarcık-Kavak) 366 

Öğürlü k. (Vezirköprü) 365

Öksek. 134

Öküzlüpmark 353

Ölçek k. (Ohtab) 324

Ölçekler Mahallesi 213

Ölçekler Mahallesi (Hotmaşa k.) 201,213

Ömer Lütfi (Bayındırlık Bakam) 407,406,409

Ömerli dere 364

Ömerli k  254

Öyilk-Beyşehir Gölü 8

Öz mevkii 322

Özalan M. (Ahali k.) 239

Özel Örgüt (Teşkilat-ı Mahsusa) 34

Özel Teşkilat ve Rum M illî Müdafaa Derneği

32

- P -
P. Kostantinidis 103 

Palanya 8n 

Pandazidis 45 

Pangalü 43

Papadopulos 64,153,155,157,187 

Papadopulos K. Joani 178 

Papandreus 44 

Papas Platon (Başrahip) 384 

Papasköy Mevkii 263 

Paraşkeva Gramatikapulos 108 

Pareskevopulos 43

Paris 49 ,62,63,82,87,98,100,102,104,

114,143,144,169,175,180, 383, 392 

Paris Banş Konferansı 72,105 

Paris Konferansı 110 

Partenios 17n

Parteniyos (Rum Patriği) 17

Paşaderesi (Merzifon) 353, 354, 367

Patmanidis!. 174

Patrik Drotnos 40

Patrik Kirilos 27

Patrik Meletyos 36

Patris Gazetesi 47, 153

Pavlos Patmanidis 66142

Pazar N. 318,324,327

Peçenekler 11

Peço 191

Pekmezci k. 268

Pelidlik. 295

Pelin k. 295
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Pelle 418 

Pera (Beyoğlu) 46 

Pere Pialas 43 

Feria (Boğazköy) lQrt 

Pem ı 7n

Petersburg 24,27,28,98,103,104,143

Petersburg Yunan Sefarethanesi 72

Fetkoviç 22

Pınar k. (Köprü) 286

Piç tlya (Kara İlya) 191

Pire 42,153

Pircyurdu k. 208,211,243 

Piskopos Eftemyos (Samsun Metropolit 

Vekili) 383

Platon (Samsun Rum Metropolit Yardımcısı). 

132

Plotarhis-Kalkiyopulos 42

Polihoronyos Partenopulos 65,141,142

Politis Efendi 16,100

Pomak 47

Fon Krallığı 11

Pbnçk. 260

Pont Hükümeti 3 ,51 ,60

Font ökzen (Karadeniz) 51,86

Pont ökzen Kongresi 89

Pontus 90,98

Pontus Bankası 174

Pontus Bölüğü 146

Pontus Cemiyeti 35,51,64,83,382

Pontus Cemiyeti ve Teşkilatı 50

Pontus Cumhuriyeti 41,59,61,106,124,125,

170,180,380,381,383,384

Pontus Demeği 186,412

Pontus Elenizmi 143

Pontus Ermeni Cemiyeti 104

Pontus Genel Meclisi (Batum) 180

Pontus Genel Merkezi 384

POntus Gönüllü Bölüğü 149

Pontus Gönüllüleri Taburu 121

Pontus İdman Klübü 126

Pontus İdman Klübü (Pontus Spor Klübü) 125

Pontus Klubü 64,371, 373,374

Pontus Komitesi 170, 384

Pontus Meclisi 104,184

Pontus Merkezi 383

Pontus Metropolithanesi 180

Pontus M illî Cemiyeti 61

Pontus Mim Meclisi 53,61,170,184,186

Pontus M illi Cemiyeti 145
Pontus Rum Partisi 53

Pontus Rumian 91,109,113,178,187

PONTUS R U M LA R I 116

Pontus Rumluğu 187,189,257

Pontus Şubesi 381

PONTUS TE Ş K İLA T I 51

Pontus Teşkilatı 376,381,383,387

Pontus Yürütme Kurulu 184,185

Pontus-Yunan Demeği 177

Pontuslar Kongresi 84

Pontuslular Demeği (Batum) 183

Poria Gazeteesi 40.

Porsukalan k. (Havza) 201 

Pözonikof 22 

Prens Gorçakof 24 

Prens Nikola 21,26,27 

Prens Treterieo 19 

Priştine 229 

Proeya gazetesi 47 

Prusya 23 

Pnıt nehri 20 

Prut Seferi 18 

Pulathane 176 

Pulathane kasabası 146 

Pusacak k. (Saraycık N .) 311 
-R -

Rada Meclisi 113 

Rahmi (Çevirmen heyetinden) 136 

Raküza 27 

Refahiye 296,333

Refik (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam) 408, 

409

Refik Şevket (Adalet Bakam) 406,408,409

Refik Şevket (İçişleri Bakam) 406,409

Reji İdaresi 400

Reşadiye 367

Reşadiye yolu 366

Révay (Macar bilgini) 5n

Revu de Dömont Dergisi 19

Revu Politik Enternasyonal (Pulitis) 16

Reynak (Pon Tarihi yazan) 11
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Rıfat Efendi (Destek Karakol Kumandanı,

şehit) 329,334

Rize 61,176

Rodopolis 85

Rodopolis Metropoliti 139

Roma 18,60

Roma İmparatorluğu 11

Romanof Hanedanı 113

Romanya 124

Rum Askeri Birliği 180

Rum Basın Demeği 35

Rum Cemiyet-i Edebiyyesi 49

Rum Cemiyet-i Ticariyesi 49

Rum Edebî Silogosu 50

Rum Gençleri İdman Kurumu 382

Rum Göçmenler Komisyonu 384

Rum göçmenleri 381

Rum İıfanperver Klubü (Merzifon) 51,64

Rum Klubü 378

Rum Matbuat Cemiyeti 45

Rum Metropolithanesi (Samsun) 388

Rum Metropolitleri 26

Rum Muhacirin Cemiyeti 48

Rum Mttdafaa-i M illiye Cemiyeti 49

Rum Ortodoks Patrikhanesi 33

Rum Patriği 27

Rum Patrikhanesi 25,41,45,381

Rum Pontus Demeği 183

Rum Teceddüd ve İhya Cemiyeti 64

Rum Trakya Cemiyeti 47

Rum-Ermeni basım 42

Rum-Ermeni İttifak Komitesi 41

Rumbold (İngiltere temsilcisi) 415,418

Rumeli 12,31,32, 34,42,232, 233

Rus Ermenileri 30

Rus inkılabı 53

Rus ordusu 121

Rus ve Avrupa Basım 30

Rusçuk 23,25,26

Rusçuk Metropoliti 26

Rusçuk Postası 22

R U SYA  170,186

- S -

Sabrun 7

Sağlık k. (Bafra) 132

Sağucak k. 287

Sakarca k. 295

Sakarya 8n, 57

Sakçagöz 8

Sakelaropulos 45

Sakızcı M. (Kanlıgüney k.) 350

Salbaş k. (İ lisu ) 354

Salih Ağa (Jandarma Yüzbaşı,şehit) 393

Salucu 265

Samardane k. (Ünye’de) 261 

Samatya 46 

Samerra 4 

Sami 5

Samiler 4 ,5 ,6

Samsun Çok fazla tekrarlandığı için dizine 

alınmamıştır.

SAM SUN 125* 128,246,251,253,379

Samsun Bölgesi İstiklal Mahkemesi 390

Samsun Güvenlik Teşkilatı 380

Samsun Havadisi 140

Samsun İstiklal Mahkemesi 419

Samsun metropolidi 382

Samsun Metropolithanesi 61,64,68,72, 137

SAM SUN M ETROPOLİTHANESİ 68

Samsun Metropoliti 64,416

Samsun Müdafaa-i Meşruta Demeği 141

Samsun Pontus Demeği 141

Samsun Rum Göçmenler Demeği 129

Samsun Rum Göçmenler Komisyonu 382

Samsun Rum Göçmenler Merkez Heyeti 137

Samsun Rum Göçmenler Şubesi 129,130

Samsun Rum Metropolithanesi 131, 136, 381

Samsun Rum Yetimevi 139

Samsun Rumları 380

Samsun Yetimevi 137

Samsun-Çarşamba yolu 364

San Remo 91

Sansarca 295

Saramas (G .) 126

Saraycık k. (Gümüşhacıköy) 280, 285, 286, 

288,304,355 

Saraycık N. 309, 311

Sarayözü k. (Amasya-Gümüşhacıköy)) 267, 

358, 364 

Şarbon k. 207

448



San İstil 191 

Sanalan k. 284,291 

Sanalevi k. (vezirköprii) 365 

Sankilise k. 132

Sanköy k. (Bafra) 218,226,236,240 

Sanksızk. 351 

Sanksızoğlu k. 305 

Sanmahmudlu k. 134

Santaria k. 318, 319, 320, 321,322,323, 324, 

327

Sanyusufk. 193,254,350 

Sarmaşık (Bafra) 351 

Sarmadık karakolu (Bafra) 367 

Saros lOn 

Sarpak k. 237 

Sarpunk. 197,214,239 

Saryeri k. (Suşehri) 342 

Satılmış k. 361 

Savunma Demeği 126,127 

Sebun 26

Sekizlik k. (Asarcık-Kavak) 366

Sekük. 304

Selamoğlu çiftliği 329

Selanik 42,88, 101, 117,118,129

Selanik Bankası 35, 140

Selçuklu 13

Selçuklu devleti 3

Selefkitler 11

Selemelikk. 203,205

Sen Mars Kilisesi 36

Sen Sinod Meclisi 44

Senaros (Üsteğmen) 176, 177

Sencalidis H. 174

Sencark. 305

Sepetli k. 337, 367n

Sepetlioba k. 337

Serber (Fransa) 124

Serçeli k. 320

Sergin k. 324

Serindis K. 158

Serkeşi k. 324

Semiç k. (Kavak) 133, 334,340, 361 

Serpin k. (Turhal) 321,322,327 

Sevr Andlaşması 39 

Şeydi Pelid 294,296

Sezai (Canik Mutasarrıfı) 380,402, 405 

Sıhhiye k. 300 

Sıklık k. 192, 207

Sırakeçe k. (Ladik) 295,296,300, 301,305, 
340

Sırbistan 24 

Sırıklar k. 206 

Sırp 18 

Sicas 391

Sigara (Civare) Mevkii (Bafra) 222,237

Sikurat 4

Silifke 406

Silivri 47

Silyonis N. 178

Sincark. 195

Sinemataş k. 134, 135, 250

Sinop lOn, 60,62,64,86, 107, 108,124, 135,

136, 391,419

Sinop heyeti 138, 139

Sir Hanri Elyot (İngiliz elçisi) 20

SirRandel 36

Siren k. (Tokat) 357

Sis (Adana/ Kozan) 73

Sisam 31

Sivas 61,107,108, 138, 267, 380, 381, 3% ,

397, 398,400,406,419

Sivas Harp Divanı 341

Sivrihisar 8

Sivyanidis 86

Siyah Kitap 36,44, 45,48, 156 

Skitler 11 

Soflulark. 354

Sofualan k. (Çarşamba) 356, 366 

Sofya 43

Sofya hükümeti 63 

Sohum 82, 170 

Sokrat Ekonumos 107 

Sokuçukuru 204 

Sorak 227

Soritisa (Çarşamba) 363 

Soruk k. (Vezirköprü) 287, 367 

Spanaris D. S. 174 

Spanodis 47 

Strabon lOn 

Strasburg 89
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Sultan I, Hamid 18

Sultan İÜ. Ahmed 18

Sultan III. Murad 14

Sulter (İngiliz siyasi temsilcisi) 381

Sumelidis Efendi 143

Sunedyadis 142

Suriye 22,123

Suriye Hristiyanlan 19

Suriyeliler 9

Suşehri 342,343,344

Sühanlu k. 300

Sülüklü k. (Suşehri) 342

Sümer 3 ,4

Sümer-Hitit lügati 5

Sümerce 4 ,5n

Sümerier 4 ,5

Sttnbüli k. 367

Sünidyadis 170

Sürmelik. 192,205

Sürmene 116,176
- Ş -

Şam 8 

Şamanilik 5

Şar Pier (Amerika konsolosu) 19

Şardini (Fransız Albayı) 176,177

Şarkikarahisar 396,397,398,399,400
Şart Teksiye (Charles Texier) 7n, 8
Şefkat-i îslâmiyye Yurdu (Amasya) 370

Şehrah lOn
Şelakis 41

Şeref N. 342
Şerif k. 334

Şevket Paşa 22

Şeyh Resûl k. 254

Şeyh Sâfı k  (Havza) 292

Şeyhbekçi k. 277

Şeyhçayır M. (Alan k.) 362

Şeyhulaşk. 233,240

Şıhlar k. (Gümüşhacıköy) 353

Şıhlar M. (Gümüş) 308,309

Şıhlı k. (Çarşamba) 328, 331, 335,247, 361

Şıhlıca k. 295

Şıhlu (Şeyhlü) k. 301,306

Şiiler 166

Şile 36,39,44

Şiran göçmenleri 334

-T -
Taallukatk. 267 

Tabal 11

Taflan k. (Samsun) 68,69,191,210,242 

Tahna k. (Havza) 209 

Tahniye k. (Havza) 352 

Tamuz 10

TanasTasudis 117,120,121 

Tanca k. 242 

Tangarluk. 134 

Tanitos 185 

Tarencak. 277,278 

Tarih-i Mukaddes 7 

Tarsus lOn

Taşcıoğlu Kara Sava 191 

Taşdemir k. 260 

Taşdibekk. 134 

TaşkaleM. 285,287 

Taşkelikk. 197,199,240 

Taşköprü k. 243 

Taşköyk. 211,239 

Taşlıyanmca k. 295,300,305 

Tatarkale k. (Havza) 286 

Tatariı Mahallesi 212 

Tatavla 46 

Tatavla Kilisesi 43 

Tatay k. 365 

Tatlıcak k. 294,299 

Tatlucık 215 

Tavra k. 267

Tavşan Dağı 276,353,370 

Tavşan Dağlan 389 

Tayms (Times) gazetesi 16, 169 

Tayyibli k. 260 

Tazik . 320

Teb (M ısır’da bir tapmak) 9

Teceddüd ve İhya Cemiyeti (Samsun) 153,154

Tekcek k. 192

Teke Hristiyanı k. 202,205

Teke N. (Erbaa) 357

Tekfurdağı (Tekirdağ) 47

Tekke (Bafra) 351

Tekke k. 339

Tekke k. (Erbaa) 267,324

Tekke k. (Gümüşmaden) 302
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Tekke M. (Maden) 303

Tekke Sarmaşık k 210

Tekkealtı mevkii 306

Tekkealtı mevkii 301

Tekkecik k. (Kavak’ ta) 299

Tekkeköy k.(Çarşamba) 250,353,366

Tekkesarmaşık k. (Bafra) 213,218,223,230,

233,237,240, 243

Teklüze 333

Tekvin 5

Tekvinü’ l-mahlûkât 7 

Telluh 4

Temi M. (Amasya) 267 

Temiskira 10 

Temüroğlu Yani 192 

Teodor Fıtano Efendi 168 

Teofidos 169 

Teofılaktos 99,179

Teoharidis (Başkan) 126,155,156,157,187 

Tepeyolu k. 1%, 197 

Tepmeş oymağı Karamece k. 238 

Te ra 12

Tereali M. (Maden) 303

Terice k. (Çarşamba) 361

Terime k. 353

Terkaridis A . 185

Tenne 10,188,259

TERM E 257, 261

Terskınkk. 203

Teryandafilidis Efendi 145

Terzi k. 266,272,394

Terzili k. 133, 203,239,241,300,306,366

Terzilü k. 190, 305

Terzioğlu kışlası (Gümüş) 308

Teselya 31

Teşkilat-ı M illiye (Türkiye) 119

Tevfik  Hâdi (Polis müdürü) 383

Tevrat 5 ,7 ,9

Themiskyra lOn

Tiflis 173,174, 175,176,177

Tiflis Yunan Konsoloshanesi 73, 174

Tirebolu 41,333

Tokat 61,64,136,187,188,267,318,344, 

354,355,356,357,358,362,365,372,389, 

391,3% , 397,398,399,400,419

T O K A T  330,338 

Tokat heyeti 139 

T O K A T  K A Z A S I 318,319 

Tokat Mutasamflığı 318 

Tolcı 26

Tolcı Bulgarlan 26 

Tonara sokağı 92 

Topallar k. (Saraycık N .) 309 

Topluderc M. (Mesraa) 362 

Toriknanidis B. 185 

Toros sıradağlan 8 

Tortum 331

Toftumzade Şükrü Efendi (Ladik eşrafından) 294

Totoroğlu 192

Totoroğlu Ağabyos 191

Toyrank. 283,388

Tozaklı k. (Kâbi) 365,393

Tozaklı N. 342,343

Tozanlı k. 354

Töngel 258

Trabzon Fazla geçtiği için dizine alınmadı. 

TRAB ZO N  141,379 

Trabzon gazeteleri 73 

Trabzon Metropolithanesi 68,141,385 

TRABZO N  M ETROPOLİTHANESİ 72 

Trabzon Metropoliti 65,66,67,107,110,

174,175,176,179

Trabzon Metropoliti 66

Trabzon Pontu* Merkez Heyeti 138

Trabzon Pontus Merkez Kurulu 384

Trabzon Pontuslulan 105

Trabzon Rum Ittihad-ı M illî Demeği

(Trabzon’da) 168

Trakya 11,14,26,42,43,162

T R A K Y A  12

Trakya Cemiyeti 35,47

Trakya Rum Teşkilatı 47

Troçki (Rus Dışişleri Komiseri) 84 ,86
Truva 9

Tuna 11

Turan Dergisi 5n 

Turanî 4 

Turanller 11, 12 

Turanlı 12 

Turaııoğluk. 254
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Turhal 367

Turhal kazası 321

Turhal N. 318,319,321,327

Turhan 367n

Tumik k. (Havza) 357

Tusalı dere (Erbaa) 358

Tuzsuz k. 266

Tuzsuz k. (Veray N .) 272

Tuzsuz k. (Zara) 317

Tüfekçi Ustası Dimitraki 74

Tüfekçidere k. (Ladik’ te) 299

Tüfekçiden; M. 300,305

Tüngel k. (Çarşamba) 260, 357,364,365,

366, 391

Türk Hükümeti 378 

Türk Kuva-yı Mili iyesi 36 

Türk Yurdu 5n 

Türkeli 12

Türkiye 5n, 16, 17,18, 20, 33,40,41,85,91, 

102, 118, 119, 128, 140 

TÜ R K İY E  31

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 405 

Türkiye Hükümeti 383, 395 

Türkköyü 235 

Türkmenler 85 

Türkmenler k. 189, 240 
- U -

Ukrayna hükümeti 113 

Ukrayna Radası 113 

Ulah 18

Ulaş k. (Çarşamba) 355

Uluçayırk. 253

Uluslararası Politika Dergisi 16

Umrayna Radası 110

Umum Hristiyan Gençleri Cemiyeti 35

Umurcak k. (Bafra) 226

Umurcak k. (Havza) 235

Ur 5

Urgancı Dağı 195, 196 

Uruk M. (Düzköy k.) 240 

Urusu k. 333 

Ustabaşoğlu Vangel 302 

Ustasaray k. 300, 305 

Uşak 119

Uyşar k. (Ladik) 361

Uzunatar Mevkii ( Bafra,Kapukaya) 226 

Uzuncami M. 287 

Uzunsokak M. 287

- Ü -

Üçhanlar k. 250

Üçpınar k. 205,217,239

Üçpınar mevkii 353

Üçüncü Gönüllü Bölüğü 118

Ünye 64, 135, 145,257,261,350, 352, 390,

Ünye heyeti 139

Ünye Kaymakamlığı 332

Ünye kazası 352

Ürgüp 64

Üsküdar 42

Üsteğmen Ziya 74

-  V -

V. Unfen 4, d, 2

Vabilus Yuvanidis (Pontus Demeği başkanı) 

105

Van 12,28,66 

Van Ermenileri 30 

Van katliamı 30 

Vandal 17 

Vangel 304 

Varna 25

Vasil Ayvanidis 184 

Vazli 330

Vehib Paşa (III. Türk Ordusu Kumandanı)

109

Velisaridis 170,180 

VelisaridisH. 185 

Velisaryos 145 

Venizelist 47

Venizelos 16, 33, 34, 35,41,43,44 ,45 ,46 , 

49,59,91,99, 140, 144, 149, 150, 169 

Veno 21 

Venüs 10

Veray N. (Amasya) 272

Vezirköprü 190,225,354,356,357, 358, 361,

362,363,364, 365, 367,383,390, 393

V  ezirköprü heyeti 139

Viceklerk. 197

Vidin 25

Vilyanis (W illiams) 29 

Virancık 235

452



Virancık k. 199

Virancıkbaşı k. 199

Virane k. 196

Visye 66

Vişioğlu k. 206

Vitali (İtalyan albayı) 414

Vitel 89

Viyana 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Vize 34 

Volga 11

Volga-Kama Bankası 72 

Volkan-Rineti dergisi 101 

Votiras 40, 44,45, 50

- W-
VVilyam Rayt 7n, 8

- Y -
Yaban Efendi (teğmen) 118

Y  abanalaca k. 294 

Yağcı k. 285

Yağıbasan k. (Havza) 265,266 

Yahudi Kira ve oğullan 15

Y akapmar k. 243 

Yakın Asya 7

Yamandıuşağı Mahallesi (Ağcaalan k.) 211 

Yani Dimitriyatis 161 

Yani Lazaros 153 

Yarbaşı k. 286

Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürlüğü 97 

Yanınca k. 201,295

Yasep Nasih (Josef Nasi) (Nakşa dükası) 15n 

Yasonidis L. İ. İ. 178 

Yavuz Selim 66 

Yayla 236

Yayla k. (Bafra) 191, 192, 209, 213, 242, 245

Yaylacık k. 354,361

Yaylacık M. (Alalan k.) 239

Yaylaköy (Bafra) 204

Yazıl ikaya abideleri 8

Yeni Osmanlılar 25

Yeni Osmanlılar Demeği 21

Yenidere k. (Erbaa) 340, 358

Yenişehir 46

Yenişenbükü 354

Yeraltı k. (Samsun-Bafra) 191,201, 211,

235, 243

Yerancıkbaşı 213

Yerlitepe Mahallesi (Karaköy k.) 208 

Yervaryos 103 

Yeşilırmak 354 

Yılanödeğik. 134 *

Yiğitalan k. 220,233,238,240,350, 352 

Yolaçan k. (Bidevi N .) 330, 363 

Yolaklı k. 304 

Yorgi 180

Yorgi I, Yunan kralı 141 

Yorgi Kandili 183

Yorgi Tasudi(s) 118,119, 120, 144, 146 

Yomus k  329331 

Yozgat 7,8,61,295, 352, 391,400 

Yugoslavya 57

Y  ukan Mahalle (Alaçam) 200 

Yukancengerk. 133 

Yukancenkk. 132

Yumaklı k. (Ladik) 351 

Yumruklu k. (Ladik) 364 

Y U N A N  31

Yunan Ahz-ı Asker Şubesi 44

Y  unan Bahriye İdaresi 42 

Yunan Başbakanlığı 33

Yunan Büyükelçiliği (İstanbul’da) 174 

Yunan Efzun askeri 372 

Yunan hükümeti 67, 114, 184, 378, 380, 381 

Yunan Hükümeti Kamu Yardımlaşma 

Bakanlığı 51

Yunan İttihat Cemiyeti 49 
Yunan Kızılhaç Demeği 35136 
Yunan Kızılhaç Heyeti 137, 146, 179 
Yunan Konsoloshanesi 45, 125, 141 

Yunan Konsolosu Komaris 34 

Yunan Kraliyet Sefarethanesi 143
Y  unan Millet Meclisi 40 

Yunan Olağanüstü Komiserliği 95 
Yunan Ordusu 39

Y U N A N  ÖRGÜTÜ 41

Yunan Pontus Demeği (Merzifon) 384

Yunan ülküsü 41

Y  unan-İslam hükümeti 105 

Yunan-Osmanlı 105 

YU N A N İS T A N  33

Yunanistan 9, 18, 31, 33, 35, 36, 39,40,41, 

43,48,49, 100, 102, 114
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Yunanistan Hükümeti 92 

Yunanistan İçişleri Bakanlığı 34 

Yunanistan İslambul Siyasi Temsilciliği 42 

Yunanistan M illî Güvenlik Dairesi 48 

Yurisuratis (K .t.) 140

Yusuf Kemal Bey (Dışişleri Bakam) 406,406, 

409,412,413,414,415,418,419,

Yusuf Nas 15

Yuvanidis K. K. 47, 175, i*5  

Yün Dağı (Bafra) 226 

Yüzbaşı A z iz  Efendi 294 

Yüzkuş k  (Tozaklı N .) 342,343 

Yüzsftbıkık. 254

- Z -
Zapyon 33 

Zapyon İdadisi 39 

Zara k. (Tokat) 362 

Z A R A  K A Z A S I 341 

Zara kazası 188,342,343 

Zara N. 317

Zaregili 102 

Zaven 41

Zazara k  (Bizeri) 365 

Zazlı 361

Zeki Efendi (Amerika Koleji Türkçe öğret

meni) 371,373,392 

İn c ir l i  7 ,8  

Zevi P. Melandinu 77 

Zeynel k. 192,205,230 

Ziğere Mahallesi 262,266,271,313 

Zilon 140 

Zilon Eftemyus 129 

Zilon Eftimos 140 

Zinonk. 195 

Zoday 333 

Zoğrafyon Okulu 47 

Zoğrafyun 33

Zonguldak 369,391,419,419 

Zorolrilis K. 185 

Zulfeda k. 345
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