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 ÖNSÖZ 
Bugün dünya üzerinde var olan bazı devletlere bakıldığı zaman, geçmişleri ile ilgili bir 

problemlerinin olmadığı, devamlı günümüzün sorunları ile uğraştıkları görülür. Örneğin 

İskandinav ülkeleri, tek tip ırk ve dini yapılarının da verdiği sorunsuz sosyal ortamda, 

Avrupa'ya yakın olmanın da avantajlarını kullanarak sınai ve teknolojik gelişmelerini 

tamamlamışlar, günümüzde ise özellikle gençliğin içine sürüklendiği uyuşturucu maddeler ile 

mücedele etme -veya etmeme- problemi ile uğraşmaktadırlar. Emperyal devletler onların 

geçmişlerini karıştırma yoluna gitmez zira dünyayı pek de ilgilendirmeyecek bir jeostratejiye 

sahiptirler. Oysa ülkemiz o kadar köklü ve girift bir tarihi geçmişe sahiptir ki bazen gündem 

günümüzün ekonomik ve işsizlik gibi temel sorunlarını bir kenara itip Ermeni Sorunu, Pontus 

Rumları, II. Abdülhamit, 31 Mart Hadisesi veya Şeyh Sait İsyanı gibi tamamen tarihin 

gündeminde olması gereken, yabancı ülkelerde halkı pek de fazla ilgilendirmeyen konulara 

aylarca takılıp kalmaktadır.  Aslında yukarıda kısaca örnekleri verilen tarihi olaylar, 

ülkemizdeki kültürel zenginliğin özellikle Osmanlılar döneminde korunmaya çalışılması 

prensibinden dolayı günümüze bir problem olarak yansımaktadır. Zira ülkemiz bütün güç 

merkezlerinin denge oyunlarında zaten birincil hedef iken, bir de Anadolu üzerinde yaşayan, 

milletimizin bağrında taşıdığı ve kendisini ırki ve dini olarak ana gövdeden farklı ifade etme 

ihtiyacını duyan unsurlarımız vardır.  

 İşte coğrafya, herkesin iştahını kabartacak kadar kıymetli ve yüzyıllar süren hoşgörü 

politikaları nedeniyle de her bir güç merkezinin ülkemizde bir akraba bulabilmesi, bu 

sorunların temel sebebidir. Şayet Türkler de bir İskandinav yarımadasında yaşasalardı  

Ermeni meselesi gibi meselelerle karşılaşmayacak, Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı'na 

girip girmemesi, diğer devletleri hiç ilgilendirmeyecekti. Zira kazanılacak kıymetli toprak 

olmayınca, hiç kimse Türkler arasındaki akrabasını aramayıp miras bölüşme yoluna da 

gitmeyecekti. Bu çalışmada, ülkemizdeki dini veya ırki yandaşlarını kullanarak Osmanlı 

Devletini parçalamaya çalışan Avrupa devletlerinin, yine bizzat kendi kardeşlerinin yazın 

sıcağında, kışın soğuğunda uzun bir yolu katetmeleriyle neticelenecek tehcire sebebiyet 

vermelerini  ve yüzyılın projesi sayılabilecek tehcir yollarını incelenecektir. 

 Bu çalışmanın ortaya çıkmasında benden desteklerini esirgemeyen başta Danışmanım 

Doç Dr. Mehmet Karagöz'e, hocam Prof. Dr. Salim CÖHÇE'ye, Dr. Ali Üremiş'e ve eşime 

teşekkürlerimi sunarım       

Mustafa Celalettin HOCAOĞLU 

Diyarbakır 2006 
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KISALTMALAR 
ACASR  : American Committe For Armenian and Syrian Relief 

a.g.e.   : Adı geçen eser 

a.g.m   : Adı geçen makale 

AÜ   : Ankara Üniversitesi 

BFMPC  : Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church 

BOA   : Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Bkz.   : Bakınız 

C.   : Cilt 

DH   : Dahiliye Nezareti 

EA   : Ermeni Araştırmaları 

EMN   : Emniyet 

EUM   : Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 

HR   : Hariciye Nezareti 

KMS   : Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti  

MUİ   :Muhâbere-i Umûmiyye Dâiresi 

MV   : Meclis-i Vükela 

nşr.   : Nâşir, neşreden (:çeviren) 

nr.   : Numara 

OGES   : Osmanlıdan Günümüze Ermeni Sorunu 

s.    : Sayfa 

SYS   : Siyasi 

Şb.    : Şube 

ŞFR   : Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi 

THR   : Tahrirat 

TTK   : Türk Tarih Kurumu 

vb.   : Ve benzerleri, ve başkaları 

vd.   : Ve devamı, ve diğerleri 

VRK   : Varaka 

vs.   : Vesaire 

YT   : Yeni Türkiye  

yy.   : Yüzyıl 

ZB   : Zabdiye Nezareti 
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KAYNAK VE ARAŞTIRMALAR 

 Osmanlı arşivleri, tehcir alanında çalışma yapan yerli ve yabancı araştırmacıların 

görmeden geçemeyecekleri, kullanmadıkları takdirde eserlerinde eksikliğin aşikar olacağı  bir 

kaynaktır.  Ortaçağın son yüz elli senesine, yeniçağ  ve yakınçağın tamamına, devasa bir 

coğrafyada şahitlik eden bu devletin arşivleri, sadece Ermeni meselesinde değil, başta Orta 

Doğu olmak üzere, dünyanın çözüm bekleyen kangren olmuş durumdaki bir çok sorununa  

derman olabilecek özellikleri taşımaktadır.  

 Günümüzde yerli ve yabancı araştırmacılar, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde  

bulunan yüz milyonu aşkın belgeden faydalanabilmektedir. Ancak bu belgelerin tasnif ve 

düzenleme çalışmaları tam tekemmül ettirilememiş olduğundan, Osmanlı ve Türk tarihine 

önyargı ile bakanlara, istedikleri mazeret sunulmuş olmaktadır. Şurası sevindiricidir ki 

Ermeni meselesi ile ilgili belgeler üzerinde daha bir hassas durularak gerçekler tamamıyla gün 

yüzüne çıkarılmıştır.1 

 Teknolojinin gelişmiş olması, araştırmacılara geçmişe nazaran olağanüstü imkanlar 

sunmaktaysa da bu malzemelerin dışarıya tanıtılamaması, kısır bir döngü oluşturmaktadır. 

Örneğin bugün Kültür Bakanlığı internet sayfasında, Ermeni sorunu ile ilgili bir link vermekte 

olup bu konuda farklı dillerde sunumlar da hazırlanmıştır. Aynı bölümde “kitap” başlığı 

altında yer alan orijinal Osmanlıca “pdf” formatlı telgraf metinleri ve bunların Türkçe 

transkribelerinden, araştırmacılar genelde konuya önyargı ile yaklaştıklarından, istifade 

etmemektedirler. Yabancı tarihçilerin bu kaynaktan Türkiye'ye gelmeden istifade edebilmeleri 

mümkün olup, “Türk arşivlerinin kapalı olduğu, yabancılara ekstradan zorluklar çıkarıldığı” 

yönündeki iddialar yalandır. Bu çalışmanın tamamında kullanılan arşiv belgelerine buradan 

istifade edilerek ulaşılmıştır.2   

 Doğu Anadolu'da Hıristiyanların, aşiretler tarafından katliama maruz tutuldukları, 

hükümetin buna sessiz kaldığı, tehcir esnasında “katliam” yapıldığı iddialarının yer aldığı 

Avrupa ve hatta Amerikan gazeteleri, Osmanlı makamları ve özellikle hariciyesi tarafından 

dikkatle takip edilmiş ve bunlara birinci elden cevaplar verilmiş olup, diplomatik kanallardan 

bu cevapların aynı gazetelerde yayımlanması sağlanmıştır.3 

                                                           
1 Özellikle Ermeni meselesine dair belgelerin tasnifi tamamlanmış hatta  farklı dillere çevrilerek yayınlanmıştır.    
Örneğin, Uğur Demirbaş vd., Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1879-1918) I,  Ankara 2001; 
Uğur. Demirbaş vd., Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri I (1914-1919), II (1919-1921) Ankara 
2001 vd.  
2http://www.kultur.gov.tr/kitap, 12/06/06, 21:33:08 
3 İsveç, “Mya Daglight Allehanda” ve  “Stockholm Dagblatt, Neues Dagblatt Aftoblatt”, Bulgaristan “Roma”, 

İsviçre “Gazette de Lausanne” ve “La Tribune de Geneve”, Rusya “Orizon” , “Noveie Vremya”ve “Borse” , 
ABD New York “Herald”, Fransa “La Turquie vs.  
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 Türk- Ermeni ilişkileri üzerine araştırma yapan her tarihçinin karşılaştığı temel 

sorunlardan ilki, yayınlanan yerli kaynak ve araştırmaların, yabancılara nisbetle çok az 

olmasıdır. Öyle ki bu mesele üzerinde uluslararası siyasette zaman zaman çok zor durumlara 

düşmüş olmamıza rağmen, ülkemizde hala bu konu üzerinde yeteri kadar uzmanlaşmış 

enstitüler veya araştırma kürsüleri oluşturulamamıştır. Ülkemizin bu konudaki haklı tezlerinin 

uluslararası toplantılarda anlatılması ne yazık ki insaflı bir kaç yabancı tarihçiye kalmıştır. Bu 

konuda son yıllarda bazı  olumlu gelişmelerin yerli tarihçiliğimizde de yaşanıyor  olması Türk 

Tarih Kurumu Başkanlığı makamına bu konu ile yakından ilgilenen Yusuf Halaçoğlu'nun 

oturmuş olmasından kaynaklanmaktadır.  

 Bütün bunlara ilaveten, Ermenilerin jenosid iddialarına karşılık, gerek Osmanlı 

dönemi, gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde, gerekli cevapların verilmesi gayretlerinin 

de büsbütün yok sayılmaması gerekir. Osmanlı Devleti'nin Ermeni cereyanlarına verdiği ilk 

cevaplardan birisi,  “Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi” isimli oldukça 

hacimli bir eserdir.4 Devlet imkanları ve teşviki ile hazırlanan bu eserde, daha 1860'lardan 

itibaren Doğu Anadolu'da, Van ve Erzurum merkez olmak üzere Ermeni milliyetçiliğinin 

nasıl geliştirildiği, daha düne kadar Avrupalıların deyimi ile “bunlar olsa olsa Hıristiyan 

Türklerdir”denilen Ermeni kamuoyunun nasıl devletin aleyhine döndürüldüğü, bu 

dönüşümde Ermeni kilisesi ve Patrikliğinin hangi rolü oynadığı, Taşnak, Hınçak ve benzer 

terör ocaklarının nasıl kurulup serpildiği, ilk eylemlerin nasıl geliştiği ve tehcire giden süreç, 

olaylara Avrupa devletlerinin bakış açısı ve ne kadar dahlinin olduğu hususları, ayrıntısı ve 

her biri somut olaylar ile anlatılmaktadır.  

 Özellikle İngiliz arşivlerinde de, 19. yy.ın sonlarına doğru Anadolu'da yer alan 

Hıristiyanların, Müslümanlara göre durumlarının daha iyi olduğuna dair konsolos raporları 

mevcuttur. İngliz arşivlerinde yer alan Ermeni Meselesi ile ilgili belgelerin bir kısmı, B. 

Şimşir'in İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1856-1880)5 isimli eserinde 

yayımlanmış olup araştırmacıların bu konudaki temel kaynaklarından biridir.  

 Ülkemizde konu üzerinde yazılmış ilk ve en etraflıca eser,  E. Uras'ın Tarihte 

Ermeniler ve Ermeni Meselesi6  isimli çalışmasıdır. Eserin ilk baskısı 1950 yılında yapılmış 

olup özellikle Ermeni meselesinin nasıl siyasallaştığı, Ayastefanos ve Berlin anlaşmalarının 

en ince ayrıntılarına kadar müzakere metinleri, Patrikhanenin, Ruslar kanalıyla konferans 

üzerinde nasıl baskı kurduğu eserde uzun uzun anlatılır. Ancak eser daha çok bu noktalara 

                                                           
4 Yazarsız, Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) 
Nşr. E. Cengiz,  Ankara 1983 
5 Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1856-1880), (Nşr. Ş. Orel), İstanbul 1986 
6 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950 
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odaklanıp, daha o yıllarda tehcir meselesi henüz siyasete alet edilmemiş olduğundan, doğal 

olarak bu bahisler kısa kesilmiştir. Şurası bir gerçektir ki bugün dahi, E. Uras'ın yaptığı gibi 

Ermenice kaynakları tarayarak bu konuda kapsamlı bir eser ortaya koymak oldukça zordur.  

 K. Gürün'ün Ermeni Dosyası7 isimli eseri ise kendi deyimine göre “E. Uras'ın 

eserinin bir devamı veya tamamlayıcısı” gibidir. Türkiye Cumhuriyeti Hariciyesine uzun 

yıllar hizmet eden ve ASALA terörünün en saldırgan olduğu yıllarda, kritik merkezlerde 

büyükelçilik görevlerinden bulunan Gürün, bu hassasiyetine rağmen eserinde şaşılacak 

derecede bir “objektivite” sergilemiş ve kendi deyimiyle “elinde malzeme olmasına rağmen” 

eserinin hiç bir yerinde Ermeni milletini aşağılayacak bir üslub kullanmamıştır. Eserinin 

“nüfus” başlığı, araştırmacılar için neredeyse bu konuda kalem oynatan bütün yazarların 

görüşlerini içerecek ve bunları karşılaştırmalı kritik edecek kadar geniştir.  

 Çalışmamızın ikinci bölümünde kullandığımız K. Çiçek'in Ermenilerin Zorunlu 

Göçü8 isimli eser, günümüzde tarihçilerimizin pek de girmek istemedikleri ancak “jenosid” 

iddiacılarının bütün tezlerinin dayandığı ve gerçekliği müphem bilgilere dayanan bir saha 

olan, Amerikan arşiv belgelerini ve konsolos raporlarını incelemektedir. Türkiye'deki 

Amerikan diplomatlarının, Dışişleri Bakanlıkları ile yazışmalarının toplandığı “Records  of 

the Department of State Relating  to İnternal Affairs 1910-1929; Turkish Legations in the 

United States; U.S Ministers to Turkey; U.S Consular Officials in Turkey ve General Records 

of the Department of State gibi tasnifleri, Anadolu'nun her yerindeki Amerikan 

konsolosluklarının yazışmaları eserde kritik edilmiş, bilhassa konsolosların jenosid iddialarına 

dayanaklık eden “şehir dışında bir yer, birkaç saat uzakta bir yer, Ergani-Maden arası, 

Diyarbakır, Harput arası” gibi muğlak ifadelerin tarihsel bir olaya kaynaklık edemeyeceği 

ortaya koyulmuştur. Elbette bu kaynaklara dayalı olarak verilen bilgilerin, İngiliz propaganda 

dairesi “Wellington House” süzgecinden geçtikten sonra yayınlandıkları unutulmamalıdır. 

Yazar eserinde, bu konularla ilgili BOA arşivlerine, sadece “bu belgeleri açıklamak yada 

değerlendirmelere katkı yapmak” için  başvurduğunu ifade etmektedir. Bu tez çalışmasında 

da özellikle menziller ve tehcirin uygulaması safhalarında esas olarak Osmanlı arşiv 

belgelerine dayandığımızdan, yazarın eserinden sadece konsolos raporları için faydalandık.  

 H. C. Güzel'in neşrettiği Yeni Türkiye dergisinin 37 ve 38. sayıları Ermeni Sorunu'na 

hasredilmiş olup konu ile ilgili araştırma yapan yerli ve yabancı tarihçilerin çok kıymetli 

makaleleri, bu eserde toplu olarak bulunmaktadır. Yine, Yeni Türkiye yayınlarından 

                                                           
7 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara 2001 
8 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Ankara 2005 
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Osmanlıdan Günümüze Ermeni Sorunu9 isimli çalışma son zamanlarda artan farklı Ermeni 

iddialarına cevap veren bir eser olup böyle bir çalışmada kayıtsız kalınamayacak bir eserdir. 

E. İlter'in ise dünyada ve Türkiye'de yayınlanan Ermeni Sorunu ile kaynakların envanterinin 

çıkartılması10 ile ilgili çalışmaları vardır.  

 İçeriklerinin bilimsellikten ziyade hamasete dayanmasından dolayı fazla 

faydalanmasak da bahsedilmesi gereken diğer bir saha ise Ermenilerin hazırladıkları soykırım 

esaslı internet siteleridir. Bu iş onlar tarafından o kadar ciddiye alınmıştır ki içerisinde 

Türkçe'nin de yer aldığı İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Rusça yayın 

yapmaktadırlar.11 Üzerinde durulması gereken husus, bugün karar verme noktasında bulunan 

insanların, bilimsel eserleri okumaktan ziyade, özellikle internette bulunan ve görsel olarak 

izleyicilerini doyuran materyallere daha çok ilgi göstermesidir. Yani Türk tarihçileri, tehcir 

esnasında yaşanan olumsuz hadiselerin ne kadar münferit olaylar olduğunu ispatlasalar dahi 

fotoğraflar, videolar, ilk ağızdan tehcir ve katliam hatıralarını anlatan özellikle yaşlı insanların 

ses dosyaları ile meraklılarını doyuran bu tür siteler, takipçilerini tamamen Ermeni tezlerine 

inandırabilecek durumdadırlar.  

 Bu yüzden resmi makamların yanında burada Sivil Toplum Kuruluşlarına da büyük 

görev düşmekte, içeriği birbirisinin aynısı olan isyanlar ve öldürülen Müslümanların sayısını 

veren, uzun ve sıkıcı yazılı eserler okumaktansa mesele hakkında internet üzerinden malumat 

sahibi olmak isteyen milyonlarca yerli veya yabancı insana görsel alternatif sunulmalıdır.  

 Ancak K. Çiçek'in tespiti bu noktada doğru olup sadece bu yayınların hazırlanması ile 

yetinilmeyip, bu sitelerin adresini bilmeden arama motorlarına anahtar kelime girerek 

(örneğin “Armenian Question”) bilgi sahibi olmak isteyenlerin ulaşabilmeleri için “google, 

yahoo, hotbot, altavista vs. gibi arama motorlarına kaydolunmalıdır.12  

 Burada isimlerini meselenin uzamaması için sayamayacağımız pek çok eser, araştırma, 

makale veya bildiri bu çalışmada kullanılmış olup bibliyografya kısmında künyeleri ile 

birlikte verilmiştir.  

 Bu çalışmayı yapmaktan maksat, tehcirin nasıl gerçekleştiğinin, 1915'li yılların zor 

şartlarında Osmanlı Devleti'nin bu ağır yükün altından nasıl kalktığının, özellikle 

güzergahların nasıl belirlendiğinin ve kanunun ne kadar hakkaniyetli bir şekilde 

uygulandığının ortaya konulmasıdır. 

                                                           
9 Osmanlıdan Günümüze Ermeni Sorunu, (Ed. H. C. Güzel), Ankara 2001 
10 Erdal İlter, Türk – Ermeni İlişkileri Bibliyografyası, Ankara 2001 
11 http://www.theforgotten.org, 06/06/06, 01:13:50 
12 Kemal Çiçek, “İnternette Ermeni Sorunu”, Yeni Türkiye 37, (Ocak-Şubat 2001), s. 507 



GİRİŞ 

 

A- ERMENİ TÜRK MÜNASEBETLERİ 

Tarihte ilk Türk-Ermeni ilişkileri, Müslüman olduktan sonra, Abbasi ordusunda  

hizmet eden Türk komutanlar ile başlar ise de daha yakın ve önemli ilişkiler, 1015-1020 

yıllarında Çağrı Beyin  Doğu Anadolu seferi ile başlar. Bu sırada Ermeniler Bizanslılara tâbi 

durumda idiler.1 

Türkler bölgeye gelmeden önce Gence, Nahçivan, Tiflis, Tebriz gibi Müslüman 

emirliklerin hakim oldukları yerler dışında, Doğu-Karadeniz2 kıyıları ile Van Gölü arası 

Bagratuni, Tiflis’in güneyinde Orbelian, Vaspurakan adı verilen Van Gölü havzası ise 

Ardzruni isimli Ermeni sülalelerinin yönetimi altındaydı.3 1025 de ölen II. Basil, 

Ermenistan’ın üçte biri kadarını ele geçirmiş ise de Ani’yi alamamıştı.4 

Ermenistan halkı, Bizanslıların Doğu politikalarının durumuna göre bazen bağlı küçük 

krallıklar şekline dönüştürülüp bazen de II. Basil döneminde olduğu gibi direk merkeze 

bağlanmakta iken doğu da Selçuklular, Gazneli ve Karahanlı kuvvetleri arasında sıkışmakta 

ve keşif seferlerine öncelik verilmekteydi. Çağrı Bey, yaklaşık 3.000 kadar süvarisi ile  

Vaspuragan veyahut İslam kaynaklarında ki adı ile Başpurgan adı verilen Van Gölü havzasına 

girmiş, “bu güne kadar asla bir Türk süvarisi görmeyen Ermeniler şaşırmışlar. Uzun saç 

örgüleri ile, ok ve yay kullanan bu süvarileri hayretle seyretmişlerdir”.5 Vaspurakan krallığına 

hücum edip onları sindirdikten sonra Müslüman Şeddad Oğulları arazisinden geçerek Gürcü 

Prensi Liparit6 üzerine yürüyen Çağrı Bey, Gürcülerin karşısına asker bile çıkaramaması 

üzerine bütün bölgeyi istila etti. Tek başarısızlığınıysa kuşattığı fazlaca muhkem Ani şehrini 

alamayarak yaşadı.7 Buna rağmen Anadolu’ya giren ve başarılı olan ilk Türk komutanı payesi 

ve muhtaç oldukları yeni yurdu keşfetme muvaffakiyeti ile geri döndü. Çağrı Bey, Tuğrul 

                                                           
1 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Ankara 2001,   s. 1 
2 Karadeniz'e Ermeniyye denizi denildiğine dair bkz. Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve 
Türk Ülkeleri, Ankara 1985, s. 91 
3 Ermeni prensleri ile Bizans imparatorları arasındaki sürtüşmeler için bkz. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti 
Tarihi, (Nşr. Fikret Işıltan), Ankara 1995, s. 70 vd. ; Ali Sevim, Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ankara 1983, s. 
8vd. 
4 K. Gürün, a.g.e., s. 35vd. 50.000'den fazla Ermenin bu dönemde Anadolu'nun farklı yerlerine dağıtıldığı 
hususunda bkz. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950, s. 635-637 
5 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1996, s.14; Mateos, Urfalı Mateos Vekayinamesi 
(952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), (Nşr. H. D. Andreasyan; notlar: E. Dulaurer – M. H. 
Yınanç), Ankara 1987, s. 48 
6 Müverrih Vardan, “Türk Fütuhatı Tarihi”, (Nşr; H. D. Andreasyan), Tarih Semineri Dergisi (İstanbul 1937), 
s. 175 
7 Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1993, s. 33. 
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Beye Anadolu hakkında malumat verirken “bu ülkede bize karşı koyacak bir kimseye 

rastlamadım” demektedir.  

1043 yılından itibaren yeniden Anadolu ile ilgilenmeye başlayan Tuğrul Beyin önünde 

artık müstakil bir Ermeni gücü yoktu. Ardzruni ve Bagratuni sülalelerinin Bizanslılarca 

pasifleştirilmesi, özellikle zayıf imparatorlar döneminde, Doğu Anadolu’nun Türklerce 

istilasının kolaylaşmasına sebep olmuştur.8  

26 Ağustos 1071’de, Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile bütün Ermenistan 

toprakları, on, on beş yıl geçmeden bütün Anadolu9 Selçukluların eline geçti. Ermeniler, 

“vergi sistemi ve halka yabancı politikacıların devamlı tahakkümleri” gibi nedenlerle Türk 

istilasına ses çıkarmadıkları gibi desteklediler.10 Sultan Alparslan bölgede kalıcı olmanın 

yolunun Ani'yi ele geçirmek olduğunu biliyordu zira bölgenin ekonomik ve askeri merkezi 

burası olup hatta Alparslan'ın önünden kaçan gruplar da şu esnada Ani'ye sığınmışlardı. Uzun 

bir kuşatmanın ardından şehir alındı ve Ani'nin mukadderatını iyi tahlil eden Kars Hakimi 

Gagik de itaatini sunmakta gecikmedi. Böylece bütün Doğu Anadolu, Selçuklu idaresine 

geçmiş oldu.11  

Ermenistan denilen coğrafi bölge, Sultan Sancar’ın öldüğü 1157 tarihine kadar Büyük 

Selçuklu, 1194 tarihine kadar Irak Selçukluları, sırası ile Harzemşah ve İlhanlı idarelerinde 

kalmıştır. İlhanlıların dağılışından sonra 1334’de Celayirlilerin,  1383te Timur’un12, Timur’un 

ölümünden sonra da önce Karakoyunlu, ardından da Akkoyunlu idaresine geçti.  

 Türk-Ermeni münasebetleri konusunun Osmanlı bahsine ayrıntısıyla girmeden evvel, 

Klikya Ermenilerinin de durumu tetkik edilmelidir.13 Zira tam manasıyla bir devlet olarak 

yaşayan Klikya Ermeni Krallığı, Anadolu Selçuklu, Bizans, Suriye ve Irak Atabeylikleri, 

Haçlılar, Eyyubi ve Memlüklerle münasebete girmişlerdir. Türkiye Selçuklu Sultanları  

Doğu'dan devamlı akmakta olan Türkmenlerin bir kısmını Kilikya Ermenileri sınırlarına 

yerleştirmişlerdir.14 

                                                           
8 Balhan, Irak ve Nâvekiyye Türkmenleri olarak da adlandırılan Arslan Yabgu’ya bağlı Türkmenlerin 
Anadolu'ya gelişleri hakkında bkz. Ali Üremiş, Türkiye Selçuklularının Doğu Anadolu Politikası, Ankara 
2005, s.14; A. Sevim, a.g.e., s. 12vd 
9 Nejat Kaymaz, “Malazgirt Savaşı İle Anadolu'nun Fethi”, Malazgirt Armağanı, (Ankara 1993), s. 262 
10 Claude Cahen, Türklerin Anadolu'ya İlk Girişi, (Nşr; Y. Yücel, B. Yediyıldız), Ankara 1992, s. 25; Bkz. 
Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, İstanbul 1994 
11Salim Koca, Dandanakandan Malazgirte, Giresun 1997,  s. 137 
12 Timur döneminde bölgede yaşanan kararsızlık için bkz. İsmail Aka, Mirza Şahruh ve Zamanı, Ankara 1994 
13 Kamuran Gürün, a.g.e, s. 40vd ; E. Uras, a.g.e, s.78vd.  
14 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu  Beylikleri, Ankara 1988, s. 199 
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Doğuştan itibaren güçlü devletlerle çevrili olan Ermeni Baronluğu15, Latin 

hegemonyasının kalkmasından sonra da bölgede önemli bir Hıristiyan devlet olarak 

kalabilmiştir. Doğu Anadolu’daki topraklarını yanlış Bizans politikalarıyla Türklere kaptıran 

Ermeniler, Antalya’dan (İsauria) Amanos dağlarına kadar uzanan yeni bir ülke yani Küçük 

Ermenistan’ı kurmuşlardı.  

Moğol etkisi Anadolu’da hissedilir hissedilmez Klikya Kralı Hetum tarafını yanlış 

seçip Moğollara yanaştığından, Moğolların Memlüklere yenilmesi, Ermeniler için kötü bir 

dönemin başlangıcı oldu. Zira 1266’da Klikya’ya gelen  Memlükler, intikamlarını aldıkları 

gibi halkını da Mısır’a götürdüler.  

Osmanlıların, 1516 yılında Memlüklerden bölgeyi almalarından yaklaşık 150 yıl önce, 

Klikya Ermeni Krallığı zaten yok olmuştu. Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri idaresinde 

de epey Ermeni olmasına rağmen bu yıllarda bölgede etkinlik gösterememişlerdir.16  

514 yılında Yavuz Sultan Selim İran seferinden dönerken Tebriz’den bir çok Ermeni 

sanatkarı İstanbul’a getirtildi.17 Bölge ele geçirildiğinde, yaklaşık 500 yıldır herhangi bir 

Ermeni siyasi oluşumu bulunmamaktaydı.18  

Bursa Ermeni piskoposu Hovakim’in 1461’de bizzat Fatih tarafından İstanbul’a 

getirilerek kendisine Ermeni Patriği unvanı verildi. 1479 yılında da Karaman Ermenileri 

İstanbul’a getirildiler. Ayrıca Ankara, Bayburt, Adana, Tokat ve Sivas civarlarından getirtilen 

Ermeniler, İstanbul'un altı farklı semtine yerleştirilip bunlara “altı cemaat” denmiştir.19  

18. yy.ın başlarına gelindiğinde Ruslar, Balkanlar, Boğazlar veya Doğu Anadolu 

yoluyla mutlaka Akdenize inmek istiyorladı. Fakat Balkanlar ve Boğazları aşmak oldukça 

zordu. Oysa Kafkasya'ya hakim bir Rusya'nın, Doğu Anadolu'da Basra ve İskenderun 

körfezlerine uzanan bir Ermenistan'ı yaratmak suretiyle emeline ulaşması, pek de imkansız 

görünmüyordu. Ermeniler, bölgede Rus çıkarlarına hizmet edebilecek en uygun toplumdu. 

Ermeniler bir yandan bu maksatlar için çalışan Rus ajanları tarafından kışkırtılırken diğer 

yandan da Amerikan sermeyesi ve misyonerleri ile tanıştılar. Mayevsriy'in deyimiyle 

                                                           
15 Bu devlet hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. A. Kaşgarlı, Kilikya Tâbi Ermeni Baronluğu Tarihi, Ankara 
1990; Devletin kurulmasından önce Mateos'un kaydettiği ve Ermeni-Bizans ilişkisinin ne kadar temelsiz ve 
nefretler üzerine oturtulduğunu gösteren sözü ilginçtir. Kendilerini devamlı Orta Anadolu'ya sürgün eden 
Bizanslıların Türklere karşı olan savunmalarını Mateos, “utanmadan hadım kamutanlar, harem ağası askerlerle 
Türklere karşı, Ermenistan'ı muhafaza etmeye kalkışıyorlar”diyerek özetlemektedir. Bkz. A. Üremiş, a.g.e., s. 
38 
16 Enver Konukçu, “Osmanlılar ve Millet-i Sadıkadan Ermeniler”,  Osmanlıdan Günümüze Ermeni Sorunu, 
(Ed. H. C. Güzel), Ankara 2001, s.60 
17 E. Uras, a.g.e., s.151vd. 
18 K. Gürün, a.g.e,  s.78vd. 
19 Hamit Pehlivanlı, “Ermeni Terörü: Tehcire Giden Yol”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi 
Bildirileri, Ankara 2003, s. 97 
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Amerikalılar “Ermeni profesörden daha çok, iyi komitacı, ihtilalci ve propagandacı” 

yetiştireceklerdi. 20  

1826’da İran Şahı Abbas Mirza'nın, Hazar sahillerini Ruslardan geri almak için 

başlattığı mücadelede Ermeniler, Rusya safında savaştılar ve savaş Türkmençay anlaşması ile 

sona erdi. Abbas Mirza, Erivan ve Nahcivan topraklarını da bu anlaşma ile Ruslara terk etti. 

Böylece Eçmiyazin Katolikosluğu, Rusya sınırlarına dahil olmuş oldu. 1828’de kendi 

tahrikleri ile isyan eden Yunanlıların Osmanlıları meşgul etmesinden faydalanan Ruslar, 

Osmanlılara saldırarak Edirne anlaşması ile Gürcistan’ı topraklarına kattılar. Böylece bütün 

Kafkasya Rus idaresine geçerken Ermeniler Erzurum’a yaklaşan Rusları büyük bir sevinçle 

karşılayıp yaklaşık 100.000, kadarı Kafkas Müslümanlarının tersine Rusya’ya göç ettiler.21  

 

B- ERMENİ İDEALLERİ VE SİYASALLAŞMASI 

 Tiflis Başşehbenderi M. Süreyya Bey, Ermeni meselesinin geçirmiş olduğu evreleri 

şöyle sınıflandırır; İlk dönem, altı büyük devlet konsolosunun, 11 Haziran 1880 tarihli ortak 

notası ile başlayarak 1883'de sona ermiştir. 1894 Sason olayı ile başlayan ikinci dönem, 1897 

tarihinde kesintiye uğramış olup son dönem ise 1912 tarihinde başlayıp I. Dünya Savaşının 

başlaması ile neticelenmiştir.22 

 19. asır başlarında Ermeniler, Avrupalıların bildikleri bir kavim değildi. Ermenileri 

İstanbul’dan tanıyor, yer yüzüne dağılmış tüccar bir millet, Yahudiler gibi kendi menfaatleri 

dışında hiçbir şey yapmayan, vatansız insanlar olarak tanıyorlardı. Türkiye’de, ticaret ve sanat 

sayesinde, askerlikten muaf olarak müreffeh bir hayat sürüyorlardı.  “Amira” denilen banker, 

tüccar ve üst düzey devlet memurlarından oluşan sınıf, Ermeni milletinin içtimai hayatta 

yükselmesini sağladı.23 Zımmiler yani devletin doğal vatandaşı olan gayrimüslümler, askere 

alınmazlar bunun karşılığında ise cizye öderlerdi. Tanzimat döneminde, bu verginin her 

                                                           
20 S. Cöhçe, “Büyük Ermenistan'ı Kurma Projesinde Kürtlere Biçilen Rol”,  I. Milletlerarası Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da, Güvenlik ve Huzur Sempozyumu Bildirileri (27-28-29 Mart 2000 Elazığ), Elazığ 
2000, s. 516 
21 Kafkasya’da Rusların ilerlemelerine paralel olarak yaşamalarına imkan kalmayan Müslüman halkın, 
Anadolu’ya göçleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Hayati Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Ankara 
1991 
22 Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi, (Nşr; U. Demirbaş vd.) Ankara 2001, s. 5 
23 İslam devleti idaresi altında yaşayan gayrimüslümlerin hukuksal durumları, ehl-i harbi ehl-i ahd, zımmi, 
muahed ve müste'min kelimelerinin karşılıkları için  Cevdet Küçük, “Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi”, Yeni 
Türkiye 38/II (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 692; Müste'minlerin ticari hayattaki rolleri için bkz. Musa Çadırcı, 
Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997 
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cemaatin dini lideri tarafından toplanması usulü benimsendi ve toplanan paralar, dini liderler 

tarafından muhassıllara24 teslim edilirdi.25 

Tanzimat ve Islahat fermanları, gayrimüslümlere önemli kazanımlar sağladığı gibi 

1860'lar da yine düzenlemelere gidilerek Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye'de gayrimüslüm 

milletler de temsil edilmeye başlandı. Ertesi yıl bu konsey, Şura-yı Devlet'e dönüştü ve bu 

merkezi yasa koyucu meclisde bütün milletlerin26 temsil edilmesi, 1876 anayasasında yer aldı. 

P. Dumont; “ne varki iç işlerinde serbest düzenleme hakkını cemaatlere tanımakla Osmanlı 

yönetimi, onların kendi özgürlükleri içinde hapsolmalarına izin vermiştir. Tanzimatın en 

belirgin paradokslarından biri de budur” demektedir.27  

1839 Hatt-ı Hümayununun açıklanması Ermenileri gayretlendirdi ve eğitim atağına 

geçtiler. Merkezde ve taşrada gazeteler çıkartıldı. 1847 yılında Gregoryen patrikliğine bağlı 

14 üyeli Ruhani Meclis, 20 üyeli Yüksek Meclis kuruldu. Özellikle ikinci meclis, ticaret 

erbabı zengin Ermenilerden mürekkep olup bunların gayretleriyle, 1863 Martında  eğitim, 

sağlık, vergi ve adalet gibi önemli hususlarda kısmi otonomi sağlayan milli bir nizamnameye 

sahip oldular.28 

Ermeni ideallerinin sağlanmasının motoru, Ermeni Gregoryen Kilisesidir.29 Ancak bu 

maksat için bazen Katolik ve Protestanlar ile de işbirliği yapmışlardır.30 Gregoryen 

Ermenilerle birleşme teşebbüsleri neticesiz kalan Katolik Ermeniler, bunun üzerine 

kendilerinin ayrı bir cemaat olarak devlet tarafından tanınması için gayret sarf ettiler ve 

                                                           
24 Arapça “tahsil edici” manasına gelen kelime, Osmanlı Devletine Selçukilerden geçmiş olup devlete ait vergi 
ve resimleri tahsil ile mükellef memur karşılığında kullanılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, İstanbul 1993, s. 569 
25 1856 Islahat Fermanı ile cizye sisteminde yapılan değişiklikler için bkz. T. Güran, Tanzimat Döneminde 
Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), Ankara 1989, s. 14 

26 Genel olarak kabul edilmiş dört millet (milel-i erbaa) vardı. Müslüman milleti (millet-i hakime), Ermeni 
milleti (millet-i sadıka), Rum milleti ve Yahudi milleti. Bkz. Nuri Adıyeke, “Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Gayrimüslümlerin Yaşantılarına Dair”, OGES, (Ed. H. C. Güzel), Ankara 
2001, s. 382 

27 Yuluğ Tekin Kurat, “Çok milletli bir ulus olarak Osmanlı İmparatorluğu, OGES, (Ed. H. C. Güzel), Ankara 
2001, s.361; Arshi Khan, “Osmanlı İmparatorluğu: Çokkültürlülüğün Doğulu Mimarı”, OGES, (Ed. H. C. 
Güzel), Ankara 2001, s.376 

28 Tam metin için Bkz. E. Uras, a.g.e, s.167vd. ; Ercüment Kuran, “Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu”, 
YT/37, (Ocak-Şubat 2001), s. 235vd.; Bu dönemde Rusların Ermeniler için hazırladıkları Pologenia hakkında 
bkz. E. Uras, a.g.e., s. 175 ; Yazarsız Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı 
Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) Nşr. E. Cengiz, Ankara 1983, , s. 14 
29 E. Uras, a.g.e., s.154; Katolik Misyonerlerin Ermeniler arasındaki  faaliyetleri için bkz. Ayten Sezer, “Osmanlı 
Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri”,  YT/38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 948-960 
30 Tarih boyunca Ermeni, Katolik, Protestan ve Gregoryen kiliselerinin birleşme teşebbüslerine toplu bir bakış 
için bkz. E. Uras, a.g.e., s.154 s. 128-130 
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1830’da, Fransız sefaretinin de tavassutiyle, Sultan II. Mahmut31 döneminde bu kabul edildi.32  

Aynı süreç 1850’de Protestan kilisesi içinde gerçekleşti.  

Osmanlı Devleti hakkında Elise Reclus, Ubiçini, Prof. Jorga gibi batılı yazarlar dahi 

“Osmanlı Devletinde şahsi hürriyetin hiçbir devlette olamadığı kadar ileride olduğu, 

Ermenilerin bir azınlık olarak çok iyi durumda oldukları” görüşünde hemfikirdirler. Ne yazık 

ki Ermeniler, kendilerine dini ve şahsi meselelerde oldukça geniş bir alan bırakan  

Nizamnamelerini, Lübnan olaylarından sonra siyasi amaçları için kullandılar.33  

 Bu yıllarda ileride Patriklik makamına çıkacak olan Hrimyan, Van’da “Arziv 

Vaspuragan34” yani “Van Kartalı” isimli gazeteyi çıkarmaya başlamıştı. “Seleflerimin 

haklarımızı nasıl aradıklarını biliyorum ve ben çok daha acı bir müdahalede bulunacağım” 

demekteydi.35 Onun tertibatı üzerine Anadolu’dan Patrikhaneye şikayetler yağmaya başladı 

ve uzun münakaşaların ardından bu şikayetler doğrultusunda bir muhtıra hazırlanıp 1871’de 

Hükümete sunuldu. Ana konular vergiler36, memurların suiistimali ve mahkemelerde şahitlik 

durumu olup bunlarında çözüm yolları bizzat askere alınmaları, vergi toplama sisteminin 

değişmesi, bağımsız müfettişlerin tayini, özel mahkemeler kurulması gibi tavsiyeler vardı.37  

1868 yılında Prens Gorçakoff Rus Şark politikasını izah ederken Türkiye için (Ou 

Autonomie, ou Anatomie), yani “ya Hıristiyanlara muhtariyet verilecek yada Osmanlı devleti 

parçalanacak” şeklinde konuşmaktaydı. 
1870'ler Zeytun isyanları ile geçerken, Balkanlar yeniden karışmış, Bosna’da başlayan isyan 

Bulgaristan’a sirayet etmiş, II. Abdülhamit tahta çıkmış ve Meşrutiyet ilan edilmişti. İngiliz 

Sefiri Sör Eliyot ile görüşen Nerses, “Avrupa devletlerinin dikkatini çekmek için ihtilal ve 

isyan etmek gerekiyorsa bunu da çıkarmanın zor olmadığını” söyleyebilecek kadar 

                                                           
31 Ermeniler, Osmanlı Padişahları arasından en çok II. Mahmud’u severler. Ermeni şairlerinden Ohannes 
Sakayan-Hünkarbeğendi’nin mısraları ve Gülzari’nin “Destan-ı Vefat-ı Sultan Mahmud”u bunun en somut 
delilleridir. Bkz. Keork Pamukçiyan, “II. Sultan Mahmud’a Dair Ermeni Harfli Türkçe Dört Manzum Methiye”, 
Belleten LIV/211 (Aralık 1990), s. 1060vd. 

32 Bu yıllarda Yunan isyanı ve Rus işgaline karşı koymak isteyen devletin, bu durumu Fransızlarla bir ittifak  
arayışının vesilesi yapma hususu hakkında bkz. Benjamin Braude, “Millet Sistemi'nin İlginç Tarihi”, OGES, 
(Ed. H. C. Güzel), Ankara 2001,   s.331; Bkz. Davut Kılıç, “Osmanlı Ermenileri Arasında Katolik Kilisesinin 
kuruluş Faaliyetleri”, YT 38/II, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 726-734 
33 E. Uras, a.g.e., s. 178vd. 
34BOA. DH. MUİ. 55-1/54 
35 Ermeni Komitelerinin..., s. 46 
36 Gayrimüslümlerin ödedikleri vergiler konusunda Bkz. Yavuz Ercan, “Osmanlı İmparatorluğunda 
Gayrimüslümlerin Ödedikleri Vergiler ve bu Vergilerin Doğurduğu Sosyal Sonuçlar”, Belleten LV/213 (Ağustos 
1991), s.371 vd.  
37 E. Uras, a.g.e., s. 180vd.; Bkz. Ermeni Komitelerinin ..., s. 17vd. 



 7 

pervasızlaşmıştır. Ayrıca başta İngiliz Hariciye Nazırı Lord Derby38 olmak üzere, Avrupa 

devletlerine şikayetler gitmeye devam etmiştir.  

Artık Türklerin elinden Avrupa toprakları alındığına göre Anadolu'nun da 

parçalanmasıydı. Bunun için de Anadolu'da, Avrupalıların tek kışkırtabilecekleri toplum 

Ermenilerdi ki Anadolu'nun hiç bir yerinde çoğunluk teşkil etmeyen Ermenilere güvenilerek 

parçalama siyasetinin ikinci adımına girişildi.39  

Gazi Osman Paşa Plevne’yi savunmaya devam ederken Padişahın, Ermenilerin de 

muhafız askerliğine katılmaları teklifini sevinçle kabul ettikten sonra, Rusların ilerlemeleri 

üzerine çok zor duruma düşen40 Patrik Nerses Varjabedyan, Yeşilköy önlerine kadar gelen 

Rus ordu komutanının huzuruna çıkarak Kumandan Grandük Nikola’ya, Rus Çarı 

himayesinde41 Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını teklif etti.42 Zaten Çar, 

İgnatiyeff’e bu yönde talimat vermişti. Son güne kadar anlaşma metninde böyle bir madde 

olmadığı halde, Patrik Nerses’in bizzat Edirne’ye gelmesi ve Grandükün evinde misafir 

kaldığı Dadian’ın kızının bizzat bu mesele için ricacı olması  üzerine Grandük Nikola, Çarın 

kesin emri ile böyle bir madde olacağını söyledi. Ayastefanos anlaşmasının 16. Maddesi:  

“Ermenistan’dan Rusya askerinin taht-ı istilasında bulunup Devlet-i Aliyye’ye iadesi 

lazım gelen mahallerin tahliyesi, oralarca devleteynin münasebatı hasenesine muzır 

karışıklıklara mahal verebileceğinden, Devlet-i Aliyye Ermenilerin mütemekkin olduğu 

eyaletlerde menafi-i mahalliyenin icap ettiği ıslahat ve tensikatı bila ifate-i vakit icra 

etmekliği ve Ermenilerin Kürtlere ve Çerkeslere karşı emniyetlerini istihsal etmekliği taahhüt 

eder” şeklindedir.43  

Ancak bu anlaşma Kırım muharebesi ardından, İngiliz ve Fransızların büyük 

masraflarla kurdukları Orta Doğu dengelerini alt üst ettiğinden, daha uygulamaya 

sokulmadan, İngilizler tarafından revize edilmek üzere, Berlin’de yeniden toplantı yapılması 

teklif edildi. Buna yanaşmak istemeyen Rusya, İngiliz avam Kamarasından altı milyon 

                                                           
38 1 Nisan 1978 tarihine kadar İngiltere Dışişleri bakanlığından bulunmuş olup daha sonra yerine Salisbury 
geçmiştir. Bkz. Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 1878-1897, 
İstanbul 1986, s. 5 
39 Bilal Eryılmaz, “Osmanlı Devleti'nde Ermeni Sorunu”, YT/38 (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 640 

40 Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1856-1880), (Nşr. Ş. Orel), İstanbul 1986, s. 150 
41 Himaye sistemi ve sebep olduğu problemler için bkz. Salahi Sonyel, “Osmanlı İmparatorluğunda Koruma 
(protege) Sistemi ve Kötüye Kullanılışı, Belleten LXI/213 (Ağustos 1991), s. 359 
42 Fırat nehrine kadar olan bölgenin Türklere iade edilmeyip Ararat ile birleştirilip Çarın idaresinde kalması, bu 
mümkün olmazsa Bulgarlara verilecek imtiyazların aynen Ermenilere de verilmesi, arazi mutlaka boşaltılacaksa 
Rus askerlerinin ıslahat yapılana kadar bölgeyi terk etmemesi, zabıtaların Ermeni olması, Kürt ve Çerkeslerin 
göçebelikten iskan edilmesi ancak jandarma yazılmamaları, vali ve belediye başkanlarının Ermeni olması şartına 
bağlanmaktaydı. Bkz. E. Uras, a.g.e., s.202 
43 E. Uras, a.g.e., s. 211-219; C. Küçük, a.g.e.,  s. 4 
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sterlinlik bir tahsisat alan Lord Beaconsfield’in Boğaz’a asker göndermesi, Avusturya’nın 

durumunun tam belli olmaması ve Rusların oldukça yorgun olmaları yüzünden masaya 

oturmak zorunda kaldı. İngiltere’nin bu şekilde araya girmesi, Osmanlı Devleti’ne Kıbrıs’a44 

mâl oldu.45 Salisbury’nin ifadesine göre “İngilizlerin Osmanlı devletini sadıkane 

desteklemesinin karşılığı hem Suriye hem de Anadolu sahillerine yakın bir yer, mesela Kıbrıs 

adasının İngiliz yönetimine geçmesiydi. Ancak masraflar düşüldükten sonra vergiler, yine 

Sultanın hazinesine gönderilecekti. Eğer Rus hükümeti bu savaşta aldığı yerleri geri verirse, 

anlaşma geçersiz sayılacak ve ada boşaltılacaktı.”  

13 Temmuz 1878’de imzalanan bu anlaşmanın diğer şartları da Ayestefanos’da 

Osmanlı Devleti’ne yüklenen ağır şartları kısmen hafifletmekle beraber Ermenilerle ilgili 

maddenin girmesine engel olunamadı. Horen Narbey bizzat St. Petersburg’a46 giderek Çar II. 

Aleksandr ve Gorçakoff ile görüştü. Verdikleri sayfalarca yalan yanlış istatistikî bilgilerle, 

Erzurum, Diyarbekir gibi vilayetlerde Ermeni nüfusun Türklerden kat kat fazla47 olduğunu 

iddia edip sonra da bu Türk azınlığın kendilerini katliama tabi tuttuklarını iddia ettiler.  

Berlin Anlaşmasının 61. maddesi; "Babıali, ahalisi Ermeni olan eyalatda, ihtiyacat-ı 

mahalliyenin icab ettirdiği ıslahatı, bila tehir icra ve Ermenilerin huzur ve emniyetlerini 

temin etmeyi taahhüd eder ve ara sıra bu babda ittihaz olunacak tedabiri, devletlere tebliğ 

edeceğinden, düvel-i müşarunileyhin tedabir-i mezkurenin icrasına nezaret eyleyeceklerdir” 

şeklinde çıktı. Ancak Ermeniler Rus murakabesi yerine Avrupa devletlerinin geçmesinden 

pek memnun olmayıp bu konuda hem Rusya hem de Avrupa devletlerinden yüz bulamayınca, 

İstanbul’la görüşüp bizzat Nerses Verjabedyan’ın emri ile “aldatıldıklarını, ancak kendilerine 

bir cevap (muhtariyet) verilinceye kadar da seslerini yükseltmekten vazgeçmeyeceklerini” 

içeren protestoyu çekerek Türkiye’ye geri döndüler.48  

1879'da İngilizler, Osmanlı sefaret politikalarında bir değişiklik yapıp Anadolu 

şehirlerine asker kökenli konsoloslar atadılar.49 Ermeniler ise bu politika değişikliğini, 

                                                           
44Bkz. Nuri Çevikel, “18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrıs'ın da Ermenilerin Durumuna Dair Bazı Tespitler”, YT/38, 
(Ankara Mart-Nisan 2001) 
45 Padişah son anda “hukuk-u şahaneme asla halel gelmemek şartı ile muahedeyi imza ederim” ibaresini 
eklediyse de Türk tarihinde artık bir de Kıbrıs sorunu başlamış olmaktaydı. Bkz. C. Küçük, a.g.e., s. 11 
46 Ermeni Komitelerinin..., s. 54 
47 1.330.000 Ermeni, 729.000 Müslüman Bkz. C. Küçük, a.g.e., s. 13; Erzurum bölgesinde Rus işgalinde Ermeni 
nüfusun dışarıdan izinsiz göçlerle artırıldığı hususunda bkz. M. Hocaoğlu, II. Abdülhamid'in Muhtıraları, 
İstanbul 1998, s. 55 
48 E. Uras, a.g.e., s. 252vd.  
49 Sivas’a Albay Wilson, Erzurum’a Binbaşı Trotter, Van’a Yüzbaşı Clayton ve Kayseri’ye Yüzbaşı Cooper 
atandılar. Bunların ana hatları ile görevleri ahali üzerine araştırma yapmak, yöneticilere öğütler verip ıslahatın 
yürütülmesini takip etmekti.Bkz. B. Şimşir,  İngiliz Belgelerinde..., s. 37 
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kendilerinin bağımsızlıklarının ayak sesleri olarak algıladılar ve konsoloslara kendilerini 

kurtarmaya gelecek İngiliz ordularının öncü kuvvetleri muamelesi yaptılar.  

İngiliz politikaları50 nasıl olsa Osmanlı Devletinin yıkılacağı üzerine şekillenmeye 

başladığından Clayton da kurulması muhtemel Ermeni devletinin her şekilde Rus idaresine 

geçmesi kolay olacağından, ıslahatların İngiliz menfaatlerine göre şekillenmesinden sorumlu 

olduğunun farkındaydı.   

Clayton’un, Salisbury’nin ıslahat programından anladığı, ıslahatın ardından bölgede 

göçlerle Ermenileri çoğaltıp, Türkleri bölgeden gönderdikten sonra, aynı dinden olan 

Süryani51 ve Ermenileri kaynaştırarak Kürtlerin52 de silah zoruyla baskı altına alınmasıydı. 

Zamanı gelince de İngiliz protektorası altında bağımsız bir Ermenistan kurulacaktı.  

8 Ağustos 1878 tarihinde Salisbury, “Avrupalı subaylar (elbette İngiliz) idaresinde 

jandarma kuvvetleri, Avrupalı hakimler idaresinde yeni mahkemeler kurulması ve vergi 

sisteminde dönüşümü içeren ıslahat programını Layard’a verdi ve bu program 19 Ağustos 

tarihinde, Sefir tarafından resmen padişaha sunuldu. Ancak özellikle “hakimlerin Avrupalı 

olması” bahsi hiç de hoş karşılanmadı. Ancak 24 Ekim tarihinde, genel olarak bu 

düzenlemelerin hükümet tarafından da yapılmak istendiği, ancak savaşlar ve parasızlık53 

yüzünden -hükümet memur maaşlarını ödemekten acizdi- başarılamadığı hususları 

belirtilirken, Avrupalı üst düzey hakimler ve jandarma komutanları bahsinde ise, bunların 

sadece danışman memur veya muallim olabilecekleri belirtildi. II. Abdülhamid’in kredi talebi 

İngilizlerce karşılanmadığından, ıslahat projesi pilot bölge Kastamonu’da bile başlatılamadı.54  

Berlin Kongresi Ermeni müzakerecilerinden Minas Çeraz Ayastefanos-Berlin 

karşılaştırmasını şöyle yapar.55 Ayastefanos’da yalnız Rusya arkamızdayken, Berlin’de 

Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa, İngiltere, İtalya ve yine Rusya oldu. Önce ıslahat 

yapılacak yerler Rus işgali altındaki Erzurum civarıyken, sonradan Ermenilerin yaşadıkları 

                                                           

50 Konsolos görevlisi Rassam acı ve ızdırapları yerinde görmek üzere bölgeye gitti. Bkz. Tuncer Baykara, 
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I (Anadolu’nun İdari Taksimatı), Ankara 1988, s.124 
51 İngilizler Süryaniler üzerine böyle hayaller kurarken Süryani Başpapazı (Horepiskopos) Aziz Günel “Süryani 
kadim cemaatinin (Rumlarla, Ermenilerle, Keldanilerle, Nasturilerle, Protestanlarla ve ne de Latin Katoliklerle 
hiç bir alaka ve ilişkisi olmamıştır. Bu unsurlardan bir gün olsun maddi ve manevi yardım görmemiş ve onlara 
da yardımı olmamıştır” demektedir. Bkz. A. Günel, Türk Süryaniler Tarihi, Diyarbakır 1970, s. 307; Y. Ercan, 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Bazı Sorunlar ve Günümüze Yansılamaları, Ankara 2002,  s.67 
52 Kürtlerin, Türklerin bir boyu olduğu hakkında bkz. Bahaeddin Ögel vd. Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde 
Doğu Anadolu, Ankara 1985, s. 61; İndo-Avrupai dilleri ve ırkı ile bir ilgilerinin olmadığına dair iddialar için 
Bkz. Dr. Fritz, Kürtlerin Tarihi, İstanbul 1992 
53 İngiltere Anadolu Başkonsolosu unvanıyla Bursa, Konya, Kayseri ve Kastamonu hakkında raporlar yazacak 
olan Albay Wilson, Osmanlı zabitlerinin silahları hakkında “İngiltere’de bir silah müzesine konulacak olsalar 
ziyaretçilerin tebessümlerini uyandıracağını” söylemektedir. Bkz. C. Küçük, a.g.e., s. 46 
54 C. Küçük, a.g.e., s. 28 
55 Tam metin için Bkz. B. Şimşir, a.g.e., s. 29; E. Uras, a.g.e., s. 268vd. 
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her yer bu kapsama alınmıştır. Yani Rus ordusunun gitmesinden sonra ortada  kalması kesin 

olan Ermeni ıslahatı kesinleşmiş oluyordu. Rusya’nın desteği yanında İngilizlerin bulunması, 

her zaman bizim için daha elverişli bir durumdur. Ayastefanos’da bir sorgu mekanizması 

olmadığı halde, Berlin’de Osmanlı Devletinin zaman zaman Avrupa devletlerine bilgi vermesi 

şarta bağlanmıştır. Son olarak Minas Çeraz, Berlin’in 16. maddeyi,  61. maddeye çevirmekten 

ziyade “vatan ve yurdun ihya edilebileceği bir ortamın doğduğunu” söylemektedir.  

1879 da Erzurum’da Osmanlı hükümeti, özellikle jandarma kuvvetlerini verilen ıslahat 

sözleri doğrultusunda reforma tabi tutup Binbaşı Trotter’in bölge hakkındaki raporları son 

derece olumlu olmasına rağmen, Patrik Nerses Verjabedyan “Rumeli’den56 göçürtülen 

Müslümanların Muş’a yerleştirilmeleri veya bölgede meydana gelen Ermeni katliamları” gibi 

hayali dosyaları durmadan Layard kanalı ile ortaya sürmesi, işleri zorlaştırmaktaydı. İki devlet 

arasında ilişkiler bu kadar sıcakken politika sadece Layard, Türk ve İngiliz hükümetleri 

arasında şekilleniyor, Türkiye İngiltere sefiri Rum asıllı Kostaki Musurus Paşa, Londra’da 

turist gibi davranıp devletinin İngiltere ile ilişkilerinde olumlu bir gelişmeye sebep olmadığı 

gibi, kendisi ile nadiren haberleşiliyordu.57 

1880 Nisanında iktidara gelen Liberal partinin başbakanı Gladstone58, derhal bu işin 

takipçiliğine soyundu. İngiltere’nin bundan sonraki politikası, Osmanlı devletinin dağılmasını 

geciktirmek yerine, menfaatlerin korunmasında bizzat hizmet edecek İngiltere müteşekkiri bir 

Ermenistan kurdurmaktı. Bunun için yeni dışişleri bakanı Granville tarafından derhal 

Layard’a, Berlin anlaşmasının maddelerinin uygulanması için emir verildi.59  

7 Eylül 1880 tarihinde, İngiltere liderliğinde diğer devletlerin de desteklediği çok sert 

bir nota hükümete verildi. Bu notada devletler, II. Abdülhamid’in çok üzerinde durduğu 

“devletin her yerinde ıslahat” meselesinden ziyade sadece Berlin anlaşmasında öngörülen 

yerlerde ıslahat istemektedir. Ayrıca kanunlar yapılırken, Ermeniler lehine pozitif ayrımcılık 

istenmekte ve Goschen’in tabiri ile aynı kanunların Ermeniler ile “vahşi Kürtlere”nasıl 

uygulanacağı sorulmuştur.60 

                                                           
56Rumeli’den, 93 harbi ve sonrasında çok zor şartlarda Anadolu’ya göçmek zorunda kalan Balkan Türklerinin 
durumları hakkında özellikle İngiliz arşivlerinde yer alan belgeler için Bkz. B. Şimşir, Rumeli’den Türk 
Göçleri Belgeler I (1877-1914), Ankara 1968, s.109vd. 
57 Lord Salisbury’ye göre Musurus Paşayla siyasi mevzuları görüşmek, sadece bir zaman kaybıydı. Bkz. C. 
Küçük, a.g.e., s. 70 ;  Altan Deliorman, Türklere Karşı Ermeni Komitecileri, İstanbul 1980, s.55 
58 22 Temmuz 1880 tarihli Avam Kamarasında yaptığı bir konuşmadan; “Vaktiyle büyük devletlerin, toprakları 
içindeki Hıristiyanlar için Osmanlılara baskı yapmaları, 20 yıldır sadece Avrupa’nın politikasını değiştirmesi 
gerektiğini ispat etti. Dağılmasından ne kadar rahatsız olursak olalım, yükümlülüklerini yerine getirmezse, 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü kendi imkanları ile sağlamaya mecburdur bkz.C. Küçük, a.g.e., s. 82  
59 C. Küçük, a.g.e., s. 59; Verilen bütün ıslahat tekliflerinin tam metinleri ve olayların gelişatı hakkında bkz. M. 
Süreyya Bey, a.g.e. 
60 C. Küçük, a.g.e., s. 85vd. 
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Bir ara yeni sefir Goschen'in, “Sultan görevini yapmazsa İngiltere’nin Kıbrıs 

anlaşmasından doğan Türkiye’yi koruma yükümlülüğünün ortadan kalkacağını” söylemesi 

üzerine “öyle ise Kıbrıs’da hala ne arıyorsunuz” cevabını alınca, bu mesele hemen 

kapanmıştır.   

Ermeni ihtilalcilerinin Avrupa’da hazırlıkları fikri bazda devam etmekteyken, 

Rusya’ya yakın olan kanat ise sadece gazete, dergi ile bu işin olmayacağını kavrayıp çoktan 

Marksist İhtilalcilerin yoluna girmişlerdi61. 1877’de Cenevre’de, Avetis Nazarbekyan ve 

arkadaşları Hınçak derneğini kurarak bağımsız Ermenistan’ın yalnızca “şiddet kullanılarak” 

kurulabileceğini ilan ettiler. Taşnaksûtyun Cemiyeti ise 1890’da Tiflis’te kuruldu..62 

Cemiyetler, Ermeni halkının Osmanlı devleti ile hiçbir münasebetinin olmamasını  

istediklerinden devlet memurlarını öldürüyorlar63, zenginlerden ise düzenli olarak  haraç alıyorlardı.64 

Olayları gözlemlemek amacı ile İngiltere'den gelen Topçu Yüzbaşı C. B. Norman yazdığı 

raporunda ; “dinlediğimiz soykırım, tecavüz ve soygun haberlerinin hiç biri, bir tek Avrupalı 

tarafından görülmemiştir65 diyerek farklı bir bakış açısı ortaya koyar.  

Sason66 olaylarının ardından verilen memorandumun cevabında; Padişahın böyle bir 

ıslahatı destekleyeceğini ancak bunun bütün memlekete şamil olması gerektiğini, teklif edilen 

maddelerin çoğunun İdare-i Umumiye-i Vilayat kanununda var olduğu, Jandarma ve polis 

mahkemeleri kurulması fikrinin kabul edilemeyeceği, göçebe aşiretlerin yerleştirilmesinin 

muvafık görüldüğü, vilayetlerin nüfus oranlarına  göre, gayrimüslimlerin memur, jandarma  

ve polis olabilecekleri ilan edildi.67 Cevap, ülkenin diğer yerlerinin Ermenilerin yoğun 

yaşadıkları Vilayat-ı Sitte’den pek farkı olmadığı şeklinde idi. Ancak her zamanki mazeret 

                                                           
61 Aynı yılda, İngiliz Büyükelçisi Layard’ın raporundan, Van’da Ermenileri Ruslar lehine tahrik etmek 
istemeyen Ermeni papazının Ruslar tarafından nasıl boğularak öldürüldüğünü öğrenmekteyiz. B. Şimşir, İngiliz 
Belgelerinde.,  s. 104 
62 Harutyun Vehabedyan'ın patriklikden indirilmesi ve Minas Çeraz'ın faaliyetleri için Bkz. Ermeni 
Komitelerinin... , s. 19-20; Tachnaktzotioun  gazetesinin basılmaya başlanması Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni 
Olayları Tarihi I, Ankara 1998, s.3 
63 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 140-154 
64 Yüzbaşı Norman, “Ermeni Rezaletinin İçyüzü”  (“Ermenilerin Maskesi Düşüyor” adıyla Nşr. Y. Ercan), YT 
37 (Ocak-Şubat 2001), s. 541 

65 Y. Ercan, “Ermeniler ve Ermeni Sorunu”, (Nşr. H. C. Güzel), Ankara 2001,, s.101; Cengiz Göktepe, “Tehcir 
Kanununun Sebep ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Hayali Ermenistan ve Soykırım Hikayesi 
(Uluslararası Tarih Sempozyumu Bildirileri), (5 Haziran 2001), s. 28; Yüzbaşı Norman, a.g.m., s.535-549 
66 Sasun Ermenilerinin daha 12. yüzyılda bile hakimiyetleri altında yaşadıkları Sökmenlilere karşı isyanları için 
bkz. Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1993, s. 95 
67 E. Uras, a.g.e., s. 329 
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yine arkasında söyleniyor ve devletin bunu yapmak için gerekli paraya sahip bulunmadığı, 

“eğer yardım edilirse” ıslahatların başlatılacağı ekleniyordu.68 

 Ancak yavaş yavaş İngilizlerin maksadını farkeden Rus Hariciye Nazırı Lobanoff 

İngiliz elçisine şöyle demektedir;69 “Rusya, Türk idaresindeki Ermenilerin daha geniş can ve 

mal emniyetine kavuşmasından memnuniyet duymakla beraber Asya’da Ermenilerin imtiyazlı 

olacakları bir toprak yaratılmasına karşıdır. Elçilerin tasarısına göre bu toprak çok geniş 

olup neredeyse Anadolu’nun yarısını kapsıyor. Bu duruma Rus Ermenileri çok 

heyecanlandığından bölgeye para ve silah gönderilmemesi için tedbirler alındı. İngilizler 

bölgeye uzak olduğundan netive hakkında ilgisiz olacaklarını anlamakla beraber 

sınırlarımızda yeni bir Bulgaristan kurulmasına müsaade edemeyiz.”  

 Artık Ruslar, kendilerinin güneye inmek için attıkları her adımda önlerine yeni bir set 

çekilirken İngilizlerin Kıbrıs ve Mısır örneğinde olduğu gibi yeni bir toprak parçası 

kazanmalarına tahammül edememektedirler. Dolayısı ile İngiltere bu kazanımlarını artırmak 

için Rusya önüne hayali tehditler ve teklifler koymakta; ancak Ruslar, 1856 rollerinin 

değiştiğini fark edip Türkiye’nin toprak bütünlüğünü savunmaktadırlar.  

 1888’den beri patriklik makamını işgal eden Patrik Aşıkyan’a, Sasun olaylarına engel 

olmak istediğinden, Diyarbakır Ermenilerinden Agop’un70 öldürmek kastıyla harekete 

geçmişken yakalanması üzerine Aşıkyan istifa etti. 71 

 Fransız sefarethanesinde yapılan çalışmalar neticesinde 20 Ekim 1895 tarihinde, 

Islahat Nizamnamesi ilan edildi. Buna göre72;  

Vilayat- Sitte’de vali, mutasarrıf ve kaymakamların yanına birer Hıristiyan yardımcı 

verilmesi, memurlar, polis ve jandarmanın dini nisbiyete göre seçilmesi, çoğunluğu Hıristiyan 

olan nahiyelerde Meclis azalarının Hıristiyan olması, göçebe aşiretlerin disiplin altına 

alınması  hükümleri karara bağlanmıştı. Ayrıca Babıali’de, bir Müslüman başkanlığında eşit 

sayıda Müslüman ve Hıristiyan üyeden oluşan bir Daimi Teftiş Komisyonunun kurulması da 

kararlaştırılmıştı.  

Önceleri, Doğu Anadolu’nun Girit, Lübnan ve Balkanlara benzemediğini söyleyip 

Ermeni muhtariyetinin imkansızlığından bahseden Salisbury, Ağustos 1878 tarihli hazırladığı 

                                                           

68  Bu yıllarda Ermeniler için jandarma kadroları açıldı ise de halk ilgi göstermedi. Bkz. Musa Şaşmaz, 
“Ermeniler Hakkındaki Reformların Uygulanması”, OGES, (Ed. H. C. Güzel), Ankara 2001, s.182 
69 C. Küçük, a.g.e., s. 126vd. 
70 H. Nazım Paşa, a.g.e., s.14 
71 Kendisine bir daha patrik olmak isterse öldürüleceği tebliğ edildi. Ermeni Komitelerininin..., s.300 
72 Tam metin için bkz. E. Uras, a.g.e., s. 344-355 
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dudak uçurtacak şartlar içeren reform projesi ile Anadolu’yu bir Mısır ve Hindistan yapmaya 

çalışıyordu. 

Padişah, Ekim ayı sonlarına kadar bu meseleyi oyaladı zira Balkanlar ve Lübnan’da 

verilen her bir taviz, daha sonra Osmanlıların yüzüne daha sert bir ıslahat talebi olarak geri 

gelmiş ve sonunda iş muhtariyete dayanmıştı. Padişah idari, askeri ve adli sahalarda ıslahat 

yapmayı kabul etmekle beraber bunun için İngiltere’den maddi yardım da istedi. 

Avrupa’nın, Osmanlı Devleti ile tek temas noktası Ermeni Meselesi değildi. 1897 de 

hazırlanan son ıslahat programı, Girit İsyanı patlak verip bütün dikkatler oraya yöneldiğinden, 

nasıl olsa makes bulmayacağından Babıali’ye verilmedi ve ıslahat düşüncesi Balkan harbinin 

sonuna kadar bir kenara bırakıldı.73  

Bu yıllarda, bir taraftan İstanbul’da Kürtlerin devlete karşı kışkırtıldıkları iddiaları 

dolaşırken diğer taraftan da Kürtlerin devamlı olarak Ermenilerin hayvanlarını aşırmalarından 

şikayet ediliyordu. İngiliz Konsolos Yardımcı vekili Safrastian, Konsolos McGregor’a yazdığı 

mektupta “Kürtler ne Arap ne de Arnavut’turlar... Yarın önderlerine bir geçim kapısı bulunsa 

olayların tamamı sönüp gider “ demektedir.74  

Ermeni kökenli olduğu bilinen Safrastian’ın devamlı Kürtlerin Ermeni köylerine 

saldırdıklarına dair raporları, İngiliz Hariciyesinde dahi abartılı bulunmuş ve Bitlis raporu 

hakkında “bu oldukça kötü bir rapor, Ermeniler de en az Kürtler kadar suçlu ama Safrastian 

bunu kabul etmiyor” denmektedir. Bitlis’ten Erzurum’a giderken, bölgenin hem Müslümanlar 

hem de Hıristiyanlar için tam bir dehşet içinde olduğunu söylemekte ve Mutki aşireti reisini 

“gaddar bir şeytan” olarak tanımlamaktadır.75
 

 New York Herald gazetesinin, Ermeni olaylarının Amerikan basınına aktarılması için 

1897 yılında gönderdiği gazeteci Dr. George H. Hepworth, “Şayet İngiliz ve Rus desteği 

olmasaydı hiç bir şey yapamazlardı. Şayet Türkler katliam yapmak isteseydi, şu an 
                                                           
73 K. Gürün, a.g.e., s. 225 
74 Genç sancağından çekilen ve Ermenilerin Kürtlere ait tapulu arazileri nasıl gasbettiklerine dair telgraf bkz. 
BOA. DH. MUİ. 86-1/61 
75 Osmanlı-Rus-İngiliz üçgeninde , Ermeni ilişkilerine farklı bir bakış açısı Bkz. BOA. DH. MUİ. 71/68; S. 
Sonyel, “Osmanlı İmparatorluğunun Son Dönemi ve Türkiye’yi Bölme Çabaları (1908-1918)”, Belleten LV/231, 
(Ağustos 1997) s. 359; BOA. DH.ŞFR 51/14; BOA. DH.ŞFR 51/130; BOA, DH.ŞFR 53/222; Van, Bitlis ve 
Erzurum vilayetlerine DH.ŞFR 50/127; Halbuki Batvan Aşîret Re’îsi Ömer, Dirşev Aşiret Reisi Ömer ve Şırnak 
Aşiret Reisi Abdurrahman imzalarıyla 1919 yılında Dahiliye Nazırlığına gönderilen telgrafda “Kürdistân'ın 
Ermenistân'a kalble âbâ vü ecdâdımızdan bu âna kadar miyânelerimizde vukû‘a gelen kıtâl ve Ermenilerin biz 
Kürdlere îkâ‘ eyledikleri fecâyi‘ u şenâyi‘, hâlâ bâkî iken yüzbinlerce Kürdlerin Ermenilere hâkimiyyet i‘tâsıyla 
mukadderâtımızın pençe-i zulmlerine teslîmindeki teşebbüsât ye’s ü kederle istihbâr kılınmakdadır. Ermeniler 
hâkimiyyet ni‘metine müstehıkk olamayacakları zâhir ise de bu gibi şâyi‘ât sağîr u kebîr, zükûr u inâs dâhil 
bulunduğu hâlde bütün Kürdlerin dîn-i mübîn-i İslâmiyyet'i ve rûhâniyyet-i Hazret-i Peygamber'i nâmûsları gibi 
muhâfaza ve müdâfa‘a uğurunda katre-katre kanlarını akıtacak bunları maksad ve ârzûlarına muvâfık 
etdirmeyeceklerini kasem ile yemîn ederiz” dediklerinden, ayrılık fikrinin Kürtler arasında o yıllarda da 
çoğunluk olmadığı anlaşılıyor. Bkz. BOA. DH.EUM. AYŞ 4/83 No: 1-4; B. Şimşir,  İngiliz Belgelerinde...,  s. 
111vd.; BOA. HR.SYS 2789/35 
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yeryüzünde bir tek Ermeni kalmazdı” demektedir.76   İsveçli meşhûr seyyâh Doktor "Swen 

Hedden" Anadolu seyahatinin ardından yazdığı eserinde  bunu desteklemektedir77  

B. Lewis'e göre; “Türkler için Ermeni hareketi, bütün tehditlerin en öldürücüsü idi. 

Fethedilmiş Sırp, Bulgar, Arnavut ve Yunan topraklarından uzak eyaletleri terk ederek ve 

İmparatorluk sınırlarını yurda yaklaştırarak isteksiz de olsa çekilebilirlerdi Fakat 

Kafkaslar'dan Akdeniz'e kadar bütün Asya Türkiye'sinde yayılmış olan Ermeniler, Türk 

yurdunun kalbinde uzanıyorlardı ve bu toprakları terketmek bir kırpılma değil, Türk 

devletinin dağılması anlamına gelirdi”78 

 

 C-I. DÜNYA SAVAŞININ PATLAMASI VE ORTAYA ÇIKAN 

 KONJONKTÜREL DURUM 

 I. Dünya Savaşını hazırlayan etkenleri E. Z. Karal ulusal devlet sistemi, aşırı 

ulusçuluk, savaşçılık zihniyeti, birbirine düşman gruplar ve emperyalizm olarak 

açıklamaktadır.  

 XIX. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da, endüstri devriminin etkisi ile 

görülmemiş bir hammadde ihtiyacı ortaya çıkınca kıta Avrupası, devletlere dar gelmeye 

başladı ve toprak kazanma, silahlanma mücadelesi, dünyanın Avrupa’ya göre geri kalmış 

yerlerine sıçradı. İngiltere, Fransa ve sonradan Almanya ile İtalya birliklerini tamamlayıp bu 

yarışa sanayi güçleri desteğinde orduları ile katılırlarken, bir türlü diğerlerinin sergilediği 

sanayi performansını ortaya koyamayan Rusya ise; Asya’nın diğer yerlerinde yayılmakla 

beraber asıl gözünü İstanbul’a dikerken gerekçesi din ve uygarlık idi. 

 Cihan Savaşı başlamadan daha 15-20 yıl önce, Kuzay Afrika’da İngiliz-Alman 

rekabeti (Mısır), Afrika içlerinde İngiliz-Fransız rekabeti yine İran üzerinde İngiliz-Rus 

rekabeti Osmanlı Devletini kuşatmıştı. Mücadelenin en sıcak yaşandığı alan ise İngiltere’nin 

Hindistan yolları güvenliğini sağlamak için ele geçirdiği Mısır ve Kıbrıs yanında, Almanların 

da Bağdat demiryolları imtiyazını ele geçirmeleriydi. 

 Ancak bu devletlerden hiçbiri, kendisini bu kadar zor bir mücadelede yalnız görmek 

istemediğinden, menfaatler ve güce tahassun etme ihtiyacı Alman-Avusturya-İtalya ve 

Fransa-Rusya-İngiltere ittifaklarını doğurdu.  

 Alman tehlikesinin bertaraf edilmesi için, 1893’de Fransa ile Rusya’nın, 1904’de 

sömürgelerdeki anlaşmazlıların sona erdirilmesi ve İngilizlerin Kıbrıs, Fransızların da Fas 

                                                           
76 Bayram Kodaman, “Bir Amerikan Gazeteci Gözüyle Ermeni Meselesi”, Belleten XLIX/195, (Aralık 1995), 
s.569vd 
77 BOA. HR.SYS 2884/42 No: 1,2 
78 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara 1998, s. 254 
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hakimiyetinin tanınması şartıyla İngiltere ve Fransa, 1905 tarihinde, Rusların Japonlara 

yenilmesinin ardından, İngiltere için Asya sömürgelerinde Rusya’dan ziyade Almanların 

özellikle Osmanlı imtiyazları nedeniyle daha fazla tehdit oluşturmasıyla 1907 tarihinde 

Rusya-İngiltere ittifakları kuruldu. İngilizler, Rusya’nın Türkistan, Ruslar da İngilizlerin Tibet 

ve Afganistan hakimiyetlerini tanırken, İran bölüşüldü.79  

 Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Fransuva Ferdinand yanında eşi olduğu halde 

ile Sarayova’da gezerken, Gavrilo Princip adında bir genç tarafından kurşunlanarak  

öldürülmesi bulunmaz bir savaş fırsatı idi. Sırplar bu hususun Lahey’e götürülebileceğini 

belirttiler ise de Avusturya tarafı ilişkilerin kesildiğini ilan etti. 

 28 Temmuz tarihinde, Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a savaş açması demek, 

Rusya ile Almanya’nın karşı karşıya gelecek olması demek olduğundan, anlaşmalar gereği 

bütün itilaf ve ittifak devletleri savaşa dahil olmak zorundaydılar. Yani ilk başlarda Slav-

Cermen mücadelesi, kısa bir süre sonra dünya savaşına dönüşecekti.  

 Artık fazla zaman kaybına tahammül edemeyen Almanlar, 1 Ağustos tarihinde 

Rusya’ya, 3 Ağustos’ta da Fransa’ya savaş ilan ettiler. İngiltere’nin özellikle gıda ihtiyacını 

karşıladığı Belçika ve Hollanda’nın da Alman hedefi haline gelmesi, İngiltere’yi de savaşın 

içine çekti ve 5 Ağustos’da Almanlar'a savaş ilan ettiler. 

 Bu yıllar, Osmanlı devletinde özellikle Liman Van Sanders’in şahsında temsil edilen 

Alman nüfuzunun arttığı yıllardı. Savaş arifesinde, Osmanlı Devletinin bu savaşa girmesini en 

azından şimdilik ne İtilaf devletleri ne de Almanlar istemiyordu. Zira iki tarafa da yapılan 

ittifak teklifleri reddedilmişti. İtilaf devletleri, elbette böyle bir müttefikin sadece kendilerine 

kambur olacağından ve savaştan sonra kendi müttefiklerine saldırmak zorunda kalmamak için 

dışarıda kalmasını desteklerken, Almanlar da özellikle Trablusgarb ve Balkan Savaşları 

maceralarından sonra, Osmanlı ordusunun ne kadar zor durumda olduğunu yakinen 

biliyorlardı. 

 Osmanlı Devletine Almanların yaptığı ittifak teklifi, Sadrazam Sait Halim Paşa’nın 

“devletin geleceğini kurtaracaktır” sözleri ile 2 Ağustos80 tarihinde (Almanlar, Ruslara savaş 

açtıktan bir gün sonra) Sadrazam, Enver ve Talat Paşalar ve Meclis Başkanı Halil Bey 

haricinde, hiç kimsenin haberi olmadan kabul edildi. 

 10 Ağustosta Goeben ve Breslau Alman gemileri, Çanakkale önlerine geldiler 

Uluslararası anlaşmalara göre bu gemiler ya karasularından dışarı çıkartılacak yada 

                                                           
79 Enver Ziys Karal, Osmanlı Tarihi IX, Ankara 1996, s.302vd; Bu bölüşümlerin dünya siyasetinde ne kadar 
etkili sonuçlar doğurabileceğinin tahmini için bkz. Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, Ankara 1989 
80 E. Z. Karal, a.g.e., s. 384 
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silahsızlandırılıp savaş sonuna kadar emanete alınacaktı. Gemilerin satın alındığının 

açıklanması İtilaf devletlerinin hiç hoşuna gitmedi. Çünkü Rusya için bir de güney cephesi 

çıktığı gibi İngilizlerin de Hindistan sevkıyat yolları tehlikeye girmekteydi. Ayrıca 

topraklarında Almanların ağır saldırılarına maruz Fransızlar için de elbette bu olumsuz bir 

gelişmeydi. İtilaf devletleri, Osmanlıları avaşın dışında tutmak amacıyla bazı teklifler öne 

sürdü. Ancak kapitülastonların kaldırılması onlar için bile sürprizdi.  

 24 ekim tarihinde Karadeniz'de Rus gemilerine savaş ilan edilmeden saldırı emri 

verildi. 29 Ekim tarihinde, Türk ve Rus donanmaları arasında meydana gelen bir kaç 

çatışmanın ardından Odessa ve Feodosya Novorossisk'de bulunan stratejik tesisler vuruldu.  

 Rus Elçisinin İstanbul'dan ayrılmasının ardından, kadim emellerinin 

gerçekleştirileceğini ihtiva eden bir metin ilanı ile Ruslar, Kasım başında saldırıya geçtiler. 

Her ne kadar Osmanlılar İngiltere ve Fransa'ya da benzer notalar vermişseler de 1 Kasım'da 

onların da elçileri ayrıldı ve 5 Kasım'da da savaş ilan ettiler.11 Kasım'da da Osmanlı devlet, 

İtilaf devletlerine savaş ilan etti. Bu savaş, Osmanlılar açısından çok acımasız bir mücadele 

olup galip geldiği takdirde sınırları değişmiyecek, yenilirse parçalanacaktı.   

   

 D- COĞRAFYA, NÜFUS VE KİLİSE FAKTÖRLERİ 

  Ermenistan kelimesinin manası ve işaret ettiği bölge meselesine girilmeden önce, 

kelimenin Türk-Türkiye örneğinde olduğu gibi Ermeni milletinin yaşadığı coğrafya değil, 

kendilerini Hayk olarak ifade eden ve kendilerine başka milletler tarafından Ermeni denilen 

milletin yaşadığı yer, olduğunu söylemede fayda vardır. Dillerinde, bizim Ermenistan 

dediğimiz coğrafyayı karşılayan farklı bir kelime bulunup bu da “Hayastan”dır.81 K. Gürün ve 

E. Uras eserlerinde, Ermenilerin Avrupa’dan mı, yoksa Kafkaslar üzerinden mi bölgeye gelen 

bir kavim olduğu konusunda, farklı yazarlardan alıntılar yaparak uzun bilgiler verirler.82 

Ancak bunlar arasında kesin bir konu vardır ki o da Ermenilerin Anadolu’nun öz evlatları 

olmadığı gerçeği ve Urartular83 ile de bir münasebetlerinin olmadığıdır. İlk defa Darius 

yazıtlarında geçen Ermeni ifadesini, bir coğrafyanın ahalisi manasında anlamak pekala 

mümkün olup Anadolu’ya gelebilecekleri en erken tarih MÖ. VI. asırdır ve olup ancak Büyük 

İskender’in seferinde Anadolu’da oldukları ve bağımsız olmayıp bir İran eyaleti olarak 

yaşadıkları bilinmektedir.84 İsim Darius yazıtlarından başka Heredot Tarihi'nde de geçer 

ancak bazı Ermeni araştırmacılar da dahil bütün tarihçiler, buradaki Ermenistan veya orijinal 

                                                           
81 K. Gürün, a.g.e., s. 19 
82 E. Uras, a.g.e., s.16vd.; K. Gürün, a.g.e., s. 23vd. 
83 AFİF Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular (Eastern Anatolia and Urartians), Ankara 1992, s. 43 
84 K. Gürün, a.g.e., s. 29 
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haliyle Armen kelimesinin, Anadolu, Rumeli, Mezopotamya gibi bir bölge ismi olduğu 

konusunda ittifaktırlar.85  

Ermeni coğrafyacılarına göre Ermenistan, kuzeyde; Karadeniz ve Gürcistan, güneyde; 

Elcezire, Suriye ve Akdeniz, doğuda; İran ve Hazar Denizi, batıda da Akdeniz ve Küçük 

Asya’dır. Bu sanki bir dağ adasını andıran bölgeyi, Fırat nehri ikiye bölüp doğusuna Büyük, 

batısına Küçük Ermenistan denirdi.  

 1340’larda İlhanlı devletinin son dönem idari yapısı hakkında bilgi veren Hamdullah 

Müstevfi, eserinin Vilayet-i Ermen başlığında, “Dar-ül Mülk’ü Ahlat olup Erciş, Aladağ, 

Bargiri, Hoşab, Malazgirt, Van ve Vastan” şehirlerini saymaktadır.86  

 Anadolu coğrafyasının oldukça zorlu şartlar sunduğu bu ortamda yıllarca devletin 

“farklılıkların korunarak devam ettirilmesi” ilkesinden istifade eden Ermeniler fırsat 

bulduklarında isyan etmekden kaçınmamışlardır. 87  

 Osmanlı Devletinde nüfus sayımları ve ilgili kurumlar, Ermeni sorunundan çok daha 

önce gündeme girmiştir. İlk nüfus sayımı, 1831 yılında Dahiliye Nezareti bünyesinde Ceride-i 

Nüfus İdaresi tarafından yaptırılmış ancak amaç asker ve vergi alımının daha sağlıklı 

rakamlara dayandırılması olduğundan, sadece erkekler sayılmış, Arabistan, devletin tam 

manası ile hükmedemediği Doğu Anadolu'da göçebe aşiretlerin bir kısmı, vergiden ve 

askerlikden azade olan din adamları sayılmamıştır.88 Bütün dünyada 19.yy da Ermeni 

nüfusunun üç milyonu bulup bulmadığı belli değilken patrikhane, sadece bu kadar Ermeninin 

Türkiye’de yaşadığı iddialarını dahi bazan ortaya dökmüştür.89  

Ermeni komiteleri ve Avrupa devletlerinin, Osmanlı devletinde ıslahat talep ederken 

hep çarpıttıkları rakamlarla yola çıkmaları, Osmanlı Devletini sağlam bir nüfus sayımı 

yapmaya sevk ettiğinden 5 Temmuz 1881 tarihinde Sicil-i Nüfus Nizamnamesi neşredilerek 

sayıma başlandı ve ancak zamanın şartlarından dolayı netice, “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyenin 

1313  Senesine Mahsus İstatistik-i Umumiyesi” adı altında yayınladı. 

 

                                                           
85 Y. Ercan, “Ermeniler ve Ermeni Sorunu”, YT/37, (Ankara Ocak-Şubat 2001), s. 37 
86 T. Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I (Anadolu’nun İdari Taksimatı), Ankara 1988, s.74 
87 Yaşar Akbıyık, “Arşiv Belgeleri Işığında Zeytun Ermeni Meselesinin Halli”, YT 38, (Ankara Mart-Nisan 
2001), s. 777; Yaşar Akbıyık, “Haçin Ermenileri”, YT 38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 794; B. Eryılmaz, 
“Osmanlı Devleti'nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım”, YT/38, (Ankara Mart-Nisan 2001), 
s. 702; İslam devletlerinde yaşayan Hıristiyan veya diğer din mensuplarının hukuki statüleri ve pratikteki 
durumları için bkz. L. Öztürk, İslam Toplumunda Hıristiyanlar, İstanbul 1998 
88 Hikmet Özdemir vd., Ermeniler: Sürgün ve Göç, Ankara 2005, s. 7 
89 Benzer nüfus artırma taktikleri için bkz. Mesut Çapa, Pontus Meselesi Trabzon ve Giresun'da Milli 
Mücadele, Ankara 1993 
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Vilayet Müslüman Ermeni 
Diğerleri Ermeni 

Oranı % 

Erzurum 445.548 101.138 3.356 23 

Van 59.412 60.448 - 102 

Bitlis 167.054 101.358 - 61 

Harput 300.188 73.178 543 24 

Diyarbekir 289.591 46.823 1.166 16 

Sivas 766.558 116.545 37.813 14 

Toplam 2.028.351 499.490 42.878 24 

 Oysa 7 Eylül 1880 tarihinde, Patrikhanenin hazırlayıp elçiler kanalı ile Babıali’ye 

sunulan listede durum çok farklıdır. 

Vilayet Müslüman Ermeni Diğerleri Ermeni Oranı % 

Erzurum 60.000 134.000 75.000 99 

Van-Muş-Bitlis 20.000 252.000 230.000 100 

Sivas 65.000 57.000 20.000 67 

Harput 70.000 158.000 67.000 115 

Diyarbekir 55.000 88.800 150.000 43 

Toplam 270.000 689.800 542.000 85 

 

Vartan Artinian, 1478 yılında İstanbul’da yaşayan 120.000 nüfustan, 817 hanesinin 

Ermeni olduğunu söyler.90 Basmaciyan, 1915 yılında Türkiye’de 2.380.000 olmak üzere 

dünyada toplam 4.160.000 Ermeninin yaşadığını iddia eder.Turnbize, 1900’lerde Türkiye’de 

1.300.000 olmak üzere, İran ve Rusya’da toplam 2.550.000 rakamını verir. L. de Contensen 

ise 1.150.000 Anadolu’da olmak üzere toplam 3.100.000 der.Prof. Vambery, “Armenien and 

Kurden” isimli makalesinde bölgede yaşayan yaklaşık altı milyon nüfusdan 1.131.125’inin 

Ermeni olduğunu yazarken, İngiliz seyyah Lynch Ermenilerin bütün nüfusunu 2.427.397 

olarak verir ve Türkiye’de bunun 937.000 kadarının yaşadığını belirtir.91  Vilayat-ı Sitte 

Ermenilerinin sayısını ise 387.746 olarak verir.92 Bunlardan anlaşıldığına göre genel rakam, 

bir milyon ile bir buçuk milyon arasındadır.  

                                                           
90 Vartan Artinian, The Armenian Constituonal System in the Ottoman Empire 1839-1863, İstanbul 1993, 
s.5 
91 E. Uras, a.g.e., s. 131-133 
92 C. Küçük, a.g.e., s. 165 
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Fransız Sarı kitabı il il vererek Anadolu nüfusunun toplam 14.856.118 olduğunu, 

bunun içinde de 1.475.011’inin Ermeni olduğunu kaydeder. 93 H. K Babesyan 1933’de 

Paris’de bastırdığı kitabında, dünyada 2.547.663 Ermeninin yaşayıp bunun 2.087.000’inin 

Asya’da olduğunu belirtir. 94  

 K. Gürün eserinde, özellikle ıslahata konu olan doğu vilayetlerinde yaşayan Ermeni 

sayısı konusunda rakam veren bütün farklı kaynakları verdiğinden, biz burada Osmanlı 93 

sayımını, en az ve en yüksek tahminleri vermekle yetindik.   

Vilayet Osmanlı (1893) En az  En çok Cuinet 

Erzurum 109.838 106.768 (1896 Lynch) 215.177 (Patrik) 134.967 

Van 60.448 55.912   (Osmanlı 890) 184.000 (Patrik) 79.998 

Bitlis 80.406 77.494   (Osmanlı 890) 164.508 (Patrik) 108.940 

Diyarbekir 83.047 79.320   (Osmanlı 890) 101.579 (Cuinet) 101.579 

El Aziz 79.974 69.718   (Cuinet) 158.000 (Patrik) 69.718 

Sivas 
118.191 131.361 (Osmanlı 895) 199.245 (Patrik) 170.433 

Toplam 
531.904 520.573 1.022.509 665.635 

 Görüleceği üzere, genelde devletin farklı yıllarda yaptığı sayımlarda makul farklar 

varken95, Cuinet’in verdiği rakamlarla, Patriğin rakamları arasında dağlar kadar fark vardır.  

Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Ermenilerin nüfuslarının bu şekilde hem Ermeni 

hem de yabancı yazarlar tarafından devamlı abartılarak gündem de tutulmasından96 dolayı, bu 

soruna bir nihayet verebilmek maksadıyla 1321 / 1905 senesinde bir nüfus sayımı başlatıldı. 

1330 / 1914 sonunda ancak kesin rakamlarına yayınlanabildiği bu sayıma göre Osmanlı 

Devleti bünyesinde yaşayan Ermeni tebaa aşağıdaki gibiydi. Buna  göre Ermeni nüfusu 

toplamda 1.294.731’dir.  

Vilayet Toplam Ermeni Katolik Protestan 
Edirne  631.094 19.725 48 115 
Erzurum 815.432 125.657 8.720 2.241 
İstanbul 909.978 72.962 9.918 1.213 
Adana 411.022 50.139 2.511 5.036 
Ankara 953.817 44.507 7.069 2.381 
Aydın 1.608.742 19.395 892 479 
Bitlis 437.479 114.704 2.788 1.640 
Beyrut 824.873 1.118 277 3.823 

                                                           
93 K. Gürün, a.g.e., s. 133 
94 E. Uras, a.g.e., s. 141 
95 En çok fark 13.170 kişi ile Sivas’ta, en az fark 2.912 kişi ile Bitlis’tedir. 
96 Alevileri ayrı kalemlerde yazmışlardır. Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 143vd. 
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Halep 667.790 35.104 5.739 8.643 
Hüdavendigar 616.227 58.921 1.278 992 
Diyarbakır 616.825 55.890 9.960 7.376 
Suriye 918.409 413 247 1.873 
Sivas 1.169.443 143.406 3.693 4.575 
Trabzon 122.947 37.549 1.350 1.338 
Kastamonu 767.227 8.959 - - 
Konya 789.308 12.971 - 254 
Mamuretülaziz 538.227 76.070 3.751 8.043 
Van 259.141 67.792 - - 
Eskişehir 
Sancağı 

152.726 8.276 316 215 

Antalya 49.686 630 - - 
Urfa 170.988 15.161 1.557 1.652 
İçel 105.194 241 - - 
İzmit 325.153 55.403 499 1.937 
Bolu 408.648 2.961 9 2 
Canik 393.302 27.058 261 1.257 
Çatalca 59.756 842 - - 
Zor 66.294 67 215 1 
Kudüs 328.168 1.310 - 1.733 
Karahisar-ı 
Sahip 

285.820 7.437 2 9 

Karesi 472.170 8.544 109 51 
Kale-i Sultaniye 165.815 2.474 - 67 
Kayseri 263.074 48.659 1.515 2.018 
Kütahya 306.894 3.910 638 - 
Maraş 192.555 27.842 4.480 6.111 
Menteşe 210.874 12 - - 
Niğde 291.117 4.890 46 769 
TOPLAM  17.306.215 1.160.999 67.888 65.844 

 

Tüm bu istatistiki bilgiler ışığında, 19. yy sonlarında Osmanlı devleti bünyesinde 

yaşayan toplam Ermeni sayısı maksimum 1.300.000 olabileceği gibi Vilayat-ı Sitte Ermenileri 

de en fazla 700.000 civarında olacaktır.97  

Rahip Sahak’ın ardından, yerlerine rahipler arasından seçim yapılmaya başlandı ve 

kendilerine Katolikos (Ermenicesi milletin mümessili manasında Katogikos) sıfatını 

verdiler.98  

Ermeniler, 325 İznik, 381 İstanbul ve 431 Efes konsüllerinin kararlarını aynen kabul 

ederlerken, 451 Chalcedoine için bu geçerli değildir. Bu esnada İranlılarla din savaşları 

                                                           
97 K. Gürün, a.g.e., s. 146 
98 E. Uras, a.g.e., s. 121-122; K. Gürün, a.g.e., s. 47 



 21 

yapılmakta olup sözde dindaşları olan Bizans İmparatoru Marcien, bunlara yardım etmemişti. 

Bunun üzerine Ermeniler, İranlılara yenilip egemenliği altına düştüler. Chalcedoine 

konsülünün üyelerinin çoğu Rum olup Ermeniler savaş yüzünden buraya üye 

gönderemediklerinden ve alınan kararlardan da pek sağlıklı bilgi alamadıklarından konsül 

kararlarını siyaseten reddettiler ve 527 tarihinde Katogikos Nerses Aşdaragesi, Chalcedoine 

konsülünü mahkum etti. Elbette Bizans kilisesi ile Ermenilerin bu şekilde ayrı düşmeleri, 

İranlıların hoşuna gidiyordu. Ancak Ermenistan'ın bitip tükenmeyen Bizans-İran 

mücadelelerinde devamlı savaş alanı olma özelliği değişmeden devam ediyor, bölge iki devlet 

içinde önemini artırarak devam ettiriyordu.99 

Osmanlı devrine gelindiğinde ise Ermeni kiliseleri, artık dini bir vazifeden ziyade 

ihtilalin karargah merkezleri olarak kullanılmaktaydı. Erzurum olayları, kiliselerde saklanan 

silahların aranması isteğinden çıkmıştı. Ayrıca ülkenin çok farklı yerlerinde kiliseler, bu 

maksatlarla kullanılmaktaydılar.100 Kilise, yeri geldiği zaman çocukları bile bu amaçları için 

kullanmakta ve güya resmi törenlere gönderilmiş süsü verilen Ermeni okul çocuklarının eline 

ihtilal temalı bayrak ve dövizler verip kışkırtma yapmaktaydılar.101 

 Ermeni devleti fikrini doğuran Ermeni milleti değil, kilisesidir. Bunun da temelinde, 

Bizans’ın gölgesinde kalmak istemeyen Ermeni din adamlarının, müstakil bir kilise 

kurabilmenin ancak müstakil bir devlete sahip olmaktan geçtiğini anlamaları vardır. Ermeni 

milletinin bağımsızlığına ulaşmasında en kilit aşamanın kilise olduğu konusunda neredeyse 

bütün Ermeni yazarlar da hemfikirdir.  Örneğin Pastırmacıyan “Ermeni Kilisesi, Ermenilerin 

kilise tarafından can verilen ruhunun, yeniden dünyaya gelmek için yaşadığı vücuttur” 

demektedir. 

1830'da Katolik Ermeni Kilisesi, 1850'de de Protestan Ermeni kilisesinin kurulmaları 

Patrikhaneyi bunlara yeniden lider olabilmek için milliyetçiliğe sarılma duygusuna itti. Bu 

ortamda Ermeniler arasında, münevverler ve mürteciler şeklinde bir ayrım oluştu. Amiralar 

(bankerler) şayet devlet yanlısı ise mürteci, bağımsızlık yanlısı ise münevver olarak 

sıfatlandırıldı. İşte Ermeni davasının çok önemli basamaklarından birisi olan Hrimyan'ın 

Patrikliği bu münevverlerin desteği ile olmuştur. 

                                                           
99 G. Ostrogorsky, a.g.e., s. 73 
100BOA. DH.EUM. EMN 72/31 
101BOA. DH.EUM. EMN 70/25  
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5 Mayıs 1879 tarihinde, bizzat Patrik Nerses tarafından kaleme alınan, Sivas'da 

zaptiyeler tarafından ele geçirilen genelge, aslında Ermeni Meselesinde kilisenin rolünü çok 

güzel izah etmektedir.102  

Ermeni Piskoposu Gevond Turyan, haftalık bir Ermeni Dergisi olan Dadjar'da 

yayınlanıp daha sonra 1917 yılında İstanbul'da bir kitapta toplanan makalelerinde, kilisenin 

Osmanlı Devleti'nin yıkılışındaki rolünü şöyle anlatmaktadır. 

Ermeni halkı altı yüz yıldan bu yana başka hiç bir millet tebaasının ne gördüğü,ne 

tanıdığı  geniş bir sosyal ve dini hürriyetten istifade ederek yaşadılar. Bu hain nankörler 

(komiteler) bu densizler, gerçekleri ihmal etmişler ve en itibarlı tebaa olarak şanla, şerefle 

yaşama imkanı bağışlayan bu ülke üzerinde kin, nefret ve ayrılık tohumları ekmişlerdir.”103  

Bir diğer husus da Ermeni kilisesinin bu yıkıcı faaliyetleri yetmezmiş gibi daha yüzyılın 

başlarında Anadolu’ya hücum eden misyonerlerin faaliyetleridir. Bir çok yabancı ve Ermeni 

yazar, şayet misyonerlerin faaliyetleri olmasaydı hiçbir zaman böyle bir Ermenilik hareketinin 

doğmayacağı konusunda hemfikirdir.104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

102 Milletini gelceğe ihtilale nasıl hazırladığına dair; D. Kılıç, “İstanbul  Ermeni  Patrikhanesi'nin Bağımsızlık 
Hareketlerine Yönelişi”, OGES, (Ed. H. C. Güzel), Ankara 2001, s. 146vd. 
103Erdal İlter, Ermeni Kilisesi ve Terör, YT 38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 876-877; Piskopos Turyan, 2 
Aralık 1933 tarihinde New York Ermeni  kilisesinde bir ayini idare ederken, Taşnaklar tarafından “davaya 
ihanet” suçundan öldürülmüştür.  
104 K. Gürün, a.g.e., s. 63 



I.  BÖLÜM 

TEHCİR KARARININ ALINMASI VE  

OSMANLI DEVLETİNİ TEHCİRE MECBUR EDEN GELİŞMELER 

 

A- ERMENİ PATIRTISI 

1880’li yıllardan itibaren, Berlin Kongresinden sonra Ermeni Patriğinin zikrettiği, 

“Avrupa devletlerinin dikkatini çekmek için isyan edip kan dökme” politikası uygulamaya 

konuldu. Van Konsolosu Yüzbaşı Clayton, 12 Ekim 1880  tarihli raporunda, Rusya’dan 

gerekli mühimmatın gönderilmeye başladığını söylemektedir. Aynı hususu Yüzbaşı Everett 

Erzurum’dan, Albay Wilson İzmir’den, Alfred Bliotti Trabzon’dan bildirmektedirler.1 

1882 yılında farklı raporlarında Erzurum Konsolosu Everett, bölgenin daha da 

hareketlendiğini; kullanılan evrakların kalitesinden Rusya’dan geldiklerinin anlaşıldığını, 

Muş’dan Van’a kadar bölgede milli bir heyecan olduğunu ve baş kahramanın da Rus Van 

Konsolosu Kamsaragan olduğunu bildirmektedir. 

Ancak isyanlara geçmeden önce, bunların temelini oluşturan  cemiyetlere bakmakta 

fayda vardır. Kurulan ilk cemiyet 1860 tarihli İstanbul’da kurulan, Hayırseverler Cemiyetidir. 

1870-80 arasında Van’da “Araratlı”, Muş’ta “Okulsevenler” ve “Doğu” , Erzurum’da 

“Milliyetçi Kadınlar” dernekleri ortaya çıktı. Bu cemiyetler  hep sosyal mahiyette olup; 

1881’de Van’da “Kara Haç”, Erzurum’da “Anavatan Müdafileri” ihtilalci cemiyetleri 

kuruldu.2  

Van’dan bizzat Ermeniler tarafından kovulan3 Portakalyan’ın Paris’te çıkardığı 

“Armenia” gazetesine izafeten Marksist talebeleri tarafından 1885 tarihinde “Armenekan 

Partisi” kuruldu. Programı; örgütlenip halkı silahlandırmak ve ihtilal yoluyla bağımsızlığı 

elde etmekti. Bu parti daha sonra “Ramgavar’a” dönüşmüştür.  

Asıl üzerinde durulması gerekenler, Hınçak (Çan) ve Taşnaksûtyun (Federasyon) 

partileridir. Portakalyan’ın4 Armenia gazetesi etrafında bir araya gelen -Avrupa’ya yerleşerek 

çocuklarını burada okutan ailelere mensup olup asla Türkiye’yi görmeyen- bir grup 

Nazarbekyan’ın ateşli yazıları ile olgunlaşan genç, bir teşkilat kurmayı tasarladılar. 1886 

                                                           
1 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara 2001, s. 164-165 
2 K. Gürün, a.g.e., s.167; Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 1878-
1897, İstanbul 1986, s. 100 
3 Ermeni Komitelerinin ... ,  s. 45vd 
4Portakalyan’ın bastırdığı “Ermenistan evladının ittifakının nizamnamesi” isimli program, Maraş Komiserliğince 
elde edilmiş olup tam metni için Bkz. Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi I, Ankara 1998, s. 120 
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sonlarında Nazarbekyan, Vardanyan ve Haraciyan bir araya gelip partinin programını 

oluşturdular. Buna göre;5 

1- Bu düzen yıkılıp yerine sosyal adalete dayalı bir sistem kurulmalı 

2- İlk hedef, Türkiye Ermenistan’ının bağımsızlığı olup bundan sonra genel 

seçimlerle halk meclisinin kurulması, geniş bir otonomi, basın, vicdan, seçim ve 

teşkilatlanma özgürlükleri ve genel askerlik için mücadele edilecektir.  

3- Bu maksatlar için uygulanacak metot; propaganda, tahrik, tedhiş ve örgütlenmedir. 

İsyan etmenin gereklerinin halka anlatılması propaganda, vergi ödememek, ıslahat 

istemek ve zenginlere karşı nefret yaratmak tahrik, hükümet üyeleri ve hükümet 

için çalışan Türk-Ermeni her türlü casus ve muhbirin öldürülmesi de tedhiştir.  

4- İhtilalin gerçekleşmesi için en müsait zaman “Türkiye’nin harbe girdiği” 

dönemdir.  

5- İşçi ve köylülerden oluşan ihtilal grupları Süryani ve Kürtleri, Türklere karşı 

kazanacaklardır.  

6- Türkiye Ermenistan’ı bağımsızlığını kazandıktan sonra, Rusya ve İran’a teşmil 

edilecektir.   

Komünist ve milliyetçi ilkelere dayandığı anlaşılan6 İhtilalci Hınçak Partisi resmen 

1887 Temmuzunda, Cenevre’de kuruldu ve Ermenice Hınçak gazetesi basılmaya başladı. 

Ancak Türkiye’de yaşayan varlıklı Ermeniler arasında tutunamayan Hınçak, gençler arasında 

oldukça revaçtaydı. Bir süre sonra, Avrupa devletlerinden istedikleri desteği alamayınca 

programlarındaki sosyalist fikirlerin çıkartılmasını savunan Nazarbekyan fraksiyonu ve Anti 

Nazarbekyancılar olarak ikiye bölündüler. Kumkapı, Sasun ve Babıali olaylarını bunlar 

çıkartmışlardır. 

Petersburg ve Tiflis merkezli birkaç öğrenci hareketinin bir araya gelmesiyle de 

Taşnaksûtyun cemiyeti teşekkül etmiştir. Önceleri Hınçaklar bu gruba girdilerse de pasiflikle 

itham edip 5 Haziran 1891’de ilişkilerini kestiler. 1892'de programlarını ilan ettiler. Aşağı 

yukarı Hınçaklarla aynı programı haiz olmasına rağmen pek bağımsızlık taraftarı olmayıp 

daha çok ıslahat üzerinde yoğunlaşmışlardır. 1919 yılı 9. Kongrelerinde programlarına 

bağımsızlık girmiştir. Osmanlı Bankası, 1904 Sasun İsyanı ve Yıldız suikastını tertip 

etmişlerdir.  

                                                           
5 K. Gürün, a.g.e., s.166-171; C. Küçük, a.g.e., s.101 
6 Kumkapı hadisesinin dördüncü yıldönümünü ABD’de kutlayan Hınçaklardan Nişan Karabetyan’ın Boston’da  
yaptığı konuşma, 25 Ağustos 1894 tarihli Armenia gazetesinde yayınlanmıştır. Karabetyan; hükümet, diyanet ve 
nikahın insanlığın sırtında bir yük olduğunu ve kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir.Bkz. H. Nazım Paşa, a.g.e., 
s. 46 
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 Sidney Whitman’ın Erzurum İngiliz Konsolosuna sorduğu sorunun cevabı ilginçtir. 

Ermeniler isyan etmeselerdi, her hangi bir öldürme olaylarının olup olmayacağına konsolos 

“şüphesiz hayır, tek bir Ermeni bile ölmezdi” şeklinde cevap veriyordu.7 Bu husus da İngiliz 

Dışişleri Bakanı Lord Granville de “Ermeni isyanları kendiliğinden doğmayıp Ruslar bölgeye 

el atıncaya kadar hiçbir Ermeni isyan etmedi” demektedir.8 

 Ermenilerin, Avrupa tarafından haksız olduklarında dahi devamlı korunması, özellikle 

Kürtlerin öldürülerek tahrik edildikten sonra Ermenilere saldırmalarını sağlayıp bunların 

Avrupa’ya servis edilmesi, Doğu Anadolu’da yaşayan masum Ermenilerin “keşke komiteler 

bizi serbest bıraksalar da işlerimizle uğraşsak” dedikleri, bizzat Avrupalı yazarların 

eserlerinde kayıtlıdır.9  

 8 Aralık 1882 yılında ilk olay meydana gelip Erzurum’da kırk kadar “Anavatan 

Müdafileri” cemiyeti üyesi ellerinde yasak matbuatla yakalandılar. Hemen başta İngiltere 

olmak üzere, Avrupa devletleri müdahale etti. 1883 tarihinde tutuklananların sayısı 76’ya 

çıktığı halde mahkeme başladı. Ancak Patrik Nerses ve Erzurum Piskoposu Ormanyan’ın 

devamlı dışarıya oynamaları nedeniyle, kurucu üyeler 1886’da Padişah tarafından affedildiler.  

 İngilizlerin müdahalelerinin ne noktaya vardığını görmek için, Muş’da Mutki 

aşiretinin ağası Musa Bey olayı zikredilebilir. Şikayete göre Musa Bey, bir Ermeni kızını 

kaçırıp tecavüz ettikten sonra Müslüman yapmaya çalışıp evlendirmeye kalkmış ve işkence 

etmiştir. Yargılama sonunda Musa Bey beraat ettiği halde yargı süreci ve sonrasında bu 

meseleyi bir izzet-i nefis mücadelesi yapan İngiliz Sefiri, Musa Beyi Muş’tan sürdürmüştür.10   

 İlk ciddi şehir olayı ise 20 Haziran 1890 tarihinde, yine Erzurum’da olmuştur. Ermeni 

Katolik Papazları Sanasaryan Okulunda ve kilisede silah sakladığını ihbar ettiği halde, 

Anavatan Müdafilerinden Köpek Bogos, bir saat kadar önce aramayı haber vermiş ve yasak 

eşyalar kaldırıldığından bir şey bulunamamıştı. Ancak Ermeniler durumlarını garantiye 

aldıktan sonra, Müslüman askerlerin kiliselerine girmelerinin kiliseyi kirlettiği, vergilerin 

hafifletilmesi gerektiği, Berlin Kongresinin 61. maddesinin uygulanması gerektiği gibi 

iddialarla isyan ettiler. 11 İsyan, İstanbul’dan gelen arama emrinin ertesi günü vuku buldu. 

                                                           
7 K. Gürün, a.g.e., s.172-175; C. Küçük, a.g.e., s. 102 
8 İsmet Binark, Ermenilerin Türklere Yaptığı Mezalim ve Soykırımın Arşiv Belgeleri, Ankara 2001, s.10 
9 William L. Langer, David G. Hogarth, Clair Price ve Sir Edwin Pears gibi yazarların mütalaaları için bkz. K. 
Gürün, a.g.e., s.17-vd.  
10 K. Gürün, a.g.e., s.180-181; Bu kızın adı Gülizar olup komiteler tarafından İstanbul’a celb edilmiş ve hükümet 
ilk zamanlar ilgi göstermeyince bunlara selamlık resminde, “merhamet” diye bağırtılıp mahkeme başlatılmıştır.  
11 Bu olay, bir Katolik Papazının ihbarına dayanarak hükümet harekete geçince Ermenilerin kilise ve okullarda 
bulunan silah ve mühimmatın ortaya çıkmamasını sağlamak için, erken davranıp gösteriler yapması ile 
başlamıştır. Yani burada inisiyatif devlettedir. Oysa Kumkapı olaylarında tamamen organize bir şekilde hareket 
edilmiştir. Bkz. K. Gürün, a.g.e., s. 186; Oysa bu kurumlar Osmanlı Devletinin yabancı olduğu kurumlar değildi 
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Yani ilk gün halkı kışkırtamayan komiteciler, ikinci gün bunu başardılar. Askere ateş 

açılınca iki taraftan yaklaşık 100 kişi öldü. Olayların sorumlusu olarak yakalanan 28 kişi, 28 

Eylül günü Avrupa devletlerinin baskısı ile serbest bırakıldı.12 Bu olaydan sonra Erzurum’da 

Ermenilerle ilgili gündem soğumuş değildir. İhtilal komiteleri faaliyetlerine daima devam 

etmişlerdir. 13 

 Hınçak Partisi 15 Temmuz 1890 günü İstanbul Kumkapı olaylarını organize etti. Bu 

esnada patrik, Türklere olan yakın ilgisi ile tanınan Horen Aşıkyan olup kendisini, 

Ermenilerin durumunu Padişaha arz etmesi için zorlayarak ve Patrikhanedeki Osmanlı 

armasını kırarak Yıldız Sarayına gitmeye zorladılar. Olayın elebaşı Harutyun Cangülyandı. 

Ancak asker yolu kesmiş ve Cangülyan tutuklanıp müebbet hapse mahkum edilmiştir.  

 Olayın seçildiği yer çok enteresan olup hem Babıali’ye, hem Avrupa’ya, hem de aşırı 

isteklere makul bakmayan bizzat Aşıkyan’ın şahsına mesajlar taşımaktadır. Bizzat Cangülyan 

kendilerinden iki kişi öldüğünü, Osmanlı kaynakları ise iki askerin şehit düştüğünü 

kaydederler. Ancak artık İstanbul’da bile Ermenilerin bir olay çıkartabilecekleri meydana 

çıkmış oluyordu.14  

 Kumkapı olayı elebaşılarından Mihran Damadyan15, Yunanistan yolu16 ile kaçarak 

dönüp dolaşıp 1891 Temmuzunda Sasun’a geldi. Yeterince güçlendikten sonra örgütlenip 

burada Kürt aşiretlerine ve Osmanlı askerlerine saldırmaya başladılar ki kendisi yaralı olarak 

ele geçirilip İstanbul’a gönderildi. Ancak onun ardından Murat kod adlı Hamparsum 

                                                                                                                                                                                     
zira daha 24 Mayıs 1860’da Ermeni Meclis-i Umumisi Yedikule Ermeni Hastanesi ve Hasköy eytamhanesine 
devlet resmi yardım ödemesinde bulunmuştu. Ancak yardım ettiği kurumları bir süre sonra cephanelik olarak 
karşısında görmekteydi. Bkz. Ermeni Komitelerinin...s. 16; BOA. MV. 137/105 numaralı yazı ile de 5 Mart 1910 
tarihinde, Adana ve havalisinde bulunan 1600 Ermeni yetimi için senede çocuk başına yedi, 3000 kadar da dul 
kadın için 4’er lira olmak üzere toplam 23200 lira, Patrikhanece talep edildiğinden bütçeye konulmuştur; 
Meselenin görüşüldüğü BOA. MV. 144/5 numaralı  meclisi vükela kararında, Ticâret ve Nâfia Nâzırı Halacyan 
Efendi ile Orman ve Maâdin ve Zirâat Nâzırı Mavrokordato Efendinin imzalarının bulunması Osmanlı 
Devletinin yönetim yapısı hakkında ekstra fikir verebilir; Ayrıca BOA. MV. 166/99 nolu Meclis-i Vükela 
zabıtlarında meselenin bütün ayrıntıları mevcuttur; Yedikule Ermeni hastanesine tehcir esnasında bile, Meclis-i 
Vükela emriyle devrin önemli bir miktarı olan 1000 lira, yardım olarak açıktan ödeme yapıldığına dair bkz. 
BOA. MV. 202/48 
12 İsyan boyunca Ermeniler mezarlılarda ve kiliselerde yattılar ve çan çaldırtmadılar. E. Uras, Tarihte 
Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950, S.461 
13 Ermeni köylerine, Taşnak Cemiyeti'ne mensup komite efrâdından alenen bir memûr ve her yedi köye bir 
kumandan tayîn edildiği Bkz. BOA. DH. MUİ. 77-2/18 
14 K. Gürün, a.g.e., s.186vd. ; Cangülyan bu olayı ayrıntılarını anlatırken “bizimkiler vahşiyane bir şekilde 
askerlere ateş ederken onlar ateş eden Ermenileri tutuklamaya çalıştıklarından 6-7 kadar asker ağır yaralı 10 
kadarı da hafif yaralı olarak yere serildi demektedir. E. Uras, a.g.e., 464vd; C. Küçük, a.g.e., s. 107 
15 Ermeni Komitelerinin..., s. 39 
16 Yunanlılar Türk terör örgütlerine karşı duydukları tarihi hoşgörüyü, Ermeni olaylarında da sonuna kadar 
göstermekten geri durmamış olup Yunan pasaportu verilip Kıbrıs üzerinden giriş çıkış yapan Ermeni ihtilalciler 
için Bkz. BOA. ZB. 23/112 
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Boyacıyan17, kendisinin Avrupa devletlerince gönderildiğini söyleyip eğer isyan ederlerse 

müdahale geleceğini iddia ederek Şirik, Semal, Gülgüzar, Hrenk, Taluri, Muş18, Kulp ve 

Silvan Ermenilerinden yaklaşık 3000 kişiyi etrafında toplamıştı. Özellikle Behran ve Zadyan 

aşiretine gerçekleşen saldırılardan sonra hükümet müdahale edince, Antok dağına çekildiler 

ve 23 Ağustosta isyan bastırılıp Boyacıyan ele geçirildi. Bu esnada Avrupa’da müthiş bir 

kamuoyu oluşturulup yaklaşık 6.000 kişi olmak üzere, bütün Ermenilerin öldürüldüğü 

gazetelerde yazıldı. Taluri Vadisi, Muş Ovasının güneyinde, Taluri suyu ile Batman Çayı 

arasındaki dağlık alan olup olaylardan sonra bölgeye doluşan Avrupalılar, ölen Ermenilerin 

sayısını bölgede ikamet edenlerden de fazla göstermekle meşgul olurlarken bölgede 

Müslüman köyleri de olduğu halde, hiç kimse ölen Müslüman sayısını araştırmadı.19  

 İstanbul’daki Hınçak Komiteleri yönetim kurulu kararları alırken, icra heyeti bu 

kararları uygulamaya sokmaktaydı. Bunlardan Karo Sahakyan, Babıali’de bir gösteri 

planlamaktaydı. Ancak hem Karo hem de Patrik İzmirliyan, gösterinin sükunet içinde 

geçmesini istiyor görünüyorlardı. 28 Eylül 1895 tarihinde hem Osmanlı Devleti hem de 

yabancı sefaretlere, gösterinin olaysız geçeceğini bildiren bir mektup yazdılar. Oysa hem 

İstanbul’da gösteri yapmanın yasak olduğunu biliyorlar, hem de aba altından sopa 

gösteriyorlardı. Bir gün önce yaklaşık 5.000 Ermeni, ertesi gün olan Haç yortusunda şehit 

olabilme arzusu ile vaftiz edildi. Ertesi gün İzmirliyan, Ermenilerin kendisini zorlayarak 

ıslahatların yapılmadığını padişaha arz etmesi taleplerini yerine getirmek istemedi. 

Kumkapı’dan ve Sultanahmet yönünden gelen gruplar, başlarında papazlar olduğu halde, 

Babıali’nin demirli kapısı önüne gelip eğer izin verilirse hadise çıkartmayacaklarını ve bir 

dilekçe sunduktan sonra dağılacaklarını söylediler. Tam bu esnada arbede yaşanmaktayken, 

bir Ermeni silahını çekerek kapıda bekleyen subay Server Beyi “cümlenizi ayak altına alıp 

mahvedeceğimiz gün bu gündür20” deyip öldürdü ve bu olay gerginliğin pimini çekti. 

Yaklaşık 15 jandarma, 60 Ermeni ilk anda öldü. Olaysız bir eylem yapacaklarını bir muhtıra 

ile bildiren Ermeniler daha kendilerine içeri girip girmeyecekleri söylenmeden silaha 

davranmışlardı. Bunun üzerine olaylar bütün İstanbul’a dağılmış Çukurçeşme, Kasımpaşa, 

Karagümrük, Eyüp ve Vaniköy’de Müslüman-Ermeni çatışması başlamıştı. Burada yabancı 

sefirler yine Osmanlı Devletini suçlamışlar, olaylar geliyorum dediği halde önceden tedbir 
                                                           
17N. Aktaş vd., Ermeni Komiteleri, Ankara 2001, s. 55 
18 Bulanık ve havalisinden eli silah tutan Ermeniler, Taluri’ye gönderilmişlerdir. Bkz. BOA. DH. MUİ. 
77-2/18_85 
19 K. Gürün, a.g.e., s.191vd.; E. Uras, Varantyan’ın ağzından bu isyanda tam bir Kürt katliamı yapıldığını yazar. 
E. Uras, a.g.e., 475vd.; H. Nazım Paşa ise eserinde müstearının “Moruk” olduğunu yazar. Bkz. H. Nazım Paşa, 
a.g.e., s. 59 
20 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 85 
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almamakla itham etmişlerdir. Oysa olaylar, ancak ordu birlikleri şehir içine salınarak 

durdurulmuştur. Kaldı ki ölenlerin büyük bir kısmı Babıali önünde değil, yukarıda sayılan 

semtlerde halk arasında meydana gelen çatışmalarda olmuştur.21 Olaydan sonra, Ermeni 

hanelerini rahatsız etmek isteyen başıbozuk takımı takip edilip maksatlarından men 

edilmişlerdir22   

 Sasun olayı ve Babıali gösterisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı devletine yeniden 

ıslahat yapması için mazeret vermiştir. Bunun üzerine de Anadolu’nun her yeri bir anda 

yangın yerine dönmüştür. Zira Ermeniler bu hareketlenmenin mutlaka sonuç getirmesi 

gerektiğine inanmaktadırlar. 1895 Temmuzundan Aralığına kadar sırasıyla, Merzifon, 

Amasya, Divriği, Trabzon23, Eğin, Develi, Akhisar, Erzincan, Gümüşhane24, Bitlis25, Bayburt, 

Maraş26, Urfa, Erzurum27, Diyarbekir28, Siverek, Malatya, Harput, Arapkir, Sivas29, Antep, 

Muş, Kayseri ve Yozgat’ta olaylar çıkmıştır. 

 Bu olaylar genelde Ermenilerin devlet erkanına, sivil halka, camilere, askere, cami 

cemaatine saldırmaları sonucu çıkmış olup Ermeniler ölenler konusunda inanılmaz rakamlar 

verirler. 1895 yılı Osmanlı rakamları ise Müslümanlardan 1828 kişi, gayrimüslimlerden de 

8718 kişini öldüğünü verir.30  

 Osmanlı Devletinin başını en çok ağrıtan isyanlar Zeytun31 isyanlarıdır. Zeytun 

Ermenileri, IV. Murat devrinde kendilerinin sadece 15.000 kuruş vergi ödemelerine dair 

ferman32 verildiğini, ancak bu fermanın 1884’de yandığını iddia eder ve sık sık isyan 

ederlerdi. Ancak bu kasaba (Zeytun-Süleymanlı33), Maraş’da Berit Dağı’nın eteğinde 

                                                           
21 K. Gürün, a.g.e., s.195vd.; Bu olayın organizasyonunda başta Van ve Muş taraflarından olmak üzere taşralı 
cahil Ermeniler kullanılmış olup en önemlisi Muş Mutasarrıfına hakaret etmesinden dolayı İstanbul’a celbe dilen 
Kirkor Aleatçiyan idi. Kendisi daha sonra Patrik tarafından Klikya Katogikosu olmuştur. Bkz. E. Uras, a.g.e., 
482 
22 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 79 
23 Van eski Valisi Bahri Paşaya silahlı saldırı düzenlenip yaralı kurtulmuştur. Bkz. H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 92 
24 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 166vd. 
25 Müslümanlar Cuma namazındayken camiye saldırılmıştır. Bkz. H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 97,174 
26 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 98-103 
27 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 168vd. 
28 22 Teşrin-i Evvel 1311 tarihinde Cuma namazı esnasında camiye saldırılınca çıkan olaylarda iki taraftan 
toplam 150 kadar ölü verilmiştir Bkz. H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 100 
29 H. Nazım Paşa, a.g.e., s. 108, 118 
30 K. Gürün, a.g.e., s.202-204; E. Uras, a.g.e., 468 
31 Osmanlı devletine göre; önceleri eşkıyalık karakterinde iken sonradan siyasi yön kazanan Zeytun hadiselerinin 
maksadı, yabancı devletlerin müdahale etmelerini sağlamak, Osmanlı devletinin yıkılışını kolaylaştırmak, 
Zeytun’un bağımsızlığını temin etmekti. Bkz. Ermeni Komitelerinin... , s. 29 
32 Fermanın tam metni için Bkz. E. Uras, a.g.e., s.492 
33 Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey’in 1915 Şubat’ında şehit olmasının ardından kasabanın adı 
padişah fermanı ile Süleymanlı olmuştur. Bkz. Erdal İlter, Ermeni Meselesinin Perspektifi ve Zeytun 
İsyanları (1780-1880), Ankara 1988, s.127 
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Ceyhan’a karışan bir çay üzerinde kurulmuş, oldukça dağlık ve verimsiz bir yer olduğundan 

müdahale etmek çok zor oluyordu.34  

 Ermeni kaynaklarına göre Zeytun Ermenileri, Ani’nin Bizans eline geçmesinden sonra 

Anadolu’ya dağılan Ermenilerden Urfa’ya yerleşenlerden ve Van Ermenilerine mensup 

Rupinyan ailesinin kurucularından Rupen’in soyundan gelen Pakradunilerden müteşekkildir.   

 Esasen Zeytunlular, 18.yy.ın ikinci yarısından itibaren IV Murat’ın kendilerine 

verdiğini iddia ettikleri fermandaki “memurların Zeytun’a girmeyip dışarıda gecelemeleri, 

verilen istisnaiyet ve istiklaliyete asla zarar gelmemesi” ilkesinden hareketle devamlı isyan 

etmişlerdir. 1780’de vergilerin tahsilini isteyen Maraş Valisi öldürülmüş, halefi Ali Paşa 

1782’de mağlup edilmiş, 1808’de Maraş Valisi Kalender Paşa 9 aylık kuşatmadan sonra, 

ancak 6 kese vergiyi kabul ettirebilmiş, 1819’da Çapanoğlu Celal Mahmut Paşa ve 1829’da 

Kayseri Valisi Köse Mehmet Paşa geri püskürtülmüş, 1835’de Tosun Paşa bazı Zeytunluları 

hapsetti ise de Maraşlı zenginleri dağa kaldırdıklarından karşılıklı değişim yapılmıştır.  

 1836, 1840, 1842, 1852, 1853 ve 1860’da yine benzer hadiseler çıkmıştır.35 Giriş 

kısmında şahsiyeti hakkında malumat verilen Leon (Guy de Lusignan’a izafeten Lusignan 

müstearı ile gezmekteydi), Napolyon’un huzuruna çıkıp Toros dağlarında 70.000 silahlı 

Ermeni yardımınızı bekliyor deyip Naplyon’un bu meseleyi Fransız sefirine havale etmesini 

başarmıştı.36 1861 olaylarının ardından Babıali, Patrikhane ve Katolik Ermeni üyelerinden 

oluşan üç kişilik bir heyet bölgeye gitti ise de bir şey elde edilemedi. 1865’de Kaymakam 

Salih Efendi, İşhanları bölgeden kopartıp İstanbul’a gönderdi ise de Ermeni büyüklerinin 

devreye girmeleri ile yeniden Zeytun’a gönderilmişlerdir. 1877-78 Osmanlı Rus harbinde de 

Zeytun Ermenileri benzer olaylar çıkartmışlardır. Hatta Osmanlı Rus savaşı esnasında isyan 

eden Zeytun Ermenilerine, Halep Valisi Kamil Paşa devlet adamlığına yakışır bir şekilde 

oldukça sert olarak müdahale edince isyancılarla direk temas halinde olan Halep İngiliz 

Konsolosu P. Henderson küplere binmiş ve doğrudan Salisbury ile yaptığı görüşmeler 

neticesinde kurduğu baskı ile Kamil Paşanın görevden azledilmesini sağlamıştı.37  

 16 Eylül 1895 tarihinde Karanlık Derede toplanan 100 kadar Ermeninin yaptığı planlar 

neticesinde her yerde birden isyan eden Zeytun Ermenileri38, kışla ve hükümet konağını 

sararak 50 zabit ve 600 askeri esir aldılar. Esirler öldürülmeye başlanıp hükümet müdahale 
                                                           
34 K. Gürün, a.g.e., s.205 
35 E. Uras, a.g.e., s. 494vd.  
36 Ermeni Komitelerinin... , s. 28 
37 B. Şimşir,  İngiliz Belgelerinde..., s. 41 
38 Ayrıntılı bilgi için Zeytunlu Ermenilerin bölgede yaptıkları katliamlar hakkında canlı şahitlere dayanıp 
eserinde bizzat kendisinin kazdığı mezarlardan çıkan katliama uğramış Türklerin kemik resimlerine yer veren 
Bkz. Cezmi Yurtsever, The 311 Legacies of the Zeitoun Armenians, Ankara 1999 
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edince Zeytun kuşatıldı ve durum tam tersine dönünce, Avrupa devletleri sefirleri araya 

girip 1 Ocak 1896’da Halep konsoloslarının bölgeye gelmesiyle ateşkes yapıldı. Buna göre 

genel af ilan edilip altı Hınçak reisi salimen yurt dışına çıkacak, Vali Avrupa devletlerinin 

onayıyla atanıp asker ve polis Zeytunlulardan seçilecek ve beş sene vergi ödenmeyecektir.39  

 1896 yılından itibaren Hınçaklılar yönetimde bulunan şahıslar yüzünden birbirlerine 

düşüp Türkiye ve diğer ülkelerde sokak ortasında birbirlerini katlettiklerinden fazla etkileri 

kalmadı. Özellikle Van isyanından sonra, küçük çetelerin faaliyetlerinin devam etmesine 

rağmen böyle büyük isyanlar organize edemediler.40 Artık sahne Taşnaklara kaldı.  

 1896 yılı aynı zamanda Sultanın, Ermeni terörüne dur diyebilmek için cemiyetler ile 

temas kurmak istediği ve bu iş için Hariciye Müsteşarı Artin Dadyan41 paşayı görevlendirdiği 

yıldır. Kendileri ile Cenevre’de görüşülen Taşnak komitesi, böyle bir anlaşmanın mümkün 

olsa bile Sultan ile değil hükümetle ve ancak 1896 Taşnak beyannamesinde ilan edilen 

şartların kabul edilmesi şartı ile olabileceğini beyan ettiler. Buna göre;  

 -Yurt dışındaki bütün Ermeniler geri dönebilecek. 

 -Türk ve Kürtler tarafından katliam edildikten sonra, malları gasp edilen Ermenilerin 

malları geri verilecek.  

 -Siyasi suçlardan içeride olan bütün Ermeni mahkumlar affedilecek.  

 Bu maddeler için hükümete de üç ay zaman verilince Sultan bu tür görüşmelerde şart 

koşulamayacağını, bunların ancak temenni olacağını ve kendisisin de ıslahat yanlısı olduğunu 

beyan etti ise de bir süre sonra, Taşnak komitesi münasebetin kesildiğini ilan etti.42  

 Van’da Ermeni nüfusun kalabalık olması, İran ve Rusya kanalından devamlı 

beslenmeleri, halkın silah vergisine bağlanıp yaklaşık bir yıl bu verginin toplanması ve 

Hınçak, Taşnaksûtyun, ve Armenakan Partilerinin burada çok iyi organize olmaları nedeniyle, 

3 Haziran 1896 tarihinde büyük bir isyan çıktı.  

                                                           
39 E. Uras, a.g.e., s. 495vd.; İsyanı bizzat yöneten Aghasi günlüğünde “Papaz Vartabed Sahag’ın isyancıları 
görünce mesut bir halde “hamdolsun Allahım, barut kokusunu doymadan öleceğimi zannediyordum. Günlük 
kokusundan artık tiksinmeye başlamıştım” dediğini, kadınların bütün Türk esirlerini 56 sı hariç olmak üzere 
öldürdüklerini ve Türklerin 13.000 i asker olmak üzere toplam 20.000 kişiyi kaybettiklerini yazar. Kendi 
kayıpları da “kalleşçe öldürülen” 65 kişidir. K. Gürün, a.g.e., s.205vd. 
40 E. Uras, a.g.e., s. 503 
41 Bu yıllar Osmanlı Hariciyesinin  bütün kilit makamlarının gayrimüslümlerin hatta Ermenilerin olduğuı 
yıllardır. Hariciye Nazırı Gabriel Noradunkyan, Müsteşarlar Ohannes Sakız Paşa, Manuk Azaryan, Harutyun 
Dadyan, Viyana Büyükelçisi Garabet Artin Davut Paşa, Brüksel Büyükelçisi Dikran Aleksanyan, Londra 
Maslahatgüzarı Yetvart Zohrab, Lahey Maslahatgüzarı Hovsep Misakyan, Roma Maslahatgüzarı Ohannes 
Kuyumcuyan Paşa, Berlin Elçilik Müşaviri Dikran Tıngır ve Brüksel Elçilik Müşaviri Mihran Kavafyan'dır.  
Osmanlı devletinin sözde katliamlar konusunda Avrupa'da niçin kendini hiç anlatamadığı, Türklerin lobicilikten 
anlamadıkları, savunma yapmayı sevmedikleri yorumları yanında, bu bakımdan da değerlendirilmelidir. Bkz. 
Altan Deliorman, Türklere Karşı Ermeni Komitecileri, İstanbul 1980, s.56-57 
42 E. Uras, a.g.e., s. 545 
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 Önce Van, ardından Erzurum Rus Konsolosu olan General Mayewski 

“Ermenilerin uzunca bir süre bu isyana hazırlık yaptıklarını, isyana karşı çıkan Ermenileri 

öldürüp şehir dışına attıklarını ve kendilerine müdahale edilmemesinden cesaretlenip evlerin 

geniş odalarında atış talimleri yaptıklarını söyler. İngiltere Van Konsolosu Williams da şayet 

yaklaşık 50 kadar Hınçak mensubu zamanında tutuklansaydı, bu olayların olmayacağını 

söylemektedir. Oysa Zeytun’da tam Osmanlı devleti ağırlığını koyup isyanı bastırdığında 

asileri koruyan yine İngilizlerdir. Olaylar, 3 Haziran tarihinde Van Bağları mahallinde oturan 

Ermenilerin önce askere, ardından akşamları evine giden Müslüman halka ateş edip 

öldürmeleri ile başlamıştır. 6 Haziran günü Osmanlı Devleti şehirde bulunan yabancı 

konsolosları aracı yaptı ise de olaylar durulmayıp müstahkem bir hale getirdikleri evlerinden 

daha da saldırıya geçtiler. Evlerden yaklaşık 780 kişi, ateşi bırakıp kaçarak Müzerki aşiretine 

saldırınca takip edilmişler ve İran yönünde kaçarlarken tamamı öldürülmüştür. 286 kişilik 

Troşak ve Hınçak grubu da Şemiski aşiretine saldırınca, Kotur’a kaçan biri hariç tamamı 

öldürülmüştür. Olaylarda 340 Müslüman, 219 da Ermeni hayatını kaybetmiştir.43 Van 

çevresinde 25 Hazirana kadar devam eden olaylar da bundan başka iki taraftan da zayiat 

olmuştur.  

Kumkapı olayından sonra komiteciler, zenginler üzerindeki baskıyı artırdılar.44  

Osmanlı Bankası baskınının mimarları Taşnak üyeleri olup Varto, Mar, Boris ve II. 

Meşrutiyette Erzurum milletvekili olacak olup daha sonra savaşta Türkiye karşısında Ruslarla 

savaşacak olan Karakin Pastırmacıyandır.45 İsyandan sonra Banka Müdürü Sir Vincent’in 

yatında kalırlarken kendilerine eşlik eden Sekreter F. A. Baker’in yazdıklarına göre, “olay 

yaklaşık 3 ay kadar önce Avrupa’da planlanmıştı. Plana göre sadece bankaya değil, Babıali, 

Patrikhane, Bakırköy civarı, Credit Lyonnais Bankası, Voyvoda ve Galatasaray karakolu, Aya 

Tiryada Rum kilisesine saldıracaklardı. Özellikle bankaların seçilmiş olmasının amacı, ticari 

bağlantılar nedeni ile dış devletlerin ilgisini çekmekti. Saldırının mimarları dışında tamamı, 

Türk tabiiyetindeki hamallardı. 26 Ağustos günü Osmanlı Bankasına giren isyancılar, derhal 

bankayı ele geçirip çatıya çıkarak sokağa birkaç bomba atıp insanları dehşete düşürdüler. 

Bundan sonra müdür odasına giderek şartlarını yazdırdılar. Buna göre;46  

                                                           
43 K. Gürün, a.g.e., s. 210-211; E. Uras, a.g.e., s. 504vd. 
44 Hınçaklara haraç vermedikleri için Papaz Mampre, Avukat Haçik, Dikran Karagözyan, Tüccar Apik Uncuyan, 
Avukat Sebuh’un  katledilmeleri için Bkz. Ermeni Komitelerinin... s. 19; E. Uras, a.g.e., s. 512; Samsun ve 
Bafra’da işlerine gelmeyen rahipleri de tehdit etmişlerdir. BOA. DH. KMS. 18/27 
45 Bir diğer ismi Armen Garo olup mebus iken bir ara Batum’da Ruslar tarafından tutuklandığında Osmanlı 
hükümetinin baskıları neticesinde serbest bırakılmıştır. Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 513 
46 K. Gürün, a.g.e., s. 214; Bu taleplerden önce “Avrupa ilgilenmediğinden Sultan Hamit’in kanlı intikamıyla 
karşı karşıya kaldıklarını, kendi kanlarında boğulmaya çalışıldığını, Avrupa lâkaytlığına karşı artık diplomasi ile 
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 -Ermenilerin yaşadığı bölgelere, altı devlet tarafından seçilecek Avrupalı bir 

yüksek komiserin tayini 

 -Üst düzey yöneticilerin bu komiser tarafından tayini 

 -Kolluk kuvvetlerinin yerel halktan seçilmesi  

 -Avrupa sistemine göre adli reform ve din, eğitim, basın hürriyeti 

 -Vergilerin ¾ ünün mahalli ihtiyaçlara sarfı 

 -Birikmiş vergilerin silinmesi, beş yıl muafiyet, beş yılda zararlara sayılması 

 -Göçmenlerin geri dönüp politik suçluların affedilmesi 

 Banka Müdürü Sir Edward Vincent ile Rus Sefiri Maximoff, Ermeniler adına 

müzakereci olarak saraya gittiler. Önceleri Garo, teslim olmak niyetinde değilken gerekirse 

ölümü göze aldıklarını açıklamakla beraber Maximof isyan uzadıkça katliamın artacağını, 

hele hele bankada çalışan Avrupalı memurlar öldürülürse maksatlarının aksi ile 

karşılaşacaklarını, ayrıca istedikleri talepler için zaten çalışıldığını ve bunun için şu anda 

saraydan bir söz alınsa bile bunun uygulamaya geçemeyeceğini ifade ederek isyancılara, 

derhal yurt dışına çıkmalarını tavsiye etmiştir. Sağ kalan 17 kişinin salimen yurt dışına 

çıkması konusunda anlaşılınca, aynen Zeytun isyanında olduğu gibi bunlar da Marsilya’ya 

gittiler.47 Ağustos sonu ve Eylül başında, sağda solda Ermenilerin hala halkı tahrik için 

bomba attığını ve bunda başarılı olduklarını İngiliz Sefiri açıklamaktadır. Sadrazamın 120 

askerin öldüğünü açıklaması dışında, Müslümanlardan kaç kişinin öldüğü konusunda bir kayıt 

olmayıp Ermenilerden ölenlerin sayısı her zamanki gibi abartılıp 4000-6000 rakamlarından 

bahsedilir.48 Olaylardan sonra yapılan tahkikatda, Bahçekapısı'nda mukim Mıhçı Arsen isimli 

şahıs da tutuklanmıştır.49 

 Ermeni komiteciler bu tür eylemlerinde kendi milletlerine her hangi bir zarar 

gelmemesi için de tedbirler almaktadırlar. İstanbul Galata’da borsayı havaya uçurmak isteyen 

komiteciler, yandaşlarına eşyalarını çekmelerini bildiren Fransızca mektuplar dağıtıp bu 

mektuplar hükümetin de eline geçince başarısız olmuşlardır.50 

Banka baskınından sonra Taşnaklar, silahlanmaya devam etmekte olup en iyi yol 

güvenliğin pek de iyi olmadığı İran sınırıydı. Ancak bu yol üzerinde, kendilerine tehdit olarak 

gördükleri Kürt Mazrik aşiretine saldırmak için yaklaşık 250 kişilik bir grupla 1897 
                                                                                                                                                                                     
vakit kaybetmeyeceklerini” ifade etmişlerdir. Sonunda da “biz öleceğiz bunu biliyoruz, fakat Ermenilerin 
kemiklerine kadar işlemiş olan özgürlük aşkı son Ermeni de kalsa Sultanın tahtını tehdit edecektir” 
demektedirler. Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 516 
47 Ermeni Komitelerinin..., s.25 
48 K. Gürün, a.g.e., s. 215 
49 BOA. ZB. 311/8 
50 BOA. ZB. 332/26 
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Temmuzunda Hanasor çadırlarına saldırdılar. Bu tarihten sonra, Sasun ve Muş bölgesinde 

idareyi Antranik eline aldı. Osmanlılar bölgede devamlı isyan çıktığından Taluri bölgesine bir 

kışla yapmak isteyince, Antranik buna tepki gösterip yeniden saldırdı ise de 13 Nisan 1904’de 

hükümet işi sıkı tutarak saldırı başlattı ve komiteciler başta Antranik olmak üzere Akdamar ve 

Van üzerinden Kafkasya’ya kaçmak zorunda kaldılar. Olaylar esnasında 1.000 civarında 

Türk, 19 Ermeninin öldüğü Ermeni kaynaklarında belirtildiği halde, katliam edebiyatı yeniden 

canlandırılmaya çalışılmış ancak Avrupa’dan eski ilgiyi görememişledir. Zira bu yıllarda 

özellikle Rusya’nın Ermeni politikası değişerek yardım edebilmeleri için Ortodoks olmalarını 

şart koşmakla beraber kendi topraklarında yaşan Rus Ermenileri üzerinde de baskıyı 

artırmışlardı.51  

 Bunun üzerine Taşnaklar çok daha fazla ses getirecek bir eylem hazırlığına giriştiler. 

Sultan II. Abdülhamit’in Alman elçisine “ölürüm de Doğu Anadolu’da Ermenilere muhtariyet 

verecek Berlin anlaşmasının 61. maddesini uygulatmam” demesi bunda etkili oldu.52 

Sofya’da53 Kristofer Mikaelyan’ın teklifi ile Sultan öldürülmesine54 ve İstanbul’u sarsacak 

sansasyonel eylemler düzenlenmesine karar verildi. Önce 12 bomba ile Polonezköy’de 

denemeler yapıldı.55 Sultanın Yıldız camisinde kıldığı cuma namazları haftalarca izlenerek 

camiden ortalama 1 dakika 42 saniyede çıktığı tespit edildi. Ayrıca bu iş anarşist ruhlu bir 

insan olan Belçikalı Edward Joris’e sipariş edilmişti. Plan şık bir araba içine yerleştirilen 

bombanın, ecnebi sefir ve misafir arabaları arasında Sultanınkine mümkün olduğu kadar 

yaklaştırılıp patlatılmasıydı. Ancak 21 Temmuz 1905 cuma günü namazdan çıkarken 

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile sohbeti biraz uzun sürdüğünden, saatli bomba Sultan 

yaklaşmadan patladı. Padişahın kızı Ayşe Sultan, “patlamanın müthiş olduğunu, gökten tahta 

ve tuğla yağdığını, Sultanın milleti teskin etmeye çalışarak izdihamdan halkın incineceğini 

söylediğini, arabasını kendisi kullandığı halde olay yerinden ayrılırken seyre gelen 

Viyanalıların ve Misafirhane-i Hümayun penceresinden olayı seyreden Avusturya-Macaristan 

sefiri Baron Von Calice’in ‘vive vive le Sultan vive’ diye bağırdıklarını” söylemektedir. 

Olayda 4’ü gazeteci 3’ü asker olmak üzere toplam; 26 kişi öldü. Patlayan Machine Enfernale 

                                                           
51 E. Uras, a.g.e., s. 525vd.; K. Gürün, a.g.e., s. 216 
52  Bu sözleri C. Küçük şu şekilde nakleder. “Duydum ki İngiltere Büyükelçisi oraya (Sasun MCH) tahkikat için 
‘ateşemiliterini’ göndermek istiyormuş. Bunu asla tasvip edemem. Zira orada bir İngiliz subayının görünmesi 
Ermenilerin açık bir şekilde isyan etmesine sebep olacaktır. Yemin ederim ki Ermenilerin haksız tazyiklerine 
asla boyun eğmeyeceğim. Muhtariyete götürecek ıslahatı kabulden ise ölmeyi tercih ederim.” Bkz. C. Küçük, 
a.g.e., s. 112  
53  Sofya ve Filibe daima Ermenilerin devlet aleyhindeki faaliyetleri için bir merkez olmuştur Bkz. BOA.ZB. 
23/119; ZB. 23/149; ZB. 43/36; ZB. 31/76 
54  Ermeni Komitelerinin..., s. 48 
55  Gültekin Ural, Ermeni Dosyası, İstanbul 1998,  s. 231 
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(Cehennem Bombası) isimli 80 kilo patlayıcı, yerde 70 cm. derinliğinde bir çukur açtı. 

Tahkikat esnasında enkaz arasında 11123 nolu Neseldorfe markası bulununca Avusturya’daki 

fabrikadan arabanın macerası takip edilip Edward Jorris’e ulaşıldı. Suikast için harcanan 

300.000 bin frankın ABD, Rusya ve Bulgaristan’dan geldiği öğrenildi. Olayın asıl 

planlayıcıları ise birkaç gün önce İstanbul’u terk etmişlerdi. Zaten bu yüzden Taşnak 

yönetiminden de çıkartıldılar.  

 Bu olaylar İngiltere'de büyük bir nefretle karşılanırken İngiliz basını teröristleri birer 

kahraman, Sultan II. Abdülhamt'i ise “kana susamış bir canavar” olarak takdim etmekteydi. 

Sadece İngiliz basını değil tüm Avrupa medyası olaylar göz önünde olduğu halde meseleye 

Anadolu Hıristiyanlığının yok edilişi gözüyle bakmaktaydılar. Bu yıllarda Osmanlıların 

kendilerine en yakın buldukları Almanya'da bile olaylara bu bakış açısı ile bakılmakta ve 

Alman İmparatoru olayları değerlendirdiği bir telgrafın yanına “sultan tahttan indirmeli” 

yazıyordu.56  

 Buradaki en ilginç noktalardan birisi ise Belçika’nın, vatandaşı Edward Jorris’i 

sefareti kanalı ile cezasını çekmek üzere 3 Ağustos 1838 tarihli anlaşmanın 8. maddesine göre 

talep etmesidir. Ertesi gün Edward Jorris, mahkemede idama mahkum edildi ise de Jorris’i 

Belçika’ya iade etmeyen Sultan, kendisinden beklenmeyen bir hamle yaparak onu affettiği 

gibi hediyeler vererek hizmetinde kullandı.57  

 İlber Ortaylı'ya göre Sultan Abdülhamit, Ermeniler tarafından bizzat kendi şahsına 

böyle bir saldırı geldiği halde, onlara olan genel bakış açısını değiştirmemiş, hiç bir zaman 

komitacılar ile masum Ermeni milletini bir tutmamıştır. O kadar ki Makedonya, İşkodra, 

Yanya, gibi yerlerde yani, Selanik gibi Rumeli vilayetinin ıslahatında memurlar arasında 

Ermeniler oldukça fazladır.58 Hem maliye, hem adliye hem de eğitim de sayıları az değildir. 

Örneğin Sultan II. Abdülhamit devrinde kurulan ve bürokrat yetiştiren Mülkiye'de hocalar 

arasında Sakızlı Ohannes ve Mihael Portakalyan gibi Ermeni kökenli vatandaşlar vardır.59  

                                                           
56 Sedat Laçiner, Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005, s. 6 
57 E. Uras, a.g.e., s. 530; K. Gürün, a.g.e., s. 217; Bütün dış basında Sultana geçmiş olsun dilekleri yazılırken 
Tevfik Fikret’in “Ey şanlı avcı dâmını beyhude kurmadın, Attın fakat yazık ki yazıklar ki vurmadın” 
mısralarını kaleme alması ilginçtir. Bkz. V. Engin, “Sultan II. Abdülhamit’e Düzenlenen Ermeni Suikasti ve Bu 
Sebeple Belçika ile Yaşanan Diplomatik Kriz”, Belleten LIX/225 (Aralık 1995), s.415vd. 
58 Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşlarının geldiği üst düzey makamlar, aldıkları devlet nişanları ve madalyaları,  
kendilerine yapılan devlet ihsanları nedeniyle ilan ettikleri teşekkür mesajları, doğal afetlerde yapılan yardımlar 
hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. M. Seyitdanlıoğlu, “Takvim-i Vekayi'de Ermenilerle İlgili Haberler (1908-
1915)”, Belleten LV/214 (Aralık 1991), s. 802-849 
59 İlber Ortaylı, “Osmanlı Ermenileri” YT 38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 632 
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 Tüm bu isyanların sonunda Osmanlı istatistiklerini abartarak ölen Ermenilerin 

sayısının en fazla 20.000 olacağı bir gerçekken, Nalbantyan, David Marshall Lang ve 

Pastırmacıyan gibi yazarlar 300.000’lere varan rakamlardan bahsederler.60  

 1897 de hazırlanan son ıslahat programı Girit İsyanı patlak verip bütün dikkatler oraya 

yöneldiğinden Babıali’ye verilmedi61 ve bu dönemden itibaren Türkler için zor bir dönem 

başladı. Yunan Savaşı’ndan Osmanlı Devleti galip ayrılmasına rağmen büyük devletler araya 

girince bir şey elde edilemediği gibi Girit’in muhtariyeti, 1901’de Fransızların Midilli’ye 

asker çıkarmaları, 1902’de Makedonların isyanı ve Arapların kaynamaya başlamaları hep bu 

dönemin daha başlangıcında meydana gelen olaylardır. İttihat Ve Terakki fırkasının bu gidişe 

son verebilmek maksadı ile II. Meşrutiyeti 1908’de ilan ettirmesi ise bir çare olmayıp daha 

senesi dolmadan 5 Ekimde Bosna-Hersek Avusturya tarafından işgal, aynı gün Bulgaristan 

bağımsızlığını ilan ve  ertesi gün Yunanistan Girit’i ilhak ettiğini açıklıyordu.  

Bu yıllar incelenirken mutlaka üzerinde durulması gereken bir başka husus da Van'a 

yaptığı çok önemli hizmetlere hürmeten, şehit edildiğinde adına türküler yakılan Van Valisi 

Ali Paşa olayıdır. 18 Mart 1907'de Hakkari Mutararrıflığından Van Valiliğine atanan Ali Rıza 

Paşanın bölgeye asıl gönderiliş sebebi, Van'da tırmanışa geçen ve selefleri döneminde bir 

türlü engellenemeyen Ermeni Cemiyetlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelikti. 

Yukarıdaki tarihte Van'a vekaleten atanan Ali Rıza Paşa, kendisinden önce bölgeye Başkale-

Hakkari istikametinde Ermeni olaylarını araştırıp rapor etmek için gönderilen Tahir Paşa'nın 

hakkında verdiği son derece olumlu referans üzerine, 20 Eylül 1907'de asaleten atanmıştır. 

Van'a geldiğinde, ticareti ellerinde tutan Ermenilerin devlete yıllardır vergi ödemediklerini, 

bunun yanında 15-20 aydır memurlara maaş ödenemediğini gören Paşa, esnaf ile izzat 

görüşerek onları taksitle de olsa borçlarını ödemeye razı edip memurlara da maaşlarını 

ödemeye başlayınca, şehirde ticari hayat canlandığından halkın gözünde iyi bir yer 

kazanmıştır. Bu esnada Ali Rıza Paşa Ermenilere karşı topyekün bir tavır almayıp bunu da 

Ermeni Ohannes Efendi'yi Vali Yardımcılığına, kardeşi Armarak Efendi'yi de Gevaş 

Kaymakamlığına atayarak göstermiş bu durum ve özellikle Müslüman-Hıristiyan kavgasının 

son bulması, bölgeyi devamlı geren komitacıların işlerini zorlaştırmış ve bunun üzerine 

kendisine destek verenlere yönelik suikastlar dönemi başlamıştır. Akdamar adasının 

komitacılar tarafından kullanılmasını engelleyen Armarak Efendi öldürülünce, kardeşi 

                                                           
60 K. Gürün, a.g.e., s. 218 
61 Sultan 25 Ekim 1896 tarihli fermanı ile zaten ıslahat çalışmalarının bittiğini ilan etti. Reformların bütün 
vilayetlere yayılması şartıyle başlayabileceğini ilan ederek 23 Aralık tarihinde genel bir af çıkarıp idam 
mahkumları haricinde bütün siyasi suçluları bilahare de idam suçlularını affetti. Ancak Yunan savaşının 
başlaması ile bu süreç de sona erdi. Bkz. C. Küçük, a.g.e., s. 162-163 
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Ohannes de Elazığ'a kaçtığından yine Ermeni kökenli olan Erzurum Vali yardımcısı Leon 

Efendi, Van'a getirtilerek Ermeni vatandaşlarının gönlü alınmıştır.  

Ancak olaylar bununla durulmayacak, Van'da faaliyetlerini devam ettiren Karahaç 

cemiyeti içinde, kız meselesi yüzünden çıkan bir çatlak, Paşa'nın ölümüne denk giden 

hadiselere sebep olacaktır.  

Rus Ermenilerinden bir ihtilalci olan Aram Manukyan isimli şahıs ile bir başka komite 

mensubu olan Davit'in arası, Hanikoğlu Mahallesinde meskun Vatan isimli bir kız yüzünden 

açılmış, Aram, Davit'in kızla evlenmesini yasaklayınca Davit, daha yukarıdan izin almak 

maksadı ile Tiflis'e gidince, Aram onun dönüşünü beklemeden kızı kandırarak iğfal etmişti. 

Döndüğünde sevdiği kızın Aram'ın metresi olduğunu gören Davit ise o sinirle  Ali Rıza 

Paşa'ya sığınarak bütün bildiklerini anlattığından, bütün ihtilal ideallerinin çökeceğini 

farkeden Aram, Davit'in üzerine karahaç bastı.62 Şubat 1908'de Davit'in gösterdiği yerlerde, 

küçük bir orduya yetecek kadar silah ve mühimmat bulunduysa da hiç kimse yakalanamadı.  

Bu esnada Muhbir Davit, bir Binbaşı'nın evinde misafir edilmekteyken Ermeni 

kardeşlerinin önce sevdiğini iğfal edip sonra da ölüm emrini çıkartmalarına rağmen Türklerin 

kendisini koruyabilmek için bizzat evlerinde korumalarından çok etkilenip Müslüman olarak 

Mehmed adını aldı ve askere gitmek için başvurdu. Ancak birkaç ay evden çıkmayıp 

sıkıldığından, tedbiri elden bırakıp Haçboğan çarşısında iki jandarma nezaretinde gezmeye 

çıkınca Aram'ın adamları fırsatı kaçırmayıp Davit'i öldürmeyi başardılar ve arbede de 7-8 kişi 

de öldü. Bu duruma çok sinirlenen ve Davit'e hürmet beden Müslüman halk, Ermneniler 

üzerine gidince onlardan da 20-30 kişi hayatını kaybetti. Olayların bastırılışında, Valinin 

insan üstü gayreti bütün ülke konsoloslarınca teslim edildiği halde, önceleri sesini 

çıkaramayan Rus konsolosu bazı cesetlerin gömülememesini bahane ederek kamuoyu 

oluşturmaya başladı ve Redif ordusu ile Müslüman halkın birleşerek Ermeni mahallelerine 

saldıracakları dedikodusunu yayınca şehir yeniden gerildi.  

Bu esnada Aram Manukyan ve Davit'i öldüren iki adamı yakalandı ise de II. 

Meşrutiyet ilan edildiğinden, aftan faydalanarak ceza almadan kurtuldular. Artık Osmanlı 

Devleti iç atamalarını bile Avrupa devletlerinin telkini ile yapar hale geldiğinden başta Ruslar 

olmak üzere dış devletlerin tazyiki ile 20 Ekim 1908'de, Paşa görevden alındı.  

                                                           
62 İsme karahaç basmak gizli  faaliyet  yapan Ermeni  komitelerinde tehlike arz edecek şekilde faaliyetleri 
açıklayan mensupların öldürülmesine karar verilmesidir. İsmine Van'da karahaç basılan tek kişi Davit olmayıp 
Van Belediye Reisi Bedros Kapamacıyan da komitecilere muhalif olduğu için 10 Aralık 1912 tarihinde aynı 
yöntemle öldürülmüştür Bkz. Hasan Oktay, “Van Belediye Reisi Kapamacıyan Efendi'nin Ermeni Taşnak 
Komitesi tarafından Katline Dair”, YT 38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 841 
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Paşa İstanbul'a dönüş yolunda mutlaka komitacıların saldırısına uğrayağını 

bildiğinden seyahatini gizli tuttu ve Tiflis üzerinden İstanbul'a denizden geçebilmek üzere 

Erzurum-Erivan cihetine harekete geçti. Ancak Batum'dan vapura binmek üzereyken Alev 

Başyan isimli bir Ermeni tarafından öldürülünce, hiç olmazsa cesedi İstanbul'a eriştirilmek 

istendi ise de gecikilince Sinop'ta defnedilmiştir. Ölüm haberi Van'a ulaştığında, bölgede bu 

gün hala dillerden düşmeyen meşhur Ali Paşa Türküsü adına yakılmıştır.63 

II. Meşrutiyet'in ardından devletin gündemine 31 Mart hadisesi, akabinde ise Adana 

olayları girmiştir. 31 Mart64 vakasının ertesi günü Adana’da kanlı olaylar patlak verdi. 

Rupinyan hanedanının yeniden tesis edilmesi asıl amaç idi. Berlin Kongresinde Loris 

Melikof’un65 Episkopos Horen Narbey’e “Kafkasya’dan bir şey elde edemezsiniz, aşağısı için 

çalışın” tavsiyesi burada Ermenilerin yoğunlaşması ile neticelendi. Elbette bu durum 

İstanbul’u elde edemeyeceğini anlayan Rusların, İskenderun körfezine çıkma planlarının bir 

parçasıydı. Yukarıda temas edilen Bulgar, Sırp ve Girit hareketlerinden cesaret alan Ermeniler 

II. Meşrutiyetin kişisel silahlanmayı66 da serbest bırakmasından istifade ederek bölgenin en 

azılı tahrikçilerinden Episkopos Muşeg liderliğinde, Avrupa devletlerinin müdahalelilerine 

zemin hazırlayıp bağımsızlığı elde etmek için harekete geçtiler. Papaz Danielyan kilisede 

tütsü yerine barut üfleyerek halkı kışkırtıyordu.67 Muşeg’in kendi ifadesi ile Zeytun, Maraş, 

Diyarbekir, Van, Harput ve Bitlis’ten getirtilen Ermeni ailelerinin diğerlerinin yanına 

yerleştirilmesi ile Ermeni nüfus kendi içinde %40 nispetinde artırılmıştı. Elbette Muşeg’in   

bu kadar istekli olmasının ekonomik sebepleri de vardı. Zira kendi deyimi ile 1,5 ay kadar 

Adana ovasında dolaşıp “az yiyip elbiselerini satarak silah satın almalarını” emredip 23 

Ekim 1909 tarihli New York Times gazetesinin haberine göre, her bir silahtan komisyonunu 

peşin alıyordu. Bu yolla getirilen silahın sayısı 12.000’i aşmıştı. Muşeg hükümetin de 

lakaytlığı ile artık bir kilise mensubu gibi değil de sanki Avrupa’da kurulu bulunan bir Ermeni 

devletinin sefiri gibi davranıyordu. Zira Muşeg 1894’de ölen her Ermeni için, on Türkün 

kanının döküleceğini iddia ederken Adana Valiliğinde dürüst ama aciz bir şahsiyet olan Cevat 

                                                           
63 H. Oktay, “Ermeni Komitacılarının Katlettiği Van Valisi Ali Rıza Paşa ve Türküsü”, YT 38, (Ankara Mart-
Nisan 2001), s. 832-837 
64 Olay esnasında İstanbul’da bulunan bütün devletlerin sefaretleri, askeri kuvvetler, hükümet ve padişahın 
tutumları için Bkz. B. Kodaman, “31 Mart Hadisesi, Türk Tarih Kongresi Bildirileri IV, (Ankara 5-9 Eylül 
1990), Ankara 1994, s.1338vd. 
65 Trabzon İngiliz Konsolos Muavini Biliotti’den Kont Derby’ye gönderilen yazıya göre; Rusların Kars’ı işgali 
esnasında Ermenilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları dayanılmaz hale gelince, Müslümanlar silaha 
sarılmışlardı da Melikoff bu isyanı bastırmıştı. Bkz. B. Şimşir,  İngiliz Belgelerinde..., s. 151 
66 Yusuf Ziya Bildirici, The Massascres the Armenians Committed in Adana Province and the French-
Armenian  Relations, Ankara 1999, s. 57; 15 Ağustos 1909 tarihinde Konya’da gayri meşru yollardan giren 
silahlar, güvenliği ciddi şekilde tehdit eder hale geldiğinden tedbir emredilmiştir. BOA.DH.EUM. VRK 1/8  
67 Ermeni Komitelerinin..., s.  74 
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Bey, Fırka Kumandanlığında ihtiyar bir asker olan Ferit Mustafa Remzi Paşa, Cebel-i 

Bereket sancağında ise gölgesinden bile korkan Mutasarrıf Asaf Beylerin bulunduğu, Cemal 

Paşanın hatıralarında kayıtlıdır. İngiliz Sefiri “şayet zamanında Muşeg tevkif edilseydi işler bu 

raddeye gelmezdi” demektedir. Adana’da Hınçak ve Taşnakların örgütlenmesi ile Muşeg, 

bunlara ayrı toplantılar yapılmayıp kendisinin liderliğinde ortak toplantılar yapılması 

gerektiğini bildirdi. Devlete ait tiyatro salonlarında hükümet üyelerinin de davet edildiği 

kışkırtıcı oyunlar oynanıp seyirciler “bağımsız Ermenistan” naraları atarken, idare hep 

hoşgörülüydü.  

Ahrar fırkasının adem-i merkeziyet ilkesine dayanan politikaları nedeniyle, başkentte 

işler iyice karıştığından, bu durumdan Ermeniler faydalandılar. 4 Mart tarihinde Muşeg’in 

halkı kışkırtabileceği kadar kışkırtmasından sonra yardım toplama bahanesi ile Mısır’a 

gitmesinden sonra olaylar başladı. 27 Mart tarihinden itibaren Ermeni evlerinden 

Müslümanlara ateş açılması, saygın Müslümanların öldürülmesi ve katillerin verilmemesi gibi 

sebeplerle kargaşa başladı. Karaisalı ve Dedeağaç’tan olayların bastırılması için asker 

getirtilip olaylar bastırıldıktan sonra kurulan Divan-ı Harbde, 9 Müslüman 6 Ermeni toplam 

15 kişi idam edildi. Ölenlerin sayısı La Turquie gazetesinde 250’si Müslüman 1000, Osmanlı 

kaynaklarında 10.000’in altında, Patrikhaneye göre 20.000, komitecilere göre ise 30.000’dir. 

Ermeniler, olayların bilhassa 31 Mart olayını organize eden mürteci Müslümanlar tarafından, 

Meşrutiyet aşığı Adana Ermenilerine karşı gerçekleştirildiğini iddia ederlerse de olaylar bu 

tarihten dört gün önce başlamıştır. Olaydan sonra hatıralarını yazan Asaf Bey “Meşhur 

İttihatçı Cemal Bey vali olunca Ermenilerin bayram Müslümanların yas ettiklerini belirtip 

yabancıların işe karışmasını engellemek için devamlı Müslüman68 astığını” yazmaktayken 

Cemal Paşa ise “Adana’da 30, Erzin’de 17 Müslüman astırdım. İdam edilenler arasında halkın 

pek sevdiği Bahçe Müftüsü de vardı. Şayet Muşeg’i yakalayabilseydim onu da müftünün 

karşısında astırırdım” demektedir.69 İttihat ve Terakki bu olaydan sonra zaten tahttan indirmek 

için mazeret aradığı II. Abdülhamit’i sorumlu ilan etti ve yerine V. Mehmet Reşat’ı çıkarttı.70 

                                                           
68“ Adana'da Hân Kurbu Mahallesi'nde sâkin Haçinli Hamparsum Gödelekyan'ın hânesine girerek ma‘lûmü'l-
esâmî Ermenileri cerh u katl eylediği inde'l-muhâkeme sâbit olan Arkacı Hasan bin Abdullâh'ın Mülkiye Cezâ 
Kânûn-nâmesi'nin Yüz Yetmişinci Mâddesi'ne tevfîkan i‘dâmına ve vak‘anın müsebbib ve muharriki bulunduğu 
anlaşılan Fahrî bin Cebbâr'ın mezkûr Kânûn-nâmenin Elli Yedinci Mâddesi'ne tevfîkan ve târîh-i habsinden 
i‘tibâren on beş sene müddetle küreğe konulmasına karâr verildiği” Bkz. BOA.DH. MUİ. 43-1/23 
69 E. Uras, a.g.e., s. 557vd. ; K. Gürün, a.g.e., s. 225vd.; Adana İngiliz Konsolos yardımcısı Teğmen Dickson, 
olayların “Sultanın gözden düşürülebilmesi için düşmanları tarafından çıkarıldığını söyler. Ona göre amaç 
dikkatlerin Adana üzerinde toplanmasını sağlayarak bölgede yeniden bağımsız bir Ermenistan kurmaktı. 
Olaylardan sonra 47 Müslüman asılırken idama mahkum edilen 29 Ermeninin cezası hapse çevrilip sadece biri 
asıldı. Teğmen Dickson’un Ermeniler hakkında ayrıca “uyruk altındaki Ermeni sevimsiz, köpeklik eden, 
vicdanszı yalancı ve hırsız olup, kendisine özgürlük verilince bunları yitirmediği gibi küstah, zorba ve müstebid 
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 Adana olaylarının ardından Erzurum Kilisesi kapısı üzerine “Sevgili vatandaşlar! 

Ecdâdınızı unutmayınız, bizler de onları takîb ederek silsile-i Ermeniyân ile zâtlarımızı 

dünyâdan semâya nakletmeyelim. Nitekim gözlerimiz Adana’yı görüyor. Eğer biz kendimizi 

kurtarmak istersek, Polegenia (Ortodoksluk) kânûnunu kabûl etmemiz iktizâ eder; bizi 

kurtaracak olan tek vâsıta odur. Bu husûs için katiyen kederlenmeyiniz. Zîrâ Polegenia 

kânûnu bizim kânûnumuzdur, hiçbir fark yoktur. Çünkü o da Hıristiyân’dır” manasında bir 

yafta yapıştırılmış olup hükümet bunu araştırdığında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmıştır ki o da 

Rusya Erzurum Konsolosluğunda II. Katip sıfatı ile çalışan ancak, aslında Rus ordusunda 

miralay olup bölgede coğrafi araştırma yapan Viçinski'nin parmağı olduğu bilgisine 

ulaşılmıştır.71  

Sakin bir zamana denk gelseydi, telefat çok fazla olduğundan diğerlerine oranla çok 

ses getirmesi muhtemel Adana olayları, 31 Mart vakası ve Sultanın tahttan indirilmesi 

karşısında sönük kaldı. Bazı Ermeni kaynakları, Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesini 

sırf Adana olaylarında öldürülen Ermenilerden dolayı gündemin değiştirilmesi olarak 

yorumlamışlardır.72 Sırasıyla Arnavutluk isyanı, İtalya’nın Bingazi’yi işgali ve 1912 Balkan 

Savaşı73 bu dönemin en önemli olaylarıdır.  

1910 yılında Kafkas Ermeni komitecilerinden Tuman, “Müdafaa-i Şahsiyye İçin 

Talimat” isimli kitabında74  vatandaşlarına kurşun tedariki zor olacağından Avrupa silahları 

yerine Rus Musini'si veya Osmanlı Martini veya Mauser’i kullanmalarını, köylere hücum için 

müstahkem mevkilerin önceden öğrenilmesini, kaçış noktalarının önceden kontrol altına 

alınmasını, düşmana yardım gelecek yolların kapatılmasını, köylere üç taraftan saldırılıp 

büsbütün kaçmalarının sağlanmasını (ölüm korkusu ile canlarını dişlerine takıp saldırıya 

geçmemeleri için), sabah saldırılmasını, kargaşa için yangın çıkartılmasını, ölenlerin geride 

bırakıp tanınmalarına meydan verilmemesi gerektiğini tavsiye ediyordu.  

 Osmanlı Devleti’nin dışarıda çok kötü günler geçirmesi, içeride Ermenilere yeni 

fırsatlar doğuruyordu. Artık bütün Balkan devletleri kendilerine Berlin anlaşmasında 

öngörülen maddelerin de üzerinde bağımsızlığa veya en azından Hıristiyan bir devlet 

                                                                                                                                                                                     
olur” gibi sözleri vardır. Bkz. S. R. Sonyel, “İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana’da Vukubulan Türk Ermeni 
Olayları (Temmuz 1908-Aralık 1909”, Belleten LI/201, (Aralık 1987), s. 1241vd. 
70 Salahi Sonyel, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemi”, Belleten LXI/231, (Aralık 1997), s. 388  
71 BOA.DH. MUİ. 12-3/8 
72 http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Genocide, 06/06/06, 00:14:03 
73 Doğu Anadolu’da inanılmaz katliamlar gerçekleştiren Antranik, Balkan harbinde de Edirne, Keşan, Malkara 
ve Tekirdağ’da kadın ve çocukları boğmak, camilere doldurup yakmak suretiyle katliamlara imza attı. Bkz. 
Ermeni Komitelerinin..., s. 81  
74 Ermeni Komitelerinin..., s.  77-79 
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tarafından idare edilme lüksüne kavuştuklarına göre, bundan sonra sırada 

Ermeniler olmalıydı. 2 Ekim 1912 tarihinde Eçmiyazin Katogikosu Keork Sürenyan, Çar II. 

Nikola’nın huzuruna çıkarak “Türkiye Ermenilerini himayesine alıp asırlardan beridir ma’ruz 

kaldıkları mezalimden kurtarmasını” talep etti. Elbette bu Ruslar için bulunmaz bir fırsattı. 

Oysa Ermeni yazarı Leo, Rusya kontrolünde bir Ermenistan ıslahatını hususunda “bu hal 

Türkiye’ye harp ilan etmek demek ve bütün Küçük Asya’yı Almanlara vermek demekti. 

Ermeniler Rusların bu işe Ermeni menfaati için girdiğini zannetmekteydiler. Bütün 

Ermenistan Çar siyasetinin kör bir aleti olmuştu. Budala Eçmiyazin bu sefer Ermeni-Rus 

menfaatinin birleştiğini zannediyordu. Patrik ise Giers’in elinde bir oyuncak” demektedir.75 

Ermeniler, artık Osmanlı devletinden ayrılmak için ellerindeki bütün kozları oynarlarken 

Devlet-i Aliye'nin Ermenilere bu yıllarda bakış açısında bir değişiklik olup olmadığına 

bakılması gerekir. İlginçtir içeride Ermeni komitacılar Müslümanları katliam ederken, 

dışarıda ise Avrupa devletleri kanalıyla Osmanlı devleti baskı altına alınmaya çalışılırken 

Osmanlı devleti  Patrik Zaven efendi ve maiyyetinin seyahat masraflarını76 yemek 

harcamalarına77 kadar meclis-i vükela emriyle ödemektedir.  

 İngiliz Elçisinin 1912 yılını 1913’e bağladığı gün, bakanlığına yazdığı yazı şöyledir. 

“Ermeniler daha önceden muhtariyet umudu ile bel bağladıkları İttihatçılardan artık 

bağlarını kopardılar. Paris’te Bogos Nubar Paşanın oğlunun başlattığı bir ıslahat hareketi, 

Dahiliye Nazırı Reşit Bey'in de tasvibi ile sabık patrik Ormanyan, Sabah baş yazarı Diran 

Kelekian, Gülbenkyan ve İngiltere’de mukim Dr. Cavarina78 ile görüşülmeye başlanarak 

vilayat-ı sittenin Bitlis, Van, Erzurum ve Sivas, Diyarbekir, Harput olarak ikiye ayrılmasına, 

valiliklerin kapatılmasına, idarenin iki Müslüman, iki Ermeni, iki ecnebi ve bir de İngiliz 

reisten oluşmasına, polis ve jandarma kuvvetlerinin Avrupalı idarecilere devrine, vergi ve 

adliye işlerinde ıslahata karar verildi. Ancak tüm bunlara rağmen Patrik ve Ermeniler, 

yukarıda adı verilen dört Ermeninin Ermenileri temsil edemeyeceğini, bu konunun uluslar 

arası bir görüşmeyle ancak çözüleceğini, artık Ermenistan’ı Türklerin yönetemeyeceği 

                                                           
75 E. Uras, a.g.e., s. 387 
76BOA. MV. 183/8 
77BOA. MV. 186/32 
78 Rus sefiri Giers Taşnak görevlisi doktoru kabulünde “Avrupa kamuoyu Ermenileri Türklerin yenilgisinden haz 
duyan siyasi ihtilalciler olarak görmemelidir. Bu süreçte hiçbir surette Türkleri tahrik edici hareketlere 
girişilmemelidir. Avrupa’dan herhangi bir siyasi talepte bulunulmamalıdır. Ancak basın yolu ile Kürtlerden ve 
Türk memurlardan kaynaklanan zulüm haberleri bol bol işlenerek Avrupa kamuoyu mazlumiyetinize 
inandırılmalıdır”  demektedir. Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 389 
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anlaşıldığına göre Lübnan-Fransa, Bosna- Avusturya örneğinde olduğu gibi bölgenin de 

Rusya’ya bağlanması gerektiğini dile getirmektedirler.”79  

 Bu yıllar aynı zamanda Osmanlı Devleti ile Avrupalıların sözde anlaşma yaptıkları 

ancak, aslında zorla imza attırdıkları (asıl anlaşmayı kendi aralarında yapıyorlardı) ticari 

anlaşmalar dönemi olup memleket parselleniyor, ancak parçalanmasını Almanların Bağdat 

demiryolundaki imtiyazları engelliyordu. Yukarıda bahsedilen Ermenilerle teması, Osmanlılar 

bu günlerde Avrupa’dan böyle bir baskı geleceğini tahmin ettikler için kendiliklerinden 

başlatmışlardır.  

 Bu meyanda 26 Mart 1913 tarihinde karar alma yetkisini il meclisine devredip özel 

bütçe veren İdare-i Umumiye-i Vilayat kanunu ve 24 Nisan 1913 tarihinde yeni mahkemeler 

kuran Sulh Hakimleri Kanunu çıkartıldı ve İngiltere’den bu konularda uzman istendi. Bu tek 

taraflı inisiyatife Rusya temelden karşı çıktı. Aslında Ruslar şu sırada Ermeni meselesini 

kesinlikle açmak  istemiyorlardı ancak artık gündeme girmişti. 30 Haziran 1913’te İstanbul’da 

sefirler toplantısında  Ruslar şu tasarıyı sundular.80  

1- Vilayat-ı Sitte tek bir vilayet haline getirilecek. (Tokat, Birecik, Hakkari ve 

Malatya’nın güneyi dışarıda kalacak) 

2- Vali, bir Osmanlı Hıristiyanı veya Avrupalı arasından beş yıllığına Padişah 

tarafından atanacak. 

3- Adli, askeri ve idari bütün memurların atama ve azli bu vali tarafından 

gerçekleştirilecek. Atamalarında Müslüman-Hıristiyan  yarı yarıya sistemi 

uygulanacak.  

4- Genel valinin istişare etmesi için daire başkanları, ruhani liderler, daire 

başkanlıklarında çalışan yabancı müşavirler ve üçü Müslüman üçü de Hıristiyan 

olmak üzere kendi cemaatlerince seçilen altı kişiden oluşan bir meclis kurulacak. 

Bu sistem sancak ve kazalarda da uygulanacak. 

5- Vilayet meclisi Müslüman ve Hıristiyan üyelerin eşit sayıda yer almalarıyla oluşup 

yaptığı kanunlara İstanbul’dan iki ay içinde cevap gelmezse, kabul edilmiş 

sayılacak.  

6- Nahiyeler, mümkün olduğu kadar aynı dinden insanlar yaşayacak şekilde 

belirlenecek.  

                                                           
79 K. Gürün, a.g.e., s. 233 
80 K. Gürün, a.g.e., s. 243; Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 391-398; Ayrıca Ruslar bu tarihlerde Moskova'da da bir 
Ermeni-Rus komitesi kurarak Anadolu'da Ermenilerin ıslahat ve iktisadi gelişmelerine çalışmak maksadıyla bir 
banka kurmayı planlamaktaydılar. BOA.HR.SYS 2776/77  
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7- Nahiye ve kaza sulh yargıçları çoğunluğun dininden, yargıçlarda 

yarı yarıya seçilecektir. 

8- Hamidiye alayları kaldırılacak, barış zamanında vilayet mensupları askerliklerini 

bölgede yapacak.  

9- Seçimlerde göçebelerin hakkı olmayıp sadece meskun olanlar katılabilir.  

10- Vilayetin resmi dili Türkçe, Kürtçe ve Ermenice olacak. 

11- Okullarda resmi dil Türkçe olup özel okul açmak serbesttir ve herkes kendi 

cemaati içinde vergi toplayabilecek. 

12- 1863’de kurulan teşkilat aynen geçerli olup Ermenilerden alınan topraklar geri 

verilecek. 

13- Göçmenler bölgeye alınmayacağı gibi Klikya Ermenilerinin durumları da 

düzeltilecek.  

14- Vilayetin anayasasını Osmanlı hükümeti ve Avrupa devletleri belirleyip 

hükümlerin yürütülmesinin garantisi Avrupa devletleri olacaktır.  

Görüleceği üzere bölgenin tek bir vilayet haline getirilmesi, tüm atama ve azillerin bu 

vali tarafından gerçekleştirilmesi, kendine mahsus meclisinin olması, yapılan kanunlara 

İstanbul’dan iki ay içinde cevap gelmezse kabul edilmiş sayılacağı, askerlik ve resmi dil 

konuları bu tasarı sayesinde Ermenilere muhtariyet provası yaptırılacağını gösteriyordu.  

Osmanlı Hükümeti ise buna karşılık 1 Temmuz tarihinde karşı tasarısını81 sundu ve 

yapılan görüşmelerde Almanya82, Avusturya ve İtalya açıktan İngiltere de mütemayilen Türk 

tezini destekledi. Eylül 1913 ve Şubat 1914 tarihleri arasında Rus Sefiri Giers ile Alman sefiri 

Wangenhaim arasında kararlaştırıldıktan sonra Osmanlı hükümeti ile de müzakere edilen 

taslaklardan sonra şu metin kabul edildi.83 

“Erzurum, Trabzon, Sivas” ve “Van, Bitlis, Harput, Diyarbekir” iki vilayet olup 

başlarına idare, adliye ve askeriyeyi kontrol eden iki müfettiş atanacak. Gerek gördüğü 

takdirde yüksek mevkide olsun alçak mevkide olsun görevlileri azledebilecek, yerine 

istediğini atayabilecek ve ek asker istihdam edebilecektir. Görevden alınamayan yargıç ve 

valiler tarafından kendine karşı bir hareket olursa yargıcı görevinden alıp adliye nazırına, 
                                                           
81 E. Uras, a.g.e., s. 401-404 
82 Ermeni dostu da denebilecek meşhur Alman yazarı Ruhrbach “Ermenistan’ın coğrafi vaziyeti Anadolu 
hakimiyetinin anahtarıdır. O halde Ermenistan’ın Rusya’ya geçmesi Türkiye’nin müstakil bir devlet olmasına 
son verir. Rusya Ermenistan’a hakim olunca Küçük Asya’ya, İran Körfezinden Akdeniz’e kadar olan bölgeye 
hakim olacaktır. Buraların Rusya’nın elin de olduğunu düşünmek korkunç bir hayaldir. Eğer biz Almanlar için 
Türkiye’nin bütünlüğünü muhafaza etmek elzem ise Ermenistan’ın da Osmanlı idaresinde kalmasını sağlamak 
elzemdir. Bu maksatla Ermenistan'’n Rusya eline geçmesine müsaade etmeyeceğiz” demektedir. Bkz. E. Uras, 
a.g.e., s. 380 
83 K. Gürün, a.g.e., s. 246vd. 
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valiyi de Dahiliye Nazırına bildirecektir. Toprak meselelerinde tek çözüm mercii 

müfettişlik olup yerel dillere önem verilecektir. Her unsur maarife ödediği vergiye oranla 

maarif hizmeti alacaktır. Kendi okullarına istedikleri kadar yardım yapabilirler. Barış 

sırasında (deniz kuvvetleri ve Arabistan için hariç) herkes kendi yöresinde askerliğini 

yapacak, Hamidiye alayları, sadece seferberlikte kullanılan yedek kuvvetlere dönüşecektir. 

Vilayet meclislerinin yetkileri 26 Mart 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanununa göre 

düzenlenmiştir. Bir yıl içinde sayım yapılacak eğer sayım gecikirse, vilayetlerin nüfuslarına 

oranla meclis üye sayılarını belirleyecektir. Meclis-i umumi seçimi orana göre, Meclis-i idare 

seçimi yarı yarıya olacak, boşalan her türlü kademeye müfettiş bu ilkelere göre atama 

yapabilecektir.”  

Bu anlaşmanın altında Osmanlı Devletinden Sait Halim Paşa, Rusya’dan da 

Maslahatgüzar Gulkeviç’in imzası bulunup bu artık Almanya ve İngiltere dahil, Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu’nun Rusya’nın inisiyatifine bırakıldığı manasına gelir.  

Osmanlı devleti bu anlaşmayı halkına açıklamaya bile cesaret edemeyip 11 Şubat 1914 

tarihli Tanin gazetesinde “dedikoduların yalan olduğu, anlaşmanın Osmanlı Devleti 

bakımından hüsnü netice ile sonuçlandığını ve yapılacak ıslahatın esaslarının yabancı 

devletlere tebliğ edilmesi ile yetinileceğini” duyurdular. 

İşte bu noktada, devletin bir vilayeti olan Diyarbekir’den gelen şu yazı oldukça ilginç 

olup valinin halkın nabzını ne kadar iyi tuttuğunu gösterir. 26 Ocak 1914 tarihli yazıda vali 

İstanbul’a şöyle seslenmektedir.84  

“Vilâyât-ı şarkıyye ıslahatı namıyla bir hayli zamandan beri gazetelerde görülen yek 

diğerine zıd şeylerden bir hakîkat çıkarmak kâbil olamıyor. Her gün yeni bir şey görülüyor.  

Bir taraftan da Mısırlı Bogos Nubar Paşa sene başı ve Noel yortuları münâsebetiyle 

bura Ermenilerine bütün şartların yakında tatbîk olunacağını müjde ve Ermeni milletini 

tebrîk ediyor. Diyarbekir'de yavaştan yavaşa duyulan bu sözler ahâlî-i islâmiyyeyi pek ziyâde 

heyecanlandırıyor. 

Bu sûretle gelenlerden bazıları; bu husûsa dâir Bâb-ı âlî'den bir resmî açıklama olub 

olmadığı hakkında bir malûmât alabilmek ümîdiyle kelâm etmekten hâlî kalmamakta idiler ki: 

Bunlardan îcâb edenlere münasip bir lisân ile henüz buna dâir bir teblîğ-i resmî olmadığı 

anlatılıyordu.  

                                                           
84BOA. DH. KMS, 2-2/5_7 
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Binâen aleyh hükümetçe bu husûsa dâir verilmiş bir taahhüt var ise; bunlardan 

vilâyât-ı şarkıyye vâlîlerince bilinmesinde bir mahzûr olmayan aksâmının olsun vilâyetlere 

teblîğine müsâade buyurulmasının fâideli olacağını arz ederim. 

Bir de malûmdur ki Diyarbekir Vilâyeti; vilâyât-ı şarkıyyeden sayılamayacak 

vaziyettedir. Fazla olarak bu vilâyetin  kayıtlı nüfûsunun miktarı 576.665 olup bunun 470.093 

neferi İslâm ve 106.972 adedi Hıristiyan ve bunun içinde yalnız 51.405 miktarı Ermeni ve 

kalanları da diğer Hıristiyan cemaatlerden ibarettir. Binâen aleyh Diyarbekir'in hiçbir 

sûretle münâsebet ve alâkası olmayan vilâyât-ı şarkıyyeye dahil edilmemesi lâzımdır.”  

Devletler arası uzun müzakerelerden sonra “Erzurum, Trabzon, Sivas” için Hollandalı 

Westenek, “Van, Bitlis, Harput, Diyarbekir” için de Norveçli Binbaşı Hoff85  atandılar.  

28 Haziranda veliaht Ferdinand’ın öldürülmesi ve 1 Kasımda da Osmanlı Devletinin 

savaşa girmesinin ardından, müfettişler daha göreve başlamadan, 31 Ocak 1914 tarihinde 

ıslahat işlerine resmen Babıali’ce son verildi.86 

 Böylece Osmanlı Devleti döneminde Ruslar tarafından Ermeniler ile ilgili yapılması 

düşünülen ıslahat metnine yaklaşık 35 yıl sonra tam da erişildiğinde savaş başlamış ve Ruslar 

bu işi cephede elde edip müzakerelerle ayaklarını bağlamamak için Doğu Anadolu’ya 

saldırdılar.  

 

 B- I. DÜNYA SAVAŞINDA ORDULARIN GÜVENLİĞİ 

Osmanlı Devleti Almanlar tarafında harbe girerken halihazırda Ermeniler, teorikte de 

olsa Osmanlı vatandaşıydılar. Onun için savaştan önce her an patlaması muhtemel harpte nasıl 

bir tavır takınacaklarına dair bir tutum geliştirmiş olmalıdırlar. Zira kendilerini uzun yıllar 

destekleyen Rusların, kendi sınırları içinde kalan Ermeni ırkdaşlarına nasıl muamele ettiği 

bilinmekte hatta bu muamelenin kötülüğü zaman zaman Taşnak ve Hınçak grupları arasında 

ayrılığa düşmelerine sebep olacak kadar ayyuka çıkmaktaydı. Özellikle Rusların geçmiş 

yıllarda Pologenia adında çıkarttıkları kanunlar ile kendi dinlerinden olan Ermenilerin dini 

özgürlüklerini bile kısıtladıkları bilinirken.87  

                                                           
85 BOA.DH. KMS, 2-2/5_40 numaralı yazı ile İstanbul’a gelip huzura çıkacağı hakkında malumat verilirken, 
DH. KMS, 2-2/5_56 numaralı yazı ile de Van Bitlis vilayetlerine müfettişin salahiyetleri ve kendisine yardımcı 
olunması hususları bildirilmiştir.  
86 K. Gürün, a.g.e., s. 250 
87 Bir Taşnak reisi, 1908’lerde Rusya ile Osmanlı devletini karşılaştırırken şöyle demektedir. “Devlet-i 
Osmaniyenin zindanlarında siyasi mahkum yok iken, Rusya’da hiçbir hapsanede boş yer yok. Taşnakçı Kafkas 
Ermenileri işkence, sürgün ve zulümden kurtulmak için İstanbul’a iltica ediyorlar.” Bkz. i Komitelerinin..., s.  
52 
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31 Mart Vakası ve Adana İsyanının ardından, İttihat Terakki Fırkası ile Taşnak 

Komitesi İstanbul Heyeti arasında 3 Eylül 1909 tarihinde Tanin gazetesinde yayınlanan 

aşağıdaki anlaşma imza edilmişti.  

Vatanın bağımsızlığını sağlamak, bütünlüğünü ve politikasını sonuna kadar korumak, 

bir takım kimselerde doğan kötü düşünceleri yok etmek ve Osmanlı unsurları arasına iyi 

ilişkiler kurmak amacı ile İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni Taşnaksutyun  Komitesi 

arasında aşağıdaki noktalarda tam bir anlaşma sağlanmıştır.  

1. İki cemiyet meşrutiyeti güçlendirmek ve halkın kültürel eğitimini en sağlam esaslar 

üzerine kurmak için çalışacaklardır.  

2. Her türlü gerici hareketlere kanuni şartlar dairesinde mücadele edilecektir 

3. Kutsal Osmanlı memleketini bölünmeden korumak iki cemiyetin de hedefi 

olduğundan istibdat döneminden kalan ve Ermenilerin ayrılmak istediklerine dair 

şayianın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışılacaktır.  

4. Her iki cemiyet de vatanın yükselmesi ve iyileşmesi için illerin yönetimlerdeki 

yetkisinin artırılması usulü hakkında aynı düşünceleri paylaşmaktadır.  

5. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Taşnaksutyun  Komitesi 31 Mart olayları ve Adana 

faciasını birer uyarı kabul ederek yukarıda sayılan esaslar doğrultusunda 

çalışacaklardır.  

II. Meşrutiyetin ilanının ardından, başta Ermeniler olmak üzere azınlıkların daha 

önceden savaş yolu ile elde edemedikleri siyasi hakları, bundan sonra özgürlükleri kullanarak 

elde etmek isteyecekleri, bu anlaşma taslağının dördünce maddesine ustaca yerleştirilen 

“illerin yönetimlerdeki yetkisinin artırılması usulü” mutabakatından da anlaşılmaktadır. 

Ancak bundan birkaç sene sonra, özellikle savaşın yaklaştığı dönemlerde bu strateji 

değişikliğinden bir şey çıkmayacağını fark eden Taşnaksutyun Komitesi, kararlardan çark 

edip bir İttihat ve Terakki delegesinin de hazır bulunduğu ve oldukça serbest hareket 

edebildikleri 1914 tarihli Erzurum Kongrelerinde88 şu kararları almışlardır.  

İttihat ve Terakki hükümetinin Hıristiyan unsurlar ve özellikle Ermenilere karşı 

eskiden beri takip ettiği iktisadi, sosyal ve idari birbirine zıt politikalar, baskıyı ve ıslahatı 

uygulama konusunda gösterdiği aldatıcı hareketler, Taşnaksutyun  Kongresini, İttihat ve 

Terakki karşısında muhalif olmaya, siyasi programını eleştirmeye, kendisine ve teşkilatına 

karşı şiddetli mücadeleye girişmeye karar vermiştir.89  

                                                           
88 E.Uras, a.g.e., s. 590 
89 K. Gürün, a.g.e., s.253 
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 Clair Price bu kongreye Osmanlı hükümet temsilcilerinin de iştirak ettiğini ve 

Ermenilere teklif olarak Rusya ile yapılacak ortak harbin ardından bölgenin Ermeni, Tatar ve 

Gürcülere çok geniş imtiyazlar ile bırakılabileceğini teklif ettiklerini belirtir. Ancak 

Ermeniler, her ne kadar Osmanlı vatandaşı olarak devletlerine itaat edeceklerini ikrar etseler 

de en azından böyle bir savaşta hükümete tarafsız kalmayı teklif edeceklerini belirtmişlerdir. 

Bu hususta bizzat Taşnaksutyun  Komitesinde yöneticilik yapan veyahut yine Ermeni kökenli 

yazarların verdiği eserlere bakıldığı zaman, Ermenilerin itaat sözüne rağmen Ruslara yardım 

için gönüllülere çağrı yapıldığı, Taşnaksutyun üst düzey yöneticisi olarak uzun yıllar 

mücadele ettikten sonra örgüt içinde görüş ayrılığına düşülerek sonradan parti kongresinde 

söylediği nutkun kitaplaştırılmış hali Ermeniler tarafından yok edilmeye çalışılmış olan 

Kaçaznuni de son çeyrek yüzyıl gelişmelerinin doğal sonucu olarak, daha Osmanlılar savaşa 

girmeden 1914 sonbaharında Erzurum Kongresi kararlarına rağmen gönüllü birliklerinin çok 

fazla göze batacak şekilde oluşturulduğunu itiraf etmiştir.90 Bu birliklerin varlığı hükümetçe 

de bilindiğinden tehcire tabi bütün vilayet ve mutasarrıflıklara yazılan yazılarla bunlara karşı 

hazırlıklı olunması, halkın kışkırtma hareketlerine karşı duyarlılığının engellenmesi ve 

özellikle Bitlis91, Erzurum, Sivas, Adana ve Maraş vilayetlerine de “ahâli-i İslâmiye ile 

Ermeni unsuru arasında mukâteleyi intâc edecek” bir durumun kesinlikle engellenmesi 

yazılmıştır.92  

 Anlaşılacağı üzere İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Meclis-i  Vükelasının Ermeni 

kökenli üyelerinin de hazır bulunduğu Taşnaksutyun Komitesinin tertip ettiği Erzurum 

Kongresinde, Ermenilerin desteğinde Rusların yenik düşmeleri halinde savaşın ardından 

otonom bir Ermenistan teklifinde bulunmuşlardır. Aslında bu hususu yadırgamaya gerek 

yoktur. Zira daha önceden 1914 Şubatın da zaten Osmanlı Hükümeti Doğu Anadolu’da çok 

geniş bir Ermeni otonomisini Rusların kontrolünde olmak ve Norveç ve Hollanda 

ordularından komutanların yönetiminde olmak şartı ile halkına açıklamayı bile göze 

alamayacak kadar ağır şartlarda kabul etmişti. Muhtemelen hükümet, nasıl olsa savaşa 

girileceğinden daha önce Rusların zorlaması ile kendi tebaası olan Ermenilere vermek 

zorunda kaldığı hakları, bu sefer kendi rızası ile vermek yoluna gitmektedir. Ancak burada bir 
                                                           
90 Yukarıda da bahsedildiği üzere kitap, yazarın 1923 parti kurulunda okuduğu ve parti tarafından tasvip 
edilmeyen bir nutkundan ibaret olup çeşitli ülkelerin Milli Kütüphanelerinden muhtemelen sistemli bir şekilde 
alınıp geri getirilmemiş, bu husus ise K. Gürün tarafından Türkiye’de bulunan ve Ermenice bir nüshasının 
basılmamış tercümesinden alınmıştır. Bkz. K. Gürün, a.g.e, s. 255 
91 Bir ara Bitlis vilayetinde Kürtler üzerinde baskı o kadar artmıştır ki vali imzasıyla çıkan yazıda “hattâ iki 
aydan beri Kürdler silâh ile gezmeğe Kürd ağalarının ufak bir bahâne ile tevkîf olunur korkusuyla kasabalara 
uğramamağa, geceleri köyler etrâfında silahlı adamlara bekçilik vazîfesini gördürmeğe başlamışlardır” cümleleri 
yer almaktadır. Bkz. BOA.DH. MUİ. 77-2/18  
92BOA. DH.ŞFR 52/96, 97, 98  
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şart gözükmekte olup bu da savaş esnasında Ermenilerin Osmanlı saflarında 

savaşmalarıdır. Ne yazık ki bütün bunlar birer oyalamadan ibaret olup Ermeniler, daha savaşa 

girilmeden Rusların lehine çalışmak için gönüllü toplamaya girişmişlerdir.   

 Buraya kadar verilen örnekler, Osmanlı Meclis-i Vükelası ile aynı zamanda bu 

meclisin üyeleri olan Ermeni vekiller ve Taşnaksutyun  Komitesi arasındaki ilişkiden ibaret 

olup bir de Ermeni Diasporasını birinci dereceden etkileyen ve varlığını Osmanlı Devleti’ne 

borçlu kilisenin tavrına bakmakta fayda vardır.  

Eçmiyazin Katolikosu 5 Ağustos 1914 tarihinde Rusların Kafkasya Genel Valisi 

Worontsoff-Dachkoff’a yazdığı bir mektupta; Ermeni Meclisi ve İstanbul Patriği ile yaptığı 

görüşmelerin ardından, İttihat ve Terakki Hükümetinin Ermenilere verdiği taahhütleri 

tutmayacağı kanaatine sahip olduğunu ve taahhüt edilen bu ideallerin Çar kanalı ise ancak 

elde edilebileceğine inandığını ve Çara olan hürmet ve ümitlerinin aktarılmasını istemektedir. 

Vali Worontsoff-Dachkoff’ ise Katolikosa yazdığı mektupta; muhtemel bir Türk-Rus 

savaşında Osmanlı Ermenilerinin aynı Rus Ermenileri gibi Rus menfaatleri doğrultusunda 

savaşacağını umduğunu ve bunun da Katolikos tarafından takip edilmesi gerektiğini 

bildirmiştir.93  

Mektuplardan anlaşılacağı üzere görünüşte Osmanlı hükümetine bağlı olması gereken 

İstanbul Patriği ve Meclis-i Vükelanın Ermeni vekilleri kendi ülkelerinin muhtemel bir Türk 

Rus savaşında nasıl arkadan hançerleneceğini Katolikos ile çok rahat bir şekilde müzakere 

edebilmektedir. Buradan hareketle Osmanlı Hükümetinin ya bu görüşmelerden haberdar 

olmadığı veyahut da haberdar olsalar dahi müdahale edemeyecek kadar aciz bir durumda 

olduklarını söylemek çok da iddialı olmasa gerektir. Ayrıca mektubun ayrıntılarına bakıldığı 

zaman Katolikosun doğrudan idaresi altında bulunan Rus Ermenilerinden, Osmanlı vatandaşı 

olan Ermenileri de ayırt etmediği anlaşılmaktadır ki bu da nüfuzunun ne kadar kuvvetli 

olduğunun delilidir. Valinin Katolikosa verdiği cevapta kendisine verilecek olan görevlerin 

tatbikinde zaten bu otoritenin kullanılacağı ve buradan hareketle Rusların, Osmanlı Ermenileri 

ve Doğu Anadolu politikalarının bir kısmını da Ermeni kilisesinin üzerinden yürüttüğünün 

delilidir. 

Daha Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce seferberlik ilan edilip de Ermeniler de 

dahil olmak üzere silah altına almalar başlayınca, 5 Ağustos 1914 tarihinde Fransa’nın 

Marsilya kentinde toplanan Türk Ermenileri, bir toplantı yaparak seferberlik hakkındaki 

niyetlerini aşağıdaki satırlarla açığa vurmuşlardır.  

                                                           
93 K. Gürün, a.g.e., s. 256; Mektupların tam metinleri için bkz. E. Uras, a.g.e., s. 591 
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 Rus Ermenileri, Moskova orduları saflarında kardeşlerimizin cesetleri üzerine 

yapılan tahkirin, intikamını almak için vazifelerini yapacaklardır. Türk tahakkümünde 

Ermenilere yani bize gelince, hiçbir Ermeninin silahı ikinci vatanımız olan Fransa’ya ve onun 

müttefiklerine çevrilmeyecektir. Türkiye seferberlik ilan edip bizi kime karşı savaşacağımızı 

bilmeden silah altına çağırıyor. Rusya’ya karşı mı? Hadi canım. Kafkasyalı öz 

kardeşlerimize, kendilerine sadece sempati beslediğimiz Balkanlı kardeşlerimize silah sıkacak 

değiliz. Asla Türk beyler, yanlış adrese geldiniz. İstikbalden emin olmadan maziyi 

unutmayalım. Ermeniler kime karşı olduğunu söylemeden Türkiye sizi silah altına çağırıyor. 

Demiryollarının rayları 300.000 kardeşimizin üzerinden geçen II. Wilhelm’in ordularını 

ezmeye yardımcı olmak için, Fransa ve onun müttefiklerinin ordularına gönüllü yazılın.94  

 Bu nokta da Ermeniler teorik de vatandaş olarak hiçbir farkları olmayan Osmanlı 

devletinin Müslüman vatandaşlarının tersine, muhtemel bir savaşta devletin hangi tarafta 

olacağına dair inisiyatif geliştirme hakkını kendilerinde bulmaktadırlar. Ancak mektubun 

satırlarından büyük bir ihtimalle ilan edilen seferberliğin İtilaf devletleri aleyhine olacağını 

tahmin etmekle beraber gene de bunu bir ihtimal gibi düşünüp devleti böyle bir tercih yaparsa 

karşılarında olacakları şekilde tehdit etmektedirler. Ancak bu tehdide rağmen savaşın 

başlamasını beklemeden, ihtiyaten yandaşlarını Fransa saflarında yazılmaya davet 

etmektedirler. Bu tahriklerin ne kadar etkili olduğu, masum Ermenilerin dahi milletlerinin 

topyekün bu yola girmeleri neticesinde sırf hamiyet-i milliyeleri gereği terk-i silah ettikleri 

gerçeği olayı eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürselin hatıralarıyla sabittir. “Birinci Dünya 

Savaşı’nda taburumuzda bir Ermeni subay vardı. En yakın arkadaşlarımdan ve taburumuzun 

en sevilen, en çalışkan subaylarından biriydi. O sırada evvela Ermeni isyanları, Türk ahalinin 

öldürülmesi onu takiben de Ermeni tehciri başlamış, iki taraf da birbirine girmişti. Her gün 

karşılıklı işlenen cinayetlerin haberleri abartılarak askerler arasında konuşuluyordu. 

İkimizde kendi vatandaşlarımız ve yakınlarımız hakkında endişeli olmakla beraber birbirimizi 

kırmadan teselli etmeye çalışırdık. Bir sabah emir erim bana bir zarf getirdi. Ermeni 

arkadaşımdandı. Zavallı çocuk ayak üzeri bana veda dahi edemeden kıtasını bırakmış, 

dağdaki Ermeni çetelerine katılmaya giderken benden özür diliyor ve mektupla veda 

ediyordu.”95 

1914 Taşnaksutyun  Erzurum kongre kararları yukarıda açıklandığı şekildeyken aynı 

yıl İstanbul Galata’daki Ermeni Merkezi Yüksek Okulu’nda Patrikhanenin görevlendirdiği 

                                                           
94 K. Gürün, a.g.e, s.257 
95 Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri, Ankara 1967, s.11 
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rahip Gapriel Cevahirciyan başkanlığında toplanan Taşnaksutyun, Hınçak, Hınçak 

Varagazmiyal, Ramgavar gibi Ermeni komite temsilcileri, Osmanlı Devleti’nin Ruslar 

karşısında gireceği bir savaşta tutumlarının ne olması gerektiğini görüştüler. Kararları96 menfi 

olmasına rağmen henüz tabi bulundukları Osmanlı kadrolarını şüphelendirmemek için 

muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşında “Ermenilerin Osmanlı Hükumetine sadık kalmaları, 

askeri görevlerini yerine getirmeleri ve dış tahriklere kapılmamaları” şeklinde sağduyulu bir 

biçimde ifade edilebilecek kararlar aldıklarını açıkladılar. Ancak diğer taraftan da muhtemel 

siyasi gelişmeler için açıkladıkları tedbirlerin tam tersine faaliyetler için altyapı çalışmalarına 

başladılar.97 Öyle ki toplantının hemen ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki komitelerine 

“Rus ordusu sınırdan ilerler ve Osmanlı ordusu geri çekilirse her tarafta aynı anda eldeki 

imkanlarla başkaldırılacaktır. Osmanlı ordusu iki ateş arasında bırakılacak, resmi binalar 

bombalanacak, iaşe depolarına sabotajlar düzenlenecek, aksine Osmanlı ordusu taarruza 

geçerse Ermeni askerleri Ruslara katılacak ve silah altına alınanlar kıtalarından kaçarak, 

Türk birliklerinin geri cephelerine zarar vermek ve ülke içinde çeşitli olaylar çıkartmak için 

çeteler kurma” emrini verdiler.98 

Dr. Herbert Adams Gibbons tarafından kaleme alınıp Amerika’da basılarak ABD 

başkanına 1926’da sunulan “Dünya Savaşında Ermeniler” başlıklı kitapçıkta aynen bu mesele 

ile ilgili hususlar mevcuttur. Zira meselenin fazlası ile politize olmuş olması ve özellikle Batı 

ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda tehciri farklı isimlerle gündeme getirmeleri karşısında 

bu yabancı kaynaklı belgelerin değeri de iyice artmaktadır.  “Ağustos 1914’de savaş 

başladığında Paris’teki Ermeni öğrencileri, Fransız ordusunda yer almak için hemen askere 

yazıldılar. Özellikle aileleri Türkiye’de oturan Ermeni gençlerinden 900 kadarı Yabancı 

Lejyonu’nda yer aldı ve Batı Cephesinde savaştı. Yalnız 55’i ölürken geride kalanlara savaşta 

gösterdikleri başarıdan dolayı cesaret madalyası verildi.  

 Ayrıca İspanya, Danimarka, İsviçre, Felemenk ve İsveç hükümetlerinin oluşturduğu 

uluslar arası bir kurul, Rus kumandanlarının raporlarına dayanarak ve yerinde yaptığı 

incelemeler sonucu henüz Ermenileri göç ettirme işlemi başlamadan önce ve Çar ordularının 

Doğu illerini işgalinden sonra Ermeni çetelerinin yüz binlerce Müslüman’ı öldürdüğünü rapor 

etmişlerdir.99  

                                                           
96 E. Uras, a.g.e., s.589 
97 Y Halaçoğlu, a.g.e.,  s. 33  
98 E. Uras, a.g.e., s. 606; Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Ankara 2001, s. 33 
99 Nurşen Mazıcı, “Batı Belgelerin Fransız ve Ermenilerin Türklere Uyguladığı Katliamlar”,Sömürgecilik 
Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği Bildirileri, (23 Mart 2001), Elazığ 2001, s. 
87vd. 
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Türk askerine karşı fiili saldırı ve asker almaya karşı ilk ciddi mukavemet, eskiden 

beri Ermeni olaylarında ilk tepkiyi gösteren yer olan Zeytun’da100 başladı. 3 Ağustos 1914 

tarihinde seferberlik ilan edilir edilmez Ermenilerden askere çağrılanlar katılmamaya, 

katılanlardan da kaçmaya başladılar. Osmanlı Meclis-i Vükelasında Ermeni milletini temsil 

eden vekillerin bir kısmı da Rusya’ya kaçarak oradaki Emeni çetelerini yönlendiren 

mekanizmaların başına geçtiler.101 Bunlardan Erzurum Vekili Garo (Karakir) Pastırmacıyan102 

savaş başlar başlamaz Osmanlı III. Ordusundaki bütün Ermeni kökenli askerler ile Rus 

tarafına geçti. Geri döndüklerinde, daha düne kadar sözde güvenliklerini sağlamak amacı ile 

devletten maaş aldıkları bölgedeki Müslüman Türk halkını, oldukça uzun sürecek bir katliam 

dönemi bekliyordu. Bunun karşılığında Osmanlılar, anlaşılan henüz kaçmaya fırsat 

bulamamış veyahut kaçmamış Ermeni kökenli askerlerinden silahlarını alarak yol yapımı, 

nakliyat gibi geri görevlere verdiler. Avrupa devletleri ve Rusya’da birliklerinden kaçan bu 

Ermeni kökenli Osmanlı askerlerinin yeniden silahlandırılması ve ordu gerisinde eşkıyalık 

faaliyetleri yapabilmesi için kampanyalar düzenlendi. Nihayet bu birlikler bir süre sonra Van 

şehrini ele geçirip Ruslara teslim edince, Yunanlıları İzmir Rumları nasıl karşılamışsa Van 

Ermenileri de Rusları öyle karşıladılar.103 

 Maraş, Adana, Halep bölgelerinden İstanbul’a gönderilen raporlarda, Ermeni 

eşkıyalarının kritik dönemlerde coğrafi şartlarından dolayı sığınma yeri olan Zeytun 

Ermenilerinin daha 1914 başlarında jandarmalara saldırıya geçtikleri ve asker vermek 

istemedikleri belirtilmektedir. Ayrıca çeteciler başta Ermeni ruhani reisi Frankalyan da olmak 

üzere dini bakımdan da kendilerine destekçi bulmaktaydılar. 26 Ağustos 1914 tarihinde Halep 

Valiliğince, artık Zeytun  Ermenilerinin fiilen seferberliğe uymadıkları ve başta ruhani reisleri 

hakkında Divan-ı Harbe sevk isteği bildirilmiştir. Bu talep üzerine Frankalyan, Sis 

Katolikosluğuna şikayet edildiği gibi Divan-ı Harbe de sevk edilmiştir.104 Zeytun Ermenileri 

                                                           
100 E. Uras. a.g.e., s. 615; 2 Ocak 1910 tarihinde Zeytun’da sıkıntılı günler devam ederken Mal Müdürü bir 
Ermeni olan Asador Efendidir. Tafsilatı için BOA. DH. MUİ. 2-6/89; Kendilerine Zeytun Fedai Alayı  diyen bir 
grup, seferberliğin ilanından hemen sonra Andırın ve Beşanlı’ya saldırdı. Reisleri Çakıroğlu Panos olup 
Jandarma ve hükümet konağına saldırınca askerlerin karşı koymaları ile yakalandılar ve içlerinden Melkon 
“İngilizler İskenderun’dalar iddiası üzerine yardım için ayaklandıklarını” söyledi. Olaylar sonunda 61 silahlı 
eşkıya silahları ile yakalandı. Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s. 218-221 
101 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 34 
102 Savaş boyunca faaliyetlerinin ayrıntısı için bkz. E. Uras, a.g.e., s. 619; I. Dünya Savaşının başlangıcından 
1919 yılına kadar yapılan katliamlar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir heyet 
tarafından tarih, yer, kişiler, öldüren ve katliama uğrayanların isimleri, gaspedilen veya tahrip edilen malların 
kesin olarak tespit edildiği bir sözlü tarih eseri ile kayıt altına alınmış olup buna göre tespit edilebilen katliama 
uğramış sivil Türk sayısı 518.105'tir. Eserde belgerlerin İngilizce çevirileri de verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Uğur Demirbaş vd., Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri I (1914-1919), Ankara 2001 
103 E. Uras, a.g.e., s. 616-620; K. Gürün, a.g.e, s.258 
104 Y. Halaçoğlu, a.g.e, s. 34 
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Osmanlı hükümetinden, orduya katılmak istemediklerini ve kendi memleketlerini kendi 

subayları denetiminde bir fedai alayı kurarak korumak istediklerini bildirmişler ise de 

tabiatıyla bu kabul edilmemiştir. Üzerlerine gidilip 60 kadarı silahları ile yakalanmış ise de 

Aralık ayında yeniden saldırıya geçmişlerdir. Olaylar durulmayınca 1915 Şubatın da 

Maraş’tan bölgeye cephane ve asker sevk edilmiş, cephane koluna saldıran Ermeniler burada 

6 eri şehit ettikten sonra Maraş telgraf tellerini keserek bölgenin bağlantısını da kesmişlerdir. 

Bu isyanlar Zeytun’da bölge tehcirle temizlenene kadar devam etmiş olup çatışmalar sonunda 

bol miktarda cephane ve başta ruhani reisleri olmak üzere 61 kadar da eşkıya tutuklanmıştır. 

Zeytun isyanları ile ilgili olmak üzere Halep Amerikan Konsolosunun bakanlığına yazdığı 

rapor sıkıntının temel sebeplerini açıklamak bakımından ilginç ip uçları vermektedir. 

“Zeytun’da bir çatışma başlamadan Protestan Misyoner Herr Blank ile iki Gregoryenden 

oluşan bir komite, hükümetin izni ile Zeytun’a gidip eğer mümkünse dostane bir anlaşma 

temin etmek istedi. Zeytun ahalisi ile görüştüklerinde bu ahali kendilerinin de kanun 

kaçaklarının teslim olmaları için çalıştıklarını ancak kabul ettiremediklerini söylediklerinden 

komite başarıya ulaşamadı. Yaklaşık olarak 30 kişiden oluşan kaçakların Zeytun ile Maraş 

arasında bulunan ve ancak bir keçinin geçebileceği kadar dar bir geçitten geçilerek 

sığındıkları yere ulaşılabilen yerlerinde suları, yiyecekleri ve cephaneleri vardır. Bir süre 

sonra Zeytun halkı kaçakları, köylerine dokunulmaması şartı ile vermeye razı olmuşlardır. 

Ancak bir süre sonra Maraş’a nakledildiler ve dolayısı ile hükümet tarafından aldatıldılar. 

Maraş bölgesinin okumuş ve kabiliyetli halklarının göç ettirilmesi, Amerikan misyonerlerinin 

menfaatlerine direkt bir darbedir. 50 yıldan fazla süren çalışma ve binlerce dolarlık masrafın 

neticesi tehlikeye atılmıştır”105 

 Mektup başından sonuna kadar her bir cümlesi ile analize muhtaç olup hem Osmanlı 

yönetiminin dış baskılara ne kadar açık olduğu, hem de özellikle misyonerlik faaliyetlerinin 

bu olaylara ne kadar sebebiyet verdiği açılarından değerlendirmeye şayandır. Her şeyden önce 

bu yaklaşık 30 kişilik grup, nimetlerinden faydalandıkları Osmanlı Devletinin seferberlik 

emrine uymayan ve o anda ordu saflarında bulunması gereken asker kaçaklarıdır. Dolayısı ile 

Halep Amerikan Konsolosu böyle bir adli vakada kesinlikle taraf olmamalıdır. Oysa 

mektubun bakanlığa yazılış tarzından anlaşılacağı üzere, temelde Amerikan menfaatlerine 

hizmet eden misyoner, hükümetin de izni ile bir nevi arabuluculuk vazifesiyle kaçakların 

sığındıkları yere gidebilmekte ve onların devlete teslim olmaları veya edilmeleri hususunda 

pazarlık yapabilme yetkisini kendilerinde görmektedir. Daha vahim ve acısı pazarlıklar 

                                                           
105 K. Gürün, a.g.e., s. 260vd. 
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sonucunda Zeytun  Ermeni halkının Maraş’a nakli Amerikan Konsolosunu oldukça rahatsız 

etmiştir. “Kabiliyetli ve okumuş” olarak sıfatlandırılan, asker kaçaklarına yardım ve yataklık 

ettikleri alenen belli olan, kabiliyet kazanmaları ve eğitimleri için Amerikan misyonerlik 

teşkilâtının binlerce dolar masraf ettiği bu insanların bu şer yuvalarından dağıtılmış olmasının 

verdiği rahatsızlık Ermeni Meselesinin Türkiye’de kimler tarafından çıkartıldığı, beslendiği 

ve finanse edildiği sorularını tek başına cevaplayacak bir belgedir.  

 Türkiye’ye ilk defa 1821106 yılında gelen (Plinky Fisk ve Levy Parsons) Amerikan 

misyoner kuruluşlarından en önemlileri  “American Board of Commissioners for Foreign 

Missions” (Amerikan Yurtdışı Misyonerler Komiserliği Masası) olup “misyonerlik-okul-

konsolosluk- üçgeninde çalışmalarını başlattılar.107 Ülkemizi Rumeli, Batı Anadolu, Orta 

Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere çalışmalarına yönelik olarak dört bölüme ayırdılar. 

1845 yılında ülkemizde sadece 34 misyonerin çalıştığı 7 okul ve 135 öğrencileri varken bu 

rakam 1904’e gelindiğinde, 187 misyoner, 465 okul ve 22.867 öğrenciye yükselmiştir. Ayrıca 

okullarında binden fazla da yerli personel çalışmaktadır. İstanbul rakamlarına bakıldığında ise 

1859 senesi için 42 Amerikan Protestan okulunda 4.376 erkek, 1155 kız olmak üzere 5.531 

öğrenci, 197 öğretmen olup rakamlar Dr. Barunak Beyin devlete bildirdiği rakamlardır.108 

Ancak elbette Amerikalılar için önemli olan bölgede bağımsız bir Ermenistan’dan 

ziyade kendi menfaatlerinin temellerinin atılmasıydı. Bu iddianın delili misyonerlik 

faaliyetlerinde oldukça etkili olan ABD Sivas Konsolosu Mr. Jewet’in “Ermeniler karaktersiz, 

yurt sevgisinden yoksun, para kazanmak için sahte ihbarlar tapan bir millettir” demesidir.109  

 İngiltere’nin bu maksatla Türkiye’ye gönderdiği kuruluş “British and Foreign Bible 

Society” olup Gregoryen Ermeni milletini Protestanlaştırmak en asli vazifeleriydi.110  

 I. Dünya Savaşı boyunca İngiliz savaş propagandası Dış İşleri Bakanlığı kontrolünde 

Wellington House'da Savaş Propaganda Ofisi'nde (War Propaganda Bureau) Lordlar 

Kamarasından C. F. Mastermann'ın ilk defa başına geçtiği ve daha sonra diğer vekillerinde 

başkanlığını yaptığı ofis tarafından idare edilmiştir. Daha sonradan Enformasyon Bakanlığına 

devredilmiş olsa da asıl iş devamlı olarak Wellington merkezli olarak devam etmiştir. Başta 

                                                           
106 C. Küçük 1819 tarihini Bkz. C. Küçük, a.g.e., s. 99; Artinian ise, William Goodell’in gelişi yani 1831 tarihini 
verir bkz. Vartan Artinian, a.g.e., s.40 
107 İkinci örgüt ise 1870 yılından sonra Suriye ve Lübnan'daki çalışmaları devralan Board of Foreign Missions of 
the Presbyterian Church (BFMPC) idi. Osmanlı Mülküne ilk ayak basan misyoner ise 1815'de Mısır'a gelen bir 
İngşliz papazıydı. Bkz. Uğur Kocabaşoğlu, “Doğu Sorunu Çerçevesinde Amerikan Misyoner Faaliyetleri”, 
Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu Bildirileri, (Ankara 8-9 Mart 1990), Ankara 1990, s.67 
108 V. Artinian, a.g.e., s.66 
109 İlknur Polat, “Osmanlı İmparatorluğunda Açılan Amerikan Okulları Üzerine Bir İnceleme”, Belleten LII/203 
(Ağustos 1988) , s.627vd. 
110 C. Küçük, a.g.e., s. 100; K. Gürün, a.g.e., s. 58 
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Arnold Toynbee olmak üzere İngiliz devlet adamları ve akademisyenlerinin en parlakları 

burada değerlendirilmekteydi. Şubat 1916'ya varıldığında Wellington House'ın baskı sayısı 

çoktan yedi milyonu geçmişti. İngiltere’nin ABD ile olan tarihi bağları Wellington tarafından 

çok iyi kullanıldı ve Almanya karşısında savaşa girmesi için yapılabilecek her türlü 

dezenformasyon kullanıldı. Bunda da Osmanlı Devleti ve Almanya aleyhinde yazı yazması 

muhtemel gazeteler, araç olarak kullanıldı. Bilgilendirme faaliyeti Kanada asıllı İngiliz vekil 

Sir Gilbert Parker tarafından son derece gizli olarak yapılıyor, andıçların gönderilmesinde 

kesinlikle resmi bir söylem kullanılmıyor ve bu şekilde yaklaşık 555 Amerikan gazetesine 

servis yapılıyordu. Bizzat Parker'in ifadesiyle ABD hükümetleri de bu durumdan rahatsız 

değillerdi. İngiltere'nin bu propagandadan temel maksadı, savaş sonrasında Ruslar ve 

Fransızlar ile Osmanlı ülkesini paylaşırken ABD kamuoyu ve hükümetinin tepki 

göstermemesiydi. Zira ABD kamuoyunda Rusların Yahudi düşmanlığı silinemeyecek kadar 

yerleşmiş olduğundan, Ruslardan daha canavar bir millet sunulmalıydı. Bunun için 

Anadolu'nun tarihi zenginliği, sosyal gelişime yaptıkları olumsuz etki, Yahudi, Ermeni, 

Suriye ve Balkan halkalarının maruz kaldıkları muamele, askeri idarenin varlığı, sivillerin 

iktidarsızlığı, din farkı ve bölgeyi ele geçirmesi muhtemel dinamik bir gücün olumsuz etkileri 

başlıklarında toplayabilceğimiz propaganda bütün hızıyla devam etti.  

 Bu kitapların içeriklerine bakıldığında Türklerden egemenlikleri altındaki 

medeniyetleri yok edip Hıristiyanları ezen bir millet, Almanlar da şeytanın ta kendisi olan 

Türklerin yardımcı olarak bahsedilmiştir. Ancak savaşın ardından tüm bu çalışmalar sistemli 

olark yok edilmiş, bu bilgiler ise ya ABD arşivlerinde yazışmaların saklanabildiği kısımlardan 

ya da yok edilmesi unutulmuş broşürlerden elde edilmiştir.  

 Wellington House'ın önemli aktörlerinden birisi de Bryce olup yazdığı raporlarında 

çoğu Yunan veya misyoner olan görevliler “bir Amerikalı gezgin veya yabancı bir gezgin” 

şeklinde lanse ediliyor, kaynaklar kesinlikle objektif realitelere bağlı kalmıyor, bölgeden 

gelen haberlerden sadece Taşnak mahreçli veya Ermeni kilisesi mahreçli veriler 

değiştirilmeden doğruymuş gibi yayınlanıyordu. Acı olan taraf, Bryce'ın aşağı-yukarı aynı 

argümanlarla kaleme aldığı Almanlar hakkındaki çalışmaları bugün akademisyenler 

tarafından tetkik edilip incelendikten sonra bu millete haksızlık yapıldığı ifade edilmekte ve 

bu raporlar tozlu raflara havale edilirken, Türkler hakkında yazılan raporları sözde jenosidin 
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en kuvvetli delillerinden sayılmakta, son yıllarda başta Guenter Lewy gibi yazarların 

çalışmaları hariç tutulursa kritiğe dahi tabi tutulmadan ana kaynak111 olarak kullanılmaktadır.  

 Toynbee ise kendi ismini kullanarak Türkler aleyhinde üç kitap yayınlamıştır. 

Armenien Atrocities: the Murder of a Nation isimli kitabında kullandığını iddia ettiği 

kaynaklar, Kahire'den veya New York Ermenilerinden gelen mektuplardır. “The Murdeous 

Tyranny of the Turks” ve “Turkey: Past and Future” isimli kitaplar ise diğer çalışmalarıdır.112   

 29 Temmuz 1913 tarihli Köstence Başkonsolosluğunun, Hariciye Nezaretine yazdığı 

telgrafta, “devletin harp ile meşgûl bulunduğu şu anı fırsat bilip Ermeni istiklâli ihtilâl fırkası 

adıyla örgütlenerek menfi maksatlarına müsait buldukları Romanya'da fedâî kaydetmekte ve 

bu fedailere silâh temin etmek için çalıştıkları istihbâr edilmiştir. Köstence'ye üç saat 

mesafesi olan Karakoy Karyesi yakınındaki taşocaklarında çalışan Osmanlı uyruklu Tercanlı 

otuz Ermeni arasına lisanlarına vâkıf ve gerekli bilgi verilmiş bir Kürt amelesi konarak 

amaçları mükemmelen anlaşılmış ve bunun üzerine tetkîkât daha ileri götürülerek Rusya'dan 

Anadolu'ya küllî miktarda silah ve patlayıcı malzeme geçirilmekte, hatta kendilerine kumanda 

etmek üzere ihtilal esnasında binbaşı rütbesini taşıyacak birinin de içlerinde mevcut 

bulunmakta olduğu ve Kürtleri de birlikte ayrı bir hükümet teşkîli için davet etmekte oldukları 

ortaya çıkmıştır. Bunların Kalas, Sünne, Fokşan, Pirlad, Yerköy ve Bükreş’te, Der-sa‘âdet'de 

üç mahalde ve İzmit’te şubeleri bulunduğu tahkîk edilebilmiştir”113 denmektedir. 

Bundan sonra tarihleri ile sıralayacağımız, meydana gelişi bakımından lokal ancak 

çıkardığı ses bakımından milletler arası diyebileceğimiz hadiseler, aslında ileride meydana 

gelecek olan tehcirin gerekçelerinin ta kendisidir.  

15 Eylül 1913 tarihli, Hanasor Müfrezesi ile İran sınırından geçmek isteyen bir Ermeni 

çetesi arasında vuku'bulan çatışma konusunda Umûr-i Erkân-ı Harbiye Dairesi'nin, Hariciyeye 

sunduğu telgraf suretleri ve olayın Tahran Sefâreti'ne tebliğinden anlaşıldığına göre, çete 

efrâdından birisi öldürülerek, bir Rus mavzeri ile bir rovelver ele geçirilmiştir.114  

30 Ağustos 1914 tarihinde Eleşkirt Hudut tabur komutanlığından, 3. Ordu 

komutanlığına gönderilen raporda “sınıra yakın köylerdeki evleri arayan Rusların, buldukları 

silahları Ermenilere verdikleri, ayrıca bölge Ermenilerinin Rusya’ya kaçmaları için 

                                                           
111Guenter Lewy, “Ermeni İddialarının Belgeleri Nerede1”, http://www.zaman.com.tr/?hn=207291&bl 
=yorumlar&tr h=20050904, 08/06/06 01:42:29 ; Guenter Lewy, “The Armenian Massacres in Ottoman 
Turkey: Disputed Genocide, Utah 2005 (Osmanlı Türkiyesinde Ermeni Katliamları: Tartışmalı Bir Soykırım) 
112Justin McCarthy, “I. Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu” OGES, (Ed. H. C. Güzel), 
Ankara 2001, s. 21-37 
113 BOA. HR.SYS 2767/74 Belge No: 1 
114 BOA.HR.SYS 2762/9 Belge No: 1-3 
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propaganda yaptıkları” kayıtlıdır. Başkomutanlıktan 3. Ordu komutanlığına 6 

Eylül tarihinde gönderilen mesaj da ise “gizli görüşmelerin onlar tarafından da tespit 

edildiği” bildirilmiştir.  

 13 Eylül tarihinde Erzurum Valisinin, 3. Ordu Komutanlığına yazdığı yazıda 

“Rusların Ermenileri kendi taraflarına çekebilmek için faaliyetlerini artırdıkları, daha 

önceden 101 yıla mahkum edilerek Sibirya’ya sürülen Aramayis isimli mahkumun 

salıverilerek bölgede çetecililik yapmaya başladığı, başka bir çetenin de Pasinler’e gelerek 

‘Osmanlılar harbe girdiğinde ayaklanın, askere alınırsanız kaçın’ şeklinde halkı 

kışkırttıkları” kayıtlıdır. 18 Eylül 1914, tarihli Bitlis Valisi Mustafa Beyin 3. Ordu 

komutanlığına yazdığı mesajında “Ermeni ileri gelenlerinin verdikleri karara göre harp 

çıkarsa askerlerinin karşı tarafa geçecekleri, Osmanlı ordusu ilerlerse sakin kalınacağı, geri 

çekilirse çeteler kurularak cephe ile arasındaki bağın kopartılacağı” bildirilmiştir. 25 Eylül 

tarihli Başkumandanlığın 3. Orduya gönderdiği mesajda ise “Taşnaksutyun  ve Hınçak 

komitelerinin Türk Ermenilerini, savaşta Ruslar lehinde isyan etmek için kışkırtacakları 

yönünde Ruslarla anlaştıkları” kayıtlıdır.  

8 Ekim 1914’te Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey, Dahiliye Nezaretine yazdığı 

mesajda “Türk ve Rus Ermenilerinden yaklaşık 800 kadarının Ruslar tarafından 

silahlandırılarak Artvin’e gönderildiği, bunların Artvin-Ardanuç arasında dağılacağı, 

mevcutlarının 7000’e çıkarılacağı ve asayişi bozmak için gayret sarf edecekleri” 

bildirilmiştir. 11 Ekim 1914’de 3. Ordu Komutanlığı, Başkomutanlığa “emirlerindeki Ermeni 

firarilerinin artmakta olduğunu ve bunların çetelere katılacaklarını” bildirmiştir. 13 Ekim 

1914’te 2. Süvari Tümen komutanı, 3. Ordu Komutanına “Rusların Narman Ermenilerine 

silah dağıttıklarını” bildirmiştir. 14 Ekim 1914 tarihinde Beyazıt Mutasarrıfının Dâhiliye 

Nezaretine yazdığı mesajda; “26 Eylülde Rusya’da bulunan Ermeni komitacılarından 

Sehpat’ın 600 Ermeni gönüllüsü ile Hoy’a gelerek, Selmas’a gittikleri öğrenilmiştir. Bu 

Ermenilerin büyük çoğunlu bizim uyruğumuz ve Van, Muş115, Bitlis, Kars, Gümrü 

halkındandırlar. Komutanları Antranik’in gelmesini beklemektedirler. Erciş’te oturan Eczacı 

Rupen Mıgırdiçyan, Toros Karakaşyan, Portakalyan ve Beyazıt’ta tüccar Surin isimli 

şahısların Iğdır ve Revan bölgesinde topladıkları kuvvetle, Selmas’a geçmeyi tasarladıkları, 

propaganda yapmak üzere Melkon ve Ohannes isimli şahısların da Hoy’dan Van’a gittikleri 

                                                           
115 Bir ara komiteciler kendisine nefretlerinden dolayı Muş mutasarrıfı Saffet Paşanın İstanbul’daki evini 
yakmayı, çocuklarını da öldürmeyi tasarlamışlardır. Bkz. BOA.ZB. 46/130 
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öğrenilmiştir” denilmektedir. Bunlardan özellikle Toros ve Rupen üzerinden özellikle 

durulmuş sonraki yazışmalarda adları ayrıca zikredilmiştir.116  

22 Ekim 1914’de 2. Süvari Tümen Komutanı, Ordu Komutanına “Muş, Van, Bitlis 

bölgelerinde gönüllü Ermenilerin toplandığını, sınırda Ermeni eşkıyalarının dolaştığını, 

Pertos köyünde 30-40 eşkıyanın bulunduğunu”  bildirmiştir. 22 Ekimde 3. Ordu 

Komutanlığından Başkomutanlığa gönderilen mesajda “Kağızman’da çoğu Osmanlı uyruklu 

Ermeni kaçaklarından 800117 kadarının toplandığını, Rusların bunları silahlandırdığını, 

Rusya’ya geçen Beyazıtlı Subyen ile Haçik Sirup adlı Ermenilerin etraflarına 2000 kişi 

topladıklarını” bildirmiştir.118   

 Buraya kadar tarihleri ile içerikleri verilen, genelde valilerden ve komutanlardan 

Dahiliye Nezareti ile Başkomutanlığa gönderilen mesajlar, Osmanlı Devleti’nin henüz 

muharip olmadığı döneme aittir. Hükümet genelde yazışmaları takip etmek, seferberlik 

emrinden sonra askere gitmeyi reddeden veyahut askerden kaçan119 Ermenilerin nerelerde 

çeteler kurduklarını ve amaçlarını tespit etmek, kimler tarafından desteklendiklerini, kimlerin 

liderliğinde nerelere saldırıya geçeceklerini tayin edebilmek ile meşgul gözükmektedir. Ancak 

ilginç olan husus kesinlikle onlara karşı bir harekata girişilmemiş olduğudur. Öyle ki Osmanlı 

vatandaşı olan ve genelde eczacı, tüccar gibi meslek sahibi insanların çeteler kurarak Osmanlı 

topraklarında şehir şehir dolaşmaları dahi görünüşe göre takip edilmekle kalmış, ancak bu 

çeteler her hangi bir eyleme karışmışlar ise üzerlerine asker gönderilmiştir.  

 1914 Ekim ayından itibaren Osmanlı devleti beklentilerin doğrultusunda Almanya 

safında I. Dünya savaşına dahil olmuştur.  

17 Aralık 1914 tarihinde Antakya 12. Kolordu Kumandanı, “Antakya Ermenilerinin 

bir harekete geçmelerinden korkulduğunu”, 19 Şubat 1915’de 11.Kolordu Kumandanı, 

Elazığ’dan Harbiye Nezaretine yazdığı mesajında “çeşitli köylerde Ermeniler tarafından 

jandarmalara ateş açıldığını ve 3 gündür çarpışmanın devam ettiğini” 21 Şubatta ise 

“Muş’un Siranun köyündeki 40-50 Ermeni çetecisinin köylere saldırdıklarını ve Osmanlı 

süvarileri ile yaklaşık 2 saat çatıştıklarını”, 25 Şubat 1915’de Ankara’daki 5. Kolordu 

Komutanı, Başkumandanlığa “Develi’de ihbar üzerine arama yapılarak bomba ve yapımında 

kullanılan malzemeler bulunduğunu”, 10 Kolordu, 27 Mart tarihinde 3. Ordu Komutanlığına 
                                                           
116BOA. DH. KMS. 16/9 
117 Y. Halaçoğlu Kağızman’da toplanan Ermeni kaçaklarını 8000 olarak verir. Ancak devrin şartları, bölgenin 
nüfus yapısı itibariyle K. Gürün’ün 800 rakamı daha gerçekçi görünmektedir.  
118 K. Gürün, a.g.e., s. 262vd; Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 36 
119 Erzurum'da Ermeni vatandaşların seferberlik ilanına uymayıp silah altına girmemeleri için bizzat mücadele 
eden Patrikhane, kiliselerde çalışıyor gibi gözüküp askere gitmemek için uğraşanlara sahte belgelerle din adamı 
unvanı verip “taş oyuklarına, dîvar yıkıklarına kilise” namı verildi. Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s. 235 
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“Suşehri’nin Pürek köyü Ermenilerinin civardan geçen silahsız ve gönüllü askerlere 

ateş açtıklarını, yapılan aramalarda 95 asker kaçağı ve 25 suçlu erle silah ve mermi ele 

geçirildiğini”, 30 Martta 11 Kolordu komutanı, Başkomutanlığa “Bitlis’e dört saat mesafede 

Murfe köyü yakınlarında bir jandarma müfrezesinin bir Ermeni çetesi ile iki saat 

çarpıştığını” bildirmekteydiler.  

 22 Nisan 1915 tarihli Sivas Valiliğinden Dahiliye Nezaretine çekilen telgrafta; 

“Vilayet içinde Ermenilerin toplu halde bulundukları merkezler Şebinkarahisar, Suşehri, 

Hafik, Divriği, Gürün, Gemerek, Amasya, Tokat ve Merzifon olup bölgede yapılan 

araştırmalarda pek çok yasak silah ve dinamitin bulunduğu, yaklaşık 30.000 kişinin 

silahlandırılıp 15.000’inin Rusya’ya gönderildiği, diğer 15.000’inin de Osmanlıların 

gerilemesiyle orduyu arkadan vuracağı yakalananların ifadelerinden anlaşılmış olup, Taşnak 

Komitesi reislerinden Murat’ın sığındığı Tuzhisar köyünde çatışmalar olmuştur. Kaçanlar 

takip edilmektedir” denilmekteyken, 27 Nisan tarihinde Diyarbakır Valiliğinden çekilen bir 

diğer mesajda ise “Yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat yanında 1000’den fazla kaçak 

askerin yakalandığı bildirilmiştir.120  

 14 Şubat 1913 tarihinde “İhtilâlci hadiseler sırasında İran'a gelmiş olan Rus 

Ermenilerinin, Rus Hükûmeti'nin masrafı karşılaması ile Rusya'ya dönmekte oldukları, 

Rusya'nın bunları Türkiye'ye sınır vilâyetlere yerleştirmek istediği” Tahran sefareti tarafından 

istihbar edilmiş ve merkeze bildirilmiştir.121 
 2 Nisan 1914’de Tiflis Başkonsolosluğundan alınan habere göre “masraflar "Orizon" 

Ermeni gazetesinden karşılanarak önce iki yüz, sonra yine o kadar Ermeninin fakr-u zarurete 

düştüğünden, memleketlerine gönderileceğinin bildirildiği, Kars Konsolosluğu’na bilgi 

verildiği, Van ve Erzurum Valilikleri'ne gerekli talimatın verilerek gelecek Ermenilerin 

hududdan girişten itibaren gizlice takip ettirilmelerinin sağlanması” emrini bekledikleri 

bildirilmiştir.122 

 Bu esnada aşağıda içerikleri verilen telgraflardan anlaşılacağı üzere, özellikle 

Bulgaristan şehirlerinden Rusya’ya sistemli bir şekilde Osmanlı tebaası Ermeniler 

aktarılmakta ve bu durum da Osmanlı konsoloslukları aracılığı ise merkeze bildirilmektedir. 

Buna göre; “Ruscuk'da bulunan Osmanlı uyruklu altı yüzü aşkın Ermeni'den çoğunun, son iki 

hafta zarfında Rusçuk Rus konsolosu tarafından peyderpey Rusya'ya sevk edildiği ve bunların 

                                                           
120 K. Gürün, a.g.e., s. 269-70 
121BOA. HR.SYS 2776/68  No: 2 
122BOA. HR.SYS 2776/75 No: 1 
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çete halinde Memâlik-i Osmâniye'ye dâhil olacakları”123 Ruscuk Konsolosluğundan, 

“Rusya'ya giden ecnebîler pasaportsuz kabul olunmadığı halde bu son günlerde Tebe‘a-i 

Osmâniye’den olup konsolosluğa kendilerini kaydettirmekten kaçınan Ermenilere Rus 

konsolosları pasaport verip Rusya'ya gitmeleri için yardım ettikleri ve bunlar ile beraber 

Kalas'da bulunanlardan bir çokları gönüllü sıfatıyla Rus Ordusu'na iltihâk etmekte 

oldukları124 Kalas Konsolosu Haydar Beyden, “Varna Ermeni Komitesi'nin gâyelerine nâil 

olacak zamanın geldiği hülyâsına kapılarak çalışmakta olduğu ve Rus konsolosu vekilinin 

Ermeni cemâ‘at reisi olan Abraham Kalfa ve Başpapaz Nersis Serkisyan aracılığıyla 

Rusya'ya gönüllü sevk ve bunların ailelerine para dağıtmakta olduğu125” Varna 

Konsolosluğundan, “Bulgaristan'ın muhtelif mahallerinde ellerinde kollektif pasavan olduğu 

halde yüz on kadar Ermeni'nin geçen hafta gönüllü olarak Rusya'ya hareket ettikleri126” 

Ruscuk Konsolosluğu’ndan, “Buradan çıkan ecnebîlerin pasaportlarının kaydı mecbûri 

olduğu halde Rus konsolosu rıhtım polisini elde ettiğinden, Ermeniler her taraftan ellişer, 

altmışar buraya gelip hiç bir yere kaydolmadan doğrudan doğruya Moskof vapuruyla 

Rusya'ya sevk edilmekte olduklarından kimliklerinin de tahkîki imkansızdır. Bir de evvelisi 

akşam yine elli kişilik bir kâfile buradan Rusya'ya gittiği gibi İbrail'den de her gün otuzar, 

kırkar kişi gitmekte olduğu ve ele başlarının da İbrail'de olduğu edilen tahkîkâttan 

anlaşıldığı”Kalas’dan127,“Varna Konsolosluğu'nca yapılan tahkîkât netîcesinde gerek 

Varna'daki cem‘iyyet-i fesâdiyeye mensup olan ve gerek Kafkasya cihetinde teşekkül eden 

çetelere katılmak üzere Rusya'ya gidenlerin isimlerinin olduğu diğer bir listenin128 ayrıca 

Sadrâzam ve Hariciye Nâzırı Prens Said Halim Paşaya gönderildiği”Sofya Sefirliğinden129, 

Yine Said Halim Paşaya, Kalas Başkonsolosluğu’ndan, “Bugünlerde yine yetmiş kadar 

Ermeni'nin Rus Ordusu'na gönüllü sıfatıyla katılmak üzere buradan hareket ettiği ve bunlar 

arasında İstanbul'dan firâr etmiş on beş kadar asker kaçağı Ermeni bulunduğu ve buradaki 

borçlarına sarf edilmek için, Rusya'daki Eçmiyazin Katogigosluğundan (Çanlı Kiliseden) 

külliyetli miktarda para gönderildiği ve bundan mâ‘adâ evvelsi akşam Rusya'dan Sırbistan'a 

gitmek üzere cephane dolu dört şilebin daha buradan geçtiği istihbâr edildiği”130, Kalas 

Başkonsolosluğu'ndan, “Giden Ermenilerin hepsi ‘Yaza doğru görürsünüz, Türkiye'de neler 

                                                           
123BOA. HR. SYS, 2871/1_1 
124BOA. HR. SYS, 2871/1_4 
125BOA. HR. SYS, 2871/1_7 
126BOA. HR. SYS, 2871/1_22 
127BOA. HR. SYS, 2871/1_26 
128BOA. HR. SYS, 2871/1_31 
129BOA. HR. SYS, 2871/1_30 
130BOA. HR. SYS, 2871/1_39 
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çıkaracağız’ gibi lisan kullanmakta ve âdetâ Anadolu'da bir ihtilâl hazırlamakta 

olduklarını îmâ eyledikleri”131 ve hulasa “Osmanlı Ordusundan firâr edip Bulgaristan'a gelen  

ihtiyât kuvvetlerinden bir takım Ermenilerin Romanya'ya gittikleri ve Bulgaristan'ın muhtelif 

kasabalarından gönüllü olarak gelen iki yüz elli Ermeninin de “Belgrad” isimli Rus 

vapuruyla Odesa'ya doğru hareket ettikleri”132 Ruscuk Konsolosluğu'ndan bildirilmiştir.  

Yukarıdaki Bulgaristan ve Bükreş Konsolosluklarından çekilen telgraflardan 

anlaşılacağı üzere, özellikle Trakya havalisinden133, yazıldıkları Osmanlı ihtiyat kuvvetlerine 

katılmamak için bölgeye kaçan Ermeniler, pasaportları olmadığından kesinlikle buraya 

alınmamaları ve başka bir yere gönderilmemeleri gerektiği halde, Rus Konsolosluğu'ndan 

verilen pasaport ile sistemli bir şekilde deniz yolu ile Rusya’ya orduya katılıp Türk 

topraklarına saldırmak amacı ile geçmektedirler. Bunların masrafları bazen Rusya tarafından, 

bazen de Eçmiyazin Katolikosluğundan karşılanmaktadır.  

 Bu şekilde Rusya’ya geçen Ermeniler, zamanı geldiğinde silahlandırılıp Kafkas 

sınırından topraklarımıza gönderilmişlerdir. Nitekim 1 Ağustos 1914 tarihli Erzurum mahreçli 

bir savcılık raporuna göre “Rusya'dan kaçak gelip Han sınırına bir sâat tahmînen mesâfede ve 

Deli Kaya nam sarp ve kayalık mahalden hudûd-ı Osmâniyye'ye girmiş bulunan dokuz 

şahısdan dördü kaçmayı başarmış, beşi ise dur ihtarına uymamaları üzerine açılan ateşle 

öldürülmüşlerdir.” Ermenilerin hedefleri Eleşkirt’tir.134 Elbette bu olay münferit değil 

örnekleri oldukça fazladır.135 Ayrıca Ruslar, savaş esnasında Ermeniler ile ittifak kurduklarını 

ifade etmekte olup “1 Mart 1915 tarihinde İngiliz Kara Ordusu Komutanlığı'na Rus Dışişleri 

Bakanlığı'ndan gönderilen 'acele' yazıda; Rus elçisinin kendilerine ulaşan istekleri 

tekrarlanarak Ermeni ayaklanamasında kullanulmak üzere İngiltere ve Fransa'dan silah 

ve cephane istenmiştir. 

 Buna başka bir örnek de İngliz belgelerinden verilebilir. İngiliz Akbay Mark Sykes 

Ermeni liderlerle yaptığı görüşmenin sonucunu, 3 Ağustos 1915 tarihinde Kahire İngiliz 

Kuvvetler Komutanı Sir John Maxwell'e şu cümlelerle bildirmektedir.  

                                                           
131BOA. HR. SYS, 2871/1_65  
132BOA. HR. SYS, 2871/1_125 
133BOA. HR. SYS, 2871/1_28; Ermenilerin özellikle Bulgaristan yolunu kullanarak Rusya'ya kaçmaları ve Rus 
ordusundaki sayılarını 1.250.000'e kadar çıkartmaları hakkında bizzat Hovannisina'ın ifadeleri için Bkz. M 
Demirel, “Ermeni Tehciri ve Alınan Tedbirler”, YT/37, (Ocak-Şubat 2001), s. 387; ABD’de neşredilen 
Yeridassart Hayassdan gazetesinde 25 Haziran 1914 tarihli baş makaleden: Şu an Rus ordusunda 80.000 Ermeni 
Avusturya ve Almanya’ya karşı, 40.000 Ermeni de Türklere karşı savaşmaktadır Bkz. Ermeni Komitelerinin., s.  
174 
134BOA. DH.EUM. EMN 58/3 
135BOA. DH.EUM. EMN 30/12  
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 “Talimatlarınızın gereği olarak, Boghos Paşa'nın sekreteri Malazias ve Hınçak 

liderlerinden Damadian ile dün görüştüm. Kıbrıs'ta yaklaşık 5.000 Ermeni toplanacak ve 

Kuzey Suriye sahiline bir baskın için Müttefiklerin nezaretinde silahlandırılacak ve hazır 

bulundurulacaktır. Bu kuvvet Bulgar ve Türk ordularında hizmet etmiş 1.500 kadar kişi ile 

ABD'de işçi olarak bulunan ve askeri deneyimi yetersiz kişilerden oluşacaktır. Suedieh'e 

kadar uzanacak olan harekat için sekiz yüz kişi kullanılacak ve bu alanın yirmi mil kadar 

çevresinde isyan çıkarılacaktır. Geriye kalan kuvvetler 50-60 kişiden oluşan küçük kuvvetler 

halinde Ayas ve Payas arasındaki noktalara çıkarılacak, Zeytun ve Elbistan istikametinde 

daha kuzeyde, Makedonya hatlarındaki komitacılar gibi görevlendirileceklerdir.”136  

 Ancak üzerinde her silah olan Ermeni de eşkıya sınıfına sokulmamış olup örneğin 

Amerika’dan memleketlerine dönen Harput’lu Ermenilerden on beş kadarı, güvenilir insanlar 

olduklarından salimen yerlerine ulaştırılmışlardır.137  

Elbette Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilanını müteakiben yurt dışına kaçan bütün 

asker kaçakları, yukarıda örnekleri verilenler gibi Rusya veyahut başka bir düşman devlet 

lehine çalışmış olmayıp, bazı insaf sahipleri de kandırıldıklarını fark ederek yeniden millet-i 

sadıka unvanının gereğini yerine getirecek şekilde davranmışlardır.  

Filibe Başkonsolosluğu'ndan, Sadrazam ve Hâriciye Nâzırı Said Halîm Paşaya 

gönderilen şu yazı tam da bu hususa uygun bir örnektir.  

“Bazı Ermenilerin menfi hareketlerinin takibi esnasında bu gibi üzücü olayların milli 

menfaatlerine külliyen mugâyir bulunduğu ve bunlara meydan vermemeyi bir vazîfe-i milliye 

bildiği beyânıyla konsolosluğumuza başvuran Artin Efendi Cebelyan buralara ait  önemli bazı 

malûmât verdiği gibi Memâlik-i Osmâniyye dâhiline âid bazı hissiyâtından dahî bahs eylemiş 

olduğundan durum Sefârete arz olunmuş ve adı geçenin İstanbul’a sevki uygun görülmüş 

olmakla meselenin îcâb edenlere teblîği husûsu bildirilmiştir.  

Şahıs menfaat elde etmek isteyen bazı yabancı hükümetlere kapılan veyahut bir takım 

özel garazları olan bazı Ermenilerin, memleket dışında bazı tahrîkâtta bulundukları gibi 

içeride de bu maksatları için çalıştıklarını ve İstanbul, İzmir gibi mühim merkezlerde 

Müslümânlık ve Hıristiyanlık meseleleri çıkararak Avrupa efkârını etkilemek gibi özel 

maksatları îmâ eden hissiyâtına binâen bunun gibi olaylara meydan vermemek üzere takîbatda 

belki îfâ-yi hizmette muvaffak olabileceğini düşünmektedir.  

                                                           
136 Hikmet Özdemir vd., Ermeniler: Sürgün ve Göç, Ankara 2005, s. 58-64 
137 BOA. DH.EUM. THR 11/39  
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Ortaya koyduğu hüsn-i niyet ne kadar şâyân-ı takdîr ise, taltîf edilmesi de o derece 

şarttır. Buralarda vereceği ihbarları değerlendirmek bizim için oldukça zor olacağından bizzat 

merkeze alınarak orada değerlendirilmesi daha uygundur.  Kendisine verilecek evrak ile 

hududa kadar asker nezaretinde gönderilecektir. Merkeze ulaştığında da dikkat çekmeyecek 

bir makamda çalıştırılmasında fayda vardır. Kendisi zaten İstanbul ahâlîsinden olup 

Adapazarı Ermeni Mektebi'nde muallim iken bu cihete firâren gelmiş ve şimdi durumu 

anlaması üzerine pişman olduğunu beyân eylemektedir. Muallim sıfatıyla askerlikten 

istisnâiyetine dâir elinde bir de vesîka vardır. Ekseriyetle vukû bulan bu gibi firâr husûsları ve 

tarîkleri hakkında da bilgi vereceği aşikardır.”138  

Ancak dışarıya kaçıp da durumu gördükten sonra aklı başına gelenler olduğu halde 

devletin en mühim noktalarına gelmeyi başarmış bazı Ermenilerin kendilerine bu kadar kritik 

noktalar teslim edilebilecek kadar güvenilmesine rağmen yanlış yollara sapmaları anlaşılır 

değildir. Zira Dahiliye Nezaretinden Hariciyeye yazılan139 Burc Saatciyan Efendi hakkındaki 

şu yazı bu konuda dikkate şayandır. “Beyoğlu Sansür Müfettişliği'nde istihdam edilen Burc 

Saatciyan'ın Ermeni Taşnaksutyun Cemiyetine mensup olduğu ve cemiyet erkânından 

ekserîsiyle tanıştığı ve bu meyanda "Adom" müsteârıyla tanınmış olan Harotyon Şahrikyanla 

da münâsebeti olup Azadamarid gazetesine nâm-ı müsteârla ara sıra makâle dahi yazdığı ve 

harbeden önce ecnebi gazetelerinden bazılarının buradaki muhabirleriyle de teması 

bulunduğu ve şu hale nazaran sansür memurluğu gibi fevkalade itimat ve gizliliği gerektiren 

bir hizmette istihdamı uygun olmadığı, İstanbul Polis Müdîriyet-i Umûmiyesi'nden bildirilmiş 

olmakla görevden el çektirilmesi uygundur”denmektedir.  

 Talat Paşanın Hariciye Nazırına gönderdiği 1 Mayıs 1915 tarihli bir yazıda140 da 

“Kayseri'nin Talas nahiyesi ahâlîsinden olup şu an Amerika'da bulunan Bahçeciyan 

Ohannes'in, önceki yıl Eylül başlarında Develi kazasına giderek Fenese Ermeni Mektebi 

Muallimliği'nde istihdâm edildikten sonra, geçen sene Haziranda avdet ve az bir müddet 

ikâmetle Temmuz zarfında İstanbul’a ve İstanbul’dan da Yunanistan yoluyla Amerika'ya 

döndüğü ve Develi ihtilal teşebbüsünde alakası bulunduğu anlaşıldığı, Kayseri 

Mutasarrıflığı'ndan bildirilmiştir” denilmektedir.141 

                                                           
138BOA.  HR. SYS, 2879/8_1 
139BOA.  HR. SYS, 2879/10_3 
140BOA.  HR. SYS, 2879/20_1 
141 ABD’ye önceden gidenler bomba imali için bol miktarda Kayseri yöresine para gönderdiklerinden 
Sabahgülyan’ın Everek, Tomarza ve İncesu’da dolaşarak Ermeni ahaliyi örgütlemesi neticesinde seferberliğin 
ilanından sonra Kayseri’de Taşnak ve Hınçak cemiyetleri ortak hareket ettiler. Everek’de Balakisli Asadur 
tarafından ABD’den getirilen elektrik cihazı ile sokaklara tel gerilerek İslamların itlafı tecrübe edildi. ABD’den 
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 Tüm bu isyan hazırlıkları devam ederken, Osmanlı Devleti de gücü yettiği 

miktarda bu  

müfsitleri en azından ülke dışına çıkarmak gayesi ile mesai harcamakta olup örneğin İran 

elçiliğinde çalışan doktor Bazilhan’ın sınır dışı edilmesi ve derhal bunun uygulanmasının için 

elçiye tebliğ edilmesidir.142  

Artık Ermenilerin hazırlık safhaları bitmiş ve aksiyon dönemine geçilmiş olup direk 

Osmanlı askerine ve Müslüman köylerine Antakya, Elazığ, Develi, Suşehri, Bitlis, Kayseri, 

Diyarbakır143 ve Sivas sancağının neredeyse tamamında saldırıya geçebilecek askeri olgunluk 

ve cesarete eriştikleri görülmektedir. Yukarıda verilen örnekler, yurdun farklı yerlerindeki 

sadece bölgesel hareketler olup bu esnada Zeytun, Van ve Muş isyanları bütün hızı ile devam 

etmekteydi.  

 Ekim 1914’te Rusya, Osmanlı Devletine savaş ilan ederek ordularına sınırı geçme 

emri verdi ve daha önceden hazırlıklarını tamamlayan Ermeniler, derhal Ruslara katıldılar. 10 

Kasıma gelindiğinde Ruslar, Horasan-Veli Baba-Tahir-Eleşkirt144 hattına geldiler. 11 Kasım 

tarihinde ise Ermenilerin stratejik bilgileri Ruslara vermeleri nedeniyle, Köprüköyü Rusların 

eline geçti. Bunun üzerine saldırıya geçen Türk ordusundan yine Ermenilerin yol göstermeleri 

ile kaçabildiler.145  

I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilerin çeşitli bölgelerde çıkardıkları olaylardan, 

sonuçlarına göre en önemlisinin Van İsyanı olduğu görülür. Van Taşnaksutyun Cemiyetinin 

kendi içindeki bir problemden ötürü yazışmalarından146 elde edilen bir istihbarata istinaden, 

Ma‘mûretülazîz, Diyârbekir, Bitlis, Erzurum, Sivas, Ankara, Adana, Haleb Vilâyetlerine 

                                                                                                                                                                                     
gelerek bomba imaline başlayan Everekli Kigork’un elinde bomba patlayarak ölmesinin ardından başlatılan 
tahkikatla (Müslüman bir fırıncı çırağı çocuğun patlamanın ardından eve girip hükümete haber vermesiyle) 
Kayseri ve Everek’de yapılan aramalarla yüzlerce top bulunmuş ve bölgenin mükemmel bir silah deposu olduğu 
anlaşılmıştır. Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s. 222-226 
142BOA.  HR. SYS, 2879/26_2 
143 Şehirde askerden kaçanlar devamlı ev değiştirdiklerinden, biraz da esprili bir dille “dam taburu” diye 
anılmaktaydılar. Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s.239  
144 Ruslar savaşın hemen ardından Ermeni politikalarını değiştirip bölgeyi Ruslaştırmaya gideceklerinin 
sinyallerini vermiş olup resmi yazışmalarında Eleşkirt-Beyazıt hattının Kürtler yerine Don ve Kuban Kazakları 
yerleştirilerek Ruslaştırılmasını düşünmektedirler. Ayrıca Van’da ganimetlerin tamamının Ermeniler tarafından 
kaçırılmasına müdahale eden Rus askerlerine Ermenilerin ateş açması üzerine bir Divan-ı Harb kurulmuş ve 
Ermenilerin Rusları bile tiksindiren mezalimler burada da gündeme gelmiştir. Worontsoff-Dachkoff’un ardından 
Kafkas valisi olan Nikolayeviç’e bu konuda bir şikayetname yazan Katogikos’a; “Rusya’da bir Yakut meselesi 
olmadığı gibi Ermeni Meselesi de yoktur” cevabı verilmiştir. Bunun üzerine Katogikos V. Keork “Ermenilerin 
bir defa daha Ruslara alet olduklarını ve bölgede kalanların da kaçırtıldıklarını” ifade etti. Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 
642  
145 Tervantoni isimli bir Ermeninin ABD’de Asparez gazetesine yazdığı mektuba göre Azerbaycan’da Rus 
ordusunun yok edilmesine engel olan bilgileri veren, Ermeni asıllı Samson'dur. Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s. 
172 
146BOA.  DH. MUİ. 2-2/76_6 
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gönderilen yazıda147 “Hıristiyan unsurların derhal silahlandırılarak taburlar 

oluşturmaları ve cesaretlendirilmeleri yönünde tavsiyelerin yapıldığı malum olduğundan, 

tedbir alınması ve sorumluların bildirilmesi” istenmektedir. 

Van Ermenilerinin böyle bir maksad için çok önceden hazırlığa başladıkları, 

yabancılar  tarafından da teslim edilmiş bir gerçektir. Öyle ki 1890'lar da Van'da Rus 

Başkonsolosluğu yapan General Mayewski “Doğu Vilayetlerinde yaşayan Ermeniler eskiden 

beri ahalinin en zengin tabakasını teşkil ederler. Bunlar her türlü ticaret ve çeiftçilikle 

uğraşabildiklerinden, baskı altında oldukları uydurma hikayeden ibarettir. Türk Ermenileri, 

diğer devletler idaresinde yaşayanlardan daha kötü durumda değiller. Mal ve can emniyetine 

gelince, Türkiye'de hükümet gücünün etkin olduğu yerler, Elizabetpol vilayetinden bile daha 

emindir. Türk vahşetine hiçbir yerde tesadüf edilemez, Doğu'da vahşeti Müslümanların değil, 

Doğu Hıristiyanlarının yaptığını izah etmek gerektir” demektedir.148 

Van’da Türk, Ermeni, Nasturi ve Keldani cemaatlarına mensup İttihat ve Terakki, 

Taşnaksutyun, Ramgavar, Hınçak ve Parti Serakan, Parti Karsakan adlarında dört parti iki de 

Ermenilere ait hayır cemiyeti vardı.  Bu Ermeni parti ve sözde hayır cemiyetleri mensuplarını 

eğitip silahlandırıyordu.149 1914 yılı sonlarından itibaren devlet, Ruslar tarafından desteklenen 

ve silahlandırılan Ermeniler ve Nasturilere karşı zaten mücadele etmekteydi. Din adamları ve 

komitacılar Rusya’nın bilgisi dahilinde organize olmaktaydılar. Daha 1908’li yıllarda Rus 

konsolosu Temren, sefirine gönderdiği raporunda “içlerinde Rus uyrukluların da bulunduğu  

12 fedainin ve epey evrakın yakalandığını” bildirmektedir. Büyükelçi Zinovyev ise 6 Mart 

1909’da ülkesine gönderdiği raporda “Van’dan ikisi Müslüman, biri Ermeni üç milletvekili 

seçildiğini, subaylar dahil olmak üzere Müslümanların Hıristiyanlara sevecen 

davrandıklarını, fakat Ermenilerin komitacıların baskısı ile soğuk davrandıklarını” 

bildirmektedir. Hatta devlet, 27 Temmuz 1914 tarihinde, hala Ermenilerin gönlünü 

kazanabilmek için, Van’daki Ermeniler ile diğer ecnebiler arasındaki arazi davalarına çözüm  

bulma gayreti sarf ederek para harcamakla meşguldür.150  

30 Ocak 1914 tarihli raporunda Avusturya-Macaristan Trabzon Konsolosu Moricz de; 

“Rusların Ermeni ihtilali için çok para harcadıklarını” rapor etmektedir. Burada bir isyan 

                                                           
147BOA.  DH. MUİ. 2-2/76_4 
148BOA.  T. Öğün, “1915 Van İsyanı Tehcir Kararının Nedeni mi Sonucu mu”, EA 1. Türkiye Kongresi 
Bildirileri, Ankara 2003, s. 138 
149 Silah almayanlara sürgün, evlenme yasağı getirdikleri gibi idam ettikleri dahi oluyordu. Bunlar daima vilayeti 
asayişsiz göstermeye çalışmakta olup istedikleri ıslahatın en mükemmeli bile yapılsa tatmin olmazlardı zira asıl 
amaç Avrupa kontrolü altında Ermeni muhtariyeti idi. Oysa köylerde yaşayanlar ve zengin olan Ermeniler 
hallerinden memnun olup bunun peşinden koşan sadece komitacılardı. Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s.258  
150BOA.  DH. KMS. 25/49 
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patlayacağının ilk emareleri, Jandarma Tümen Komutanı Kazım Beyin ihbarından 

anlaşılmaktadır.151 Bundan bir gün sonra 30 Kasım tarihinde Van Valisi Cevdet Bey, Rusların 

Kotur üzerinden ilerlediklerini, Jandarma tümeninin dayanabileceğini zannetmediğini ve 

aileleri Bitlis’e doğru göndereceğini söylemektedir.  

Bu yıllarda Osmanlı Devleti, Ermeniler arasındaki haberleşmenin Ermenice yapılıp 

istihbarat noktasında sıkıntıya düşüldüğünden, Ermenice bilen memur alınması için 

teşebbüste bulunmuştur.152  

1 Aralık 1914 tarihinde Van Valisi Cevdet Bey, Ermeni ileri gelenleri ile bir toplantı 

yaparak olayların her iki tarafa ve devlete çok zarar vereceğini söyledi ise de baskı daha da 

arttı.  2 Aralıkta Dahiliye Nezaretine gönderilen telgrafta, merkezde fazla aktif olmamalarına 

rağmen vaktiyle Taluri (II. Sasun)153 ihtilalini yapan meşhur Antranik’in154, sınır boylarında 

çetelere reislik etmekte olduğu bildirilmektedir. 29 Aralık 1914 tarihinde Van Valisi Cevdet 

Bey'e, Atalan karyesinde Gevaş kadısı ve postacı jandarmaların öldürülmesinin ardından 

olayların yayılıp Çatak kaymakamı, jandarma ve memurdan ölenlerin olması konusunda bir 

ihtarname gönderilip gerekli tedbiri alması istenmiştir.155  

27 Şubat günü Adilcevaz’dan Van’a gelen 300 kadar Siirt gönüllüsü, Arın Ermeni 

köyünde gecelemek isteyince, kendilerine ateş açılmış, 8’i şehit olmuş ve takip edilen 

Ermeniler, ancak göle açılarak kurtulabilmişlerdir.  

Van’a bağlı Mahmudiye Kaymakamının 15 Mart 1915 tarihli verdiği rapora göre; 

Müslümanlar toplu katliam edildi156 ve camiler ahıra çevrildi. Ancak tüm bunlar olurken 

Osmanlı ordusu batıda Çanakkale cephesinde ölüm-kalım savaşı verirken, doğuda da Van 

bölgesinde Ruslar ile çarpışmaktaydı. Bu askeri boşluğu fırsat bilen Ermeniler, 15 Nisanda 

Van etrafında, 17 Nisanda Çatak’ta, 18’inde Bitlis’te ve 20’sinde de Van merkezinde organize 

olarak ayaklandılar. Memur ve jandarmalar öldürüldü, Türk evlerine saldırıldı, resmi binalar 

yakıldı. Jandarma tümeninin bir kısmı ile aşiret kuvvetleri savaştılarsa da ayaklanma 

bastırılamadı. Bu esnada Hakkari’de de Nasturiler ayaklandı. Ordu Komutanı Halil Bey, 11 

                                                           
151 Yakalanan iki casusun ifadesine göre bu günlerde Van’da bir isyan çıkartılacak olup düşman Müslümanlardan 
topladıkları silahları Ermenilere verip onlardan kıtalar kuruyorlar. Ayrıca tümen hizmetinde bulunan Ermenilerin 
tamamı da kaçmıştır. Bkz. K. Gürün, a.g.e., s. 264.  
152BOA.  ZB. 23/116 
153 Ermeni Komitelerinin..., s.  40 
154 Kendisi son olarak Varna’ya kaçmış burada bir kısım fesad faaliyetlerinde bulunduktan sonra Rusların Kafkas 
cephesine sevk teklifini alınca Varna’dan Rusya’ya kaçmıştır. BOA. HR.SYS 2879/3 No: 1-3 
155BOA.  DH.ŞFR 48/220  
156 Merkehu köyünde 41 erkek 14 kadın öldürülmüş, 4 kadına tecavüz edildikten sonra öldürülmüş, İştucu 
köyünde 7 erkek, 4 kadın öldürülmüş, 5 kadına tecavüz edilip hayattadırlar ve 3 erkek 2 kadın da halen 
yaralıdırlar. Bkz. K.. Gürün, a.g.e., s. 266 
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Mayısta Van’ı kurtarmaya gideceğini bildirmiş ise de Ruslar önünü kestiğinden 

gidemedi. Ayrıca Ali İhsan Paşa harp hatıralarında, Van’ın düşmesine, Vali Cevdet Beyin 

günler öncesinden ihbar etmesine rağmen Birinci Kuvve-i Seferiyenin, Musul ve Revandiz’de 

haftalarca boş yere bekletilmesinin de etkili olduğunu yazar. 8 Mayısta Ermenilerin bütün 

şehirde genel bir isyan başlatıp Müslüman mahallelerini yakıp yıkmaları ile başlayan 

hadiseler üzerine Rus-Ermeni baskısına dayanamayan Vali Cevdet Bey, 16/17 Mayıs gecesi 

çekildi. Böylece şehir Rus-Ermeni ittifakına kaldı ve bu esnada şehirde yapılan Müslüman 

katliamı Alman elçisi Wangenheim’in 10 Mayıs 1915 tarihli alman Dış işleri Bakanlığı’na 

yazdığı raporuna şöyle yansıdı. “Van’da ayaklanarak Müslümanlara saldıran Ermeniler, 

kaledeki Türk garnizonuna 300 kayıp verdirerek  şehri ele geçirdiler ve 17 Mayısta da Van’a 

Ruslar girince Müslüman katliamı başlayıp 80.000 kadar Müslüman, Bitlis tarafına doğru 

kaçmaya başlamıştır.” 

 18 Mayısta Rus Çarı ve Hariciye Nazırı Sazanoff ayrı ayrı, “işgal esnasındaki 

kahramanlıklarından ötürü” Van Ermenilerine birer teşekkür tebliği yayınladılar.157 Dünyanın 

her yerinde Ermeni neşriyatları bu olaydan muzafferiyet duyguları ile bahsetti. Ruslar Van 

Valisi olarak, II. Abdülhamit devrinde Van’da çetecilik, Meşrutiyetten sonra öğretmenlik ve 

şimdi de yeniden silaha sarılarak şehrin ele geçirilmesine katkıda bulunduğundan Aram 

Manukyan’ı atadılar. 158 

 Van’da bu şekilde ordunun oyalanması ve ikmal yollarının kesilmesi yıkım oldu ve 

kısa sürede taarruza geçen Ruslar Erzurum, Bitlis ve Trabzon’u da aldılar. Bu şehirlerde 

Müslümanların kaderi ise hep Rusların görmezden gelmesi ile Ermenilerin tecavüzüne maruz 

kalmak oldu. Oysa bu sırada Ermeni Patriği tam tersi bir şekilde olayları Avrupa’ya lanse 

ediyor ve Osmanlı devleti de kendi halkı ezilirken bu iddialar üzerine bir komisyon kurarak 

işgal altındaki bu yörelere göndermek zorunda kalıyordu. Yapılan tahkikatta “isim isim 

öldürüldü diye iddia edilen Ermenilerin sağ olduğu” bildiriliyordu.159  

 Türk kuvvetleri 22 Temmuz 1915 tarihinde saldırıya geçip şehri geri aldılarsa da 

Ağustos ayında yeniden Rusların eline geçti. Ayrıca Van’da başlayan bu isyan Muş’a da 

sirayet etmiştir.  

                                                           
157 Ermeni Komitelerinin ... , s. 281; Bundan bir yıl kadar sonra, Rusların politikaları gerçek niyetlerinin ne 
olduğu konusunda tam olarak ortaya çıkmaya başlamış olup Sazanof, Kafkasya Umumi Valisine yazdığı 14 
Haziran 1916 tarihli mektubunda bölgenin durumu ve Ermenilerin talepleri hakkında bilgi verdikten sonra 
“bölgede müstakil ve büyük bir Ermenistan'ın kurulması Rusya'nın menfaatine ve dış politikasına tamamen 
aykırıdır” demekte ve Vali de cevabi mektubunda fikirlerine “tamamen katıldığını” ifade etmektedir. N. A. 
Banoğlu, Ermeninin Ermeniye Zulmü, Ankara 1976, s. 110vd. 
158 Ermeni Komitelerinin ... , s. 288 
159 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.36vd; K. Gürün, a.g.e., s. 264vd. 
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 Yukarıda ismi geçen şehirler haricinde yurdun her yerinde eskisine nazaran daha 

şiddetli hareketlere girişmeye hazırlanan Taşnaksutyun160  üyelerinin sistemli bir şekilde 

köylere kadar gönderdikleri talimata161 göre;  

 1- Her Ermeni ihtiyaçlarından kısmak pahasına silahlanmalıdır.162 

 2- Seferberlik ilanıyla silah altına çağrılanlar buna uymadıkları gibi Müslümanlar dahil 

bu emrin dinlenmemesi için gayret sarf edilecektir. 

 3- Silah altına alınmış olanlar kaçarak çete ve gönüllü birliklerine katılmalıdırlar.163 

 4- Rus ordusu sınırı geçer geçmez bunlar Osmanlı ordusuna saldırıya geçeceklerdir.164 

 5- Yolları ve telgraf hatlarını keserek ordunun iaşe ve haberleşmesine engel 

olunacaktır.165  

 6- Cephe gerisindeki iki yaşına kadar bütün Müslümanlar öldürülecektir. 

 7- Müslüman halkın her türlü malı ya gasp edilecek veya yakılacaktır. 

 8- Terk edilmek zorunda kalınan mülkler yakılarak suç Müslümanlara atılacaktır.  

 9- Devlet daireleri kundaklanıp, askerler pusuya düşürülecektir.166 

 10- Cepheden yaralı dönen askerler öldürülecektir. 

 11- Her yerde isyan edilecektir. 

 12- Asker ve halkın morali bozularak göç etmeleri sağlanacaktır.  

 13- Bomba ve silah imaline167 ve ithaline168 çalışılacaktır. 

                                                           
160 Yurtdışı faaliyetleri ve özellikle para akışı için Bkz. BOA. ZB. 47/11 
161 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.43vd. 
162 BOA.  DH. İD, 94-2/24_1; “Amerika’nın New York şehrinden hareket eden Franc Reşanbolayın nâmındaki 
bir vapur derûnunda Beyrut'a çıkarılmak ve oradan dâhile sevkedilmek üzre kaçak sûretinde dört bin yedi yüz 
martini ile o mikdâr sandık cebhâne bulunduğu..” 
163 BOA.  DH.EUM. EMN 90/64 No:1,2 
164 BOA. HR. SYS. 84/69_1; “Paskalyada Adana'da şûriş zuhûr edeceğini ve Adana Ermenilerinin cümlesinde 
Martin gibi silâh ve hatta bir handa bomba bile bulunduğu şûriş-i zâ’ilden evvel askerî debboyuna kadar lağım 
açılmış olduğunu...” 
165 BOA.  DH.ŞFR 48/7 No: 1, Reşâdiye ve Karçıkan telgraf hatlarının bazı mahalleri tahrîb edildiği... 
166BOA.  DH.ŞFR 48/182  No: 1, “Van'la Bitlis arasındaki bazı Ermeni köylerinin kıyâm ederek bunlara Ermeni 
asker firârîlerinin de iltihâk ettiği ve Gevaş'a gitmekte olan kadı ile refîkini ve Gevaş'dan evrak postasını Van'a 
götüren posta jandarmalarını pusuya düşürerek şehîd ettikleri...” 
167BOA.  DH.EUM. EMN 88/33 No: 2,3,4,5 nolu belgelerde sırası ile, “Hân ve dükkânlarında bomba zuhûr 
eden Amasyalı Karnik ve Ohannes'in ifâdelerine nazaran iki aydan beri Amasya'dan civâr mahallere birçok 
dinamit bomba ve martin sevkedildiği ve Samsun'da müsâdere edilen martinler dahî Mardiyan nâmına 
getirilmiştir”[2], “Amasya kasabasından Debbâğ oğlu Karnik'in de hânesinde biri memeli digeri memesiz iki 
bomba ve dükkânında birçok âlât ve edevâtı ve Nazar oğlu Haykazun'un dükkânında da bomba i‘mâline mahsûs 
gülle ve iki kalıb zuhûr etmiştir. Bunlardan Karnik ve birâderi Ohannes bombaları dükkânlarında i‘mâl 
ettiklerini i‘tirâf ettikleri gibi Haykazun ve birâderi Agayan'ın ifâdesine nazaran bir seneden beri bir hayli 
bombanın birer mecidiye mukâbilinde Ankara ve Çorum'a sevkedildiği anlaşılmıştır. Tokat'da ba‘zı Ermeniler 
de bomba âmili olmak[la] maznûndur”[3], “Amasya kasabasında iki Ermeni hânesinde birkaç bomba ve bunları 
i‘mâle mahsûs âlât bulunduğu hakkında Onuncu Kolordudan mevrûd şifrenin bir sûreti sunulmuştur[“4], 
“Amasya'nın Sofular mahallesinde hâncı esnâfından Tabak oğlu Karnik'in hânesinde  iki bomba ve dükkânında 
tamamlanmamış bir bomba ile bomba i‘mâline mahsûs kalıb ve edevât-ı sâ’irenin bulunduğu” bildirilmektedir 
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 14- Yapılan her türlü katliam Müslümanlara mal edilerek dış kamuoyuna 

sunulacaktır. 

 15- İtilaf devletleri namına casusluk ve rehberlik yapılacaktır.169  

Yukarıda yapılacağı sayılan maddelerin zaten Ermeniler tarafından daha önceden de 

yapılageldiği ve bu emirle iyice azıttıklarından, 25 Şubat 1915 tarihinde 8682 sayılı emri ile 

Başkumandanlık, özellikle askerden kaçma, çete kurma ve bomba imali baskınları artınca 

aşağıdaki tedbirlerin alınmasını emretti.170  

Bitlis, Halep, Dörtyol, Kayseri gibi memleketin çeşitli köşelerinde görülen olağanüstü 

hareketlenmeler üzerine aşağıdaki hususların tebliğine lüzum görülmüştür. 171 

1- Ermeni erler, seyyar orduda veya silahlı olarak kullanılmayacak. 

2- Komutanlar gerekirse örfi idare ilan ederek silahlı saldırılara karşı koymaya yetkili 

ve mecburdurlar. 

3- Her yerde teyakkuzda bulunmakla beraber, sadık tebaa gereksiz yeise düşürülerek 

isyana teşvik  edilmeyecektir. 

4- İstanbul Vilayeti haricinde seferberlik hali nedeniyle umum asayişten cihet-i 

askeriye sorumlu olduğundan, sivil memurlar bu hususlarda askeriyeye tabidir.  

Bu esnada hükümet, Ermeni asıllı devlet memurları ve polislerin işten el çektirilip 

sonradan bunların da devletin başına bela olabileceği endişesi ile olaylara karışanların ve 

güven vermeyenlerin uygun yerlere tayin edilmelerini, 1 Nisan 1915 tarihinde emretti. Ancak 

bu tedbir yeterli olmadı. Ermenilerin örnekleri arşivleri dolduran katliam, saldırı, bombalama, 

tecavüz, casusluk, kaçakçılık gibi faaliyetleri durmaksızın devam ettiğinden, seferberliğin 

ilanından yaklaşık sekiz ay sonra 24 Nisan 1915 tarihinde, bütün vilayet ve mutasarrıflıklara 

“komite merkezlerinin kapatılması, evrakına el konulması ve komite elebaşılarının 

tutuklanması” emri verildi. 26 Nisan tarihinde de bunların yargılanmaları emredildi. 77.735 

Ermeninin yaşadığı İstanbul’da bu emir üzerine 235172 kişi yakalandı. Alman Büyükelçisi 

Wangenheim, 24/25 Nisan gecesi aralarında doktor, gazeteci, yazar, din adamı ve 

                                                                                                                                                                                     
168 BOA. DH.ŞFR 50/209 Belge No: 1, “Silâh ithalatına tavassut ettiği ve dışarıdaki Ermenilerle ihtilâl için 
muhâberesi bulunduğu, kendisine gönderilen mektuptan anlaşılan şahıs Samsun'da halı ticâretiyle meşgûl olan 
Hüsrev Kasabyan ismindeki kimsedir.” 
169 BOA. DH. MUİ. 60/6_2 numaralı telgrafta geçen “Üsküdar yahud Kadıköyünde bir mektep müdürü bulunan 
"Espandaryanez" isminde bir Ermeni dahi câsuslukla iştiğâl eylemekte olup bu şahsın birâderlerinden biri 
Tiflis’te Nudar nâmıyla bir gazete çıkarmakda idüğünü”ibarelerinden zaten daha önceden casusluk 
faaliyetlerinde bulundukları anlaşılıyor.  
170 K. Gürün, a.g.e., s. 276. 
171 BOA. DH.ŞFR 50/127  
172 24 Nisan günü tevkif edilenlerin sayısını E. Uras ve 2345, K. Gürün, 235,  Wangenheim ise 500 olarak vermiş 
olup 235 rakamı muhtemelen en doğru rakamdır.   
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mebuslarında bulunduğu beş yüz kişinin, Taşnak İhtilal Örgütü üyesi olduklarından 

tutuklandıklarını rapor etmiştir. Türkiye’de gerçekleştirmek istedikleri emellerine büyük  

darbe vuran bu genelgenin tarihi, Ermeniler tarafından her yıl katliam günü olarak 

anılmaktadır. Bunlardan bir kısmı Ankara ve Çankırı’ya yerleştirilip diğerlerinin de 

silahlarının toplanmasına devam edildi.  

 Bu tutuklamalara 24 Mayıs 1915 tarihinde Fransa, İngiliz ve Rusya, çıkacak 

olaylardan Osmanlı Devletini açıkça sorumlu tutup olaylara karışanları yargılayacaklarını 

ifade eden muhtırayı vererek tepki gösterdiler. Buna karşı hükümet, hemen katliam isnatlarını 

tekzib etti ve Kafkasya'da Rusların, Adana ve İskenderun’da İngilizlerin karıştıkları casusluk 

olayları ve kışkırtmalardan, yurtdışında yazılan yazılardan örnekler verildi. İstanbul’da sakin 

77.735 Ermeniden sadece 235’inin tevkif edildiği bildirildi. Bab-ı Ali'nin kara ve deniz 

sınırlarını koruyabilmek için her türlü tedbiri alabileceği ve hiçbir ecnebi devlete de bundan 

dolayı hesap vermeyeceği ilan edildi. Ayrıca bu politik iddia “İngiliz  ve Fransız gemilerinin 

Çanakkale’de hastaneleri topa tutarken, Ruslar Kafkasya’da Osmanlı esirlerini katlederken, 

Ermenilere gelince hissiyat-ı insaniyyeye müracaat etmeleri garib değil midir” serzenişi ile 

desteklendi. Ayrıca uluslararası aktörlere Kafkasya’da, Fas'da, Mısır ve Hindistan’da en kanlı 

katliamı yapan İngiliz, Fransız ve Rusların söz söylemeye haklarının olmadığı ilan edildi.173 

İtilaf devletlerinin ortak olarak yaptıkları bu açıklama bugün Ermenilerin soykırım 

iddialarının en temel dayanaklarıdır. Özellikle bu muhtıranın ABD büyükelçisi Bryan 

tarafından 29 Mayıs 1915'de bakanlığına bildirilmesi, Ermeni soykırım sitelerinin 

baştacıdır.174   

Bu tutuklama kararının alınması ve uygulamaya geçildiği gün olan 24 Nisan tarihinin 

başka bir açıdan değerlendirmesi ilginç olup Eçmiyazin Katogikosunun bu durumdan şikayet 

eden “Sayın Başkan, Türk Ermenistan’ından gelen haberlere göre sistemli bir katliam ve 

tedhiş, Ermeni halkının mevcudiyetine yönelik olarak başlamış olup, Hıristiyanlık ve insaniyet 

adına derhal müdahale ederek, Türklerin fanatizmine terk edilen halkımın korunmasını rica 

ediyorum “ şeklindeki telgrafının aynı gün elinde olacak şekilde birkaç gün önceden ABD 

                                                           
173 Ermeni Komitelerinin..., s.307-312 
174  Yaklaşık bir aydır Ermenistan'ın Kürt ve Türk halkı Osmanlı yetkililerinin bazen göz yumması sık sık da 
desteklemesiyle Ermenileri öldürmekteler. Katliamlar genelde Nisan ortalarında Erzurum, Dertchun, Eguine, 
Akn, Bitlis, Muş, Sasun, Zeytun ve Klikya civarında gerçekleşmiştir. Van yakınlarındaki yaklaşık 100 Ermeni 
köyünde oturanların tamamı öldürülmüşlerdir. Bu şehrin Ermeni mahalleleri Kürtler tarafından kuşatıldı. Aynı 
zamanda İstanbul hükümeti de savunmasız halka çok ters davranmakta. Türkiyenin insanlık ve medeniyete karşı 
işlediği bu yeni suçları göz önünde tutarak Müttefik devletler Bab-ı Ali'ye alenen ilan ederlerki hükümetin bütün 
üyeleri ve ilglili memurları bu katliama karışmamalıdırlar. [William Jennings] Bryan. Bkz. 
http://www.armenian-genocide.org/us-5-29-15-text.html, 30/05/06, 01:57:00 
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Başkanına gönderilmiş olmasıdır.175 Oysa İstanbul’daki Amerikan Sefirinin 

tutuklamalarla ilgili telgrafı Washington’a ancak ayın 29'unda ulaşabilmiştir. Amerikan 

kamuoyunun ve hükümetinin Ermeni Meselesi üzerinde ne kadar hassas olduğu bilindiğinden, 

sefirin böyle bir genelgeyi aynı gün ülkesine bildirmeyeceği düşünülemeyeceğinden 

Katolikosun bu telgrafı muhtemelen ayın 21’inde çektiği ve organize ettikleri bu teröre artık 

devletin sabrının kalmadığını anladığı açıktır. 

Ayrıca kitabında Enver Paşa'nın Ermeniler Hakkındaki Görüşleri176 (Enver Pasha 

Discusses The Armenians) şeklinde bir kısım bulunan ABD Büyükelçisi Morgenthau, burada 

Enver Paşa'yı Talat'a göre çok daha soğuk kanlı, hislerini belli etmeyen, hoş fakat aldatıcı bir 

kişi olarak tarif eder. Burada Enver Paşa aynen şöyle seslenmektedir;  

 “Ermeniler düşmanlarımıza yardım ederlerse başlarına ne geleceği şeklinde 

uyarılmışlardı. Üç ay kadar önce Patriğe, Rusların desteği ile Ermenilerin bir isyana 

hazırlandıklarını amaçlarına ulaşamamaları için elimden gelen herşeyi yapacağımı 

bildirdim. Benim uyarım Ermeniler üzerinde hiç etkili olmadı ve Rus desteğiyle saldırıya 

geçtiler. Van'da neler olduğunu biliyorsunuz. Şehrin kontrolünü ele geçirerek hükümet 

binalarını bombaladılar ve çok sayıda Müslüman'ı öldürdüler. Burada uygulamaya 

koyduklarını diğer şehirlere de yayacaklarını biliyorduk. Bliyorsunuzki ordumuz şu anda 

Çanakkale'de savaşmakta olup önemli bir kısımını burada feda etmek zorunda kaldık. 

Ordumuz burada tam bir ölüm kalım savaşı vermekteyken geride bulunan öz şehirlerimizde 

halkımızın arkasından vurulmasına müsaade edemezdik.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
175 K. Gürün, a.g.e., s.274vd. 
176 Henry Morgenthau, The Secrets of the Bosphorus,  s. 227vd.  



II. BÖLÜM 

 

 VAKT-İ SEFERDE İCRAAT-I HÜKÜMETE KARŞI GELENLER İÇİN 

CİHET-İ ASKERİYECE İTTİHAZ OLUNACAK TEDABİR HAKKINDA KANUN-I 

MUVAKKAT 

 
A- KANUN-I MUVAKKAT 

Alınan tüm tedbir ve yapılan uyarılara rağmen, Ermeniler hareketlerinde bir değişikliğe 

gitmediklerinden, Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Erzurum Mebusu Vartkes Efendiye, düşmanla 

işbirliğinin devamı halinde, çok sert tedbirlerin alınacağını bildirdi.1 Ancak bu uyarı işe 

yaramayıp sanki inat edercesine olaylar daha da yayılınca, vilayetlere Aralık 1914 tarihinde 

gönderilen bir yazı ile ihtilalci Ermenilerin eğitimleri ile ilgilenen yabancı memur ve 

öğretmenlerin, başka bölgelere gönderilmeleri düşünüldüğünden, listeleri ve gönderilmeleri 

tavsiye edilen yerler istendi.  Ancak bu gibi tedbir ve tehditlerle komite elebaşılarını saf dışı 

bırakarak bu meselenin hallini öngören hükümet, Van ve Zeytun hadiselerinin içinden çıkılmaz 

bir hale dönüştüğünü ve bu isyanların cephede savaşan ordu gerisini ne kadar rahatsız ettiğini 

görünce, alternatif çözümler aramaya başladı. 

Van’da Ermeni isyanı bütün sıkıntıları ile devam etmekteyken, memleketin diğer 

yerlerinden de İstanbul’a, Ermenilerin faili oldukları yol kesme, köy basma, ırza tecavüz2 gibi 

eşkıyalık haberleri yağmur gibi yağmaktaydı. Ne cephede ne de cephe gerisinde bu olaylar ordu 

tarafından önlenemeyince, bir çare bulmak amacıyla Başkumandan Vekili Enver Paşa, Dahiliye 

Nazırı Talat Paşaya şu resmi yazıyı gönderdi: “Van Gölü etrafında ve Van Valisince bilinen 

belirli yerlerdeki Ermeniler, isyanlarını sürdürmek için daima toplu ve hazır bir haldedirler. 

Toplu halde bulunan Ermenilerin buralardan çıkarılarak isyan yuvasının dağıtılması 

düşüncesindeyim. 3. Ordu komutanlığının verdiği bilgiye göre Ruslar, 20 Nisan 1915’de kendi 

sınırları içindeki Müslümanları sefil ve perişan bir halde sınırlarımızdan içeriye sokmuşlardır. 

Hem buna karşılık olmak ve hem yukarıda belirttiğim amacı sağlamak  için, ya bu Ermenileri 

aileleri ile birlikte Rus sınırı içine göndermek, yahut Anadolu içinde çeşitli yerlere dağıtmak 

gereklidir. Bu iki şekilden uygun olanın seçilmesiyle tatbikini rica ederim. Bir mahzur yoksa 

                                                           
1 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Ankara 2001, s.41 
2 Oysa Ermeniler bu fiilleri işledikleri hâlde, eskiden beri bölge Kürtlerini kendi yaptıklarıyla suçlamaktadırlar. 
Akdamar Manastırı özel katiplerinden Osyeb isimli bir şahsın köylerde dolaşıp Kürtlerin, yol kesme kız kaçırma 
gibi işler yaptıklarını haber vermesi üzerine oluşturulan tahkikat komisyonu, bizzat olayların geçtiği köylere gidip 
ihtiyar heyetleri ile görüşmüş, kız kaçırma hadisesinin “dağda pancar toplayan Ermeni kızlarının birkaç Kürt 
görmelerinden” ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. BOA. DH. MUİ. 55-1/54_2 
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isyancıların ailelerini ve isyan bölgesi halkını sınırlarımız dışına göndermeyi ve onların yerine, 

sınırlarımız içine dışarıdan gelen Müslüman halkın yerleştirilmesini tercih ederim”3  

Bu yazıdan anlaşıldığına göre, daha 20 Nisan 1915 tarihinde Osmanlı devletinin 

yönetiminden birinci derecede sorumlu olan Enver Paşanın kafasında daha tam bir tehcir kararı 

oturmamıştır. Zira iki teklif bulunmakta olup, birincisi mesele çıkartan Ermeniler ve ailelerinin 

Rusya’dan sürülen Müslümanlara misilleme olarak yine Rusya’ya sürülmesi, ikincisi ise 

Anadolu içinde çeşitli yerlere dağıtılmasıdır. Kendisinin şahsi tercihinin sınırlarımız dışına 

sürülmeleri iken, daha sonra alınan tehcir kararında burada zikredilmeyen bir bölge olan Suriye, 

Musul ve Lübnan’ın tercih edilmiş olması, özellikle yabancı yazarlar tarafından ısrarla üzerinde 

durulan sözde soykırımın uzunca boylu düşünülüp tatbike geçildiği iddiasını tek başına 

yalanlar.  

 Bazı yerel yöneticilerin de tavsiyelerine4 uyarak tehciri gündemine alan  hükümet 

Zeytun ve Maraş civarından zararlı görülen bazı Ermenileri Konya’ya gönderdi ise de buralarda 

da toplu olmaları ve bölge Ermenileri ile işbirliğine gitmeleri ihtimali nedeni ile bu 

uygulamadan vazgeçildi.5 26 Nisan tarihinde alınan bir kararla bundan sonrakilerin Halep’in 

Güney-doğusu ile Zor6 ve Urfa civarlarına gönderilmelerine karar verildi. 6 Mayıs tarihli bir 

yazı ile de bizzat Talat Paşa, Zeytun Ermenilerinin tamamının bölgeden gönderilmesini 

emretti.7  

Böylece Rusya’dan sürülen Müslümanların içinde bulundukları hazin durumun Osmanlı 

yönetimini bir şeyler yapmak için vicdanen zorlaması, Van başta olmak üzere memleketin her 

yerinden sonu gelmeyen ihanet haberleri ve nihayetinde komşuları olan Müslüman halkı zorla 

yerlerinden ederek çoğunluğu sağladıkları Zeytun’da  Ermenilerin devamlı bir çıban başı teşkil 

etmeleri, hükümeti tehcire mecbur etti. Öyle ki bu gelişmeler birkaç yıldır düşünülüp fiiliyata 

                                                           
3 Y. Halaçoğlu, a.g.e, s. 47 
4 Y. Halaçoğlu, a.g.e.,s. 41; Zeytun’u ziyaret eden Maraş Mutasarrıfı Mümtaz Bey 30 Mart 1915 tarihli yazısında, 
Zeytun olaylarının yeni bir gelişme olmadığını, bölgede Ermeni nüfusunun çok yoğun olduğunu ve birkaç aileyi 
naklederek sorunun çözülmeyeceğini, vaktiyle Müslüman ailelerin zorla göç ettirilmeleri sebebiyle denge 
bozulduğundan bazı Ermeni köylerinin tamamının dağlık bölgelerden ovalık bölgelere naklini teklif etti.  
5 BOA. DH.ŞFR 52/112 No: 1; Zeytun, Mar‘aş, İskenderun, Dörtyol, Haçin gibi mevkilerden çıkarılacak 
Ermenilerin tamamen Konya'ya sevkleri, kendilerinin o muhîtde de toplu bir hâlde ikâmetlerini ve bir müddet 
sonra yine o civardaki Ermenilerle tevhîd-i fa‘âliyyet etmelerini intâc edeceğinden, şimdiye kadar 
gönderilenlerden başka artık Konya'ya Ermeni gönderilmemesi ve çıkarılacakların, Haleb'in cenûb-ı şarkîsi ile Zor 
ve Urfa havâlîsine sevkleri lüzûmu... 
6 Daha önceden Zor civarında Ermeni yok değildir. 1893'de Deyr'e gelen Max Freiherr von Oppenheim, burada bir 
Ermeni kilisesinin varlığından bahseder. Ebü'l Fida'ya göre 1331'de inşa edilmiş, sonradan tahrip edilmiştir. Ayrıca 
kendisinin burada aşçısı da Mardin'li bir Ermenidir. Bkz. Nejat Göğünç, “Osmanlı Devleti'nde Ermeniler 
Hakkında”, Yeni Türkiye/38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 633 
7 Y. Halaçoğlu, a.g.e.,s. 48vd 
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dökülen bir coğrafi temizlik hareketi olmayıp, yukarıda anlatılan mecburiyetler karşısında fikri 

gelişme safhalarından anlaşılacağı üzere, tamamen pragmatik olarak uygulamaya konulmuştur.  

Dahiliye Vekili Talat Paşa8 durumun nezaketi ve aciliyetini göz önünde tutarak bu 

konuda her hangi bir geçici kanun veyahut Meclis-i Vükela kararı olmaksızın, sorumluluğu 

üzerine alarak tehciri başlattı.9  

Öncelikle ele alınan Van, Bitlis ve Erzurum bölgelerine binaen, 9 Mayıs tarihinde 

Erzurum Valisi Tahsin Bey, Van Valisi Cevdet Bey, Bitlis Valisi Mustafa Abdülhalık Beye 

“Van ve Van gölü çevresinde daima isyan ocağı halinde bulunan Ermenilerin sakin oldukları 

yerlerden, güneye sevk edileceklerini, kendilerine yardım etmeleri için 3. ve 4. Ordu 

Komutanlıklarına emir verildiğini, ayrıca bu kararın Erzurum’un güneyi, Bitlis’in önemli 

kazaları, Muş, Sasun ve Taluri’ye teşmil edileceğini” bildirdi.  

10 Mayıs tarihinde 4. Ordu Komutanlığı’na gönderdiği şifrede Talat Paşa, Meclis-i 

Vükelâ müzâkerelerine mahsus 163 sıra nolu zabıtnâmede10 de belirtildiği üzere boşaltılmasını 

istediği yerleri; 

1- Erzurum, Van ve Bitlis vilayetleri, 

2- Halep vilayet merkezi hariç, İskenderun, Beylan (Belen), Cisr-i Şugur, Antakya 

kazaları dahilindeki köy ve kasabalar, 

3- Maraş şehir merkezi hariç, sancağın tamamı 

4- Adana, Sis (Kozan), Mersin şehir merkezleri hariç, Adana, Sis, Mersin, Cebel-i 

Bereket sancaklarının tamamı olarak belirtmekteydi.  

                                                           
8 Talat Paşa savaşın ardından Berlin’de Tayleryan tarafından öldürülünce, Deutsche Algemaigne Zeitung  
gazetesinde, Türkiye Başkumandanlığı eski  reisi Bronsart Schellendorf’un anlattıkları üzerine çıkan bir makale de 
“Doğu Anadolu’yu görmeyen Avrupalıların burayı anlayamadıkları, bölgede (Kafkasya) farklı bir çok millet 
olduğu halde sanki Avrupa matbuatında sadece Türkler ve Ermeniler varmış gibi yayın yapıldığını, bölgede oturan 
ticaretle meşgul Ermenilerle, hayvan yetiştiren Kürtlerin birbirlerini sevmediklerini,Türklerle Ermeniler 
arasındaki husumetin din farkından değil, Ermenilerin İngiliz ve Ruslar tarafından devamlı kışkırtılmalarından 
kaynaklandığını söylemektedir. Seferberlik başlayıp ta Türk ordusu hem Çanakkale hem de Rus cephesinde savaşa 
başlayınca, Ermeniler daha önce yaptıkları anlaşma gereğince Rus silahları ile Osmanlı ordusunu arkadan 
vurmaya ve her yerde isyan etmeye başladılar. Ermenilerin desteğindeki Ruslar 15 Nisan 1915 tarihinde Türk 
esirlerinin nakli için kullandıkları vagonları haftalarca şuraya buraya sevk ettikten sonra açınca içlerinde sadece 
ceset olduğunu gören Türklerin mazlum kuzu gibi davranmaları beklenemez. Bkz. E. Uras, a.g.e., s. 633 
9 Ancak Talat Paşa hatıralarında “kanun hazırlanarak nazırlar kuruluna sunulduğunda ben uygulanmasına 
tamamen karşıydım. Jandarmalar tamamen, polisler ise kısmen ordu hizmetine alınmış ve yerlerine milisler 
konulmuştu. Göçün bu yollarla yapılması durumunda çok çirkin sonuçlar çıkacağını biliyordum. Dolayısı ile 
geleceği düşünerek kanunun uygulanmamasında  ısrar ettim ve yürürlüğe girmesini de geciktirmeyi başardım. 
Ancak bir süre sonra başta Van olmak üzere Ermeniler Doğu Anadolu'da isyanlarını hızlandırınca hükümet 
üyeleri tarafından kanunun uygulanmasını geciktirdiğim için vatan haini suçlamasına bile maruz kalınca, 
Erzurum'dan başlamak üzere göçü başlattım ancak Erzurum Valisi Tahsin Bey çıkartılanların Kürtlerin 
saldırısına uğradığını haber verince bir tabur asker çıkartarak ele geçirilenler kurşuna dizildiler” demektedir. 
Talat Paşa, Talat Paşa'nın Anıları, Nşr; Alpay Kabacalı, İstanbul 2003, s.68 
10 BOA. MV. 198/24 
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Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinden çıkartılan Ermeniler Musul vilayetinin güney 

kısmı, Zor sancağı ve merkez hariç olmak üzere Urfa’ya, Adana, Halep ve Maraş civarından 

çıkarılanlar Suriye vilayetinin doğu kısmına, Halep vilayetinin doğu ve güney-doğusuna nakl 

ve iskan edileceklerdi.  

Nakliyat işlemlerine nezaret etmek üzere Mülkiye müfettişlerinden Ali Seydi Bey 

Adana’ya, Hamid Bey de Maraş’a görevlendirilmiştir. İskan mahalline ulaşanlar ya köylere 

yerleştirilecek ya da duruma göre yeni köyler kurulacaktı. Ancak bu yeni kurulacak köylerin, 

Bağdat demiryoluna en az yirmi beş kilometre uzaklıkta olması şart koşulmuştu. 

Nakledilenlerin can ve mallarının korunması, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, güzergah 

üzerindeki idari memurlara aitti. Götürebileceklerini götürmeleri, kalan mallarının akıbeti için 

ise bir tebliğ hazırlanması uygun görüldü.  

Doğu Anadolu ve bazı Güney Doğu Anadolu vilayetlerinden çıkartılarak Diyarbekir 

Vilayetinin güneyine, Fırat nehir vadisine ve Urfa-Süleymaniye yakınlarına gönderilenlerin 

yeniden fesat yuvaları oluşturamamaları için 26 Mayısta Başkumandanlık, Dâhiliye Nezaretine 

şu telkinlerde bulunmuştur.  

1- Ermeniler, iskan edildikleri yerlerde oradaki mevcut Müslüman nüfusun %10’unu 

geçmemelidir.  

2- Yeni kurulan Ermeni köyleri, elli evden çok olmamalıdır.  

3- Göçmen aileler, hiçbir şekilde yakın yerlere ev değiştirmemelidir.  

Devlet içinde bu gelişmeler olurken Rusya, Fransa ve İngiltere hükümetleri 24 Nisan 

tarihinde yayınladıkları bildiriyle Ermenistan diye adlandırdıkları, Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğusunda Ermeni katliamı yapıldığını, bundan da Osmanlı Hükümetinin sorumlu 

olduğunu ilan ettiler. Meselenin bu şekilde giderek milletler arası ağır bir boyut kazanması 

Talat Paşanın üzerindeki yükü artırdı ve 26 Mayıs 1915 tarihinde 270 nolu tezkireyi, tehcir 

sorumluluğunu kabineye yüklemek için sadarete gönderdi.11 

Talat Paşa bu tezkirede Osmanlı topraklarına göz iken yabancı devletlerin Osmanlı 

tebaası olan Ermeniler arasına nifak soktuklarını, isyan eden Ermenilerin Osmanlı ordusunun 

erzak ve mühimmat nakline engel olduğunu, düşmanla işbirliği yaparak içeride saldırılar 

yaptıklarını, sınırlarda da düşmana malzeme temin ettiklerini ve müstahkem mevkileri tarif 

                                                           
11 Oysa hükümet Ankara vilayetine gönderdiği yazıda tehcirin amacını “memleketin âsâyiş ve inzibâtını te’mîn ve 
muhâfaza mecbûriyyetine müstenid olup ale'l-umûm Ermeni unsuruna karşı Hükûmet'in imhâkâr bir siyâset ta‘kîbi 
maksadında bulunmadığı” şeklinde açıklamaktadır. BOA. DH.ŞFR 64/136 
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ettiklerini açıkladıktan sonra buna bir çözüm bulmak için, harp sahasında olay çıkaran 

Ermenilerin nakline karar verildiğini açıklamıştır.  

Başkumandanlıkdan çıkan bir yazı aynen şöyledir: “Ermenilerin muhârebe 

cephelerinde Ruslarla omuz omuza vatanımız aleyhine devam ettikleri harekâtın esaslı bir 

sûrette ve çoktan hazırlanmış bir plan dâhilinde cereyân ettiği, her gün yeni misâllerle sabit 

bulunmaktadır. Ermeniler sonradan ordularımızın menzil hatlarına da saldırmaya 

başlamışlardır.  

2 Haziran târîhinde Şarkî Karahisar kasabasında, asker firârîleriyle birlikte beş yüz 

kadar silah tedariğini Beyancı karye Papazı Seponil'in sağladığı12 Ermeniler İslâm 

mahallelerine hücûm ile İslâm hânelerini ateşlediler ve kasabanın kalesine dayanarak 

hükûmet-i mahalliyenin pederâne nasîhatlerine silâh ve bombalarla mukâbele ettiler. Ahâlî ve 

askerden 150 kişiyi telef ettiler. Hükûmetin son teklîfi de neticesiz kaldı. Nihayet mecburen 

kaleye karşı topla ateş edildi. Ancak bu şekilde 20 Haziran sabahı âsîler elde edildi.  

Hudutlarda düşmanlara karşı tutulan kuvâ-yi askeriyenin, böyle ötede beride zuhûr 

eden ihtilâllere dağıtılmasında ve bundan başka bi-çâre ma‘sûm ahâlînin katline sebep olacak 

vakâların tekrarına karşı hükümetimiz gerek hudutlarda ve gerek orduların menzil hudûdunda 

bulunan ihtilalci Ermeni erbâbını Rus tesîrinden kurtarıp zararsız ve emin mıntıkalara 

nakletmeye ve her türlü tedbîrin tatbîkine maalesef mecbûriyet görmüştür.13” 

Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak 

tedabir hakkında “Kanun-ı Muvakkat 

Dahiliye Nezaretinin bu tezkiresine, üç gün sonra Sadaret bir üst yazı ekleyerek 29 

Mayıs  tarihinde Meclis-i Vükelaya gönderdi ve burada da “devletin selameti için tatbikine 

başlanılan ve halen devam eden bu uygulamanın yerinde olduğu ve bunun bir kaideye 

bağlanması” dile getirildi ve 27 Mayıs tarihinde  “Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı 

gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedabir hakkında “Kanun-ı Muvakkat14” kabul 

edilip, Takvim-i Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  

1- Vakt-i seferde ordu, kolordu ve fırka kumandanları ve bunların vekilleri ve müstakil 

mevki kumandanları, ahali tarafından her hangi bir suretle evamir-i hükümete ve 

müdafaa-i memlekete ve muhafaza-i asayişe müteallik icraat ve tertibata karşı 

                                                           
12 Yazarsız, Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) Nşr. 
E. Cengiz,  Ankara 1983, s. 353 
13 BOA. HR.SYS 2871/2 
14 BOA. MV 198/163 
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muhalefet ve silahla tecavüz ve mukavemet görürlerse, derakap kuvayı askeriye ile 

en şiddetli surette tedibat yapmaya ve tecavüz ve mukavemeti esasından imha 

etmeye mezun ve mecburdurlar.  

2- Ordu, kolordu ve fırka kumandanları, icabat-ı askeriyeye mebni veya casusluk ve 

hıyanetlerini hissettikleri kura ve kasabat ahalisini, münferiden veya müctemian 

diğer mahallere sevk ve iskan ettirebilirler.  

3- İşbu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 Ayrıca 30 Mayıs tarihli mazbatada Bakanlar Kurulu; devletin bekası için bu türlü 

harekatın engellenmesinin şart olduğuna, bunun için kaldırılmaları lazım gelenlerin nakline, 

güvenlik masraflarının muhacirin tahsisatından karşılanmasına, önceki maddi kudretlerine 

oranla mülk verilmesine, çiftçilik yapanlara tohumluk, alet edevat verilmesine, muhtaç olanlar 

için ev inşa ettirilmesine, memleketlerinde kalan taşınmazların değerinde satılarak kendilerine 

ulaştırılması veya muhafazası için mal sandıklarına kaydına, Dahiliye Nezaretine bağlı olacak 

emval-i metruke komisyonlarının kurulmasına karar verdi.  

Böylece Enver Paşanın teklifi, Talat Paşanın da durumun nezaketine binaen kendi 

sorumluluğunda başlatmak zorunda kaldığı tehcir, askeriye tarafından uygulanacak bir kanun 

haline dönüştürülmüş oluyordu.  

10 Haziran tarihinde de hükümet, yayınladığı talimatname ile göç ettirilenlerin geride 

kalan mallarını koruma altına almak için kurulacak olan “Emval-i Metruke Komisyonu’nu” 

(Terkedilmiş Mallar) kurdu. Bir başkan, biri mülki diğeri de maliyeci olan komisyon, boşaltılan 

yerlerdeki malları tespit edip kaydedecekti. Defterlerden biri kilisede, biri mahalli idarede biri 

de komisyonda kalacaktı. Bozulabilir eşya ve hayvanlar, derhal değerinden satılacak ve parası 

korunacaktı. Komisyonun gidemediği yerlerde mahalli görevliler, bu görevi üstlenecek ve 

malların korunmasından görevli olacaklardı. 15 

29 Temmuz [1]331/12 Ekim 1915 tarihinde Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, 

Haleb, Hüdavendigar, Diyarbekir, Suriye, Sivas, Trabzon, Mamûretülazîz. Musul, Van 

Vilâyetleriyle, Urfa, İzmit, Canik, Zor, Karesi, Kayseri, Karahisar-ı sahib, Maraş, Eskişehir, 

Niğde Mutasarrıflıklarıyla, Adana, Haleb, Maraş, Diyarbekir, Sivas, Trabzon, Mamuretülazîz, 

Erzurum ve İzmit Emvâl-ı Metrûke Komisyonu Riyâsetlerine16 gönderilen yazı ile aşağıdaki 

hususlar katiyen uygulanmak üzere emredilmiştir.  

                                                           
15 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara 2001; Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.52vd  
16 BOA.DH.ŞFR 54-A/388  
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1- Nakledilen Ermenilerin mallarının pek ucuz elden çıkarıldığı ve şuradan buradan 

erbâb-ı ihtikâra yok bahâsına satılarak sahiplerinin zarara uğratıldığı, tahliye 

edilecek mıntıkalara yabancı, şüpheli ve mâhiyeti meçhûl hiçbir kimsenin girmesine 

müsâade edilmemesi, gelmişlerse çıkartılması 

2- Bunlardan ucuz mal almışlar varsa satışın fesh edilerek gerçek fiyattan satılması,  

3- Ermenilerin istedikleri eşyâyı götürebilmelerine müsâade edilmesi,  

4- Götüremeyecekleri eşyadan durmakla bozulan eşyâ ile zaruri olanların müzâyede ile 

satılması 

5-  Nakledilmemiş olan eşyâdan durmakla bozulmayacakların sahibi adına muhâfazası 

6- Geyrı menkullerin kira, rehin, vefân ferâğ [parası geri ödendiğinde iade edilmek 

üzere MCH] ve haciz gibi gerçek sahibinin mülkiyetine mani olmayacak anlaşmaların 

yasaklanıp şimdiye kadar yapılanların de men edilmesi 

7- Mukâvelât ve akûdât-ı muvâzaakârâneye [sonradan bozulmak üzere anlaşmış gibi 

işlem yapılması MCH] meydan verilmemesi 

 Aşağı yukarı yine aynı vilayet ve mutasarrıflıklara yazılan başka bir yazı ile de göç eden 

Ermenilerin malları satıldıktan sonra, borçlarının düşülüp ilgili yerlere ödenerek kalanının 

kendilerine iade edilmesi istenmektedir.17 Hatta bu alacak-verecek meselesinde daha düne 

kadar Osmanlı devleti ile savaş halinde olan Yunanistan uyruklu tüccarların hakları “Ermeniler 

hakkında ittihâz olunan tedâbîrin öteden beri bunlarla mu‘amelât-ı ticâriyede bulunanların 

hukûk ve menâfi‘ine küllî zarar irâs eylediği gayr-i kâbil-i inkârdır” denilerek koruma altına 

alınmış ve alacaklarını kanunlar dahilinde belgeledikleri takdirde Komisyonlardan bu meblağı 

talep edebilecekleri bildirilmiştir.18 26 Eylül 1915 tarihinde Yunanistan’a bildirilen bu husus, 5 

Mayıs 1916’da da Avusturya’ya19 tebliğ edilmiştir. Ancak bu hususun suiistimal edilmemesi 

için “kanun dairesinde başvurma” şartı sıkı tutulmuştur.20 

Amerikan büyük elçiliği, Hariciye Nezareti ve ilgili diğer daireler arasında uzunca bir 

süre devam eden yazışmalar sonunda tehcirden önce ülkeyi terk edip Amerika’ya yerleşen 

Moses ve Nerses Demirciyan'ın21 Antep’deki mallarının bedellerinin ödenmesi için tahkikat 

yapıldığında kendisinin Amerikan vatandaşlığına izinsiz geçtiğinden “bilâ-me’zûniyyet-i 

                                                           
17 BOA. DH.ŞFR 55/184  
18 BOA. HR.SYS 2880/22  No: 1,2,4 
19 BOA. HR.SYS 2882/5 No: 5,8 
20 BOA. DH.EUM. VRK 16/13 
21 BOA. HR.SYS 2875/7  
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resmiyye vukû‘ bulan tebdîl-i tâbi‘iyyeti nazar-ı kânûnda mu‘teber olamayacağı” gerekçesiyle 

olumlu cevap verilmemiştir. Ermenilerden mallarını satmak isteyenlere, müsaade edilmiştir.22  

Canik mutasarrıflığına gönderilen yazı ile Almanlara borcu olan Ermenilerin borçlarını 

ödeyebilmeleri için sevklerinin bir hafta tehir edilebileceği bildirilmiştir.23 Satışa konu olan 

mallar sadece durmakla bozulacak eşyalar olup özellikle emlak satışı engellenmiştir.24 Bu husus 

Ermenilerin yeniden memleketlerine döndürülmeleri tasavvur edildiğinden uygulamaya 

konulmuştur. Ayrıca Ermenilerin özellikle aileler arasında nakit para ve değerli ziynet eşyasını 

posta yolu ile göndermelerine müsaade edilmiştir.25 Hükümet bu satışlar esnasında meydana 

gelen dedikoduları göz ardı etmemiş ve her hangi bir olumsuz duruma meydan vermemek için 

Mülkiye Müfettişlerini ilgili yerlere göndermiştir.26  Nitekim Hüdavendigar Vilayetine 

gönderilen bir yazı ile eski vali Osmân Bey, Defterdâr, Murahhas-ı Mesûl İbrâhim Bey ve diğer 

memurların yaptıkları gayrı meşru işlerin düzeltilmesi talep edilmiştir.27 Eskişehir 

Mutasarrıflığına Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıyla28 “Mihalıççık 

Kaymakâmı Yuvanaki Efendinin, Ermeni işlerinde kötü niyetli hareketleri olup gece vakti 

Meclis-i İdâreyi toplayarak Ermenilere zorla devir sözleşmeleri imza ettirmek gibi işleri 

bulunduğundan, Divân-ı Harbe sevki lüzûmu Hey’et-i Tahkîkiye Reisi Hulûsi Beyden 

öğrenildiğinden” ilgili mütalâanın gönderilmesi istenmektedir.  

 Devlet memurlarının Ermeni mallarını satın almaları yasak olduğundan, bedeli 

mukabilinde aldığı halde Hüdavendigar polis müdürü Mahmud Celaleddin Efendi hakkında 

takibat yapılmış ve bir süre görevden el çektirilmiştir.29  Benzer bir olay da Sivas'da yaşanmış, olup Tesnos 

Kaymakamı Cemil Bey'in30 ve Aziziye Kaymakamı Hamid Bey'in31 tehcir esnasındaki yakışıksız davranışlarından dolayı görevden 

alınmalarına ve evraklarının Divan-ı Harbe gönderilmesine karar verilmiştir. 

Gümüşhane Mutasarrıfı Abdulkadir Beye 27 Temmuz [1]331/10 Ekim 1915 tarihinde, 

“Mamuretülazîz İttihâd ve Terakkî müfettişi Resneli Nazım Beyin Ermeni sevkıyâtını istihsâl-i 

                                                           
22 BOA. DH.ŞFR 54-A/298  
23 BOA. DH.ŞFR 54/167  
24 BOA. DH.ŞFR 58/158  
25 BOA. DH.ŞFR 55/289 
26 BOA. DH.ŞFR 55/344 numaralı şifre ile o esnada Ankara'da bulunan Mülkiye Müfettişi Muhtar Beye oradaki 
vazîfesinden sonra İzmit, Adapazarı, Bahçecik'e gitmesi emredilmektedir.  
27BOA. DH.ŞFR 56/207; BOA.DH.ŞFR 56/236  
28 BOA. DH.ŞFR 59/196  
29 BOA. DH.EUM.MEM 71/53  
30 BOA. DH. ŞFR, nr. 57/105 
31 BOA. DH. ŞFR, no. 57/116 
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servet-i şahsiyeye fırsat eylediği tesbit edildiğinden, hakkında tahkîkât icrâsıyla Dîvân-ı Harbe 

tevdî ve cezalandırılarak netîcesinin bildirilmesi32” emredilmektedir.   

Hicret eden Ermeniler zaten mali durumdan sıkıntıya girdiklerinden hükümet, 22 

Temmuz 1915 tarihli yazı ile “aşâr-ı ağnâm ve emvâl-i sâ’ireden olan borçlarını” 

ertelemiştir.33 

Görüldüğü üzere 24 Nisan tarihli Rus-İngiliz-Fransız devletlerinin yaptıkları açıklamada 

katliama konu olan Ermenilerin, -belki bugün dahi seferberlikte ihmal edilebilir sınıfa 

sokabileceğimiz- geride kalan mallarının nasıl korunacağı, gittikleri yerlerde nerede 

oturacakları, ev yapmaya yetecek kadar paralarının olup olmadığı, çiftçi ise tarlasını ekmeye 

alet edevat ve tohumluğunun olup olmadığı dahi devleti ilgilendirmektedir. Bunlar, değil 

hakimiyeti altındaki bir azınlığı soykırıma tabi tutan, onları sürgüne dahi gönderen normal bir 

devletin düşüneceği ayrıntılar değildir. Bunlar olsa olsa kendi dininden olmayan azınlıkları 

bizzat Peygamberinin (SAV) emri ile, hesap vereceği düşüncesiyle memleketin başka bir 

köşesinde –geri döndürmek üzere- ikamete mecbur tutan Osmanlı Devletinin düşünebileceği 

düzenlemelerdir. Kaldı ki Muvakkat Kanun’un her hangi bir cümlesinde dahi “zorla göç 

ettirme” manasına gelen “tehcir” kelimesine rastlanmamakta olup bu mana, “diğer mahallere 

sevk ve iskan”, “tayin ve tahsis edilen mahallere nakil ve iskan” kelimeleri ile ikame edilmiştir.  

Ancak tehcir kararı çıktıktan sonra bile yapılan aramalarda hala bir çok silah bulunduğu 

bütün vilayet ve mutasarrıflıklara yazılan emirle “külli miktarda silah, bomba ve dinamit ele 

geçirildiğinden bunların defterlerinin tanzim edilerek gönderilmesi34” istenmiştir. Sivas 

Vilayetine35 direk yazılan yazı ile silahların da İstanbul’a gönderilip Maçka silahhanesine 

teslim edilmesi istenmiştir. Bu gibi suçlardan ziyade, karıştıkları ağır suçlardan  dolayı 

doğrudan idama mahkum edilerek asılan Ermeniler hakkında bilhassa Lozan’da ikamet eden 

Bogos Nubar Paşa36 eliyle yurt dışında Osmanlı devletinin katliama devam ettiği yollu haberler 

yapılmıştır.37  

 

B- TEHCİRE TABİ TUTULANLARIN TOPLANMASI 

                                                           
32 BOA. DH.ŞFR 54-A/348  
33 BOA. DH.ŞFR 54-A/268  
34 BOA. DH.ŞFR 55-A/116  
35 BOA. DH.ŞFR 57/146  
36 BOA. Faaliyetlerine genel bir bakış için Bkz. Ermeni Komitelerinin..., s. 95-97 
37 BOA. HR.SYS 2879/32  
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Öncelikli olarak tehcir, Osmanlı ordularının cephe güvenliğini tehlikeye düşürmemek 

için Kafkas ve İran cephesi38 ile Sina cephesi gerilerinde39 bizzat cephede düşman safında 

savaşan, onlara yer göstererek orduyu zaafa düşüren veyahut da cephe gerisinde savunmasız 

halka yaptıkları zulümlerle, milletin moral kuvvetini ve devlete karşı güvenini yıkan gruplara 

karşı uygulanmıştır. Ayrıca özellikle Rus sınırında bulunan ve Vilayat-ı Sitte olarak 

isimlendirilen bölgelerdeki Ermenilerin tahliyesi buralarda ileride yeniden meydana gelecek  

böyle hadiseleri temelden engellemiş oluyordu. Sonrasında ise diğer vilayetlerde benzer fiilleri 

işleyen Ermenilere teşmil edilmiştir. 5 Temmuz 1915 tarihli Adana, Erzurum, Bitlis, Haleb, 

Diyarbekir, Suriye, Sivas, Trabzon, Mamuretülaziz, Musul vilayetleri, Zor, Maraş, Canik, 

Kayseri ve İzmir mutasarrıflıklarına gönderilen tebligatla, Ermenilerin iskan edilmeleri için 

tahsis edilen bölgelerin genişletildiği bildirilmiştir. Buna göre40; 

1- Kerkük sancağının İran sınırına seksen kilometre mesafede bulunan köy ve 

kasabalar dahil olmak üzere Musul Vilayetinin doğu ve güney doğusu 

2- Diyarbekir sınırından yirmi beş kilometre içeride, Habur ve Fırat vadilerindeki 

yerleşim yerleri dahil, Zor sancağının batısı41 ve güneyi 

3- Halep vilayetinin kuzeyi hariç doğu42, güney ve güney batısında bulunan bütün köy 

ve kasabalarla, Havran ve Kerek sancakları dahil olmak üzere, demiryolu 

güzergahlarından yirmi beş kilometre uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinde, 

Müslüman nüfusunun %10’unu aşmamak kaydıyla iskan edileceklerdir; 

Bilindiği üzere tehcir kararı bütün Ermenilere uygulanmamıştır. Urfa’da43 Germiş ve 

Birecik44, Erzurum, Aydın, Trabzon, Edirne45, Canik, Çanakkale46, Adapazarı47, Halep48, 

                                                           
38 BOA. DH.ŞFR 52/281 No: 1; Van gölü ve havalisinde ihtilal ve isyan hareketlerinde bulunan Ermenilerin 
cenuba sevklerine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Erzurum Valisi Tahsin Beye çekilen telgraf 
39 BOA. ZB. 352/90; İskenderiye'de bulunan Ermeni fedailerinin, Arabistan'ın kutsal yerleri ile Beyrut'da camii ve 
kışlaya bomba atacağı ihbarı üzerine, Fransız vapurundan şüpheli bir Ermeni inmesine meydan verilmemesi için 
sahildeki polis memurları ile ilgili makamların gerekli tedbiri almaları. 
40 BOA. DH. UMVM 131/87; DH. ŞFR, 53/94-1 
41 BOA. Y. Halaçoğlu, a.g.e’de ise “doğusu”  demektedir.  
42 BOA. DH.ŞFR 52/267  
43 BOA. DH.ŞFR 55/230; "Urfa Ermenilerinden müstaidd-i şerr ü fesad olanlarla isyan ve ihtilal için teşebbüsleri 
mahpus bulunanların derhal ihracı ile liva dahilinde münâsip mahallere dağıtılmaları" 
44 BOA. DH.ŞFR 54-A/l55: Germüş ve Birecik Ermenilerinin ihrâcı muvâfık değildir.  
45 BOA. DH.ŞFR 56/337 
46 BOA. DH.ŞFR 60/144: “bildirilen mikdârı istiksâr edilmeyecek derecede görülmediğinden şimdilik orada 
devâm-ı ikâmetlerine müsâ‘ade edilmesi” 
47 BOA. DH.ŞFR 54-A/340 ; Adapazarı, İzmit ve Bağçecik Ermenileri için bir hafta müddet tayini tebliğ edilmiş 
idi. Bildirilen bu mahallerdeki Ermenilerin ilân olunan müddetten sonra ihrâcları ve bazı lüzûm-ı siyâsiyeye binâen 
Adapazarlıların bir kısmı evvelce çıkarıldığı anlaşılmasına nazaran orası içinde geri kalanlar hakkında aynı sûretle 
mu‘amele îfâsı” 
48 BOA. DH.ŞFR 56/114 ; DH.ŞFR 63/3 
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Bolu49, Kastamonu50, Tekirdağ51, Konya, Eskişehir52  ve Karahisar-ı Sahip, nefs-i Adana, nefs-i 

Sis ve nefs-i Mersin53 tehcirden muaf tutulmalarına rağmen, sonradan buralarda da olaylar 

artınca gönderilmelerine karar verildi.54  

Hükümet tehcir konusunda yanlış anlamalara ve mutî Ermeni tebaanın zulme uğramaması 

için daima taşraya uyarı mesajları göndermiş olup Mamuretülaziz Valiliğine çekilen bir 

telgrafta “Dîvân-ı Harb-i Örfîye teslîm edilen Ermenilerden başka teb‘îdi îcâb eden Ermeniler 

vilâyetin münasip yerlerinde bulundurulabilir. Binâen-aleyh kendilerinin Musul'a sevkine 

ihtiyâç ve lüzûm yoktur. Esâsen oradan ihrâç veyâ âileleriyle birlikte nakl-i hâne sûretiyle 

vilâyet hâricine Ermeni sürgünü şimdilik muvâfık görülmemiştir55” demektedir.  

Tehcirden yabancı devletlerin konsolosluklarında ve okullarında56, yetimhane ve 

hastanelerinde57, fabrikalarında58 çalışan Ermeniler hariç tutulmuşlardır. Okullarda çalışan 

Ermenilerden durumlarının hassasiyeti gereği sevk edilenlerden, devlet görevlilerine rüşvet 

vererek kalmak isteyenler olmuş59 olup bunlar için kovuşturma yapılmıştır. Ayrıca savaşta 

Osmanlı Devletinin müttefiki olan devletlerin kurumlarında çalışan Ermeniler, nasıl yerlerinde 

kaldılarsa, bu haklardan o esnada devletin savaşmakta olduğu60 veya Ermeni davasını hararetle 

                                                           
49 BOA. DH.ŞFR 56/225  
50 BOA. DH.ŞFR 56/226 ; DH.ŞFR 55/349  
51 BOA. DH.ŞFR 57/177  
52 BOA. DH.ŞFR 57/295  
53 BOA. DH.ŞFR 54-A/271  
54 BOA. Y. Halaçoğlu, a.g.e.,s. 62 
55 BOA. DH.ŞFR 53/336  
56 BOA.HR.SYS 2880/18 Belge No: 2,6; “Adana'daki Alman Mektebi muallimi Sinanyan ve Alman 
Konsolosluğu'nda fahri memur olarak çalışan Simon Ağabalyan'ın tehcirden istisna tutulmaları” ; BOA. DH.ŞFR 
56/91 ; BOA. DH.ŞFR 61/185: “Edirne'de Avusturya müessese-i hayriyyesinden Sör Dagram Mektebi'ndeki 
Ermeni kızlarının sevkinden katiyyen sarfınazar olunması”; BOA.DH.ŞFR 57/401: “Haleb'de bulunan Alman 
Mektebi'nde müstahdem Ermeni muallim ve muallimeler ile Ermeni talebe ve tâlebâtın orada kalmalarına müsâade 
olunması”; BOA.DH.ŞFR 88/23: “Trabzon Alman konsolosu nezdinde bulunan Ermeni âilesi” 
57 BOA. HR.SYS 2881/13 Belge No: 1-3; “Urfa'da kâin Alman müessesâtından eytamhâne ile hastahânede 
müstahdem Ermeni milletinden eşhâs ile mezkûr eytâmhânede beslenmekte olan yetim çocukların Maraş, 
Mamuretülaziz, Haruniye'de bulunan bu gibi müessesât-ı hayriye hakkında bahşolunan müsâadâtdan bi'l-istifâde 
bulundukları mahalde ibkâları”; BOA. DH.ŞFR 63/225: “Alman rahibelerinden Halep'de bulunan Beatris 
Ruhner'in terbiye ve iaşelerini deruhde etmiş olduğu Ermeni yetimleriyle, idâre heyeti ve talimiyesinin Halep'de 
kalmaları 
58 BOA. HR.SYS 2881/18; “Urfa'da bulunan Alman müessesât-ı sınâiyyesinin halı ve mensûcât fabrikasında 
müstahdem Ermeni amelelerin fabrika muâmelâtının dûçâr-ı sekte olmaması zımnında ibkâlarına” 
59 BOA. DH.ŞFR 55/168: “Merzifon Koleji'nde bulunan Ermenilerin ibkâ olunmak için kaymakâm, jandarma 
kumandanı ve belediyeye iki yüz yetmiş beş lira verdikleri ve kaymakâmın şimdi bunları sevke başlayarak 
kendilerinden iki yada üç yüz lira daha istediği” 
60 BOA. DH. ŞFR, 58/31: “Zonguldak ma‘den işlerinde müstahdem İngiliz” 
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savunan devletlerin kurumlarında çalışan61 Ermeniler ve misyonerlerin koruması altında 

bulunan çocuklar da62 faydalanmışlardır.  

Kendisi Türkiye’de bulunmamasına rağmen kızları Çemişgezek’de olup İstanbul’a 

nakledilmesini isteyen Bulgar uyruklu şahısla dahi devlet ilgilenmiş ve İris ve Alis isimli kızları 

için Mamuretülaziz Vilayetine yazı yazılmıştır.63 Aynı vilayete yazılan başka bir yazı ile de 

Amerikan uyrukluların sevk edilmemesi64 istenmektedir. 

Tarafsız devletlerin uyruğunda olanlar hakkında tehcir öngörülmeyip dışarıya çıkarsa bir 

daha girememesi prensibi kabul edilmiştir.65 27 Mayıs 1331 / 9 Ağustos 1915’de 

Başkumandanlıktan Hariciyeye gönderilen yazı66 ile “Memâlik-i Osmâniyye dâhiline erkek 

veyâ kadın hiçbir Ermeni sokulmaması ve on yedi ile elli beş yaş arasında erkek Ermenilerin 

hârice bırakılmaması husûsu” bildirilirken, 29 Temmuzda gönderilen düzeltme yazısı67 ile 17-

55 yaş sınırının hataen yazılıp aslının 16-60 olduğu belirtilmiştir. Ayrıca dış ülkelerde bulunan 

elçilerimize de özellikle İsviçre, Amerika, Almanya, Avusturya, Romanya ve Bulgaristan 

pasaportlarıyla ülkemize giren Osmanlı veya ecnebi uyruklu Ermenilerin ülkede bazı 

karışıklılar meydana getirdikleri bildirilip vize verilecek pasaportların dikkatli incelenmesi 

yazılmıştır.68  

Haleb'deki yabancı Ermenilerin, Rakka, Zor ve Kerek taraflarına gönderilmeleri uygun 

görülmüştür.69 Bu haktan konsolosluklar faydalandıkları halde bazı sefaretlerin ise bunu 

suiistimal ettikleri görülmüştür. Mesela 2 Mart 1916/27 Rebi‘ü'l-ahir  [1]334 tarihli Edirne 

Valiliğinden Hariciye Nezaretine gönderilen yazıda, “İstanbul Bulgar Sefâreti'nden 

bildirildiğine göre ‘Karaağaç'ta doğan ve ikamet eden ve bırakmış oldukları eşyayı almak 

üzere Edirne'ye geldikleri halde hükümetçe tevkîf edilerek zevce ve evlâtlarıyla birlikte 

Pozantı'ya sevk olundukları’ beyânıyla, Karaağaç'a gitmelerine müsâade edilmesi istenen 

Kirkor Melkon Çakaryan isimli şahıs, Karaağaç doğumlu olmadığı gibi eşyasını almak üzere 

                                                           
61 BOA. DH.ŞFR 62/317; “Haleb Amerika Konsolatosu'nda müstahdem Ermenilerin sevkedilmemeleri”;DH.ŞFR 
54-A/352: “Haleb Amerika Konsoloshânesi'nde müstahdem üç Ermeni'nin Haleb'de ibkâsı”,  BOA. DH.ŞFR 
55/97: “Harput Amerika mü’essesâtında ve Amerika Konsoloshânesinde bulunan Ermenilerin orada 
alıkonulması”; BOA. DH.ŞFR 56/294:” Mersin Amerika Konsoloshânesi'nde bulunan Ermeni memûrların sevk 
edilmemesi” 
62 BOA. DH.ŞFR 57/270:  “Amerika misyonerleri nezdindeki Ermeni çocuklarının sevk olunmamalarına” dair 
Kayseri Mutasarrıflığına gönderilen telgraf 
63 BOA. HR.SYS 2881/44  
64 BOA. DH.ŞFR 54/356  
65 BOA. HR.SYS 2871/4 ; BOA.DH.ŞFR 55-A/15  
66 BOA. HR. SYS, 2873/4_1 
67 BOA. HR. SYS, 2873/4_4 
68 BOA. HR. SYS, 2873/4_50 
69 BOA. DH.ŞFR 57/49 ; BOA.DH.ŞFR 57/53 



 

 

 
 

82 

Edirne'ye gelerek tevkîf ve sevk olunduğu hakkındaki iddiada hakikat dışıdır. Sefâretin bunu 

himâyeye kalkışması, Karaağaç'ta bulunan evli kız kardeşinin mürâcaatı üzerine (kendi 

teşebbüsü ve sefâretin iltimâsı netîcesi olarak) evvelce tehcir edilmiş olan kırk kadar 

Karaağaçlı Ermeninin dönmelerine müsâade olunmasından cüret alan ve Müslümanlar 

haricindekilere ve bilhâssa Ermenilere hâmî görünmek isteyen Edirne Bulgar General 

Konsolosunun mürâcaatından kaynaklanmaktadır. Hâlen Edirne'de bulunan Turşucuyan 

nâmında bir Ermeninin, hiçbir sebep ve Bulgarlıkla bir alâkası olmadığı halde Bulgar 

olduğunu iddia ederek himâyesine kalkışmak gibi küstâhlıklardan çekinmemiştir. Bulgar 

Hükümeti'ne karşı bir iyi niyet gösterisi olan bu kırk kişinin affı bu şekilde istismar edilmiştir. 

Yüz verilmeye devam edilirse yalnız burada kalan Ermenilerin, değil diğer gayrimüslimlerin de 

Bulgaristan'ın kucağına atılacağı ve sınıra yakın olan Edirne'de durum müşkülleşeceği tabîi 

bulunmuş olduğundan, bu gibi mürâcaatlara kesinlik red cevabı verilmesi70” istenmektedir. 21 

Mart 1916/16 Cemâziye'l-evvel [1]334 tarihli Dahiliye Nezaretinden Hariciye Nezaretine 

gönderilen yazı ile “Haleb Amerika konsolosu tarafından himâye fikriyle bazı Ermenilere 

verilip, elde edilen hüviyyet varakalarından birinin Adana vilâyetinin Kozan sancağına bağlı 

Haçin (Saimbeyli) kazâsı ahâlîsinden Recebyan âilesi ve diğerinin de Kayseri sancağının 

Develü kazâsı ahâlîsinden Tellioğlu Vahan ve zevcesi adlarına kayıtlı bulunduğu Haleb 

Vilâyeti'nden bildirilmektedir71”denerek bu gibi hallere mani olunması talep edilmektedir.  

1 Temmuz 1916/30 Şabân 1334 tarihli Hariciye Nezaretine yazılan yazı ile Bible House 

Müessesesi Müdürü Amerikalı Peet'in daha önceden uyarılmasına rağmen, Ermenilere sahip 

çıkmaya devam ettiği,72 21 Ağustos 1916 tarihinde İstanbul Amerika Sefâreti tercümanı 

Schmavonian ve sefîrin özel sekreteri Andonyan isimli şahısların, Avrupa'da bulunan Ermeni  

fesatçılarıyla her gün haberleştikleri,73 hatta hiç istemediği halde Ermeni müfsidlerince 

olayların içine çekilerek daha sonra utancından asit içip intihar74 eden Urfa'da mukîm Amerika 

Misyoneri Leslie'nin durumu75 ilgili yerlere bildirilmiştir.  

Tüm bunlar gerçekleşirken, Osmanlı Devleti’nin tehcirin yabancı devletler tarafından 

izlenmesinden rahatsız olmayarak “bölgeden gönderilen Ermenilerin durumlarını tetkik etmek 

                                                           
70 BOA. HR.SYS 2882/21  No: 3 
71 BOA. HR.SYS 2882/23 No: 2 
72 BOA. HR.SYS 2883/1 No: 4 
73 BOA. HR.SYS 2883/37  
74 İsyanı idare edenlerden Amerikan Misyoneri Mr. Leslee zehir içerek intihar etti ve şu notu bıraktı: “Şahsımdan 
başka hiç kimse bilhassa Kunzler ve Echart familyaları intiharımdan sorumlu değildir. İçtiğimi misyonerhaneden 
getirdim. İhtilale dahlim olmadı ancak ihtilal beni de sürükledi.” Bkz. Ermeni Komitelerinin ... , s. 350 
Yetimhanesini bomba imalathanesine çevirdiği hakkında  Bkz. Ermeni Komitelerinin ... , s. 341  
75 BOA.DH.ŞFR 57/255  
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için Merzifon’a gelen76” Amerikan Konsolosunu hoş karşılaması ve bir başka Amerikan 

heyetinin de Mardin yolu ile Beşiri’ye gelip buradan da Bayburt ve Van’a gitmelerine ses 

çıkartılmaması77 kesinlikle sistemli bir katliamın olmamasının delilidir. Oysa savaş durumu öne 

sürülüp -güvenliği garanti edilemeyeceği- gibi basit bir bahane ile sefir bölgeden 

uzaklaştırılabilirdi.  

Konsolosluklara hürmetin bir delili olarak, sefaret görevlisi yakını olduğu halde 

yanlışlıkla sevkedildiği anlaşılanların geri döndürülmeleri için ilgili yerlere yazıldığı, 

Avusturya-Macaristan Sefarethanesine bildirilmiştir.78  

Yerleri değiştirilecek Ermenilerden velîsi asker veyâ memur olanların aileleri evvelce 

bulundukları mahallerde kalacaklardır.79 Hatta tehcir edilmesi gereken bir adamın, karısının 

abisinin asker olması bile tehcirden muaf tutulmalarına yetmiş olup askerin rütbesine hürmet 

olarak İstanbul’a getirtilmişlerdir.80 İzmit Mutasarrıflığına gönderilen telde, "Bahçecik’ten 

ihraç olunacak Ermenilere, on beş gün müsâade edilmesi ve zabit askeri doktorluğunda 

müstahdem Ermeni ailesi varsa, sevklerinin tehiri" emredilmektedir.81 Hava değişimi veya 

bedel-i nakdi vermek suretiyle askeriyeden terhis edilenler dahi tehcirden muaf 

tutulmuşlardır.82 

Prostestan ve Katolik Ermeniler tehcirden muaf tutulmuşlardır.83 Ankara ve 

Hüdâvendigâr Vilâyetiyle, Kayseri, Karahisar-ı Sâhib, Niğde, Eskişehir, Karesi 

Mutasarrıflıklarına gönderilen yazı ile “Vilâyet/livâ dâhilinde bulunan Ermenilerin ihrâcı, 

yalnız bundan Katolik Ermenilerin istisnâsı”84 emredilmiştir. Ancak daha önceden 

gönderilenler bu uygulamanın dışında tutulmuşlardır.85 Protestanlar yerlerinden 

                                                           
76 BOA. DH.ŞFR 54-A/291  
77 BOA.  DH. KMS. 54-1/44 
78BOA. HR.SYS 2882/4: “Edirne Avusturya Konsolos-hânesi Tercemânı Papazyan'ın Konya'ya gönderildiği 
anlaşılan hemşîresinin zevc ve çocukları; Konsoloshâne tercemânlarından Mösyö Hoze'nin hemşîresi Vartanoş ile 
zevc ve çocukları” 
79BOA. DH.EUM. VRK 15/49 s 
80BOA. DH.ŞFR 56/134 
81BOA. DH.ŞFR 55/22 ; Bu kadar sakin bir yerde niçin tehcire ihtiyaç duyulduğu akla gelebilir ancak olayların 
Doğu Anadolu merkezli olması bizi şaşırtmamalıdır. Zira “İzmit, Adapazarı, Bahçecik, Ovacık ve Aslan bey 
kiliselerinde yapılan aramalarda, Ruslar Sakarya nehri ağzına asker çıkattıkları zaman kullanılacak silah ve 
bombalar bulunduğu” belgelerle kayıtlıdır. Aynı eserde bölgenin ilk zamanlar tehcirden muaf tutulmasına rağmen 
bu sebepler ve Çanakkale harb sahasına olan yakınlığı nedeniyle sonradan tehcire dahil edildiği bilgisi de 
verilmektedir. Ermeni Komitelerinin..., s.292vd 
82 BOA. DH.ŞFR 63/79 
83 BOA. DH.ŞFR 54/170; BOA.DH.ŞFR 54-A/290; BOA.DH.ŞFR 55/189; BOA.DH.ŞFR 56/294; BOA.DH.ŞFR 
58/112; BOA.DH.ŞFR 56/133 ; BOA.DH.ŞFR 54/359: “Sivas’a” ; BOA.DH. ŞFR, nr. 54-A/252 
84 BOA. DH.ŞFR 54-A/276  
85 BOA. DH.ŞFR 55/321: “Eskişehir Mutasarrıflığına gönderilen yazıda “Ermeni Katolik ve Protestanlarından, 
İzmit ve sâir mahallerden oraya gönderilenlerin iâdesi îcâb etmez. Emrin gidenlere şümûlü yoktur” denmektedir 
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çıkartılmadıkları gibi güvenliklerinin sağlanması için gayret sarf edilmiştir.86 Gittikleri bir 

ziyaret esnasında yanlışlıkla sevk edilenlerin düştükleri sıkıntı nazıra kadar ulaşmış ve 

memleketlerine geri gönderilmişlerdir.87 Sevk edildikleri halde yolda Katolik veya Protestan 

olduklarını iddia edip bunu da ispatlayanlar bulundukları yerde iskan edilmişlerdir.88 15 

Ağustos 1331/28 Ekim 1915 tarihinde Halep Vilayetine yazılan emirle “şimdiye kadar sevk 

olunan ve orada kalan Protestan ve Katolik Ermenilerinin ayrı ayrı nüfûslarının bildirilmesi ve 

henüz sevk olunmayanların bulundukları mahallerde nüfûs-ı islâmiyyeye nispetle kesif değiller 

ise  İslâm köylerine dağıtılmaları89” istenmiştir. 

Her ne kadar tehcire tabi olmasalar da isteyenlerin, İstanbul’a gitmesine de izin 

verilmemiştir.90 Devleti en çok uğraştıran Maraş Ermenilerinden dahi Katolik olduğu için 

Hertalakyan isimli bir şahsın yeğenlerinin sevk edilmemeleri için, Emniyet-i Umûmiye 

Müdüriyeti'nden Maraş Mutasarrıflığı'na91 yazı yazılmıştır. Devlet onca gaile içinde meşgul 

iken bir nevi savaş halinde olduğu bir azınlık ferdinin tehcir edilmeyerek ticaret için gittiği 

Adana’dan İstanbul’a salimen dönüşünü dahi yazışmalarına92 konu etmiştir. Her ne kadar genel 

politika olarak Katolikler hariç tutulsalar da gerek hissedildiği yani olaylara fiilen karıştıkları 

zaman Ankara93, Antep94 ve Erzurum’dan95 sevk edildikleri olmuştur. Aynı sebepten Maraş 

merkezi96 Protestanlarının da sevki emredilmiştir.  

Olaylara fiilen karışmamak şartıyla bütün devlet memurları ve aileleri97, mebuslar ve 

aileleri98, Osmanlı Bankası çalışanları99, devletin fabrikalarında çalışan işçiler100, Lokomotif 

                                                           
86 BOA. DH.ŞFR 56/38: “Ankara'da kalan bazı Protestan Ermeni âilelerinin sokağa çıkamadıkları istihbâr 
olunduğundan serbestîlerinin temîni” 
87 BOA. DH.ŞFR 56/115: Konya’ya çekilen telgrafla “Ankara'daki akrabâsında bulundukları sırada oraya 
gönderilen ve şu an Konya'da bulundukları haber verilen Katolik Ermenilerden Dersaâdetli Siyami Haci 
Vimpen’in karısı Sima ve Siyami Corci’nin karısı Sofi ve oğlu Leon, veled-i Corci ve Kirkor ve kızı Rena ile 
Arslangül Kirkor’un karısı Recina'nın Dersaâdet'e azîmetlerine müsâ‘ade olunması” istenmektedir. DH.ŞFR 55-
A/159: bu durum bazen de bulundukları yere ikametlerine izin verilmesi şeklinde tecelli etmiştir.   
88 BOA. DH.ŞFR 56/172  
89 BOA. DH.ŞFR 55/265  
90 BOA. DH.ŞFR 55-A/126  
91 BOA. DH.ŞFR 56/316  
92 BOA. DH.ŞFR 58/155: “Katolik Ermenilerden Corci Joseph ve Strak Siyahi Efendilerin Dersaadete 
azimetlerine” 
93 BOA. DH.ŞFR 54-A/373  
94 BOA. DH.ŞFR 55-A/174  
95 BOA. HR.SYS 2881/41  
96 BOA.DH.ŞFR 57/96 ; Ayrıca BOA. DH. ŞFR, 55-A/152 numaralı şifre ile Adana, Sivas, Ma‘mûretü'l-azîz, 
Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis Vilâyetleriyle, Canik, İzmit, Kayseri Mutasarrıflıklarına çalışanlardan sevk 
edileceklerin en az bir ay geciktirilmesi istenirken, DH.ŞFR 55-A/152 numaralı Haleb, Musul, Hüdâvendigâr, 
Ankara, Konya Vilâyetleriyle, Maraş, Karesi, Kütahya, Eskişehir Mutasarrıflıklarına yazılan şifreyle de 
tehirlerinin tamamen durdurulması istenmiştir.  
97 BOA. DH.ŞFR 55/311; BOA.DH.ŞFR 55-A/203  
98 BOA.DH. ŞFR, nr. 55/19 
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kumpanyası101 ve fabrikasında, inşaat mahallerinde çalışan işçiler102 ve yakın akrabaları103, 

Konya’da faaliyet gösteren “Erva Vaska” Şirketi'nde müstahdem Ermeni memurları104, 

doktorlar105, Deutsch Orient Bank106 çalışanları, Reji idaresi memurları,107 Duyun-u Umumiye 

memurları108 tehcire tabi tutulmamışlardır.  

İstanbul Ermenileri tehcire tabi tutulmamış olup, başka memleketli olup her hangi bir 

sebeple burada olanların ikametlerine izin verilmemiş ve asıl memleketlerindekiler nereye 

gönderilmişse onlar da gönderilmişlerdir.109 Kara yolu ile İstanbul’a gelmek isteyenlere vesika 

verilmemesi de Ankara, Konya, Hüdâvendigâr Vilâyetlerine, İzmit, Karesi ve Kayseri 

Mutasarrıflıklarına bildirilmiştir.110 Ayrıca çeşitli zamanlarda farklı vilayetlerden sevk edilen 

din adamlarının, hangi somut delillere dayanılarak sevk edildiklerinin İstanbul’dan devamlı 

soruşturulması bunların sevklerine de pek hoş gözle bakılmadığını gösterir.111 

Karesi’den de “ancak komitelerle münâsebet ve alâkası olan ve hükûmetce hıyânetleri 

tespit edilenlerin” sevki istenmiştir.112 Antalya Ermenileri Dahiliye Nezaretinin emriyle 

sayılarının azlığı (630) nedeniyle tehcire tabi tutulmamışlardır.113 

Hasta, âmâ ve yaşlılar, yetim çocuklar, dul kadınlar köylere veya yetimhanelere 

yerleştirildiler.  1918 tarihli Adana vilayetinde çekilen telgraf, Osmanlı Devletinin tehcir 

esnasında ne kadar hüsnü niyetli olduğunun açık bir delilidir. Bu yazıya göre Müslümanların 

koruması altında bulunan Ermeni kız ve çocuklardan, kimsesiz olan ve ebeveyn ve akrabâları 

ortaya çıkmayanların kiliselerine teslîmleri ve ruhani reisler bulunmadığı ve milletdâşları 

                                                                                                                                                                                         
99 BOA. DH.ŞFR 54-A/14; BOA.DH.ŞFR 55-A/242  
100 BOA. DH.ŞFR 54-A/294: “İzmit çuha fab.”; BOA. DH.ŞFR 55-A/230: “Adana iplik fab.”  
101 BOA. DH.ŞFR 63/96: Hatta bunların başka istasyonlara tayin edilenlerinin aileleri ile birlikte taşınmalarına izin 
verilmiştir.  
102 BOA. DH.ŞFR 55/64 ; BOA. DH.ŞFR 55/318: “fen, işletme nakliyat işlerinde müstahdem” 
103 BOA. DH.ŞFR 56/77  
104 BOA. DH.ŞFR 55/148  
105 BOA. DH.ŞFR 55/214: Kastamonu Vilayetine “Doktor Rupen Çilingiryan'ın orada serbest olarak ikâmet 
ettirilmesi”; DH.ŞFR 57/284  
106 BOA.DH.ŞFR 55-A/27  
107 BOA. DH.ŞFR 56/242  
108 BOA. DH. ŞFR, nr. 60/48 
109 BOA. DH.ŞFR 54-A/343  
110 BOA. DH.ŞFR 54-A/255  
111BOA. DH.ŞFR 75/17: Konya’ya, BOA.DH.ŞFR 75/18: Maraş’a ; BOA.DH.ŞFR 75/23: Kayseri’ye; 
BOA.DH.ŞFR 75/24: Karesi’ye 
112 BOA. DH.ŞFR 61/290 
113 Davut Kılıç, “1915'de Tehcir Edilmeyen Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, 
Ankara 2003, s. 114;  BOA. DH. ŞFR, nr. 55/59 
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tarafından da kabûl edilmedikleri takdîrde iâşe114 ve muhâfazalarının hükümetçe karşılanması 

istenmektedir.115  Ancak hiçbir yere yerleştirilemeyenler de ortada bırakılmayıp Müslüman 

köylerine dağıtılmışlardır.116 Bu meselenin peşi kolay kolay bırakılmamış, müteaddit defalar 

yazılan yazılarla bu çocukların akıbetleri sorulmuştur.117 Hiç yetimhane olmayan Erzincan’da 

merkez, Kuruçay ve Refahiye’de Müslüman aileler nezdindeki sırf yetim Ermeni çocukları için 

savaş esnasında yetimhane inşasına başlanılmıştır.118 

17 Mayıs 1332 / 30 Temmuz 1916 tarihli Ankara Vilayetine gönderilen yazı, sevkiyatın 

ardından sahipsiz kalan kadın ve çocuklar için genel bilgiler içermesi yönüyle önemlidir. Buna 

göre119; erkekleri sevk edilip veyâ askerde olup da kimsesiz ve velîsiz kalan âileler, Ermeni ve 

ecnebî bulunmayan köy ve kasabalara dağıtılıp muhâcirîn tahsîsâtından masrafları temîn 

edilerek mahalli halk ile kaynaştırılacaklardır. Genç ve dul kadınlar mümkünse 

evlendirileceklerdir. On iki yaşına kadar olan çocuklar mahalli yetimhane ve öksüz yurtlarına 

dağıtılacak, yer bulunamadığı takdîrde hali vakti yerinde Müslümanlara verilerek bakımları 

üstlenilecektir. Bunları kabûl ve terbiye edecek zengin Müslüman bulunmadığı takdîrde, 

muhâcirîn tahsîsâtından otuz kuruş iâşe masrafı verilmek şartıyla köylülere dağıtılacaktır.  

 Tehcirden muaf olmak için din değiştirenler olsa da bunların 1915 yılı Ekim ayına kadar 

ihtidalarına ehemmiyet verilmemiştir.120 İhtida etmelerine izin verilse dahi Müslüman olmaları, 

tehcirden muaf tutulmalarına yetmemiştir.121 Adana’nın Rumle nâhiyesindeki din değiştirmiş 

Ermeni kızlarını nikahlanma122 ve boşanma meselesinde iştirâki olduğu bildirilen Feke 

kaymakamının irtikâba da cüret ettiği ihbâr olunduğundan cezalandırılması, Adana Vilayetine 

bildirilmiştir.123  Tehcire tabi bütün vilayet ve mutasarrıflıklara yazılan emirle sevke tabi 

olmayanların ve tabi oldukları halde aldıkları özel izinle yarı yolda kalan veya geri dönenlerin 

ihtidalarının kabul edilmesi istenmiştir.124 Din değiştirerek Müslümanlık çatısı altında yıkıcı 

faaliyetlerine engel olabilmek için hükümet, “ihtidaları gönderildikleri yere vardıklarında kabul 

                                                           
114 BOA.DH.ŞFR 76/206: Kastamonu Vilayetine Harbiye tahsisatından çocuk başına altı kuruş para gönderilmiştir;  
DH. KMS. 39/4 numaralı yazı ile bizzat Enver Paşa yetim çocuklara harb bütçesinden ek tahsisat verilmesini 
istemiştir. 
115 BOA. DH.ŞFR 94/56 
116 BOA. DH.ŞFR 55/323  
117 BOA. DH.ŞFR 59/111  
118 BOA. DH.ŞFR 96/75 
119 BOA. DH.ŞFR 64/162 
120 BOA. DH.ŞFR 54-A/232  
121 BOA. DH.ŞFR 60/208  
122 BOA. Ermeni kızlarının Müslümanlarla evlenmeleri durumunda daha sonradan boşanma ve ailesine teslim 
başvurusu olduğundan zorluk çıkartılmaması hususunda bkz. BOA.DH.ŞFR 93/300 
123 BOA. DH.ŞFR 68/119 
124 BOA. DH.ŞFR 57/281  
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etmiş, sevklerinin durdurulmaması şartı ile din değiştirmelerine müsaade etmiş ve nüfus 

kağıtlarında dini değişikliğin işlenmemesini” sağlamıştır.125 

 4 Temmuz 1915 tarihli Alman sefaretinden Osmanlı Hariciyesine gönderilen 

memoranduma göre, Almanlar -tehcire genel olarak sıcak bakmakta olup Ermeniler arasında 

masum olanların ayrılması taraftarı görünmekle beraber- aslen tehcirin uygulandığı bölgelerde 

Alman menfaatlerinin zarar görmemesini temin etmeye çalışmaktayken, diğer yandan da 

Ermeni haklarını savunur görünmeye çalışıyorlardı.126 

 Bu memoranduma Osmanlı Devletinin cevabı, devletin tehcire ve Ermenilere bakış 

açısını çok bet gösteren bir delildir.  

 “Ermeni Milleti harbin ilk gününden itibâren müttefiklerle müşâreket cüretinde bulundu. 

Bugün 80.000 Ermeni askeri Rus sancağı altında Avusturya ve Almanya ordularına ve 40.000 

Ermeni Askeri Türklere karşı muhârebe etmektedir. Her taraftan gelmiş 10.000'i mütecâviz 

Ermeni gönüllüsü, Müttefik Orduların muvaffakiyeti için Rus-Türk-İran cephesinde kanlarını 

dökmektedirler. Onlar da Ermeni ihtilâlinden tecrübeli muhâripler bulunup Türk Askerinin 

hâlet-i rûhiyesine, nasıl dövüştüğüne pek vâkıf olduklarından ve bölgeyi bildiklerinden, Rus 

Ordusu öncü kuvvetlerine hizmet etmektedirler.  

Rusların yanında Ordu-yı Hümâyûna karşı harp etmekte olan Ermenilerin, -ki çoğunun  

Osmânlı tâbiiyetinde oldukları malumdur- bu suretle muhârebeden evvel tanzîm edilmiş bir 

planı, noktası noktasına tatbîk eylemekte bulunduklarına, Me’mûrîn-i Osmâniyye muttali idiler. 

Hükûmet-i Osmâniyye Van Vilâyetinde bir büyük ihtilâl ihdâs ettikleri âna kadar hiç bir 

tedbîr-i zecrîye mürâcaat etmedi. Ermeniler vilâyetteki resmi binaları istîlâ ve düşman 

kuvvetlerinin şehre girişini kolaylaştırmak için silahlı olarak günlerce memûrîn ve Asâkîr-i 

Şâhâneye taarruz ettiler.  

Bu ihtilâl üzerine Hükümet, Ermenileri harekât-ı askeriye mıntıkasından çekmeye karar 

verdi. Eğer Ermeniler son zamanlarda harekât-ı ihtilâliyelerini Ordu-yı Hümâyûnun menzil 

hatlarına kadar genişletmemiş olsalar idi Hükümet bunlara gerek görmeyecekti. Halbuki beş 

yüz silahlı Ermeni, kendilerine iltihâk eden aynı unsura mensup asker firârîlerle beraber, Şarkî 

Karahisar'a hücûm ile Müslüman mahallelerini basarak oradaki  hânelere ateş açtılar. Şehrin iç 

kalesine tahassun ederek tüfenk kurşunları ve bombalarla  asker ve ahâlîden yüz elli kişinin 

                                                           
125 BOA. Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 65 
126 BOA. HR. SYS, 2873/5_3 
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telefine sebep oldular. Kan dökmeksizin teslim için hükümetin son teklîfi de semeresiz kaldı. 

Hatta bu olayı dahi bastırmak için devlet cephelerden asker çekmek zorunda kaldı.  

Bâbıalî, Ermenileri asâyiş-i memleket için ikâmetleri pek vahîm tehlikeler tevlîd 

edebilecek mahallerden uzaklaştırıp Rusların az çok fiilî nüfûzlarından uzak olacakları ve 

intizâmı ve ihlâl edemeyecekleri vilâyâtda yerleştirmeye karâr vermeye mecbur kaldı.  

Bu durumda Ermenilerden, filan veya falanın masûmiyeti veya mücrimiyeti söz konusu 

değildir. Tedbîr-i mezkûrun tatbîki asla kıtâl, gasb ve tecâvüzâta sebep olmamıştır.  

Hükümet yerleri değiştirilen Ermenilerin kânûnen tanınmış hukuklarını gözetmekten geri 

durmamıştır. Seyahatlerinde jandarma ve icap ettikçe asker verilmektedir.127”  

Bu cevaptan tatmin olmayan Alman ve Avusturya-Macaristan sefaretleri, özellikle 

Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank’ın Ermenilerden alacaklarının tehcir sebebi ile 

geciktiğini ve geride bıraktıkları mallardan bunun karşılanmasını talep etmişlerdir.128 Devlet ise 

bunu içişlerine müdahale saymıştır.129 Almanlar kendi alacaklarının peşine düşmüşken, devlet 

içinde tehcirin Almanların teşviki ile yapıldığına dair bir dedikodu dolaşmaya başlayınca bütün 

vilayet ve mutasarrıflıklara  gönderilen bir yazı ile tehcirin “sırf Hükûmet-i Seniyyenin gördüğü 

lüzûm-ı askerî ve inzibâtîye mübtenî bulunduğunun ve ahvâl ve umûr-ı dâhiliyyeye ta‘alluk 

eden husûsâtda, hîç bir hükûmet-i ecnebiyyenin müdâhale edemeyeceği130” bildirilmiştir.  

Tehcir edilen Ermenilerin her hangi bir suçtan zanları varsa, haklarındaki yargılama 

dosyaları da gönderilerek gittikleri yerlerde mahkemeleri devam etmiştir.131 

 

C- TEHCİRE TABİ TUTULANLARIN NASIL TOPLANACAĞI 

Emniyet-i Umûmiye Müdürlüğünden Nezârete gönderilen, “Genel Sevk 

Talimatnamesi132” Haleb, Urfa, Zor bölgesinde sevkiyatın nasıl ve hangi şartlarda yapıldığına 

dair çok net bilgiler verir.  

“Haleb, Urfa, Zor, Maraş bölgesi tehcirinden, Dâhiliye Nezâreti tarafından tayîn edilen 

müdür sorumludur. Halep, Kâtma, Müslimiye, Suruç, Re`sü'l-ayn gibi geçici mahallerle Rakka, 

Harran, Deyr-i zor gibi mahall-i iskân olan yerlerde ve güzergâhda menzil tesîs edilen 

                                                           
127 BOA. HR. SYS, 2873/5_10; BOA.HR. SYS, 2873/5_11 
128 BOA. HR. SYS, 2873/5_12 
129 BOA. HR. SYS, 2873/5_33 
130 BOA. DH.ŞFR 59/19 
131 BOA. MV. 199/164 
132 BOA. DH.EUM. VRK 15/71 No: 1-6 
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Deyrü'l-hafr, Meskene, Ebû Hüreyre, Hamâm, Sıhhiye, Maden Şerîası, Tibni merkezlerinde 

lüzûmu kadar ve yiyecek  ve anbâr memûrları bulundurulacaktır.”  

“Kâtma, Müslimiye, Cerablus, Deyrü'l-hafr memûrlukları Haleb Sevk Memûrluğu'na, 

Ebû Hüreyre Me`mûrluğu Meskene'ye, Hammâm Rakka'ya, Sıhhiye, Tibni, Şerî´a,  Deyr-i zor 

Memûrluğu'na tabi´dir. Livâ, kazâ ve nâhiyelerde cereyân eden sevk ve iâşeden mutasarrıf ve 

kaymakamlar ve nâhiye müdürleri doğrudan doğruya sorumludurlar.”  

“Rakka ve Deyr-i zor sevkıyatı Müslimiye ve Haleb'den tren ve kara yoluyla olacaktır. 

Gerek tren ve gerek kara sevkıyatı  kâfileler oluşturarak icrâ edilecek ve her kâfileyi teşkîl eden 

efrâdın mümkünse esâmîsi, değilse yalnız miktarının zabtı yapılarak sevk defterinin bir sûreti 

kâfileye teslim edilecek ve sevk gönderileceklerdir.”  

“Kara yoluyla sevk edilecek kâfile en fazla bin kişiden ibâret bulunacak ve her kâfileye 

en az bir sevk memûruyla, îcâbı kadar muhâfız verilecektir. Her kâfilede mevcut çocuk ve 

kadının adedine göre en az  yüz elli merkeb veyâ katır veyâ deve verilerek münâvebe sûretiyle 

kadınlar ve çocuklar ve hasta düşenler bindirilecek ve her kafilenin en az dört günlük 

yiyeceğini birlikte götürmeleri temîn edilecek ve kâfilenin iki günlük erzâkı için de ayrıca  

nakliye vasıtası hazır edilerek birlikte götürülecek ancak fevkalâde bir lüzûm hâlinde 

dağıtılacaklardır. İki menzil arasındaki su ihtiyacının temîni ciheti de dikkate alınacaktır.”  

“Umûmi sevk idâre merkezi olan Haleb'de bir merkez ambarı kurularak mevcut 

göçmenlerin  ihtiyaçları ya umûmî unlardan veya tesîs edilen fırınlardan tedârik edilecek ekmek 

veyâ dağıtılacak unla temîn edilecektir. Haleb ambarı Kâtma, Müslimiye, Deyrü'l-hafr ve sâir 

menzil ambarlarının ihtiyaçlarını karşılayacaktır.”  

“Her menzil ve merkezde teşkîl edilen ambarların ihtiyâcı, tâbi olduğu livâya âittir. 

Mutasarrıflar, masrafları Muhâcirîn Tahsîsâtı'ndan karşılanmak üzere her türlü vasıtaya 

mürâcaatla bu ambarların ihtiyaçlarını karşılamaya mecburdur.”  

“Deyrü'l-hafr, Meskene, Ebû Hüreyre, Hamâm, Rakka, Müslimiye, Ma´den Şerî´ası, 

Tibni ambarlarına bağlı olduğu mutasarrıflıklarca derhal un depolanmasına başlanılmalıdır. 

Birecik ve Ayıntab'dan şahturlar ve sâir vesâit ile un celbi ciheti dahi temîn edilmelidir.”  

“Muhâcirîne verilecek unun ekmek haline getirilebilmesi için derhal fırınlar kurulacaktır. 

Bunun imkânı olmadığı hallerde Haleb, Deyr-i zor, Urfa, Maraş ve Ayıntab'dan saçlar tedârik 

edilerek en az her merkeze yüzer saç gönderilecektir. Tuz ihtiyacı  dikkate alınmalıdır.”  
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“Her merkez veyâ ambar mahalline gelen muhâcirîne nüfûs başına günlük yarım kıyye [1 

kıyye: 1282 gr, dört yüz dirheme eşittir MCH) ekmek veyâ un verilecektir. On iki yaşından 

küçük çocuklar için yüz dirhem verilir.”  

“Her merkez ve mevkafda, biri sevk memûru ve diğeri iâşe memûru olmak üzere en az iki 

memûr ve on muhâfız bulunacaktır. Muhâfızlar iki menzil arasındaki inzibâtın temînine ve 

göçmenlerin muhâfazasına memûrdur.”  

“Serî ve uzun yürüyüşlerden kaçınılarak muhâcirînin yorgunluğuna meydan 

verilmeyecektir. Her üç menzilde bir istirâhat mahalleri tesîs ve sağlık memûrları tayîn ve 

lüzûmu kadar ilaç hazırlanarak hastalar tedâvî edilecektir. Yolda kalanların en yakın menzile 

götürülerek orada istirâhatından sonra, gelecek kâfileye teslimine muhâfızlar mecbûrdur.”  

“Suruç’ça mevcût muhâcirînden dul ve yetimlerden üç bin kişinin Maraş ve Ayıntab'a 

sevkleri ve oralarda iskân ve iâşeleri kararlaştırılmış olduğundan derhal sevk edileceklerdir.  

Urfa Sancağı'na gönderilecek sâir muhâcirler Belh Vâdîsi'ni takîben Harran ile Rakka 

arasındaki mıntıkaya iskân olunacaklardır.”  

“Zor Sancağı'na gönderilecekler, mutasarrıflıkça belirlenecek yerlerde iskân olunacaktır.” 

“İskân olunacak mahaller, lüzûmu miktar suyu ve güvenlik güçleri hâiz olan fakat yerel 

halka ve aşiretlerle sürtüşmeye sebebiyet vermesi muhtemel bulunmayan yerler olacaktır.”   

“Şimdilik hâneler çadırdan ve mümkünse barakadan ibâret olacağından ve bilhassa bu kış 

mevsiminde soğuktan ve rüzgardan korunaklı yerler seçilmelidir. Mutasarrıflar, şimdiden çadır 

tedâriki çaresine tevessül etmelidirler. İnşâat için yevmiye vermek sûretiyle muhâcirînden 

istifâde edilmelidir. Öncelikle çocuk ve kadınların barınmasına yönelik mahallerin inşâsı 

düşünülmelidir.”  

“Her âileye yeterli arâzî verilerek ve civâr köylerden yevmiye ve sâir sûretle hayvan 

tedârik edilerek şimdiden üretime başlanılmalıdır.”  

 “Fakir göçmenlerin beslenmeleri hükümete âittir.”  

“Öncelikle Kâtma'da toplanan muhâcirînin uygun yollarla  sevki îcâb eder:  

Birincisi, Haleb yoludur ki buradan trenlerle Sûriye'ye veyâ karadan Rakka ve Deyr-i 

zor'a sevk edilir. İkincisi Müslimiye-Telebyaz tren hattıyladır ki Telebyaz’dan Rakka'ya sevk 

olunur. Telebyaz - Rakka arasında kurulması gereken menziller derhal teşkîl edilmelidir. Şu 

kadar ki Kâtma ve Müslimiye'den, Telebyaz yoluyla gönderileceklerin nakliye vasıtası 

bulunmayan ve yürümeğe muktedir olan genç ve dinçlerden olmasına dikkat edilmelidir.”  



 

 

 
 

91 

“İşbu talîmâtnâmenin tatbîkine Haleb vâlisi, Zor ve Rakka ve Mar´aş mutasarrıfları ve 

sevkıyat umum müdürü memûrdur.” 

Buna göre devlet, aylar öncesinden bölgeye sevk edilen Ermenilerin nerelerde 

toplanacaklarını tespit etmiş, toplanma merkezlerinden kalıcı iskan bölgelerine hangi yoldan, 

hangi vasıta ile gideceklerini belirlemiş, yiyecek depoları ve su kaynakları tesis edilmiş, yollar 

üzerinde ve bizzat kafilelerde güvenlik görevlisi bulundurulmuş, fakirler için bedava yemek 

hastalar içinde sağlık görevlisi ve ilaç temin edilmiştir. Mevsimin soğuk olması itibariyle 

konutların derhal yapımına başlanmış ve bölgede ekonomik hayatın canlanması için hayvan 

teminine dahi gidilmiştir. Ayrıca bölgenin güneyi, zaten savaş bölgesi olduğundan güvenlik 

açığının kapatılması için “seyyar bölük teşkîline133” gidilmiştir.  

İskân-ı Aşâyir ve Muhâcirîn Müdüriyeti’nden, 19 Ağustos sene [1]331/1 Kasım 1915 

tarihinde Konya, Adana, Haleb, Suriye, Ankara vilayetleriyle, İzmit, Eskişehir 

Mutasarrıflıklarına gönderilen yazı ile, belirlenen mıntıkalara sevk edilmekte olan Ermeniler 

hakkında, tedkîk ve teftîş etmek üzere Aşâ’ir ve Muhâcirîn Müdürü Şükrü Beyin134  

gönderildiği belirtilmiştir. Aynı yazıda Konya Vilâyetine 400.000, İzmit Sancağına 100.000, 

Eskişehir Sancağına 200.000, Adana Vilâyetine 300.000, Haleb Vilâyetine 300.000, Suriye 

Vilâyetine 100.000, Ankara Vilâyetine 300.000 kuruşluk havâlenin gönderildiği, bu paranın 

muhacirlerin idâre ve iâşelerine harcanması, bir an evvel ve rahat bir şekilde mahallerine 

sevkleri istenmiştir. Ayrıca istasyonlarda Ermenilere dağıtılmak üzere mümkün olan miktarda 

ekmek, zahire, boş teneke ve fıçı temin edilerek sefâlet çekmelerine meydân verilmemesi ve 

mal sandığı yeterli değilse istenmesi bildirilmektedir.135  

6 Ağustos [1]331/19 Ekim 1915 tarihinde Konya Vilayeti’ne Ereğli'de bulunan Ermeni 

muhâcir kâfilelerine ekmek zeytin ve peksimet dağıtılması, ne kadar masraf olursa olsun 

tahsîsât gönderileceği bildirilmektedir.136 18 Ağustos 1331’de/31 Ekim 1915137 İzmit, 

Eskişehir, Kütahya, Karahisâr, Hüdâvendigâr, Konya, Ankara, Adana, ve Haleb'e “ gelecek 

olan Ermeniler için Muhâcirîn Tahsîsâtı'ndan sarf edilmek üzere üç-dört günlük ekmek 

                                                           
133 BOA. DH.ŞFR 53/281  
134 BOA. DH.ŞFR 55-A/240 numaralı başka bir şifre de “Muhâcirîn Müdîri Şükrü Beyin ancak beş gün sonra 
oraya muvâsalat edebileceği, vürûdunda sevkıyât ve iskân mesâ’ilinin kendisiyle kararlaştırılması, şimdiye kadar 
sevk veyâ iskân olunmak üzre oraya nerelerden ne kadar Ermeni muhâciri geldiğinin ve bunlardan ne kadar nüfûs 
hangi mevâki‘de iskân olunduğunun ve el-yevm der-dest-i sevk ve iskân kaç hânede ne kadar nüfûs nerede 
bulunduğunun ayrı ayrı bildirilmesi, muhâcirlerin te’mîn-i i‘âşelerine â’id tedâbîrin istikmâli” bildirilmektedir; 
BOA.DH.ŞFR 55-A/16; BOA.DH.ŞFR 55-A/41 
135 BOA. DH.ŞFR 55-A/17; Bkz. Y. Halaçoğlu, a.g.e.,s. 67 
136 BOA. DH.ŞFR 55/291 
137 BOA. DH.ŞFR 55/341  
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hazırlanması ve gönderilmeleri esnasında sefâlete duçar  olmamaları için gereken tedbirin 

alınması”emri verilmektedir. Van Bitlis ve Erzurum Vilâyetlerinden Ermenilerin geldiği 

Mamuretülaziz’de zahire sıkıntısı çekilince Diyarbekir Vilayetine yazılan yazıyla derhal 

Mamuretülaziz’e “mikdar-ı kâfî buğday ve arpanın hemân oraya irsâli138” emredilmiştir.  

 Yukarıda ayrılan bütçenin haricînde, zaman zaman farklı bölgelere fazladan ödeme 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 17 Ağustos [1]331/30 Ekim 1915 tarihli Suriye Vilayetine yazılan 

“Dördüncü Ordu Kumandanlığı'nca da gösterilen lüzûma binâen, Muhâcirîn Tahsîsâtı'ndan on 

bin lira gönderilmiştir. Ermenilerin iâşelerine itinâ ve müreffehen sevklerine ihtimâm edilmesi 

ve îcâbında tekrar tahsîsât taleb olunması” dendiğine göre, hükümet yukarıda belirtilen 

rakamların üzerine çıkmış ayrıca lüzum olursa daha da çıkabileceğini belirtmekten de 

çekinmemiştir.139  

Haleb Emvâl-i Metrûke İdâre Komisyonu Riyâsetine 20 Eylül [1]331/3 Aralık 

1915’de140,  Emvâl-i metrûkeden satılan hayvânların bedelinden Halep’teki Ermenilerin sevk 

ve iâşelerine sarf edilebileceği, ayrıca Hüdâvendigâr Vilâyeti'nden141 emvâl-i metrûke 

hâsılâtından sekiz bin lira gönderilerek harcama izni verilmiştir. Lüzumunda yeniden istenmesi 

de belirtilmektedir.142  

22 Mart [1]333 / 22 Mayıs 1917 tarihinde içerisinde ismi geçen vilayet ve 

mutasarrıflıklara gönderilen talimat143 ile “Muhâcirîn Tahsîsâtının mültecîlerle muhâcirîne 

hasredilmesi ve şimdiye kadar bu tahsîsâttan iâşe ve iskânları temîn edilmekte olan Ermeni, 

Rum, Araplara yapılan sarfiyâtın Seferberlik Tahsîsâtı'ndan îfâsı takarrür ederek oraya 

şimdilik Aydın Vilâyeti 50.000 Kuruş, Musul Vilâyeti 50.000 Kuruş, İstanbul Vilâyeti 250.000 

Kuruş, (İstanbul ayrıca tahrirâtla teblîğ edilmiştir.) Ankara Vilâyeti 500.000 Kuruş, Haleb 

Vilâyeti 800.000 Kuruş, Hüdavendigar Vilâyeti 150.000 Kuruş, Sivas Vilâyeti 500.000 Kuruş, 

Suriye Vilâyeti 750.000 Kuruş, Kastamonu Vilâyeti 20.000 Kuruş, Konya Vilâyeti 500.000 

Kuruş, Ma‘mûretü'l-azîz Vilâyeti 30.000 Kuruş, Diyarbekir Vilâyeti 30.000 Kuruş, Edirne 

Vilâyeti 50.000 Kuruş, Eskişehir Sancağı 150.000 Kuruş, İzmit Sancağı 500.000 Kuruş, Bolu 

Sancağı 100.000 Kuruş, Zor Sancağı 1.000.000 Kuruş, Karesi Sancağı 500.000 Kuruş, 

Kütahya Sancağı 50.000 Kuruş, Maraş Sancağı 500.000 Kuruş, Canik Sancağı 80.000 Kuruş, 

Kayseri Sancağı 50.000 Kuruş, Kale-i Sultâniye Sancağı 30.000 Kuruş, toplam 6.640.000 
                                                           
138 BOA. DH.ŞFR 56/379  
139 BOA. DH.ŞFR 55-A/135  
140 BOA. DH.ŞFR 57/342: “geldiği bildirilen 645.810 guruşdan 600.000 guruşunun”; BOA.DH.ŞFR 57/348  
141 BOA. DH.ŞFR 58/24  
142 BOA. DH. ŞFR, 57/348 
143 BOA. DH.ŞFR 74/234 
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Kuruşluk havâlenâme gönderilmiştir. Havâlenâmenin gelişinden sonra bu gibi husûslar için 

katiyen Muhâcirîn Tahsîsâtı'ndan ödemede bulunulmayarak sarfiyâtın Seferberlik 

Tahsîsâtından karşılanması” emredilmiştir.  

Dâhiliye Nezâreti’nin 1917 târîhli ve 524 numaralı tezkiresine binaen Meclis-i Vükelada 

alınan karar144 şöyledir. “Mezkûr tezkirede Aşâ’ir ve Muhâcirîn Müdîriyet-i Umûmiyesi 

bütçesinin “genel iskân masrafları” faslında mevcût ödenek ile ancak muhâcir ve mültecîlerin 

temîn-i idâreleri kâbil olabileceğinden, yerleri değiştirilen Rum ve Ermeniler ile Dördüncü 

Ordu Kumandanlığınca başka mahallere nakledilen âilelere sarfiyât için önceden Harbiye 

tahsîsâtından verilen üç yüz bin liranın yetmemesi sebebiyle, meblağa ilâveten üç yüz bin 

liranın daha ayrılması tezekkür kılındı.” 

Devlet gönderilen bu paraların kesinlikle Ermeni iskan ve iaşesinde kullanılıp çarçur 

edilmemesi içinde takibat yapmıştır.145 Zira Konya Vilayeti146, Halep Vilayeti147 ve Eskişehir 

Mutasarrıflığı’na148,  bu işin fazla uzatılmayıp devletin imkanlarının bir yere kadar yeteceği 

belirtilmiştir. Ayrıca Konya Vilayetine’ye nakledilen Zeytun Ermenilerinin dini ayinlerinde 

lazım olabilecek “zeyt-i mukaddes ve kitap ve elbise-i rûhâniyye” hususunda sıkıntı 

çıkarılmaması yazılmıştır.149 

Trakya’dan Anadolu’ya geçirilmesi icap eden muhacirlerin İstanbul içine girip de bir  

karışıklığa meydan verilmemesi için, Şirket-i Hayriye vapurları150 veya kayıklarla 

nakledilmeleri Edirne Vilayeti151  ve Tekirdağ mutasarrıflığına152 bildirilmiştir. Edirne'de 

eskiden beri kullanılmakta olan bölgenin ticari yönden can damarını oluşturan aynı zamanda da 

tehcir içinde önemli bir nokta olan Uzunköprü ve Mar'aş köprüleri, Ermeniler tarafından 

bombalanmak istendiğinden, olay hakkında istihbari faaliyet yapılmıştır.153 

Bazı yollarda ise, sevk olunan mahallere gitmek istemeyen Ermenilerin, yollarda 

dağılarak problem çıkarttıklarından bahisle polis memurlarınca iskele ve istasyonlara kadar 

sevk edilmeleri ve ellerinde iskânlarına dâir vesikaları olmayanlarına firar ve saklanmalarına 

                                                           
144 BOA. MV. 209/42 
145 BOA. DH.ŞFR 80/73 
146 BOA. DH.ŞFR 52/292  
147 BOA. DH.ŞFR 52/335  
148 BOA. DH.ŞFR 55-A/75;  
149 BOA. DH.ŞFR 53/296  
150 BOA. DH.ŞFR 57/30 : “sevkiyâta mahsûs vapurların Tekfurdağı'na uğrayarak muhâcirîni irkâb etmesi” 
151 BOA. DH.ŞFR 56/337  
152 BOA. DH.ŞFR 56/374  
153 BOA. DH.ŞFR 58/160  



 

 

 
 

94 

meydan verilmeksizin iskan yerlerine sevk edilmesi hakkında Emniyet-i Umumiye 

Müdüriyeti'nden hemen hemen bütün vilayet ve mutasarrıflıklara yazılmıştır.154   

 Fırat nehrinin sakin aktığı Halep ve Zor vilayetleri kesiminde, Osmanlı askerleri  sadece 

yörede şahtur adı verilen sal benzeri kayıklarla taşınmaktaydı. Bu şahturların devlete maliyeti 

tehcirden evvel oldukça ucuz iken, tehcirin başlaması ile yürümek istemeyen Ermeniler talebi 

artırmış ve şahtur fiyatları 60-70 liraya çıktığından, şahturcular devlet yerine Ermenilere 

çalıştıklarından asker sevkıyatı sekteye uğramaktaydı. Bunun üzerine “Ermeni muhâcirlerinin 

kara yoluyla ve mümkünse Fırat nehrinden uzakça bir tarîk ile sevk olunmalarına155” karar 

verildi.  

 15 Ağustos 1331/28 Ekim 1915’de hemen hemen bütün vilayet ve Mutasarrıflıklara 

gönderilen yazı ile sevkıyatta çalışan personelin, isyana sebebiyet verebilecek bir davranıştan 

kesinlikle uzak durması emredilmiş156 olup ayrıca istirahatlarının teminine157 gayret sarf 

edilmesi istenmiştir.  

Sevkiyatın trenle yapıldığı bölgelerden Konya, Ankara, Hüdâvendigâr Vilâyetleriyle, 

İzmit, Karahisâr-ı Sâhib, Kütahya, Niğde, Eskişehir Mutasarrıflıklarına yazılan yazı ile 

istasyonlarda Ermenilerin bırakmak zorunda kaldıkları eşyalarının, mahalline gönderilmesi 

istenilmektedir.158  

Morgenthau araba ile naklin çok nadiren olduğunu iddia ederse de Erzurum Vilayetine 

yazılan bir yazıdan “var olan 600 arabanın 510’unun tehcir için kullanıldığı” anlaşılmaktadır.159  

Yabancıların en çok eleştirdiği noktalardan birisi göç esnasında Ermenilerin kıyafetleri, 

kaldıkları çadırlar, beslenme durumları olmuştur. Ancak bu mesele değerlendirilirken o esnada 

Osmanlı Devletinin bir ölüm kalım harbi içinde olduğu unutulmamalıdır. Zira o yıllarda ne 

Türk vatandaşlarının ne de askerin durumu, Ermenilerden daha iyi değildir. Kaldı ki 

Ermenilerin kampları genelde su kenarları ve tren yollarına yakın yerlerde kurulduğundan 

kendilerine halk da yardım etmiştir. Ancak her şeye rağmen bazen toplanma merkezlerinde 

yeteri kadar polis tahsis edilemediğinden, çeşitli sebeplerle istenmeyen hadiseler vuku 

bulabiliyordu. 160 

 

                                                           
154 BOA. DH.ŞFR 55/256  
155 BOA. DH.ŞFR 60/312  
156 BOA. DH.ŞFR 55/269  
157 BOA. DH.ŞFR 56/381  
158 BOA. DH.ŞFR 57/320  
159 BOA. Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Ankara 2005,  s. 98 
160  K. Çiçek, a.g.e., s. 265vd. 
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D- TEHCİRE TABİ TUTULANLARIN TOPLANMA MERKEZLERİ 

Kafileler yol kavşaklarında bulunan Konya, Diyarbekir, Birecik, Halep, Cizre161 gibi 

merkezlerinde toplanmışlardır. Buralardan başka Afyon, Ereğli162, Harput, Malatya ve İzmit de 

ara durak olarak kullanılmıştır.163 Örneğin İzmir'den gönderilen Ermeniler, Karahisar, Konya 

ve Diyârbekir toplanma merkezlerinden Musul'a sevk olunmuşlardır.164 Yine Eskişehir’den 

nakledilenler de Konya’ya165 gelmektedir. Zor mutasarrıflığı içinde en önemli toplanma 

yerlerinden birisi Resülayn166 olup burada çok fazla Ermeni birikmesinin güvenlik zafiyeti 

oluşturacağı ve derhal sevkleri istenmektedir.  

Kayseri ve Samsun’dan gönderilenler, Malatya üzerinden, Sivas, Mamuretülazîz ve 

Erzurum tarafından gönderilenler Diyarbekir-Cizre yolundan, Musul’a sevk edilmişlerdir. 

Urfa’dan Resulayn ve Nusaybin yoluyla gidenler daha sonra Arapların saldırılarından 

korunmak amacıyla Siverek üzerinden gönderilmişlerdir. 

Hükümet komiteci Ermenilerin sevklerine özel bir ilgi göstermekte olup Maraş’a gelecek 

olan İzmirli komiteciler için önceden haber  vermiştir.167 

 Haleb Vilâyeti ve Haleb Komisyonuna gönderilen yazıda168 Haleb Vilâyetinin dağıtım 

merkezi olduğu, gelecek Ermenilerin izdihâm ve intizârlarına meydan verilmeksizin doğrudan 

doğruya sevkedilmeleri, “bekletilmelerinin caiz olmadığı169” bildirilmiştir. Aynı yazı Konya’ya 

da yazılmıştır.170 Muhacirlerin sevkleri esnasında buralarda çok fazla birikmelerinin asker 

sevkıyatına171 da olumsuz yansıdığı belirtilmiştir.  

Halep ve Konya gibi toplanma merkezlerinde, Ermeniler uzunca bir süre kalabalık bir 

şekilde kaldıklarından doğal olarak sağlık sorunlarının da ortaya çıkması gecikmemiştir. Bu 

konuda en etkili yöntemi devlet, Halep’te 850 yataklı bir hastane kurup başına da bir Ermeni 

                                                           
161 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.57vd 
162  Bir ara yollar tıkanıp Ereğli'de aşırı birikme olunca bazı Ermeniler ihtida ederek burada kalmak istemişlerse de 
“sevkiyâtın te’hîrinden dolayı kalan ve yollar açılır-açılmaz sevkleri tabî‘î olan Ermenilerin tervîc-i ihtidâları 
bi't-tab‘ muvâfık-ı siyâset olamaz” denilerek müsaade edilmemiştir. Bkz. BOA.DH.ŞFR 61/252 
163  K. Çiçek, a.g.e., s.99 
164 BOA. DH.ŞFR 58/247; BOA.DH.ŞFR 58/271; BOA.DH.ŞFR 59/20 
165 BOA. DH.ŞFR 60/190  
166 BOA. DH.ŞFR 62/199; BOA.DH.ŞFR 59/190  
167 BOA. DH.ŞFR 69/261 
168 BOA. DH.ŞFR, 54-A/389 
169 BOA. DH.ŞFR 56/87  
170 BOA. DH.ŞFR 56/105  
171 BOA. DH.ŞFR 54-A/392  
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olan Dr. Altunyan’ı atayarak almıştır. Cemal Paşa da Suriye’de172 yayılan tifüs salgınının 

önünü alabilmek için sıkıyönetim alan etmiştir.  

Konya’da ise bu konuda en iyi hizmet, yaklaşık günde 300 Ermeninin hizmet aldığı 

Amerikan Hastanesinde verilmiştir. Özellikle çocuk ve yaşlıları etkileyen hastalıklardan 

dizanteri, sıtma ve bitlenme gibi durumlar, bütün toplanma merkezlerinde yaşanıyordu. 

Kampların seyyar olması, doktor ve ilaç ihtiyacının savaş nedeniyle tam olarak 

karşılanamaması, savaş nedeniyle fiyatların oldukça artması nedeniyle özellikle misyoner 

raporlarında, sayıları yüzleri geçen toplu ölümlerin olduğu kayıtlıdır.173 Bunların beslenmeleri 

hakkında devletin ayırdığı ödenekler hakkında yukarıda bilgi verilmiştir. Ancak Konya ve 

Halep gibi toplanma merkezlerinde halkın durumunun, Pozantı-Tarsus arası gibi dağlık yerlere 

göre daha iyi olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerektir.  

Aslında 1914 yılı üretim bakımından oldukça verimli bir yıl olmasına rağmen, savaş 

başladığında İstanbul’da dahi gıda stokları ancak 6 aylık kadardı. 1915 yılının hem verimsiz bir 

yıl olması hem de hasat yapacak erkeklerin köylerden cephelere çoktan çekilmiş olması gibi 

nedenlerle, zaten fiyatlar oldukça yükselmişti. Ayrıca savaş nedeniyle devletin hem fiili hem de 

maddi gücü ithalat yapılmasına imkan vermemekteydi.174  

Devletin silah altına aldığı muharip sınıfın %80 gibi çok önemli bir oranı tarım 

sektöründe müstahdem çiftçi sınıfıydı. Daha önce söylendiği gibi 1914 yılı çok bereketli 

geçmiş olmasına rağmen ertesi yıl savaş şartlarından dolayı bütün çeşitlerde üretim yaklaşık 

%30 nispetinde düşmüş, ithalat ise neredeyse sıfıra düşmüştü.  

Bu zamana kadar İstanbul’da Merkez Mubayaa Şirketi isimli şirketleriyle 

(Zentraleinkaufsgesellschaft) zeytinyağı, buğday, yumurta ve zahire gibi satın alabildiği her 

türlü gıda maddesini sömürge zihniyetiyle ülkelerine taşıyan Almanlar, bir süre sonra bunun 

Osmanlı ekonomisini mahvedeceğini anladıklarından bundan vazgeçerek ilgili nezaretlere 

yerleştirdikleri müşavirler vasıtası ile üretimin artırılması ve iç piyasanın canlanması için gayret 

sarf etmeye başladılar. Öyle ki yıllardır açık veren Osmanlı dış ticareti, ilk defa fazla vermeye 

başlamıştı. Bu amaçla Ziraat Nezareti bünyesinde başına Alman kökenli bir uzman olan Hahl 

isimli birisi getirilen bir istihsali artırma komisyonu kurulup çiftçi eğitildiği gibi, tarım aleti ve 

                                                           
172 George Young adlı fahri bir ABD konsolosu bölge izlenimlerini bir rapor halinde Büyükelçi Morgrenthau'ya 
gönderdi ise de ne yazık ki bu raporlar Morgrenthau'nun gündemine girememişlerdir. Bu raporlarda Young'un 
verdiği bilgiler Osmanlı belgeleri ile paralellik gösterir. Kendisinin de pek güvendiğini belirttiği ancak yine de 
aktardığı duyumları ise Morgrenthau'nun daha çok hoşuna gitmiş olup bu kısımlar Konsolos Davis ve Leslie'nin 
raporlarına benzemektedir. Bkz. Hikmet Özdemir vd., Ermeniler: Sürgün ve Göç, Ankara 2005, s.72-75 
173 K. Çiçek, a.g.e., s. 268vd. 
174 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomisi, Ankara 1994, s.30 
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tohum dağıtma, sulama projeleri yapılması gibi (Konya Ovasında 6.000 hektar arazi sulanabilir 

hale getirilmiştir) projeler uygulamaya konulmuştur. Çiftçilerin askere alınmasından 

kaynaklanan boşluğu doldurmak için “Zirai Mükellefiyet Muvakkat Kanunu” çıkartılmış, buna 

göre askerlik hizmeti dışında kalanlara çiftçilikle ilgili sektörlerde çalışma mecburiyeti 

getirilerek belli miktarlarda arazide ekim-dikim yapma şartı getirilmiştir. Ancak tüm bu 

tedbirlere rağmen zirai üretim artırılamayınca, her vilâyette 27 Temmuz 1914 tarihli “Tekalifi 

Harbiyenin Suret-i Tarhı” kanunu ile bedeli sonradan ödenmek şartı ile çiftçinin elindeki 

mahsule el konulmuş, ancak enflasyon nedeniyle hiç bir zaman tam olarak karşılığı 

ödenememiştir. 

Bu yıllarda Ermenilerden ziyade cephede savaşan askerin dahi açlık sınırlarında 

gezindiği, kendilerine günlerce sıcak yemek verilemediği gibi bazen ekmek dağıtımında bile 

sorunlar yaşandığı, hatta askerin açlıktan ot yiyerek bazen bunlardan zehirlenerek hayatını 

kaybettiği, hem yerli hem de yabancı yazarların eserleriyle sabittir.175  

İzmit’ten sevk edilmekte olan Ermenilerin, Adapazarı, Geyve üzerinden doğrudan 

doğruya Konya'ya kadar bilet verilerek her hangi bir istasyonda indirilmemeleri176 bildirildiği 

gibi kafilelerin burada fazlaca bekletilmemeleri177 ve bir an önce yerlerine varmaları için 

gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Karaağaç ahalisi178 de İzmit’ten sevk edilmektedir.  

Bütün vilayet ve Mutasarrıflıklara gönderilen 6 Ağustos 1915 / 17 Kânun-ı Sâni 1331 

tarihli yazı ile “gönderilmelerine karar verilen yerli ve diğer vilayetlerden gelen yabancı 

Ermenilerden bir kısmının, bazı mahallerde memurlardan aldıkları vesîkalarla vilayetler 

arasında gezip tozdukları  haber alındığından, bundan sonra hiçbir Ermeni'nin nezâretten izin 

almadan bulunduğu kazâdan dışarı çıkmasına katiyyen müsaade edilmemesi179” gerektiği 

bildirilmiştir.  

26 Ağustos 1915 tarihli yazı ile Halep Vilayeti’nden, kabul edilen Ermenilerin 

kesinlikle  bölgede nisbi çoğunluk elde etmemelerine ve gerekirse Urfa’ya gönderilmeleri 

istenmiştir.180 Aynı tarihte Urfa’ya yazılan yazı ile de bu durumda olanların Musul ve Zor’a 

sevkleri istenmiştir.181
 

                                                           
175 V. Eldem, a.g.e.,  s.34vd. 
176 BOA. DH.ŞFR 55/70  
177 BOA. DH.ŞFR 55/108  
178 BOA. DH.ŞFR 57/373  
179 BOA. DH.ŞFR 60/172  
180 BOA. DH.ŞFR 55-A/145  
181 BOA. DH.ŞFR 55-A/146  
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 Bir ara Adana toplanma merkezinde çok fazla birikme olduğundan “Ereğli'den gidecek 

kâfilelerin Adana'ya uğratılmayarak doğruca Maraş üzerinden Urfa'ya sevkleri” 26 Ağustos 

1915’de, Muhacirin Müdürü Şükrü Beye bildirilmiştir.182
 

 Ulukışla menzil nokta kumandanlığında çalışan Baytar Kolağası Cemal Bey ile iâşe 

memûrluğunda bulunan Osman Beyin Ermenilerden ucuza eşyâ alarak memurluk haysiyetini 

yere düşürdüklerinden cezalandırılmaları bildirilmiştir.183  Tüm arşiv belgelerinin verdikleri 

bilgiler bir araya getirilirse aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkartılabilir.    

Nereden  Nereye  Şifre No  
Van, Bitlis ve Erzurum Urfa (merkez hariç), Musul’un güneyi 53/91, 53/94 
,Nefs-i Adana, nefs-i Sis ve 
nefs-i Mersin müstesnâ olmak 
üzre Adana, Mersin, Kozan, 
Cebel-i Bereket livâları, 
İskenderun, Bilan, Cisr-i Şugûr, 
Antakya kazâları, merkez hariç 
Maraş Sancağı ,  

-Suriye Vilâyeti'nin doğusu Haleb Vilâyetinin 
doğu ve güney doğusu 
 
-Maraş komitecileri Konya'ya 

5-3/92, 53/94,  
(54-A/272 Maraş) 
  
 
-63/191 

Kayseri Küçük İncesu Konya Aksaray gibi Ermenisiz bir yere 
53/246  
 

Trabzon, Ma‘mûretü'l-azîz, 
Sivas, Diyarbakır vilâyetleriyle  
Canik 

Musul vilâyetiyle Urfa ve Zor 
-[Daha sonra bu karar Sivas, Diyarbekir, 
Ma‘mûretü'l-azîz ve    Kayseri  için sadece 
Musul olarak düzenlenmiştir]  

-54/87  
 
 
-56/308 

Ma‘mûretü'l-azîz,  Canik ve 
Sivas'tan 

Merkez hariç Urfa 4/337  

Karesi Hüdavendigar  54/336, 54/376  

Zeytun Konya Sultaniyye (Karapınar) 54-A/70  

İzmit Haleb 4-A/264  

Eskişehir Halep 55/115 

Diyarbakır, Mardin Musul 
-Diyarbakır 56/90 
 
-Mardin56/85 

Ankara Diyarbakır ve Zor ,Haleb ve Zor'a  
-57/216  
-68/66 

İzmir 
Musul, Zor  
 

Musul 58/247  
Zor  69/261 

Balıkesir Konya  62/220 

İstanbul (suçlular) Zor 65/95 

                                                           
182 BOA. DH.ŞFR 55-A/153  
183 BOA. DH.ŞFR 57/379  



III. BÖLÜM 

 

TEHCİR YOLLARININ DÜZENLENMESİ VE TEHCİRİN UYGULANMASI 

 

A- ERZURUM-MALATYA-MUSUL HATTI 

Erzurum şehri tehcir uygulamasında ayrı bir yere sahiptir. Rus sınırına yakınlığı 

sebebiyle ilk uygulamalar bu şehirde olmuştur. Çok az süre tanındığı iddiası yanlış olup 

komitelerle ilgisi olmayanlara, en az on beş gün müddet verilmiştir.1  

Bu konuda bilgi veren Almanya Erzurum Konsolosu Von Scheubner-Richter, on dört 

gün, Harput Amerikan Konsolosu Leslie Davis de tehcir edilecek şahsa göre en az iki ile 

yirmi gün arasında mühlet verildiğini söylemektedir. Harput Amerikan Protestan Misyoneri 

Henry H. Riggs de şehirde tehcirin 26 Haziran günü ilan edildiği halde, ilk hareketin 31 

Temmuzda gerçekleştiğini bildirmektedir. Genelde ilk hareket ettirilenler, yukarıda da 

söylendiği gibi doğrudan komiteler ile ilgisi olan terörist Ermenilerdir.2 Bunlar bir çok şehirde 

Haziran ve Temmuz aylarında yerlerinden çıkartılmış olup diğerlerine Eylül ayı gibi sıra 

gelmiştir. Erzurum Ermenileri, önceleri Kastamonu ve Sivas’a doğru gönderildilerse de 

sonradan bunun uygun olmadığı anlaşılıp Urfa, Musul’un güneyi ve Zor’a 

yönlendirilmişlerdir.3  Şehirden Alman Konsolosuna göre 16 Haziran da çıkartılan ilk kafile, 

Harput üzerinden Urfa’ya ulaşmıştır. Bu havalide genel olarak kullanılan güzergah ise 

Erzurum, Bingöl, Diyarbekir yoludur. Ancak elbette istenmeyen hadiseler de yaşanmamış 

değildir. Erzurum Erzincan arasında yaklaşık 500 kişilik bir Ermeni kafilesinin Kürtler 

tarafından katlediğildiği haberinin alınması üzerine, 14 Haziran 1915 tarihinde Bitlis, 

Diyarbekir ve Mamuretülazîz vilayetlerine yazılan şifre ile bu tür hadiselerin kesinlikle en 

ağır şekilde cezalandırılması istenmiştir. Alman konsolosu ile Osmanlı devletinin iç 

yazışmaları arasında, ne tarih ne de bunların gönderildikleri yer konusunda birliktelik yoktur. 

Yine 27 Temmuz tarihinde Erzurum Vilayeti, Dersim eşkıyasının gerçekleştirdiği yeni bir 

katliamı merkeze duyurmaktadır. “Dersimlilerin bu sûretle tevâlî-i cinâyetleri kat‘iyyen câ’iz 

olamayacağından” denilerek Ma‘mûretü’l-azîz Vilâyeti'ne bu saldırıların önlenmesi emri 

verilmiştir.4 

                                                           
1 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Ankara 2005,  s.89vd. 
2 K. Çiçek, a.g.e., s. 91vd. 
3 K. Çiçek, a.g.e., s.160vd. 
4 BOA. DH. ŞFR, nr. 54/162 
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Ermeni kafilelerine Kürtlerin, eşkıyaların ve Urban aşiretlerinin gerçekleştirdiği 

saldırılarda ölenlerin sayısının en fazla 10.000 kadar olduğu hesaplanmaktadır.5 Bu hat 

boyunca Ermenilerin katliam edildikleri, kadın ve kızlarına tecavüz edilip zorla tehcir edilerek 

yayan yürürken ölenlerin kuyulara atıldıkları, çocuklarının açlık ve soğuktan öldükleri, 

mallarının gasb edildiğine dair Romanya’da L'Independance Roumaine6 ve diğer 

gazetelerdeki yalan ve maksatlı yazılar tekzip edilerek, işin iç yüzünün gazetelerde 

yayınlattırıldığı Bükreş Sefaretince bildirilmiştir.7 Tüm vilayet ve mutasarrıflılara gönderilen 

yazı ile tehcir esnasında kafilelere saldıranların kesinlikle cezalandırılmaları, şimdiye kadar 

cezalandırılanların da merkeze bildirilmeleri istenmektedir.8    

Avusturyalı araştırmacı Annette Höss, Erzurum Ermenilerinin hareket tarihlerini farklı 

yerlerde farklı zamanlarda vermekle beraber, 16 Haziran gecesi zenginlerden oluşan ve 

Diyarbekir'e gönderilen bir kafilenin, Kiğı ve Palu arasında iken hepsinin öldürüldüklerini 

iddia eder.9 Oysa Erzurum'dan güneye indirilen bütün kafileler ya Bingöl üzerinden 

Diyarbekir'e veya Harput üzerinden Urfa'ya  gelmişler ve buralardan taksim edilmişlerdir. 

Oysa Kiğı ve Palu Erzurum-Diyarbekir güzergahı  üzerinde değildir.  

Malatya’dan Musul’a gönderilecek olan Ermeniler genel olarak Urfa üzerinden 

gönderildikleri halde, bu yolun tamamen tıkanıp izdihamın görüldüğü durumlarda Diyârbekir 

üzerinden Musul'a sevkleri uygun görülmüştür.10 Sayıları kırk bine yakın Kâhta Ermenilerinin 

Musul'a sevkleri, Urfa Mutasarrıflığı'na bildirilmiş ise de Urfa, Zor, Haleb havalisinin 

vilâyât-ı şarkıyyeden gelen Ermenilerle dolduğu ve Diyârbekir tarîkiyle Musul'a sevk 

olunmaları istenmektedir.11 Yine Adana, Erzurum, Bitlis, Haleb, Diyârbekir, Sivas, 

Ma‘mûretü'l-azîz, Urfa, Kayseri, Canik,İzmit Vilâyet ve Mutasarrıflıklarına gönderilen şifre 

ile artık Zor sancağında %10 nisbetine gelindiğinden, Haleb vilâyetinin güneyi, Sûriye 

vilâyetinin doğusu ve Kerkük livâsında iskan edilmeleri istenmiştir.12 

                                                           
5 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Ankara 2001,, s.60 
6 Yazarsız, Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) 
Nşr. E. Cengiz,  Ankara 1983, s. 333; Aynı gazetenin 12 Şubat 1915 tarihli nüshasında da Sazanof’un Duma’da, 
“Ermenilerin Ruslarla birlikte Devlet-i Aliyye’ye karşı harbetmekte oldukları yazılmaktaydı. Aynı husus 5 
Teşrin-i Sani 1916 tarihinde Londra Lyceum Club’de Noel Buxton tarafından “Sırbistan ve Belçika’nın 
müttefiklere yaptıklarından çok daha cesurane (devlete malik olmadıklarından) olarak Ermenilerin Rusların 
yanında savaşarak İngilizlere yardım ettiklerini” söylemektedir.   
7 BOA. HR.SYS 2882/14  
8 BOA. DH.ŞFR 55-A/84  
9 BOA. Hikmet Özdemir vd., Ermeniler: Sürgün ve Göç, Ankara 2005,, s. 82 
10 BOA. DH.ŞFR 56/168  
11 BOA. DH. ŞFR, 57/245 
12 BOA. DH. ŞFR, nr. 54/413 
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Bunlardan, Urfa’dan Diyarbekir’e gönderilen Süryânî Kadîm Cemâ‘ati'nden13 Corci 

Ressam isimli Ermeninin, hat boyunca komitecilerle haberleştiği istihbar edildiğinden, tetkiki 

istenmiştir.14  

7 Eylül sene 1331/20 Kasım 1915 tarihli yazı ile Diyârbekir, Mardin ve Kayseri 

taraflarından gelecek Ermenilerin, Haleb'e uğratılmayarak Musul'a sevkleri münâsip görülmüş 

ve Urfa ile Diyârbekir'e teblîğ edilmiştir.15 13 Eylül 1331/26 Kasım 1915’de de Musul'a 

sevkedilmek üzere Diyarbekir’e gelen Ermeni kâfilelerinin Urfa'ya gönderilmeyip Mardin 

yoluyla sevkedilmeleri ve bu sûretle Urfa'da ki izdihâmın izâlesi öngörülmektedir.16 Yine 

Elazığ’dan Urfa’ya indirilmeye çalışılan bir kafile muhafızlarının görev gereği kendilerini 

terk etmek zorunda kaldıklarından, Arap aşiretlerinin saldırısına uğradığından bundan sonra 

Diyarbakır üzerinden Musul’a gönderilmeleri tavsiye edilir.17 Ancak Musul Vilayetine 

bilahire yazılan yazıyla, şimdiye kadar gönderilen göçmenlerin kesinlikle Bağdat hattının 

kuzey  ve doğusuna yerleştirilmeyip batısının tercih edilmesi istenmiştir.18 Urfa ve Zor 

Mutasarrıflıklarına yazılan yazı ile de gönderilenlerin Bağdâd hattının [şark] ve cenûb 

kısmına tesâdüf eden arâzîde iskân edilmeleri  istenmiştir. 19 

Erzurum Ermeni muhâcirleri, Diyarbekir’den Musul'a gönderilmiş olup Cizre'den sonra 

vilâyet hudûdunda Musul jandarmaları tarafından teslim alınmışlardır.20 Cizre'de Demirkapı menzillerine 

zahire ve cephane nakleden kafilelelere, bazı Ermeni ve Yezidilerin ortak saldırılar düzenlemeleri üzerine üzerlerine gidilmiştir.21 

Hat boyunca, hükümetin yayınladığı kanunlar haricinde davrananlar ve Ermenilere karşı 

suç işleyenler, görevleri ne olursa olsun cezalandırılmışlardır. Behisni Kaymakâmı Edhem 

Kadrî Beyin zimmetine mal geçirdiğinden Divan-ı Harbe sevkleri emredilmiş22, Sivas 

Vilayetine ise, Kaymakam Vekili Fahri Efendinin tehcir esnasında önlem almadığından ve 

Koçhisar hükümet memûrlarından Halim Efendinin -İstanbul’da sakin Oskinyan isimli bir 

Ermeni tarafından yeğeni Maryam’ı alıkoyarak nikahlaması- şikayetiyle soruşturulması 

bildirilmiştir.  

                                                           
13 BOA. DH.ŞFR 58/264  
14 BOA. DH.ŞFR 58/262  
15 BOA DH. ŞFR, 56/85  
16 BOA DH.ŞFR 56/180  
17 BOA DH.ŞFR 57/190 
18 BOA DH. ŞFR, nr. 54/83  
19 BOA DH. ŞFR, nr. 54/84 
20 BOA DH.ŞFR 56/387  
21 BOA DH.ŞFR 61/101 
22 BOA DH.ŞFR 60/61 ; BOA DH.ŞFR 61/165 ;  
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Erzurum Ermeni Katolik rahiplerinden olup Sivas'a sevkedilmiş olan Vahan ve 

Koçoryan Serop efendilere uygun şekilde muamele edilmesi23 istendiğinden, genelde sevk 

edilmeyen din adamlarının mecburi hallerde nispeten yakın mevkilere gönderildiklerini 

öğrenmekteyiz.  

Trabzon, Bitlis, Mamûretülazîz, Diyârbekir, Musul vilâyetlerine, Kürtçe bilen 

Ermenilerin Rusya içlerinden oldukça külliyetli altınla sınıra gelip bölgeye geçecekleri 

bildirilerek dikkatli olmaları tavsiye edilmiştir.24  

 

B- SİVAS-MALATYA-MUSUL HATTI 

Sivas Vilayetinden daha da öne çıkan bir merkez Merzifon olup buradan gönderilen 

Ermeniler, diğer yerlere göre dış basında kendilerine daha fazla yer bulmuşlardır. Bunda, hem 

burada yer alan Merzifon Anadolu Kolejinin25 faaliyetleri, hem de Hınçak örgütünün yönetim 

merkezi olması etkili olmuştur. Halep ve Musul’a sevkedilen Merzifon Ermenilerinin bir 

kısmı Müslüman olup vilayet içlerine gönderilmişlerdir. Kolej Merzifon Ermenileri için bir 

nevi toplanma ve sığınma yeri haline geldiğinden, bir süre sonra boşaltılmış ve son olarak da 

kız talebeler öğretmenleri26 ile 2 Ağustos günü Sivas’a gönderilmişlerdir. Merzifon 

Konsolosunun  raporuna göre, diğer vilayetlerde araba sıkıntısı çekilmesine rağmen bura 

Ermeniler; arabalarla gönderilmiş ve öğretmenler muaf oldukları halde gönüllü olarak tehcire 

katılmışlardır.27  

Merzifon, Amasya, Samsun yörelerinden çıkartılan Ermenilerin durumları hakkında 

hatıralarını kaleme alan Mary L. Graffam’ın verdiği bilgilere göre, Bayan Mary Ermenilerle 

beraber yaklaşık Malatya’ya kadar yürümüş, üzerinde çok fazla spekülasyon yapılan “Tohma 

suyuna atılma korkusunu” onlarla beraber yaşamış, ancak köprü kayıpsız geçilmiştir. Bayan 

Mary genel olarak hükümetin iyi niyetli olduğunu söylemekte ise de Kürtlerden ve görevini 

istismar eden jandarmalardan şikayetçidir. Özellikle üst düzey görevlilerin suiistimalleri 

                                                           
23 BOA DH.ŞFR 95/109 
24 BOA DH.ŞFR 77/47 
25 Bu kolej Osmanlı topraklarında bulunan en büyük yabancı misyoner okulu olup öğretmenleri ABD’de yüksek 
öğrenim görmüş olan Ermeni gençleriydiler. Okul ve faaliyetleri hakkında Bkz. A. Tuzcu, “Merzifon’da Ermeni 
Ayaklanmaları”, LVII/220, (Aralık 1993), s.795vd.; Anadolu'nun tamamında kurulan Ermeni okullarına ve  
misyonerle ilişkileri konusunda genel bir bakış için bkz. N. Tozlu, “Osmanlı Devletinde Ermeni Eğitim 
Kurumları ve Faaliyetleri”,  Yeni Türkiye 38, (Ankara Mart-Nisan 2001), s. 921-934 
26 63 kız öğretmenleri Miss Gage ve Miss Willlard ile gönderilmişlerdir. Bkz. K. Çiçek, a.g.e., s.129 
27 K. Çiçek, a.g.e., s.122vd. 



 

 

 
 

103 

engellemek için canla başla çalıştıklarını belirtirken ”fakat bu bir sel, önüne aldığını 

götürüyor” demektedir.28  

Urfa Mutasarrıflığına 24 Haziran [1]331 / 6 Eylül 1915'de gönderilen yazı ile, Canik ve 

Sivas'tan gönderilecek Ermenilerin, Mamuretülaziz - Diyarbekir yoluyla gelecekleri 

bildirilmektedir.29  

 27 Haziran tarihli Sivas vilayetine gönderilen yazıyla, “Harb mıntıkalarına  yakın olan 

Kemah, Kuruçay, Zara, Refâhiye, Suşehri, Karahisar, Alucra, Giresun ve Tirebolu kazâlarında 

sevk esnasında firâr veyâ ihtidâ ederek kalmış olan Ermenilerin, düşmana câsusluk 

etmelerinden dolayı vilayetin güneyine sevk edilmelerine karar verilmiştir.30  

Sivas, Trabzon, Erzurum, Mamûretülazîz, Diyârbekir, Bitlis vilâyetleriyle Cânik livâsı 

dâhilindeki Ermenilerin sevki esnâsında kânûna aykırı hareketleri gözlenen memûrlar ve 

jandarma haklarında muhakeme başlatılarak derhal Divan-ı Harbe sevkleri emredilmiştir.31  

Yine Sivas Vilayetine32 yazılan emirle, “Gürün kaymakâmı Şuayb Efendinin, Ermeni 

işlerindeki ahvâl ve yakışıksız hareketlerine binâen, Dîvân-ı Harbe verilmesi lüzûmu ve işten 

el çektirilmesi” bildirilmiştir. Akdağ Madeni ve Boğazlıyan Ermenilerinin ise Sivas vilayeti 

dahilindeki mücavir köylere nakli, Ankara Vilayetine yazılmıştır.33  

 Elazığ’da da bir Amerikan misyonu ve koleji olduğundan, bu şehrin tehciri dış 

kaynaklarda oldukça fazla yer bulmuştur.34 Bunlardan en önemlileri elbette Harput Amerikan 

Konsolosu Leslie A. Davis ve Halep Konsolosu Jackson’un raporlarıdır.35 Davis’e göre 

Harput’ta hicret 1 Temmuz da başlamış olup istikamet Urfa idi. Konsolos bu iki vilayetin 

yaklaşık 15-20 günlük bir yol olduğunu, yol üzerine bir iki köyden başka yerleşim birimi 

olmadığını, ve Vali ile görüştüğünde, yolculuk esnasında Ermeniler haricinde hiç kimsenin 

onlara katılıp yardım edemeyeceğinin söylendiğini aktarmaktadır. Ancak daha sonra 

yayınlanan raporlarında ise görüşmesinin sadece ABD vatandaşı olan Ermenilerin yerlerinde 

bırakılmaları konusunu kapsadığını belirtmektedir. Bu görüşmede Misyoner Riggs ve Mr. 

Ehmann da olduklarından bunların raporları da incelenmelidir. Riggs’in raporuna göre 

                                                           
28 K. Çiçek, a.g.e., s.153vd 
29 BOA. DH. ŞFR, 54/337 
30 BOA. DH.ŞFR 71/12 
31 BOA. DH.ŞFR 56/179  
32 BOA. DH.ŞFR 57/413  
33 BOA. DH.ŞFR 54-A/257  
34 Harput Ermenilerinin durumları, Müslümanlarla ilişkileri ve Harput'ta bulunan Amerikan misyonerlerinin 
günlüklerinin etraflı bir şekilde incelendiği Bkz. Osman Kılıç, “Harput'ta Ermeni Katliamı Yapıldı mı?”, Ermeni 
Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara 2003, s. 81-95; Harput'ta Amerikalıların faaliyetleri için 
bkz. Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara 2003 
35 K. Çiçek, a.g.e., s.170vd.  
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görüşmede tehcirin geciktirilmesi, vasıta sorunu, tutukluların salıverilmesi, yaşlı, hasta ve 

çocukların affı, muhtaçlara yardım, Amerika’ya para nakli muhacirlere refakat konuları 

görüşülmüş olup vali, bunlardan sadece tehcirin geciktirilmesi ve muhacirlere refakat 

konusunu kabul etmeyip diğer meseleleri kabul etmiştir. Konsolosun raporuna göre, 1 

Haziran günü Harput’tan çıkartılanlar aynen bugün devlet karayolunun geçtiği güzergahtan 

geçirtilmişlerdir. Konvoyun 13. Gün Malatya’ya vardığını ve koruma karşılığı aldıkları 200 

lirayla bölgeyi terk eden polislerin ardından Ermenilerin, Akçadağ36 Kürtlerine terk 

edildiklerini yazar. 32. Gün Kahta’ya ulaşan konvoyun 52. gün Kürtler tarafından donlarına 

kadar soyulup çırılçıplak yürümek zorunda kaldıklarını yazar. 60. gün Viranşehir’e varan 

kafile37, buradan trenle Haleb’e götürüldü demektedir. Ancak konsolosun Mamuretülazîz 

vilayetinden “mezbahane” diye bahsetmesi ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi olup 

devamlı soyulduğunu bahsettiği Ermenilerden, yanlışlıkla gönderilen Protestanların geri 

dönmek için 50-100 lira rüşvet verebildiklerini de söylemesi ilginçtir. Ermenilerin tehcir 

esnasında maruz kaldıkları durumları bu kadar abartılı yorumlarla anlatan Davis’in, 

Ermenilerin bizzat kendileri hakkındaki düşüncesi de incelenmelidir. Davis’e göre;38 

 “Olaylar esnasında bir tek Ermeni bile canını kahramanca feda etmek yoluna 

gitmediğinden, dini ve ahlâkî ilkelere sahipsiz olmayan temelsiz bir ırktırlar. Anneler kendi 

canlarını kurtarabilmek için en aşağılık ve barbar bir Türk’e kızını verebilmektedir. Ölümün 

eşiğindeyken bile dinlerini değiştirmek, yalan ve hile, para aşkı, bunlar için önemsiz 

günahlardır. Bir defa, Amerikan İlahiyat Semineri Ermeni öğrencileri tutuklandıklarında 

kendilerini kurtarabilmek için, birbirleri hakkında iğrenç iftiralar uydurdular. Dürüstlük bu ırk 

arasında bilinmemekte olup insanın hayranlık duyacağı değil, acıyacağı bir millettirler.” 

 Sevkiyat tamamen sorunsuz bitirilmiş olmayıp bu aylarda jandarmalara ateş açıldığı 

vaki olmuş ve 5-6 jandarma şehit olmuştur. Ayrıca komiteciler, Harput hapishanesini 

yakmışlardır. 

Mamûretülazîz Vilâyetine 16 Kânûn-ı Evvel [1]331 / 28 Kasım 1915’de “Kahta 

Kaymakâmı Hakkı Beyin, Malatya'dan yola çıkarılan Erzurum Ermeni kâfilesini sevke memûr 

Hısnımansûr kaymakâmından, yetkisi olmayarak almak için kazâsı hudûdunu tecâvüz etmesi 

üzerine, aralarında ihtilâf vukû bulmuş ve bu hâl, kâfilenin üç gün dağ başında kalmasını ve 

emvâlin gasb olunarak kâfilenin perişan olmasına sebep olmuş olduğu ve Kahta kazâsından 

                                                           
36 Akçadağ Malatya Kahta karayolu güzergahında olmadığı gibi halkı da Kürt değildir.  
37 3000 kişilik Harput konvoyundan 35 kadın ve 1800 kişilik konvoydan da 150 kadın ve çocuk kaldığını yazar. 
Bkz. K. Çiçek, a.g.e., s.187 
38 K. Çiçek, a.g.e., s.193vd. 
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geçirilen diğer Ermeni kâfileleriyle yerli Ermenilerin sevki esnâsında, bir çok para ve eşyâ 

Hakkı Bey tarafından teslim alındığı hâlde mâl sandığına teslîm olunan akçe sadece on bin 

kuruş  olduğundan, Divân-ı Harb'e verilmesi gereği Hey’et-i Tahkîkiye Re’isi Mazhar Bey 

tarafından bildiriliyor39” denerek görüşleri istenmektedir. Yine bu vilayete 25 Kasım 1915 

tarihinde verilen emirle havalar iyice soğuduğundan başlarında bir erkek bulunmayan çocuk 

ve kadınların sevklerinin tehiri istenmiştir.40  

 Sivas, Kastamonu, Mamuretülazîz vilayetleri dahil, tehcire tabi bütün vilayet ve 

mutasarrıflıklara yazılan yazıyla sevkedilen Ermenilerin devlet ve askerlik işlerinde kesinlikle 

istihdam edilmemeleri, 8 Şubat 1332 / 21 Nisan 1916 tarihinden sonra ellerindeki bu meyanda 

hiçbir belgenin de kabul edilmemesi istenilmiştir.41  

Ermenilerden sevkiyat esnasında kuduz köpek tarafından ısırılanlar, İstanbul’a celb 

edilmişler ve tedavileri, Dar’ül Kelb Tedavihanesinde tamamlanmıştır. Ancak Canik vilayeti 

Ermenilerinin bu durumu İstanbul’a gidebilmek için istismar ettiklerini düşünen hükümet, bu 

durumun araştırılmasını istemiştir.42   

Tehcire tabi bütün vilayet ve mutasarrıflıklara, tehcir edilecek olan Ermenilerin 

özellikle komitecilerle alakası olanların bir şekilde fırsat bulup ortadan kaybolduğu 

durumlarda, bunun derhal resmi yazı ile bildirilmesi ve mümkün olduğu kadar gözetimin sıkı 

tutularak kaçmalarına meydan verilmemesi istenmiştir.43 Trabzon Ermenileri Sivas yolundan 

sevk edildiklerinden Erzurum, Sivas, Mamuretülazîz, Diyârbekir, Sûriye, Haleb, Zor, Urfa'ya 

gönderilen yazılar ile yanlışlıkla44 gönderildikleri anlaşılan Katolik Mısıryan, Tahtacıyan, 

Kaydakyan ve Giresun'dan Galrosyanla âilelerinin orada iseler buldurularak bulundukları 

mahallerde bırakılmaları istenmiştir. Bunlar gönderildikleri mahallere Erzincan ve 

Gümüşhane üzerinden gönderilmişlerdir. Konsolos Hezier’in “duyduğu dedikodolara göre” 

buradaki komite üyeleri ise deniz yolu ile Samsun‘a nakledilmişlerdir. Ancak bu konuda şu 

ana kadar hiçbir Osmanlı belgesi bulunamamıştır. Öyle ki bu esnada asker sevki için dahi 

                                                           
39 BOA. DH.ŞFR 59/146; BOA.DH.ŞFR 59/235; BOA.DH.ŞFR 58/47; BOA.DH. KMS. 49-2/19 
40 BOA. DH.ŞFR 58/124  
41 BOA. DH.ŞFR 73/54 
42 BOA. DH.ŞFR 79/14 
43 BOA. DH.ŞFR 85/166 
44 Dr. Dodd, Konya’da bu yanlışlıkla gönderilen Protestan ve Katolik Ermenilerin rüşvet karşılığı geri 
dönebildiklerini, bundan da valilerden ziyade İttihat Komitesi ve Selanik Hizibi’nin sorumlu olduğunu 
söylemektedir.  
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kayık bulunamamaktadır. Zaten arkasından Rus uyruklu ve sonradan öldüğü söylenen bir 

kişinin şahitliğine dayanarak bu kayıkların açıkta havaya uçurulduğu iddiası gelmektedir.45 

 Musul ve Zor civarında, Irak cephesine olan yakınlıkları sebebi ile bazen iskan 

durdurulmuş olup buralara gelmeleri gerekenler, Haleb’in doğu ve güneyine sevk 

edilmişlerdir.46  

 

C- ADANA-HALEP-LÜBNAN HATTI 

Bu bölgeye genelde Konya üzerinden gelen Ermeniler, Adana-Halep yolu ile Musul’a 

sevk olunmuşlardır. Komitelerle alakası olan kişilerin sevklerine ise daha fazla dikkat 

edilmiştir.47 30 Ağustos 1915 tarihinde, elçisi Morgenthau’ya rapor gönderen Mersin 

Konsolosu Edward Natan, Tarsus’dan Adana’ya kadar bütün güzergahın Ermeniler ile dolu 

olduğunu, Adana’dan itibaren trenle gittiklerini, hükümetin kalabalığa rağmen bu işi gayet 

intizamlı organize ettiğini, ihtiyaçlı olanlara bilet tedarik edildiğini yazmaktadır.48  Adana'ya verilen 

emirle hasta ve özürlü ailelerinin kesinlikle sevk edilmemesi istenmiştir.49 

Adana Ermenilerinin sayısı, 1914 Osmanlı sayımına göre yaklaşık 50.000 kadar olup 

bunlardan 14.000 kadarı, Halep ve ötesine sürgün edilmiştir. Bunların nakledilmelerinde bir 

sorun yaşanmazken, Musa Dağı Ermenilerinin nakli büyük sıkıntılara sebep olmuştur.50 1915 

Eylülünde göç etmeyen 5.000 kadar Musa Dağı Ermenisi, 1.500 kadar asker tarafından 

kuşatılmış ve meydana gelen olaylarda 500 kadar asker şehit olduktan sonra 4.000 kadar 

Ermeni, bir Fransız savaş gemisi51 ile Port Said’e nakledilmiştir. 

                                                           
45 Trabzon Ermenilerinin nakli hakkında ayrıntılı bilgi için amerikan Konsolosu Heizer’in raporlarının yer aldığı 
Bkz. K. Çiçek, a.g.e., s.107vd.; Bu iddilara dayanılarak çizilmiş olan soykırım haritalarında Anadolu'da 
Ermenilerin yaşamadıkları yerler dahi soykırım noktaları olarak gösterildiği gibi, başta Trabzon olmak üzere 
bütün Karadeniz dahi katliama mekan olmuş gibi gösterilmektedir. Bkz. 
http://www.umd.umich.edu/dept/armenian/facts/genocide.html;  http://www.armeniapedia.org/index.php?title= 
Armenian_Genocide#The_Genocide 06/06/06, 00:06:20 
46 BOA. DH. ŞFR. 64/248; DH.ŞFR 64/239 
47 BOA. DH.ŞFR 87/335: “Hınçak ve Taşnak Ermeni ihtilâl komiteleri rû’esâsından ve eşirrâdan olmalarına 
binâ’en Musul'a teb‘idleri lüzûmu Konya Vilâyeti'nden teblîğ edilmiş olan Zaharyan Bezdifyan ve Ohanyan 
Kirkoryan ve Aşcıyan nâmlarında dört şahsın” 
48 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.58 
49 DH. ŞFR, nr. 56/27 
50 K. Çiçek, a.g.e., s.235 
51 Fransızların Ermeni ihtilalcileri kendi garantileri altında başta Marsilya olmak üzere faklı şehirlere 
nakletmeleri bir defaya mahsus olmayıp farklı örnekleri vardır. Örneğin 25 Mart 1896 tarihinde Oghassi, 
Ratchia, Eyak ve Meldj isimli dört Ermeni, bizzat Adana Fransız konsolosu tarafından gemiye bindirilerek 
Marsilya'ya gönderilmiştir. Bkz. Uğur Demirbaş vd., Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1879-
1918) I,  Ankara 2001, s. 55 ; 13 Mart 1897 tarihinde ise bu dört kişinin aynı yollarla yurda girdiği rapor 
edilmiştir. Bkz. U. Demirbaş vd., Osmanlı Belgelerinde...s.93 
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 19 Ağustos [1]331/1 Kasım 1915 tarihinde hemen hemen bütün vilayet ve 

mutasarrıflılara gönderilen yazılarla52 “Urfa Amele Taburunun bir bölüğündeki Ermenilerin, 

kazma ve kürekle hücûm ederek yüzbaşılarını ve Müslümanlardan bazılarını şehîd edip firâr 

eyledikleri, mahallinden bildirilmesi üzerine bu husûsda daha ziyâde müteyakkız 

bulunulması” emredilmektedir.  

Adana, Haleb, Sûriye vilâyetleriyle Urfa, Zor ve Mar‘aş livâları dâhilindeki Ermenilerin  

sevkinde, görevlerini kötüye kullanan memur ve jandarmaların derhal cezalandırılmaları için 

İstanbul’dan müfettiş gönderilmiştir.53 

 Haleb Vilâyetine 7 Temmuz sene 1332 / 20 Eylül 1916’da54 “İstanbul'dan Zor'a 

gönderilen yedi Ermeni'den ikisinin ve Haleb'den Zor'a sevk olunan yetmiş iki Ermeni'den 

üçünün, Zor'a geldikleri ve diğerlerinin muhâfazâlarına memûr jandarmalar tarafından para 

mukâbilinde salıverildiği anlaşıldığı Zor Mutasarrıflığı'ndan bildiriliyor. Muhâfız 

jandarmalar hakkında derhal tahkîkât icrâsıyla kendilerinin haklarında ki evrâkla birlikte 

Dîvân-ı Harb'e verilmeleri” emredilmektedir. Bu konuda suiistimalleri55 görülen herkesin 

derhal  cezalandırılması ayrıca bildirilmektedir.  

 Aynı vilayete yazılan bir başka yazıda, “ismiyle müsemmâ oteli idâre eden Baron 

nâmındaki yabancı Ermeni'nin otelini bir misâfirhâneden ziyâde kumâr-hâne olarak 

kullandığı ve gerek yerli gerek diğer mahallerden gelen yüksek mevkideki memûrların 

zevklerini tatmîn ettiği, kumâr borçlarına mukâbil bir çok paralar borç verdiği  ve esâsen bu 

gibi vasıtalarla pek ziyâde sevilen bir kimse olduğu ve bu sâyede orada öteden beri bir mevki 

tuttuğu gibi vilâyet memûrlarından bazılarına da muhtelif sûretlerle yakınlaşarak maksadına 

muvaffak olduğu haber alınmıştır. Bu şahıs hakkında ayrıca   kendisinin Ermeniler üzerinde 

de büyük bir tesîri olduğu ve bilhâssa sevkıyât sıralarında, vilâyette sahip olduğu nüfûzdan 

istifâde ettiğini ve son ihtilâl teşebbüsâtında da malûmâtı ve belki bu husûsda iştirâki 

bulunduğu da teyîd edilmektedir. Kendisinin vilâyetçe nasıl tanındığının, himâyelerine 

mazhar olduğu memûrların kimler olduğunun ve hakkındaki mütâlaa ve kanâatın 

bildirilmesi56” istenmiştir. 

                                                           
52 BOA. DH.ŞFR 55-A/11  
53 BOA. DH.ŞFR 56/186  
54 BOA. DH.ŞFR 66/43 
55 BOA. DH. ŞFR, 66/24 
56 BOA. DH.ŞFR 66/56 ; BOA.DH.ŞFR 66/192 numaralı yazıya göre daha sonra yapılan tahkikat neticesinde 
Baron isimli şahsın yukarıdaki fiilleri işlediği ve  otelinde fuhuş yaptırdığı tespit olunduğundan, Dördüncü Ordu 
Kumandanı Cemâl Paşaya o muhitden gönderilmesi emredilmiştir.   
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 Urfa Ermenileri tehcir başladığında kapsam dışı bırakılmışlardı. İlk başlarda,  

Urfa’dan göç ettirilen aile sayısı on bile değildir. Ancak daha sonra olaylar durulmayınca Urfa 

Ermenileri de kapsam dahiline alınıp Rakka’ya sürülmüşlerdir. Bunlar arasında Amerikan 

Misyonu çalışanlarından Solomon Knadjian’da olup sonradan pişmanlığından intihar eden 

yetimhane müdürü Leslie’nin tüm gayretlerine rağmen serbest bırakılmamıştır.57 Leslie, Urfa 

Ermenileri ile ilgili raporunda, güneye sevk edilen bazı Ermenilerin korunmadıklarından 

dolayı bazı kadınların kaçırıldığından bahisle, sorumluların bizzat Talat Paşanın58 emriyle 

Divan-ı Harbe verildiğinden bahsetmektedir. Bu süre zarfında Urfa oldukça gergindir ve 19 

Ağustos tarihinde bu gerginlik doğrudan çatışmaya dönüşmüştür. Amerikan Halep Konsolos 

yardımcısı Edelman’a göre bu gerginlik, hükümetin Ermeniler elindeki silahları 

toplamasından ve önde gelen Ermenilerin toplanarak nereye gittikleri belli olmadan 

sürülmelerinden kaynaklanmaktadır. İki polisin öldürüldüğü 19 Haziran günü Kürtler, ona 

göre Ermenilere saldırmışlar ve 200 kadar Ermeni öldürülmüştür. 59 Mektubunun devamında 

Edelman, olayların yatıştırılmasında gösterdiği üstün gayretten dolayı Valiye de teşekkür 

ettiğini belirtmektedir. Bu belgede, olayı başlatanların Ermeniler olduğu çok açık olsa da bu 

belgeye dayanarak Hariciyesine rapor yazan Morgenthau, olayları başlatanların Türkler 

olduğunu belirtmektedir. 

 Hiçbir şehirde Ermeniler tehcire direnmedikleri halde, Urfa’da durum değişiktir. 

Kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren Ermeniler, mahallelerinde yığınaklar yapmışlar hatta 

siper bile kazanlar olmuştur. Halep Konsolosu Jackson’un raporuna göre Ermeniler, bir ara 

aralarında Leslie’nin de bulunduğu İtilaf devletlerine mensup 8 kişiyi rehin alarak bir süre 

savunmada kalmışlardır. Urfa’da Eylül ayının son günlerine kadar bu rehine krizi sürmüş ve 

bir ara Amerikan Misyonu ile yetimhane bile Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. 24 Ekim 

tarihinde olayların sona ermesinin ardından merkeze telgraf çeken Cemal Paşa, olaylarda 349 

Ermeninin öldürüldüğünü ve yaklaşık iki bin kişinin Musul’a yollandığını belirtir.60   

Ayrıca Bağdat Şimendifer kumpanyasının, özellikle komiteci Ermenileri koruyup Urfa 

ve Zor bölgesine gelen Ermenilerin, Urfalı Abud isimli kişi eliyle Haleb'de Kırmızı Haç 

                                                           
57 BOA. K. Çiçek, a.g.e., s.208vd. 
58 Talat Paşa, Urfa olayları ile ilgili raporunda “Ermenilerin asker elbiseleri ile yine Ermeniler arasında katliam 
yapıp suçu devlete atarak halkı galeyan getirmeye çalıştıklarını” söylemektedir. Bkz. E. Akçora, “Talat Paşa'nın 
1915 Urfa İsyanı Hakkındaki Raporu”, Türk Tarih Kongresi Bildirileri V, (Ankara 5-9 Eylül 1990), Ankara 
1994, s.1783vd. 
59 K. Çiçek, a.g.e., s.214 
60 K. Çiçek, a.g.e., s.222 
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Kumpanyası’na yönlendirdikleri istihbar edilip araştırma yapılmıştır.61 Yine Haleb’de bazı 

Ermeni kadınlarının, çarşafa bürünmek suretiyle erkeklerin de sahte askerlik belgeleriyle 

kaçtıkları tespit edilmiştir.62 

 İlk başlarda Antep Ermenileri de Urfa gibi kapsam dışı bırakılmışlardır. Bunda Ermeni 

nüfusun Müslümanlara göre oldukça az olması etkilidir. Şehrin valisi Fahri Paşanın bütün 

dinlerin üst düzey temsilcilerinin olduğu bir ortamda, bir tek Hıristiyan bile öldürülürse 

sorumlusunu astıracağını söylemesi, şehirde uzun bir süre olayların çıkmamasında etkili 

olmuştur. Ancak bir süre sonra Zeytun Ermenileri ile bölgede yaşayanların ilişkileri yine 

artmaya başladığından, Suriye’de bulunan Horan’a tehcir edilmelerine karar verilmiştir.63   

Halep Amerikan Konsolosunun raporlarından, bölgede tehcirin nasıl yapıldığına dair 

ilginç bilgilere rastlanır.64 Buna göre 1 Ağustos tarihinden itibaren her biri 15 vagonluk 9 tren 

dolusu Ermeni Halep’e getirilmiştir. Her vagonda ortalama 35-40 kişi vardır. Yaya gelenler 

hariç yaklaşık 5000 kadarı da Resülayn, Arappınar ve Akçakoyunlu yolundan Halep’e 

nakledilmiştir. Böylece toplamı yaklaşık 20.000’e ulaşan Ermenilerden çok az bir kısmı 

Halep’de bırakılıp diğerleri, Şam-Hama istikametinde Arap ve Dürzîler arasına 

yerleştirilmişlerdir.  

İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdürü Şükrü Bey’in 18 Ekim 1915 tarihinde Haleb’den 

gönderdiği yazıya göre tahminen bölgeye 100.000 kadar Ermeni gelmiştir. Ayrıca kayıtlara 

göre Musul ve Zor havalisine sevkedilmek üzere 18 Eylülde Diyarbekir’de 120.000, 28 Eylül 

itibariyle de Cizre’de 136.084 Ermeninin toplandığı kayıtlara geçmiştir. Arşiv belgelerine 

göre bu kalabalık aşağıdaki şekilde dağıtılarak eritilmiştir.65  

     Halaçoğlu’na göre  ACASR’a göre66 

Suriye      37.702 

Menç - Bab - Maarra67   5.700   17.000 

                                                           
61 BOA. DH.ŞFR 71/135 
62 BOA.DH.ŞFR 86/101: “Haleb'de Bâbü'n-Nâsr'da garsonluk yapan ve tehcîr sûretiyle Haleb'de kalan 
Dörtyollu Taros nâmındaki Ermeni’nin müteaddid sâhte askeri vesîkası olduğu ve firâr sûretiyle gelen Ermeni 
efrâda dağıttığı son zamânlarda çârşâfıyla firâr eden Ermeni kadınlarının firârlarını teshîl eylediği” 
63 K. Çiçek, a.g.e., s.224vd. 
64 K. Çiçek, a.g.e., s.226 
65 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 76 
66 “American Committe For Armenian and Syrian Relief” isimli kuruluş Ermenilere yardım amacıyla 
kurulmuştur. Bkz. K. Çiçek, a.g.e., s.249 
67 Burada yer alan rakamları 5 Eylül 1331/18 Kasım 1915 tarih ve BOA. DH. EUM, 2. Şb. 68/76 nolu yazı 
doğrulamakta olup Halep Vilayeti  merkeze yazdığı raporunda Haleb'den yerli ve dışarıdan gelen toplam 37.000 
Ermeninin Suriye'ye,  beş bin yedi yüz nüfûs Menç, Bâb, Ma‘arra kazâlarına sevk olunmuşdur. Şu anda Haleb'de 
yaklaşık 13.000 Ermeni, Kilis Katme istasyonunda ise 12.000 kadar Ermeni olduğu bunların her gün biner adet 
olmak üzere Urfa, Zor, Musul cihetlerinesevkedilmekte olduğu bildirilmiştir. 
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Urfa - Zor - Musul    29.957   300.000 

Kerek, - Havran    65.147 

Hama - Humus    12.000   32.000 

Kuneytra - Ba’albek - Tebek - Doma 492 

Rakka- Obik     25.000   10.000 

Zor      6.120 

Halep      30.000   7.000 

Şam-Maan        100.000 

Resulayn        20.000 

   TOPLAM  212.118  486.000 

ACASR rakamları ise Halaçoğlu’nun verdiği rakamları tutmamaktadır. Halep 

Konsolosu Jackson, Alman Ermeni Cemaati Başkanı Stiert, İzmir Konsolosluğunun 

kullandığı bir belgede adı geçen Walter M. Geddes’in verdiği rakamlar hep birbirine ve 

Halaçoğlu’nun arşiv belgelerinden çıkardığı rakamlara yakındır.  

Göç eden Ermeniler, sadece Osmanlı kontrolünde olanlar olmayıp bir kısmı 

Kafkasya’ya bir kısmı da İran’a gönüllü olarak göç etmişlerdir. 68 

Zor Mutasarrıflığına yazılan yazıyla Tabur Kumandanı Yüzbaşı Sâlih Efendinin69  

Ermenilerden rüşvet aldığı istihbar olunduğundan, tahkikat yapılması istenmektedir. Yine 

burada “askeri güzergahların yakınlarında toplanan muzır şâhısların, bekletilmeden iç 

bölgelere sevk edilmesi70” emredilmiştir. 9 Teşrîn-i Sânî [1]332 / 23 Kasım 1916 tarihli yazı 

ile Zor Mutasarrıflığından “ihtidâ ettiği polis müdüriyetinden bildirilen Komiser Muâvini 

Haçator Efendi dahil olmak üzere Rum ve Ermeni kökenli polis memûrlarının birer vesîle ile 

kayıtlarının silinmesi71” istenmiştir.  

 Suriye Vilayetine yazılan yazı ile Amerika pasaportuyla seyahat eden bir Ermeni casus 

olduğundan şüphe kalmayan Edvin Emmerson'un Sefaretin aksi iddiasına rağmen yakalanarak 

tutuklanması bildirilmiştir.72 Bu da Ermenilerin sevk edildikleri yerlerde bile rahat 

durmayarak hala ülkeyi karıştırmak için dış devletlerin de desteği ile faaliyetlerde 

bulunduklarının delilidir.   

                                                           
68 170.000 kişi Kafkaslara, 90.000 kişi İran’a, 4.000 kişi Port Said’e (Musa Dağı Ermenileri), 10.000 kişi 
ABD’ye, 50.000 kişi Yunanistan’a, 40.000 kişi Fransa’ya, 60.000 kişi diğer ülkelere göç etmiştir. Bkz. K. Çiçek, 
a.g.e., s.254 
69 BOA. DH.ŞFR 66/55 
70 BOA. DH.ŞFR 66/19 
71 BOA. DH.ŞFR 70/72 
72 BOA. DH.ŞFR 74/126 
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Yine Musul Vilayetine gönderilen bir yazıdan sevkıyât esnâsında firâr eden 

Ermenilerin, çöl üzerinden Musul hudûdunu geçerek Sincar cihetlerindeki Yezidilere ilticâ 

edip onlar tarafından himâye edilerek yolculara tecâvüz ettikleri bildirilmiş olup Yezidilerle 

Ermenilerin sayıları ve münasebetlerinin men edilmesi istenmektedir.73 

10 Mart [1]332 / 23 Mayıs 1916 tarihinde ilgili bütün vilayet ve mutasarrıflıklara 

gönderilen yazı ile bazı mahallerde Ermenilere Amerika veyâ Alman müesseseleri74 

tarafından para dağıtıldığı, bunun devlet memurları tarafından yapılması ve aksine müsâade 

olunmaması istenmektedir.75 Bu duruma seyirci kalan memurların cezalandırılacağı da ayrıca 

bildirilmiştir.76 Elli bin lira da bizzat Amerikan Sefareti tarafından Osmanlı Bankası aracılığı 

ile havale edildiğinden bu paranın kimlere dağıtıldığı, Sûriye Vilâyetinden ve Kudüs-ü Şerîf 

Mutasarrıflığından sorulmuştur.77  Yine Suriye Vilayetine “Hama'da Mariçe Mısıryan 

nâmında birisinin Orient Bank'dan kendisi nâmına gönderilen paraları hükûmetce alınan 

karâra muhâlif olarak Ermenilere dağıttığı78” tespit edildiğinden, araştırılıp men edilmesi 

istenmiştir. Haleb, Adana, Musul, Diyârbekir Vilâyetlerinden başta Amerikalı olmak üzere 

yabancı ve yerli gayrimüslim tüccarların, hat boylarınca dolaşıp bilhassa komitacı Ermenilerle 

görüşmelerinin mahsurlu olduğu anlatılmakta ve men edilmesi istenmektedir.79 Ancak tehcir 

şartlarının bütün ağırlığını bir süre sonra sırtında hisseden hükümet ihtiyaten misyonerlerin ve 

yabancı devletlerin, doğrudan Ermenilere para ve sağlık yardımı yapmasına ses 

çıkarmamıştır. 

 Devlet harp ve sevkiyat devam ederken dahi Ermenilerin isteklerini karşılamaktan geri 

durmamış Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşaya gönderilen yazı ile daha iki buçuk ay 

önce iki bin beş yüz  lira gönderildiği halde yine para isteyen Maryakup Manastırı 

Katogikosunun, şayet emri altındaki papazların kışkırtmalarına uymayıp devlete mutiliği 

anlaşılırsa, paskalyada yeniden  para gönderilebileceği ifade edilmiştir.80 Ermenilere para 

                                                           
73 BOA. DH.ŞFR 71/232 
74 Bu yardım kuruluşlarının en önemlileri ACASR, Kızılhaç ve Lord Mayor’s Fund şirketidir. Osmanlı Devleti 
Ermeniler arkalarında güçlü devletlerin katkısı olduğunu hissetmemeleri için ilk zamanlar dış yardıma soğuk 
bakıp müsaade etmediyse de sonradan I. Dünya Savaşı’nın ağır şartları gereği misyonerlerin yaptığı yardımlara 
ses çıkarmamıştır. İlk başlarda Morgenthau ile Talat Paşa arasında bu konuda ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Bkz. 
K. Çiçek, a.g.e., s.260 
75 DH.ŞFR 62/90; BOA.DH.ŞFR 72/18 
76 DH.ŞFR 62/210 
77 DH.ŞFR 65/25 
78 DH.ŞFR 68/32 
79 DH.ŞFR 61/32  
80 DH.ŞFR 72/224 
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yardımı bununla da sınırlı kalmayıp Bitlis vilayetinden olup memleketlerine gidemeyecek 

kadar fakir Ermenilere, devletin ödeme yaptığı kayıtlarla sabittir.81 

 Kudüs-ü Şerif Mutasarrıflığının başta sağlık personeli olmak üzere bazı Ermeni 

memurların görevden el çektirilmelerinin merkez tarafından emredilmediği ve bunun hangi 

yazıya müsteniden gerçekleştirildiği resmi yazı ile sorulmuştur.82  

 Adana, Haleb, Sûriye, Musul Vilâyetleriyle Maraş, Urfa ve Zor Mutasarrıflıklarından 

bölgede Ermenilerin nehir yolu ile taşınmasına yarayan şahturların inşaâtı için pek çok 

ameleye ve erbâb-ı sanata ihtiyaç olduğu ve vilayet dahiline sevk edilen Ermenilerden yol 

yapımında çalışabilecek ve marangoz olanların Fırat Menzil Müfettişliği emrine verilmesi 

istenmiştir.83
 

 Sivas, Edirne, Adana, Konya, Ankara, Aydın, Hüdâvendigâr, Kastamonu Vilâyetleri 

ile Maraş, Kütahya, Eskişehir, Bolu, İzmit, Niğde, Kayseri, Canik, Karesi, Mutasarrıflıklarına  

çekilen telgrafla “Ermenilerin ihrâcına nihâyet verilmesi hakkındaki  umûmi tebliğin bazı 

yerlerde ‘bundan sonra hîç bir Ermeninin sevk edilmemesi’ şeklinde anlaşılarak bu sebeple 

tanınmış muzır kişilerden bir çoklarının gönderilmedikleri anlaşılıyor. Ermeni sevkıyatının 

tehîri hakkındaki emir hîç bir zamân öteden beri Hükûmet'e karşı hıyânetleri ve komitelerle 

alâka ve münâsebetleri bulunan eşhâs-ı muzırranın da sevk edilmemeleri demek 

olamayacağından bu kabîl olanlardan vilâyet/livâ ve mülhakâtında kalmış ve ne sebeple 

olursa olsun sevk edilmemiş olanların derhâl toplattırılarak doğruca Zor'a sevkleri ve 

miktarlarının bildirilmesi84” istenmektedir. Yine de Halep vilayetinde sevkıyatın 

durdurulmasının ilan edilmesi Ermeni tebaayı tatmin etmediğinden, 8 Mart 1332 / 21 Mayıs 

1916 tarihli yazı85 ile artık heyecanlanmalarına gerek kalmadığı ve kesinlikle bu işin bittiği 

bildirilmiştir.   

 Sûriye, Haleb, Musul Vilâyetlerine, Urfa ve Zor Mutasarrıflıklarına gönderilen bir 

yazı, tehcir esnasında devletin aldığı iç tedbirlere güzel bir örnektir. 18 Haziran 1331 / 31 

Ağustos 1915 tarihli yazı ile Rusya hudûduna yakın Şarkî Anadolu ile Zeytun, Sûriye ve 

Adana sahillerinden dağınık bir sûretde çekilen ve çekilecek olan Ermenilerin, gerek 

memleket dâhili ve gerekse hârici haberleşmesinin ancak Türkçe olacağı, yeni kurulacak 

                                                           
81 “Ohannes veled-i Manok ve Serkiz veled-i Melko ile vilâyet-i müşârun-ileyhânın Koltik karyesi ahâlisinden 
Melkon veled-i Arakil'in fakr u zarûretlerinden hükûmet-i seniyyece memleketlerine i‘zâmlarının îfâ ve emr ü 
inbâsı bâbında.” Bkz. BOA.ZB. 334/77 
82 DH.ŞFR 74/160 
83 BOA. DH.ŞFR 78/4 
84 BOA. DH.ŞFR 61/72  
85 BOA. DH.ŞFR 74/75 
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Ermeni mıntıkalarında Ermeni mekteplerine müsâade edilmeyerek bütün Ermeni genç ve 

çocuklarının devlet okullarında tahsîl ettirileceği, şimdilik yalnız İstanbul'da Ermenice 

gazetelerin basılmasına müsâade edilerek diğer vilâyetlerdeki Ermeni gazetelerinin 

kapatılacağı emri verilmiştir.86  

 1914 yılı Suriye’de bereketli bir yıl olduğundan gerek ordunun gerekse halkın 

ihtiyacının karşılanmasında bir sıkıntı yaşanmamıştı. Ancak Cebel-i Lübnan ve Filistin’in 

ihtiyacı eskiden beri ithalat yolu ile karşılandığından, ithalat yolları kapanınca Hama-Humus 

ve Havran taraflarından karşılanılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden Suriye’de fiyatlar hızla 

arttığından vilayet idare meclisi, zahirenin vilayet dışına çıkartılmasını yasaklayınca, Lübnan 

ve Kudüs tarafından kıtlık tehlikesi baş gösterdi. Hal böyleyken 1915 yılında Suriye’de 

yaşanan çekirge afeti nedeniyle buğday, daha başaklanmadan yarı yarıya imha oldu. Kalan 

miktarın da ¼ i ordunun ihtiyacı için ayrılınca burada da kıtlık tehlikesi baş gösterdi. 1916 

yılında ordu, halkı tefecilerin elinden kurtarmak için bu işe de el attıysa da İngilizlerin çok 

ucuza bölgede buğday satması halkı yer yer devletle karşı karşıya getirdi. Bu durum, Lübnan 

Hıristiyanları arasında açlıktan ölüm hadiselerini gündeme getirince İtilaf devletlerinin 

müsaadesiyle ABD’den bir miktar buğday ithal edildiyse de bu devlet de savaşa girince, 

arkası gelmedi.87  

 

D- BATI VE ORTA ANADOLU HATTI 

Bursa, İzmit ve Yalova gibi başkente çok yakın yerlerde yaşayan  Ermenilerin sevki, 

akıllara buralarda ihtilal hareketleri olmuş olabilir mi sorusunu getirmektedir. Ancak arşivler88 

buralarda dahi Ermenilerin çeteler teşkil edip Müslüman köylerine saldırdıklarını 

söylemektedir.  

19 Eylül sene [1]331 / 2 Aralık 1915 tarihinde Karesi Mutasarrıflığına, “Bandırma 

havâlisinden Mekece'ye gelen sekiz yüz Ermeni'nin yanlarında memûr bulunmadığı ve 

muhâfızlarının da hiçbir tarafa bilgi vermeksizin kayboldukları İzmit'ten bildirildiğinden, 

bunun tekrar etmemesi89” gereği yazılmıştır. Aynı mutasarrıflıkdan 24 Ağustos 1915’de, 

Ermenilerden özellikle muzırlarının süratle sevki istenmiştir.90 

                                                           
86 BOA. DH.ŞFR 54/261 
87 V. Eldem, a.g.e.,  s.231vd. 
88 BOA.DH.ŞFR 55/327: “Bursa ve İzmit”. ; BOA.DH.ŞFR 55-A/104: “Yalova”; BOA.DH.ŞFR 59/169: “İzmit” 
89 BOA.DH.ŞFR 56/257  
90 BOA.DH.ŞFR 55-A/111  
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 15 Ağustos 1915 tarihli yazı ile Kütahya mutasarrıflığına gelen Ermenilerin kesinlikle 

bölgeye yerleştirilmeden sevkleri emredilmiştir.91 Hal böyle iken Kütahya’nın bu konuda  

hala eski tavrını sürdürdüğü 27 Ağustos tarihli yazıdan anlaşılmaktadır. Öyle ki “İzmit ve 

Bursa'dan çıkarılan Ermenilerden birçoğunun ve bilhâssa zenginlerin livâ merkezinde 

ikâmetlerine ve hattâ dükkan açarak ticâret etmelerine müsâade olunduğu” istihbar 

olunduğundan, derhal durumun düzeltilmesi istenmiştir.92  

 Karahisar-ı Sahip Mutasarrıflığına yazılan yazı ile Balıkesir Ermenilerinin “şimdilik 

Ermenilerin sevkedilmelerine gerek olmayıp köylere dağıtılmaları daha uygundur”93 dendiği 

halde sonradan Çanakkale Harbinin verdiği sıkıntılar nedeniyle Konya'ya sevkleri 

istenmiştir.94 

İzmir Ermenileri trenle Afyon'a gönderilmiş, Eskişehir ve Kütahya Mutasarrıflıklarına 

yazılan yazılarla, Karahisâr istasyonunda on binden fazla Ermeni biriktiği, beş altı gün için 

sevkıyât yapılmaması istenmektedir.95  

Aydın Vilayetinden, eski Diyarbekir Valisi Şevket Bey’in96 zimmetine geçirdiği epey 

para ile oralara kaçtığı ve yakalanması istenmektedir. Yine Aydın dahil olmak üzere, denize 

sınır olan vilayet ve mutasarrıflıklara bir uyarı yazısı gönderilmiş ve İngiliz pasaportuyla 

İsviçre'den İtalya'ya geçirilen Ermenilerin, Yunanistan'a geçerek, Osmanlı sahillerine 

çıkmalarının muhtemel olduğu haber verilmiştir.97
  

 Tren yollarının bulunduğu menzillerde tehcir bu yolla gerçekleşmiştir. 31 Mart 1332 /  

13 Haziran 1916 tarihli demir yolu hattı bulunan vilayet ve mutasarrıflıklara yazılan yazı ile 

“şimendifer memûrları veyâ mühendisleri tarafından Ermenilere katiyen seyâhat vesîkaları 

verilmemesi ve verenlerin cezâlandırılacakları tesbit edilenlerin de derhal Divan-ı Harbe 

teslimi98” öngörülmüştür. Mesela Karahisar-Konya hattında99 devamlı tren kullanılmıştır. 

İzmit’ten sevk edilmekte olan Ermenilerin, Adapazarı, Geyve üzerinden direkt Konya'ya 

                                                           
91 BOA. DH.ŞFR 55/278  
92 BOA. DH.ŞFR 55-A/178 
93 BOA. DH. ŞFR, nr.63/137 
94 BOA. DH.ŞFR 62/220 
95 BOA. DH.ŞFR 56/135  
96 BOA. DH. KMS. 49-2/21 
97 BOA. DH.ŞFR 78/47 
98 BOA. DH.ŞFR 62/313 
99 BOA. DH.ŞFR 57/8  
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sevkleri100 uygun görülmüştür. 6 Ağustos sene 1915 tarihli yazı ile Eskişehir’e livâdan ihraç 

olunacak Ermenilerin Konya yoluyla Haleb'e sevk edilecekleri bildirilmiştir.101  

 Osmanlı sayımlarına göre yaklaşık 13.000 Ermeninin yaşadığı Konya’dan sadece 

1.990 kişi sevk edilmiştir. Konya şehri dışarıya gönderdiği Ermenilerden ziyade özellikle 

Ankara ve Zeytun’dan gelen Ermenilerin iskanı ve Batı Anadolu’dan gelen Ermeniler için 

toplanma merkezi olması gibi özellikleri nedeniyle gündeme gelmiştir. Bu yıllarda Konya’da 

bulunan misyonerlerden Dr. W. M. Post’un raporları da bu yöndedir. Ayrıca nakliyatın 

kesinlikle trenle yapıldığına dair bir çok açıklama vardır.102 Bizzat Dr Post’a Pozantı’dan 

500.000 kadar Ermeninin trenle geçiş yaptığını demiryolu görevlileri söylemişlerdir.  

18 Ağustos 1915’de Karaman'a gitmek üzere Konya’ya gelen tahminen bin iki yüz 

kişiden beş yüzünün biletli, diğerlerinin biletsiz olarak trene bindikleri ve bilet yoklaması ile 

müdahale edilip kumpanyadan para talep edilmesi dolayısı ile hükümet Konya’yı mesul 

tutmaktadır.103 Niğde amele taburundan oldukları halde Konya’ya gönderilen Ermenilerin, 

buraya yerleştirilmeleri ve İstanbul ahalisinden olup olmadıklarının tetkiki istenmiştir.104 

Konya Vilâyetine 5 Eylül [1]331 / 18 Kasım 1915 tarihinde çekilen ihtarla105 “Karaman 

istasyonunda Tevfîk Çavuş nâmında bir jandarmanın, Ermeni muhâcirlerini yolcuların 

gözleri önünde kırbaçlamakta olduğu haber alındı. Defalarca tebliğ edilmesine rağmen bu 

sûretle hareket eden jandarma ile bu hâle müsâmaha edenlerin haklarında, tahkîkât-ı 

ciddiyye ve şiddetle cazalandırılmaları ve netîcenin  bildirilmesi” istenmektedir.   

Ankara Ermenileri Yozgat, Kırşehir, Haymana, Nallıhan ve Sungurlu'dan toplananlarla 

beraber Diyarbekir, Zor106 ve Haleb'e107 sevkedilmişlerdir. Bazıları sevk esnasında fırsatını 

bulup kaçtılarsa da yakalanmışlardır.108 Bir kısmı da yanlarında geri dönüş evrakı olmadığı 

halde geri döndüklerinden, yeniden sürülmüşlerdir.109 

2 Haziran 1333 / 2 Ağustos 1917 tarihinde Samsun ve havâlîsi kumandanlığına yazılan 

yazı110 ile  “erkek, kadın ve çocuk olmak üzere ilk kâfilede yüz elli beş ve ikinci kâfilede 

                                                           
100 BOA. DH.ŞFR 55/70  
101 BOA. DH. ŞFR, 55/115  
102 K. Çiçek, a.g.e., s.236vd. 
103 BOA. DH.ŞFR 56/249  
104 BOA. DH.ŞFR 59/237  
105 BOA. DH.ŞFR 56/64  
106 BOA. DH.ŞFR 57/216 
107 BOA. DH. EUM, 2. Şb. 68/66 
108 BOA. DH.ŞFR 57/355 ; BOA.DH.ŞFR 57/402  
109 BOA. DH.ŞFR 59/153: Konya Vilayetine... 
110 BOA. DH.ŞFR 77/5 
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yirmi Ermeninin Ankara'ya sevkedildiği, Canik Mutasarrıflığı'ndan bildirildiğinden iskân ve 

iâşeleri, çocukların mevcut yetimhanelere dağıtılmasıyla terbiyeleri” istenmektedir. 

Eskişehir’de ikamet eden Ermeni asker ailelerinin sayıları şayet az ise, başka yerlere 

gönderilmeyip İslam köylerine dağıtılması istenmiştir.111 Yine Eskişehir polisinin sevk 

esnasında genel olarak gönülsüz ve ağırdan davrandığı, bir çok defalar İstanbul’a şikayet 

edilmiş ve bu konuda uyarı yapılmıştır.112  

Hüdavendigar Vilayetine, suiistimalleri görülenlerin Divan-ı Harbe sevki113  

bildirilmiştir. Dersaadet Hapishanesi Eski Müdürü İbrahim Bey ve arkadaşlarının İzmit livâsı 

merkezi ile Bağçecik nâhiyesinden ve Döngel ve Yuvacık karyelerinden nakledilecek olan 

Ermenileri, darb ve işkence etmek ve emvâl ve eşyâsını gasb eylemek suçundan tevkifleri 

konusunda İrade-i Seniyye114 sadır olmuştur. Hükümet bu tip şikayetlerde gereğini 

yaptığından bunun için İstanbul’a gelmeye hazırlandığını haber aldığı İzmit Ermeni 

Murahhasası Piskoposu Ovakimyan'ın, Mutasarrıflıkdan çıkmasına müsaade etmemiştir.115 

Dahiliye nezareti hukuk müşavirliği, Ermenileri dolandırmaktan dolayı mahkum olmuş 

Samsun Belediyesi eski Reisi116 Hasan Efendiyi yazışmalarına konu etmiş, Bolu 

Mutasarrıflığına ise eski mutasarrıf Abdulkâdir Bey’in117 Ermenilere zulmettiği 

kesinleştiğinden  tutuklanması emredilmiştir.  

Dahiliye Nezaretinden yazının gittiği Erzurum ve Halep vilayetleri hariç olmak üzere 

neredeyse bütün Orta Anadolu, Trakya ve Ege’de bulunan vilayet ve mutasarrıflıklara yazılan 

bir yazı ile Ermenilerin silah ve mühimmât fabrikalarımıza karşı fenâlıkta bulunacakları  

istihbâr edilmiş olduğundan, ekteki tedbirlerin alınması Başkumandanlık Vekâletinden teblîğ 

olunmuştur.118 Buna göre;  

1-Fabrikalarda müstahdem gayr-i müslim ustalar ve ameleden mümkün olanlar hemen 

çıkarılmalı, kâbil olmayanların fabrikalardaki çalışmaları sıkı bir nezâret ve inzibât altına 

alınmalıdır.  

                                                           
111 BOA. DH.ŞFR 55/213  
112 BOA. DH.ŞFR 56/355  
113 BOA. DH.ŞFR 64/289 
114 BOA. DH. MB. HPS 95/7 
115 BOA. DH.ŞFR 54-A/273  
116 BOA. DH. UMVM 89/67 
117 BOA. DH. KMS. 49-1/53 
118 BOA. DH.ŞFR 54-A/269-270 
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2- Sabahleyin fabrikalara girerken üstlerinin aranması ve akşam paydosuna kadar 

fabrikadan dışarı çıkmamalarına dikkat edilmesi ve mecburen çıkan olursa girerken tekrâr 

muâyene edilmelidir.  

3-Fabrikalar etrâfında muhâfaza kuvveti bulundurulmalı ve nöbetçi hatları fabrikalardan 

uzak bulundurulmalıdır.  

4-Fabrikalara özellikle geceleri görevlilerden başka kimsenin girmemesine ve hattâ 

kapılara kadar bile yanaştırılmamasına çalışılmalıdır.  

5-Hangi fabrika çalışanı olursa olsun kollarında veyâ yakalarında bir alâmet-i fârika ve 

ayrıca yanlarında fotoğraflı kimlik bulunmalıdır.  

6-Her fabrika müdürü kendi çalışanlarının ikâmetgâhlarını bilmelidir.  

7-Fabrika çalışanları, fabrika hâricinde iken nerede bulunacaklarını müdüriyetlerine 

kayıd ettirecekler ve müdüriyetler şüphe ettiklerini kontrol ettireceklerdir.  

 Konya’ya gelen Ermenilerin bir çoğu buradan öteye gönderilememiş ve devlet 

tarafından buraya yerleştirilerek “yabancı defterine kaydlarıyla mu‘âmele-i askeriyelerinin 

icrâsı119” istenmiştir. Bu durum sadece Konya ile sınırlı olmayıp 5 Kasım1916  tarihli yazı ile 

Hüdavendigar, Konya, Vilâyetleriyle Eskişehir, Kütahya, Niğde, Karahisar-ı sahib, İzmit 

Mutasarrıflıklarına “Bu mahallere gönderilip gitmek üzere bekleyen Ermenilerin, sevk 

olunmayarak şimdilik mahallerince iskân ve iâşeleri ve sevk olunup halen trende veya yolda 

bulunanlar varsa, miktarlarının bildirilmesi istenmiştir.120  İzmit'ten 17 Eylül 1915 tarihli 

raporla toplam 58.000 Ermeninin sevkedildiği ve şu anda şehirde Ermeni kalmadığı 121 

Eskişehirden de yine aynı tarihli yazı ile Ermenilerin kamilen sevkedildikleri122 bildirilmiştir.  

 19 Kanun- Sani 1331 / 8 Ağustos 1915 tarihinde de Konya’ya, Ermeni sevkıyâtına 

nihâyet verildiğinin Eskişehir mutasarrıflığına yazıldığı ve şimdiye kadar oraya gelmiş 

olanların vilâyetin münasip yerlerine yerleştirilmesi yazılmıştır.123 Ancak 29 Temmuz 1916 

tarihli yazı ile İzmit Mutasarrıflığına Serkis oğlu Hamayan ve arkadaşı Baronek Serkis'in 

devamlı ifsada devam etmelerinden dolayı, Zor’a gönderilmeleri emredilmiştir.124 Yine 

                                                           
119 BOA. DH.ŞFR 69/118 
120 BOA. DH.ŞFR 58/53 
121 BOA. DH. EUM, 2.Şb. 68/67 
122 BOA. DH. EUM, 2. Şb. 68/15 
123 BOA. DH.ŞFR 60/199  
124 BOA. DH.ŞFR 61/173 
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Ezine’den sürülenler125, İzmit’e, Urfa’dan sürülenlerin yerine de diğer vilayetlerden gelenler 

yerleştirilmişlerdir. Erzurum Ermenilerinin bir kısmı Kastamonu civarına, Müslüman olan 

Merzifon Ermenileri de Orta Karadeniz sahiline yerleştirilmişlerdir.126 

20 Haziran 1333 / 20 Ağustos 1917 tarihli yazı ile de tehcire tabi bütün vilayet ve 

mutasarrıflıklara verilen emirle “bundan sonra merkezden emir gelmedikçe her türlü sevkin 

durdurulduğu127” bildirilmiştir.  

 Hava değişimi ve bedel-i nakdî vermek sûretiyle terhîs edilen askerlerin tren, deniz ve 

menzil hattından uzak olan Konya vilâyeti dâhilinde Koçhisâr ile Tuz Gölü civârına 

yerleştirilmesi uygun görülmüştür.128 Yine Dîvân-ı Harbi-i Örfîce mahkûm olmalarına binâen, 

Kayseri’de kalmaları mahzurlu olduğu bildirilen beş Ermeninin Koçhisar129 kazâsına 

gönderilmesinden anlaşıldığına göre yukarıda sayılan sebepler yüzünden genelde ceza almış 

olan Ermeniler hem göz önünde durması hem de stratejik kaynaklardan uzak olmaları için 

Konya ve Tuz Gölü civarlarına yerleştirilmişlerdir.  

 İstanbul'dan Ermeni sevk edilmemesine rağmen suçları sabit görülenler, Konya, 

Karaman, Tarsus üzerinden Maraş, Pazarcık yoluyla Zor'a sevk edilmişlerdir.130  

 Konya’ya öncelikle gönderilen Zeytun Ermenilerinin buraya  yürüyerek geldiklerini o 

esnada şehirde bulunan Dr. W. S. Dodd’un raporlarında131 görmekle beraber ilk gelen bin 

kişinin komiteci takımından, sonradan Zor ve Urfa taraflarına gönderilenlerin de diğerleri 

olduğunu görmekteyiz. Konya’ya gelenler, Zeytun’dan çıkarken bütün hayvanlarını yanlarına 

almakla beraber bunları Toroslarda satmak zorunda kalmışlardır. Konya’ya gelişlerinden 15 

gün kadar sonra Sultaniye’ye nakledilen bu Ermeniler, sonradan yine Suriye’ye 

gönderilmişlerdir.  

Misyoner Papazı J. E. Merril’in ifadesiyle devlete yaklaşık 37 defa isyan eden Zeytun 

Ermenileri, aynen Urfa’da olduğu gibi tehcir esnasında da devlete direnmeyi 

boşlamamışlardır. Zeytun isyanları kısmında ayrıntıları anlatılan bura halkı Bryce ve 

Toynbee’nin ifadelerine göre Zor’a ulaşmışlardır. 132 Amerikan arşivlerinde bulunup Ermeni 

                                                           
125 Ezine Ermenileri İtalyan harbinde şenlik yapmalarından dolayı zaten mimlenmiş olduklarından içlerinde beş 
yüze yakın komitacı barındırdıklarından hiç olmazsa Karesi'ye sürülmeleri istenmiştir. BOA.DH. ŞFR, nr. 
53/289 
126 BOA. K. Çiçek, a.g.e., s.99 
127 BOA. DH.ŞFR 77/170 
128 BOA. DH.ŞFR 62/182; BOA.DH.ŞFR 64/14 
129 BOA. DH.ŞFR 79/202 
130 BOA. DH.ŞFR 65/95 
131 K. Çiçek, a.g.e., s.229 
132 K. Çiçek, a.g.e., s.231vd 
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patrikhanesince hazırlanan bir belgeye göre sayıları 38.000 kadar olan Maraş Ermenilerinden, 

sadece 11.000 kadarı sürgün edilmiştir. 133
 

 

 E- TEHCİRİN UYGULANMASI 

 Tehcirin uygulandığı zamanlarda Osmanlı Devletinin neredeyse bütün Avrupa 

devletleri ile savaş halinde olduğu nedense hep göz ardı edilmektedir. Amerikan Mersin 

Konsolsu Edward Nathan’ın134 söylediği gibi “devlet tüm olumsuzluklara rağmen daha yi 

koşulları Ermenilere sağlamak için gayret sarf ederken” elçisi Morgenthau hep olumsuz 

raporlar göndermeyi tercih etmiş ve bu da Amerikan kamuoyunda Türklere karşı acımasızca 

kullanılmıştır. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Morgenthau’nun raporlarından faydalanan 

Alman Protestan Papazı Johannes Lepsius, Lord James Bryce ve İngiliz propaganda dairesi 

Wellington House üyesi Arnold Toynbee gibi yazarlar, Mavi Kitab’ı tertip ettiler. Heath W. 

Lowry “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü’nün Perde Arkası” isimli kitabında, özellikle 

“Agop S. Andonian ve Arshag K. Schmavonian gibi Ermeni kökenli tercümanları kullanan 

Morgenthau’nun eseri ile Mavi Kitap’ın tam uyuşmadığını, bu kitabın Amerikan kamuoyunu 

Türkler aleyhine yönlendirmek için yazıldığını” ispatlamıştır.135  

 Lord Bryce’ın Türk tarihi hakkındaki tek propaganda kitabı Mavi Kitap olmayıp daha 

önce de Ermenileri Osmanlılara karşı kışkırtabilmek için “Mavera-yı Kafkas ve Ararat” isimli 

kitabı yazmıştı.136  

 Ancak her şeye rağmen bu yıllarda, Avrupa’da kitaplar ve gazetelerde yüz binlerce 

Ermeninin sistemli bir şekilde katledildiğine137 dair defaatle haber çıkması engellenemedi. 

                                                           
133 Aynı belgede 31.680 Ermeni bulunan Haçin’den 2000 kişi, 93.700 Ermeni bulunan Adana Ermenilerinden 
21.700 kişi yerinde kalmıştır. Oysa hükümetin emri Adana Ermenilerinin tamamının tehcir edilmesiydi. Demek 
ki bu emir tam manasıyla yerine getirilememiştir. Benzer bir durumdan dolayı Maraş Mutasarrıf hakkında 
soruşturma açılmıştır. K. Çiçek, a.g.e., s.233 
134 Osmanlı kaynaklarında tehcir edildiği belirtilen Ermeni sayısına en çok yaklaşan yabancı gözlemci Mersin 
Konsolsu Edward I. Nathan'dır. 8 Şubat 1916 tarihli raporunda tehcir bölgesinde 500.000 civarında sürgün 
Ermeni bulunduğunu söyler.  Halep Konsolosu Jackson ise 486.000 net rakamını verir. H. Özdemir vd., a.g.e.,  
s.76  
135 H. Özdemir  vd., a.g.e.,  s.67 
136 Salahi Sonyel, “I. Dünya Savaşı Günlerinde Türk-Ermeni İlişkileri ve İngiliz Propagandası”, Belleten 
LVIII/222, (Ağustos 1994),  s.377vd. 
137 Hitler’e atfedilen “bugün Ermenilerin katledilişinden bahseden var mı?” sözünün aslında söylenmemiş bir 
ibare olduğunu ifade eden Salahi R. Sonyel soykırım şartlarını şöyle açıklar. Devlet bütün kurumları ile katliamı 
desteklemeli, kurbanlar etnik, sosyal veya dini bir azınlık olmalı, hedeflenen grubun tamamen kökü kazınmalı ve 
buna dair önceden ayrıntılı planlar yapılmalı demektedir. Ayrıca makalesinde 1935 yılında Ermenilerin 
soykırımı sadece kendilerine yapılmış gibi göstermek için baskı kurmalarından dolayı Musevilere saldırdığını da 
ekler. Bkz. S. Sonyel, “Türk-Ermeni İlişkileri ve Musevi Soykırımı”, Belleten LIV/210, (Ankara 1990), s. 
739vd; S. Sonyel, The Great War and the Tragedy of Anatolia, Ankara 2000, s. 178; K. Gürün'de eserinin 
giriş kısmında bu sözün hiç bir zaman sarfedilmediğini gazete haberlerini takip ederek ispatlamıştır. Bkz. K. 
Gürün, a.g.e., s. 10-17  Oysa bu iddia sanki doğruymuş gibi jenosid taraftarı Ermeni sitelerinde kullanılmaktadır. 
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Osmanlı devleti dış basında çıkan katliam iddialarından artık bunalınca, bu işin uluslar arası 

bir heyet tarafından gözlemlenmesi için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka 

hükümetlerine 13 Şubat 1919 tarihinde bir nota138 verdi ise de bu teklif reddedildi. Aynı yıllar 

Ermenilerden çok daha zor şartlarda, Kafkaslardan Anadolu’ya Müslümanların hiçbir koruma 

güvencesi altında olmadan, malları yağma edilerek sürüldükleri yıllardı.139  

Bugün soykırım taraftarlarının referans kabul ettikleri yabancı konsolosluk 

görevlilerinden Amerikan Trabzon  Konsolosu Heizer, Samsun Konsolosu Peter, Harput 

Konsolosu David, Halep Konsolosu Jackson’un raporlarının katliam yapılan yerle ilgili 

tespitleri hep “şehir dışında bir yer, birkaç saat uzakta bir yer, Ergani-Maden arası, 

Diyarbakır, Harput arası” gibi muğlak ifadelerden oluşur. Bunlardan en kesini Merzifon 

Ermenileri hakkında verilen “şehrin 12 mil dışı”ifadesi olup bununda yeri ve yönü tam belli 

değildir. Aynı şahıslar bilgi kaynakları konusunda da “dedikodulara göre, söylendiğine göre, 

güvenilir bir kaynağa göre, doğru bir haber olduğuna inanmak için nedenlerim var, 

muhbirim beni temin etti ki”gibi ifadeler kullanırlar. Bu gün konu ile alakalı alakasız herkesin 

diline pelesenk olan bir milyon rakamı ise daha tehcirin başladığı 20. günde Harput 

Konsolosu Davis’in zikrettiği bir tahmin olup sonradan “resmiyet”kazanmıştır. Mesela 

Trabzon’dan Heizer, Değirmendere’nin şehirden çıkartılan cesetlerle dolu olduğunu 

söylerken, Halep konsolosu, Morgenthau’ya gönderdiği raporunda Trabzon Ermenilerinin 

tamamının şehre ulaştığını bildirmektedir. 140 

Katliamlar konusunda ulaşılan kanaat şudur ki; 93 harbinden sonra patrikhanenin 

belirlediği stratejiye göre Anadolu’da olan her türlü olay elçiliklere ve buradan da Avrupa 

devletlerine nasıl katliam olarak yansıtılıp ıslahat ve muhtariyet taleplerinin sesinin daha gür 

çıkması sağlandı ise tehcir esnasında da her hangi bir Ermeninin bir konsolosa gelerek yalan 

yanlış söylediği hatta uçuk iddialar, peşinen doğru kabul edilip yine Avrupa’ya servis 

                                                                                                                                                                                     
Bkz.  http://www.cilicia.com/armo10.html, 06/06/06, 00:26:55; Uluslararası yayın yapan ABC kanalında 24 
Nisan 1999'da Yüzyıl programında yayınlanan ve Media Player ortamında halihazırda 
http://www.genocideevents.com sitesinin “Armenian Genocide Video Clips/Flash Presentation” linkinde “ABC 
World News : The Forgotten Genocide” başlığı ile verilen yaklaşık beş dakikalık belgesel de ne yazık ki Hitler'in 
bu söylenmemiş sözüne atıf yapmaktadır. Bkz.  http://www.genocideevents.com, 06/06/06, 00:51:11 
138 BOA. HR. MÜ, 43/17 
139 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 73 
140 Konsolosların raporlarındaki tenakuzlar ve abartmalar için Bkz. K. Çiçek, a.g.e., s.292vd.; Oscar C. Heizer'in 
de katıldığı çalışmalar neticesinde raporunu hazırlayan Alman Konsolosu Bergfeld ise 25 Temmuz 1915 tarihli 
raporunda açık bir şekilde denize veya nehre atma iddialarını mesnetsiz bulduğnu söylerken “yolda ölen 
Ermenilerin intihar veya hastalıktan dolayı” hayatlarını kaybetmiş olabileceğini kabul ediyorum demektedir. 
9 Haziran tarihli raprunda ise, Türk halkının aslında Ermenilere reva görülen bu duruma razı olmadığını ancak 
Ermenilerin de olayların önlenmesi için hiç bir şey yapmadıklarını söylemektedir.Bkz H. Özdemir vd., a.g.e.,  
s.79vd. 
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edilmektedir. Buradan da maksat, Osmanlı devleti cephelerde beklenilen yıkıma uğramayıp 

canla başla savaşmaya devam ettiğinden, hiç olmazsa savaşın ardından masaya oturulunca 

ellerinde bir koz olmasını sağlamaktır.  

Jackson’un üzerinde çok durduğu bir husus da Haleb’e çok az sayıda erkeğin ulaşması 

olup kastettiği, yollarda erkeklerin özellikle öldürüldüğüdür. Oysa bizzat Ermeni Avukat 

Vahan Kardaşyan, 100.000 Ermeninin, Nubar Paşa ise 200-220.000 Ermeninin savaş 

esnasında İtilaf devletleri safında muharip olduğunu ve şehit olduklarını iddia etmişlerdir.  

Zaten Konsolosların katliam iddialarından –Harput Konsolosu Davis’in Hazar Gölünde 

gördüklerinin haricinde- somut bir delil olmadığından Jackson’un yokluğunu bahsettiği 

erkeklerin “Osmanlı ordusuna karşı harb ederken öldükleri” sonucu çıkarılabilir. 141 

Anlaşıldığına göre bazı vilayetlerin “yurt dışına çıkarma” uygulamasını yanlış 

anlaması üzerine Erzurum, Adana, Ankara, Bitlis, Haleb, Hüdâvendigâr, Diyârbekir, Sûriye, 

Sivas, Trabzon, Konya, Mamûretülazîz, Van Vilâyetlerine, Urfa, İzmit, Canik, Zor, Karesi, 

Karahisâr Sâhib, Kayseri, Maraş, Niğde ve Eskişehir Mutasarrıflıklarına "Ne yaşda olursa 

olsun kadın erkek hiçbir Ermeni, Karârgâh-ı Umûmî emri olmadan memleket hâricine 

çıkarılmayacakdır. " emri verilmiştir.142  

Ayrıca Edirne, Adana, Ankara, Aydın, Beyrut, Halep, Hüdâvendigâr, Diyârbekir, 

Sûriye, Sivâs, Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülazîz, Musul vilâyetlerine, Urfa, İzmit, 

Bolu, Canik, Çatalca, Zor, Karesi, Kudüs-i Şerîf, Kal‘a-i Sultâniye, Menteşe, Teke ve Kayseri 

mutasarrıflıklarına143 yazılan yazı ile “Memleketlerine gitmelerine müsâade olunan 

Amerikalılar içinde, Ermenilere müsâade olunmaması” istenmiştir.  

 Özellikle Suriye Vilâyetinde yaşanan, daha önceden naklolunarak yerleştirilmiş 

olanların  bulundukları mahallerden yeniden gönderilmeleri duyulduğunda, buna müdahale 

edilmiş ve bu işlemin ancak nezâretten izinle olabileceği bildirilmiştir.144  

Karşılaşılan en ciddi sorunlardan bir tanesi de özellikle sevkin en yoğun yaşandığı 

dönemlerden olan 1915 yılı hasat mevsiminde, bütün Müslüman erkekler asker olduğundan 

harmanın kaldırılamamasıdır. Üçüncü Ordu Kumandanlığına gönderilen yazı ile “Ermenilerin 

tamamen bölgeden gönderilmiş olmaları İslâmların da silâh altında bulunması sebebiyle bu 

seneki mahsûlâtın kaldırılması için askeriyeden en az beş bin neferin verilmesi ve yahûd yirmi 

gün için talîmgâhdaki efrâddan istifâde edilmekle beraber, geri hizmetlere verilenlerin 

                                                           
141 K. Çiçek, a.g.e., s.310vd. 
142 BOA. DH.ŞFR 55/141  
143 BOA. DH.ŞFR 76/48 
144 BOA. DH.ŞFR 74/140 
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tamamının bu işe tahsîsi Mamuretülaziz Vilâyeti'nden, on beş bin nefer Sivas Vilâyeti'nden ve 

üç bin nefer de Diyarbekir Vilâyetlerinden istendiğinden” bir an evvel ilgili 

görevlendirmelerin gereği emredilmiştir.145  

Neredeyse bütün araçlar146 da sevkiyatta kullanıldığından, ordunun ihtiyacı olan 

erzakın147 dahi naklinde sıkıntı çekilmeye başlanmıştır. Bu maksatla Konya’ya, askeriyeye ait 

araçların zahire taşımaları esnasında boşken aldıkları Ermenilerin taşınmasının uygun olacağı 

belirtilmekle beraber, yağmur mevsimi yaklaştığından özellikle Pozantı yolunda, “kendi 

menzilleri dışında148” muhacir taşıdıkları için ihtar gönderilmiştir.   

 Toplanma merkezleri bir süre sonra kapasitesinden çok fazla dolmaya başlayınca 

alternatif menzillere gönderilen bazı kafileler bu yeni duruma uyum sağlayamayan 

merkezlerce teslim alınmadığından, müdahale edilerek teslim almaları sağlanmıştır. Örneğin 

Malatya’ya gelip buradan sevkedilmeleri gereken Kayseri ve Sivas Ermenileri Elbistan’a 

yönlendirilince burası teslim almayarak Maraş’a sevk etmek istemesi üzerine durum 

düzeltilmiştir.149   

 Kanun-ı Muvakkat tehcirin, genel sorumluluğunu askeriyeye yüklediğinden, “Zor, 

Musul, ve Sûriye vilâyetlerine sevkiyatın yeter miktarda vasıtayı gerektirdiği, hâlbuki 

vilâyetin bütün vasıtaları doğrudan doğruya askeriyenin emri altında olmasından yardımları 

olmadan  bu işin sonuçlandırılamayacağı150” bildirildiğine göre, ordunun bazen vasıta 

temininde gönülsüz davrandığı veya savaş halinde bulunulduğundan –doğal olarak- kendi 

ihtiyaçlarını birinci sıraya koyduğu anlaşılmaktadır. 

 İzmit’ten sevk edilmekte olan Ermenilere, Adapazarı ve Geyve ve diğer istasyonlardan 

doğrudan doğruya Konya'ya kadar bilet verilmediğinden Eskişehir’de bekletildikleri, bunlara 

Konya'ya kadar bilet verilerek her hangi bir istasyonda indirilmemeleri, İzmit 

mutasarrıflığına151 bildirilmiştir.  

Bazen de menzil üzerindeki -isyan gibi- sıkıntılar güzergah değişimine sebep olmuştur. 

Sivas’tan sevk olunacak dört bin hâneden fazla Ermeninin, şu sırada Sındıcık köyünde hâdise 

zuhûr ettiği için Elbistan yoluyla Maraş'tan geçmeleri güvenli olamayacağından başka bir 

                                                           
145 BOA. DH.ŞFR 54-A/10  
146 BOA. DH.ŞFR 54-A/59: “vilâyet dâhilinde araba kalmadığı” 
147 BOA. DH. ŞFR, 54/290 
148 BOA. DH.ŞFR 56/274  
149 BOA. DH.ŞFR 54-A/157  
150 BOA. DH.ŞFR 54-A/200  
151 BOA. DH.ŞFR 55/70  
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yoldan sevk edilmeleri bildirilmiştir. (21 Temmuz sene [1]331/4 Ekim 1914) 152 Bazı Arap 

aşiretleri kendi bölgelerinden geçen kafilelere saldırmışlardır. Suruç'dan Münbiç yoluyla 

Haleb'e sevk edilen Ermenilerden iki bin kadarının, yolda Arap aşiretlerinin tecâvüzüne 

marûz kalarak çırılçıplak soyuldukları Halep vilâyetinden bildirilmiştir.153 23 Eylül [1]331 / 6 

Aralık 1915 tarihinde Diyarbekir’den “Sevk olunup yolda taarruza uğrayan Ermenilerin para, 

mücevherât ve diğer eşyalarının alınan tedbir neticesinde yakalatıldığından154” bahsedilmesi, 

yönetimin bunları sahipsiz bırakmadığının en somut delillerindendir. Arap aşiretlerinin 

saldırıları ile güzergah değiştirildiği de olmuştur. Yukarıda da bahsedildiği üzere Urfa’dan 

Resulayn ve Nusaybin yoluyla gidenler, daha sonra Arapların saldırılarından korunmak 

amacıyla Siverek üzerinden gönderilmişlerdir. 

 Devleti uğraştıran bir diğer mesele de bulaşıcı hastalıklar olmuştur. “Musul'a sevk 

olunmak üzere Re’sü'l-ayn'a gelen Ermeni muhâcirinin, tifüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar 

taşıdıklarından Re’sü'l-ayn’dan  Musul'a normal yolla sevk edilmeyerek bu menzil hattına 

hastalık bulaştırılmaması, sevkiyatın yola uzak kesimlerden gerçekleştirilmesi155” Zor 

Mutasarrıflığı’na bildirilmiştir. 11 Temmuz [1]331 / 24 Eylül 1915'de, Re’sü'l-ayn'a gelen 

Ermenilerden hasta olanların tedâvi156 edilmesi için doktor talep edilmiştir. Hastalıkların 

yayılmaması ve göçün rahat bir şekilde devamı için sıhhiye müfettişlerinin yetkileri 

artırılmıştır.157 Konya Vilâyetinden “Ereğli'deki iki yüz Ermeniden ellisinin ağır ve yüz 

ellisinin hafîf hasta ve ekserîsinin dizanteri ve sıtma oldukları ve bunların toprak üzerinde 

bırakıldığı haber veriliyor. Boş olan Ermeni hânelerinde tecrîd olunmaları158” istenmiştir. 

Ancak her şeye rağmen bulundukları yerlerde tedavi olmaları mümkün olmayanların –raporlu 

olmak şartıyla- uygun yerlere gitmelerine izin verilmiştir.159 Suriye vilayetinden; Hama'da 

bulunan yirmi bine yakın muhâcir arasında tifo ve dizanteri hastalıkları zuhûr ederek günde 

yetmiş seksen ölüm olduğu haber alındığından, Haleb'de bulunan Muhâcirîn Müdîri Şükrü 

Bey'le haberleşilerek bunların bir an evvel mahall-i mahsûslarına sevkleri istenmiştir.160  

Aynı dönemde dünyanın her yanında temizlik ihtiyacının tam karşılanamaması, gıda 

eksikliği ve salgın hastalıklar nedeniyle ölümler vardır. Kayıplar için 500.000 rakamı bile baz 

                                                           
152 BOA. DH. ŞFR, 54-A/220 
153 BOA. DH.ŞFR 55-A/144  
154 BOA. DH.ŞFR 56/315  
155 BOA. DH.ŞFR 60/219  
156 BOA. DH.ŞFR 54-A/153  
157 BOA. DH.ŞFR 54-A/226: “îcâb eden tedâbîr-i sıhhıye için doğruca makâm-ı vilâyete/livâya mürâcaat” 
158 BOA. DH.ŞFR 57/337  
159 BOA. DH.ŞFR 65/92 
160 BOA.DH. ŞFR, nr. 57/71 
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alınsa,  Osmanlı Devleti Avrupa devletleri arasında yedinci sırada yer almaktadır. Oysa I. 

Dünya Savaşı boyunca 388.000 askerimizin aynı nedenlerle öldüğü sıralamada Avrupa 

orduları arasında Türk ordusu ne yazık ki birinci sırayı almaktadır. Osmanlı ordusunda 

hastalandıktan sonra yeterli sağlık hizmeti alamadığı için ölenlerin oranı % 50 iken, Alman 

ordusunda bu oran % 10’dur. 161 Elbette başka bir sorun da tehcir esnasında bizzat 

Ermenilerin, yine bir takım terörist olaylara girişmesidir. Bu eylemler Mamuretülazîz 

Amerikan Konsolosu Leslie Davis’in raporları ile sabittir. Ancak ilginç olan husus şudur ki 

Osmanlı Devleti hala bu tip eylemleri gerçekleştirenlere veya firar edenlere başka bir vilayete 

sürgünden daha ağır bir ceza vermemektedir.162  

Yukarıda ayrıntıları verilen göçlerin neticesinde, ilgili yazışmalardan Y. Halaçoğlu’nun 

çıakrdığı döküm şu şekildedir.  

ŞEHİR 
Sevk edilen Ermeni 

sayısı 
Kalan Ermeni sayısı 

Adana 14.000 15-16.000 
Ankara (Merkez)  21.236 733 
Aydın 250  
Birecik 1.200  
Diyarbekir 20.000  
Dörtyol 9.000  
Erzurum 5.500  
Eskişehir 7.000  
Giresun 328  
Görele 250  
Halep 26.064  
Haymana 60  
İzmir 256  
İzmit 58.000  
Kal’acık 257  
Karahisar-ı Sahip 5.769 2.222 
Kayseri 45.036 4.911 
Keskin 1.169  
Kırşehir 747  
Konya 1.990  
Kütahya 1.400  
Mamuretülazîz 51.000 4.000 
Maraş  8.845 

                                                           
161 BOA. K. Çiçek, a.g.e., s.306 
162 BOA. DH.ŞFR 65/38: “jandarma kuvvetiyle ve şimendöfer güzer-gâhından uzak ve umûmî olmayan tarîk ile 
sevk ve teb‘îdleri”; BOA.DH.ŞFR 63/279: “firar ederek Eskişehir'e gelen Ermenilerin dönemeyecekleri daha 
ileri mahallere sevkleri”; BOA.DH.ŞFR 65/45: “izinsiz dönenlerin, Eskişehir'e iâde olunmayarak Karahisar-ı 
Sahib'de bırakılmaları” ; Y. Halaçoğlu, a.g.e., s.59 
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Nallıhan 479  
Ordu 36  
Perşembe 390  
Sivas 136.084 6.055 
Sungurlu 576  
Sürmene 290  
Tirebolu 45  
Trabzon 3.400  
Ulubey 30  
Yozgat 10.916  
TOPLAM163 422.758 42.766 

 

Y. Halaçoğlu’nun tüm arşiv belgelerinin verdiği rakamları bir araya getirerek ulaştığı 

rakamlara göre; Ermenilerden sevke tabi tutulan toplam rakam 438.758 olup iskan sahalarına 

ulaşabilen nüfus ise 382.148 kişidir. İkisi arasındaki fark ise 56.610 kişidir. Bu fark ise 

Erzurum Erzincan arasında 500 kişi Kürtler tarafından, Meskene Urfa-Halep arasında ve 

Mardin civarında 2.000 kişi Arap aşiretleri ve eşkıyalar tarafından, yaklaşık 5.000 kişi de  

Dersimde öldürülmesinden oluşmuştur. Buna göre yaklaşık 10.000 kişi yollarda katliama 

maruz kalıp, açlık ve bulaşıcı hastalıklardan da 25-30.000 kişi eklenince 50.000 rakamına 

yaklaşılır. Bir de tehcir esnasında  gönderildikleri yere varmadan kanun dışına çıkılarak 

yerleştirilen,  yurt dışına kaçan veyahut da Konya örneğinde olduğu gibi, sevkıyat 

durduğunda alıkonanlar olup bunlar da hesaplanınca 56.000 rakamına kolayca ulaşılır. 

Gerçekten de başta Artin Hortomyan isimli Amerika’ya kaçan bir Ermeninin mektubunda 

belirttiği gibi Amerika veya başka ülkelere kaçırılıp perişan halde yaşayan binlerce Ermeni 

olup bunların bir kısmı da eğitilip Kafkasya’ya savaşmak üzere gönderilmektedir.  

N. Göyünç ise Osmanlı Arşivlerinden derlediği bilgiler doğrultusunda, göç ettirilen 

Ermeni miktarını şöyle verir.  

Trabzon 4.733 

İzmit  58.000 

Kayseri 44.271 

Afyon  5.769 

Eskişehir 7.000 

Ankara  13.328-21.236 

Konya   12.000 

Elazığ  51.200 

                                                           
163 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 74 
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Diyarbekir 120.000 

Erzurum 12.000-2.000 

Sivas  136.084 

Dörtyol 9.000 

 Bu tabloyu makalesinde aynen veren Göyünç toplamı 495.611 kişi olarak verir ise de 

Ankara ve Erzurum'da verilen farklı rakamların en yüksekleri olan sırasıyla 21.236 ve 12.000 

rakamları bile esas kabul edilse, azami toplam yine de 481.293 kişidir. 14.318 kişi hasaplama 

hatası yüzünden fazla yazılmıştır. Buna rağmen yazarın ulaştığı rakamla, Halaçoğlu'nun 

ulaştığı rakam arasında fazla fark olmayıp yaklaşık kırk bin kişidir.164 

Dolayısı ile tehcire tabi tutulan Ermeniler aşağı yukarı 500.000 kişi olup Osmanlı 

devleti, arşivleri ile bu esnada bir katliamın yapılmadığının hesabını verebilmektedir. Zaten 

Katolik ve Protestan Ermeniler, İstanbul Ermenileri, işgal altında bulunan Van ve Kars 

Ermenileri tehcir edilmediğinden, Türkiye’de nüfusları en fazla 800.000 olarak tahmin 

edilmektedir. 165 

Morgenthau da Ermeni Protestanlarından Zenop Bezciyan’ın “yaklaşık 500.000 kadar 

Ermeni sevkedildi. Bir çoğu Zor’a yerleşip yeni işlerini kurup çalışmaya başladılar 

bile”ifadelerine hem şaşırmakta hem de rahatsız olmaktadır. Zira bu ifade, daha önceden 

Amerika’ya servis ettiği raporların neredeyse tamamına muhalif bir ifadedir. Zira kendisi 

bizzat hatıralarında, Anadolu'nun her yerinden sel gibi İstanbul'a akan çoğu dedikodulardan 

ibaret yalan yanlış konsolos raporlarını saydıktan sonra, Ermenilerin sınırdışı edilmelerinin 

tarihte benzetilebileceği bir tek hadise olup o da İspanya'da İzabelle ve Ferdinand tarafından 

Yahudilerin kovulmasıdır” demektedir. Ancak Morgenthau'nun bu cümlesi bile sakatlıklarla 

doludur. Zira Ermeniler Osmanlı topraklarından sınırdışı edilmemişler sadece İmparatorluğun 

güvenli yerlerine nakledilmişlerdir. Ayrıca elçi İspanya'dan Yahudilerle beraber 

Müslümanların kovulduğunu ve İspanya'da yerleşerek yaklaşık sekiz yüz yıl hakimiyet süren 

Endülüs Emevi ve Beni Ahmer devletleri medeniyetlerinin yok edilişinden hiç 

bahsetmemektedir. Ayrıca görmezden geldiği bir noktada Ermenileri katliam etmekle 

kıyasıya eleştirdiği Osmanlı devletinin, İspanya'dan çıkartılan Yahudilere sahip çıkması ve 

onlara toprak verip vatandaşlığına almasıdır.  

                                                           
164 Nejat Göyünç, “Ermeni Tehciri ve Soykırım İddiaları”, YT 37, (Ocak-Şubat 2001), s. 298 
165 Tehcir dışında kalanlar hakkında bir rapor yazan Almanya Halep Konsolosu Batı Anadolu’da 27.000, İstanbul 
ve Edirne’de 164.000, Suriye, Filistin ve Bağdat’ta 13.500 olmak üzere toplam 204.700 kişinin tehcirden muaf 
kaldığını belirtir. Farklı rakamlar ve görüşler için bkz. K. Çiçek, a.g.e., s.252-253 
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 Benzetmesinin ardından ise  şimdiye kadar bahsi geçen olaylar ve katliamlar 

nedeniyle yaklaşık 600.000 Ermeninin yok edildiğini ve belki de bunların sayısının 

1.000.000'a ulaşabileceğini iddia eder. Ayrıca bunun da katliamın daha başlangıcı olduğunu 

ekler.166 

21 Şubat 1916’da tehcir tamamen durdurulmuştur. Bir ara komiteciler yeniden sevk 

edildi ise de 15 Mart tarihinde ikinci bir emirle bu uygulama da kaldırılmıştır. Anadolu 

Ermenilerinin tamamı Suriye’ye nakledildiğinden, İstanbul Ermeni Patrikhanesi lağvedilip Sis 

ve Akdamar Katolikoslukları ile birleştirilip Kudüs’e taşınmış ve başına Sis Katogikosu 

Sahak Efendi getirilmiştir.167  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
166 Henry Morgenthau, The Secrets of the Bosphorus, New York 1918, s. 211-212 
167 Y. Halaçoğlu, a.g.e., s. 77vd; Kudüs Ermeni Patrikhanesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz Ercan, 
Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara 1988 



SONUÇ 

Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Ermeniler, ağır vergi yükü, dini baskılar ve keyfi 

sürgünler nedeniyle Bizanslılarla problemler yaşamaktaydılar. Rum Ortodoks inancını 

yaymayı amaçlayan Bizans Kilisesi, Ermeni Gregoryen kilisesini yok etmeye çalışmakla 

meşguldü. Ancak bölgeye gelen Türkler idaresinde Ermeniler, dünyanın hiç bir bölgesinde bir 

azınlığa nasip olmayan dini ve milli haklara sahip oldular.  

İran-Bizans savaşlarında, tam harb sahasında kalan Eçmiyazin kilisesi artık Ermeni 

milletine çok fazla hizmet edemez duruma düşüp kağıt üzerinde en yüksek basamak özelliğini 

sürdürüyorken, İstanbul'u fethettikten sonra Fatih'in, Bursa Ermeni Piskoposu Hovakim'i 

İstanbul'a getirterek kendisine Ermeni Patriği ünvanı verilmesi ile Ermeni kilisesi yeniden 

toparlandı. Bu şekilde Osmanlılara müteşekkir kalan Ermeniler, yaklaşık 19. yy.'ın ikinci 

yarısına kadar Anadolu'da bir “Türk” gibi yaşadılar. Kendilerine bizzat Avrupalı seyyahlar 

tarafından “bunlar olsa olsa Hıristiyan Türklerdir” denecek kadar bir uyum yakalayıp bunu 

da “Millet-i Sadıka” unvanı ile perçinlediler.  

Ancak bu mutlu dönem ne yazık ki Osmanlı devletinin güçlü, hakimiyeti altındaki 

bütün unsurları tam bir otorite ile kontrol altında tutabildiği ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği 

döneme kadar devam etti.  

Balkanlar'da yaşayan ve azınlık durumunda olan hemen her milletin, özellikle Fransız 

İhtilali milliyetçilik rüzgarları ile isyan etmesi, Osmanlı Ermenilerinin de gönüllerine 

“bağımsızlık ateşini”düşürdü. Ancak hiç bir zaman görmek istemedikleri bir nokta, 

kendilerinin Bulgar, Yunan, Sırp ve Karadağlılar gibi olmayıp ülkenin her yerinde azınlıkta 

olmalarıydı. Bu husus, kendilerine bizzat Avrupalı akıl hocaları tarafından dahi defalarca izah 

edildi ise de bağımsızlık hareketlerinden vazgeçmemişlerdir.  

Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı, Türk milletinin demokrasiye geçiş aşamasında 

önemli görevler üstlenirken, Avrupalıların zorlamaları neticesinde, Ermenilere olağan üstü 

haklar bahşetti. Irkdaşları daha Avrupa'da “serseri tüccarlar” olarak tanınıp, Rus Ermenileri 

Pologenia kanunu altında ezilirken, Anadolu'da milli bir meclis kurup, nizamname sahibi 

oldukları halde, bunun kıymetini bilememişler, kendilerine gösterilen olağanüstü hoşgörüyü 

zaaf olarak algıladıklarından, bunu istismar ederek milletlerinin mahvına sebebiyet 

vermişlerdir.  

Elbette Ermeniler bu çalışmalarında yalnız olmayıp arkalarındaki asıl destek 

Rusya'dır. Balkanlar yolu ile sıcak denizlere inmelerinin artık imkansız olduğunu farkeden 

Ruslar, doğuya yönelip İskenderun ve Basra körfezine inebilmeyi tasarlamışlar ve bunun için 
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de Ermenilere, eskiden sahip oldukları Kilikya Ermeni Baronluğunu ihya etmeyi teklif 

etmişlerdir.  

Ancak Rusların Ermenileri kullanarak güneye inme hesaplarındaki isabeti farkeden 

İngilizler, Ayastefanos anlaşmasındaki Rusların koruyuculuk vasfını, Berlin anlaşması ile 

kendi üzerlerine de aldılar ve Osmanlı Devletini Rus baskısından kurtardıkları için zorla 

Kıbrıs'ı gasbettiler. Berlin anlaşmasından sonra İngilizlerin Kıbrıs'a bu şekilde asker 

çıkarması, günümüze kadar uzanan Kıbrıs Meselesinin doğmasına sebep oldu.  

Dünya devletleri muhtemel topyekün bir savaş için hızla bloklaşırken, Ermeniler de 

barut kokusunu aldıklarından, özellikle patriklerinin önlerinden gitmesi ile bağımsızlıklarını 

gerçekleştirebilmek için hazırlıklara başladılar. Taşnak ve Hınçak cemiyetleri böyle bir ruh 

hali içinde doğup hızla Anadolu Ermenilerini örgütlediler. 

Bu yıllarda amaçlarına ulaşabilmek için sadece Türklere baskı ve suikast yapmakla 

yetinmemiş, en ücra köylerde yaşayan Ermenilerin dahi silahlanmasını temin etmeye 

çalışmışlardır. Komiteciler, bölgede Türkler ile Ermeniler arasında hiç bir mesele olmadığı 

halde, bizzat Patriklerinin emri ile yalan katliam haberleri üretmişler ve bu haberler, derhal 

Avrupa devletlerinin konsoloslukları yolu ile Avrupa ve Amerika basınına servis edilmiştir. 

Konsoloslar ve misyonerler kendilerine gelen bu yalan yanlış haberleri hiç bir kritiğe 

tabi tutmayıp hepsi doğruymuş gibi bakanlıklarına yazışma konusu yapmışlardır. Ancak 

aralarında insaflı ve Ermeni meselesinin tamamen yapay bir problem olduğunu farkedenleri 

de vardır.  

1890'lı yıllar, Ermenilerin Anadolu'nun farklı yerlerinde çıkardıkları isyanlar ve 

katliam olayları ile geçti. Daha önce kan ırmakları akıtacaklarını söyleyen komiteciler Sasun, 

Van, Zeytun, Erzurum gibi merkezlerde defalarca isyan çıkarıp İstanbul'un göbeğinde Sultan 

II. Abdülhamit'i öldürmeye teşebbüs edecek kadar bu konuda kararlı idiler. Bu yıllarda 

Osmanlı Devleti, aldığı ihbarlar doğrultusunda yaptığı baskınlarda Ermeni evlerini ve 

kiliselerini hep mühimmat ve cephane dolu olarak buluyor, bazı papazlar dini ayinlerinde 

günlük yerine barut yakıyorlardı. 

31 Mart olayının ardından Sultan'ın tahttan indirilmesi Avrupa'da oldukça fazla ma'kes 

bulduğundan, 1908 yılı Adana olayları fazla gündeme gelmedi. Zira Ermenilerin her hangi bir 

Anadolu kasabasında çıkarttıkları en küçük bir olay, Avrupa'ya katliam olarak yansımaktaydı. 

Elbette isyanlar sırf kan dökmek için yapılmıyor, her isyanın ardından Avrupa'da Ermeni 
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meselesi yeniden gündeme geliyor, bu meseleyi iç politikalarında çok iyi kullanan özellikle 

İngiltere hükümetleri, İstanbul sefirlerine yeni bir ıslahat programı için baskı yapmaya 

başlıyorlardı.  

Bu ıslahat programları Osmanlılar tarafından bütün memlekete şamil olması şartıyla 

kısmen uygulamaya sokulduğu halde, görevinde başarılı olup olayları bastırarak huzur 

sağlayan Osmanlı Paşaları, Van Valisi Ali Paşa örneğinde olduğu gibi İngilizlerin baskısı ile 

görevden alınıyor ve akabinde Ermeniler tarafından vurularak öldürülüyordu.  

1914'lü yıllara gelirken dünya artık müthiş bir savaşa kitlenip hızlı adımlarla ilerlerken 

Andolu'da 1890'larda başlayan Ermeni Islahat Projeleri artık en olgun zamanına gelmiş, 

Vilayat-ı Sitte'nin “Erzurum, Trabzon, Sivas” ve “Van, Bitlis, Harput, Diyarbekir” olmak 

üzere iki büyük vilayete ayrılarak başına idare, adliye ve orduyu kontrol edecek Avrupalı 

askeri müfettişler atanması kesinleşmişti. Diyarbekir halkı, Ermenilerden duydukları bu 

durumu 26 Ocak 1914 tarihli mektupla şiddetle protesto edip “asla böyle bir durumu kabul 

etmeyip Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarını söylerlerken” devlet bu yarı bağımsızlığı 

halkına açıklayamıyor ve Tanin gazetesinde geçiştiriliyordu.  

 Ancak I. Dünya Savaşı'nın patlaması ile bu proje uygulama safhasına bile giremedi ve 

Vahan Kardaşyan'a göre 100.000, Nubar Paşa'ya göre ise 220.000 Ermeni masada 

alamadıklarını meydanda almak için, Kafkasya'dan saldıran Rus ordularına  katıldılar.  

Bulgaristan'dan her gün kalkan gemiler Ermeni asker kaçaklarını Rus ordusuna nakletmek 

için hareket etmekteydi.  

 Devlet, Ermeni üst düzey görevlilerini defalarca düşman devletlere yardım etmeme 

konusunda uyardı ise de artık Ermeniler kaderlerini Ruslarla çoktan birleştirmişlerdi. 

Ermenilere ilk ciddi tepki, Van'da da isyan çıkartıp şehrin Rusların eline geçmesine sebebiyet 

vermeleri üzerine geldi. Rus Çarı ve ordu komutanının tebrik mektupları yazdıkları Van 

Ermenilerinin durumu, ilk defa Ermenileri ancak bölgeden naklederek olayların 

durdurulabileceği fikrini verdi.  

Yapılan uyarılar işe yaramayınca, 24/25 Nisan 1915 gecesi İstanbul'da üst düzey 

komitecilere yönelik ilk tutuklamalar başladı ve bunu Avrupa devletleri çok sert bir şekilde 

protesto ettiler ki bu metin bu gün soykırım müddeilerinin en çok güvendikleri belgedir. Oysa 

tutuklananlar sadece İstanbul'dan çıkartılıp Ankara ve Çankırı'ya yerleştirilmişlerdir.  
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Alınan tüm tedbir ve uyarılara rağmen Ermeniler cephe gerisinde katliamlarına devam 

edince önce Talat Paşa kendi inisiyatifi ile Ermeni komitecilerini kalabalık oldukları yerlerden 

çıkartmaya başladı. Ardından özellikle Zeytun Ermenilerinin faaliyetlerine daha sert bir 

şekilde devam etmeleri üzerine Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i 

askeriyece ittihaz olunacak tedabir hakkında “Kanun-ı Muvakkat” çıkartıldı. Bu kanunla 

bütün yetkiler orduya devredilerek gerek görülen yerlerde yaşayan Ermenilerin malları ve 

canlarına kesinlikle bir zarar gelmemesi şartı ile Musul, Zor ve Halep bölgelerine tehcir 

edilmelerine karar verildi. 

I. Dünya Savaşının bütün hızıyla devam ettiği, ordumuzun, Kafkasya, Çanakkale ve 

Yemen çöllerinde savaştığı bu günlerde, düşman bir milletin ordularına cephede yardım eden 

işbirlikçi Ermenilerin mallarının korunması için yönetmelikler çıkartılıp komisyonlar kuruldu. 

Daha tehcir başlatılmadan güzergahlar, araçlar, toplanma merkezleri, gıda ve su ihtiyacının 

karşılanması için stok yapılması, güvenlik gibi durumlar düşünülüp karara bağlandı. Ayrıca 

Ermenilerin tamamı tehcire tabi tutrulmayıp yabancı devlet vatandaşları, devlet memurları, 

asker aileleleri, Katolik ve Protestan Ermeniler veya Antalya örneğinde olduğu gibi nüfusları 

bir şehirde çok az olan Ermeniler istisna tutuldu. 

Dul kadınlar ve yetim çocuklar için yetimhaneler ayarlanıp şayet yeterli değilse yeni 

kurumlar kurulması için kaynak ayrıldı. Ayrıca soykırım yaptığı iddia edilen bu devlet, yetim 

Ermeni çocuklarının Müslüman ailelelere verilmeden önce, mümkünse Ermeni ailelerine 

teslim edilmesini ve kendi kültürlerine uygun bir ortamda yetişmelerini öngören yönetmelikler 

yayınladı.  

Menziller arasında tren yolları varsa mutlaka bu yolla taşınan Ermeniler, bazı yerlerde 

orduya ait arabalarla taşınıp savaş ve hasat zamanı araç sıkıntısı çekildiğinden, bazen 

yanlarında jandarma olduğu halde yürümek zorunda kalmışlardır. Ancak yürüyen kafilelerin 

genelde genç erkeklerden müteşekkil olması, kesinlikle bineksiz taşınmamaları yönündeki 

emirler, ne yazık ki bugün yok edilmeleri için bir yöntem olarak soykırım taraftarlarınca 

dillendirilmektedir. Kırım Ermenilerinin Ruslar tarafından trenler içinde haftalarca oraya 

buraya sürülüp Sibirya'da kapaklar açıldığında sadece kokmuş cesetlerin çıktığını çok iyi 

bilen Ermeniler, kendilerinin sebep olduğu böyle sistemli bir organizasyona akıl oyunları ile 

çamur atmaya çalışmaktadırlar.  
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Tehcirde yukarıda söylendiği gibi dağlık, geçilmesi zor alternatif yollar kullanmayan 

devlet, aynı zamanda askerin de taşındığı ana güzergahları, Ermenilerin hizmetine sunmaktan 

çekinmemiştir. Zaten Kars ve Van Rus işgali altında olduğundan bura Ermenileri göç 

ettrilmeyip genel olarak Doğu Anadolu Ermenileri Erzurum, Bingöl üzerinden Diyarbakır'a 

indirilmişler, buradan da Cizre toplanma merkezi yolu ile Musul vilayetine gönderilmişlerdir. 

Kendilerinin varmalarından önce, muhacirin tahsisatından masraf yapılarak evler yapılmaya 

çalışılmış veya bizzat kendilerinin yevmiye ile çalıştırıldığı ev inşaatlarına başlanmış, 

ekonomik hayatın canlandırılabilmesi için kendilerine hayvan, tohumluk ve tarım aletleri 

verilmiştir.  

 Özellikle Dersim yöresinde bulunan Kürt aşiretleri geçmiş yıllarda, Ermenilerin 

kendilerine reva gördükleri katliamların intikamlarını almak veya sadece eşkiyalık için 

Ermeni kafilelerine saldırdıklarından, yollar daha güvenli güzergahlara aktarılmış, kafilelerin 

jandarma sayısı artırılmış ve olayların sorumluları yakalanarak şiddetle cezalandırılmıştır. Bu 

göçler esnasında, Ermenilerin kızlarını subaylara vermek suretiyle oldukları yerde kalma 

talepleri olmuşsa da bu durum, hükümet tarafından kesinlikle yasaklanarak bu tür 

nikahlanmaların önüne geçilmesi istenmiştir. Malatya, Mamuretülazîz, Diyarbekir, Cizre bu 

yol üzerinde önemli noktalardır. 

 Orta Anadolu ve Karadeniz Ermenileri ise Sivas'da toplanmışlar ve buradan Malatya 

tarafına nakledilmişlerdir.  

Trakya'dan ve Batı Anadolu'dan göçürtülen Ermenilerin tamamı, buralarda sayılarının 

daha az olması nedeniyle trenle Konya'ya gönderilmiş ve buradan da Pozantı, Tarsus, Adana 

üzerinden Halep'e nakledilmişlerdir. Bu hat üzerinde bulunan Urfa Ermenileri, Anadolu'da hiç 

bir şehrin göstermediği kadar tehcire tepki göstererek şehri savaş alanına çevirmiş ve olaylar 

Amerikan Misyoneri Leslie'nin, arkasında pişman olduğuna dair bir mektup bırakarak intihar 

etmesiyle sonuçlanmıştır. Zira Leslie, yetimhanesini Ermeniler için bir cephaneliğe 

çevirmekten geri durmamıştır.  

Amerikan ve İngiliz misyonerleri tehcire sebebiyet vermeleri ve tehcir esnasında 

konsoloslar gibi sahte katliam haberlerini ürettikleri için, Ermeni meselesinde bir çok açıdan 

eleştirilmektedirler. Konsolos raporlarına bir de İngiliz propaganda dairesi Wellington 

House'ın yorumları eklenince, hiç gerçekleşmeyen olaylar, o yıllarda Anadolu'da olmuş gibi 

bu gün aksettirilmektedir.   
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Trakya Ermenileri, İstanbul içinde karışıklığa sebep olmamaları için deniz yolu ile 

İzmit'e getirilmişler ve buradan Eskişehir, Kütahya yolu ile Konya'ya aktarılmışlardır.  

Özellikle tehcirin sonlarına doğru, İzmit, Kütahya, Eskişehir, Konya ve Niğde gibi 

merkezlere ulaşanlar boş yere gönderilmeyip bu şehirlerin sakin yerlerine iskan edilmişlerdir. 

Konya'nın tehcirde ayrı bir yeri olup Zeytun Ermenileri ilk defa buraya nakledilmişler ancak 

burada da kalabalıklaşmaya başlayınca yeniden Zor'a gönderilmişlerdir.  

Faaliyetleri bakımından çok tehlikeli olan komiteci Ermeniler, stratejik kaynaklardan 

uzak tutulabilmeleri için Konya, Ankara arasındaki Tuz Gölü civarı ve Koçhisar mıntıkalarına 

iskan edilmişlerdir.  

Devrin şartlarına göre mükemmel denebilecek bir sistemle başlayan tehcirin sonlarına 

doğru savaş şartlarının ağırlaşması, 1915 yılının çok kurak geçmesi, tıbbi ihtiyaçların tam 

olarak karşılanamaması gibi sebeplerle kayıplar olmuştur. Ancak bu yıllarda Osmanlı ordusu 

da aynı sorunlar yüzünden asker kaybetmekte, hatta bu sıralamada Avrupa'da %50 ile birinci 

sırada yer almaktadır.  

Bu kayıplar özellikle Amerikan ve Avrupa devletleri konsolosları tarafından çok 

abartılmış “şehir dışında bir yer, birkaç saat uzakta bir yer, Ergani-Maden arası, Diyarbakır, 

Harput arası” gibi muğlak ifadeler soykırım iddialarına kaynaklık etmiştir.  

Osmanlı arşivlerine göre yaklaşık 500.000 Ermeni tehcir edilmiş olup kayıplar 

yaklaşık 50.000 kişi iken, Nubar Paşa da 390.000 kişiden fazlasının Suriye, Zor ve Musul'a 

ulaştığını itiraf etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



BİBLİYOGRAFYA 

 
I- ARŞİV BELGELERİ 
 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
 
a) Dahiliye, Şifre Kalemi (ŞFR) 
 
51/14; 51/130; 53/222; 50/127; 48/220; 48/7  No: 1; 50/209  No: 1; 48/182  No: 1; 50/127; 
52/112 No: 1; 64/136; 54-A/388; 55/184; 57/105; 57/116; 54-A/348; 54-A/268; 55-A/116; 
57/146; 52/281; 53/94-1; 52/267; 55/230; 54-A/l55; 56/337; 60/144; 54-A/340; 56/114; 63/3; 
56/225; 56/226; 55/349; 57/177; 57/295; 54-A/271; 53/336; 57/401; 56/91; 88/23; 55/168; 
58/31; 56/294; 57/270; 57/57;54-A/35; 55/97; 63/225; 54-A/298; 54/167; 58/158; 55/289; 
55/344; 56/207; 56/236; 59/196; 61/185; 62/317; 54/356; 55-A/15; 57/49; 57/53; 54-A/291; 
57/255; 56/134; 55/22; 63/79; 54/170; 54-A/290; 55/189; 56/294; 58/112; 56/133; 54/359; 54-
A/252; 54-A/276; 55/321; 56/38; 56/115; 56/172; 55-A/159; 55/265; 55-A/126; 56/316; 
58/155; 54-A/373; 55-A/174; 57/96; 55-A/15; 55-A/152 ; 55/311; 55-A/203; 55/192; 54-
A/14; 55-A/242; 54-A/294; 55-A/230; 63/96; 55/64; 56/77; 55/148; 55/214;57/284; 55-A/27; 
56/242; 60/48; 54-A/343; 54-A/255; 75/17; 75/18; 75/23; 75/24; 61/290;55/59; 76/206; 94/56; 
55/323; 59/111; 96/75; 64/162; 54-A/232; 60/208; 93/300; 68/119;57/281; 59/19; 53/281; 55-
A/240; 55-A/16; 55-A/41; 55-A/17; 55/291; 55/341; 56/379; 55-A/135; 57/342; 57/348; 
58/24; 57/348; 74/234; 80/73; 52/292; 52/335; 55-A/75; 53/296; 57/30;56/337; 56/374; 
58/160; 55/256; 60/312; 55/269; 56/381; 57/320; 61/252; 58/247; 58/271;59/20; 60/190; 
62/199; 59/190; 69/261; 54-A/389; 56/87; 56/105; 54-A/392; 55/70; 55/108; 57/373; 60/172; 
55-A/145; 55-A/146; 55-A/153; 57/379; 53/91; 53/94; 53/92; 53/94; 54-A/272;53/246; 
63/191; 54/87; 56/308; 54/337; 54/336; 54/376; 54-A/70; 54-A/264; 54-A/278; 55/115; 
58/247; 69/261; 62/220; 65/95; 56/90; 56/85; 57/216; 54/162; 55-A/84; 56/168; 57/245; 
54/413; 58/264; 58/262; 56/85; 56/180; 57/190; 54/83; 54/84; 56/387; 61/101; 60/61; 61/165; 
95/109; 77/47; 54/337; 71/12; 56/179; 57/413; 54-A/257; 59/146; 59/235; 58/47; 58/124; 
73/54; 79/14; 85/166; 64/248; 64/239; 87/335; 56/27; 55/207; 55-A/11; 56/186; 66/43; 66/24; 
66/56; 66/192; 71/135; 86/10; 66/55; 66/19; 70/72; 74/126; 71/232; 62/90; 72/18; 62/210; 
65/25; 68/32; 61/32;72/224; 74/160; 78/4; 61/72; 74/75; 54/261; 55/327; 55-A/104; 59/169; 
56/257; 55-A/111;55/278; 55-A/178; 63/137; 62/220; 56/135; 78/47; 62/313; 57/8; 55/70; 
55/115; 56/249;59/237; 56/64; 57/216; 57/355; 57/40; 59/153; 77/5; 55/213 ; 56/355 ; 64/289; 
54-A/273; 54-A/269-270; 69/118; 58/53; 60/199; 61/173; 77/170; 62/182; 64/14; 79/202; 
53/289; 65/95; 55/204; 55/141; 76/48; 74/140; 54-A/10; 54-A/59; 54/290; 56/274; 54-A/157; 
54-A/200; 54-A/220; 55/70; 55-A/144; 56/315; 60/219; 54-A/153; 54-A/226; 57/337; 65/92; 
57/71; 65/38; 63/279; 65/45 
 
b) Dahiliye, Muhâbere-i Umûmiyye Dâiresi (MUİ)  
 
55-1/54; 86-1/61; 71/68; 77-2/18; 77-2/18_85; 43-1/23; 12-3/8; 77-2/18; 2-6/89; 2-2/76_6;   
2-2/76_4; 60/6_2; 55-1/54_2 
 
c) Dahiliye, Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti (KMS)  
 
16/9; 2-2/5_7; 2-2/5_40; 2-2/5_56; 18/27; 25/49; 54-1/44; 49-2/19; 49-2/21; 49-1/53; 39/4 
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d) Dahiliye, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti (EUM) 
 
2.Şb. 68/67; 2. Şb. 68/15; VRK 1/8; EMN 72/31; EMN 70/25; EMN 58/3; EMN 30/12 ; THR 
11/39; EMN 90/64 No:1,2; EMN 88/33 No:2,3,4,5; VRK 16/13; MEM 71/53; VRK 15/49 ; 
VRK 15/71; No: 1-6; 2. Şb. 68/66; 2. Şb. 68/76; 2. Şb. 68/66; AYŞ 4/83 No: 1-4 
 
e) Dahiliye, Siyasi (SYS) 
 
2881/44; 2871/4 No:16; 2873/4_1; 2873/4_4; 2873/4_50; 2789/35; HPS 95/7; UMVM 89/67; 
İD, 94-2/24_1; UMVM 131/87 
 
 
f) Hariciye, Siyasi (SYS) 
 
2884/42  No: 1,2; 2776/77; 2767/74  No: 1; 2762/9  No: 1-3; 2776/75  No: 1; 2776/68  No: 2; 
SYS 2871/1_1; 2871/1_4; 2871/1_7; 2871/1_22; 2871/1_26; 2871/1_31; 2871/1_30; 
2871/1_39;  2871/1_65; 2871/1_125; 2871/1_28; 2879/8_1; 2879/10_3; 2879/20_1; 
2879/26_2; 2879/3  No: 1-3; 84/69_1; 2871/2; 2880/22  No: 1,2,4; 2882/5  No: 5,8; 2875/7; 
2879/32 ; 2880/18  No: 2,6;  2881/13  No: 1-3; 2881/18; 2882/21  No: 3; 2882/23  No: 2; 
2883/1  No: 4; 2883/37 ; 2882/4;  2881/41; 2873/5_3; 2873/5_10; ; 2873/5_11; 2873/5_12; 
2873/5_33; 2882/14; 2882/7; MÜ 43/17 
 
g) Zabdiye Nezareti (ZB) 
 
31/75; 23/112; 311/8; 332/26; 23/119; 23/149; 43/36; 31/76; 46/130; 23/116; 47/11; 352/90; 
334/77 
 
h) Meclis-i Vükela Zabıtları (MV) 
 
137/105; 144/5; 166/99; 202/48; 183/8; 186/32; 198/24; 198/163; 199/164; 209/42 
 
 
II. KAYNAK ESERLER, ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER 
 
 
AÇIKSES, E., Amerikalıların Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara 2003 

 

ADIYEKE, N.,“Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve

  Gayrimüslümlerin Yaşantılarına Dair”, OGES, (Ed. H. C. Güzel), (Ankara

  2001), s.381-393 

AKA, İ.,  Mirza Şahruh ve Zamanı, Ankara 1994 
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