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FAALI \ 'ETlE RI
Sabahaitin ÖZEL
Yunan Başbakanı E . \'aıizelos M ondroı Ateş k esi senrasında :ı.legal i
Idea 'yı gerçekleştirmek için harckeıı: geçm iş, bir taraftan Paris BanJ
Konferans ınd.!. nrkiye w-crindcki emellerini kabul ettirmeye ç al ışırken, di!eT
tarafta n başta Fener Rum Patrikhanesi olmak bere Tiiriı:i yc'de ki tüm güçlerini
seferber etmişti . Bu çerveııede laşkırnlmış Osmanlı Rumianndan silahlı çeteler
oluşıuıu1muştu. Vcnizd os. Isu:ı.bul' ı gönderdii i Girit mtbı.ısu Papadak j' yi
s ilahlı kc mitelerin sevkiyle gorevlendınni ştf{I). Yine:, Milli Macadel c
dön eminde gerek Itilir Devletleri . gerekse Yunanistan Türk unsurunu
sindirmektc doıa1 müttefik olarak gOrdUkleri Ü$manlı Ermenilerini kullanmak
istem~ı erdi. Bunun sonucu olcaJı: Istanbul dı. da.b.il olmak üzere Tı1rtiye'nin bir
çok )'Öresi silahlı Enneni çetelerinin yarattılı terör bereketlerine sahne o lmuştu.
Biz bu mak.tan izd.: Milli Mücadele döneminde Istanbul' un Anadolu
yakasından b~ b.)-ank Adapazarı yörninc kadar uzanan, Kuzey Marmara
H avzası otanık adlandınıbilc:cqimiz bölgedda Rum ve Ermeni çetelerinin
faaliyetlerini ele alacağız.
A. Rum Çclderl ve

rıııli~-ct lcri

Milli Mlkıdele döneminde Kuzey Marmara Uavzuınd.aki Rum
çetelerinin başında Istanbul' un Anadolu yakasındaki banli)'Ôlcrinde ve Kocaeli
Yanm;Wuı 'nda faaliyet gÖSla-en Ş ilc Yeniköy' ün Rum Etkıyuı gelm işti. Dahı
I.IXlnya Savaşı yıllannda faaliyete geçen Yeniköy 'ün Rum çeteleri Mondros
Ateşkesi 50JlJUında gerek i$ıalcilerin. gcr~ YunanistAn'uı tutum undan
.ldık!an cesaretle cürc tlcrini daha da arttırmışlardt .
1919

)'ı lı

boyunca Yeniköy Rum çeteleriyle

B inblŞl

Rmui Bey

komutasındaki Osl,:üdar Jandarma Taburu mücadele etmişti. 2{l Ocak 1919 günü
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bulunan meıropolit vekilinin ıc,vikiyle ko)ı:ln eli silah tutan erkeklerinin de
katılmasıy la eşkıyanın mevcudu 250'ye \·amııştP>. Kuşatmayı ka1dımıalc
isteyen bir j_ndamıa müfrezesi başarılı olamayınu $ilc'ye çekilmişti .
Karak:olun 20 Irişilik clİ'adı ise kuşamıl)1 yannk köyün dıtını çı.kma)1
başımıışn. Akş&ın kararıhtıra kadar süren çatışmada S--lı eşkıyanın
lll dürO.lınesirıc killll lık 2 j andamı.a kaybolmıq;ru. Bu sırada bir miktar silah ve
cephane eşkıyanm eline ıeçm~ti. Silc'ye çekilmiJ oLan mı1frezc 21 oeak akşamı
tenar harekete geçtiYK de mevcut kuvvetle 1500 hanetik bir köyüıı Inışatılam:
aranması müınküıı gön1lnımıişti . 23 Mart'ta Osküdar Jandarma Tabı.ıtunrı
meNup bir mllfreu fransız Binba:ıı Lakam.ik'1c birlikte Yenik:6y'c giderek
eşkıyanın ele geçirdili silah "c cqıbaney; kurtardı. 24 Man 'ta karakol.
dönüşnWlcrı bir binada gôrn'c ~ıayMU. güvenliği sağladı.. Köyde 2 Fransa
eri de daimi olarak g6rtvleodiri tnıişti(3). Bu sırada eşkıyanm bir insmı
pişmanlık duyarak ,tredilmeleri prnyı. teslim olacaklannı bildinnitktdi(4).
K6yün ileri gelen1cT:iyle Fransız jand.vmal arın arabuluculuğunda yüriitUlm
görüş melerin tonuewıda tes lim olanların silahlarının &lınarık serl:ınt
bırakı lmalan,
ıtredilmeleri
için Kereiten iş lemlerin
başlatılması
6ngön1lml1JtQ('). 25 Man' ta lııgilil: Yüzbaşı SIIeyt Yeniköy'e geldi.

4 Hazira n 1919'da Anadolu sahillerindekİ Rum ve Ermeni
göçmenlerin dununlarnıı iıkelerndde göfe'\'ti Ingiliz komutan Smith, Inciliz
B inbaşı Sıleyı ve Mııhacirin Mi1dUrO. Mılnir Bey'den oluşan bir lCUnJ Şile'ye
pdcıek kaymakamla g~tü(6).

Bu ıırada dÖrıM çete: rrisi olan 28 Rum eşkıya silahlannı Fransız
jandarma.lara bırakıp teslim olmuşlardP). 4 Haziran a)'IU zamanda culu.
yıldOndmQne: rasdadılından kay makamhtm önünde bir kutlama tören i
yapllm.lJtl.. T6mıe te:le:fonla getirtilen Yeniköy İhtiyar lIe yeti ile teslim olmUJ
e,kıyıdan birkaçt kanlmı,lardl . Daha sonra Yeniköy Rumlan c:ski em ... l-ı
mc:tNke komisyonunca satılan hayvan miktarıy la, kc:ndi hayvan miktarları
uasmda 2000 koyun ve 750 keçi fark oldutu iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı.
BWlWI /1zerine: Ingiliz S ubıylarıyl", kaymakam arasmda şu kararlar alınmıştı.
ı
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Hükü.ınet labibi Panayot Efendi' nin jandarma komutanhımm
bir atı. ber hafta salı günü fakir Rumiann muayene ve tedavileri için
Yeniköy'c gönderilmesi.

i.

satlayacatı

2· Yeniköy Rum cşkı)'ısmın silahlannı kayıtsız şartsız teslim etmesi
ve: qIc yanın affı için biiküme:te: başvurulmuı .

3- Yenikoy' de:ki Fransız j andarmal aruı mahal.l.i zıbltayla birlikte
teslim ılması, daha sonra eşkıyayla birlikte hUkQmc:tc:
giderc:kteslim etmesi.
e$kıyanın si1ahlannı

4- Yc:nik6y mO.ltc:c ilc:riniıı koylerine hentlz d6nrnelc:ri sebebiyl e
çekc:ıcc:kl c:ri

geçim zorlulu için; hem qkıyalı!ı fazlaca dilş~ olan bu insanları
yakac:ak ihtiyaç ılmll kamlamak t1zerc: k6y civanndalı:i
vakıf ormanlarından birinin geçici olarak tahsisi<k).
•
meşgul c:tmelc, bem de

, . Ocreti nakden ödenmek 'Oe)·ı bedeli icar suretiyle ılını:ııak tızcre
bilkilmetçe 20 beygir "t!anaralc k6ıııÜJ i$inde kuUanllmak üaere Rum
Cemaatine teslim edi lmesi .
6-

E4lcıyanın silalılannı

letlim etmesi sebc:biyle köye dı prdan
20 kır bekçis inin seçilerek

yıpılabilecek muhtem el bir "I dmyı kar,ı

g6r'C'Vlendirilmcsi.

7- Yenika y Rumi arını 1i1 haynnların M u. ıümlD koylerinde
bulunması ihtimaline bineerı, q;layanm hayvan ıubına mıc:yd&n vennemc:k
IÇlslndan seçilecek iki kişilik bir kurulWl jandrma1arla birlikt e köylerde

""""""""""'L

ıngil izlerin Yeniköylillere ait oldullu anlaşılan veyl kuşkulu gOcilIen

hayvanların ~eııerek

kaza emvl!-ı mc:tNke komisyonuna gönderilme:lerini
istemeleri üzerinc:, kaymakam bu istep idare hukukumuza bir mildalıale olarak
deterlendirmişse de tamamen reddc:dc:memişti. ıngilizlere Yc:niköylO.lere ait
bayvanların bir kısmınm bulunarair. sahiplerine iade ed ilditin~ bundan sonra da
ıynı yönde çaba harcanaca tmı bil dinnişti . Daha JOMI Şile'dC11 lynllD kurul l '
giln tomı teknı dönme k üzere lnc:bo lu'yı hareket etmişti. Istanbul Valiiili
Osküdar mutasamflıtı aracılıtıyla Şi le: kaymakammı Rum q;lcıyanm teslim
olmasındaki hizmet ve gayretinden dol ayı talı:dirlc:rini iletmişti(9).
•
9
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Mtul!>fÜCADEU DOsE.\lls!>f KVlEV M.U.'dARA
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Ancak pek azı teslim olan Yeniköy Rum eşkıyası Milli Mücadelenin
bundan sonraki döncrninde dc yıkıcı faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti,
Ziıi ıngilizler arabulucu gibi harckcr etmekle birlikte Rum eşkıyayı ıstanbul'dan
Aruıdo lu'yı . il ah kaçınlması nı engelleyen bir unsur olarak göri!yorlardı. Daha 5
Haziran 1919 ' da Yeniköyh1 30 kişilik bir Rwn çctc:si Kandııı 'da bir jandamııı
erini şehit etmiş, BabakOy 'Qnü basmIJtl(I O). 14 Haziran'da Yeniköylü 15 kipiik
Deli Yani Çetesi Taşköpn1 'nOn H ıtipl er kö)l1 cİvannda bir çoculu daLı
klldınnışiar, daha sonra annesinden a1dlklan 91 lira tid)'e kalll lıAında scrtıes
bırakınışiardı. Bu olay ıırasında Kadi·i Değirmen cinnnda Deli Yani Çcıcsinc
rastlayaıı Ostetmen RlBıp Efendi komutumdaki jandarma müfrezes i çetcyle
milsademcyc girmiş, Deli Yani' yi sai olaru ete geçirm i~ti{ t l). Fid)·e olarak
Odcncn 91 1irı Deli Yani' nin üzerinden çı.lr:mışı:ı .
Diler taratl:an Koc:.eli Ku\'iyı Milli)'csj de Yeniköy Rum qlcıyuıylı
mücadele halindeyd i. Bunton için Mavri Mira'nın bölgc komitesini yöneten
Todori'yi hedef almıştı. ~anI1 bir kurmay subay oldutu söylenen Todori
Şi lc'de Iskcle p.zinoaınu işletiyor Ye bakkaıı ık )'lpıyordu. Yunan ve Inp liz
kaynak:laruıdan gönderi len . ilah, cephanc ve bon:ba sa.-ıdık1an Todori' nin
dllianından datınhyordu(12). Ku\'lyı Milliye wafmdan görcvlendirilen
Demir Hulusi Scy'in gurubuyı&, Sadı.k: Baba ve
Kapıan, Todori'yi
ortadan kaldınnifları:lı. Fakat YenikÖ)' Rwn cşkıyasının et.Ir:inlilini kınbilmek
iç in YenikÖ)" deki Ingiliz kararplunın bundı.n çıkanlmuı gerekiyordu. Bunun
için AleındaA civannda faaliycr gô$tercn Tahir çetesiyle işbirliline gidildi.
Gerek sivi l, ,ctl:Uc çeteci kılııma solrul mıq jandamıal arla harekete geçilerek
İngilieter bir hafta içindc Yeniköy'o. terketmek zorunda blfJ.kılmışlardl(1 ı ).

osman

Bununla beraber Ş i lc'dek i Yunan işgali Yeniköy Rum qiı;ıyuım
blUbütün azdırmış, halka uyguladılı zulmü görülmcrniş boyutlaııı vardırrmştı.
Bu zulüm Yunan askerinin Ş ile 'yi tahliyamdeli sonra da sürlna.şnı. ço.n.ır:o.
bura da hlan b ızı Yunan subayları Rum çetelerin i yöncmıeye dev am
etmişlcrdi(l4). Yeniköy, P~ı5y ve Arnavutköy Rwn lan ndan 150 leişilik bir
9

9OA,DH. ıo.cs., •

ı.

çetenin 7 yunan subayının emrinde Elmadaj;.Sotanh. yine kısmen yunan
elbiseli 30..40 kişilik çeteleriri Silt' nin doğusundaki köyler civarında dolaşııklan
gon1lmüştü(IS).

Bu durum karşısında Şi!e'deki Ingiliı komutan bile ~1ilslilm&n halkın
için bölgeye j andarma sevkine izin vennelr: zorunda kalmıftl·
Osicüdar' dan Şi le, Atv... Dclinnençı.yın H' Omı:rli gibi Ir:au "c bucak
korun.ııbilmcsi

merkezlerin e ıs CT kişilik j a:ıdarma müfrezeleri gönderilmifti. H . lkı n
protesto lan Czerine Yunan sı.:baylan Ş ilt'den çıkan lmq ve b6ylece nisbi bir
ıllkun satlanmıştı. ı 921 N isan ını rut1ayan bu gdişmderin sonucunda Yeniköy
R um qi lr:ıyası nın bir tıölt1m11 de Yunan i'l.lind clr:i lım it ve yiltesine

çdrilmi,lerdi. Rum çeteleri I zm iı 'te hem ıngilizlerin, hem de Amerikalıların
yardımlannı g6rmlişlcrdi . ızmit 'teki Yunan işga! komutanı Gargal idis
nezdindelri Ingiliz irtibat subayı Lister yöredeki Huutiyan çetelerine , ilah ve

muhimm.ı saılamaktaydı(l6). Amerikal ılar da Derincc'deld askeri depolardan
yararlanarak Rum ve Ermeni çete lerinin ıilahl and ınlmalanna yardımcı
olm\1Jlard l(l 7). 16 roisan ı 92 1' de Rum çeteleri Hereke ve Ym mca ' yı basmışlar.
Izm il'te Müslüman erkekleri tutuklam.ı.şlardı(l8). Yinc a)nı gO.nlerde Yenik ı5y,
P~ ı5y \·c AmaVU!kÖ)· Ru:nlm ndan 150 lri$ilik bir çetcnin 7 yunan lJUbaymın
emrinde Elınadaı'Soganlı, yinc kısmen yunan clbiseli 30--40 k~ ilik çetelerin
Şilc'nin dotusun<blei koyler C'innnda dolaştı.klan görlUınüştü. ızmit ve yakın
çcvm:indclri Rum çetelerinin başlıcaları Kocabaş Im sto, Barbar Yani, Deli
ll risto ve ızmit' in Mihaliç koyUnden Kostantin ç~elcriydi. Mihal ıç'fa Jand.ınn&
Riflt, Scpctçi köyü altında jandamıa Dcdcoilu Bekir c,kıya wafından ,chit

cdilmişlcrdi(l9) .
Kocaeli Yannıadası 'nda1:i Rum çctecilitinin odak nolnalanndan biri
de Oanca'ydL. Danca Rumlan hemen Mondros sonıuında hüküm~ konaAına
",ıdırmı,lar, jandarma komutanı. Da\"U1 Çav~ 'u ı5ldürln Üfkr. jandarmalan n
ıilahlarını almışlardl(20).
Dan ea ' d.Ui resmi daireler Gcbzc' yc çekilmişler, Milslüman halk da
Rum mmlimi yilzilnd m göç etmişlerdi. Yunanlılarm gı5nderditi 180 adet si lah
iskelc baş ında ticaret yapan Yorgi ÇakıroAlu \'asllasıyla daAltılarak: Rumlar
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silahlandınlmış, o luşrumlan çeteler Müslüman balkı tehdit ve baskı a ltına

Kaptan çetesi Dudullu civannda Sad ık Baba tarafından yok ed ilmişti(27 ). Yine
Alemdar Müfrezesi Rum çetelerinin bir kısmını ortadan kaldınnış, yakalanan
çete reisierinden Karabacak yıırgılandıktan sonra asl (m ı f!l(28).
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almışl ardı.

Bu faaliyet lere karşı ç ıkan bir kcmiser yardımcıs ı. bir polis ve
halktan birkaç kişi öldilri1lmüş, failler yakaJ anamamışo . Yorgi Çaktıoğlu (Çakır
Vorgi) çetesi Kart a! jandamıa komutanı Izzet Bey'i sebebsiz yere şehit ettiği
halde en küçük bir sorguya maruz kalmam ıştı . ı stanbul 'da Yunan sivil polis
örgütünü kuran Yunan Umum Janda nn a Mü fettiş i Albay Aleksandros
Zimbrakaki Danca giderek Rumiarı kutlarnış, M Q.sıüm anian öldüren Vergi
Çakıroğlu, damadı, Dimitriyos Ayazoğhı ve adları l'itrenilemeyen üç Rum',

nişanlar vennişti(2 l). 19 19 yılı sonlannda Karamürsel jandarması Davut
çavu.ş'u öldüren ve özellikle MüslQman öldürmek için karakol basuğını
söyleyen Danealı Kosri' yi sağ olarak yakalam ışu(2ı) , Danca' mu 30 kişilik
lstelyanus çetesi Yahya Kaptan ve adamlan tarafından yok edilmişti(2]).
Danca ' oın dwumu İzmit ' in Yunan İş galinden lrunarıl masından sonra normale
dönebi lmişti .
öıeye

Gebze 'ye çek ilm iş olan bucak müdörü ve asay iş kuvvetleriyle.
beriye göç etmiş halk Dartea'ya dönmeye beşlarmştı.

Yunanlı lar ız mit ' in Yunan i şgalinden Icwtan lmas ı üzerine ç eıecilik
faaliyetlerini Istanbul yakınlarına kaydınnışl ardı. Temmuz ı 921' de resmi, sivil
Yunan subaylan Pendik'te bir hafta süreyle top lantılar yepmışlardı. Serafln Vasil
"e gazinoeu Kalfa ad ların daki Rum iarın evlerinde yap ı lan bu toplantı lara
Yeniköy ' oc B~k öy Rum sergerdelerinin bir ço k ları da kata lmışlardı. Bu
faal iyetler Pendik. eivı nndak i 1S-20 Müs lüman kÖyUn ha lk ını endiş eye
düşürmüştü. Köyliller işlerini gü çlerini b ırakıp Istanbul' . göç etmey i
düşürunC)'e baş lamış l ardı. Çünkü daha önce Pendik ve Maltepe yöresine göç
etmi ş Ym iköylü Rum eşkıy a, B aşköy çeteleriyle birlikte son bir yı l içinde 25
M üs lümanı öl dümıüşl erdi( 24).

Milli Mücadele d öneminde Rum çeteleri Kocaeli Yarımadası 'nın
Istanbul yakın lanndaki kesimlerinde de boy g ô stermişlerdi , Şubat 1920' de
Bakkalköy' ün Yirmiler çetesi Samandua 'da üç kiş iyi öl dürmüştü(2 S ). Paşaköy
Rumları ıngiliz lerin himayesinde te şkil adanarak Tepekaya geçidinde escerten
dönen bir eri şehit etmiş ler, köylüler eşk ıya yUriinden ekinlerini biçemez
olmuşlardı(2 6) . Rum çetelerinin m zalim ve küstahı sa yilan Paşaköylü Milti
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Milli Mücadele 'de Adapazarı yöresinde Rum çeteleri özellikle 20
OOO'i aşkın gayrimüslimin yaşadıtı Geyve civarında faaliyet g ôsrermişlerdi.
lI akim bir tepe üzerinde kurulmuş ı 200 hanelik bir Rum köyü olan Geyve
Ortaköy Rum çeteeilitinin merkez üssü konumundaydı . Aynca Ortaköy Rumlan
Mondros sonrasında Istanbu l' . zaman zaman ası lsız ve mübalağalı telgrat1ar
çekerek asayişi bozuk gösterip i şgalc i devletlerin müdahalelerini sat lamaya
çalışmışlardı . İ zm ir ' in işgal ine rastlayan günlerde Geyve'nin Küb köyünde üç
kişinin öldürülmesi o layım [stanbul' a çektikleri telgraflarla Ortaköy'de ) 00 ölo.
ve yaralı cldcğu, kan gövdeyi götürdügü şek linde aksettimı.iş lerdi . Bu durum
üzerine Ingiliz mümessili zam anın lzmit ~ utasamfı Ahmet Ar.zavur ' la birlikte
Geyve Ortaköy(l'ne gitmi ş ler ve değil kas abanın içinde, d ış ında bile böyle bir
olayın sözkonusu o hn adı ğım görmüŞlerdi (29). Daha sonraki günlerde Geyve
Müdafaa-i Hukuk Ce miyeri gayrimüslim çetelere k arşı Mehmet Çelebi adıyla
bir milis taburu kunnuş ve k omutanlığ ın a Hafız Fuat Efendi' yi getirmiştPO) .
1919 yı lı sonlannda Geyve-Tarakh arasında yolculan soyan ve daha birçok
önemli suçlar işleyen Nikola oıl,lu Sava, Haralombus oAlu :-iito Geyve takip
müfrezesince yakalanmışlard ı(Jll. Ortaköy Rum eşkıyesı Yarbay Mahmut Bey
k omutas ındaki 24 . Tüm en'i n Geyve BoAazl'na yerleşt ig i günl erde de
tecavüzlerini sürdürmüştn. Ilana Ortakay Rumlan Yunan kuvvetlerinin gelec eğ i
ümidiyle ayaklanarak Geyve B o ğazi'daki milli kuvv etlere s aldınn ı şlard ı(J2).
Bu durum karş ıs ın da Geyve Kaymakamı Harndi :-.Jam ık Bey (Gör) ve 24 . Tümen
K om utanı Yarbay ~I ah m ut Bey harekete ge çmişler. Ortak öy' ü milis
kuvvetleriyle ablukaya al mışl ardı . Kiliseye siğmrmş olan Rum eşkıya teslim
olmamakta direndiğindcn kan dökülmesine meydan vermemek için abluka üç
gün boyunea sürdürülmüştü. Bu sürenin sonunda Harndi Namık Bey köydeki
metropcllt vekiline bir tezkere yazarak eşkıya)'1 ele geçirmek için hücuma
ge çece ğin i, hükümete sa dık olan masum halkın bir saat içinde köy(!teketmemesi
durumunda sö rurnluiu ğun kendilerin de olaca ğ ın ı b ildinn i şriO ) . Onaköy
27 f&bri c.ıı, nlr. M,tli k ~ S u d k '.....ıl6, Yuı~ Tan!ı;tt:iı. <.ll. ~2J_2i.
lt A:ı-.i 1I<dCYi K...... O=azılı lllll'U"ı<ııtı.ııuııda L.... ı..p H....ıcootlcrt "" MUı M ~ ı."."b-.z1 1956,
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&halisinin yanın saa t 5OIU'a ellerinde beyaz bayrak lar oldulu halde köyü
boşaırmalan üzerine K uviyı Milliye Ortaköy 'e girmiş ve Rum eşk ıyayı yok
etmişti. Ortaköy Ruml an bu olıylan da Istanbul' ı heyecanlı ve mübaJaaalı bir
şekilde duyumıuşlardl(34) . Musı afa Kemal Paşa Geyve'deki 24. Tümen
Komutam Mah mul Bey bir telça( çd:er-ek Orta.köy Rum is yanınııı
bastınlmuındaki ba$ansından dolayı kendisiııi tebrik etmişti(3 S ).
Adapazan ' nın kuzeyindek i Fm d ıldı , Aşaaık ay ve Kanlark öy
mahallelerinden ol\i$an Fındık lı Rum köyU de Rum çeıec ilitinin
merkezlerindendi(36) . Yine Adapuan civannda Aşal1ldercköy'üoe hile ile gire n
Rum qkıyı kendilerine karşı çıkan Mehmet Şah ile Ahmet ve n asan adlannda
çobanlık yapan baba oguIu ö ıdilrnı~ ler, köyıüıerin 1200 linlanııı almış lardı .
Yıne Avadis, lsta\1'i ve Yorz!\nAdapazan ve lırnit yöresindeki Rum çete
mslerinin başında gelmi$lerdı1:J ' i .

Kuzey Marmara H avu..sında Adapaun ve İzmiı yörelerindeki Rum
çeteleri güçlerini büyük ölçO.dc: bölgedek i Yıına ıı i ,gılinden alml$ lırdl.
D olayısı yla Rum çeteleri bölgedek i Yunan iş ga.linin kaldırılmu ma para lel
olarak akt ivitelerini kaybctmiş lerdi .
8. Erme ni

Ç~tltri

n

Faalişell,rI

Milli ~f ııe-kk döneminde Osmanlı Etmenilerinin
H avzasında yarattıkları terör han:kr:tlerini ele ılmadan 60ce

Kuzey ManrıaR
konumuzla olan

i1ip.:is i açısından Emıeni kom ite lerin in Mondros A ıeşkesi sonrasında
Istanbul ' dak i faaliyetlerine kısaca değine~Aiz.
Birinci Dünya S avaş ı sırasında sürülen Ihnçak ve Taşnaksuıyun
cemiyetle rine mens up kom i ıec iler ateşkesten hem en so nra Istanb ul' a
d önmüş lerdi. Bunlara RlUya'dan gelen buı komiıeciler de kaıı lmıtlardı.
Taşrıalau.tyıan üyeleri Tepdıaşında Amerikan elçilip kllllSındaki binayı kullip
haline gCfim"ck çalışmayı başlamışlardı. Cemiyetin etkin üyelerinden Vınans
M ardikyan' ın imtiyaz sahibi. Savariıı M isbakyarı ' m soruml u müdürll oldulu
Azadarnard adında bir gazete çıkararak hükümet aleyh inde yıyınlar yapmışlardı.
H ükt1ınetin gazetelerini kapatması üzerine, bu kez gazetı:nin adını del1İştirerek
Çakedamard adıyla çıkarmak için girişimde bulunmuşlardl( 3S) .
I.swıbul 'a dönen Ermeni komitecilerin ilk terör eyle mleri, yine
Ennenilere yönelik olmuştu. Taşnak komi tecileri ilk olım Enneni
JS
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yazar lanndan H ınçak üyesi olan Hampalı: Aramy an'l öldilnn~lerdi. ı. Dünya
S avaşı sırasında ölam cezasına ç arplırı ldıA:ı halde idam edil memiş olmasını
Emıeniler hakkında önemli i fşaaı\anla bulunmasına yorm~lardı . Yine Emniyeti Umumiy e Miıdürlütu siyasi şubesinde birinci sınıf memur o(an Altin
MıtudıÇ'" Şavarin M isbakyan ' ı )UaIanıp için Bulgar uyruklu Vladimir' i
katletmişlerdL Ayn u hükiimeOe görev yapan tüm f..rmeni memurlan ölamle
ıebdil etmişler ve göre\.·den yuaklamışlardı.
U ınç aJr: Cem iyeti BeyoA:lu'nda Penaiye pasajında bir H ınçalı: kulübü
oluşıurarak Yergir adlı bir gazete çıkannaya başlamıştı . İ mtiy az sahibi Onnik
Hab u yan ve so rumlu müdürü Zeytu.Dyanis Ermenileri sü rekli büldlmet
.1C)·hinde IC$"ik etmişlerdi. Di ğer tanftıın Erivan 'daki Muvakbt EnneTıi
H ı1kümeı:i'nin taınamen Taşnak )-anlılaruıdarı olU$trl8Sı iki cemiye'I arasında
aynbl& yol açmlfl1. Taşnaklar b-.anbcl'daJı:j cina yetlerinin yanıs ıra o .~
Paris' te bulunan Bogos NubM Paşa ile oener.aı Anıranik 'j de ölaml e tehdit
etmişlerdi. Taşnak eemi)eti Ermenileri nüfuzu altına almı~ Istanbul Ermeni
Panlkhanesi' nin i şlerine mıldahaleye baş lamıştı . Cemiyet, ı stanbul'da şubeleri
bulunan Hmçek Cemiyeıi'nin yanısıra Bogos Nubar ' m kurduğu Vahdeı· i
Milliye ve Dernekrat Sosyal Reformu Partileriyle mik adek halindcydL T~
Cemiyeti bir LLIfa1Un fedaileri vasıtasıyla rakiplerin i .indirm!:)'e ça1l$ırkeıı. dı ter
waftaıı. da m ilikle ızmit yöresindeki çetelerini har ekete geçirmittL
l.ımit y(ıresinde gerek L Dı1Dyl Savqı yıllarmda, gerekse ateşkes
lOi1fUında faal iyct gÖSlı:ren Ermeni ~elerinin baş ında Vaban çCfesi gelmifti.
ı zmit ' in Yuvacık Köyünden olan Yaban Zarnkoçy an I. Dünya Savaşı ' ~da
askerlik yapııtı ızmit civ anndaki arnele ıaburundan kaçmış, kurduA:u çetesiyle
Tllrk köylerini buarale birçok imanı öldürrn~ıD. Yaban ateşkes sonrumda
faali yetini daha da arnınnış , Ilmifıeki Enneni komitec ikriy le sı k ıık
gôrQşmcye,I 5WIbul ' ı gid ip gelmeye başlamışn. Bir defas ında Jsta:ıbııI'da
yakaJandığı halde SCTbd b ınkı lmışn. Bir g6ri\.fe glıre sı:rbcs bınkılmu ~
Ermeni komitelerinin girişimleri soıı~da işgalci devletlerirı mu dahalel m

etkili olmuşıu(39).
Donik ÇClesinin kun.ıcusu olan Donik Kaplan, Vaban ÇClesinin önde
gelenltrinden olup, Istanbu l Hüküm ni tarafından ölüm cezasına çarpıınlm ır- .
Çetesi büyilJı:: bölilmüyle Yuvacık ve An1arıbey Etmenileriyle, İzmit ve

Derbend 1lUındaJı::i K.ara ıqıe RumIanıldarı ol uşmuştu.. Donür: Kaptan Tc:ınmuz
1920 onalanndaı ıngilizlerin rnmi izni, ckmanmı ıoplannın himayesinde 150
kişilik çetesiyle lmıil"ten aynıdı . YuVlCık '1ı olan Donik Kaptan ' ın ilk hedefi

SAJlAHAlTtN eeeı.
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koylerd i. Donik Çetesi bir uı: kôyünden ka ldırdılı 12-14 yaş lanndaki
kendilerin e en uı:,i kötülük leri yapnktan sanıa yı1ri1yemeyece lr:
durum da olduklan balde İ amir'e götürerek Yeni Cuma Camiine lcapatmı~lardl.
Bu vah~et ıablosuna medeni! ıngi li z ler, Isanbu l Hükümetinin Izmil'teki

verdik ten sonra harek ete geçirm işti . Aynı günün geces i bütün yol ve ıeçitler
iki 5aal içerisinde Arslanbcy ' j dört tara ftan kuşatmışn .
Bir saat kadar sonra Kettepe sırtlarnı. dotru yükselen alev ve dumanlar gÖfevin
tamamlarıdığının habercisiydi. Şafak sökerkm Kilez suyunun kaynaklannda
Donik ve &dam1annm cesetlerinin yüzdtikleri gOrü1mflşn1.
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komşu

kız ları,

mut.uamfı ve yerl i işbirl ikçi ler de !anık olm~ lardl (40). 25 Temmuz 1920
sabahı

Donik Çet esi Sanmeşe köyünu buaralc soygun )'apmış, daha sonra ıs
kadar genç kızı ellerini birbirine b.atlayank beraberinde götfinnl1şlÜ. Olayı
haber alan Dcrbcnı'ıelci Kuvi)l \lilliye komutanı derbal Sanmeşe yönüne
itı1çilk bir müfreıe IC" 'ketmq. müfreıeyle çete arasında 4 saat sllrı:n bir
mı1sademenin sonunda 6 "kı)'ı öldiini!mÜ$ ve iiçü de sa&: ele gcç irilmifli . Sal
ele geç irilenlerden ikisi Karatepe Rwn lanndan, biri dı; Ars lanbey'li bir
Enneniydi. BO) Ok Derbend'deki Milli Alay Komut..'!ı bu olay üzerine
Arslan bey Ennenilerine bir mektup gönd=ek Kuvi )1 MiIIi)'e'n in kmdileriyk
iyi ıeçinmek isıed:j:ini ve düşmanlıktan vazgeçmelerini bildirmişri. Bundan
amaç Enn en.ilc rin ıngilizlerin emellerine alet olmal arını. Rumiann pqine
takılmalannı önleme kti 8 u meknıba - Enn eni Gönü llü A lı)1 Kumandanı Donik·
imzasıyla veri len te\'apla 1O)'le den iimelae)-di: <<'lekruhunuz u aldım. A)ıll
vatanın kardeşleri gibi ellerinizi un:tı.tııuzdan dolayı çok mı::MWI oldum. Azil
dosıum, fıkriniri reddetmem, reddetmernem I:akkında Ingiliz kumanda.-umınn
em ir ve müsadC'Sini haiz degi lim. Eğer siz asüde kalmaktıpınızı "e Tı1tk
köy leriyle icardq gibi y&şamaklıtımlZl arzu ediyorun.ız Oatıend eivanndan
uzaklaşınlZ. Aynı umanda Karatepe ' nin fakir köylüleri olan iki Rumu da bana
göndermenixi rica ederim . Aksi ba lde büyWc tecnüzatın sebebi
olacw ınıo>( 4 1).
ı ngilizleri n kendis ine biçIili alay komutanlıl ı roıana. iyice
bcn imsediji anlaş ılan çete reisi. aynı zamanda üzerin de Ermenice ve Türkçe ·
KQçllk Dcrılk- yazılı bir mühür de kuduınlŞtı . Oonik Kaptan mektubunda.ki
thmlr sayı labi lecelr: bazı ifadelerin e rağmen, Türk köy lerine yapniı baskmlarda
tutsak enili Lo kiş iyi sofru ına getirterek rakı içirip sarhoş m kten sonra

öldürtecek kadar acımuız bir kiş iydi(42 ).
28 Temmuz ı 920 günil. Kuvi)' ı Milli)'e Donik Çeıes inin ögleden sonra
Arslanhey Kö)ll ' nc geldijin: ögn:-n ıncc, çelenin kesin olarak )'ole edilmesi için
harekete geçti . 24 . Tümen Kom ulanı Anf Bey (A ıeşdağlı) b Wl un için Yı1zbaşl
F etımi Bey ' j gö re\·lendir di. Fehm i Bey de 50 kadar Adapazarlı genci Çep ni
Köyün den Müslüman Osman' ın komuıasına verere k gereken dirclcrifleri
40 Cqıhe ~1lIf'Iorı, AMclc!tı.ı •.ı.. Ydl iJQıl. 17 E)l ııl 19211, . 1) .)) ,
.1 10ll"-W ll.,;,j il.llııb TelF on. , Ank.ofa 19i&.1_2
.2 R ı fı ı Yu«' 1)1Iı_, L U.
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tutul muş, Ku,, 'yı ~1il ı iyc:

29 Temmuz sabahı ingi lizkı bir watan çetelerin cesetlerini arabalarla
İ amiı'e taşımışlar, d i ~ er tarafta n da misi llemedc buluıarak z ırh lı l arı nın
sa\udu~ mermilerle 250 ha., di Çeprıi köyünQ yakm\Jlardl(43).
lzmiı yöresinde de hşet salan diler Ermm i çctdcri Antranik "c
KaRınmcl ' li

Artin çeteleriydi.."rtin Çetesi sal dırılarını camilere cadar
vardırmı,n(44) . Enneni çet eleri Yalon )'ör«inde de ruliyet halindeyd i.
Orhangazi )'6rcsinde fuliyet gösterm ve Ermeni ve RumlMd.an oluşan Topal

Vahan

~tes i

o bölgede tutunama)1nca Ya!OV1l

waOanıu gelmişn ,

Yalova

Jandarma takip milfrexcsiy!e Top.l1 Vahan Cetesi arasında Laledere'de cereyan
eden mlisademenin sonucunda i j ...ıdaımanın fChil, 2 j anda:manı n yanılanml.$
olmasına k&rJılık.. 2 eşk:ı)'a ölü, Qçü dı; pt de Icçirilm~i(4S). lzmiı y6resinde
a)nea Gebze, B.l.!ı.çcoei iı: ve Kand ıra cinrlannda da Ermeni çetele ri
dolaşıyorlardı .

Gey'e yöresinde Rum çetelerin in ol duıu Pdar, I:.mıc::ı.i çete leri de
tehdit etuşturmuştu. Bu bölgedeki Ennenileri.n lu~i:ın ılmalanlUı daha Şubat
1919 ' da baş la.nm:şn. Beş I ngiliı subayı biT Ermeni Papazia birlikte Gepe ve
Tawlı y6resini doIa.şmıflar 'l e Erreenilere gr:rc:lr:en direktifleri verm i,lerdi(46).
Taraldı Erme nileri Yunan kuvv etlerinin ~aldafır.uı karşıs ında "bırslZlıkımnl
&:izleyemez obnuşlardı(47). Geyve Jandamıa.sı Ka.'!dıra'da Onbeşotııi çif!:lilini
basaıaJc Akh isar (Pam ukova) yönüne giden bir Emıeni çetes ini.'! taki bine
başlaml$n(4 8). 40 kişilik " aris Çetesi Ermeni çetelerinin en azı lılanndandı.
Pamukova yöresindeki Ermeni çeteleri Gökba~nk müfren-s i tara fından
sindirilmişti .
Adapazarı yöres indeki Firuzlu.. Ermeni Cedu, Damlık Enncni kö)'leri
Ermeni çetelerinin etk in olduk lan yerlerdi.

~ı

c.-
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Son uç:

Milli Mncadek döneminde Megali Idea heveslerin in baş ı nı
Yunanistan, Türkiye R um larından oluşturduğu siyasal amaçlı
çeteleri Türk halkına saldırtmış , Ermenileri de aynı amııçlar dotruhusunda
kullanmayı temel politikalanndan biri haline gctimıişti. Bôylece yerli Rumlar ve
Ermeniler To'rkiye'uin diğer )-örd erinde oldu~u gibi Kuzey M amıara
havzasında da teröre baJ'.'W11luşlar. halb brşı. her türlü vahşeti uygulamı,lardl.
Bu bö lgede Rum ve Ermeni çetelerini silahlandıran Glktlenn bq ında
Yunanistan'ın yanıs ıra, İegileere ve Amerika"da yer .ımışlardı . Ernırni teröriine
hedef olanlar aTalında bazı Ermeniler de bulunuyordu. TILrk Ordusunwı Kuzey
Marmara ha\"ZUUIda Yunan Ordusuna kafll ka:ıa:ıd'ğı başanlar bu çet elerin de
sonlarını leıinniJti . Sonuçta Yunanis-.an maddi ve IIWlC'\oi uÇadıp bQyilk
kayıpları. fOnu hiWant. bilen A~ıu maurasının bedelini ağır bir ~lı::ilde
ödemlfti. Ancak Yuıwı iswı TOrIri)-e Rwnlanna ve Ermenilerine daha alır bir
bedd 6dctm.iş. y(1zyıIl.Ildu' TllrIci)'C'dc yaşayan bu iki unsurun yerlerini ve
yurtlannı mederek 1llrkiyc'daı a)T11malumınbaşlıca sebebini olUŞtı.ırmUŞN.
Sonuçta tarihin maceraedara karşı ıffctmeym tutumu bir kez daha
döndürdütıı

telcrarlanmı$ll.
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S UM.UA.RY
THE ACT1V1 Tll::S OF CREEK A.'WA R.UE.WA.'VBRIGAXDS LS THE

"'A T/OS AL S TRUGGLE ERA /S Tl/E ," OR TIIERS .UAR." ARA REGIO,V

Ajiu tJı~ MutlJros AnMatia . durillg ılır Ntl1iotı<2/ Strugg/e U4. ,ne presiden' of
G~~ E. Vrııizelos, SUpportN $Ome IKtM tin in ord" to ""lise 'Mego/i Id~ ',
To achirı'e 'his. in PtU'iı Peau Congr'"SJ. he ...l U U)111g to procııre uarplan«
o/his dQins 011 Turby. White IPH)bili:ing the Grcdjorus IMIl' ilı Turif)'. ,uci
dJ iM For"
Grut PaniaITMtr ""lIiclı had a IN di"g positio" i" thiJ
",ohilizmiım. I" this fr_rworl anflni tp'OlIp.f ~ Jönrıni out of ~d
Ono_ıı Grub. T1r~ rrpresentator ofCnk. PapadaJ:i. "'lU 'l!JII to l.fItuıbui by
Vr"izoln. ilf duuıe of dispiUCııUlg ıline _ed COIflMiıra. AgaUl iıı dır
Naıiona l Sinlggle "tl. botlı Grr«r a"d tlır Elikle Statn, "''a"ıeJ to lUr dır
Onoma" A,.".l!JI;ıvu .ho". tlıey , a'" dJ a "tltıutıl all); to , uMitr tlır Turkisıl
flUlot: A..f a CQlUrquoru of this, iii most "Kio1lS of T."b ·x n't'if iii l,tatlhW.
ıvr0ri31 anacks o«Und, .-Iıid . -ri? held by a,.".td Annmiatl group'.

Iç Anadolu' nun merkezinde bulunan K ııyıcri. ııırihren gden izim
üaerinde taş ıyan bir kentimizdir. Coğrııfi konumun Belirdip
elverişli dunım Kayseri'nin S(5)-O ekonomik Beı~i minde ctlcin bir roloynar.
Asur ticaret kolonisinin merkezi şehre 20 km. mesafede bulunuyordu. Ş ebir.
tarihin bilinen en önemli Ipek Yolu üzen nde idi. Kervan ticaretinin onemli utrak:
yerlerinden birisi olan Kayseri'de büyük çaplı pazar yerleri vc ticaret hıın lan
k urulmuştu . Seyyehlann mamur olarıık: n ite l ediği Kayseri'de deri sanayi
özellikle rt vaç bulmuştu . Deri i şl eımee i ! i Ainin ana merkezlerinden birisi
durumuna gelmişti . Bilhassa san sabtiyanın şö hretinden gerek Evliya Çelebi ve
gerekse Katip Çelebi bahseder ler. 19. uırda şehirde tieari faaliyet ar1alı.k devam
eder. Şe birde do kumacı hk , halıalık, dericilik. bak:ırcı hk yapıl ırdı. Şehrin
eivannd a çıkarılan gUlıerçile tasfiye edildiben sonra ıstanbul ' da Tophanc'ye
gönderilirdi. 1843'de gühcrçile fabrikuı kurulmuş 1846'da bit yenisi daha
eklenmiş idil.
yolun

olıırıık

SelÇU.lr.:lu ve Osmanlı &Slflannda oldulu gibi bu gUn de s ınai ve ticari
yönü &tır buan bu Anadolu kentinin ı 9. yOı:yılda bazı yönlerine dikkat çekmek
istiyoruz. Tereke defterlcTin&:n Io.smi bir inceleme sonUC\l aik nüfusu. ailelerin
servetleri. serverin oıuşum tuzı, Kn'etin dafılımı gibi konulara yer ~z.
Ka ~·D a lda n D

ozd li kl r "

_ ,..I ve ekonomik Iuyatını dinamik bir fCkilde
kaynaJdar arasında dOnemin kadııarı tarafındm hlhIlan Şer' iye
Sicilieri Onemli bir yere sahiptir.
Tarihi

An.ııdolu 'nun

blıgUnc \llaştırao

Şer' iye Sieilleri g(l.nlük hayalın bir ayna.sı olaın fonksiyon icn
. etmebedir. Hayana içinden gelmektedir. Pratik dunyanın meselelerini bir

1
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