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Özet
Millet-i sad~ka olarak nitelendirilen Ermeniler, uzun y~llar boyunca Osmanl~~Devleti hakimiyet sahas~nda huzur içerisinde hayatlar~n~~devam ettirmi~lerdir. 19. yüzy~lm sonlar~ndan itibaren
ise ba~ta Rusya ve ~ngiltere'nin te~viki ve giri~imleri ile "vilâyüt-~~sitte" olarak bilinen Erzurum,
Van, Elaz~~, Diyarbak~r, Sivas ve Bitlis vilayetlerinde bir Ermeni devletinin te~kili için çe~itli faaliyetlerin oldu~u görülmektedir. Bu do~rultuda Ermeniler, pek çok alanda propaganda faaliyetlerine
giri~mi~lerdir. 1908 senesinde gerçekle~tirilen genel seçimlerde ~stanbul mebusu olarak Meclis-i
Mebüsüna giren Avukat Kirkor (Krikor) Zohrap da propaganda faaliyetlerinde bulunanlar aras~ndad~r. Do~u vilayetlerinde Ermeni vatanda~lara çe~itli bask~~ve zulümler yap~ld~~~na dair iddialar
onun giri~imleri ile Meclis-i Mebilsüna ta~~nm~~t~r. Söz konusu ~ikayetler üzerine Devlet, bölgeye
müfetti~ler göndererek malumat alma yoluna gitmi~tir. Bunun yan~nda bölgenin ileri gelenlerinin
de bu as~ls~z Ermeni iddialar~na kar~~~layihalar kaleme ald~~~~görülmektedir. Mülkiye Kaymakaml~~~mdan emekli olan Cizrelizâde Raif Efendi de bunlardan biridir. Bu çal~~mada Cizielizüde Raif
Efendi'nin Ermeni iddialanna kar~~~Sadâret makam~na iletti~i lâyiha ele al~nm~~t~r.
Anahtar Kelimeler: Kirkor Zöhrab, Cizrelizâde, lâyihalar, Türk-Ermeni ili~kileri (19. yüzy~ l
sonlan), Osmanl~~Devleti, Vilâyât-~~Sitte.

THE REPORT WHICH WAS SENT TO THE SADARET BY C~ZREL~ZADE
RAIF EFENDI REGARDING KURDISH-ARMENIAN INCIDENTS
Abstract
The Armenians, called as

sad~ka (the loyal nation), lived long years in peace under the

Ottoman autonomy. However, after the last decades of the 19th century, certain attempts to found
an Armenian state in vilayat-~~sitte (Erzurum, Van, Elaz~~, Diyarbak~r, Sivas and Bitlis) with Russian and British incentive took place. Accordingly, the Armenians started propaganda activities.
Lawyer Kirkor (Krikor) Zohrap, member of the Meclis-i Mebusan (parliament) from Istanbul in
1908 elections, was one of the propagators. The claims that various oppressive and cruel actions
were applied to the Armenians in Eastem provinces were carried to the parliament by him. RegarUzman, Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çal~~malar Müdürlü~ü; Doktora Ö~rencisi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara/TÜRK~YE, y~n~uspustu®gmail.com
Türk Tarih Kurumu, Kütüphane Müdürlü~ü; Doktora Ö~rencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara/TÜRK~YE, yusufturangunaydin®gmail.com
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ding these claims, the state decided to send inspectors to the region to get information. In addition
to that, some notables of the region also composed reports against the Armenian claims. Cizrelizade Raif Efendi, retired from governorship (Mülikye Kaymakaml~~~), was among those. This study
deals with the report of Cizrelizade Raif Efendi sent to the Sadaret against the Annenian claims.
Key Words: Kirkor Zohrab, Cizrelizade, reports, Turkish-Armenian relations (end of the 19th
century), Vilayat-~~Sitte.

Giri~~
"~ark Meselesi" olarak adland~r~lan ve Do~u Anadolu'da ba~~ms~z bir Ermenistan kurulmas~n~~ön gören proje Anadolu'da ya~ayan Ermeni halk~ndan ne~et etmemi~tir. Ba~lang~çta
~ngiltere ve Rusya'n~n te~vikleriyle yürütülen' bu proje, o zamana kadar asayi~~içinde ya~ayan
ve yüzy~llard~r yapageldikleri i~leriyle me~gul olan Ermeniler ve tabi olduklar~~Osmanl~~Devleti aç~s~nda bir dönüm noktas~~olmu~tur.
Buna ra~men 1877-1878 Osmanl~-Rus harbine kadar Devlet ciddi bir Ermeni s~k~nt~s~~ ile
kar~~la~mam~~t~. Bu sava~tan sonra yap~lan Ayastefanos ve Berlin antla~malar~~Ermeni meselesinin ortaya ç~kmas~~aç~s~ndan kritik tarihtir. Bu durum Rusya'n~n da bast~rmas~yla uluslararas~~bir boyut kazanm~~t~r. Ermeni kilisesi de Ermeni milliyetçili~inin olu~turulmas~nda birinci
derecede rol oynam~~t~r. Art~k bu süreçten sonra Bat~l~~devletlerin Osmanl~~ülkesinin iç i~lerine
kar~~mas~nda en önemli bahane Ermeni meselesidir. Bu do~rultuda do~u vilayetlerinde Ermenilerle ilgili reformlar ön gören Berlin Antla~mas~n~n 61. maddesi bir türlü uygulama alan~na
konulmam~~t~r. Bunun nedeni Sultan II. Abdülhamid'in bu reformlar~n uygulanmas~~halinde
Do~uda ba~~ms~z bir Ermenistan kurulacag~~endi~esidir. Bundan dolay~~Sultan II. Abdülhamid
33 y~ll~k iktidannda bu reformlar~~uygulamak yerine kendi projelerini hayata geçirmi~tir.2
1891 y~l~nda kurulan Hamidiye Alaylar~~bu projeler kapsam~nda yer al~r. Alaylar, do~u
vilayetlerinde, bat~l~~devletlerin uygulamakta ~srar ettikleri Ermenilerle ilgili reformlar~~ uygulatmamak ve en az~ndan geciktirmek ve Ermenilerin ç~karaca~~~her türlü olaylara zaman~nda müdahale etmek amaçlar~yla tesis edilmi~tir.' Kürtlerden olu~an ve devlet deste~ini de
arkas~na alan bu alaylar ilk ba~larda yararl~l~klar göstermi~lerdir. Fakat kendilerine sa~lanan

' Bayram Kodaman, "II. Abdülhamit ve Kürtler - Ermeniler", SDC Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, May~s 2010, S. 21, s. 131-132.
2 Haluk Selvi-Bülent C~r~k, "1913 Islahat~~ Öncesi Osmanl~~ Do~u Vilayetlerinde Olaylar, Iddialar, Cevaplar",
OTAM, 36/Güz 2014, s. 157.
'Bayram Kodaman, Sultan Abdülhamit'in Do~u Politikas~, Orkun Yay~ nlar~, ~stanbul 1983, s. 10.
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avantajlar~~sonuna kadar kullanmalan ve bölgede sert bir otoriteye dönü~meleri, ülke içinde
sorunlar~n ç~kmaya ba~lamas~na sebebiyet vermi~tir.4
Bu durum Ermenilerin Sultan II. Abdülhamid'e cephe almas~na ve Sultan aleyhtarlar~~ile
yak~nla~arak onlarla birlikte i~birli~i yapmalar~na neden olmu~tur. Bu anlamda Ermenilerin i~~
birli~i yapt~~~~gruplardan birisi de Ittihat ve Terakki Cemiyetidir.5
II. Me~rutiyetle birlikte art~k ihtilalci Ermeni H~nçak ve Ta~nak Cemiyetleri de ihtilalci faaliyetlerinden vazgeçtiklerini belirtiyorlard~.6 Fakat bu sadece görünü~teydir. Çünkü
Ermeniler Me~rutiyeti ba~~ms~z Ermenistan'a ula~mak için bir atlama ta~~~olarak görüyorlard~.7
Ermeniler ilk ba~larda böyle bir ortamdan istifade ederek emelleri do~rultusunda, bölgedeki nüfuzlu Kürtler aleyhine iftira ve karalama kampanyalar~na ba~lam~~lard~.' Bu do~rultuda Kürt a~iretleri taraf~ndan bask~ya u~rad~klar~n~, kendilerine kar~~~gasp ve cinayetlerin
gerçekle~ti~ini, k~z kaç~rma, tecavüz ve "ihtida" denen ve asl~nda yüzy~llar boyu gönüllü din
de~i~tirme anlam~na gelen, o dönemde zorla din de~i~tirmeyi ifadede kullan~lan kavramla anlat~lan sorunlar~~gündeme ta~~m~~lard~r.9 Do~u vilayetleri ile ilgili bu ~ikayetler Patrikhane ve
Rusya sefiri taraf~ndan Osmanl~~Hükümeti'ne iletilmi~tir. Bu ~ikâyetlerden en önemlisi Ermeni mebus lar~~taraf~ndan haz~rlanarak hükümete sunulan 9 Aral~k 1911 tarihli muht~rad~r. Söz
konusu ~ikâyetlere kar~~~devlet bölgeye müfetti~ler göndererek malumat alma yoluna gitmi~tir.
Bunun yan~nda bölge halk~ndan olan e~raf da merkeze lâyihalar ileterek durum hakk~nda bilgilendirmelerde bulunmu~tur. Bu lâyihalardan bir tanesi de Diyarbak~r ahalisinden ve Mülkiye
Kaymakaml~~~mdan emekli olan Cizrelizâde Raif Efendi'nin lâyihas~d~r. Türk Tarih Kurumu
Kütüphanesinde bulunan ~apigraf usulüyle bas~lm~~~ve okunakl~~bir rik'ayla yaz~lm~~~bu lâyiha
9 Kânûnisâni 1327 tarihini ta~~maktad~r.''

4 Melek San Güven, Kürt Ermeni ili~kileri (1828-1908), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas~lmam~~~Doktora Tezi, Ankara 2012, s. 145.
Talat Pa~a'n~n An~lar~, Yay. haz. Mehmet Kas~m, Say Yay~nlar~, ~stanbul 1986, s. 59.
6 Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekdt-~~~htildliyyesi: ildn-~~Me~rütiyyet'ten Evvel ve Sonra, Matbaa-i Âmire, ~stanbul 1332 [1914], s. 35.
' Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri 15. Yüzy~ldan Günümüze Ermeni-Kürt ili~kileri, Istanbul 1992, s. 143146'den aktaran Melek San Güven, a.g.t., s. 148.
Fatih Ünal, "II. Me~rutiyet'in Do~u Anadolu'daki Yans~malar' ve Ermeni-Kürt Ili~kilerine Tesiri", Ermeni
Ara~t~rmalar~, K~~~2005 - Ilkbahar 2006, C. 5-6, s. 92.
9 Ünal, a.g.m., s. 95 (BOA, Bab-~~Ali Evrak Odas~~(BEO), 314602. Dahiliye Nezareti'nden Sadarete Gönderilen 10 Temmuz 1923 Tarihli Tahrirat).
J° 22 Ocak 1912 (Tarih çevirmede Türk Tarih Kurumu web sitesindeki Tarih Çevirme K~lavuzu esas al~nm~~t~r.)

170

YUSLTF PUSTU - YUSUF TURAN GÜNAYDIN

Cizrelizfide Râif Efendi'nin Sadârete Sundu~u Lâyiha
Lâyihanm yanl~~~amac~~~stanbul mebusu Kirkor Zöhrab Efendi'nin" Do~u vilayetlerinde
ya~ayan Ermenilerin mal ve can ile namuslannm emniyette olmad~~~na dair kaleme al~n~p
Meclis-i Hass-~~Vükelâda ele almmak üzere sadaret makam~na iletti~i maruzatt~r. Kirkor Zöhrab Efendi sadarete sundu~u layihas~nda sözde birtak~m ~ahitler ve sözlü delillerle bölgedeki
Ermeni nüfusun namusuna saldmlann oldu~u, zorla ihtidalarm gerçekle~tirildi~i, Ermenilerin
mal ve arazilerinin gasp edilmekte oldu~u, büyük cinayetlerin vuku buldu~u bilgileri yer almaktad~r. Bunun yan~nda kilise ve manast~~rlar ile Ermenilere ait mektep ve di~er müesseselere
ba~l~~vak~f gelirlerine kanun tan~maz sald~nlar oldu~u ifade edilmektedir.
Raif Efendinin bu lâyihaya cevap vermesinin en önemli sebeplerinden biri lâyihada suçlamalara konu olan vilayetlerin mebuslanmn duruma sessiz kalmas~d~r. Râif Efendi her ne kadar
"tensik" esnas~nda emekli edilse de hükümet iradesi ile k~rk sene memleketin her k~sm~nda
ve özellikle de Diyarbak~r, Ma~n'ûretü'l-Aziz ve Bitlis vilayetlerinde birçok vakitler bulunmu~~
olmakla mevcut durumun ruhunu kavram~~~oldu~undan bu maruzaya kar~~~kendinde bir cevap
yazma yeticinli~i görmü~tür.
Raif Efendi, Kirkor Efendi tarafmdan verilen maruza tarafs~z bir kaynaktan gelmedi~i
için onun bir ~ikâyetname tarzmda ele almmasm~n hukuki aç~dan mümkün olamayaca~~n~~
belirtmektedir. Bu sebeple meselenin taraflar~= bütünüyle dinlenilmesi ve buna göre hareket
edilmesi gerekti~ini dile getirmektedir»
Belgede Cizrelizâde, Ermeni iddialar~n~~yalanlamalcta ve bölgenin Müslüman ahalisine
yöneltilen suçlamalara cevap vermektedir. Yine de örgütlü olmayan, eskiden beri iki halk aras~nda süregelen birtak~m kavgalarm ve bunun sonucunda baz~~öldürme olaylar~= vuku buldu~unu da kaydetmektedir. Fakat onu bu lâyihay~~yazmaya as~l itibariyle yönelten sebep, bu
kavgalarda Kürt ve Müslim ahalinin bizzat Osmanl~~mahkemelerince ~iddetle cezaland~nlmalarma kar~~n Ermenilerin bunu görmezden gelmeleridir. Dolay~s~yla bu belge Do~u bölgele~iyle ilgili Ermeni iddialar~n~n bizzat yörenin bir mensubu tarafmdan sivil bir giri~imle reddiyesi
olarak görülebilir. Cizrelizade yörede memuriyet yaparak emekli oldu~u için olaylara hâkim
görünmektedir. Ayr~ca kulland~~~~f~lchi-hukuki terimlere bak~l~rsa iyi bir tahsil gördü~ü de anla~~lmaktad~r. TTK Kütüphanesine ba~~~lanm~~~Osman Ferid Sa~lam koleksiyonunda bulunan
"Zöhrab Efendi 1861 tarihinde Istanbul'da dünyaya gelmi~tir. Mühendis mektebini bitiren Zöhrab Efendi
dava vekilli~i yapm~~t~r. 1908 seçimlerine kat~lm~~~ve 11 Aral~k 1911'de 392 oy ile Istanbul Mebusu olarak seçilmi~tir. Ard~ndan bu vazifesine ikinci ve üçüncü devrelerde de devam etmi~tir. Meclis-i Mebt~san'da Kavanin-i Maliye EncOmeni Reisli~i yapm~~t~r. Kirkor Efendi Do~u olaylar~nda (1916) y~lmda öldürülmü~tür. Bk. Ihsan Güne~,
Türk Parlamento Tarihi: Me~rutiyete Geçi~~Süreci L veli Me~rutiyet, Ankara 1998, C. 2, s. 58,410; Kirkor Zöhrab
Efendi'nin dava vekili oldu~u Türk Parlamento Tarihi isimli eserde geçmelctedir. Ihsan Güne~, a.g.e., C. 1, s. 386;
12 TTK Kütüphanesi: B/3971, CizrelizAde Raif, Sadaret Makam~na L Clyiha, (3 Saferül-hayr1330/9 KânünisOnit 1327), s. 1.
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bu belge bütünüyle ve t~pk~bas~m~yla bugüne kadar hiç yay~nlanmam~~t~r. Yaln~z belgeden
yararlan~ld~~~n~~da belirtmeliyiz» Bu güne kadar tam metin olarak ne~redilmemesi sebebiyle
belgenin büttinün çev~iriyaz~~metnini ve t~pk~bas~m~ n~~vermek, konuyla ilgili ara~t~rmalara ~~~k
tutmas~~aç~s~ndan faydal~~olacakt~r.
***

Çeviriyaz~~i~leminde Türk Tarih Kurumu web sitesinde yay~nlanan "Çeviriyaz~~Kurallar~"
yönergesine uyulmu~tur. Metinde geçen ve genel sözlüklerde geçmeyen baz~~kelimeler ve
özel isimler de dipnotlarda aç~klanm~~t~r. Dipnotlarda i~aret edilen ansiklopedi maddelerine
bibliyografyada yer verilmemi~tir.
Belgenin Çeviriyaz~s~~
[1]

Bih

Huzür-~~Sân~t-i Sadâret-penahiye"
Ma`raz-~~çaker-kemineleridir.
~arki Anadolu vilayan ~slahât~na dâ'ir ~stanbul meb`iisu Kirkor Zöhrab Efendi imzas~yla kaleme al~n~p Meclis-i Hass-~~Vükela~ da tezekkür olunmak üzere huzûr-i sami-i Sadaret-penahilerine takdim k~l~nd~~~~haber al~nan layihan~n nüsah-~~matbû`a-i müvezzi`as~ndan
Diyarbekee vürüd eden nüshas~~nazar-~~hayretle mütala`a-güzar-~~kemterânem oldu.
Layiha-i mezbûrenin mukaddimat~ nda vilayat-i mezkûrede sakin Ermenilerin güya' emniyet-i mal ü can ve nâmûs gibi hukük-i esasileri muhâfaza edilmemekte oldu~una dâir 'Osmanl~~bir meb`tis s~fat~ yla bir da`va vekili lisamyla bast u temhid edilen ve k~smen hükümet-i
mahalliyye ve merkeziyyeye menût, mü~ar olan ahval-i garâ' ib-i~timâl-i i~tikayiyeyi vaki'
gibi bir tarzda tasvire ve yaln~z ta`birat-~~lafziyye i`tibariyle birtak~m ~evahid ve delâ'il-i kavliyye der-meyamyla efkar-~~hükümeti ikna' ve tedvire çal~~~ lan katl-i 'an~lar, nâmûsa ta'arruzlar, cebren ihtidalar, emval ve 'araziye müte`allik gasblar misillü cinayat-~~`azime ile kilise ve
manast~rlara ve mekatib ve müessesât-~~mezhebiyyeye merbût `akarata EvkafNezaretince müdahale"ye `â'id kantin-~ ikenâne mu'âmelelerden bahsile Bab-~~'Ali ve ~ûrâ-y~~ Devlet 'aleyhinde `itab-engiz ve tehdid-âmiz bir sûrette beyan ve iddi` adan sonra o dertlere çare-saz-1 mer~slahâta ~itab ile vak~ fâne bir zeminde mevzû'-i
hem-i iltiyam olmak üzere bu noktadan
bahs edilen mütala'at-~~~slahiyye ~ayan-~~ te'emmül ve muhtâc-~~redd ü tenkid görüldü~ü halde layiha-i mezküreye kar~~~vilayat-~~mezbûre meb`tislanm~z~ n müdafa`a-nâmelerine tesâdüf
13 Bk. Erdo~an Kele~, "Kirkor Zohrap Efendi ile Ci~relizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne
Dair Yakla~~mlan", Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Tasrada Ermeniler, Nüfus ve Göç, C. VII, Türk Tarih
Kurumu Yay~nlar~, ~stanbul 2014, s. 75-98.
14 TTK Kütüphanesi, No. B/3971 (~apigraf bask~).
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ol~mamamas~~Meclis-i Meb`f~san~n birtak~m ihtirâmat-~~nefsâniyyeye ma~lüben efkar-~~selime-i milliyeyi parçalayan ve bilâhare Meclisin feshini istilzam ettiren f~rkalarm mücadelat ve
mün'aka~ât-~~~ahsiyyeleri hengâm~nda böyle hâlet-i rûhiyye-i milliyye ve müllciyyeyi sarsacak
mesâ'il hakk~nda meb`f~slar~m~z~n istilb-~~ f~kr edebilmek zaman ve imkan~~müsâ'id olamad~~~ndan ne~'et etti~ine Icani` olmaktay~m.
An~n içindir ki lcizleri her ne kadar esna-y~~tensikte üç yüz elli lira râddesinde tazminat-1
nakdiyye almakla hizmet-i hükümetten çekilmi~~ve memleketçe de kesirül-`alâ'ka zevâttan
bulunmam~~~isem de lakin hamiyyet-i cliniyye ve vataniyyece en büyük bir 'alaka sahibi oldu~uma ve ma`a-haza ~u'abat-~~idâre-i hükümetin k~rk sene müddet her k~sm~nda ve `ale'lhusüs Diyarbekr ve Ma`mûretirl-`Aziz ve Bitlis vilâyetlerinde birçok vakitler bulunmakla da
ahval-i rühiyye-i memlekete yak~ndan vulcr~f has~l etmi~~bulundu~uma mebni layiha-i mezbürede nihâde-i mevki`-i bess ü ~ekvâ olan cihetleri ve devletimizin siyâset-i dâhiliyye ve bariciyyesiyle kabil-i te'lif ve tevf~k olamayan f~kralar~~tahlilen vârid-i hât~r-~~`acizanem olan ba`z~~
mütala'at ve beyanat-~~muhildcanm Zat-~~sami-i Sadaret-penahilerine kar~~~`umfun 'Osmanl~lar~n beslemekte olduklar~~ta`zimat-~~itimad-ayat-~~hissiyat-karâneye ma~rûren nazar-gah-~~
hakay~k-~~iktinah-~~vekalet-penahilerine `arz~n~~bir vecibe-i vicdâniyye addeylerim.
Ma' liim-~~sami-i fahimâneleridir ki layiha-i mezbûre M-taraf bir fikir ve menba`clan sudf~r
etmedi~i cihetle hulcf~kiyytin nazarmda bunun bir ~ikayet-nâme tarzmda telakkisi kava`id-i
umilmiyye icab~ndan olmas~na ve ~u halde müddel-`aleyh veya mü~teka-`anh olan di~er taraf~n da müdafalt-~~maküle ve makbûlesi difile~ilmedikçe bu bâbda verilecek Mü= ve kararda hakikat-i hali tecelli ettirecek isâbet-i ictihâdiyye tasavv~nu mümkin olamayaca~ma göre
meb`~ls-~~milma-ileyhin vilayat-~~mezkûrede muldm Ermenilerden taraf-~~ ~ikayet ve iddil
etti~i ~eyler bir taleb-i hal& olmak i`tibariyle nas~l ki ~ayan-~~istima` ise ona kar~~~vâki` olan
müdafalt-~~muhikka-i cevâbiyyenin de kabil-i kabül ve istima` olmas~~tabii ve zararldir.
[2] Layiha-i mezbûrede Ermeniler hakk~nda vulal`u ta`clad edilen ve velvele-endaz-~~
~ikayet derecesinde gösterilen mezâlimin hiçbirisi ne devr-i sab~kda ve ne de i'lân-~~Me~d~tiyetten sonra bu havalide ya`ni gerek Diyarbekr ve gerekse Ma`mûretti'l-`Aziz ve Bitlis ve Van
ve Erzurum vilayetlerinde kat`iyyen görülüp i~itilmemi~tir. ~dare-i me~rata icabn~ca ahali-i
~slâmiyye ile Ermeni ve 'anas~r-~~sâ'ire-i muhtelife meyan~nda hiss-i imtizac ve meveddet-i
vataniyye mevcüd ve asayi~-i mahalliyye de sab~ka nisbetle ber-kemâl olup herkes kar u kesbiyle i~tigal ve yek-di~erin hulcillcuna tecavüz ve ta'arruzdan ictinâb etmekte ve sülcan-perver
bir halde ya~amakta ve hatta me'mûriyyet-i mülkiyye ve 'adliyye ve 'askeriyyede vazife-i
me'mûrelerini anlam bir güne s~z~lt~ sma meydan kalmamak üzere da'ima `anas~r-~~m~~htelifeye müsâ'id ve meyyal bir sûrette ifa eylemekte ve `anas~r-~~ ~slâmiyyeye mensûb ahalide
`anas~r-~~m~~htelifeden mürekkeb olan vatanda~lar~n~~hükümete ve gidenlere ~smd~rmak fikr-i
selimiyle me'mûrin
' -i hükümetin bu babdaki program~na vüs'at-i mizâc göstermekte olduldar~~
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muhakkak ve ~u vaz`iyet-i haz~ran~n mâhiyeti de birtak~m delâ'il-i âtiyye ve vesa'ik-i tadhiyye ile musaddakt~r. Fakat ~uras~~da te'emmül buyurulsun ki Ermenilerden vatan ve milleti
sevmeyen ba`z~~kimseler öteden beri `anas~r-~~muhtelife beynine tefrika dü~ürmek için bu
vilayetteri ge~t ü güzâr ile tesâdüf ettikleri cerâ'im-i `adiyye-i ~ahsiyyeyi yaygara ile ehemsirâyet ve tefehhümle habbeyi kubbe yapmak ve
miyetlendirmek ve efkar-~~milliyyeye
hus~lsiyyeti dâi'mâ umûmiyyet ~eklinde göstermek ve onu bir vesile-i ~ikayet `addetmek gibi
bir fikir ve i`tiyad beslemekte ve yalan yanl~~~birtak~m vulcü'at~~ patrik-hanelere kadar aks
ettirmekte olduktan da gayr-i münker ahvalden ve meb`ils-~~mitma-ileyhin ahz ü telakki edip
s~hhate kani' ve layihas~na derc etmeye ka'il oldu~u ~ikayat ve malitmat-~~ gayr-i sahiha da
hep o gibi menabi`de tere~~uh etti~ini te'min ve isbât edecek midir?
Gerçi devr-i sab~kta Diyarbekr vilayetince Siverek sanca~~n~ n Milli ve Karakeçi Deyr-i
Zör sanca~~n~n ~emr ve Gazer'' ve Mardin sanca~~n~ n Cizre ve Nusaybin ve Midyât kazalar~nda Miran ve Tayy ve Hevirki ve Dek~uri `a~iretterinin ara ara eksik olmayan vukü'ât~~`a~a'ir-i
Ekrad ve kabâ'il-i `Urban'~n yek-digeri meyantar~ nda mütehaddis olup bunda Ermenileri
veya `anas~r-~~m~~htelifeyi mutazarnr edecek hiçbir hal ve hareket-i gayr-i cari ve Ma`milretirl-`Aziz vilayetince de menâat-i mevki`iyyeleri kab~~Dersim `a~a'ir-i vah~iyyesinin ba`z~~
sark~nt~l~klar~~da vilayet-i mezkûrenin Çarsancak ve Çemi~gezek ve Erzurum vilayetinin Ki~~~
kazalar~ na san' ve Bitlis vilayetinde Mutki ve Malazgird kazalanyla Si`ird sanca~~n~n Eruh ve
Garzan kazalar~~ `a~a`ir-i Ekradm~n vah~et ve tecavüzat~~da yek-di~ere münhas~r ve tari olup
yaln~z Mu~~sanca~~n~n Taluri nahiye s~n~r civann~~ve ekseriyâ Taluri'de taha~~üd eden birtak~m Ermeni e~k~yas~n~n öteye beriye tecavüzat~~ba`z~~cera'im-i ~ahsiyyenin vukü'a gelmesine
sebebiyyet vermekte idü~i gibi Van ve Erzurum cihetlerindeki `a~a'ir-i m~~htelifenin cerâ'im-i
~ahsiyyeleri de beyne'l-`a~a'ir yek-dIgere ~amil bir sûrette `umilmiyyet tarz~ndan 'iri idiyse de
vakfa ki Me~d~tiyyet-i idare i'lan edildi; Diyarbekr'ce Milli `a~ireti rü'esas~~devletçe kuvve-i
askeriye ile tenkil ve rifesadan bir k~sm~~ derdest ü tevkif ve hafif süvâri alaylanna menstib
olan ümerâ ve zabitandan bir k~sm~n~ n rütbeleri bile ref` edilmek sûretiyle `inde'l-muhakeme tecziye edildi~i gibi Miran `a~ireti re'isi ile sâ'ir rü'esa-y~~`a~â'ir merkez-i vilayete celb
ve tevkif ve ahali-i ~slamiyyeden zuhür eden da`vac~lar ile Diyarbelcr cinayet mahkemesinde
bi'l-muhakeme muhtelif cezalarla mahkilm edilmi~~ve Midyât ve Nusaybin kazalar~nca da
cerâ'im-i `adiyye-i ~ahsiyye sûretiyle yine `anas~r-~~Müslimeye mensilb `a~a'ir beyninde ika'
edilen cürmlerden dolay~~`a~a'ir-i riresa ve a~avat~ n ekserisi muhâkemeten dûçar-~~mücazat
olmu~lard~r. `Anas~r-~~Gayr-i Müslimeye bir güne dahl ü ta'allulcu olmayan ~u de`avi-i cezâ'iyyede bile tertib-i hükm ü ceza husitsunda me'mûriyyet-i mülkiyye ve `adliyye ve `askeriyye
taraflar~ndan bir güne eser-i müsâmaha gösterilmedi~i ve ~u kadar ki Dersim `a~a'iri rit'esa-y~~
Ekrad~ndan olup Ma`infiretü'l-`Aziz vilayetince kuvve-i askeriyye ile derdest ü tevkif edilen
k~rk-elli kadar e~irrân~n her ne kadar Sadr-~~sab~k Hakk~~ Pa~a Hazretlerinin Dahiliye Nezâreti
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esnas~nda ve Me~re~tiyyetin bidayet4 i'lân~~s~ralannda i~e ve mu'âmelat-~~sab~kaya vulcüfsuzluktan na~i tahliye-i sebillerine emir verilmi~~ise de ahiren sevk edilen ve mümâ-ileyh Zöhrab
Efendi'nin mezlcür layihas~nda ciddiyyete ka'il olmamakla muvaza`a tarz~nda gösterilen sevkiyat-I `askeriyye ile birtak~m cerâ'im-i ~ahsiyye mazniinu olan rü'es&y~~Elcrad ikinci defa
derdest olunmu~lard~r ki [3] bunlar~n müdde`i-i ~ahsiyyeleri taraf~ndan de~il hükümet-i `adliyyece haklar~nda icra k~l~nan ta`lcibât-~~ciddiyye-i kanûniyyede nakl-i da`va sûretiyle Diyarbekr
cinayet mahkemesinde istihsal-i netâyic eyleyerek e~has-~~merkümenin mahkümiyetleri cihetine gidilmi~~idü~i her üç mahda bir dePa Nezket-i Adliyyeye gönderilmekte bulunan vuloYat
cedvelleri mündericat~, mahkeme-i temyizin sicillât~~ile sabittir. Bitlis vilayetinde ise bidâyet-i
Me~rütiyette Ma`mûretül-`Azizli Süleyman Fâ'ik Efendi'nin Si`ird mutasarnfl~~~~ve mütelloben Bitlis vali vekaleti zamânlannda o hayali `a~a'ir-i Ekrad~~riresas~~kamilen hükümete
celb ve lis'ân-~~münâsible
Me~ratan~n muhassenat ve icâbât-~~ittihâdiyye ve i'tilâfiyyesini onlara telkin ile devr-i sab~ktaki cera'im-i ~ahsiyyeye âid hukül `umûmiyye da`valann~n
mulfiyet-i kanûniyyeye u~rad~~~ndan bahsile hulciik-~~ ~ahsiyye cihetinin de umûr-~~`a~â'ire
tevfikan fasl u hall edilmi~~ve Diyarbekr ve Ma`mûretü'1-`Aziz ve Bitlis vilayetlerince 'anas~r-~~ m~~htelifeden müreklceb olan akan suver-i ma`rûza ile ve Erzurum, Van vilayetlerinin
ekseriyetle Hamidiyye Hafif Süvari Alaylar~n~~terkib eden akvam ve `a~â'iri de te~kilat-1 'askeriyyeye tabi' tutulmak ve cerâ'im-i ~ahsiyye da`valar~nda mehalcim-i lidesince ta`kibât-~~
kantiniyyeye rabt edilmekle ni`met-i Me~rütiyyetten müstefid edilmi~lerdir. Bugünki günde
vilayat-i mezbûre habs-hanelerinde mahküm ve mevktif bulunan e~has~n kuyild-~~resmiyye ve
istatistiklere müstenid olan mikdar-~~`umümisi tedkik buyurulursa yüz neferde ancak on ki~i
Gayr-i Müslim ashab-~~cerâ'imden ve küsûr doksan ki~i de ahali-i Müslimeden ve bunlar~n
da`vac~lan da yine `anas~r-~~Müslimeden oldu~u resmen tezâhür ve tahakkuk eder ki layiha-i
mezbûrede ~slam mütegallibesini himayeten cezas~z b~rakmak ve Ermenileri en ~edid cezâlarla
mahküm etmekle ezmek ve vilayat-~~mezke~reyi Ermenilerden tahliye eylemek fikriyle Bab-~~
`All'ce ve ta~ra me'mûrin-i mülkiyye ve `askeriyye ve `adliyyesince talcib edilmekte idü~i,
gösterilen düstûr-~~hareket cümlelerini redd ü cerh eder ve Ermeniler hakk~nda vulcii`-~~ ~ikayet ve ta`dad olunan tecavüz ve mezâlimin de bi-as1 u esâs oldu~unu hadd-i yakine bal eyler
berahin-i kaviyyedendir.
Ermeniler yedinden gasb-~~'arazi mes'elesine â'id ~ikayete gelince; 'Arazi Kanün-nâmesinin" ne~rinden evvel Asya-y~~`Osmâni'nin müntehâ-y~~hudüd~um ihtiva eden ve Kürdistan
eyalat~m te~kil eyleyen bu vilayetlerde `umilm lcurâ ve mezki"arazileri minel-kadim ümera
ve a~avat~n aba' ü ecdad~ndan valcfiyyet veya mülkiyetle mevr~ls ve müntakil çiftlik ve malikaneden ve yurtluk ve ocalcl~k nâmlanyla t~mar ve ze'âmetden mübeddel olarak `anas~r-~~Müslime taraflar~ndan tasarruf edilegelmekte ve `anas~r-~~sâ'ire-i Müslime ve Gayr-i Müslimeden

16

Geni~~bilgi için bk. M. Akif Ayd~n, "Arazi Kanunnâmesi", D~A , C. III, s. 347.
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bulunan ahali de usül-i müzâra'aya ve k~smen de mu'addel li'l-isti~lal17 bulunmak mülabesesiyle icare"-i misliyye ve müsemmâ ile te'âmül-i beldeye tevfikan bu 'arazileri zira'at etmekte
olduklar~n~~irâ'e eden tu~ra-i garrâ-i Padi~ahi ile müve~~ah kuy~ld-~~kadime-i resmiyye mevcild
ve mazbüttur. ~~te ~u `arazilerin `umümen hukük-~~tasarrufiyyesi öteden beri ümera ve a~avat
Müslime ve Gayr-i Müslime yedlerinde iken
uhdelerinde ve yaln~z zira'at ve filahat~~
tapu ve 'arazi nizam-nâmelerinin mevki`-i tatbike yaz' ~~tarihterinden sonra yak~n zamanlarda
`anas~r-~~muhtelife yedlerine geçen `arazilerin bir k~sm~~mahlülünden bedel-i misliyle sat~lan
ve bir k~sm~~da tahsisk ve irsadat" nev`inden olup vakfiyyeti yaln~z `ö~rüne ~amil tutulmakta
ahiren &~an bedele rabt olunan kura-y~~mevküfe `arazIsinin de `arazi-i miriyye misillü tapuya
rabt~~mu'âmelesinin usül-i ittihâz k~l~nd~~~~esnâda yere ve 'araziye ihtiyac~~olan mezari`lerine
bedel-i misliyle ka`ide-i müsavata tevfikan ta~riz ve ihale k~l~nan tak~mdan olup yoksa ne Ermenilerin ve ne de `anas~r-~~sâ'ire-i muhtelifenin kadimen bir güne 'araziye mâlik ve mutasarr~f olmad~klar~~vesa'ik-i mu`tebere-i kanûniyye ve hücec-i hattiyyeden ma`düd olan kuyûd-~~
Hakani ile de isbât olunabilir. Hatta devr-i sab~kta Palu ve E~il ümeras~n~n bu suretterle `uhde-i tasarruflar~ nda bulunan kura 'arazisinde müddet-i medide mezâri' suretiyle icra-y~~filahat
eden ahali-i Müslime ve Gayr-i Müslime hem-dest-i vit.& olarak hakk-~~karar iddi`as~yla taht-~~
zira'afterinde bulunan 'araziye bir k~sm~n~n namlarma tapu senedi i`tas~n~~te~kilat-1 `adliyyeden mukaddem bin iki yüz doksan tarihlerinde livâ ve vilâyete ve makamat-~~`Aliyeye istid'a
eylemeleri üzerine Bab-~~'Ali ile o zaman birçok =habere sebk ettikten sonra vilayet divan-~~
temyizinden a`za ve me'mür i`zam~ yla icrâ ettirilen tedkikat ve tahkikat neticesinde ümerâ-yi
mümâ-ileyhimin vakflyyetle tasarruf eyledikleri 'araziden ina-`ada köyler `arazisi için tasarruflann~~nat~k olan evrak~n pek de ihticaca salih görülememesiyle mücerred icra-y~~müsavat
ve tevzi`-i [4] 'adalet maksad~yla beylerin yedlerindeki kura. `arazisinin bir sülüsü kendilerine
ve sülüsan~~da tefrikan `anas~r-~~muhtelifeden bulunan mezari`lerine tefviz edilmesine karâr
verilerek irâde-i seniyyesi istihsal k~l~nd~ktan sonra i~bu tefrik-~~'arazi me'mûriyyetiyle Ergani
sanca~~na Defter-i Flakani2° Nezaretinden ?zam k~l~ nan Bekir Efendi bilâhare Defter-i Hakani
me'muriyyeti s~fat~yla mezkur `arazilere mezarileri nâm~ na müceddeden tapu senedi vermi~tir ki bu mulmelede `anas~r-~~Gayr-i Müslimenin yak~n zamanlarda 'arazi tasarrufuna nâ'il
taribiyye hükmündedir. Ma`a-haza `arazi-i mevküfe-i sahiha ile
olduklar~na ~evahid-i
iktisadi bir f~k~h terimi olan "bey' bil-isti~lâl": Hanefi f~kh~nda kullan~lan bir ~st~laht~r. Bununla, mü~terinin ald~~~~e~yay~~tekrar sat~c~ya kiralamas~~~art~~bulunan bey 'u 'l-vefâ kastedilir. Geni~~bilgi için bk. Nezih Hammad,
Iktisadi F~k~h Terimleri, çev. Recep Ulusoy, iz Yay~nc~l~k, ~stanbul 1996, s. 178.
18 "~slâm borçlar hukukunda menfaatin ücret kar~~l~~~nda temlik edilmesini konu alan, günümüzde kira, i~~ve
k~smen de istisna akdine tekabül eden akid" anlam~ndalci icâre terimi ve çe~itleri için Bk. Ali Bardako~lu, "~câre",
D~A, C. XXI, s. 380.
'Yine iktisadi bir f~k~h terimi olan bu terimin tekili olan "irsâd" devlet ba~kan~na masraflar~n~~ kar~~lamak için
baz~~hazine arazi gelirlerinin tahsis edilmesi anlam~ndad~r. Bk. Hammad, a.g.e., s. 172.
20
Defter-i Hâlâni hakk~nda geni~~bilgi için bk. Erhan Afyoncu, Osmanl~~Devlet Te~kilât~nda Defterhâne-i
Âmire (XVI-XVIII. Yüzy~llar), Türk tarih Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 2014.
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'arazi vakfiyyesi tahsisât kabilinden bul~mma~la 'arazi-i emiriyye mu'âmelesine tabi' olan
hem-hudûd ba'z~~köyler 'arazisinin huldik-~~tasarrufiyyesinden mütehaddis münaza'at~n bir
k~sm~~mehalcim-i ~er'iyyede ve bir k~sm~~da mehâlcim-i nizâmiyyede ~uh~ld-~~~ahsiyye ile de~il
mazmilniyle 'ameli câ'iz olabilen vesa'ik-i mu`tebereye istinâden fasl u hall edilmekte ve yaln~z tevcih-i husümet için 'alcar da`valarm~n mebadisinde Mecelle-i cellle ahlcammca zi'l-yed
beyyinesi istima' °kalmaktad~r. Çünkü temlik-i sultâni ile rakabe ve 'arazisi evkaf-~~sahlhadan
bulunan ve bey' ü ~iras~~câ'iz olamayan 'arazi-i vakfiyye da`valarm~n merci'-i rü'yeti mehâkim-i ~er'iyye oldu~u gibi tahsis-i sahih nev`inden olup da hulcük-~~tasarrufiyyesi ve yâhüd
yaln~z mahlf~lini vakfa â'id olan ve her zat~n da ahkam ve mu'âmelat-~~Ica.nt~ni'ye cari olamayan 'arazi-i mevküfe-i gayr-i sahiha da`valarm~n da hall ü hasmi ~er'iyye mahkemelerine ve
di~er 'arazi-i emiriyenin hakk-~~tasarruf da`valan da mehakim-i nizâmiyyeye 'â'id oldu~una
ve teb`a-i 'Osmâniyyeden olup da memâlik-i ecnebiyyeye hicretle tabi`iyyet-i ecnebiyyeyi
kabül eden 'anas~r-~~m~~htelifenin hakk-~~tapu ve intikale müstahak olamayaca~~~da ahkam-~~
kanûniyyeden bulundu~una göre mehalcim-i ~er'iyyeyi marü'z-zikr 'arazi-i mevküfe da`valann~~rü'yetten men edecek bir kuvve-i te~ri`iyye tasavvur olunamayaca~~~ve tabi`iyyet-i ecnebiyyeyi kabül edenlere de 'arazi tasarrufu gibi eser-i sehâmet gösterilemeyece~i bedihidir.
Binen-`aleyh bu kabil 'arazi-i vakfiyye ve emiriyyeye tecâvüzleri hükmen ve yahild 27 A~ustos, sene 325 tarihinde ya irade-i seniyye tebli~~ve ittihaz k~l~nan mukarrerat-~~âliye mikebince meclis-i idare lcaranyla idareten men' edilen 'anas~r-~~ m~~htelife hakk~ndaki mu'âmele-i
mütesaviye-i `umümiyyeye kar~~~Ermenilerden yalan ~ahidi ikamesiyle 'arazi gasb~~ma`nas~~
hiçbir sûretle vârid olamaz.
Kilise ve manast~rlara ve çorba-haneler misillü mü'essesât-~~hayriyye ve mezhebiyyeye
merbf~t 'alcarat bahsine nakl-i kelâm olununca vilayat-~~mezbürede bulunan manast~rlar merb~ltat~na evvel ve âhir ne Evkaf Nezaretinden ve ne de taraf-~~âhirden hiç bir güne müdahale
ve ta'arruz vaki' ve câ'iz olamaz. Çünkü Evkaf Nezaretinin vakfiyyeti ~er`an mücâz olan
'alcarat-~~mevküfeye hakk-~~müdahalesi olabilece~ine ve vakfiyyeti sakih olamayan Gayr-i
Müslim evkaf~~ise nazar-~~kantin ve hükümette mülkiyet sûretiyle me~rütun-lehine merbût
tan~nmakta ve hatta müdahale de~il belki kilise ve manast~rlara merbf~tat~~muhafaza olmaktan
ma-`ada Mardin'de Deyrü'z-Za`feran ve Midyarta Deyrü'l-'Ömer21 ve Ergani'de Meryem
Ana Kiliseleri ile be-nam olan manasfirlann merbütat~ndan bulunan 'arazinin `ö~rü ve vergisi
ve a~nam~n resmi22 gibi telcalif-i emiriyyeden bile müstesnâ bir imtiyaz~~hâ'iz bulunrnakta olmas~na göre Nezâret-i Evkafin layiha-i mezbûrede der-meyan edilen müdahalesi filcras~~gayr-i
vârid ve ~u kadar ki zemin-i icâreteyn veya mukata'a ile bir vakfa merbût olup da ebniye ve
e~car~~ve küriimu mülk-i 'alcarata vaktiyle tevsi'-i intikal harc~~verilmeyen e~hâs `uhdesinde
bulunan k~sm~n~n mahlüliyyeti halinde hazine-i evkafin hakk-~~müdahalesi ~er`e ve kanüna
21
22

Bir Silryani kilisesi olan Mor Gabriel (Deyrifl-Umur) ve foto~raflar~~ için bk. http://www.morgabriel.org
Bu terim için bk. Feridun Emecen, "A~ndm resmi", D~A, C. I, s. 479.
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müstenid ve ~u halde "Bu `asilerden dolay~~Ermeni manast~r ve mü'essesât-~~mezhebiyyesinin
sedd edilmek derecesine geldi~i" cümlesindeki i`tiraz da zâ'iddir. Bu nevi' ~ikayeti telmih ve
~ikâyât-~~ sâ'ireyi tevlid eden sebeb olsa olsa ~u mes'eleden kinâye olmak gerektir ki Palu'da
Habâb karyesinde vaktiyle evkaf-~~sahiha `arazisi üzerinde karye râhibinin ikametine mahsûs
binâ edilen ve cânib-i vakfa kadimden beri icâre-i zemin23 vermekte iken bilâhare manast~ra
tahvil olunan mevki`de mukim Ermeni murahhasas~~devr-i Me~~-C~tiyyetten sonra zemin icar-~~
senevisini vermedi~inden ba~ka `arazi-i vakfiyyeden de bir k~sm~n~n hiçbir senede müstenid olmayarak berâhine kar~~~manast~ra merbûtiyeti iddi`as~yla mütevelli 'aleyhine bir da`va
açar ve livâ ve vilayeti ve ihtimal ki patrik-hâneyi bile ~ikayetle i~gal eder; ~er`i ve nizam~~
da'iresinde cereyân eden muhakeme-i mahalliyyeyi murahhas efendi Bab-~~ Fetva ile Diyarbekr istinaf mahkemesine kadar sevk eder. Netice-i [5] tedkikat ve muhâkemede zuhûr eden
ma`mûlün-bih ve müseccel vakfiye ile temlik-nâme-i hümâyûn mûcebince karyenin `umüm
'arazi ve rakabesi manast~r~n zemini dahi dahil oldu~u halde ve vakf~n mal~~idü~i sabit olur ve
murahhas efendinin da`vas~n~n reddine karâr verilir ki musib ve ~er`-i kanûna muvafik olan ~u
hükümler hakka razi olmayan murahhas efendiyi bi't-tabi` müte'essir edece~i gibi hâricde bulunan mezheb i~lerine de hilaf-~~hakikat olan ~ikayat~n~~ s~hhat nazanyla telakki ettirebilece~i
tabildir. ~~te rif esa-y~~re~haniyyeden bulunan ~u zat~n böyle haks~z bir da`vay~~ta`kibdeki maksad~~mu'âmele-i hükümet ve mehakim 'aleyhinde bir zemin-i ~ikayet te~kil ettirmekten ba~ka
bir ma`na ile tefsir edilemez. Lâyiha-i mezbûrede de vaki' ~n hilafina der-meyân edilen ~ikayetlerin hep bu gibi menba`lardan sudûr etti~ine ~übhe edilmesin. Mütala'at-~~~slahiyyeye `a'id
fikralara gelince Ermenilere ta'arruz i`tiyad~nda ~~mar~kl~~~~son dereceye vard~~~~gösterilen
Kürd e~irras~ na bu memleketlerde tesâdüf edilemez. Cerâ'im-i `adiyye-i ~ahsiyye erbab~~[n~n]
ise ber-vech-i ma`rüz i'lan-~~ Me~rûtiyyetten sonra haklar~ nda mehakimce tertib-i mücazatta
kusûr ve tesâmüh edilmemi~~ve sâhib-i nüfûz denilen yerlilerin k~sm-~~küllisi iki sene akdem
esna-y~~tensikte zâten kadro hâricine ç~kar~lm~~~oldu~u gibi Hamidiyye Hafif Süvari Alaylan
da geçen seneden beri te~kilat-1 `askeriyyeye idhâl ve jandarma efrad~~ da Müslim ve Gayr-i
Müslimden mürekkeb olarak iki buçuk sene evvel bi't-te~kil zabitan kadrosu da nizâmiye
zabitân~ndan ikmal k~l~nm~~~ve zaten 'arazi münaza`at~nda tarafeyn yedinde sened-i hakani
mevcûd olmad~~~~halde mahall-i menazi`un-fihin vergisini te'diye etmekte bulunan taraf~n
idare-i zi'l-yed ad~yla di~er taraf~n mahkemeye mürâca'at~nda muhtâr b~rak~lmas~~usûlü Meclis-i Hass-~~Vükela karar~yla salifirl-`arz fi 27 A~ustos 325 tarihli tebligat-~~seniyye-i `umümiyye ile iki buçuk seneden beri te'essüs etmi~~ve ~u halde ~ikayat ve mütala'at-~~ ~slahiyyeye
cihetlerce muhtâc-~~ ~slah hiçbir i~~kalmam~~~oldu~undan ancak as1 sath-~~enzar-~~ ~slah ve
terakki olan cihetler ~imendüfer hatt~~ kü~ad~~ve iplik ve sâir fabrikalar te~kili ve maarifin tevsi`i ve ta`mimi ve numûne-i ittihâd olmak üzere her vilayetin `anas~r-~~muhtelife ile muhtelit
birer mekâtib-i ibtidâiyye te'sisi ve gümü~~ve bak~r ve kömür ve gaz ma`denleri gibi defa' in-i
23

"~cke" ve çe~itleri için Bk. Ali Bardako~lu, "teke", D~A, C. XXI, s. 380.
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servetimizin istik~af~~ve tahrir-i 'arazinin usc~l-i cedideye tevfikan icras~~ve vergilerin bir nisbet-i âdilede tarh ve tevzi`i ve `umran-~~ memleketi ve tevsi`-i zira'at~~müstelzim olan iskân-i
`a~â'ir hakk~ndaki mukarrerât ve tebligût-~~aliyenin sür`at-~~seri`a ile tatbiki ve çöl cihetlerinde
hayme-ni~in `a~a'ir için müceddeden yap~lacak köylerin de Ba~dad hatt-~~kebiri güzer-gahln~n iki tarafl~~ mevaki`ini te~kil edebilmesine i`tina edilmesi ve memleketin co~rafi-i tabilsi
ve medenisi dâ'iresinde esbab-~~refâh ve teraldcisinin istihzar~~misillü ~eylerden ibaret olmak
laz~m gelir. Yoksa yüzde yirmi râddesinde ancak nüfûs-~~Gayr-i Müslimesi bulunan Kürdistân
vilâyetlerinde Ermenistan te~kilat~n~~and~racak sûrette Ermeniden valiler göndermekle ~slûhât
yap~lamaz. Maksad devr-i Me~rûtiyetten beri hal-i sükûn-fersâda cereyan etmekte bulunan
mu'âmelât ve efkar-~~umtimiyyeyi heyecâna getirmek ise bu sûret kat`iyyen mümkin ve ca'iz
olamaz. Binaenaleyh ahval-i mevki`iyyeye vak~f ve mücerreb vülât-~~`izamdan ~slûhâtca daha
ziyâde istifade mümkin olaca~~ndan mama-ileyh Zöhrab Efendinin mütalalt-~~ ~slûhiyyesinde
mevzii`-i bahs olan cihetlerin k~sm-~~küllisi zaten iki üç seneden beri mevki`-i tatbike konulmu~~oldu~una malûmat~~olamam~~~ve ~er` ve kûntina taban tabana z~dd u muhalif olan di~er
cihetlerinde kat`iyyen kûbil-i tatbik olamayaca~~~gibi devletimizin siyâset-i dâhiliyye ve hariciyyesine de muvaf~k dü~meyece~i umûr-~~bedihiyyeden bulunmu~~olma~la merdild ve mecrüh idü~ünden ~u nukût-~~mühimmenin Meclis-i Hâss-~~Vükelâca bil-müzakere ma`dizat ve
mütalalt-~~kemterânem vechile kûbiliyet-i mevki`iyye ve ahval-~~rilhiyye nokta-i nazar~ndan
sâha-i ~slahata hatve-endaz-~~hareket buyurulmas~n~~ selâmet ve sa'adet-i vataniyye nâm~na
istirhâm eylerim. 01 bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 3 Saferü'l-hayr, sene 1330 ve fi 9 Kanûnisani, sene 1327
Diyarbekr ahâlisinden Cizreli-zade Râ'if

CIZRELIZÂDE Rik~F EFENDI'NIN KÜRT-ERMENI OLAYLARI HAKKINDA
SADA.RETE ILETTI~I LÂYIHA
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