XIX.YÜZYILIN ~K~NC~~YARISINDA ANADOLU'DAK~~ERMENI TERÖRÜ
(Diyarbak~r, Arabgir, Harput, Merzifon, Havza, Amasya ve Malatya'da
Meydana Gelen Ermeni Ayaklanmalar~~Hakk~nda Bir Lâyiha)
AFIME'T IIALAÇO~LU
G~R~~~
Ermeni meselesi ve pek çok konuya ili~kin ar~ivlerimizde zengin bilgiler
bulunmaktad~ r. Nitekim bu haliyle ar~ivlerimiz bütün dünya devletlerini yak~ ndan
ilgilendiren bir hüviyettedir. Özellikle son dönem evrak~n~ n günümüz siyasi olaylar~na ~~~ k
tutar mahiyette olmas~, binlerce yerli ve yabanc~~ ara~t~ r~c~= inceleme yapmas~na vesile
olmu~tur. Kald~~ ki ilmi olmaktan uzak bir tak~n~~iddialara da ancak ar~iv belgeleriyle cevap
vermek gerekir. Burada ~unu da belirtmekte fayda vard~r ki, o da baz~~ ki~ilerce Osmanl~~
vesikalar~ na güvenil~nedi~i, tarafl~~ yaz~ld~~~~görü~üdür. Bu kabul edilemez bir dur~undur.
Zira Osmanl~~ Devleti icraat~ n' hep tescil ettirme, vesikaland~rma yoluna giden ve bunlar~~
günümüze kadar muhafaza edilmesini sa~layan ve 100 milyonu a~k~ n belge ve defteriyle
dünyan~n en büyük hukuk devletlerinden biridir. Bunu söyleyenler ne yaz~k ki baz~~ Ermeni
ve onlar~n destekçileri olan baz~~ ülkelerin ara~ur~c~land~r. Nitekim özellikle Ermenilerin
elinde bulunan ve Ermenice yaz~lm~~~olan birçok vesikalar~n gerçe~i yans~tmad~~~~art~k
delillerle ispatlanm~~url. Ayr~ca ne gariptir ki, 1921 y~l~ ndan 2001 y~l~~ ba~lar~na kadar üç
binden fazla yabanc~~ ilim adam~n~n Osmanl~~ Ar~ivlerinde ara~t~ rma yapm~~~olmas~ na
ra~men', ~srarla Osmanl~~ ar~ivinin kapal~~ oldu~unu iddia etmeleri hizmet ettikleri fik~-c ne
derece ba~l~~ olduklar~n~~ gösterir. Nitekim günümüzde sadece Osmanl~~ Ar~ivi de~il,
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Ba~kanl~~~~(ATASE) Ar~ivi'ndeki konuyla ilgili
belgeler de ara~t~rmac~lar~n hizmetine sunuln~u~tur.
Ermeni meselesi, dünyan~n di~er ülkelerinde bu tür olaylarda oldu~u gibi tabii olarak
Osmanl~~ Devleti taraf~ndan da bir isyan olarak telâkki edilmi~tir. Zira devletler hukukuna
göre me~ru devlete kar~~~ba~~kald~ran ve o devleti bölme çabas~nda olan her hareket isyan
olarak nitelendirilmi~tir. Osmanl~~ Devleti de hakl~~ olarak, bu isyan~~ bast~rma çabas~~ içinde
olmu~tur.
Nitekim A~-a~r~~ Andonian'm yaytmlad~~~~1920 y~ l~nda Paris'te Talat Pa~a•ya atfedilen ve Ilalep'te Allenby
Komutas~ndaki birliklerce ele geçirildi~i iddia edilen bir tak~ m telgraf örnekleri ile Arnold "lbynbee'nin ~ ngiliz
D~~i~leri Bakanl~~~~istihbarat ve Propaganda Dairesinde görevliyken haz~ rlad~~~~"Mavi Kitab ~~ bunlara örnek olarak
gösterebiliriz.
Bu konuda Say~ n Yusuf I lalaço~lu kitab~nda geni~~kapsaml~~ bilgiler sunmaktad~r. Nitekim onun verilerine
göre, I Ocak 1998 ile 2001 y~ l~ n~ n ba~~ na kadar Osmanl~~ Ar~ivinde 65 ayr~~ ülkeden 562 yabanc~~ ara~t~ rmac~~ çal~~ ma
yapm~~t~ r. Gariptir ki, I lalaço~lu'nun verdi~i bilgiye göre, bunlar~n içinde Ermenilerle ve özellikle tehcirle ilgili
hiçbir ara~t~rma gerçekle~tirilmedi~i gibi, izin talebinde dahi bulunulmam~~t~ r. Bkz. Yusuf Iblaço~lu, Ermeni Tehciri,
~ stanbul 2004, s.115 v.d.
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1878 y~l~nda Ayastefanos ve Berlin Antla~malar~~imzalan~ncaya kadar Ermenilerle
Türkler aras~nda ciddi bir anla~mazl~~~n olmad~~~, bu tarihten önce de iki toplumun yakla~~k
900 y~l bir arada ve dostça ya~ad~~~~bilinmektedir. Hatta, yapt~~~m~z ara~t~rmalarda, bu
dönemde içerisinde, çocuklar~ na Tiii`k isim verdikleri bile bilinen gerçeklerdendir. Ayr~ca,
Osmanl~~Tarihi Ermenilerden nâz~rl~ k, büyükelçilik, konsolosluk gibi üst kademe denilecek
pek çok görevlerde bulundu~unu kaydetmektedir. Ermenilerin yapt~ klar~~ nâz~rl~klar
aras~nda Hâriciye, Mâliye, Ticaret ve Posta Nâz~rl~ klar~~ gibi kilit denilebilecek önemli
bakanl~klar bulunmaktad~ r'. Ancak, özellikle söz konusu tarihten sonra bir "Ermeni
Meselesi"nin yarat~ld~~~~görülmektedir'. Böylece de 125 y~l devam edecek ve önceleri Osmanl~~
Devletini, daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemini me~gul edecek olan suni bir
mesele ihdas edilmi~tir.
19. Yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar Osmanl~~Devletiyle hiçbir problem ya~amadan
hayatlar~n~~sürdüren, Avrupal~~ Büyük Devletlerin siyasi ve diplomatik gündeminde yer
almayan Ermeniler, ne oldu da bir anda Osmanl~~ iç politikas~n~n ve de uluslar aras~~
diplomasinin gündemine girdi? Her ~eyden önce her iki toplum aras~nda dü~manl~ktan
bahsetmenin mümkün olmad~~~~bir gerçektir. Peki bu durumda Ermeni Meselesini ortaya
ç~karanlar kimlerdir?
Yukar~daki sorunun cevab~n~~ dünya siyaseti ve konjonktüründe o dönemde meydana
gelen köklü ve devrim niteli~indeki geli~me ve de~i~melerde aramak gerekir. O dönemde
dünyada iki önemli de~i~im ve geli~me ya~anm~~t~. Birincisi, Sanayi ink~lab~n~n tabii sonucu
olarak ortaya ç~kan sömürgecilik, di~eri de Frans~z ~htilali ve onun paralelinde ortaya ç~kan
milliyetçilik ak~m~d~r. Tabii ki, Avrupal~~Büyük Devletlerin dünyaya hakimiyet planlar~nda bu
iki olguyu silah olarak kullanma e~ilimine girmi~~olmalar~~ve bunun bir parças~~ olarak da
Osmanl~~Devletine yönelik izledikleri politikalar~~dikkatle incelemek gerekmektedir.
Ermeni Meselesi'nin ortaya ç~kmas~nda Frans~z ~htilalinin do~al etkisi oldu~u gibi
Bat~l~~ güçlerin tahrikleri ve te~viklerinin, Ermeni Kilisesi ve Patrikhanesinin, Ermeni
komitala~~mn, misyoner faaliyetlerin etkisi de göz ard~~ edilmemelidir. Empe~yalizmin
temellendirdi~i ~ark Meselesi ve bunun sonucunda ortaya ç~kan Ermeni Meselesi, Türkler ile
Ermeniler aras~nda y~llarca sürecek olan dü~manl~k tohumlar~n~~ekmi~tir.
Bunlardan özellikle rnisyonerlerin faaliyetlerinin ve yabanc~~ okullar~n aç~lmas~n~n
ard~ndan buralarda yeti~en Ermeniler hangi cemaate veya ~nezhebe mensup ise o cemaati
Bkz. Türkiye Cumhuriyeti D~~i~leri Bakanl~~~~ ~ nternet sitesi (~v.mfa.gov.tr. On soruda Ermeni Meselesi,
soru 3). Nitekim bir belge& de, Ermeni isyanlann~n yo~unluk kazand~~~~1895 y~l~nda, merkez devlet dairelerinde
ve ba~l~~olan yerlerde istihdam edilmi~~Ermenilerin listesi yer almaktad~r. Buna göre, Dahiliye Nezüretinde 15,
Hariciye Nezaretinde 49, Adliye ve Mezâhib Nezârctindc 147, S~hhiye Nezaretinde 4, ~ürü-y~~ Devlet Dairesinde 5,
Maliye Nezaretinde 40, Askeriye, jandarma ve Fabrika-i Hümayün Dairelerinde 308, Tophane-i Amire ve
mülhakat~ nda 110, Mekâtib-i Askeriyede 12, Bahriye Nezaretinde 184, Maarif Nezaretinde 104, Rüsamat
Emânctinik 109, Defter-i Hakant Nezaretinde 13, ilazinc-i hassa Nczaretinde 202, Ticaret ve Nalla Nezareti ve
Ziraat Bankas~nda 113, ~chremânctinde 58, Zabtiye Nezaretinde 284, Posta ve Telgraf Nezüretinde 288, Orman ve
Maldin ve Ziraat Nezaretinde 64, Divan-~~ Muhüsebât'ta 3, Düyün-~~Umt~miye idaresinde 257 ve Rcji idaresinde
264 ki~i. BA, Y.EE.(Y~ld~z Esas Evrak~), Nu.97/52-5, 23 Künün-isât~l 1310/9 ~a'bün 1312(4 ~ubat 1895).
13 Haziran 1878'de Berlin Kongresi toplanarak, 13 Temmuz'da antla~ma imzalan~nt~t~r. Berlin
Antla~masmda, Ermenilere mi~htariyet yerine ~slahat formülü üzerinde anla~~ larak, Ermeni ve Ruslar~n görü~leri
yumu~at~lmak suretiyle konulan 61. Madde ~u ~ekilde tespit edilmi~tir: Bab-~~Ali, Ermenilerle meskun vilayetlerde
mahalli ihtiyaçlar~n litzum gösterdi~i tensikat ve ~slahat~~vakit geçirmeksizin tatbik etmeyi kabul edecekti. Bkz. M. Kemal Oke,
Ermeni Sorunu, s. 78-79; Celal Bayar, Ben de Yazd~m., e. 5, s. 195. Ermeniler lehine yap~lmas~~kararla~t~r~lan "Anadolu
Islahah" hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Ali Karaca, Anadolu Islahât~~ve Ahmed ~akir Pa~a(I 838-1899), ~stanbul 1993.
Ayr~ca l~kz. Cevdet Küçük, Osmanl~~Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Ç~k~~~~1878-1897 , ~stanbul 1984.
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destekleyen ülkelere i~~bulma veya kurma maksad~yla göç etmeye, oralarda yüksek
tahsillerini tamamlamak üzere gitmeye ba~lad~lar. Böylece yüzy~llard~r gözden kaçan
Ermeniler bir anda Avrupa kamuoyunun ilgisini çekmeye ba~lad~. Avrupa'n~n ilgisi
Ermenilere yeni bir siyasi zemin, yeni ufuklar açmaya ba~lad~. Anadolu'daki misyoner
okullar~ nda e~itilirken Müslüman-H~ristiyan ayr~nnyla yeti~ tirilen Ermeni gençleri
Avrupa'daki e~itimlerinin ard~ ndan büyük bir k~sm~~ Anadolu'ya tekrar dönerek yeni ku~ak
Ermenilerin e~itiminde rol ald~ lar. 19. Yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Avrupa'dan dönen e~itimli
Ermeni gençlerinin faaliyetleri Osmanl~~Devletinin içinde yeniden bir yap~lanma hareketine
dönü~ tü. Bu hareket, Müslüman-H~ristiyan çat~~mas~ ndan Türk-Ermeni çat~~ mas~n~n
ba~lang~c~n~~ te~ kil etti. Böylece, Tanzimat'a kadar dini cemaat statüsünde olan Ermeniler, bu
okullar ve misyonerler vas~tas~yla Avrupa ile kurulan temas sonucunda vatan, millet, milli
kültür, ba~~ms~zl~ k gibi kavramlardan haberdar ve bunlar~~ ideal edinen yeni bir liberal,
~~~ illiyetçi Ermeni ayd~n s~n~f~~ortaya ç~kt~'.
19. yüzy~l~ n sonuna gelindi~inde, büyük devletlerin tahriki ve Ermeni milliyetçi
liderlerinin ve din adamlar~n~n tesiri ile Osmanl~~Devletine kar~~~ dü~manl~~a yönelik,
Ermenilerin fikirlerinde de~i~meler ba~lad~ . Bu vesile ile Osmanl~~ hükümetlerinin
zaaflar~ ndan istifadeye yöneldiler. Ermeniler aras~nda ayr~l~k fikirleri yay~lmaya ba~lad~kça,
Istanbul'daki Ermeni patri~inin Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~sadakati de sars~lmaya ve
tart~~~lmaya ba~lad~. Ermeniler art~ k, milli maksatlarma ula~ mak için devlete kar~~~silahl~~
mücadele yöntemleriyle 1869'dan itibaren ihtilâl komiteleri kurmaya ba~lad~lar'. Bu a~amaya
kadar Ermeniler hakk~nda yap~ lan her türlü düzenlemeler ve ~slahatlar da Osmanl~~ s~n~rlar~~
içerisinde kalarak yap~l~yor, s~n~r ve ayr~~ bir vatan kavram~ ndan söz edilmiyordu. Fakat
özellikle 1877-78 Osmanl~ -Rus harbinden sonraki geli~melerde ayr~~ bir Ermenistan'dan
bahsedilmeye ba~lanm~~t~r7.
93 Harbi de denen 1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~, Ermeni ~neselesi için bir dönüm
noktas~d~r. Osmanl~~ Devletinin bu sava~ ta yenilmesi ve Rus ordularm~n ~stanbul önlerine
kadar geldilderi s~rada bunu f~ rsat bilen Ermeni Patri~i Nerses Va~ jabedyan, Eçmiyazin
Katolikoslu~~~~arac~l~~~yla Rus Çar~'ndan Rusya'n~n Do~u Anadolu'da i~gal etti~i topraklar~~
Osmanl~ lara geri vermemesini istemi~ tir. Hatta bununla da yetinmeyerek Ayastefanos'taki
Rus karargâh~ na bizzat giderek Grandük Nikola ile görü~mü~~ve Do~u Anadolu'nun Ruslar
taraf~ndan ilhak~n~ , bu olmazsa bölgeye Bulgaristan'a oldu~u gibi özerklik verilmesini, bu da
mümkün de~ilse bölgede Ermeniler lehine ~slahat yap~lmas~n~~ve bu ~slahat tamamlan~ncaya
kadar Rus ordusunun geri çekilmemesini talep etmi~ tir. Patrik'in son talebi Ruslarca kabul
edilmi~~ve Ayastefanos Anla~mas~ na 16. madde' olarak girmi~ tir. Bu madde ile Ruslar~n,
Ermenileri himaye perdesi alt~ nda Do~u Anadolu'da siyasi ve ekonomik üstünlük elde
Osmanl~~ Devletinde misyonerlerin faaliyetleri ve Ermeni isyanlarm~n ç~ k~~~nda rolleri hakk~ nda ayr~nt~l~~ bilgi
için bkz. Dil~en ~ nce Erdo~an, Amerikan Misyonerlerinin Faaliyeleri ve Van Ermeni ~syanlan (1896), ~stanbul 2008.
6 Ermeni Komitelerin in ~htilfil Hareketleri ve Besledikleri Emeller, ~stanbul, 1981, s. 9-12.
Ermenilerin Osmanl~~ toplumundaki yeri, Ermeni Meselesinin ortaya ç~ k~~~~ve 93 I Iarbine kadar olan
geli~meler için bkz. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, ~ kinci bask~, ~stanbul, 1987; Kâmuran Gürün,
Ermeni Dosyas~, Üçüncü Bask~ , Ankara 1985; Kâmuran Gürün, "Ermeni Sorunu Yahut Bir Sorun Nas~l Yarat~ l~r",
Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu Tebli~ler ve Panel Konu~malar~, ~ zmir, 1983, s. 15-28; Mim Kemal (51ce, Ermeni
Sorunu 1914-1923, Ankara, 1993, s. 17-78; Kâz~ m Karabekir, Ermeni Dosyas~, ~stanbul 1995, s. 23-146.
Ayastefanos Muahedesi: Madde 16- Ermenistan'da Rusya askerinin istilas~~alt~nda bulunup devlet-i aliyyeye iadesi
k~z~ m gelen mahallerin tahliyesi oralarca devleteynin münasebet-i hasenesine muzir kar~~~kl~klara mahal verebilece~inden devlet-i
aliyyeye Ermenilerin mütemekkin oldu~u eyaletlerde menafi-i mahalliyenin icab etti~i ~slahat ve tensikat~~bile ifate-i vakit icra
etmekli~i ve Ermenilerin Kürtlere ve Çerkeslere kar~~~emniyetlerini istihsal etmekli~i taahhüt eder. Celal Bayar, a.g.e., c. 5, s.
194; Esat Uras, a.g.e., s. 208-209.
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etmesinden çekinen ~ngiltere, bölgedeki kendi ç~karlar~n~~ da dü~ünerek Berlin'de yeni bir
toplant~n~n yap~lmas~n~~ sa~lam~~t~r. 1878 y~l~nda imzalanan Berlin Antla~mas~na, Ermenilere
muhtariyet yerine ~slahat formülü üzerinde anla~~larak, Ermeni ve Ruslar~n görü~leri
yurnu~at~lmak suretiyle, 61. madde ~u ~ekilde tespit edil~ni~tir: Bdbzdli, Ermenilerle meskun
vilayetlerde mahalli ihtiyaçlartn lüzum gösterdi~i tensikat ve tslahatt vakit geçirmeksizin tatbik etmeyi
kabul edecekti". Böylece 61. madde ile Ermeni meselesi, uluslar aras~~bir mesele haline gelmi~~
oldu.
Ermeni meselesi uluslar aras~~ politikan~n malzemesi haline gelmesi, Avrupa'da Ermeni
diasporas~n~n olu~mas~~ve Avrupa'da lehlemine kamuoyu olu~mas~~üzerine Ermeniler, yeni bir
eylem plan~na geçtiler'. Planlar~na göre, bir yolu bulunup haz~r hale getirilen Avrupa
H~ristiyan kamuoyunun dikkati çekilecek, Avrupa devletlerinin Bab~alt üzerindeki bask~s~~
artt~r~lacak ve sonunda Osmanl~~ Hükümetini bir oldu bittiye getirmek için suikast, gösteri,
bask~n, katliam~n ve genel isyan metotlar~~kullan~lacakt~. Bu amaçlar~n~~ gerçekle~tirebil~nek
için 1878 y~l~ndan itibaren ihtilalci terör cemiyetleri kurmaya ba~lad~lar".
Osmanl~~ Devletine kar~~~Ermeni terörünün tertipleyicisi ve eylemcisi olarak olaylar~ n
odak noktas~n~~ olu~turan komiteler, 1880'lerde kurulmaya ba~lanm~~sa da, Ermeni
Cemiyetleri denince ~üphesiz akla 1886'da kurulan Ihnçak (Çan) Cemiyeti ile 1890'da kurulan
Ta~nak Cemiyeti gelmektedir'.
H~nçakyan F~ rkas~~ Program~na göre, cemiyet maksatlar~na "ütti/ill" vas~tas~yla muvaffak
olabileceklerine ve bunun için de "milli isyanlar" gerçekle~tirmelerine inanm~~t~. Bunun için
de cemaati hükümete kar~~~tahrik etmek, ayr~ca her f~ rsattan istifâde ederek hükümetten
~slahat talebinde bulunmak, vergi vermemek, hükümet aleyhinde her çe~it gösterilerde
bulunmak tezini savundu. Ayr~ca cemaat aras~nda isyan tohumlar~~saçmak, ç~kacak isyanlar~~
her tarafa yaymak ve memurlar aras~nda bulunan Türk-Ermeni bütün devlet taraftar~~ olan
ki~ileri yok etmek, f~rkan~n gayeleri aras~ndayd~.
As~l ad~~ "Ermeni ihtilal Cemiyetleri ittifak~" olan Ta~nak Cemiyeti'nden, maksat ise
Osmanl~~ Devletinde genel boyutta ihtilaller ihdas ederek, ba~~ms~zl~~~~kazanmakt~r. Bunun
için gerekli yerlerde ihtilal cemiyetleri te~kil edilecektir".
Ermeni ihtilal cemiyetleri 1887'den sonra Osmanl~~ Devleti içerisinde ve Avrupa'da
h~zl~~ bir ~ekilde te~kilatlanmalarm~~ tamamlad~lar ve isyan haz~rl~klar~n~~ h~zland~ rd~lar. Art~k
isyan için elveri~li bir ortam~n olu~mas~n~~bekliyorlard~. Nitekim Ermeni cemiyetleri, Berlin
antla~mas~~ gere~ince, Osmanl~~ Devletinin verdi~i söze ra~men Ermeniler lehine ~slahatlar~~
yaprnamas~n~~ bahane ederek 1890 y~l~ndan itibaren terör ve isyan hareketlerine giri~tiler.

M. Kemal Öke, Ermeni Sorunu, s. 78-79; Celal Bayar, a.g.e., c. 5, s. 195.
Hasan Babacan, "II. Abdülhamit Döneminde Ermenilerin Çe~itli Ülkelere Göçü ve Ermeni Diasporas~ n~ n
Olu~umu", Belgelerin I~i~~ncla Ermeni Meselesi Sentineri, 24-25 Nisan 2003, Bal~ kesir.
Bayram Kodaman, Ermeni Maceras~, s. 48.
12 Nitekim 1891 y~ l~ ndan itibaren bu iki cemiyete mensup komitelerin öncülü~ünde Anadolu'nun bir çok
yerinde ba~lat~lan, isyan, l~ask~ n ve suikast neticesinde Türk-Ermeni dü~manl~~~~yaratm~~t~ r. Cerniyetler hakk~nda
ayr~nt~ l~~ bilgi için bkz. Esat Uras, 1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~na Kadar Ermenilerin Türkiye'deki Durumu, Osmanl~~
Ar~ivi, Y~ ld~z Tasnif~, Ermeni Meselesi, c.3, ~stanbul 1989, 8.19. Ayr~ca bir, Nejat Giiyünç, Osn~anh idaresinde Ermeniler.,
~stanbul 1983, s. 62454.; Esat Uras, Tarike Ermeniler ve Ermeni Meselesi., ~stanbul 1987, s.421 v.d.; Kffinuran Gürün, Ermeni
Dosyas~, Istanbul 1983, 5.126-129.
H~ nçakyan F~rkas~~ ile Ermeni ihtilal Cemiyeti Programlar~n~n orijinali ve tamam~~ için bliz. Ah~net I lalaçoglu,
1895 Trabzon Olaylar: ve Ermenilerin Yarg~lanmas~, ~stanbul 2005, s.28-41.
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Ermeniler, 1895 y~ l~ nda özellikle H~ nçak komitesi üyelerinin k~~ k~rtmalar~~ sonucu
Anadolu'nun pek çok kasaba ve vilayetinde olaylar ç~kartt~lar. Anadolu'daki bütün ~ngiliz
Konsoloslar~~ da, 1895 y~ l~~ Temmuz ve A~ustos aylar~nda komite faaliyetlerinin her an olaylar
ç~kmas~ n~~ mümkün k~lacak düzeye eri~ti~ini bildirmi~lerdi''. Bu olaylarda Ermeni
komiteleri, Türklerin yan~~ s~ ra kendilerine kat~lmayan Ermenilere kar~~~da cinayetler
i~lediler ve kundaklama faaliyetlerinde bulundular'.
Ermeniler taraf~ndan Anadolu'nun pek çok vilayetin ve kasabas~ nda ç~ kar~lan isyanlar~n ve olaylar~ n önemli olanlar~, kronolojik s~rayla a~a~~daki gibidir:
8 Aral~ k 1882 Anavatan Müdâfileri Olay~~
May~s 1889 Armenakan çeteleriyle müsademe
A~ustos 1889 Musa Bey Olay~~
20 Haziran 1890 Erzurum isyan~~
15 Temmuz 1890 Kumkap~~ nümayi~i
1892-1893 Merzifon, Kayseri, Yozgat Olaylar~~
A~ustos 1894 Birinci Sastm isyan~~
16 Eylül 1895 Zeyt~m(Süleymanl~ ) isyan~~
29 Eylül 1895 Sivas, Divri~i
30 Eylül 1895 Bab-~~ Ali Olay~~
2 Ekim 1895 Trabzon
6 Ekim 1895 Elaz~~, E~in
7 Ekim 1895 Kayseri, Develi
9 Ekim 1895 ~zmit, Akhisar
21 Ekini 1895 Erzincan
25 Ekim 1895 Gümü~hane
25 Ekim 1895 Bitlis
26 Ekim 1895 Bayburt
27 Ekim 1895 Mara~~
29 Ekim 1895 Urfa
30 Ekim 1895 Erzurum
2 Kas~m 1895 Diyarbekir
2 Kas~m 1895 Diyarbekir, Siverek
4 Kas~ m 1895 Malatya
7 Kas~ m 1895 Elaz~~, Harput
9 Kas~ m 1895 Elaz~~, Arapkir
15 Kas~m 1895 Sivas
15 Kas~ m 1895 Sivas, Merzifon
16 Kas~m 1895 Antep
14
5

Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 154.
Esat Uras, a.g.e., s. 978 v.(I.; Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 140-61.
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18 Kas~m 1895 Mara~~
22 Kas~m 1895 Mu~~
3 Aral~k 1895 Kayseri
3 Aral~k 1895 Yozgat
1895-1896 Zeytun isyan~~
2 Haziran 1896 Birinci Van isyan~~
14 Temmuz 1896 Osmanl~~Bankas~~bask~n'
Temmuz 1897 ~kinci Sasun isyan~~
21 Temmuz 1905 Sultan II.Abdülhamit'e suikast
14 Nisan 1909 Adana isyan~~
Görüldü~ü üzere, sadece 1895 y~l~~ içerisinde, 27 civar~nda Ermeni isyan~~ ve olay~~
meydana gelmi~tir. Anadolu'da ç~kan bu Ermeni isyanlar~n~n her birinin tek tek incelenmesi
halinde, bugüne ta~~nm~~~bulunan Ermeni sorununun daha iyi bilinmesine yard~mc~~
olunacakt~ r. Ancak bu olaylarda Ermenilerin as~l gayesinin, isyan ç~kar~lan yerlerde ba~~ms~z
bir Ermeni Devleti kurmak olmay~p, Avrupa kamuoyunu yanlar~na alman~n yan~nda,
bölgedeki Müslüman ahaliyi korkutarak göçe zorla~nak ve bölgede Müslümanlara oranla az
olan nüfus üstünlü~ü elde etmek oldu~u, isyan ç~kan yerlerdeki nüfus oran~ na bak~lacak
olursa kolayca anla~~l~r'.
A- D~YARBAKIR, ARABG~R, HARPUT, MERZ~FON, HAVZA, AMASYA VE
MALATYA'DA MEYDANA GELEN ERMEN~~AYAKLANMALAR~~~LE ~LG~L~~LAY~HAI7
Ermeni meselesi hakk~nda, olaylar~n patlak verdi~i y~llarda Osmanl~~ hükfimetince,
sanki gelecek y~llarda devletin kar~~s~na bir problem olarak ç~ kaca~~~bilinmi~çesine, raporlar
tutulmu~tur. Bu cümleyi özellikle vurgulamak istedim, çünkü baz~~Avrupal~~bili~~~~ adamlar~~
konuya önyarg~l~~ yakla~~p, Türk belgelerin güvenilirsizli~inden bahsetmektedirler. Türk
belgelerinin güvensizli~ini savunan ki~iler niçin yabanc~~ belgelerin ve Ermeni kaynaklar~ n~n
do~ru kabul edildi~ini aç~ klamak zorundad~rlar.
Sundu~umuz ve toplam 15 sayfa olan lâyiha, Diyarbak~r, Arabglr, Harput, Merzifon,
Havza, Amasya ve Malatya dolaylarmda kar~~~kl~~~~yat~~t~ rmak üzere padi~ah taraf~ ndan
görevlendirilen Erkân-~~ Harb ~kinci Feriki Abdullah b. Rüstem'in yapt~~~~tahkikat ve
gözlemleri sonucunda kaleme ald~~~~ve merkeze sundu~u lâyihad~r~ s. 1896 tarihinde yaz~lm~~~
olan lâyihada, 1895 y~l~nda, yukar~da ismi geçen yerle~im birimlerinde meydana gelen
Ermeni olaylar~~ anlaulmaktad~r. Layiha genel olarak de~erlendirilince, yukar~da ismi geçen
~ehir ve kasabalarda Ermeni olaylar~n~n ba~lamas~yla ilgili çok çarp~c~~ bilgiler edinilebilir.
~~te biz ilk olarak a~a~~da, söz konusu bölgelerde ç~kan Ermeni ayaklanmalar~~ hakk~ nda daha

16 Giri~~k~sm~nda yer alan bilgiler büyük ölçüde "Bir Ermeninin ~tiraflar~(1895 Mara~~ve Zeytun Olaylar~)" isimli
kitabun~zdan yap~lan al~ nt~larla yaz~lm~~t~r. Ermeniler kimdir, Ermenistan neresidir, Türk idaresinde Ermeniler,
Ermeni-Türk ~ htilafin~ n ba~lamas~~ ve Ermeni tedhi~~komitelefinin kurulu~u hakk~ nda ayr~nt~ l~~ bilgi için bkz. Ahmet
Halaço~lu, Bir Ermeninin ~tirajlar~(1895 Mara~~ve Zeytun Olaylar~), Ankara 2007, s.15-33.
17 Defter ~eklinde haz~rlanm~~~ve toplam 10 yaprak~ an (15 sahife) olu~an lâyil~a hakk~nda l~kz. BA,
Y.PRK.ASK.(Y~ ld~ z Perakende Asker?), 1()9/69, 9 ~. 1313(24 Ocak 1806).
18
Lâyihan~ n kelime anlam~, dü~ünülen bir tertip ve tasavvuru mübeyyin olarak kaleme al~ nan takrirdir. Takrir
ise resmi dairelerden sadrazan~l~~a gönderilen yaz~d~r.
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çok teferruat edinmek isteyenler için layihan~n orijinal transkribini verdik'. Daha sonra ise
bu transkrib do~rultusunda kendi de~erlendirmemizi de koyarak, genel bir yorum yapmaya
çal~~t~k.
1- Layihan~n Transkribi
(s.1)Eyalat-~~ malûme dahilinde ald~-en tahaddüs itmi~~olan i~ti~a~at~n esbâb ve
mahiyan hakk~nda hârice bir tak~m erâcif `aks itdirmekle tervic-i mefâside çal~~anlar
bulunmas~~ muhtemel olmas~na ve kullar~~ da irade-i seniyye-i hazret-i padi~ahi üzerine
i~ti~a~ât-~~ vak~'ay~~teskine me'mûr olanlar meyan~nda bulundu~uma mebni bu mes'eleye
müteferri' ve tahkikat-1 saldha ile mü~ahedat-~~mahsûsaya müstenid ba'z~~ahval ve hakay~k~~
'arz ve te~rlh itme~i vezaifden `add iderim.
Her hangi mahallde i~ti~a~~zuhûr itmi~~ise sebebi Ermenilerin tecavüzat-~~'aclide ve
mütekaddimesi olmu~dur.
Ehâli-i islâmiyenin ika-y~~ ta'assubla teba'a-i hristiyâniyeye ta'arruz itmelerine nas~l
ihtimal virilsin ki diyanet-i cellle-i islâmiye böyle bir ta'arruzun vuld~'una mani' olur.
Malûmdur ki ta'assub bir adam~n menst~b oldu~u dine ~iddet-i irtibat! dimekdir. Her hangi
kav~nin olursa olsun kana'at-~~ vicdâniye ve ihtisasat-~~ mahsûsas~n~~ba'z~~ ~era'it-i hafife ile
himaye itmek din-i mübeyyin-i islam~n ahkam-~~esâsiyesinden olub bu dinde ta'assub ihtiyar
idenlefin ise hiçbir kavim ve mezhebe ta'arruz itmemeleri tabildir. Bin bu kadar seneden
beri havali-i ~arkiyyede tahaddüs itmi~~olan ahval ve vakayi'e kar~~~bu kadar uyan ve
mezahibin ta'arruzdan mase~n kalmas~na ~eri'at-gara-y~~ Muhammediye'nin eser-i himayed
olmakdan ba~ka bir nazarla balulamaz. itlaf ve tahrib-i hukuk ümemin en muhikk
kava'idinden `add olundu~u bir zamanda zuhûr ile her dürlü ahkarn-~~'adi ve hakkaniyeti
te'sts ve ibraz iden Osmanl~lar dahi ~u alt~yüz sene zarf~nda seyfen ram itdikleri akvam~n
hayat ve mezhebini muhafaza-i mahsûsa taht~nda bulundurmakla isbat-~~ 'ulüvv-~~cenâb
eylemi~lerdir. Terbiye-i mezhebiyye üzerine mü'essis olan o hissiyât de~i~memi~dir ve
de~i~mek ihtimali de yokdur.
i~ti~a~at-~~ aldreyi tevlid iden Ermeni k~yamlarma gelince: Bu luyam~n sebeb-i
müstakilli bugün muhtelif (s.2) kanunlarla idâre olunan akvam~~ bile devlet-i metbû'alar~~
'aleyhine kald~ran ve kald~rmakda bulunmu~~olan sevda-y~~ istiklalin Ermeni sakin olan
vilâyederde ~slahat icras~~lüzûmunu mutazamm~n olmak üzere Berlin Mu'ahede-narnesine
dem olunan bir f~kra münasebetiyle Ermeni hevadarân~n~n dima~~na intikal itmesi
olmu~dur. Fakat m~kdar ve kuvvetce chat/4 islâmiye ile nisbet kabul idemiyecek derecede
zalf bulunan Ermeniler (~era'it-i muldtiyye) nin müsâ'adesizli~ini Icat) it~ni~~olduklar~~ bir
ka'ide vas~tas~yla cebr ve ikmal itmek istemi~lerdir ki bu ka'idede (ma~lûbiyetden istifade)
it~nekdir.
~u son sekiz on sene zarf~nda ittihâz itmi~~olduklar~~meslekle mu'amelat-~~camiye delâ'il
ve te~rlhanyla isbât ider ki Ermeniler ne sürede olursa olsun ehali-i islamiyeyi tehyic ile
kendilerini bunlar~n ~iddet-i muhakkas~na hedef itmek ve bu sürede kalub immeye ilka
ideceided hiss-i rikkatden istifâdeye çal~~mak maksad~n~~ta'ldb itmi~ler ve ihtimal ki bu yolda
gösterecekleri fedakarl~~~n semeresiz kalmayaca~~~va'ad~n~~haricden alm~~lard~r. Ermeniler

Ig Metin transkribe edilirken genel transkril~~kurallar~na uyulmu~tur. Metinde parantez içefisinde verilen
rakamlar, lâyihan~n orijinal sayfa numaralar~n~~göstermektedir.
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yedinde tutulub da el-yev~n hükümet-i seniyye nezdinde bulunan evrak-~~~nuz~rre ve matbü'a
vesalre bu cihed isbat ve tavzth ider.
i~ti~a~at-~~ vakfa Avrupa'n~n her yerinde gört~lmü~~olan ~t~ri~loin bir 'ayn~~iken
ecnebtlerin buna leffgtr(?) (katl-i 'an~m) narrun~~virerek ehemmiyetini tecstm ve ~ekl ve
mahiyetini ba~ka yolda terstm itmele~i hak/kat-i hale mugayir oldu~undan erbab-~~'adi ve
insaf nazar~nda makbül olamaz.
Ermeni i~ti~a~at~~hatve-bi-hatve ta'klb ve tedk/k olundukda mutta~id bir pro~randa ve
bir en~r ve tr~aksada tabi' olarak hareket itmi~~olduklar~~görülür.
Ald~-en payitaht-~~saltanat-~~seniyyede tka'~na cür'et itdikle~i stili§ günlerinde
Anadolu'nun uzak yak~n her tarafinda nütnayi~ler icras~na müsara'at ve hatta adde tafs11
idilece~i vechle Diyarbekir gibi eyalat-~~ba'tdede bile (s.S) ~nekâtib ve ma'abidi ta't11 ve
dükkanlar~n~~sedd ile mahzar-~~lurnütnt terdb ve idare-i 'adile-i Osmaniye'yi 'alenen tenktd
itmek gibi tehylcat-~~fesad-cr~yaneye cür'et itmele~i fikirlerinin 'ayn~~cereyan dahilinde
bulunmu~~oldu~unu her vicdana kana'at-bah~~olacak süretde tebyine
i~tio~k esnas~nda ele geçirihni~~olan Ermeni evrak-~~muz~rresi aras~nda zuhür iden
~ark~lardan bir ço~u Ermenileri ehalt-i islandye 'aleyhinde sevk ve tehytc idecek ve hatta
islamlar~n mal ve can~na ta'a~Tuzu mübah gösterecek telktnat-~~menfüreyi mul~tevl oldu~u
mü~ahede idilerek hükümet taraf~ndan bir k~sm~~mahkemeye tevdt' ve bir tak~m~~Bab-~~'Alt
canib-i sandsine 'arz ve takdtm k~l~nnu~d~r.
Ermenilerin yaln~z ~slahat talebiyle k~yam itmemi~~olduklar~~eyalat-~~malüme
dahilinde ~slahat icras~na te~ebbüs buyuruldukdan sonra da tervtc-i meftside devam ve bu
~slahata imtiyaz nanun~~virerek ehall-i islandyeyi bu münasebetle de tehylce ikdam
itmelerinden male~n~~olur. Tahkikat-~~resmiyye ile sabit oldu~u üzere gah ve bt-gah bir tak~m
Ermeniler Çerkes ve zabtlye k~yafetine girerek rast geldikle~d Müslüman köylerinin bir
k~sm~n~~"Ermenileri ur~muz o yolda ernr gelmi~dir" gibi ilkaat-~~fesad-ce~yane ile ve bir
tak~m~n! da "Bu hayali Ermenilere virildi. Art~k sizden 'asker ve vergi almmayacakd~r. Her
sürede rahat ideceksiniz ve güzel me'müriyetlerde istihdam olunacaks~n~z" gibi i~falat-~~
ha'inane ile ~zlale çal~~m~~lard~r.
Her taraf nalre-i i~ti~a~~içinde bulundu~u bir zamanda bile Ermeni milleti efrad~ndan
Malatyal~~Sirob o~lu Karabet'in Malatya sanca~~~tr~uzatk~ndan A~cada~~kazas~~dahilinde
Dötnekli karyesiyle di~er onbe~~karyede mütemekk-in K~z~lba~la~~~~zlal ile küfi- ve garabetle
mali bir mezheb-i ihdra' iderek be~yüzü mütecaviz K~z~lba~~~hükümet-i seniyye 'aleyhinde
'isyan itdirmi~~ve fakat saye-i satvet-vaye-i hazret-i padi~ahicle sevk olunan müfreze-i asker iye
ma'rifedyle cenfiyetleri berbad (s.4) ve erbab-~~~altavet ve mefsedet tenkil olun~nu~dur.
V~layat-~~sitte dahilinde icra olunaca~~~i'lan buyurulan ~slahat her s~n~f teb'a-i mes'f~de
hazret-i padi~aldnin bir kat daha te'mln-i hukuk ve refahiyetinden 'ibaret iken buna imtiyaz
narrun~~virmek isteyerek as~rlardan beri hanedan-~~hilafete habl-i metin sadakat ve
`ubüdiyetle merbüt bulunan Müslümanlarla mezahib-i salre ashab~m ye's ve heyecana düçar
itme~e çal~~malar~~da Ermenilerin fitneyi Ikaza masrüf olan harekat-~~reddiyelerindendir.
Ma'mafth arzu itdikleri fesad-~~`umündnin bu gibi ilkaat ve tahrtkat ile de zuhür idememekde
oldu~unu gören erbab-~~mefsedet her dünü cür'et ve fedakarl~~~~ihtiyar ve her tarafca
ta'arruzat-~~fi'ileyeye ihtiyar iderek ba'z~~yerlerde cevand'-i ~erlfeye hücüm itmek ve ba'z~~
mahallerde 'ulema ve e~raf-~~islandyeyi katl veya tahldre cür'et eylemekle na'ire-i fesad~~tkAd
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itdikden ve içlerindeki zi-k~ymet e~yây~~ zaten hânelerine nakl itmi~~olduklar~~ dükkanlar~ n~~
ihrâk eyledikden sonra evlerine tahassünle evvelce ihzâr eylemi§ olduklar~~ metris ve
mazgallardan büyüt ve ehâli-i islâmiye üzerine kur~un ve humbaralar ya~d~rm~~lard~r. Bu
h~nnbaralar ihtirâ'ât-1 cedIdeden olub cem'iyet-i be~eriyenin asayi~~ve intizâm~ n~~
çal~~an anar~istler yedinde câ-be-câ görülmü~~olan humbaralarm 'ayn~d~ r. isti'mal it~ni~~
olduklar~~ esliha ise her nevi' âlât-~~ cârihadan ba~ka firinka, martini, vincesur, kapakl~~ vesa'ir
nevi' tilfenklerdir.
Ermenilerin her tarafdaki klyân~~ve hareketleri tedkik olunsa erbâb-~~ fesâd ta'arruzda
bulunan istilâ ordusunun dü~man memleketinde kuvâ-y~~cesimeye tesâdüf ider itmez hal-i
tecfafti'i ahz itmesine te~nâmen mü~âbe olmak üzere fitneyi ikaz idinceye kadar tecavüz ve
andan sonra müdâfa'a halinde görülür.
Dâ'ire-i i~ti~â~~n bu kadar tevessü'le ihtilâlin böyle bir ~ckl-i müdhi~~al~z idece~ini
tahmin idememi~~(s.5) olduklar~n~~ ve fesâdm bu sürede hânman-suz olaca~~n~~ evvelden
takdir ile erbâb-~~ ~err ve mefsedet hükfin~et-i seniyyeni~~~`adâletine 'arz eylememeleri bu
felaketi Icâb eylemi§ bulundu~unu Ermeni mu'teberân~ ndan bir ço~unun lisân-~~ telehhüf
beyân~ ndan i~itdim.
Tecâvüzât-~~ mütekaddimenin Ermeniler taraf~ ndan vukfi'a getirildi~ine Mardin,
Ergani Ma'deni, Tokad, Hazro kasabalar~ n~~ misal makam~nda 'arz iderim. Bunlar mu'areke-i
ihtilâliye dahilinde olmakla beraber i~ti~â~da~~~ ~nasi~ n kalm~~lard~r. Çünkü Mardin
kasabas~nda miitemekkin Ermeniler Arabca ile ~~~i~tekelli~~~~ olub ba~ka lisâna vak~f
olmamalar~ ndan dolay~~ Ermeni komitesinin ilkâât ve tehyîcât~ n~~ telakki idemeyerek râb~ ta-i
lisâniye ile merbüt bulunduklar~~ ehâli-i islâmiyeye dâ'imâ âsâr-~~ muhâdenet göstermi~ler ve
Müslümanlar da Ermeni vatanda~lar~n~~ galeyâna gelmi~~olan ba'z~~ `a~â'ire kar~~~bi'l-fi'il
müdâfa'aya ~itâb iderek bir Ermeninin burnu kanarnam~~~oldu~u halde yirmiyi mütecâviz
ehl-i ~slam bu yolda feda-y~~ can itmi~lerdir. Ergani Ma'deni'ndeki Ermeniler mikdârca kal~l
ve hüsn-i hal ve ma'â~eret cihetine sâlik olmalar~ ndan dolay~~ bunlar~ n ta'am~zdan
masüniyetine islâmlar tarafindan son derecede bezl-i ~nesâ'l idildi~i ve Hazro(?) kasabas~~ ile
kura-y~~ minecâviresindeki ehâli-i hr~stiyâniye dahi erbâb-~~ fesâd taraf~ndan 'isyâna da'vet
olundu~u s~rada `âk~bet-i hali derk ve teferri~sle hanedan-1 mahalliden Seyfeddin Bey'e
~niirâca'at ve fenâl~kda bul~mmayacaklarm~~ te'~nine mi~sâra'at itdiklerinden hepsinin can ve
mal ve '~rz~~ muhafaza ve bir iki defa âsâr-~~ heyecan göstermi~~olan `a~â'ir-i mi~ tecâvireye kar~~~
~slâmlar taraf~ndan trilen müdâfa'a olundu~u ~ne'~nürin ve r~ll~bâ~l-~~ ecnebiycnin bi'z-zât
~ nü~âhede itmi~~olduklar~~ hakây~ kdand~ r.
Tokad kasabas~~ Ermeni fesâd~n~n birkaç seneden beri cevlân-gât~~~kesilmi~~olmakla
beraber bu gibi fitne-i 'azimenin ma'rnüriyet-i mahalliyeyi iml~â ve refâhiyet-i `unn~miyeyi
ifaya sebeb olaca~~n~~ dür-endi~âne ~nütâla'a iden ba'z~~ Ermeni `ukalâs~~ In~ke~ met-i
mahalliyenin da'vet ve naslhati üzerine içlerindeki fesededen elli kadar~n~~ hükümet-i
seniyyeye teslim ve vatanlarm~n (s.fi) ~üri~~ve harâblden masfiniyetini bu sürede te'min
idebilmi~lerdir ki bunlar ehâli-i islâmiyenin her hal ü karda erbâb-~~ fesâda kar~~~tedâfil'i bir
meslek ihtiyâr iderek ta'arruzdan son dereceye kadar ihtinâb itmi~~olduklar~na birer delil-i
müskit 'add olunabilir.
Tarafeyn maktülü aras~ndaki nisbetsizli~e gelince:
Ma~lfibiyetclen istifâde maksad~ yla hareket itmekde olan Ermenilerin inzâr ve rikkat-i
`umfl~niyeyi celb içün 'an-kasdin nukdâr-~~ vefiyyât~~ i'zân~~iderek "alemde vücfidlar~~ ve sicill-i
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nüfüsda kay~dlar~~olmayan veya olub da bir iki ay evvel koleradan veya ba~ ka bir sebebden
terk-i hayât itmi~~olan e~hâs~~ bu meyânda zikr ile te'yld-i müdde'âya çal~~malar~~ ve fitneyi
ikaz idinceye kadar hâl-i ta'arruzda bulunarak kendilerinden ziyâde cengaver ve isti'mâl-i
silaha ~~~~~ktedir olan ~slâmlara aç~kdan aç~~a hücüm it~ni~~olmalar~~maktidlerinin m~kdk~n~~
hadd ve hakikatden ziyâde i'zâm iuni~~oldu~u gibi bu yolda desâ'isi irtikâba mecbüriyet
görmeyen Müslümanlar~n maktf~llerini meydânda ve ayaklar alt~nda b~rakmak istemeyerek
berâber götürmeleri dahi vefiyyât-~~ islâmiyenin 'adedi vukü'undan dün görünme~e sebeb
olmu~dur.
Ma'rfizât-~~
ken~terânemi te'yld ve tevslk içün hedef-i i~ti~â~~olmu~~olan
mahallerde ~üri~in süret-i zuhürunu da ber-vech-i zir 'arz iderim:
Diyarbeldr Vukb'ât~: Geçen ~ehr-i Eylül evâhirinde asayi~~tamamen mevctid ve cüzl
külli bir sebeb ve münâsebet ~nefküd oldu~u halde milel-i hristiyâniyenin emniyet ve
istirâhati mefkfid idü~ü bahanesiyle Ermeniler dükkanlar~~(s.7) sedd ile kileselerde ictimâ' ve
cebr ve tehdid ile milel-i sâ'ire-i hristiyâniyeyi de da'ire-i mefsedete idhâl iderek üç gün üç
gice mütemâdiyen çan çalmak gibi nümâyi~lerle efkâr-~~`unnimiyeye heyecan bah~~olmak
istemi~ler ve te~kili hayâl-i hâmende(?) bulunduklar~~ Ermenistan'a Diyarbekir vilayeti de
idhal ve ilave olunmak içün mazbata tanzl~n ile fesâd~n mukaddemât~m tehiyye ve ihzâr
eylemi~lerdir.
Sâye-i kudret-vâye-i hazret-i pâdi~âhlde asâyi~in bu gibi nümâyi~ler kar~~s~nda da paber-câ-y~~ istikrar oldu~unu gören Ermenilerin hafi ve celi ihdâs-~~ veldyi'a gayret ve
tecâvüzlerini 'ulemâ-y~~ islâmiyeden ve Özdemiro~lu Osman Pa~a merhümun ahfâcl~ndan
Sin(?) câmi'-i ~erifi hatibi Haf~z Ömer Efendi'yi sokak ortas~ nda tahkire kadar cür'etle efkâr-~~
islâmiyeyi tehylce sarf-~~makderet itmelerine de ehâll-i islâmiye tecâvüzât-~~mütekaddimenin
tevlid idebilece~i mes'üliyet-i maddiye ve ma'neviyeden ihtirâzen te~nkin ile mukâbele
itmeleri üzerine Ermeni fedâ'ileri geçen Te~ rin-i evvel'in yirminci Cum'a günü Müslümanlar
salt-~~ Curda'y~~edâ içün ca'milerde bulunduklar~~s~rada Câmi'-i Kebtr, Fâtih Pa~a, Behram
Pa~a, Ali Pa~a, Sin ve Arab~eyh câmilerine hücü'm iderek kad~n erkek bir hayli islânu
câmilerin havlu ve etrâf~nda ~ehld itmeleri vak'an~n mebde'-i zuhüru olmu~dur. Câmilerde
maktül olan ehâti-i islâmiyenin ~n~ kdâr ve hüviyetiyle hristiyan maktullefinin 'adedi ve
ba'z~s~n~ n hüviyeti hükümet-i seniyye nezdinde mahfüz zab~ t-nâmelerle tabib raporu gibi
vesâik-i ~nu'tebere delâletiyle malümdur. Her yerde oldu~u gibi Diyarbekir'de de ikâ' itmi~~
olduklar~~ hal-Ikin Ermeniler taraf~ndan vukt~'a getirilmi~~oldu~una yang~n~n Ermeni
hânelerinden at~lan kur~unlara ~na'rûz bir sokakdan ve be~~mahallden zuhür itmesi ve
harikin itfâs~na çal~~ an me'mûrin (s.8) ve 'asâkir ile Belecti Çavu~~ve Tulumbac~larma bile
kur~un atarak yang~n~n Anadolu'daki ~ na'âbed-i islâmiyenin en cesimi olan câmi'-i kebire
do~ru tevsr-i dâ'ire-i sirâyet itmesine çal~~~lmas~~ ve bunlardan ba~ka ~nuhterik olan sekiz yüz
yetmi~~sekiz dükkândan alt~~ yüz yetmi~~yedisinin cevami' ve meskid evkaf~~ ile ehâl~-i
islâmiyeye 'â'id olmas~~kat'iyyen delâlet it~nekdedir.
Hâdise esnas~ nda islâmdan yüz otuz maktül ve yüz mecrüh ve hristiyandan dahi dört
yüz seksen maktül ve yüz elli mecrüh vukü' buldu~u ol-bâbdaki tahkikat ile tezâhür itmi~dir.
Ehâll-i islâmiyenin Ermenilere kar~~~tedafill bir meslek ittihâz eylemi§ olduklar~na ~slam
mahallât~nda kâ'in olan be~~yüz kadar hristiyan hânelerinden içlerinden kur~un at~l~namas~~
cihetiyle her sürede ta'arruzdan masan kalmalar~~ bir delil-i di~erdir. Ermenilerin evlerden
ba~ka bir tak~ m kiliseleri de dam ve pencerelerinde metrisler yaparak ma'bed hâlinden ihrâc
ile tabya ~ekline ifrâ~~itdikleri bu meyânda mü~ahede olunmu~dur.
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Hadisenin müddet-i devam~~ olan k~ rk sekiz sa'at zarfinda Ermeni mu'teberân~~
hânelerinden ca-be-d at~lan kur~unlarla humbaralar hiikümetce ittihaz idilmi~~olan tedbir-i
teskiniyyenin l~ükm ve te'sirini ta'clil idecek derecede kem-etli olmakla beraber chall-i
islâmiyenin emr-i hükümete ke~l~al-i itâ'at ve ink~yad~ nda~~~ ~ la~i teskin-i fitneye muvaffakiyet
ham' ohnu~dur.
Arabgir Vukü'âti: Arabgir kazaz~ nda ~niitemekkin Ermenilerin haricle kesret-i
olmak ve kasaba dahilindeki chali-i islâmiyeye nüfusca galib bulunmak cihedyle öteden beri
hafi ve celi fikr-i mefsedete hid~net itmekde ve bu sürede kaza-y~~ mezkfiru (s.9) 'adeta
temayülât-~~ il~tilaliyenin bir merkezi makam~ na koymakda bulunmu~lard~. Müslümanlar
hakk~ nda bir katl-i 'an~m itmek menvi-i zamirleri olub bu ~nel'anetin esbab-~~ evveliyesini bir
çok esliha-i müke~nmele ve alat ve ecza-y~~ nariyye ve sâ'ire tedârik ve idhar itmekle il~zar
eylemi§ olduklar~~ da gerek vak'a esnas~ nda isti'mal itmi~~olduklar~~ ve gerek i~ti~â~âtdan sonra
hükümetin ele geçirmi~~bulundu~u esliha ve humbaralar delâletiyle n~a'lfin~~ olmakdad~ r.
Bunlar~ n bu sürede i'dad-~~ esbab-~~ fesâd itdiklerini bir dereceye kadar hiss it~ni~~olan ehall-i
islâmiye ise mugayir merzi-i 'ah bir günâ ahval-i vukü'uyla atiyyen bir ~nes'filiyet tevecciih
itmesinden ihdrazen hazin ve stikfit-i iltizam it~ni~lerdir. Senelerden beri fesâda müheyyâ
bulunan Ermenilere kar~~~ ~slamlar~n müdafa'a-i nefs idebilmeleri içinn on hanede bir silah
bile bulunmamas~~ ve bu s~rada evlerine iltica iderek çoluk çocuk fervâda ba~lamas~~üzerine
haricdeki ekrad kasabaya dahil ve mukabeleten isti'mâl-i silaha mecbür olarak tecavüzat-~~
vak~'ay~~ men'e çal~~d~ klar~ nclan Ermeniler hem kendi haneleri~~i ve hem ekseriyetle ~slam
mal~~ olan birkaç yüz dükkân ve bir hayli han ile birkaç hâneyi asar-~~ `atikadan olan cân~i'-i
kehir ile dershâne ve kitabl~âne ve medâris-i islân~iyeyi kumbaralarla ihrak eylemi~lerdir.
Câmi'in ihrak~ ndan dolay~~ terettüb idecek mes'üliyeti de ~slâmlara tahmil ve bu sürede set~--i
habâset itmek fikriyle kendi kiliselerini de ihrâka te~ebbüs itdikleri hiss olunmas~~ üzerine
men'-i mefsedet içini sevk olunan 'asakir-i ~al~âne üzerine dahi hücfi~n itmi~lerse de çal~nan
i~ndad borusuna Binba~~~ ~lyas Efendi m~kdar-~~ kafi `askerle yeti~erek bir günâ fenal~~a ve
kiliseyi ihrâk itmelerine meydan virmemi~dir.
Arabgir vukü'ât~nda her dünü tecayüzat ve ta'arruzat~ n Ermeniler taraf~ ndan vulci~'
buldu~una delâlet idecek ahvalden biri de fesâd komitesine dahil olan bir tak~m e~irrân~ n
vukü'âtdan evvel rifesa-y~~ eki-ada n~ürâca'atla " Bu hayali Ermenistan oldu. Sizi pek büyük
~ne'mfiriyetlerde istihdâm idece~iz. Kasabadaki (s.10) ~slamlarla bir mu'arazam~z vaki' olursa
bi-taraf durunuz" gibi i~falâta cür'et itmeleridir. Harikden ehali-i islâmiyenin daha ziyâde
mutazarrn olmas~~ da bu h~yanete mütecasir olanlar~ n Ermeniler meyan~nda bulundu~una
delâlet ider. Yang~ n esnas~ nda toplanm~~~olub da Ermenilerin ya~ma nâm~ n~~virdikleri e~ya
ise bi'l-âhire hükümet-i mahalliye vas~ tas~yla ashab~ na i'ade olunmu~dur.
Harput Vukü'att: Geçen Te~rin-i evvel'in yirmi alt~ nc~~ Per~embe günü sa'at on buçuk
raddelerinde Kemik ka~yesinde miltemekkin Ermeni mu'teberân~ ndan Ya~c~yan Kirkor
Efendi'nin hânesinden at~lan birkaç el silah~ n `ulemadan ~stanbullu-zade Mustafa Efendi'yi
aya~~ndan ve Bekir Efendi-zade ~sma'il Efendi'yi elinden ve Vartafilli Ali Efendi'yi dahi
kolundan mil it~~~ esi ve zaten birkaç gün mukaddem lüzüln ve miinasebet olmad~~~~halde
Harput kasabas~ nda dükkanlar~ n~~ kapan~alar~~ ve bilad-~~ mütecavirede Ermeniler yüzünden
islâmiye
vaki' olan i~ti~a~~n efkar-~~ `umfinnyeye bir te'sir-i mahsüsu bulunmas~~ üzerine
taraf~ ndan da ~ntidafa'a-i nefse mecbfiriyet görülerek Ermenilerden üç maktfil ve üç mecrüh
v~lkü' bulmu~dur. Vak'adan haberdar olan ekrâd dahi tecemmti' iderek karye-i mezkC~ re
civar~ nda kâ'in Hüseynik ka~yesinde bulunan Ermeniler taraf~ ndan at~ lan kur~unlardan bir
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bor~zen onba~~s~~ile birkaç kül-d maktfil olmalar~ndan dolay~~ ekrâd-~~ merkûme de galeyâna
gelmi~~ise de sevk olunan 'asâkir-i ~âhâne ile i~ti~â~~teskin olunabilmi~~ve hasbe'l-mevki' pek
ziyade bilyit~nek isti'dâdm~~ hâlz olan i~ti~â~ât-~~ mezkfirenin tevessü' itmeksizin mübeddel-i
sükün olmas~~ 'asâkir-i nusret-mâeser-i hazret-i pâdi~âhlnin ikdâm-~~ tâmtn~~ eseri
bulunmu~dur.
Merzifon Vukf~'ân: Merzifon'daki vukü'ât~n zuhüru emrinde Ermeniler taraf~ ndan
sarf olunan ~nesâl-i n~efsedet-cflyâne inzâr-~~ a~yârdan bile istitâr idemeyecek derecelerde
vâzth ~u son senelerde görülen (s.11) her dünü Ermeni vekâyi'-i ihtilâliyesinde Merzifon'un
bir ~nevki'-i mal~süs i~gal itdi~i mullakkakd~r. Ezcümle birkaç seneden beri Ermenilerin
diyânet-i n~übeccele-i islâmiye ve hilafet-i kebtri ile saltanat-~~ seniyye aleyhinde 'azviyyât hâvi
yafta yap~~d~ rmak gibi tehytcât ile bir fesâd~~da'vete çal~~d~klar~~ da ~nu'âmelât-~~ sab~ka
delâletiyle ~nalfun olur. Hatta islâma mahstis olan cesIrn ve müceddid mekteb-i rü~diyi
hafiyyen dert~nundaki ~slam bekci ile beraber ihrâk itdikleri gibi bu yang~ n etrâfada sirâyet
ve sarf-~~ islâma Tid bir çok medâris ve cevâmi' ve büyüt ve dekâkin ile e~ya ve sâ'ireyi hâk ile
yeksân iderek bir çok ~slam T'ilelerini sefil ve peri~an bir hale dü~ürmü~dür. Mektebin
muhterik olmas~ na te'essüf iden Müslümanlara size mektebin ne lüzfimu var der gibi tahkir
ve tehyici mutazamm~n cevâb i'tâ itdikleri ma'ül-isti~râb görühnit~~idi. Yedi kalyeler nam
mahalle gelmi~~olan Ermeni e~k~yâs~~üzerine sevk olunan sitvâri Müsa onba~~n~n malyetiyle
beraber kasabaya 'avdet iderken Ermenilerin me~hür manasurlarm~~ hâv't olan Kör
ka~yesinde Ermeniler bunlara hüd~n~~ile silah isti'mâl eylemi~lerse de bil-mukâbele bir kaç~~
itlâf olunmakla tecâvitzât-i vâlu'a men' olunabilmi~dir. Daha galibi ~udur ki hâdiseden birkaç
gün mukaddem silah alt~ na celb ve cem' olunan 'asâkir-i redifenin Gümü~~Hac~~ Köyü
kazas~ndan Merzifon taburuna sevk olundu~u günden bir gün sonra Hac~~Köy sokaklanyla
di~er mahallere (Budala Müslümanlar! Niçün askere gidiyorsunuz. Birkaç gün sonra malw
olacaks~ n~z!) gibi 'ibârât-~~mithimmeyi hâvt yaftalar yap~~d~ rarak Merzifon'uda her tarafca ikâ'
itdikleri fesâd~n dâ'ire-i ate~ini dâhiline çal~~m~~ lar ve fitneden muhtelib(muhtelenib?) ve
hükümete sad~k ba'z~~ Ermenileri kilise kapular~~önünde gaddarâne itlâf itmi~lerdir.
Vukü'ât~n süret-i zuhriruna gelince; geçen Te~ rin-i sânt'nin üçüncü Cum'a günü ehâll-i
islâmiye ö~le vakti Cum'a namaz~n~~ edâ içün camilerde bulunduklar~~ s~rada kiliseden çan
vas~ tas~yla idilen i~aret üzerine câmilere hüctun ile ehâll-i islâmiyeden isin~~ve hüviyeti
hükr~metce mazbüt e~hâs-~~ ma'rûfay~~ katl ve cerh eylemi~ler (s.12) ve bir tak~m~~ 'un~t~m
~slâmlar~~tehyic içün komitelerin cami'i basd~~~n~~ i'lân ile her tarafa kur~un ya~d~rm~~lard~r.
Ma'~ nâfill hükfimetce ittihâz olunan tedâbir-i inzibâtiye üzerine ~üri~in devâmina mümâna'at
ve ecnebilerle di~er hristiyanlarin emr-i muhâfazalarma her sürede dikkat olunmu~dur.
Havza vukü'ân: Te~ rIn-i sânt'nin dördüncü Cum'airtesi günü Amasya ve Merzifon
vukfi'ât~n~n Havza'ya ~üyû'uyla kar~~~m§ olan efkâr~~ bir kat daha tehylc içün Ermeni
dükkânlar~ n~n kapanmas~~ ve Yeni Mescid mahallesinde Mekan o~ullar~ndan Serkis ile
birâderleri ve Merzifonl~t Ohan nam kimselerin hânelerinde silah doldurur iken tutulmalar~~
ehl-i islam~n nazar-~~ dikkatini celb ile kalub immeye ilkâ-y~~ deh~et itmi~~ihlal-i âsâyi~e
meydan virilmernek üzere taraf-~~ hükürnetden her iki taraf~n ileri gelenlerine vesâyâ-y~~
Iân~ne icra idilmi~~ise de g1celeyin sâ'at dokuz raddelerinde Samsun-Amasya ~osesi
cihetinden ve karanl~ k olmak münâsebetiyle htiviyeti ta'yin olunamayan bir cemm-i gafirin
hüctimu vukü'ât~ n zuhüruna sebebiyet virerek on nefer Ermeni telef ve sekiz hâne e~yas~~
ya~ma idil~ni~~ve fakat irtesi gün kuvve-i imdâdiyenin yeti~ mesiyle ~üri~in daha ziyade
tevessü'tine meydan virilmeden kasaban~n âsâyi~i i'âde olunmu~dur.
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Amasya Vulca'at~: Merzifon kasabas~nda oldu~u gibi Te~rin-i sanfnin üçüncü Cum'a
günü Cum'a na~naz~n~n edas~~ esnas~nda çan sadalarm~n zuhürt~~vt~kif at~n sebeb-i müstakili
olmu~dur. Amasya Ermenileri zaten bir fesad~~ ika' olanca kuvvetleriyle çal~~makda olan ehâlii islâmiyeyi derece-i nihayede i~zab itmi~~olmak üzere mushaf-~~ ~erife burada te'eddüben
tasril~~idemiyece~i süretde hakaret icras~na k~ya~n eylemi§ olduklar~~gibi vukf~'atdan evvel de
dükkanlar~ n~~ kapam~~lard~. Dükkanlar~n açd~ r~lmasiçün mutasarr~f-~~ livâ taraf~ndan
Ermenilerin ileri gelenlerine icra idilen vesayan~ n te'siri görülmemesi ve her tarafdaki
ahvalin i~ idilmesi husfisu (s.13) ehâli-i islâmiyeyi cidden tela~a di~~ür~nt~~dür. Bu s~rada
birden bire kilise cihetinden at~ lan camilerde bulunmayan ehl-i ~slam taraf~ ndan olunan
mukabeleden on iki nefer Ermeni telef olmu~~ve salt-~~ Cum'a münasebetiyle köylerden
gelen ehall-i islâmiyenin kesret ve mukavemeti ve mahalli hükümetinin gayreti neticesi
olarak i~ti~a~~n tevessü'üne meydan virilmemi~~ve fakat ba'z~~ dükkanlar ya~ma idilerek
birkaç sâ'at zarf~nda asayi~~i'âde idilmi~dir.
Gümü~hane köyünde de Ermeni erbab-~~ fesad~ndan ~ehbenderiyan~ n hanesine
kasaban~ n e~raf ve hanedân~ ndan ve meclis-i idare-i kaza a'zas~ ndan 'Arif Efendi'nin da'vet
ile ans~z~ n katl ve bir redif askerinin cerhi ile galeyâna gelen ehali-i islâmiyenin
ta'arruzlar~ nda Ermenilerden bir ferdin bile burnu kanamaks~z~n hayatlar~~ muhafaza
(muhafaza) idilmi~~ve yaln~z iki Ermeni hanesinin ya~ma idilmesiyle vukti'ata nihayet
virilmi~dir.
Malatya Vuld~'ât~ : Saffet-i tabi'iyyete menafi halleri müstagni-i `arz ve Izah olan
Ermeni milletinin Malatya kasabas~nda bulunan k~sm~~ dahi ika'-i fesâd niyetiyle Te~rin-i
evvel'in yirminci Cum'a günü ekseriyetle dükkanlar~~ kapadub yaln~z ileri gelenlerinden
hükümet kona~~~kurbunda dört be~~dükkân sahibinin dükkanlar~m açmalar~~ ehali-i
islâmiyeyi endi~eye dü~ürmekle bir tak~m~~ Cum'a narnaz~yla ve bir tak~m~~ cevami'-i ~erife
kapular~nda muhafaza ile me~gul olmalar~na mebni feclayi olduklar~~ anla~~lan ba'z~~
Ermeniler cami' kapular~nda görülmü~~ise de ~sla~nlar~~ gafil göremedikleri cihetle Ika'-i
fesâda n~uktedir olamam~~lard~ r. Cum'airtesi, Pazar, Pazarirtesi günleri cânib-i hiikümetden
Ermeniler ileri gelenleriyle rü'esa-y~~rühaniyelerine kapal~~ bulunan dükkanlar~n açdn~l~nas~~
ve bu gibi ntimayi~lerle ihlal-i asayi~e sebebiyet virmemeleri içün vesaya-y~~ laz~me icra
idilmekde iken Hattab pazar~nda fedayi Ehlican o~lu Berber Serkis'in ehl-i isla~ndan
Püskiran(?) ka~yeli Ham~fyu(?) tra~~ederken bo~azlamas~~ Malatya vuktVat~ na sebebiyet
virmi~dir. Han~u'nun hün-rizâne katli üç günden beri zaten telâ~da bulunan ehlinin
heyecan~n~~ bir kat daha tezyid (s.14) itdi~inden merkfun Serkis katl olunarak iki taraf
beyninde mukatele zuhür idüb Ermeniler evvelce tel-fil) ve tanzim bir tab'ya plan~~mücibince
me~veretle hareket idiyormu~casma kilise ve hanelere cümleten tahassünle men'-i ~üri~e
çal~~an `asakir-i ~al~âne ve jandarmalar üzerine mermiler ya~d~rm~~ larsa da ehall-i belde
taraf~ndan olunan mukabele ve etrâfdan gelen `a~air cânibinden gösterilen tazyikata
mukavemet idemediklerinden evlerde bulunanlar~ n dahi kilisclere gidecekleri s~rada ewelce
cern' ve teclarik it~ni~~olduklar~~ cebhanenin islamlara kalaca~~~fikriyle ihrak~na te~ebbüs
itmi~ler ve bu sebeble büyük bir yang~n ika' eylemi~lerdir. Cebhanenin muhterik olmas~~ ve
mukavemetden 'âciz kalan Ermenilerin dehâlet göstermeleri üzerine bir k~sn~~~ askeri
k~~las~na ve di~er k~sm~~ hükümet kona~~~kar~~s~ndaki hane ve ba'z~lar~~ da evlerine
yerle~dirilerek "asakir-i ~ahane vas~tas~yla h~fz ve vekaye ol~mmu~lard~r.
Cebhâneye her ne kadar ate~~virilmi~~ise de Ermenilerin kendi yanlar~ nda bulunub da
isti'mal idemedikleri el kumbaralar~~ve esliha-i mütenevvi'an~n bir ço~u ekrâd taraf~ndan
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kaç~r~lm~~~olma~la yine bir haylisi Redif debboyuyla zab~ta-i mahalliyede h~fz olunmu~~ve
meclis-i idare-i hükümet a'zas~ ndan Artin Efendi'nin hânesinde bu s~rada ~nüte'addid evrak-~~
muz~rra ile el ku~ nbaralar~~ bulunmu~dur.
Hâtime:
Ma're~zat-~~ vak~ 'a(?) Havza'dan Diyarbekir'e kadar i~ti~a~~zuhfir itmi~~olan mahaller
vukü'au hakk~ nda en ziyade hakikate muval~ k olmak üzere istihsal idilmi~~olan v~lkü'at~n
hülasas~chr.
Bu husüsda laz~ me-i bi-tarafiye her sürede riket idilmi~~oldu~unu te'nfin iderim.
Layiha-i `acizane~nde bi'z-zât u~ram~~~oldu~um mahaller hakk~ndaki ~na'lfin~at ve tahkikat ve
me~ hüdat zikr ile iktifâ olunarak kura ve kasabat-~~sagire vuldi'at~~ityân olunma~n~~~ise de her
yerde v~lkü'at~ n bu sfiretde zuhür itmesine (s.15) ve merkez-i hükürnetde ser-nümâ-y~~hucifis
olacak bir ~üri~in te'stri kura-y~~ mülhakaya `aks itmek tabri bulunmas~ na nazaran mahal-i
sa'iredeki hadiselerin mahiyeti de ma'rfizat-~~ kemterânern delâletiyle anla~~labilir.
Ermenilerin büyük küçük her dünü vukfl'at~~ i'za~n ve ~n~kdar-~~ vefiyyât ve hasarat~~
mübala~al~~ bir süretde ilan~~itmeleri esbab~~ da metn-i layiha-i `acizanemde tafsilat ve
dela'iliyle 'arz ve ityân idilmi~~oldu~undan burada teki-alma lüzüm yokdur. Saye-i
muvaffakiyet-vaye-i hazret-i pacli~ahlde asayi~ in temaml-i muhafazas~n~~ kâfil olacak tedbir-i
inzibâtiye hüke~mat-~~ mahalliyece bir kat daha te'yid ve tevsik idilmi~~oldu~undan bundan
böyle bu gibi makas~d-~~ `umran-süzâne ile bu kadar büldân ve nevahlnin düçar-~~ harabt
olmas~na bed-hahan~ n meydan ve imkân bulamayacaklar~~ ümid-i kavisini 'arz iderim. 01babda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. FI, 9 ~a'ban sene 1313 ve fi, 13 Kantin-1
sâni sene 1311.
Ma'iyyet-i sene-i hayat-1 mülükan Erkan-~~ Harb ~ kinci Feriki Abdullah b. Rüstem.
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2- Lâyihanin Genel Bir De~erlendirmesi
Yukar~ daki layihada da görüldü~ü üzere, 1895 y~l~~ içerisinde ç~ kan isyanlarm hepsinde
sebep Ermenilerin faaliyetleri ve davran~~lar~d~ r. Üstelik söz konusu layiha bizzat yerinde

Toplam 1537 olmal~d~r.
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incelemeler- yap~ld~ktan sonra kaleme al~nm~~t~r'o. Layihamn yaz~lmas~~ esnas~nda bölgede
ya~ayan Türklerin yan~~s~ra, gayr-~~müslimlerin de görü~leri al~nm~~t~r.
Layihadan, isyantann amaçl~~ve sistemli bir ~ekilde organize edilmi~~oldu~u da aç~kça
anla~~lmaktad~r. Nitekim kar~~~kl~k esnas~nda ele geçirilmi~~olan Ermeni evraklann~n"
aras~nda bulunan ~ark~lardan bir ço~unda Müslümanlar~n mal ve can~na taarruzun mubah
say~laca~~na dair telkinlerde bultmuldu~u görülmektedir'. Nitekim söz konusu evraklar
mü~ahede edilmi~~ve bir k~sm~~mahkemeye ve Bab-~~Ali'ye takdim edilmi~tir".
Olaylar~n ba~lang~çtan incelendi~inde ise, hemen her bölgede birbirine benzer olaylar
zinciri neticesinde oldu~u görülür. Bunlara örnek olmas~~aç~s~ndan, olaylar~n pek çok yerde
Cuma namaz~~ s~ras~nda cami bask~n~~ ~eklinde ba~lamas~, olay~n bir tesadüf de~il, planl~~bir
ürünün mahsulü oldu~unu göstermektedir. Nitekim Diyarbekir, Merzifon, Amasya ve
Malatya olaylar~n patlak vermesi bu ~ekilde olmu~tur. Zira bu durum sadece layihada geçen
kaza ve kasaba merkezlerinde de~il, Ermeni isyan~~ ç~kan di~er baz~~bölgelerde de ayn~~
durumun söz konusu oldu~u belgelerle sabittir. Bitlis'te Cuma namaz~ndaki Müslüman
ahalinin üzerine Ermenilerin sald~rmas~~ buna sadece bir örnektir". Camilere sald~r~dan
ba~ka, Ermeniler baz~~yerlerde de ulerna ve e~raf~~ da öldürme ve tahkirle, Müslüman halk~~
galeyana getirmeye çal~~m~~lard~'''. Bundan ba~ka Ermeniler cami, okul, dükkan gibi
yerlerde yang~nlar da ç~kararak, bunlar~~ da Müslümanlar~n yapt~~~~izlenimini vermi~lerdir.
Bunlardan en dikkat çekicisi ise, kendi dükkanlar~ndan k~ymetli e~yalar~~ ta~~d~ktan sonra
dükkanlar~n~~ate~e vermeleri ve evlerine yapt~klar~~mazgalla~-dan Müslümanlar~n üzerine ate~~
açmaland~r. Böylece bu yang~nlar~n da Müslümanlarca ç~kar~ld~~~~izlenimi verilmi~tir'.
Hatta Arabgir olaylar~nda daha da ileri gitmi~ler, tarihi cami, kütüphane, medrese, dükkan
ve evleri ate~e verdikten ba~ka, yang~n olay~n~~Müslümanlar~n ç~kard~~~n~~ iddia etmek ad~na
kendi kiliselerini bile yakmakta tereddüt etmemi~lerdir'.
Ermenilerin bu olaylar s~ras~nda kendi dükkanlar~na, evlerine ve hatta kiliselerine de
zarar vermeye çal~~malar~~ ve bunu Müslümanlar~n üzerine atmalar~~ günümüzdeki terör
olaylar~nda s~kça rastlanan vakalardan de~il midir? Nitekim bu ~ekilde, zaten buna inan~naya
meyilli olan Avrupa kamuoyunu rahatça yanlar~na çekebileceklerdir. Zira Ermenilerin
Anadolu'da 19. yüzy~l~n sonlar~nda ç~kard~klar~~isyanlarda ~ngiliz, Frans~z, Rus ve Amerikan
misyon« ve konsoloslann~n yard~m ve te~vik ettiklefine dair binlerce belge ve ~ahitler
bulumnaktad~r. Nitekim bu~day yüklü bir ~ngiliz vapurundan, Ermeni fesatglar~na
" Bkz. Orijinal metin, s.14.
21 Ermeni olaylar~~ esnas~nda ele geçirilen zararl~~ dökümanlardan Trabzon ve Mara~'takiler için bkz.Ahmet
Halaçoglu, "1895 Trabzon Ermeni Olaylar~ n~n Ba~lang~c~nda Ermeniler Aras~ndaki I Iaberle~me Ve Bunun Olay~n
Müsebbibleri Aç~s~ndan De~erlendirilmesi", Ermeni Ara~t~rmalar~~Dergisi, Say~~ ~ l, Ankara 2004; A.Halaço~lu-S. Av~ar,
"1895 Mara§ Ermeni Olaylar~~ S~ ras~nda Ermenilerin Evlerinde Ele Geçirilen Dokümanlar Ve. Bunun Olay~n
Müsebbibleri Aç~s~ndan De~erlendirilmesi", Ermeni Ara~t~rmalan II. Türkiye Kongresi, 29-30 May~s 2004, Ankara.
22 Bu evrak ve ~ark~lara örnek olmas~~ aç~s~ndan l~kz. Ahmet Halaçoglu, "XIX. Yüzy~l Sonlar~nda Osmanl~~
Devleti'nde Ya~ayan Ermenilerin Evlerinde Ermeni Milliyetçili~i Flakk~nda Ele Geçirilen Dokümanlar ve Bunun
Ermeni Milliyetçili~inin Yay~lmas~nda Etkileri", IL Uluslararas~~Sosyal Ara~t~rmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Erciyes ve
Nev~ehir Üniversiteleri, 22-24 May~s 2008, Kayseri. Ermeni ~ark~lan için bkz.11üseyin Naz~m Pa~a, Ermeni Olaylar~~
Tarihi, Il, Ankara 1994, s.285-299; Bayram Kodaman, "Üç Ermeni ~ark~s~~ ve Ermenilerin Türklere Bak~~~(18911990)", Ermeni Maceras~, Isparta 2001, s.72-85.
23
Bkz. Orijinal metin, s.3.
24
BA, Osmanl~~Belgelerinde Ermender(OBE), c.35, b.158, 25 Ekim 1895.
25 Bkz. Orijinal metin, s.4.
26 Bkz. Orijinal metin, s.4.
27 Bkz. Orijinal metin, s.9.
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da~~t~lmak üzere 12.000 tabancan~n K~~~~~ kap~~ ile Samatya aras~ nda karaya ç~kar~laca~~~
Osmanl~~ istihbarat~nca haber al~nm~~t~r". Sast~n civar~nda da 3 Londral~~ Ermeni ile birlikte
Müslümanlara kar~~~ihtilal ç~karmak için, para da~~tan ve propaganda yapan 2 ~ngiliz
yakalanm~~t~'''. Zeytun isyan~nda ise isyan ç~karan Ermeni komitac~lar~~ ~ngiliz konsoloslu~u
himayesinde Zeytt~n'dan ülke d~~~na sevk edilmi~lerdir". Bu tür belgeleri binle~-ccsi ile
ço~altmak mümkündür. Biz burada sadece örnekleme yapmak istedik. Yoksa yukar~da
belirtti~imiz üzere, Frans~z, Rus ve Amerikan misyoner ve konsoloslar~nca da Ermenilerin ne
sûrette k~~k~rt~ld~klar~~ve dcsteklendiklerine dair elimizde çok say~da belgeler bulunmaktad~ r'''.
Bu arada devlete sad~ k Ermeni vatanda~lar~n da komitac~larca öldürüldü~üne bu
layihada da ~ahit olutnnaktad~r. Layihada yer alan bilgiye göre, Merzifon Olaylar~~ s~ras~nda,
kendilerine uymayan ve devlete sad~k baz~~ Ermenilere de korku ve ibret vermek amac~yla
kilise kap~lar~n~n önlerinde öldürüldükleri yaz~lmaktad~r". Nitekim buna ba~ka bir örnek
olmas~~aç~s~ndan; Ermenilerin vatan haini kabul ettikleri Avukat Dirserkisyan Artin'i Ermeni
ihtilal Komitesi karar~yla öldürüldü~ü de verilebilir". Yine bu konuda da ar~ivlerimizde
say~s~z belge ve bilgi vard~r.
Buna kar~~l~k devlete ba~l~~ve bölgesinde kar~~~kl~k ç~kar~lmas~n~~ istemeyen Ermeniler
de bulumnaktayd~. Mesela, layihadan anlad~~un~za göre, Tokat'ta ya~ayan Ermeni ileri
gclenleri, böyle bir fitnenin ~ehirdeki refah~~yok edece~ini anlam~~lar ve mahalli yönetimin
nasihat' üzerine de aralar~nda bulunan 50 kadar fesat erbab~n~~hükümet yetkililerine teslim
etmi~lerdir. Böylece ya~ad~klar~~ kasabay~~ hem kar~~~kl~ktan hem de ç~kacak kar~~~kl~kta
meydana gelecek olan hasardan korumu~lard~r'.
Layihada, Ermenilerle kasaba civarlar~nda ya~ayan ekrad a~iretleriyle çat~~ma
içerisinde oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu durumda da Ermenilerin yerle~ik halk taraf~ndan
korundu~unu görmekteyiz. Layihada verilen örne~e göre, Mardin kasabas~nda ya~ayan
Ermeniler Arapça'dan ba~ka dil bilmedikle~inden dolay~~ Ermeni komitesinin telkinlerini
anlaya~nanu~lar ve en az~ndan ayn~~ dili konu~tuklar~~ Müslüman halka kar~~~bir dostluk
örne~i göstermi~lerdir. ~~te Ermeni olaylar~~ s~ras~nda can~~yanarak galeyana gelmi~~olan baz~~
a~iretlere kar~~~Müslümanlar bilfiil Ermenileri müdafaa etmi~ler ve nitekin~~ bunun
sonucunda bir Ermeni'nin burnu bile kanamazken, 20'nin üzerinde Müslüman bu yolda
ölmü~tür. Ergani Ma'deni't~de ise, nüfus bak~m~ndan Ermeniler daha az olmalar~na ra~men,
Müslümanlara kar~~~bir kötülükte bulunmayacaklar~na dair teminat vermeleriyle, hepsinin
can, mal ve ~rz~~ yine galeyana gelmi~~olan baz~~ a~iretlere kar~~~yine Müslüman ahali
taraf~ndan müdafaa edilmi~~oldu~u, yabanc~~ me~nur ve din adamlar~nca bizzat mü~ahede
edilmi~tir". Ancak zaman zaman söz konusu ekrad reislerinin baz~lar~n~n Ermeni komitesine
mensup ki~ilerce kand~r~ld~klar~~ve yanlar~na çekildikleri de görülmektedir. Nitekim Arabgir
" OBE, c.36, 1).68, 30 Ekim 1895.
29
OBE, c.34, 1).65, 28 Eylül 1895.
3° BA, Kil~nuran Gürün, Ermeni Dosyas~(KG.ED), s.160, 13 ~ubat 1896.
31 Bunlar hakk~nda haz~rlam~~~oldu~umuz "1895 Trabzon Olaylar~~ve Ermenilerin Yarg~lanmas~" ile "Bir Ermeninin
itiraflan(1895 Mara~~ve Zeytun Olaylar~)" isimli kitaplar~ m~zda bilgiler bulunmaktad~ r. Ermeni olaylar~ nda Amerikan
misyonerlerinin rolü hakk~nda da, daha önce ismini zikretti~imiz, Dil~en Ince Erdo~an isimli bir ara~t~ rmac~~
taraf~ndan doktora tezi haz~rlanm~~t~ r.
32
Bkz. Orijinal metin, s. I I.
33 Karar Erzurum Merkez Komitesinin ald~~~~bir karard~ r. Bkz. BA, OBE, c.34, 1).50, 24 Eylül 1895.
Bkz. Orijinal metin, s.6-7.
" Bkz. Orijinal metin, s.5.
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olaylar~~ s~ras~nda, Ermeni fesat komitesinden baz~~ ki~iler, olay ç~ kar~lmazdan evvel, ekrâd
reisleriyle görü~üp, "Bu bölge Ermenistan oldu. Sizi büyük memuriyetlikler verece~iz.
Müslümanlarla herhangi bir kavgam~z olursa tarafs~z durunuz" gibi vaatlerle kand~rmaya
çal~~m~~lard~r. Nitekim bu telkinlere kanan baz~~ ekrad reisleri, mensubu bulunduklar~~ devlete
h~yanet ederek, Ermenilerin yan~nda yer alm~~lard~'''. Öte yandan Malatya Ermenilerden
Malatyal~~ Sirob o~lu Karabet'in k~~k~rtmas~yla Malatya sanca~~na ba~l~~ A~cada~~kazas~~
dahilinde Dömekli ve di~er onbe~~köyde oturan be~yüz kadar K~z~lba~'~n da hükümet
aleyhine isyan ettirildi~i, ~akavetin ise anca asker sevkiyle önlendi~i layihada bildirilmi~tir".
Olaylar~n, Ermeni ihtilal Komitesi taraf~ndan planl~~bir çal~~ma sonucunda yap~ld~~~na
ili~kin ba~ka bir delil de, olay~n patlak verdi~i yerlerde ilk olarak Ermenilerin kepenk
kapatt~rma eylemlerine tevessül etmeleridir. Nitekimn Diyarbekir, Harput, Havza, Amasya ve
Malatya olaylar~n~n ba~lang~c~~ bu ~ekildedir. Ermeni komitac~lar~ n~n Ermenileri dükkanlar~n~~
kapamaya mecbur ettikleri, ~ayet kapatmazlarsa yüklüce para cezas~~ kestiklerine dair
vesikalar mevcuttur'. Yine Arabgir kasabas~~ Ermenileri de, Trabzon'da ç~kan Ermeni
ayaklanmas~n~~desteklemek amac~yla bir gün dükkanlar~n~~açmanu~lard~r".
Bu arada Ermeniler halk~~ k~~ k~rtmak ve kand~rmak maksad~yla her yolu
denemi~lerdir. Nitekim Çerkez, Gürcü ve subay k~yafetleri giyerek, "Ermenileri vurunuz, o
yolda emir geldi" gibi fesad ç~kar~c~~ sözlerle' hem Müslüman halk~~ kand~rma ve k~~k~rtma
yoluna gitmi~ler, hem de olaylara sebebiyet verenlerin kendileri olmad~~~~izlenimi
vermi~lerdir'. 1895 y~l~~içerisinde Sivas'ta geçen bir olay yukar~da verdi~imiz bilgileri adeta
teyit etmektedir. Sivas'ta bulunan Frans~z ba~konsolosu Monsieur Carlier, sözde Türklerin
katliam~ndan korumak için evlerine ald~klar~~ bir Ermeni taraf~ndan öldürülmek üzereyken
yakalanm~~t~ r. Bunun üzerine konsolos Ermeni'ye; "Nankör mahluk, iblis ruhlu hain. Bu mudur
senin minnet borcunu ödeme ~eklin? Bu mudur senin insanl~~~n? Nas~l yapt~n bu
Söyle neden
bana ktymak istedin?..." sorusu üzerine, Ermeni af dileyerek konsolosun ayaklar~na kapanm~~~
ve "Evet sizi öldürmek istedim, çünkü sizi öldürdü~üm takdirde Avrupal~lar Ermenileri evine alm~~~
olan Konsolosu Türkler katletti diye fe~yada ba~layacaklar ve dünyay~~ aya~a kald~racaklard~..."
sözleriyle davalar~ na hizmet etti~ini söylemi~tir".
Layiha'ya göre, Ermeniler kuvvet ve nüfus olarak Müslümanlarla k~yas bile
yap~lamayacak ~ekildedifler. Bunun için Ermeniler ba~~ms~zl~ktan öte, Berlin Antla~mas~n~ n
kendileriyle ilgili maddesinin uygulanmas~~ amac~yla ç~ kard~klar~~ isyanlarla, Avrupa
devletlerinin müdahalesini sa~lamaya çal~~m~~lar, bir nevi "ma~duru" oynam~~lard~r".
Gerçekten de, layihan~n kaleme al~nd~~~~ y~llarda, bahsi geçen kaza ve kasaba
merkezlerinin nüfus yap~s~n~~inceleyecek olursak, kuvvet ve nüfus olarak Müslürnanlardan az
Bkz. Orijinal metin, s.9-10.
Bkz. Orijinal metin, s.3.
Bkz. OBE, c.35, 1).41, 14 Ekim 1895.
BA, Y..PRK. UM., Dosya nu.33, Gömlek nu. 33, 24 Te~rin-i evvel 1311/5 Kas~m 1895.
Bkz. Orijinal metin, s.3.
Merzifon Ermeni Olaylar~~ ve Ermeni isyanc~lar~n~n Merzifon'cla Gürcü k~yafetleri giy~nesi hakk~nda, l~kz.
Dil~en ~ nce Erdo~an, Merzilbn'tla Amerikal~~ Misyonerler", Ça~da~~Türkiye Tarihi Ara~t~rmalar~, Dokuz Eylül
Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve ~~ nk~1;11) Tarihi Enstitüsü Yay~nlar~, ~ zmir 2005. Sadece Gürcü elbisesi ile de~il Laz
elbisesi de giyerek Türk halk~~ aras~nda fesat ç~karmaya çal~~an ve Türkleri sokak ortas~nda katl eden Ermeni
komitac~lar mevcuttu. Bunun için ayr~ca l~kz; I Iiiseyin Naz~m Pa~a, Ermeni Olaylar~, I, s.25.
Bu bilgi, Ba~konsolosun e~i Bayan Carlier'in daha sonra yazd~~~~an~lar~ndan al~nm~~t~r. Bkz. ~ lhan Bardakç~,
~mparatorlu~a Veda, Istanbul 1985, s.408-409.
Bkz. Orijinal metin, s.2.
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oldu~unu görürüz. Bunlardan ilk olarak Diyarbak~r vilayetinde, Kamüsül-alam'a göre,
471.462 ki~i ya~amaktayd~~ ve bunun da dörtte üçü Müslüman, 132.549'u ise H~ristiyan,
1269'u ~srafil' ile birkaç bin yezidi ve Çingene vesaire idi. H~ristiyanlar~n yar~s~~Ermeniydi.
Diyarbak~r ~ehrinin nüfusu ise 35.000 civar~nda olup, 20.000'den fazlas~~Müsliiman(5000
kadar~~ Kürt ve Arap), 8500 kadar~~Ermeni, 300 kadar~~Yahudi ve kalan~~di~er unsurlardan
müte~ekkildi". 1893 Diyarbak~r vilayet salnamesinde Diyarbak~r sanca~~n~n nüfusu 147.517
olarak verilmektedir. Bu nüfusun 18.000 kadar~~Ermenidi~". 1891'de Osmanl~lar~n yönetsel
yap~s~n~~ inceleyen Vital Cuinet, 1894'te Diyarbak~ r vilayetinin nüfusunu ayn~~ Kamusülalâm'daki gibi, 471.462 olarak vermektedir'. Kemal Karpat ise, 1881/82-1893 genel
say~m~nda Diyarbak~r merkez kazas~n~n nüfusunu toplam 62.870 bin ki~i vermektedir. Bunun
42.668'i Müslüman, 12.082 ki~isi Ermenidir'. S.Shaw ise 1885 y~l~nda Diyarbak~r ~ehrinin
nüfusunu 42.688 Müslüman, 12.083 Ermeni, 477 ki~i de di~erleri olarak vermektedir'.
ArabgIr kaza merkezinde, Kamüsül-alam'da kaydedildi~i üzere, yar~s~ ndan fazlas~~
Müslüman olmak üzere 20.000 nüfus vard~r. Tüm Arabglr kazas~~ise 32.533 nüfustan ibaret
olup, 11.000 kadar~~Ermeni, kalan~~ise Müslümand~r". Ancak layihada verilen bilgide kasaba
dahilinde Ermenilerin nüfusca Müslümanlardan fazlaca oldu~u belirtilmi~tir.
Kam0sül-alam'a göre Harput sanca~~n~ n toplam nüfusu 100.000 civar~ndad~r ve
bunun dörtte biri H~ristiyan, kalan~~ ise Müsk~mand~r". Burada Ermeni say~s~~ ayr~ca
belirtilmemektedir. Cuinet'e göre ise Harput sanca~~n~ n nüfusu 295.704'tür ve bunun
45.000 kadar~~Ermenidir".
Layihada bilgi verilen kazalardan dördüncüsü olan Merzifon kaza merkezinde ise yine
Kamûsül-aTam'a göre, 20.000 nüfus ahaliden 6.600'ü hristiyan, kalan~~ Müslümand~r.
Merzifon kazas~n~ n toplam nüfusu olarak 31.020 ki~ i gösterilmekte ve merkezdeki nüfusun
8.000'i hristiyan olarak belirtilmektedir". Vital Cuinet'e göre, Merzifon'da 24.000
Müslüman, 5.800 Ermeni ve 1.200 Rum vard~ r". 1893 y~l~nda Sivas Valisi Halil Pa~a'n~n
Y~ld~z Saray-~~ HiImayunu'na gönderdi~i yaz~ da ise, Merzifon'da 19.072 Müslüman, 4.790
Ermeni, 622 Ermeni Protestan, 265 Ermeni Katoli~i, 535 Ermeni K~ ptisi, 267 Rum toplam
25.555 ki~i oldu~u belirtilmi~tir". S.Shaw'a göre ise 1885 y~l~ nda Merzifon nüfusu 18.786
Müslüman, 5.317 Ermeni ve 163 Rum Ortodoks olarak da~~lmaktayd~'.
O y~llarda ~emseddin Sami, Havza kazas~n~ n 22.320 ahalisi oldu~unu belirtmi~tir ve
bunun da 2.500'ü Ermeni, 1000 kadar~~Rum, kalan~~ ise Müslümand~r". Kemal Karpat'~n

~emsettin Sami, Kand~sin-ald~n, c.3, ~stanbul 1306, s.2202-2207.
1893 Diyarbekir Vilayet Salnamesi.
" Burada diger rakamlar da bire bir uyu~ maklad~r. Bkz.Vital Cuinct, Turquie D'asie, c.11, Paris 1894, s.412.
42 Kemal Karpat, Osmanl~~Nüfusu(1830-1914), ~stanbul 2003, s.172-173.
Stanford Shaw, "Otoman Population Moyemcnts During The Last Years Of The Empirc, 1885-1914:
Some Preliminaly Remarks", Osmanl~~Ara~t~rmalar~~1(Th e Jour»! Of Oto~nan Sutudies I), ~stanbul 1980, s.202.
"~emsettin Sami, a.g.e., c.4, ~stanbul 1306, s.3142.
~emscttin Sami, a.g.e., c.3, ~stanbul 1306, s.2032.
Vital Cuinel, a.g.e., c.il, s.322.
52 ~emsettin Sami, a.g.e., c.6, ~stanbul 1316, s.4259.
"Yurt Ansiklopedisi, "Amasya", e.1, ~stanbul, 1981, s.430-432.
BA, Y.PRK.UM.(Y~ kl~ z Perakende Umuml), Dosya no:29, Gömlek no:35, 7 Nisan 1311(19 Nisan 1895).
" S.Shaw, a.g.m., s.202.
66 ~emsettin Sami, a.g.e., c.3, ~stanbul 1306, s.1998.
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tespitine göre ise, 17.353 ki~i olan Havza nüfusunun 13.630 ki~isi Müslüman, 3.629 Rum ve
94 ki~i Ermeni vard~r".
Amasya'daki Ermeni nüfusu ise baz~~kaynaklara göre, yok denecek kadar azd~r. Bu say~~
Ka~nüsül-aTam'da, liva merkezinde olmak üzere, 25.000'dir ve bunun 700 kadar~~Ermeni ve
100 kadar~~ Rum, kalan~~ Müslüman ve Türktür". S.Shaw'a göre 1885 y~l~ndaki Amasya'n~n
nüfusu 37.170 Müslüman, 6.164 Ermeni, 1.414 Rum Ortodoks ~eklinde da~~lmaktayd~'.
V.Cuinet'e göre ise Amasya'n~n nüfusu 48.000'i Müslüman, 12.600'ü Ermeni ve 3.000'i Rum
olmak üzere 63.600 ki~i idi. Kemal Karpat'ta ise Amasya'n~n merkez kaza nüfusu 44.926
ki~idir. Bu say~ n~n 37.170 ki~isi Müslüman, 6.164 ki~isi Ermenidir".
Son olarak Malatya'n~ n o y~llardaki nüfusuna de~inecek olursak, Malatya kazas~nda
216.280 ki~i ya~amaktad~r ve bunlar~n 16.200'ü Ermeni, kalan~~ Müslümand~r (Bunlardan
22.000'i Kürt, bakisi Türktür)''. S.Shaw Malatya'n~n nüfusunu 124.338 Müslüman, 9.032
Ermeni ve 9 Rum olmak üzere toplam 133.379 olarak vermektedir'. Malatya nüfusu
hakk~nda Cuinet'te verilen rakamlar Kamüsül-alanfda verilenlerle", Kemal Karpat'ta
verilen rakamlarla da S.Shaw'da verilen rakamlar ayn~d~r".
Görüldü~ü üzere, gerçekten de Ermeni olaylar~~ ç~ kan ve layihada durumlar~~hakk~nda
bilgi verilen Diyarbak~ r, Arabgir, Harput, Merzifon, Havza, Amasya ve Malatya'da Ermeni
nüfusun fazlal~~~ndan söz etmek mümkün de~ildir. Hatta öyle ki, baz~~yerlerde %5'leri bile
bulmamaktad~r. Bu durum göz önüne al~nd~~~nda, Ermenilerin 1895 y~l~~içerisinde isyan
veya ayaklanma ç~kard~klar~~ her yerde maksatla~-~ n~n ba~~ms~zl~k kazanmak olmad~~~,
amaçlar~n~n sadece Avrupa kamuoyuna duyurmak ve yarat~lan Ermeni meselesinin s~cak
kalmas~n~~sa~lamak oldu~u anla~~l~r. Böylece Os~nanl~~Devleti bünyesinde yarat~lan Ermeni
meselesinde siyaseten, masa ba~~nda kazanma yoluna gidilecekti. Günümüzde gelinen
noktaya bakt~~~m~zda Ermenilerin, en az~ndan Avrupa Devletleri nezdinde, bunun
semeresini ald~klar~n~~ söylemek mümkündür.
Isyan ç~karan Ermeni asiler yakalanarak olu~turulan DIvan-1 Harp'te yarg~lanm~~lard~r.
Mahkeme sonucunda suçlu bulunan Ermeniler, idam cezas~~ da dahil olmak üzere, çe~itli
cezalara çarpt~r~lm~~lard~r". Ancak vesikalardan anla~~laca~~~üzere, idam cezalar~n~n hemen
hepsi sonradan müebbet habse çevrilmi~, hapis cezalar~na çarpur~lanlar asiler ise, Avrupa
Devletlerinin bask~lar~~ sonucunda ç~kar~lan "genel af' ile affedilmi~lerdir. Nitekim
II.Abdülhamid döneminde birkaç defa genel af ilan edildi~i görülmektedir'.
Layiha'da, Diyarbekir, Arabglr, Harput, Merzifon, Havza, Amasya ve Malatya'da
meydana gelen Ermeni ayaklanmalar~nda hayat~n~~kaybedenler ve yar alananlar hakk~nda her
olay~n sonunda bilgiler de verilmektedir. Ancak layihan~n sonunda verilen bir çizelgede
'7 Kemal Kamat, Osmanl~~Nüfusu(1830-1914), ~stanbul 2003, s.176-177.
58 ~emsettin Sami, a.g.e, e.1, ~stanbul 1306, s.357 v.d.
S.Shaw, a.g.m., s.202.
" Kemal Karpat, Osmanl~~Nüfusu(1830-1914), ~ stanbul 2003, s.I76-177.
~e~nsettin Sami, a.g.e, c.6, ~ stanbul 1316, s.4402.
"2 S.Shaw, a.g.n~., s.203.
Vital Cuinet, a.g.e., c.II, s.322.
"4 Kemal Kamat, Osmanl~~Nüfu,su(1830-1914), ~stanbul 2003, s.184-185.
65 Bu konuda "1895 Trabzon Olaylar~~ve Ermenilerin Yarg~lanmalar~" isimli çal~~mam~zda ayr~nt~ l~~ bilgi mevcuttur.
Sultan 11.Abdülhamid zaman~ nda yap~lan genel atlar ve uygulan~~lar~~ hakk~nda bkz. Ahmet 1 lak~çoi.5,1u,
"11.A1xlülhamid Döneminde Yap~lan Genel Atlar ve Bunun F.rmeni isyanlar~~ Aç~s~ndan Bir De~erlendirmesi", XV. Türk Tarih
Kongresi(XV thTurkish Congress ofHistory), 11-15 Eylül 20(X3, Ankara.
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Diyarbekir, Ma'mftratül-aziz ve Sivas vilâyetlerinde Müslüman ve Ermenilerden ölen ve
yaralananlar~n listesi vard~r. Buna göre, Diyarbak~r, Ma'mf~ratül-aziz ve Sivas vilayetleri
olaylar~~ s~ras~nda Müslümanlardan toplam 1537 ölü ve 571 yaral~~ vard~r. Bu say~~
Ermenilerde ise 6448 ölü ve 1206 yaral~dd7.
Yukar~da görüldü~ü üzere, olaylar s~ras~nda ölen Ermenilerin say~s~~ Müslümanlardan
fazlad~r. Ancak Erkan-~~Harb ~kinci Feriki Abdullah b. Rüstem yapt~~~~tahkikatta bunun
sebeplerini de incelemi~tir. Taraflar aras~ndaki ölüm adedindeki nispetsizli~i iki sebebe
dayand~ran Abdullah b. Rüstem, bu konuda Ermenilerin ak~l almaz hilelere ba~vurdu~unu
da tespit etmi~tir Buna göre; "...Ermeniler, umumun dikkati çekmek ve kendilerine ac~nd~rmak için
kas~tl~~olarak ölü say~s~n~~çok göstermi~lerdir. Bunun için daha evvel eceliyle ölenler, nüfusta kay~tl~~
olmayan birçok uydurma ki~iler veyahut da kayd~~olup da bir-iki ay önce kolera veya ba~ka sebeplerden
ölen bütün Ermeniler bu meyanda göste?ilmi~ler ve böylece iddialar~~kuvvetlendirmeye çal~~m~~lard~r.
Müslümanlar ise her ~eyden önce böyle bir hileye ba~vurmalar~na gerek görmemeleri ve ayn~~zamanda
ölülerini meydanda ve ayak alt~nda b~rakmak istemeyerek, yanlar~nda götürmeleri, Müslüman
kay~plar~n~n oldu~undan az görünmesine sebep olmu~tu?' demektedir.
SONUÇ
Ermeniler, Osmanl~~Devletinin idaresi alt~ndayken, tarihleri boyunca hiç görrnedikleri
ho~görüye mazhar olmu~lar, kendilerine tan~nan hak ve ayr~cal~klar sayesinde, h~zla
geli~mi~ler, ayr~ca Türk-Osmanl~~ kültür, ya~am tarz~~ ve yönetim biçimini de benimseyerek,
k~sa zamanda bu ho~görüye kar~~l~k verdikleri hizmetten dolay~~ "millet-i sad~ka" unvan~n~~
kazanm~~lard~r. Nitekim Osmanl~~ Ermenileri bu unvan sayesinde i~~hayat~nda oldu~u gibi, devlet
hizmetlerinde de önemli yerlere gelmi~lerdir
Ancak XIX.yüzy~l~n ikinci yar~s~n~~gelindi~inde bir "Ermeni Meselesi"nden söz edil~neye
ba~land~~~~görülmektedir. Bat~n~n güçlendi~i, Osmanl~~Devletinin zay~flad~~~~bu dönemde,
büyük devletlerin hristiyan unsurlara ve Osmanl~~ Devletine ilgileri gittikçe artmaktayd~.
Neticede, Fransa'n~n, Rusya'n~n, ve Avusturya'n~n yan~nda ~ngiltere de, dünya devleti ve
büyük güç olarak Osmanl~~ Devletindeki her türlü dini ve kavrni cemaatlerle yak~ndan
ilgilenmeye ba~lad~lar. Bu arada Amerikan misyoner te~kilatlar~~ da Anadolu'ya ad~m att~lar.
Nitekim bunlardan ~ngiltere, bu politikas~yla önce Yunanistan ve Bulgarlar~~ kendine
ba~lam~~, sonra Protestan Ermenileri vas~tas~yla Ermenilerin bir k~sm~n~~himayesine almaya
çal~~m~~t~r. Neticede ise, XIX.yüzy~la kadar pek fazla bilinmeyen ve kimsenin ilgilenmedi~i
Ermeniler bu yüzy~lda büyük devletlerin ilgi oda~~~haline gelmi~tir.
Bu ilgi ve yak~nla~ ma Ermenilere yeni bir zemin ve yeni bir ufuk verdi. Bu ise onlar
için Osmanl~~Devleti bünyesinde yeniden yap~lanma anlam~na gelmekteydi. ~~te bu yeniden
yap~lanma iste~i ve hareketi Türk-Ermeni ihtilaf~n~n ba~lang~c~n~~ olu~turmu~tur.
Ermeniler Tanzimat'a kadar dini cemaat statüsüne sahiptiler. Avrupa ile temas ve
Tanzimat'~n getirdi~i hürriyet-e~iklik havas~~sonucunda, pek çok Ermeni genci Avrupa'da ve
kendi açt~klar~~ okullarda okudular. Neticede, Osmanl~~ Devleti içinde milli bir varl~ k olarak
te~kilatlan~p ortaya ç~kt~ lar ve faaliyetlerini siyasi ve diplomatik alana aktarmak için de f~rsat
aramaya ba~lad~lar. Aranan f~rsat, tarihimizde 93 Harbi olarak ~öhret bulan 1877-78
Bkz. Orijinal metin, s.15.
Bkz. Orijinal metin, s.6.
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Osmanl~-Rus sava~~nda Osmanl~~ordular~run ma~lubiyeti sonucunda bulundu. Sava~~
sonras~nda imzalanan Ayastefanos ve akabinde imzalanan Berlin Anda~malar~nda, anla~ma
hükümleri aras~na Do~u Anadolu'da Ermeniler lehine reformlar~~öngören bir madde
koydurmay~~ba~ard~lar ve böylece Ermeni Meselesi uluslar aras~~diplomatik alana ta~~nm~~~
oldu.
Ermeniler, meselelerini uluslar aras~~politikaya soktuktan sonra, meselenin çözümünü
h~zland~rmak için katliam ve genel isyan gibi metodlar~~kullanma yoluna gittiler. Böylece
hem Avrupa devletlerinin fiili müdahalesini temin edecekler, hem de Osmanl~~Devletini bir
oldu-bitti kar~~s~nda b~rakabileceklerdi. Nitekim bunu gerçekle~tirmek için siyasi ve ihtilalci
cemiyeti« kurarak, Anadolu'nun çe~itli bölgelerinde planl~~ isyan te~ebbüsle~ine
giri~mi~lerdir.
~~te böyle bir plan çerçevesinde Anadolu'nun baz~~yerlerinde ç~kan kar~~~kl~~~~
ara~t~rmak ve yat~~t~rmak üzere padi~ah taraf~ndan Erkan-~~Harb ~kinci Ferlki Abdullah b.
Rüstem görevlendirilmi~tir Söz konusu ki~i taraf~ndan Havza'dan Diyarbak~r'a kadar
kar~~~kl~k ç~km~~~bütün yerlerde meydana gelen olaylar yerinde ara~t~rdarak hakiki bilgiler
elde edilmi~~ve bir layiha olarak merkeze sunulmu~tur. Yazar layihay~~kaleme al~rken
tamamen tarafs~z davranm~~~ve söz konusu köy ve kasabalar bizzat gezerek, toplad~~~~bilgileri
~ahitler vas~tas~yla da teyit ettirmi~tir.
Bu isyanlar~n sebebi olarak, Ermeniler Berlin Antla~mas~yla kendilerine vaat edilen
~slahat~n uygulanmamas~m göstermi~'« ve adeta ma~dur~r oynam~~lard~r. Bu ~ekilde
gerçekte, ~slahattan çok, ba~~ms~zl~k iste~i olan emellerini gerçekle~tirme yolunda Bat~l~~
devletlerin müdahalesi sa~layacaklard~. Oysa incelendi~inde bu dönemde ç~kan Ermeni
isyanlarm~n amaçl~~ve sistemli organizenin ürünü oldu~u aç~kça anla~~l~r. Nitekim söz konusu
bölgelerdeki isyanlar genelde devlete sadakatsizlik, camilere sald~r~, Müslümanlara tahkir,
çe~itli kundaldama olay~, Müslüman halka ate~~etme, kepenk kapatt~nna gibi olaylarla
tecavüz, iftira ve uygulamalar neticesinde patlak vermi~tir. Ayr~ca isyanc~~Ermeniler ye~ine
göre kendilerine taraf olmayan Ermenileri k~~k~rtmak için anti-islam, yerine göre ise
Müslüman k~yafetleri giyerek Müslüman köylerinde anti-Ermeni propagandas~~yapm~~lard~r.
Bazen de, bu tür propagandalarla, çat~~ma halinde olduklar~~ekrad a~irederini ve K~z~lba~lar~~
isyana te~vik etmi~lerdir.
Ermeniler, isyanlarda propaganda amac~yla ölüler-ini özellikle yüksek göstermi~lerdir.
Bunun için de çe~itli hilelere ba~vurmaktan da geri durmam~~lard~r.
Layihada, olaylar~~yerinde ara~t~ran ve birinci el kaynaklara ula~an Abdullah b.
Rüstem'in, söz konusu kar~~~kl~klar-1n Avrupa'n~n çe~itli yerlerinde ç~kanlardan fark~~olmad~~~~
halde, ecnebilerin Osmanl~~Devletindeki bu kar~~~kl~klara "katliam" demelerinin adalete ve
insafa ayk~r~~oldu~unu vurgulamas~, günümüzde de yapt~~~m~z yorumlardand~r.
Gerçekten de, sadece 1895 y~l~~içerisinde, 27 civar~nda Ermeni isyan~~veya olay~~vukua
gelmi~tir. ~~te süregelen bu isyanlar ve d~~~müdahaleler 1915 y~l~n~~do~urrnu~tur. Bilindi~i
üzere, Birinci Dünya Sava~~n~n devam etti~i bu y~l içerisinde Ermeni çeteleri Osmanl~~
ordusunu içten vurmaya ba~lad~klar~~gibi, Müslüman-Türk halk~~da ak~l almayacak derecede
yapt~klar~~katliam ve mezalimle yok etmeye çal~~m~~lard~r. Bunun sonucunda yap~lan Ermeni
Tehcirinin ise, Avrupal~~Devlederce "Ermeni Soyk~r~m~" olarak adland~rdmas~~insaf ve
vicdandan uzak, yanl~~ve politik bir karard~r.
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