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Özet 
1838 İngiliz-Osmanlı Ticaret Anlaşması, yabancı tüccarı "en çok müsaadeye mazhar yerli tüccar" 
haklarına sahip kılmak, ithalat ve ihracatı serbest bırakmakla Osmanlı ekonomisinin çöküşünde 
etkili olmuştu.3 Serbest ticaretin yanı sıra Tanzimat’tan itibaren hukuki yeni düzenlemelerle 
yabancılar kapitülasyonların ötesinde yeni fırsat ve olanaklar elde etmeye devam etmişlerdi. 
Mülk edinmenin sömürgeleştirmedeki rolünü bilen yabancı sefirlerin baskıları karşısında, Babıali 
ile yabancı devletler arasında bu konu ele alınarak sonucunda 7 Sefer 1284/8 Haziran 1867’de 
yabancıların Osmanlı topraklarında Osmanlı tebaası gibi şehirlerde, kırsal alanlarda mülk sahibi 
olması esası kabul edilmiştir.4 

Bu sürecin devamında büyük güçlerin Osmanlı toprakları üzerinde ekonomik ve siyasal nüfuz 
oluşturma girişimleri 19. yüzyıla yayılmış ve 20. yüzyılda da devam etmiştir. Yaşanan gelişmeler 
sonucunda yabancı tüccar ve girişimciler başta Ege ve Çukurova Bölgesi’nde olmak üzere büyük 
topraklar elde ederek çiftlikler kurmaya başlamışlardır. Bunun Çukurova’daki örneklerinden biri, 
bölgede yer alan büyük arazilerden bir kısmı üzerinde faaliyet göstermek isteyen bir Fransız 
girişimidir. Burada söz konusu girişim üzerine özellikle Adana Vilayeti ile Dâhiliye Nezareti 
arasında gerçekleşen yoğun yazışma trafiği ele alınacak ve konu bir cephesiyle aydınlatılmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çukurova Çiftliği, Osmanlı, toprak tasarrufu, Fransız girişimi, yabancı 

FRENCH EFFORTS OF LAND OCCUPATION IN ÇUKUROVA 
BEFORE WWI: FARM OF ÇUKUROVA-1 

Abstract 

                                                           
1 Prof. Dr., Mersin üniversitesi, e-posta: syorulmaz@mersun.edu.tr 
2 Okutman, Mersin üniversitesi, e-posta: mergenoglu@mersin.edu.tr 
3 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri II (1838-1850), İÜ. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

1976, s.111. 
4 Düstur, Tertib-i evvel, Cilt 1, Matbaa-yı Amire, İstanbul, 1289, ss.230-231. 
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The 1838 Anglo-Ottoman Treaty enabled the free trade and introduce the foreign merchant as 
the most priviliged local one. Therefore, was very effective in the Ottoman decline.5 Besides free 
trade, the modernization of the legal framework paved the way for the foreigners and they 
achieved recent oppurtunities far beyond the capitulations since Tanzimat. The recent talks 
between the Ottoman government and the Great Powers on what requirements needed for 
foreign landholding was a consequence of the pressures came from the envoys. As a result, on 
June 8th, 1867 foreigners had the privilige to be landholders like their Ottoman counterparts.  

The legal rights provided a good basis for the foreign entreprenuers to build big farms in Aegeen 
and Çukurova region. One of them was a French landholder wanted to be effective in Çukurova. 
The aim of this study is to put forward the French enterprise via the intense correspondence 
between Vilayet of Adana and the Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: Farm of Çukurova, Ottoman, land occupation, French entreprenuer, foreigner 

GİRİŞ 

Çukurova’da Toprak Tasarrufu Konusunda Fransız-Alman Rekabeti 

Yabancıya tanınan mülkiyet hakkı ile ilgili gelişmeler 1867 tarihiyle sınırlı kalmamış ve 
kanunun çıkmasından sonra da sürmüştür. Konuyla ilgili olarak farklı değerlendirmeler ve 
yorumlar söz konusudur. Örneğin M. Kütükoğlu’na göre; Osmanlı Devleti, yabancıların mülk 
edinmesi konusunda uygulamanın Osmanlı kanunlarına göre yapılmasını şart koşarak 
ağırlığını koymuştur. Barkan’a göre ise; yabancı devletlerin Türkiye'yi tam bir sömürge 
haline sokmak için yaptıkları müdahale ve tazyiklere ve bu konudaki sinsi ve ısrarlı nüfuz 
politikasına karşı devletin nasıl ümitsizce mücadele ettiği görülmektedir.6 

Yabancıların toprak satın alarak veya kiralayarak çiftlikler kurma yolundaki girişimleri 
özellikle Batı Anadolu ve Çukurova’da önemli boyutlara ulaşmıştır. Çünkü her iki bölgenin 
toprakları da kapitalist tarım işletmeciliği yani pazara dönük üretim açısından (örneğin 
pamuk üretimi) önem arz etmektedir. 

Adana Valiliğinin bir yazısına göre, geniş arazilerin yabancı tasarrufuna geçmesi, aynı 
zamanda yabancı çiftçi iskânını doğurabileceğinden daima sakıncalı görünse de, 
yabancıların “Memâlik-i Osmâniyye’de istimlâk-ı emlâk” edebilmeleri kanununa göre “men’i 
ferağ” yani tasarruf hakkı devrinin yasaklanması için kanuni bir sebep ileri sürmek 
mümkün değildir. Bununla birlikte vali, Alman sefaretinin, Adana Konsolosluğu aracılığıyla 
konuyla ilgili bilgi sorması üzerine, bu teşebbüslerinde esas dayanak noktasının Çukurova 
Çiftliğinden kırk beş bin hektar arazinin Fransız şirketine icarı yani kiralanması meselesi 
olduğunu belirtmektedir. Yani Çukurova toprakları üzerinde bir Fransız, Alman ilgisi ve 
girişimi rekabetçi bir biçimde ifadesini bulmaktadır.7 Her iki girişimin de Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde özellikle Adana vilayetinin gündemini yoğun bir şekilde etkilediği 
görülmektedir.  

Örneğin, Adana Valisi, Ceyhan’daki arazinin Alman mühendis Eştofler’e ferağına karşı 
çıkılacak olursa Çukurova’nın ne şekilde Fransız şirketine verildiği sorusuna maruz 
kalınacağını, söz konusu Çukurova mukavelesi ferağ ve tasarruf manasında olmayıp, 
yabancı çiftçi getirilmemesine dair gerekli şartları da içerdiğinden buna misal oluşturmaz 

                                                           
5 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri II (1838-1850), İÜ. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

1976, s.111. 
6 Ömer Lütfi Barkan, "Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274(1858)Tarihli Arazi Kanunnamesi", 

Türkiye'de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1, Gözlem Yay., İstanbul 1980, ss.291-375 
7 BOA.DH.İD.155/9, 1331 L.6; Hâiciye Nezâreti Umûr-ı Şehbenderi Şubesinin Dâhiliye Nezâretine 14 Receb 1331(19 

Haziran 1913) tarih ve 33729/361 numaralı yazısı. 
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ise de baskı ve zorlama için bir sebep olarak kabul edileceğinden şüphe olmadığını 
belirtmektedir.8 Maliye Nazırı Cavid Bey’in 14-19 Nisan 1912 tarihli şu değerlendirmesi 
konunun önemini ortaya koymaktadır; “…Nâil Bey’in Çukurova Çiftliği mes’elesi evvelce bu 
çiftliklerle iştigâl etmiş olan Asfar Grubunun şiddetli i’tirâzını mûcib bulmuş. Aynı şerâ’it 
dâhilinde bunlar da çiftlik istemişler…”9 

Çukurova Bölgesi’nde özellikle Mercimek Köyü merkezli olmak üzere büyük bir arazi, devlet 
tarafından “Çukurova Çiftliği” adıyla tescillenmiştir. 19. yüzyıl sonlarında yabancıların 
değişik zamanlarda Çukurova bölgesinden toprak satın alarak çiftlikler kurma yolunda bazı 
başvuruları olmuş ve bunlar devlet tarafından incelendikten sonra genellikle olumsuz 
sonuçlanmıştır. Ancak 20. yüzyılda İmparatorluğun son dönemlerinde ve özellikle siyasi ve 
mali krizlerin arttığı günlerde dışarıdan gelen baskılar nedeniyle Osmanlı yönetimi 
açısından zor dönemler yaşandığı anlaşılmaktadır. Fransızların yoğun girişimlerinin Balkan 
Savaşları dönemine rastladığı anlaşılmaktadır. 

Adana’ya gelen Maliye Nazırı Cavid Bey’in 24-29 Nisan 1912 tarihli notundan, Adana ve 
çevresine ilişkin gözlemleri yanında, Çukurova Çiftliği ile ilgili değerlendirmeleri de izlemek 
mümkündür; “Trende eşraftan bazılarıyla görüştük. Çukurova Çiftliğinin Fransızlara 
verilmesi üzerlerinde gâyet büyük bir sû-i te’sîr husûle getirmiş. Mes’eleyi yanlış anlamışlar. 
Kendilerine îzâh ettim. Bu teşebbüsü bize vermeliydiler, biz 350 bin lira bulurduk, diyorlar. 
Şimdiye kadar niçin bulup da mürâca’at etmediniz deyince, verildiğini bilmiyorduk, cevabını 
veriyorlar. 350 bin liranın kolay kolay tedârik edilir bir meblâğ olmadığını anlamıyorlar. 
Ma’ahaza ecnebiye verildiği için şimdi bunları söylüyorlar.”10 Mâliye Nazırı’nın bu ifadeleri 
liberal iktisat düşüncesinin de bir yansıması gibidir. 

Çukurova Çiftliği ile ilgili işlemler Maliye Nezareti tarafından sıkı bir şekilde takip 
edilmekteydi.11 Çukurova Çiftliğinin Fransız şirkete ihalesiyle ilgili perde arkası önemli 
süreçleri yine Maliye Nazırı Cavid Bey’in Meşrutiyet Ruznamesi’nden izlemek mümkündür. 
Onun 3 Nisan 1912 tarihinde düştüğü not şöyledir; “Nâil Bey Çukurova Çiftliği hakkında 
yaptığı bir mukâveleyi getirdi. Kanûnun sarahâtına rağmen bu işi Meclis-i Meb’ûsân’a 
göndermeksizin bitirmek istedi. Bu adamın ahlakı ruhu anlaşılmıyor. En adi bir şeyden 
korkuyor, sonra neler yapıyor. Beş parayı esirgiyor, sonra milyon sarf ediyor. Esâsına i’tirâz 
etmedim. Çünkü yine Fransızlar kendi işlerine mani oldum diye bağıracaklardı. Bazı 
noktalarına i’tirâz ettim. Ve kabûlünü gelecek Meclise te’hîr ettirdim.”12  

4 Nisan 1912 tarihli notunda; “Clausel’de yemekte idim. Çukurova Çiftliği işi bittiğinden 
dolayı hepsi ne kadar memnun. Benim teklîf eylediğim ta’dîlâtın derhâl kabûl edildiğinden 
bahsettiler! Asfarla yapılmak istenen işle bu işi şimdi mu’terizler muhâkeme ve mukâyese 
etsinler”13 demektedir. 

Cavid Bey 27 Mayıs 1912’tarihinde de şu notu düşmüştür: “Nail Bey’in kararsızlığı, 
metanetsizliği, en muhik bir projeyi bile müdâfa’adaki ‘aczi elbette bizden ziyâde ecânibce 
ma’lûmdur. Böyle olduğu halde-Milli Banka ile yaptığı avans mu’âmelesinde haksızlıklarıyla 
beraber-başka bir şekil vererek Nail Bey’e karşı zahiren hiddetini, gazaplarını ketm 
etmemişken gazetelerde hiç bundan bahsettirmediler, yabancılara şikâyette bulunmadılar. 
Fakat 10 milyonluk bir istikrâzı, Ereğli me’elesini, Çukurova çitliğini ele geçirdiler. Bunlar 
hep bizim tarafın aciz ve zaafı, diğer tarafın tehdit ve tahvîfi ile yapılmış işlerdir… İşte 
                                                           
8 DH.İD.155/9, 1331 L.6; aynı yazı. 
9 Cavid Bey, Meşrutiyet Ruznâmesi, Yay. Haz. Servet Avşar-Hasan Babacan, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yay.,Ankara 

2014, s.301. 
10 Cavid Bey, a.g.e., s. 317. 
11 BOA.DH.İD. 66/27-211: 3 Haziran 1912(21 Mayıs 1328) tarihli yazı. 
12 Cavid Bey, a.g.e., s.295-296. 
13 Cavid Bey, a.g.e., s. 296. 
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bunun için memnundurlar.”14 

Yine Cavid Bey’in 29 Mayıs 1912 tarihli notundan, Fransız-Alman rekabeti ve ilgili devlet 
yetkililerinin düştüğü zor durum, Çukurova Çiftliği konusuyla ilgili gelişmeleri vurgulayacak 
şekilde izlenmektedir; “…Bugünkü mevki’-i müşkülün hep Nâil Bey’in korkaklığı ile 
düşüncesizliğiyle husûle geldiğini, Fransızlardan bir milyon lira almak için on milyonluk bir 
istikrâza bağlanması anlaşılır bir şey olmadığını Almanlarla yapılan hakk-ı hayırlı 
istikrâzlara bunun benzemediğini, Rejinin temdîdi hakkında verdiği sözü duyulup bir takrîr 
ile istîzâhı keyfiyet edilmek üzere olduğunu, bunu güç bela defedebildiğimi, Çukurova 
Çiftliği hakkında yapılacak istîzaha da mümâna’at eylediğimi, fakat bütçe esnâsında mutlak 
soracaklarını, kânunsuz bir iş yapılmış olduğunu, Fransız işlerine mümâna’at ediyorlar 
i’tirâzı karşısında bulunmamak için fazla ses çıkarmadığımız, buradaki efkâr-ı umûmiyye-i 
ecnebiyyenin mâhiyeti anlaşılmaz bir şey olmadığını, evvâla her mahfel-i ecnebiyyenin son 
derece milliyetperver olduğunu, memlekette en mühim umûr-ı iktisâdiyyeyi, fakat 
Fransızlar vasıtasıyla vücûda getirirsek Almanların harâbımızdan, Almanlar vâsıtasıyla 
Fransızların iflâsımızdan bahse müheyyâ bulunduklarını, biz onları tatmin için her şeyi 
yaptığımızı, bu harp zamanında birinci derecede zîm ve mühim mesa’il-i iktisâdiyye ile 
uğraştığımız hâlde yine memnûn kalmadıklarını, çünkü ecnebi dimâğının garabeti yüz işin 
doksan dokuzundan memnûn birinde gayr-i memnûn olsa bütün memnûniyeti mucip 
onların unutup ‘adem-i memnûniyeti istilzâm eden noktada ısrâr eylemek olduğunu, eğer 
bu efkâr-ı umûmiye samimiyetten, sıhhatten hoşlanıyorsa bizim vaz’ ve tavrımızı muvâfık 
bulması lâzım geldiğini, yok incâz edilemeyecek va’atlerle iğfâl olunmayı arzu ediyorsa 
bunu yapabilecekler belki bulunacağı, fakat benim yapamayacağımı, Nâil Bey’in Meclis-i 
vükelâda mu’in ve zahîr bulmaması, bir ay içinde beş layiha değiştirmesinden münba’is 
olduğunu ve bunların hepsinde selâmet-i memleket kast eylediğini, ya birinci getirdiğinde 
ısrâr eylemesi yahut hiç bir layiha getirmemesi lâzım geldiğini îzâh ve tasvîr ettim.”15 Cavid 
Bey’in, 2 Haziran 1912 tarihli “Çukurova Çiftliğinin lezzetini damaklarında taşıyanlardan, 
Fransız tarafından gelen her emir ve arzuya mutavaâtın verdiği zevki unutmayanlardan bu 
kadar minnettarlık eseri de beklememeli mi?”16 sözleri bu ihaleye ilişkin yetkili ağızdan 
yapılmış bir itiraf olarak da değerlendirilebilir. 

Nitekim Çukurova Çiftliği meselesi burada kapanmamış, 1912-1914 yıllarında bu konu 
Adana vilayeti ve Bâb-ı Âli gündemini etkilemeye devam etmiştir. 

Çukurova Çiftliğinin Fransız Şirketine Ihalesine Halkın Tepkileri 

Çukurova Çiftliğinin Fransızlara verilmesi, Maliye Nazırı Cavid Bey’in de ifade ettiği gibi 
vilayet eşrafında ve çiftlik arazisinde yaşayanlar üzerinde çok büyük bir hoşnutsuzluk 
yaratmıştır. Bu durum Bâb-ı Âli’ye çeşitli şikayet dilekçelerinin gönderilmesi üzerine 
özellikle Dahiliye Nezareti ile Adana valiliği arasında yoğun bir yazışmaya neden olmuştur. 

Adana Valisi adına Defterdar Rıfat Bey, Karataş’tan Mehmed Şakir imzasıyla Meclis-i 
Meb’ûsân Başkanlığına çekilen telgrafın bir kopyasının alındığını, Çukurova Çiftliği 
hakkındaki işlemlerin 16 Mayıs 1912 tarihli yazıyla arz edildiğini ve daha önce çiftlik 
arazisinin sınır işleriyle görevlendirilen heyetin geldiği ve işe başladığını bildirmektedir.17 

Meclis-i Meb’ûsân Başkanlığına iletilen dilekçe üzerine hükümet tarafından 12 Mayıs 1912 
tarihinde Adana vilayetinden konuyla ilgili açıklama istenmiştir.18  

                                                           
14 Cavid Bey, a.g.e., s. 364-366. 
15 Cavid Bey, a.g.e., s. 372-375. 
16 Cavid Bey, a.g.e., s.380. 
17 BOA.DH.İD. 66/27-5; 25 Mayıs 1912(12 Mayıs 1328) tarihli yazı. 
18 BOA.DH.İD. 66/27-3; 22 Mayıs 1912(9 Mayıs 1328) tarihli yazı. 
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Söz konusu şikayetlere gelince bunlardan, 15 Mart 1913’te Vilayet İdare Meclisine havale 
edilen bir yazıda; “Çukurova Çiftliğinin 75 sene müddetle bir Fransız şirketine verilmesi 
bütün vilâyet halkını müteheyyic ve muzdarib etmiştir. Biz Adanalılar bu mes’elede 
hayatımızı ve ümîdlerimizi tehdîd eden en facialı felaketlerin canlandığını görüyoruz. Evet 
Trablusgarb gâ’ilesi ve sonra hala kızıl dumanlar altında yıkılan sa’âdetler, yitirilen (…) 
Rumeli dâr-ı bed-baht toprağında bu elim akibeti göz önünde durur iken artık ecnebi 
nüfûzunun nasıl müdhiş bir afet olacağını zannederiz ki, bizim de anlamayacağımız vardır. 
Zaten ma’a-te’esüf her tarafta olduğu gibi burada da elimizdeki sabanlardan ve onların 
işlediği ve işleyeceği topraklardan başka altı yüz senelik hakimiyetimizi ve varlığımızı 
gösterecek ve onun canlı bir timsali olacak hiçbir sanat ve ticârete ‘â’id en cansız bir gölgeye 
bile tesâdüf edilemez. Bu acı hakikat artık saklı değil iken bir türlü anlayamıyoruz. 
Çağımızın kudret ve nişânesi sanayileşen, bize ziraatte de kısmet ve istikbal bırakmayan bu 
kadar muzır ve tehlikeli işlere nasıl meydan veriliyor? Bir türlü anlayamıyoruz. Acaba bu 
çiftliğin boş kalacağından ile’l-ebed ziraatsiz ve hâlî kalacağından mı korkuluyor? İşler öyle 
ise hükümet emin olmalıdır ki birkaç sene sonra orada saban sürmedik toprak 
kalmayacakdır. Mümessillerimizde henüz bir karış toprağa malik olmayan ve bütün 
gayretiyle boş kalan arâzide te’sîs-i alaka etmek isteyen binlerce yerli ahâli var. Daha sonra 
dağlarda rast geldikleri yerde çadır kuran avare ve sefîl bir hayât yaşayan otuz kırk bin 
kadar aşiret ve nüfûsu (…) en büyük en ehemmiyetli bir mes’ele şüphe yok. Bunları iskân 
etmek, bunları kat’i sûrette toprağa rabtederek memlekete çiftçilik hayatına daha ziyâde 
vüs’at (…..) vermek? hiç ihmâle gelmeyen bir vazîfedir. Tabiidir ki gerek yerli ahali gerek bu 
göçebeleri istemediği sûret ve hiçlik arasında bırakmak, ezmek ve bitirmek kat’iyyen doğru 
olamaz. Bunun için istirhâm ediyoruz. Hiçbir kuvvetin ve hiçbir kanunun bizden 
alamayacağı bu çiftliği canımıza ta’alluk eden bu hakkımızı Fransızlara vermeyiniz. Ve yine 
istirhâm ediyoruz ve yalvarıyoruz. Bizi hükümeti memnûn etmeyecek, hükümete baş ağrısı 
verecek ıztırâbî hareketlere sevk etmeyiniz. Bu husûsda mukaddemâ Meclis-i Meb’ûsân ve 
Şurâ-yı Devlet Dâ’irelerinde cereyân eden müzâkerât ve münâkaşât ile evrâk dosyalarının 
nazar-ı dikkate alınmasını ilâveten arz eyleriz…”19 denmektedir. Yazıda Adana’nın müderris, 
ulema, tüccar, çiftçi, eşraf vs. ileri gelenlerinin imzaları bulunmaktadır. Bunlar arasında: 
Mazharzade, Mısrizade, Danizade, Madarizade, Sürmelizade, Şeyhağazade, Çamurdanzade, 
Paşabeyzade, Müftüzade, Cezirelizade, Facbeyzade, Sabuncuzade, Hacıpaşazade, Akhanzade, 
Güleklizade, Zablakzade, Ağazade, Nalbandzade, Kudanzade, Bezirgan Artin, Avadis 
Gülbenkyan, Beyzade, Canbazzade, İstepan Bezir Bekyan, Yusufzade, Efendizade, İmamzade, 
Bozanzade, Harmandazade, Akarcalı, Çerkeszade, Arıkzade, Debbağzade, Leblebicizade, 
Ganizade, Nefizade, Gökbeylizade, Kozanzade gibi isimler yanında ayrıca, Vilayet Matbaası 
litografya uzmanı Şeyh Yusufzade vs. kişilerin de mührü dikkat çekmektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki konu hemen tüm vilayet halkı tarafından bilinmekte ve ortak bir kaygının 
oluştuğu görülmektedir. 

Şurâ-yı Devletten verilen mazbata üzerine Meclis-i Vükelâda alınan karar 1 Şubat 1913 
tarihinde Mâliye Nezaretine bildirilmiş ve çiftliğin ihale edilmesinden dolayı şikayetleri ve 
sakıncaları içeren dilekçeler, 29 Mart 1913 tarihinde Dâhiliye Nezaretine sunulmuş ve 
dosya birleştirilmiştir.20 

Çukurova Çiftliğinin bir Fransız şirketine ihalesi dolayısıyla şikayetleri içeren ve Sadarete, 
Şura-yı Devlete gönderilen dilekçelerin Meclis-i Vükela kararıyla kendisine iletilmesi 
üzerine Sadrazam, 29 Mart 1913’tarihinde Dâhiliye Nezaretinden bu konuda gereğini 
yapmasını belirtmiştir.21  
                                                           
19 BOA.DH.İD. 66/27-17: Adana’nın ileri gelenlerinin imzalarıyla 13 Mart 1913 (28 Şubat 1328) tarihinde Adana 

Valiliğine sunulan yazı. 
20 BOA.DH.İD. 66/27-16: 5 Mayıs 1913(22 Nisan 1329) tarihli yazı. 
21 BOA.DH.İD. 66/27-9. 
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Yine bu ihalenin sakıncalarından vs. bahseden Şeyh Ağazade Emin ve arkadaşları imza ve 
mühürleriyle gelen, ayrıca yine aynı konuda Muhacirin-i İslamiye adına Vekil-i Umumileri 
Durmuş ve arkadaşları imzalarıyla gönderilen telgrafların Meclis-i Ayân Başkanlığından 
Sadârete iletildiği ve 10 Nisan 1913’de Dâhiliye Nezaretinden, yine bunların araştırılarak 
hemen gereğinin yerine getirilmesi bildirilmiştir.22 

Adana Vilayet İdare Meclisinin Dâhiliye Nezâretine 12 Nisan 1913 tarihli yazısında, Ceyhan 
kazasının Mercimek ve Anavarza mevkisinde yer alan Çukurova Çiftliği arazisinin 
muhacirlere dağıtılması yolundaki isteği içeren ve Rumeli Muhacirîn-i İslâmiyye Merkez-i 
Umûmîsinden verilen yazının da ekte yer aldığı ve konuyla ilgili değerlendirmeyi içeren 
Dâhiliye Nezâretinin 8 Şubat 1913 tarihli ve 571 nolu yazısı üzerine, Çukurova Çiftliğine 
muhacirlerin iskânı kesinlikle faydalı bir iktisat siyaseti olmakla birlikte söz konusu çiftliğin 
daha önce Maliye Nezaretince imzalanan mukavele gereğince Baron dö Vandur’a 
devredileceği anlaşılmaktadır. Ancak mukavele feshedilmiş ise iskân edilecek muhacirlerin 
iskân şekli ve şartları hakkındaki değerlendirme ve teklifler sonra arz edilmek üzere 
öncelikle bu konunun gereğinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kez Adana ulema, eşraf ve 
belli başlı tüccar ve çiftçileri tarafından verilen ve ekte sunulan dilekçelerde Çukurova 
Çiftliğinin yerli ahaliye bırakılması ve vilayet dahilinde göçebe bir halde yaşayan aşiretlere 
tahsisi rica edildiğinden söz konusu talebin Vilayet İdare Meclisi tarafından da isabetli ve 
uygun görüldüğü23 bildirilmiştir. 

Bölgeden Dâhiliye Nezâretine yazılan 20 Nisan 1913 tarihli yazıya göre; Çukurova Çiftliği 
adıyla bilinen ve Maliye tarafından idare edilen çiftliğin içerdiği arazi dahilinde 70 parçadan 
ibaret köy ve çiftlik ahalisi mevcut olup boş kalan yerlerde de Müslüman muhacirlerden 
yerleşenlerin otuz yıldan beri yaptıkları çalışmalar sonrası imar ve icar olunmuş ve mamur 
hale gelmiştir. Yazı özetle şöyle devam etmektedir; “…Durum böyle iken eski devrin sona 
erdiğini bildiren muhtıra etkisiyle bazılarının tapu senetleri (sened-i hâkânî) zorla 
ellerinden alınmak ve birçoğunun tehdîd edilip arâzileri gasp edilerek çiftliğe dâhil olunmuş 
ise de birkaç yıl sonra Kânûn-ı Esâsînin i’lânını izleyen günlerde “hukûkumuz meşrûtiyet” 
sâyesinde görülmeye başlamıştır. Ancak bu kez de Fransız şirketine verilmekte olması 
nedeniyle bu konuda hükümetin meşrû’ tutumu ve varlığına sığınıyoruz. 

Birincisi: Çukurova Çiftliği adı verilen çiftliğin te’ssî târîhinden söz konusu hukûkumuz daha 
eskiye dayandığı halde bu dikkate alınmayarak arâ kânûnunun verdiği hakk ve yetkiler 
üzerimizden yok edilmiştir. 

İkincisi; Çiftliğin 75 yıl süreyle Fransız şirketine verilmesi aklen, hükmen, siyâseten ve 
târîhen devlet tarafından kararlaştırıldığı gibi eskiden yerleşmiş olan meskûn ahâlinin 
tasarruf haklarını tehdîd etmekte ve Fransızların mülkü ve ekonomiyi sömürge haline 
koyma arzularından ibârettir. Çünkü şimdiye kadar böylelikle mülkümüze sokulmuş olan 
bir yabancının çıktığını görmediğimiz gibi kapitülasyonlar ve diğer imtiyazlar yüzünden 
çekmekte olduğumuz aslında bizden ziyade devlet yetkilileri tarafından bilinen bir 
durumdur. 

Üçüncüsü: Bir Fransız şirketini zengin etmekten ise artık kendi milletimizi refâh ve 
sa’âdetini düşünerek ziraate sevk etmek kutsal bir vatanî görev olduğu halde yaşamaktan 
ümîdini kesercesine hükümetimizin bu konudaki durumu hayret vericidir. 

Dördüncüsü: Güya Çukurova Çiftliği yalnız göçebe aşîretlere tahsîsi için vâliliğe ba’zı 
mürâca’atların olduğu ve bunun incelenerek uygun bulunduğunu üzülerek haber aldık. 
Ahâliyi ihtirâsa sevk etmek kolaydır fakat bu vilâyetin altı köyü için kibrit gibi bir felâkettir. 

                                                           
22 BOA.DH.İD. 66/27-10.Sadâretin 29 Mart 1913(16 Mart 1329) tarihli yazısına ek. 
23 BOA.DH.İD. 66/27-19: Adana Valiliğinin Dâhiliye Nezâretine 30 Mart 1331 tarih ve 30302/78 numaralı yazısı. 
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Beşincisi: Bizce bu arâzilerimizin millî çıkarlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve artık şu 
duruma bir son verilerek eski ihâle ve mevcûd muhâcirlerin şimdiye kadar imâr ve ihyâ 
ettikleri arâzideki kânûnî tasarruf hakları onaylandıktan sonra tapu senetlerinin ellerine 
verilmesi ve boşta kalacak arâzi mikdârını onaylattırmakla 327 senesi Borç kânûnunun 21. 
Maddesi gereğince Rumeli’den göç edecek olan muhâcir kardeşlerimize tahsîsi sûretiyle 
gerek kânûsuzluğa meydan verilmemesi ve gerek hakimiyet-i İslâmiyeye ri’âyet edilmemiş 
olmamasıdır.”24 

Çukurova Çiftliğinin 75 yıllığına bir Fransız şirketine ihale edildiğini haber aldıklarını ve 
daha önce kendilerinin çiftliğe iskân ettirilmiş olduğunu vs. belirten Vekîl-i Umûmî Mustafa 
imzalı bir başka dilekçe Sadârete; Mehmet Lütfi ve arkadaşları imzalı bir dilekçe de Şurâ-yı 
Devlet Başkanlığına sunulmuştur. Yine Durmuş ve arkadaşları imzasıyla Ceyhan’dan 
Dâhiliye Nezâretine iletilen telgraf üzerine yine Nezaret tarafından 21 Nisan 1913 tarihinde, 
orada meydana gelen bu muhalefetin araştırılması ve sonucunun bildirilmesi istenmiştir.25 

Dâhiliye Nezâreti, Adana Valiliğinden Çukurova Çiftliği hakkındaki 22 Nisan 1913 tarihli 
telgraf26 ile Çukurova’da meskun ahali adına Durmuş imzasıyla Ceyhan’dan gönderilen 29 
Mayıs 1913 tarihli telgraf üzerine, Valiliğin konuyu araştırarak meselenin ne olduğunun 
ivedilikle bildirmesini talep etmiştir.27 

Söz konusu telgraf şöyledir: “Dâhiliye Nezâretine, Meşrûtiyetin parlamasına güvenerekden 
şenletmek istediğimiz Türkün altın rengi olan Çukurovayı bizi biz saymayarak Fransız 
şirkete verilmişdi. Koca Hindistan alınan imtiyazla düşdüğünü târîh bize gösterdiğinden bu 
gidişatı bizi bizden ağlattığı millet çöküntüsüne anlatmışdık. Ora bizden sayılmayarak 
devrildi. Şimdi de bir komisyon geldi, Fransız vekîli ise donanma getirerek bize sâhib 
olacağını açıkdan söyledi. Biz bizden artık çıkışdık Elhânın yurdundan ne kusûrla çıkarılmak 
istenildiğini anlayamıyoruz. Kusûrumuz vekîl-i hükûmetimize olan sadakat değil ise bir 
takım menâfi-i mevki’ ashâblarına karşı müttehim edilmeyerek milletin yararına değin 
yurdumuzun gerçekden gözetilmesini elhân nâmına istirhâm eyleriz. Fermân. Çukurova 
ahâlisi nâmına Mercimek vekîli Mehmed Durmuş”28 

Yine aynı imza ile Dâhiliye Nezâretine gönderilen 29 Mayıs 1913 tarihli yazıda da, Çukurova 
Çiftliğini alan şirketin arazi ölçümünü hasat döneminde yapması şikayet edilerek, ahalinin 
mera ve baltalıklarını zabt etmemesi gerektiği şöyle dile getirilmektedir; “Çukuova’yı alan 
şirket buraya bir misâha komisyonu gönderdi bu komisyon şu vakit hasadda ahâliyi işinden 
alıkoyarak misâha işleriyle işgâl etmekdedir evvela ahâli mahsûlâtı toplayıncaya kadar 
komisyonun hâlî arâzi üzerine ‘ameliyyât-ı misâhiyyeye devam etdirilmemesinin te’mîni 
sâniyen komisyon mine’l-kadîm ahâli-i kurâ tarafından mer’â baltalık ittihâz edilen 
mahalleri mukâvele-nâmede münderic olduğu bahânesiyle zabt etmek istiyor mer’â 
baltalıkdan mahrûm ahâli dünyanın hiç bir yerinde zirâ’at edemeyeceği ma’lûm-ı 
sâmileridir şu halde biz nereye hicret edeceğiz 30 senedir Çukurova’nın bataklıklarını i’mâr 
yüzünden burada binlerce hayâtı gâ’ib etdik kendi vatanımız dâhilinde artık muhâcir 
olamayız hükûmet-i hâzıra-ı ‘âdilemizden mezkûr komisyona mer’â baltalıkdaki hukûk-ı 
tasarrufiyyemizinde fi’ilen muhâfaza edilmesi hakkında evâmir-i kat’iyye verilmesini 
şiddetle intizâr ve istirhâm eyleriz. Çukurova’da meskûn ahâli nâmına Vekîl Durmuş.”29 

Adana Valisi, 7 Haziran 1913 tarihinde; Ceyhan Kaymakamlığından iletilen ve muhtarların 
ve ihtiyar heyetinin telgrafında öne sürdükleri mazeretin haklı görülerek Haziran ayının 
                                                           
24 BOA.DH.İD. 66/27-14/1: Dâhiliye Nezâretine yazılan 7 Nisan 1329 tarihli yazı. 
25 BOA.DH.İD. 66/27-8/1; Adana Vilâyetine 21 Nisan 1913(8 Nisan 1329) tarihli yazı. 
26 BOA.DH.İD. 66/27-11/1: Dâhiliye Nezâretinin 18 Nisan 1329 tarihli telgrafı. 
27 BOA.DH.İD. 66/27-24: Dâhiliye Nezâretinin Adana Vâliliğine 16 Mayıs 1329 tarihli yazısı. 
28 BOA.DH.İD. 66/27-22: 7 Haziran 1329 tarihli telgraf. 
29 BOA.DH.İD.66/27-21. 
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20’sine kadar izin verilmesine ve sınır komisyonunun da o zamana kadar ölçümü 
yapılmamış arazide çalışmasının uygun görülerek kendilerine ve şirketin genel vekili Mösyö 
Mil’e tebliğ edildiğini bildirmiştir. Mösyö Mil, bu kararı kabul etmeyerek vilayet merkezine 
gelmiş ve üç gün içinde sınır işlemleri yapılmazsa şirketin tüm zarar ve ziyanının hazineden 
tazminini içeren mukaveleye bir protesto düzenlettirmiştir. Valiye göre mesele aslında çok 
önemli olup bu konuda gereken işlemleri bir iki gün içinde yoluna koymak ve köylülere 
gereken bilgilendirme ve tebligatı yapmak üzere Vilayet Defterdarı Rıfat Bey’in 
görevlendirilerek hemen çiftliğe gitmesi gerektiğini Nezarete bildirmiştir.30 

İhaleyi alan Fransız şirketine devredilecek çiftlik arazisinin sınırlarının saptanması ve 
haritaya işlenmesi için görevlendirilen komisyonun işe başlamasıyla şikayet ve itirazlar 
artarak devam etmiştir. Sınır komisyonu ve şirket temsilcileriyle arazi üzerindeki köylerin 
ahalisi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, konuyu hükümet ve şirket nezdinde de zor bir 
yola sevk etmiştir. 

SONUÇ 

Osmanlı İmparatorluğunda yabancıların kapitülasyonlarla elde ettikleri imtiyazların yanı 
sıra 19. yüzyılda bir dizi gelişme etkili olmuştur. Bunların başında 1838 serbest ticaret 
anlaşmasının sağladığı üstün konum ve 1867’den itibaren yabancıların mülk edinmelerinin 
hukuken yasalaşması gelmektedir. Bu süreçte, dünyada sanayileşmenin sonucu olarak 
kapitalizm küreselleşmeye başlamış ve yabancı sermaye girişimleriyle Osmanlı 
İmparatorluğu bir çevre ülkesi olarak bu düzen içerisinde yerini almıştır. 

Yabancıların önemli miktarlarda toprak satın alarak kapitalist tarım işletmeleri kurmak 
istemeleri bunun bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu konuda imparatorluğun özellikle Ege ve 
Çukurova bölgelerinde söz konusu olan girişimler, özellikle son dönemlerdeki savaşlar 
nedeniyle kesintiye uğramıştır. Çukurova çiftliği konusunda olduğu gibi halkın duyarlılık 
gösterdiği durumlar ise özellikle önem arz etmektedir. Halkın söz konusu çiftliğin yabancı 
bir şirkete ihale edilmesine gösterdiği tepkiler, gerçekte dünyadaki gelişmelerden ziyade, 
yabancı şirket mensuplarıyla karşılaşmanın ve yüzleşmenin yanısıra özellikle 
İmparatorluğun dağılma dönemine tanıklığın getirdiği doğal bir refleks olarak 
değerlendirilmelidir. 
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30 BOA.DH.İD. 66/27: Adana Valisinin Dâhiliye Nezâretine 25 Mayıs 1329 tarihli telgrafı.  


