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ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1 
 

ÖNSÖZ 

 Bu çalışmaya başlamakla birlikte arşiv çalışmalarının yanı sıra 

konuyla ilgili olarak yazılmış çok sayıda kitap inceledim ve fark ettim ki 

Karahisar olayları parça parça kitaplarda yer almakla birlikte başlı başına 

bir Karahisar-i Şarki çalışması bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın 

bu alandaki açığı kapatacağı umulmakta ve yeni nesiller için de kaynak 

bir kitap olacağı düşünülmektedir.  

 

Ermeni meselesinin ortaya çıkışı her ne kadar 1878 Ayestefanos 

Antlaşmasından sonra gibi görünse de Anadolu’da açılan misyoner 

okulları ve Hristiyan halkın mezhep değişikliğine zorlanarak belli bir 

yöne doğru kanalize edilmeye çalışılması da bu tarihi daha geriye 

çekmektedir. Bu nedenle neler yaşandı, neden yaşandı, nasıl yaşandı 

sorularına cevap aranmaya ve bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır.   

 

 Yapılan çalışma kapsamında Osmanlı Arşivinde “Ermeni Olayları” 

başlığı adı altında kayıtlı olan onbinlerce belgelerin konu özetleri 

taranmış bununlada yetinilmeyerek Sivas ve Karahisar-i Şarki başlığı 

altında bulunan, çalışma konusuna uygun belgeler de incelenmiştir.   

 

 Meselenin boyutunun ve vehametinin daha iyi anlaşılabilmesi 

için Ermeni olayları meselesi geniş olarak ele alınmıştır. Hazırlanan kitap 

incelendiğinde anlaşılacağı gibi Mısır’dan Kafkasya’ya, Balkanlar’dan 

Güneydoğu’ya kadar senelerce Ermeni olayları bertaraf edilmeye 

çalışılmış, devletin enerjisi ve mali kaynakları boşa harcanmıştır. 

Balkanların da Ortadoğu’nun da kaybedilmesinde hiç şüphesiz Ermeni 

olaylarının da olumsuz etkisi olmuştur.  

 

 Ermenilere Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya, Yunanistan, 

İran ve daha birçok devlet yardımcı olmuştur.  Bu yardımlar, mali, askeri, 

siyasal olduğu gibi konsoloslar, misyonerler, kiliseler ve basında bu 
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süreçte söz konusu desteğin diğer amilleri (sebepleri) olmuştur. Bu 

sebeplerin neticesi olarak yüzyıllarca Osmanlı ülkesinde Müslümanlarla 

sorunsuz olarak refah içinde yaşayan, ekonomiyi sanatı ellerinde 

bulunduran Ermeniler zamanla şiddeti artan bir şekilde yaşadıkları her 

yerde isyan etmişlerdir.  

 

 Üstelik bu isyan hareketlerini yürütmek üzere çeşitli komiteler 

teşekkür ettirmişler, amaçlarına ulaşabilmek için silahlı, bombalı 

eylemlerde bulunmayı kendilerine yöntem olarak seçmişlerdir. Bunu 

yaparkende birlikte yaşadığı insanları Müslüman oldukları için 

acımasızca öldürmüş, ağır işkenceler uygulamıştır.  

 

 Ermeni komitacıları toplumsal destek sağlamak için kendi 

bireylerini de ölümle tehdit etmekten ve hatta öldürmekten geri 

durmayarak onlardan zoraki para almış, topladıkları parayla da 

yurtdışından patlayıcı ve silah alarak çeşitli yollarla Anadolu’ya 

sevketmişlerdir. 

 

 Bahsedilen hususlara ilişkin olarak 320’den fazla dosyadan ve 

pek çok kaynaktan istifade edilerek çalışma tamamlanmıştır. Yine kitap 

çalışmasıyla ilgili olarak tarihi olaylar ve somut bilgiler doğrultusunda 

Şebinkarahisar isyanının bastırılmasını sembolize eden kapak resmi özel 

olarak çizdirilmiştir.  

 

 İncelenen bunca belge ve kâynak sonucunda anlaşılmıştır ki 

Osmanlı’nın parçalanmasıyla birlikte Türk milleti ve ana unsuru olan 

Müslümanlar yok edilmek istenmiştir.  Bunun içinde sistematik bir 

şekilde zulüm uygulanmıştır. İnsanlar öldürülmüş, parçalanmış, diri, diri 

gömülmüş, kadın, çocuk demeden tecavüz edilmiştir. 
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GİRİŞ 

 

18. ve 19. yüzyıllarda dünyada meydana gelen siyasal, sosyal ve 

ekonomik gelişmeler, geleneksel toplum ve devlet yapısında köklü 

değişmelere sebep olmuştur. Özellikle Fransız ihtilali ile ortaya çıkan 

milliyetçilik akımının yayılması ve sanayi devrimi sonucu güçlenen 

Avrupalı büyük devletlerin yayılmacı ve himayeci politikaları, Osmanlı 

Devleti'ndeki gayrimüslim teba’da bağımsızlık fikrinin doğmasına sebep 

olmuştur. Bu çerçevede Balkanlardaki Hristiyan topluluklar, Sırplar, 

Yunanlılar, Romenler ve Bulgarların, Avrupalı büyük devletlerin destek 

ve kışkırtmaları ile isyan ederek bağımsız birer devlet olarak ortaya 

çıkmaları Ermeniler için de özendirici olmuştur. 

 

Ermeni milliyetçiliği fikri; misyonerler, yabancı okullar ve büyük 

devletlerin desteği ile giderek güçlenmiş, neticede kilisenin de 

önderliğinde bağımsızlık hareketine doğru yönelmiştir.1 

 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonucunda imzalanan Berlin 

Antlaşması ile Ermeni sorunu uluslararası bir mahiyet kazanmış, başta 

Rusya olmak üzere, bölgede emelleri olan Avrupa devletlerinin Osmanlı 

Devleti'ne baskı aracı olarak kullandıkları bir mesele haline gelmiştir. 

Büyük devletlerin desteğinden cesaret alan Ermeni milliyetçileri, Doğu 

Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurmak amacıyla harekete 

geçmişlerdir. Bu süreçte İngiltere ile Rusya arasındaki rekabetin 

meydana çıkarttığı emperyalizm de bu sorunun ortaya çıkmasında etken 

olmuştur. 

 

Osmanlı Devleti, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yenilgiye 

uğradıktan sonra 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayestefanos 

                                                           
1 Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Yayın Numarası 112, I Cilt, Ankara 2010, s-V 
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Antlaşmasının 16. maddesi ve daha sonra onun yerini alan Berlin 

Antlaşması’nın 61. maddesiyle Ermenilerle ilgili ıslahat yapmayı kabul 

etmişti. Ermeni meselesi bu şekilde Uluslararası antlaşmalara girerek 

Osmanlı Devleti’nin kendi egemenlik hakları çerçevesinde çözebileceği 

bir iç sorun olmaktan çıkarılarak Rusya, İngiltere ve Fransa’nın 

Osmanlı’ya müdahale bahanesi olarak kullanacakları bir sorun halini 

almıştır. 

 

 Bunun öncesinde Kırım Savaşı sonucunda ortaya çıkan “Islahat 

Fermanı”ndaki eşitlik hükümleri tüm Hristiyan teba’yı kapsamaktaydı. 

Yani “Islahat Fermanı”nda Ermeniler ayrıca belirtilmemiş Hristiyanlar 

için iyileştirmeler yapılması genel bir hüküm halinde zikredilmişti.  

 

 Rus ordusu Ayestefanos’a geldiği zaman Patrik Nerses 

Varjebedyan Rusya Başkumandanı Grandük Nikola’ya başvurarak 

Ayestefanos’da imzalanan sulh antlaşmasına Ermeniler lehine bazı 

maddeler koydurmuştur. İşte Ayestefanos Antlaşmasının 16. Maddesi 

bu şekilde ortaya çıkmıştır ve Osmanlı Devleti Ermenilerin yerleşik 

olarak bulundukları eyaletlerde o yerin ihtiyaçlarına göre gerekli ıslahat 

ve düzenlemeleri yapmayı taahhüt etmiştir. 

 

 Berlin antlaşması öncesinde Patrik Nerses kendisinden önceki 

patrik Kırımyan’ı bir heyetle birlikte Berlin’e göndererek Ayestefanos 

Antlaşması ‘na konulan maddelerin Berlin Antlaşması’na da alınmasını 

temin etmiştir. Berlin Antlaşması’nın atmış birinci maddesi, ahalisi 

Ermeni olan eyaletlerde o yerin ihtiyaçlarına göre gerekli olan ıslahatı 

yapma ve Çerkeslerle Doğu Anadolu halkına karşı Ermenilerin huzur ve 

emniyetini sağlama görevini Osmanlı Devleti’ne yüklemiştir.  

 

 Buna müteakiben İstanbul İngiltere Sefiri Layard tarafından Bâb-

ı Âli’ye verilen 19 Ağustos 1878 tarih ve 68 numaralı notayla Berlin 
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Antlaşmasının atmış birinci maddesinin uygulanması istenilmiş ve yeni 

bir süreç başlamıştır.2  

  

Asırlardır Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında yaşayan 

Ermeniler imparatorluğun her tarafına dağılmışlar, korkusuzca, asayiş 

içinde mal, can, ırz ve namusları emniyet altında mezhep açısından da 

tamamen serbest, huzurlu, ekonomik açıdan ise Müslümanlardan daha 

rahat yaşamışlardır. Ticaret ve sanatla uğraşmışlar, sarraflık ve 

kuyumculuk yapmışlardır. Kendilerine duyulan güven nedeniyle de 

“millet-i sadıka” olarak adlandırılmışlardır. 

 

Ermenilerin bir kısmı, Osmanlı sınırları içinde ve dışında ihtilalci-

silahlı terörizmi mücadele metodu olarak seçen parti ve dernekler 

kurarak 1890 yılından itibaren silahlı eylemlerini yoğunlaştırmışlardır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra ise bu isyanlar 

şiddetlenmiş bütün Osmanlı ülkesine yayılmıştır.   

 

Zamanla durum öyle bir hal almıştır ki Erzurum, Van, Bitlis, 

Mamuretü’l-aziz (Elazığ), Diyarbakır vilayetlerinin birleştirilerek buraya 

Hristiyan bir genel vali atanması, jandarmanın yarısının 

Müslümanlardan diğer yarısının gayr-ı Müslimlerden oluşması ve 

kumandasının yabancı subaylara verilmesi, Hamidiye Süvari Alaylarının 

kaldırılması, Ermenicenin okullarda serbestçe kullanılması talep 

edilmiştir.3 

 

Bu çalışmanın araştırılması, yorumlanması ve yazımı her ne 

kadar bana ait ise de özellikle okunan onlarca Osmanlıca belgenin 

okunmasında ve kontrolünde bana yardımcı olan Osmanlıca Tarih 

                                                           
2 Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914) Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Yayın Numarası 53, Ankara 2001, s-7-9 
3 Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi, a.g.e. s-88 
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Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Aşiyan Sahaf Etem 

Çoşkun, Mehmet Kahramanoğlu, Mustafa Demirel, Abdülkerim Satuk 

Buğra Karahan, Turan Kılıçaslan, Ersin Üçdemir, Yunus Emre Yıldız, 

Mahmut Taşdemir, Yılmaz Akçaalan, Ömer Faruk Gedik, İbrahim 

Yıldırım, Zeki Özkan, Abdurrahman Karalioğlu, Mustafa Dönmez, Ahmet 

Yadi, Mesut Kartal, İbrahim Akdağ, Alaaddin Bankoğlu, Ehlibeyt Bendesi, 

Gavsi Özeren, Refik Şen, Yusuf Ulucan, Hamza Soysal, Şems-i Kimya, 

Selçuk Çoşkun, Abhaz Hasan, Murat Özgüngör, Abdullah Ertürk, Fırat 

Çağlayan, Mustafa Demirel, Adem Yüksel, Oktay Taşdelen, Sıddık Yıldız, 

Cevdet Şahin, Abdulhamit Sancak, Fırat Fırat (Çağlayan), Haydar Enes 

Egesel, Nihat Özyılmaz, Yrd. Doç. Dr. Halil Özşavlı, Levent Kürşad Kırca, 

Yasemin Soykan, Hülya Komesli Teymur, Esra Sultan, Lütfiye Kul Kul, 

Kerime Aslan, İnci Abaroğlu, Nazan Olgun, Melek Uzun, Hafize Bozkurt, 

Zehra Canan Arıkuşu, Mahire Yazar Kiremitçi, Ayşegül Kaviloğlu, Şule 

İyigönül Atasagun, Rümeysa Odabaş ve Osmanlı Arşivi’nde çalışan 

dostların Ali Toköz ve Dursun Kayabaşı’na çok teşekkür ederim. 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Bu çalışmadaki amaç Ermenilerin sürekli olarak dünya 

gündemini meşgul eden biz zulme uğradık, soy kırıma uğramış mazlum 

bir milletiz iddialarının doğru olmadığını ortaya koymaktır.  Hiç şüphesiz 

bu konuda bu güne kadar çok sayıda kitap yazılmış, araştırmalar 

yapılmıştır. Buna rağmen konu farklı bir yaklaşımla ve farklı bir bakış 

açısıyla ve arşiv belgeleri kullanılarak bir kez daha incelenmek 

istenmiştir. 

 

Bu kapsamda olayların başladığı ilk andan itibaren hem genel 

hem de Şebinkarahisar boyutuyla Ermeni olayları incelenecektir. 

İnceleme neticesi Ermenilerin isyanının sebepleri araştırılacaktır. Bu 

kapsamda farklı konulara ait Ermenilerle ilgili Osmanlı Arşivi belgeleri 

okunmuş olup, bunlar kitabın yazım metodolojisine göre 

değerlendirilmiştir.  
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METODOLOJİ 

Ermeni olaylarının genel hatlarıyla da incelenmesi söz konusu 

olduğundan bu zamana kadar yapılmış çalışmalardan da faydalanılmış, 

ayrıca Osmanlı Arşivi kayıtları da taranarak yazıya konu oluşturabilecek 

belgeler alınarak okunmuştur. Yazının akıcılığını koruyabilmek açısından 

belgelerin transkripsiyonları içinde bazı kelimelerin açıklamaları 

parantez içinde yazılmıştır. Diğer alıntıların kaynağını da hem dipnotta 

hem de kaynakça kısmında bulmak mümkündür. 

 

Bu kapsamda 320 civarında  dosya incelenmiştir. Başlangıçta 

alınan dosya sayısı çok daha fazla olmasına karşın, kitabın hacminin 

genişlemesi nedeniyle belgelerin bir kısmı ayrılmıştır. Buna rağmen 320 

dosyada bulunan çeşitli evsafta 1000’e yakın belge okunmuştur. Arşiv 

kayıtlarında Ermeni olaylarıyla ilgili 43.000 civarında dosya olduğu 

dikkate alındığında bu sayı bir kitap için hiç de azımsanacak bir sayı 

değildir.   

 

ÖZET 

 Osmanlı’nın 1683 yılında II.Viyana kuşatmasından büyük 

hezimetle çıkmasından sonra Rusya’nın desteğini arıyan Ermeni 

papazları bir süre sonra Rusyanın dikkatini çekerek Rusların Ermenilerle 

ilgilenmesinin önünü açmıştır. Kafkasya’da Ruslarla birlikte hareket 

eden Ermeniler, Kafkasya’daki Müslümanların öldürülmesi ve sürgün 

edilmesi faaliyetlerinde bulundular. Osmanlı-Rus Savaşlarında da 

Rusya’nın yanında yer aldılar. Rusların Kafkasya’dan sonra doğu 

vilayetlerimizi de işgal ettiği 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında da 

Ruslara destek oldukları gibi Rusya’nın talebi doğrultusunda Rusya’ya 

göçen Ermeniler de oldu.  

 

 1800’lü yıllardan sonra Amerika’lı misyonerlerin Osmanlı 

devletine sirayet ederek önce ticaret yoluyla sonra da açtıkları okullarla 
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özellikle protestanlığı yayma gayretine girmelerinin neticesi kendilerine 

hedef kitle olarak seçtikleri Ermenileri fikren ifsad etme gayretine 

girdiler. İçlerinden seçerek Amerika’ya götürerek eğittikleri Ermenileri 

tekrar Osmanlı topraklarına geri getirerek bunlardan kendi amaçları 

doğrultusunda istifade ettiler. 

 

 Ermeni toplumu başlangıçta üzerlerinde oynana oyuna bir anlam 

veremeyerek karşı koymaya çalıştıysa da komiteleşen ve kendilerine her 

türlü şiddet ve baskıyı yöntem olarak belirleyen çeteler karşısında 

direnemeyerek onlara teslim olmak zorunda kaldı. Bu konuda direnç 

gösterenler ise öldürüldü. Bu baskıyla birlikte durumu iyi olan 

Ermenilerden tehdidle paralar toplantı. Toplanan bu paralarla silah ve 

patlayıcı alınarak illegal yollardan Osmanlı topraklarına ve Anadolu’ya 

sokuldu. Silahlandırılan ve teşkilatlandırılan Ermenilerin bulundukları 

her yerde isyan etmesi için çaba sarfedildi. Bunun yanında yalan ve 

maksatlı haberlerle Osmanlı hükümeti baskı altına alınarak dış 

misyonun ve basının bunaltıcı tazyiki altında bırakıldı.  

 

 Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesinden sonra da 

Ermeniler tamamıyla Ruslarla birlikte hareket ederek Müslüman halka 

çok zulümler yaptılar, öldürdüler. Gayeleri Rusya’nın ve batılı 

devletlerinde desteğiyle Anadolu’nun doğusunda bağımsız bir 

Ermenistan devleti kurmaktı. Bunun için Ruslarla savaşan Osmanlı 

ordusunu arkadan vurmak ve onu içeride yormak için topyekün isyan 

ettiler. Bir zamanlar Osmanlının en güvendiği teba’ olan Ermenilerden 

güvenin kalkmasıyla birlikte Osmanlı tedbir olarak tehcir uygulamasını 

başlattı ve Ermenileri savaş bölgesinden ve isyan başlattıkları yerlerden 

sevke tabi tuttu. Savaşın bitiminden sonra Ermenilerin geri dönüşüne 

izin verildi ise çoğu geri dönmedi. Dönenlere yerleri iade edildiği gibi 

borçları olanlara da vergi kolaylığı sağlandı.         
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1.BÖLÜM 

ERMENİLER VE ERMENİ OLAYLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ 
 

Ermeni tarihçilerin bir kısmı, M.Ö. 6'ncı yüzyılda Kuzey Suriye ve 
Kilikya Bölgesi'nde yaşayan Hititlerden olduklarını, bir kısmı ise Nuh'un 
oğullarından Hayk'a dayandıklarını iddia ediyorlar. Ermenistan denilen 
coğrafyada yerleşen ve bugün Ermeni diye adlandırılan toplumun, 
geçmişte, bölgenin kesin olarak neresinde yaşadıkları, sayılarının ne 
olduğu ise bilinmiyor. Ermeniler, tarihte Pers, Makedon, Selefkit, Roma, 
Part, Sasani, Bizans, Arap ve Türklerin hakimiyeti altında yaşamış. 
Ermeni derebeyliklerinin birçoğu ise, bölgenin hakimi olan ve Ermenileri 
kendi saflarına çekerek kullanmak isteyen devletler tarafından 
kurdurulmuştur. M.S. 301 'de Hıristiyanlığı tarihte ilk kez resmi devlet 
dini olarak kabul edenler Ermeniler olmuş. Bu özelliklerini sürekli 
vurgulayarak, Hıristiyan dünyasının gönlünde taht kurmaya çalışmış, 
bunu da başarmışlar.  

 
Ermeniler Bizansın himayesinde yaşamadan evvel 50 yıl kadar 

bağımsız bir Ermenistan kurabilmişlerdir.Bunun dışında 1080-1375 
yılları arasında da Klikya’da bir Ermeni krallığı mevcut olub, bölgeye 
Bizans devleti tarafından gönderilmiş bir vali tarafından kurulmuştur. 
 

Ermeniler, anayurtlarında huzurlarının bozulmasını ve 
bağımsızlıklarını yitirmelerini, Türklerin Anadolu'ya gelişleri ile 
ilişkilendiriyorlar. Oysa Ermeni Krallığı'na son veren de, Ermenileri 
Anadolu içlerine dek sürgün ederek ilk tehcir olayını gerçekleştirenler 
de dindaşları olan Bizans imparatorlarıydı. Ermeni halkı tıpkı 
Anadolu'nun tarihe gömülen diğer Hint Avrupa kavimleri gibi eriyip 
gitmek üzereyken, Bizans İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyetine 
Selçuklu Sultanı Alparslan son noktayı koymuştur.4 

 
Bölge 1071 yılında Selçukluların eline geçmiş, Kilikya Ermeni 

krallığı ise, 1375’de Memluklular tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu 

                                                           
4http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Print&SayfaNo=154&Yer=StandartS
ayfa 
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toprakların Osmanlı Devleti’ne intikali 1516 yılında olmuştur. Bu tarihte 
de zaten bölgede bir Ermeni devleti bulunmamaktadır. 

   

Buna karşın Fatih Sultan Mehmed 1461 yılında Bursa’daki 
Ermeni Piskoposu Hovakim’i İstanbul’a getirerek ona Ermeni Patrikliği 
ünvanı vermiştir. Ermeniler Osmanlı Devleti iinde hiçbir şekilde şikâyet 
konusu teşkil etmeyen bir hayat sürmüşlerdir.5 
 

Selçuklular 1018’de ilk kez keşif için Anadolu’ya geldiklerinde 
Ermenileri bir devletleri olmadan dağınık vaziyette yaşadıklarını ve 
bulundukları bölgelerin hükümran gücüne tabi’ olduklarını gördüler. 

 
1040’dan itibaren Anadolu’yu fethe başladıklarında Ermeniler 

bu kez Selçuklulara tabi’ oldu. 1243 Kösedağ savaşına kadar da böyle 

devam etti. Bu tarihte Selçuklular Moğollara yenilince de Kilikya 

Ermenileri Selçuklulara vergi vermeyi kesti ve Moğollarla birlik olarak 

Selçukluya ihanet etti. Bundan sonra da yaşadıkları bölgede kim güçlü 

ise onlara tabi’ olmaya devam ettiler.  

 

Karahisar-i Şarki’de durum aynıydı. Roma, Bizans, Selçuklu, 

Danişmentli, Trabzon Dukalığı, Mengücekler, tekrar Selçuklu, Moğol, 

Eretna, Kadı Burhaneddin, Osmanlı, Mutahharten, Karakoyunlu, 

Akkoyunlu, tekrar Osmanlı egemenliğinde bu şekilde yaşadılar.  

 

 Ermeni olaylarının başlamasında başlıca rolü olan devletler 

Rusya, Amerika, İngiltere ve Fransa olmasına ve özellikle Amerikan 

misyonerlerinin Ermenileri Osmanlı aleyhine hareket eder bir eyleme 

sevkettikleri bilinmektedir. Amerika misyonerlerinin 1800’lerden 

itibaren önce ticaretle girdikleri Osmanlı topraklarında daha sonra 

açtıkları okullarla bu süreci hızlandırdıkları da sabit olan bir bilgidir.  

                                                           
5http://aydinlarocagi.org/tag/prof-dr-haluk-selvi/#.VnWJKvmLTIU 
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 Ancak Rusların Ermenilerin üzerindeki etkisi daha eskiye 

dayanmaktadır. Karabağlı bir Ermeni din adamı olan İsrael Ori Türklerin 

1683 yılında Viyana önlerinde bozguna uğramasından sonra, 1698–

1711 yılları arasında Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya’yı dolaşarak 

Ermenileri kurtarmak için bir Haçlı Seferi düzenlemeye çalışmıştır. Ori, 

emeline muvaffak olamamış ise de, gezisi esnasında Rus Çarı Petro 

(1683–1725)’ya Kafkaslardaki, iki Hıristiyan topluluk olan Ermeni ve 

Gürcüler hakkında verdiği bilgiler bölgeye Rusların dikkatini çekmeye 

yetmişti. 

 
Çar Deli Petro, Kafkaslara yönelerek (1723–1724), Hıristiyan 

Gürcü ve Ermeniler ile ayrı ayrı dostluk ve ticaret antlaşmaları imzaladı. 

Bu temaslar neticesinde Petro, ticaret yollarını Doğuya doğru 

genişletmenin şartlarını oluşturdu. Ruslar, Gürcü ve Ermenilerle ticaret 

yapmaya bu iki topluluğun ileri gelenlerinin çocuklarını okutmaya, 

kendilerine dini ve dünyevi her türlü imtiyazı vermeye hazır olduklarını 

belirterek, Ermenileri Rus topraklarına yerleşmeye davet etti. Taraflar 

arasındaki bu antlaşma 1783 yılında içeriği genişletilerek yenilendi. 

Buna göre Ruslar, adı geçen toplulukları İran ve Osmanlı Devletine karşı 

korumayı da vaat ediyordu. 

 

Ruslar, Ermenilerin derebeylikler halinde yaşadıklarını, 

birbirlerine vatan hissi ve siyasi olaylarla bağlı olmadıklarını, sadece 

ananeleri, dil ve dinlerinin onları bir bütün halinde tutuğunu bildiğinden 

1796 yılında Astrakhan’dan yapılan müşterek kara ve deniz harekatında 

Gürcü ve Ermenilerle arasındaki dini birlikteliği çok iyi kullanarak, bütün 

doğu Kafkasya’yı kolayca ele geçirdi. Böylece Şirvan, Şeki ve Karabağ 

hanlıkları Rusların eline geçmiş oldu. Daha sonra Kafkasya’da en önemli 

Türk merkezlerinden birisi olan Gence’nin de Rusya’nın hâkimiyeti altına 

girmesi, Rusları Aras nehrine ulaştırdığı gibi, Erivan (Revan) Platosunun 

çevresinde ilk hakimiyetlerini tesis etmeleri imkanını da verdi. Bu durum 
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aynı zamanda Ruslara Erivan ve Tebriz yolunu da açmış oldu. 1801’de 

Tiflis Hanlığını kendisine bağlayan Rusya, bir taraftan Kuzey 

Azerbaycan’daki Azeri hanlıklarını ortadan kaldırmaya yönelirken, diğer 

taraftan da Anadolu’nun kapısına dayanmış bulunmaktaydı. Onun için 

bölgede çoğunluk oluşturmayan Ermenileri, bağlı oldukları Kilise 

teşkilatını ve bunlara bağlı din adamlarını kullanacaktı.  

 

İran Ermenilerinin Rusya’nın koruması altına girme istekleri, XIX. 

yüzyılın ilk döneminde bölgeye yayılma arzusunda olan Rus ordusuna 

cesaret verdi. 1827 kışında Katoğikos Nerses Aşdarages, cemaatına 

şöyle seslenmişti: “Ararat dünyasının ve Ermeni milletinin şaşkınlık ve 

takdirini kazanacağımız zaman, ana tahtın eski bağımsızlığının yeniden 

kurulması ve canlandırılması günü geldi. Ermeni kahramanları, ayağa 

kalkınız, İranlıların işini bitiriniz. İhtiyar Masis’i (Ağrı Dağı) sevindiriniz. 

Bir defa daha vatan topraklarını kanlarınızla boyayınız ve sonra hür 

olarak yaşayınız”. 

 

1827 yılının İlkbaharında General Paskyeviç, Kafkasya’yı kesin 

olarak ele geçirmek için harekete geçti. Aras Vadisi boyunca ilerleyen 

Rus kuvvetleri, Ermenilerin mukaddes şehri ve Katoğikos’un (Ermeni 

toplumunun en büyük ruhani liderinin) yaşadığı yer olan Ecmiyazin’i 

işgal ederek, Tebriz yoluna hakim Abbasabad sınır kalesi ile Nahcivan’ı 

ele geçirdiler. Aynı yılın Eylülünde Ermenilerin de desteği ile Erivan’da 

hiç karşı koymadan Ruslara teslim oldu. Yürüyüşüne devam eden Çar 

ordusu, 19 Ekim 1827’de Tebriz’i de savaşmadan teslim aldı. Paskyeviç, 

Bundan sonra yapılacak harekâtta Ermeniler üzerinde büyük saygınlığı 

ve etkisi olan, tarihi göçü başlatacak Ermeni asıllı Albay Lazarev’i, 

Tebriz’in kumandanlığına getirdi. Onun bundan böyle esas görevi 

Nahçivan ve Erivan topraklarına İran’dan Ermenileri göç ettirmek 

olmuştur. 
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 Rusya, Kafkasya’da yürüttüğü yayılmacı siyasetin gereği olarak 

Bizans döneminden beri, tarihi Azerbaycan topraklarında dağınık halde 

bulunan Ermenileri ve Ermenilerce kutsal sayılan Ecmiyazin Kilisesinin 

bulunduğu toprakları, Erivan Hanlığının hakimiyetinden çıkarılarak 

büyük çoğunluğu) (% 73.8) Müslüman olduğu “Ermenistan Vilayetine” 

çevrilmesini hedeflemiştir.  

 

 Rusya-İran savaşında, İran Ermenileri İran’a karşı, Rus ordusu 

saflarında savaştılar ve Rus askerlerine öncülük ettiler. Aynı şekilde 

Rusya-Osmanlı savaşında da yine Osmanlıya karşı Rusya saflarında 

savaştılar ve onlara öncülük ettiler. Rusların desteğiyle de Anadolu’da 

emsali görülmemiş zulümler yaptılar.  

 

 5 Mart 1828 yılında Rusya ile İran arasında Türkmençay 

Antlaşması imzalandı. O zamana kadar İran’ın elinde olan Erivan bölgesi 

içinde yer alan, Ermenilerce kutsal sayılan Eçmiyazin Kilisesi ve Ağrı 

Dağının bulunduğu topraklar Rusya’nın hakimiyetine geçti. İran 

bölgesinden göç eden Ermeniler, Rus hükümeti tarafından Müslüman 

nüfusun yoğun olarak yaşadığı Erivan bölgesine yerleştirildi. Çar I. 

Nikola bu davranışıyla tarihi coğrafyaya müdahale ederek, bölgedeki 

demografik yapıyı Hıristiyanlar lehine bozma gayretine girdi ve bunu 

başardı. Böylelikle doğu ve batı Türklüğünün irtibatı kesilerek zamanla 

bir Ermenistan oluşumu sağlandı. İşte bütün bu düşüncelerden dolayı 

Ermeni kiliseleri içerisinde en yüce ruhani makam olarak tanınan 

Eçmiyazin Kilisesi bu durumu destekledi.6  

 

Ermeniler, başlangıçta Roma Kilisesi’nin öğretileri çerçevesinde 

inançlara sahip olan bir topluluktu. Ancak, 5. yüzyılda Hıristiyanlar 

arasında çıkan bir fikir ayrılığından dolayı kendi kiliselerini kurdular. Bu 

çerçevede Eçmiyazin katogigosluğu Moğol istilasına kadar Ermenilerin 

                                                           
6 http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=50 
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tek ruhanî temsilciliği olmaya devam etti. Moğol istilasından sonra 

Ermeniler Anadolu’da farklı dinî merkezler oluşturmaya başladı. 1585’te 

Eçmiyazin Osmanlılar tarafından alınınca, kilisenin başı, 1828’de 

Eçmiyazin’in Rusya tarafından işgal edilişine kadar Osmanlı padişahları 

tarafından atandı. Rusya, Eçmiyazin katogigosluğuna I. Petro 

zamanından itibaren ilgi duymaya başladı. 19. yüzyılda Rusya, 

Ermenilerden politik olarak yararlanmaya başladı. Rus-İran Savaşı’ndan 

sonra, 40.000 Ermeni Rusya tarafından göç ettirildi. 1828’de Rusya, 

İranlılarla yaptığı Türkmençay Antlaşması ile Ermeni Kilisesi’ni tamamen 

kontrolüne aldı. 1828’den sonra Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan 

Ermenileri kendi devletlerine karşı kışkırttı. Böylece Ermeni Kilisesi ile 

Rusya’nın bağlantısı Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni karışıklıklarını artırdı. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında da Ermeni ruhanî liderleri Rusya ile 

anlaştı. Savaş sırasında pek çok Ermeni, Rus ordusuna gönüllü katılmak 

için Rusya’ya gitti. Ruslar, Çar I. Petro’dan (ölm. 1725) itibaren, güney 

bölgeleri hakkında stratejik planlar yapmaya başlamışlardı. I. Petro 

Balkanlar, İstanbul ve Kafkaslar’da hâkimiyet kurulmasının öncelikli bir 

konu olduğunu, bu amaca ulaşmak için de buralarda yaşayan toplumları 

birbirine düşürmek gerektiğini tavsiye etmişti. I. Petro’nun bu 

tavsiyelerini, sonra gelen Rus Çarları, bu tavsiyeleri temel bir dış politika 

konusu olarak ele alarak, uygulamaya çalışmışlardı. Osmanlı Devleti’nin 

zayıflama sürecine girdiği bir dönemde Rusya’nın güçlenerek temel 

politikalarına ağırlık vermesi, Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı yüzyıllar 

yaşamasına neden olmuştu. Kırım Savaşı hariç, 18. ve 19. yüzyıllardaki 

Osmanlı-Rus Savaşları genellikle Rusların zaferi ile sonuçlanmış; bu 

durum da Osmanlı Devleti’nin dağılmasına zemin hazırlamıştı.7 

 

                                                           
7http://turkiye-ermenileri.blogspot.com.tr/2009/06/rusya-ile-ecmiyazn-

katogigoslugunun.html, http://realgenocide.blogcu.com/rusya-nin-dogu-

anadolu-siyasetinde-ecmiyazin-kilisesinin-rol/2695790 

http://turkiye-ermenileri.blogspot.com.tr/2009/06/rusya-ile-ecmiyazn-katogigoslugunun.html
http://turkiye-ermenileri.blogspot.com.tr/2009/06/rusya-ile-ecmiyazn-katogigoslugunun.html
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Ermeni kilisesi ve din adamlarının Ermeni olaylarındaki rolunu 

daha iyi anlatabilmek için bir örnek vermek gerekirse, Kırımyan buna 

örnek gösterilebilir. İstanbul Ermeni Patrikliği yapmış olan Mıgırdıç 

Kırımyan hayatı boyunca bağımsız bir Ermeni devletinin kurulması için 

çaba sarf etmiş, bu hedef doğrultusunda yetişen yeni nesillere sürekli 

olarak milliyetçi bir kimlik kazandırmaya çalışmıştır. 1854 yılında kiliseye 

intisap etmiş, 1869-1874 yılları arasında İstanbul Ermeni patrikliği, 1878 

Berlin Kongresi’ne Patrikhane tarafından gönderilen heyetin başkanlığı 

görevlerini yapmıştır. 1892 yılında Eçmiyazin Katogikosu seçilmiş ve 

1907 yılında görevdeyken ölmüştür.8 

 

Kırımyan, Artsvi Vaspuragan Dergisi’nde yayınladığı yazısında 

Van Ermenilerine şöyle hitap etmiştir: “Bu doğanın kanunu, eğer koyun 

gibi olursanız savaşmak için bir boğanın boynuzlarına sahip değilseniz, 

silahlanmamışsanız sürekli boğazlanırsınız. Arzu ettiğiniz, hayalini 

kurduğunuz özgürlüğü kan akıtmadan kazanacağınızı mı 

düşünüyorsunuz?”  

 

Ermeniler, 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı idaresinde 

altın çağlarını yaşadı. Askerlik yapmayan ve kısmen vergi muafiyeti 

tanınan Ermeniler, ticaret, zanaat ve tarım ile idari mekanizmalarda 

önemli görevlere yükseldi. Cephede eriyip giden Türklerin yerine 

bürokratik kadroları dolduran Ermeniler arasından, 5 bakan, 22 paşa, 33 

milletvekili, 7 büyükelçi, 11 konsolos, 12 müderris, 8 tabip general, 42 

yüksek dereceli memur çıktı. Rum isyanından sonra boşalan Osmanlı 

hariciyesine yerleştirilen Ermenilere, Osmanlı Devleti'ne hizmetlerinden 

dolayı "milleti sadıka" adı verildi.  

 

                                                           
8http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000067
653/5000062828 
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19.Yüzyıldan itibaren başlayan milliyetçilik akımının Osmanlı 

Devleti’ni etkilemesi ve emperyalist (sömürgeci) devletlerin bu milletleri 

kendi çıkarları doğrultusunda desteklemesiyle  Ermeni meselesi ortaya 

çıkmıştır. Rusya’nın Kafkasya’ya inmeye başlaması ve sıcak denizlere 

ulaşma isteği Ermeni meselesinin başlangıcı olarak görülebilir. 

İngilizlerin bölgedeki çıkarlarını korumak istemesi ve Amerika’nın bu 

bölge ile ilgilenmesi, misyonerlerin ilgi alanı olması da Ermeni 

meselesinin büyümesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya 

başlaması ve yıkılacağının beklenmesi sahip olduğu büyük coğrafyadan 

pay almak isteyen devletlerin Osmanlıya yüklenmesine vesile olmuştur. 

Bu amaçta olan devletler Osmanlı Devleti içindeki farklı unsurları 

kullanarak kendi menfaatleri doğrultusunda yeni bir düzen kurmak,  için 

çalışmışlardır. Bu çabanın sonucu olarak Ortadoğu’da, Anadolu’da ve 

Kafkasya’daki çatışma ortamı doğmuştur.  

 

       Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırabilmek için her defasında 

kullandığı büyük koz, devlet içerisindeki Ortadoks olan çeşitli milletleri 

tahrik ve teşvikle isyana sevk ettirmek, sonra onları himaye maksadıyla 

savaş açmaktır. 1806 Sırp isyanı, 1828 Yunan isyanı, 1853 mukaddes 

yerler meselesi ve Kırım Harbi, 1877 Hersek isyanı bunlara örnek 

gösterilebilir. Osmanlı’daki Ermeni azınlığı ilk kez 1877-1878 Osmanlı-

Rus Harbinde siyasal anlamda gündeme geldi. Ermeni sorunu ilk kez bu 

savaş sonunda anlaşmalara girdi. Bundan sonra da yabancı devletler 

Ermeni işine karışmaya başladılar. Bu savaştan sonra Osmanlı ve Rus 

Ermenileri birlik oldular ve Rusya’nın hizmetinde çalışmaya başladılar. 

Amaçları Doğu Anadolu’da çoğunluğu sağlayarak büyük Ermenistan 

kurmaktı.9 Bunun içinde azınlıkta oldukları yerlerde nüfus dengesini 

değiştirmek gayesiyle büyük katliamlar yaptılar. Maalesef bu yöntem 

demografik yapıyı değiştirmek için Ortadoğu’da ve dünyanın değişik 

yerlerinde de Müslüman toplumlar üzerinde uygulanmaktadır. 

                                                           
9 Doç.Dr.Haluk Selvi, a.g.m.  
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Bu sürecin yaşanmasında İngilterenin katkısını da unutmamak 

gerekmektedir. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanına karşı, 

Osmanlı Devletini destekleyen İngiltere, buna mukabil, 1838 yılında 

İngiliz Ticaret Antlaşmasını Sultan II. Mahmud'a imzalatarak, Devlet-i 

Aliyye'nin siyasî ve İktisadi cihetten büyük yara almasına yol açmıştır. Bu 

anlaşma ile bir İngiliz açık pazarı haline gelen Osmanlı Devleti, Rumlarla 

Ermenilerin bu fırsattan istifade ederek güçlenmelerine de mani 

olamamıştır. 

 

İngiltere, 1853'de Rus Çarı II. Nikola'nın Osmanlı Devletini 

paylaşma teklifini reddederek, Kırım Savaşında Osmanlıları 

desteklemiştir. Ancak 1870'li yıllarda değişen Avrupa'nın siyasi yapısı, 

İngiltere'yi de değiştirmiş ve İngilizler 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 

sonunda imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarından sonra, 

Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçerek, onu 

parçalama ve bu topraklar üzerinde kendisine bağlı devletler kurma 

politikasını benimsemiştir. İngiltere'nin Osmanlılarla ilgili siyasetinin 

değişmesindeki Önemli bir sebep de, Ermeni meselesinin Avrupa'da, 

1880 yılından başlamak üzere, ön plana çıkmasıdır.10 

 

Ermenilere karşı Fransızlar da ilgisiz kalmamıştır. 1810 yılında 

Paris’de doğu illeri okulunda Napolyon tarafından Ermeni kürsüsü 

kurulmuştur. Ayrıca 1816’da Moskova’da Lazaryan Enstitüsü, 1823’de 

Tiflis’de Nersesyan Semineri Ermeniler için eğitim merkezleri olmuş, 

burada Ermenilere bağımsızlık fikri aşılanmıştır. Bu faaliyetler basın 

yoluyla da desteklenmiştir. 1832-1855 yılları arasında Osmanlı’da 

20’den fazla Ermeni gazete ve dergisi yayınlanmıştır. 11   

                                                           
10Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, (1915-1920), T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Başbakanlığı, Yayın 
No 14, Ankara 1995, s-XXI  
11 Haluk Selvi, Ermeni Soykırımı Tarih Yazımı, Makale, s-1 
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2.BÖLÜM 

HAZIRLANAN RAPORLARDA ERMENİ OLAYLARI SORUNU 

 

 Raporlar sorun bilinerek hazırlandığından ve ehil kimseler 

tarafından hazırlandığından meseleyi en iyi analiz eden yazışmalardır. 

Bu nedenle bir çok detayı da içeriğinde bulundurmaktadır. 

 

23 Ekim 1880 tarihli belgede Harput, Erzincan, Sivas ve 

Amasya’daki iç karışıklıktan bahsedilmekte ve Erzincan’da bulunan 

askerlerin Alucra’ya sevk edildiği ve Amasya’dan ek asker gönderildiği 

belirtilmektedir. Bu tarih 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 savaşı 

sonrasına da denk gelmektedir. 

 

22 Ekim 1880 tarihli olanda ise Rusya ve diğer devletler 

konsoloslarının gelişigüzel olarak istedikleri yerleri gezdikleri buralarda 

günlerce kaldıkları belirtilmektedir.  Yine İngiltere’nin Erzurum 

konsolosunun Erzincan’dan Diyarbekir’e gittiği, Rusya’nın Van 

konsolosunun Erzurum, Diyarbekir, Harput, Erzincan’ı dolaştığı, 

Rusya’nın Trabzon konsolosunun ve görevlilerin askeri bölgeleri 

gezdikleri Akkesi diye bir köyü bazı yerleri dolaşıp bir gece Karahisar’da 

kaldıktan sonra Alucra yoluyla Gümüşhane’ye gittiği, gezdiği yerlerde 

ahalinin sınıfıyla mevcudunu sancağın hububat ve hayvanatını tahkik 

ettikleri anlaşılmıştır. Ayrıca gezdikleri yerlerin haritasını çıkardıklarının, 

tedbir alınması gerektiği bildirilmektedir. 

 

Bu cinayete ictisâr edenlerin (kalkışan, cesaret edenler) der-

destiyle te’diyabat seri’alarına bakılacağı ve şimdi muhafaza-i asayiş ve 

emniyet memlekete i’tina ve dikkat olunmakta olduğu maruzdur. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.ASK. Dosya No: 4, Gömlek No: 67, Tarihi: 

1297 Z 1 (4 Kasım 1880), Konu özeti: 1- Sivas’daki Ermeni hadiseninin 
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yatıştırıldığı. 2-Şeyh Ubeydullah ve oğlu Sıddık’ın harekâtına sair. 3-

Konsoloslar seyahatlerinde bazı yerleri muayene ve haritalarını 

aldıklarına dair. 

 
Erzincan’da ferik Nâfız Paşa’dan harbiye Nezâretine varid olan fi 12 

Teşrinievvel sene (12)96 tarihlü telgrafnâmenin hal-i suretidir. 

 

Fi 11 Teşrinievvel sene (12)96 (23 Ekim 1880) tarihlü şifreli emr-

i telgrafi-i hidivileri alındı. Sivas valisiyle kumandanı bu akşam Sivas 

telgrafhanesine gelüb beyan buyurulan vakıayi doğrudan doğruya 

beyan ile üç bölük istemiş olduklarından ve Erzincan'daki asker Alucra 

cihetine sevk edilüb fazlası kaldığından ve Harput’un Sivas’a bu’udiyet-

i mesafesi (mesafenin uzunluğu) Erzincan’dan kezalik Sivas’a olan 

mesafesine müsavi bulunduğundan Harput’un üç bölük piyade ile bir 

bölük süvarinin serian sevki Yedinci Fırka Kumandanlığı’na ve 

Amasya’dan Erzincan’a gelmek üzere yolda bulunan bir bölük süvarinin 

dahi serian Sivas’a gitmesi zabitine telgrafla iş’ar ve keyfiyet gice huzur-

i alilerine arz ve izbâr kılındığı ve iş’arın bugün kesb edeceği renk ve 

hallin bildirilmesi müşarün ve muma-ileyhimaya gice ihtar 

olunduğundan alınacak malûmata göre ittihâzı lâzım gelen tedâbir-i 
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askeriyenin bilâ ifâte-i vakt (hiç vakit kaybetmeden) icra olunacağı 

maruzdur. 

 

Ferik müşarün-ileyhden tarih-i mezkûrda Harbiye Nezâretine 

varid olan telgrafnâmenin hali suretidir. 

 

Fi 10 Teşrinievvel sene (12)96 (22 Ekim 1880) tarihlü şifrelü emr-

i telgrafi-i dâverileri hükm-i celili kumandaran-ı askeriyeye tebliğ ve 

tefhim olundu. Mucebince hareket olunacağı derkârdır. Şu kadar ki 

gerek Rusya devletinin ve gerek sa’ir devletlerin konsoloslarıyla 

konsoloshane me’murlarından bazıları bir mahalden diğer mahale 

azimet ve istedikleri yerlerde günlerce ikame etmekte ve eğerçe (her ne 

kadar) müesses ve mevcut olan ve derununda asker bulunan veyahud 

istihkâm inşa edilmek üzere noktaları ta’yin olunan mahalleri o 

misillülerin gezmelerine ve görmelerine müsaade olunmakda ise de işbu 

ta’dad olunan mahallerin gayri mevâki-i bi’t-tabi gezmekte olduklarına 

ve hatta geçen sene İngiltere devletinin Erzurum konsolosu 

Erzurum’dan Erzincan tarikiyle Diyarbekir’e gidüb oradan dahi diğer 

tarikle Erzurum’a avdet etmiş ve Rusya’nın Van konsolosu beş on gün 

evvel Erzincan’a gelüb Van’dan Diyarbekir’e gittiğini ve Harput tarikiyle 

Erzincan’a geldiğini ve yine Van’a gittiğini ifade etmiş olub işte bunlar ve 

erkân-ı hariciye zabıtanından bulunduklarına ve saniyyen 

seyahatlerinde inde’l-hace (ihtiyaca göre) istihkâm inşası lazım gelen 

mahalleri istedikleri gibi muayene ile haritalarını alabilecekleri der-kâr 

olub hareket-i seyahati ve me’zûniyetleri askeriyece meçhul idiğüne 

nazaran bu misillüler hakkında cihet-i askeriyece ittihazı lazım gelen 

muamelenin dahi emr u iş’arı menut-ı rey’-i asâfâneleridir. 

 

Harbiye Nezaretinden Bâb-ı Âlî Cânîb-i Sânisine yazılan fi 22 

Rebiü’l-ahire sene (12)97 ve fi 14 Teşrin-i-evvel sene (12)96 (4 Mart 

1880) tarihlü tezkirenin suretidir. 
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Erkân-ı harbiye zabitanından olub Rusya’nın Trabzon 

konsoloshanesi kancıları (yazıcı) bulunan zâtın birkaç Rusya zabitiyle 

beraber bazı mevaki’-i (mevki, durulacak yerler) masame-i (durucak yer) 

askeriyeyi geşt ü güzâr (gezip tozma) ettikleri Trabzon vilâyetinden 

bildirildiği ve ta’siyat-ı ve mevaki’-i askeriyeyi ecnebilerin görmeleri 

mutlaka asker kumandanlarının ruhsat-ı resmiyesine menut idiğü 

beyan-ı alisiyle bu babda kumandanlara tenbihat-ı seria icrası hakkında 

şeref vürud eden tezkire-i sâmiye-i vekâletpenâhileri üzerine umum 

sırasında Dördüncü Ordu Müşiriyyet-i Celilesi Vekâletine yazılan 

telgrafnâmeye cevaben vekâlet-i müşarün-ileyhiden alınan şifreli 

telgrafnâme halli leffen arz ve takdim kılınmış ve me’murin-i 

ecnebiyenin mezkûr telgrafnâmede iş’ar olunduğu vecihle seyahat 

etmelerine bir şey denilememek zaruri ve ber vechce maruza-i te’siyat 

mevaki’-i askeriyeye dahi bila ruhsat giremeyecekleri bedihi olub fakat 

istihkâmat ve turuk (yol) ve inşaat-ı askeriyeye elverişli olan mahalleri 

suret-i aleniyede keşif ile haritalarını almak gibi harekete mücaseret 

edememeleri esbabının istihsali nazar-ı i’tinadan devir edilmemek lazım 

geleceğinden böyle bir hallin vukuu takdirinde mümana’at edilmemek 

mecaz olub olmadığının bildirilmesi lazımeden bulunmağla reviş-i iş’ara 

ve suret-i marûzaya nazaran bu babda müteallik buyurulacak re’y ve 

irâde-i aliyye-i fehimânelerinin emr u iş’ar buyurulması babında. 

Nusha-i evvelinin aynıdır. Harbiye Nazırı Kulları Hasan Hüseyin 
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Erzincan’da Ferik Nafiz Paşa Hazretlerinden Harbiye Nezaretine 

varid olan fi 22 Teşrinievvel sene (12)96 (3 Kasım 1880) tarihlü ve şifrelü 

telgrafnâmenin hall-i suretidir. Suret 

 

Fi 18 Teşrinievvel sene (12)96 tarihli telgrafnâme-i aliyyelerine 

cevabdır. Mahdud, Rusya me’murlarının Akkesi karyesiyle sa’ir icab 

eden yerleri dolaşub ve bir gice Karahisar’da kaldıktan sonra Alucra 

tarikiyle Gümüşhane’ye azimet eyledikleri ve ahalinin sunufuyla aded-

i nüfusunu ve sancağın hububat ve hayvanatını tahkik ettikleri malûmat 

olmak ve azimetleri anlaşılmak üzere arz olunur. Evvelce olunan tebligat 

üzerine bu kere Sivas vilayet-i celilesinden cevaben varid olan bir aded 

telgrafnâme aynen balâya nakl olundu mealine nazaran bu babda 

ittihâzı lazım gelecek muamele ve tedabir-i keyfiyetin emr ü iş’arı arz 

olunur.   

 

Bağdad’da Ferik Sacib Paşa Hazretlerinden Harbiye Nezaretine 

varid olan fi 23 Teşrinievvel sene (12)96 tarihlü telgrafnâmenin hal-i 

suretidir.  

 

Şeyh Abdullah’ın Tebriz’i zabt ettiği Süleymaniye’ce şayi olmuş 

(duyulmuş) ise de henüz tahkikine verilemediği ve oğlu Kadir’in Savec-

Bulağ’ın (İran’da Hoy kenti yakınlarında bir yerleşim yeri) ilerüsünde yek 

diğere üç saat mesafesi olan Meraga (İran sınırları içinde bir kent) ile 

bina ve şehrlerini muhabere edüb hücumda hayli telefat vererek gerüye 

püskürüldükleri cihetle orada dayanamayıp meyand ve o hiddet-i 

avdetle imdad içün pederiyle muhaberede bulunduğu evvel ve ahir 

ma’rekelerde (muharebe meydanı) İranlunun bin beş yüzden iki bine 

kadar Şeyh Kadir’in de iki yüzden mütecaviz telefatı olduğu ve İranlunun 

telefat-ı vakıası esnâ-yı harbde olmayub heftnam arasında Kürdlerle 

olan münaza’ ve müdafaa esnâsında vukuu bulduğu şeyh Abdullah 

onbeş gündür Rumiyye (Urumiyye) ile nehri arasında bulunan merkûre 
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girerek büyük oğlu sadık iltihak ile cem’iyyet toplamakta ve Rusya 

etrafının ahalisi kendisine tabi’iyyet etmekte olduğu ve şeyh Kadir’e 

yetişmek üzere bulundukları Ferik Sabit Paşa’dan elyevm alınan iki kıt’a 

telgrafnamede gösteriliyor ise de şu iş’ar erbâb-ı kıyamın efkârına ma’il 

hudud halkının teşvik eseri olduğundan pek de şayân-ı itimad 

görülemediği arz olunur. 

Nusha-i evvelinin aynıdır. Harbiye Nazırı Kulları Hasan Hüseyin 
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Erzincan’da Ferik Nafız Paşa’dan harbiye Nezaretine varid olan fi 

13 Teşrinievvel sene (12)96 (25 Ekim 1880) tarihlü telgrafnâmenin hall-

i suretidir. Suret 

 

Dün ve bu gice devriye kolları gezdirilüb bir güne vukuat-ı cedide 

yoğise de (yoksa da) Ermeni murahhası celb ile kendisiyle müzâkerat 

lazıme lede’l-icra güya bu musâlahata (karşılıklı anlaşmalar, barışlar) 

milletçe rızaları olmadığı ve ön ayak olan adamları bi’t-tahkik hümümeti 

ihbar ideceğini söylemiş ise de muahharen kiliseye girüb orada yine bir 

cem’iyet-i azimeye toplayub ve güya murahhasahaneyi (Ermeni 

Piskoposluğu) muhasara eylediklerini ve bir mikdar asker irsaliyle 

cem’iyetin dağıtılmasını ihbar eyledi ise de işin sani’a olduğu 

anlaşılmağla tefrik-i cem’iyet içün sahihen asker talep eder ise resmen 

tahrir edilmesi lazım geleceği cevabı irsal kılınmağla muahharen kalkub 

daire-i hükümete gelerek vukuat-ı mebhuseye ön ayak olanlardan asla 

bahs etmeyüb tarik-i ma’abirin (yolların) emniyetsizliğinden bahisle 

muhafaza-i asayiş istirahat edilmesi beyan edilmekle serian huzur-ı 

padişahiye bu kaziyyeye i’tina ve dikkat edileceği cevabı verilmişdir. 

Binaen aleyh hükümetçe tahkikat ve tedkikat-ı hakikiye bi’l-icra İnşa-

Allahû Teâlâ asker-i matlubenin derununda bu cinayete ictisâr edenlerin 

(kalkışan, cesaret edenler) der-destiyle te’diyabat seri’alarına bakılacağı 

ve şimdi muhafaza-i asayiş ve emniyet memlekete i’tina ve dikkat 

olunmakta olduğu maruzdur.  

 

Sivas’da tekevvün eden (meydana gelen) hallin her ne renk kesb 

(elde etmek) eylediğinin bildirilmesi Sivas vilâyetine yazıldığı dünki 

cevab-ı çakeri ile arz olunmuştu. Alınan telgraf berâ-yı (her ayın ilk ve 

son günü) malûmat balâ-ya derç olunduğu maruzdur. 

 

Nusha-i evvelinin aynıdır. Harbiye Nazırı Kulları Hasan Hüseyin 
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Van’da Dördüncü Ordu Müşiri Sami Paşa’dan Harbiye 

Nezâretine mevrud fi 13 Teşrinievvel sene (12)96 tarihlü telgrafnâmenin 

hall-i suretidir. 

 

Alınan haber-i sahiha göre İranlular ehl-i kıyam üzerine üç kol 

tertib ederek birisi birkaç bin piyade ve süvari ve çend kıt’a topla ve 

imadu’s-saltanata kumandasıyla Maraga (İran’ın kuzeyinde Doğu 

Azarbaycan’da bir kent) ve Soğukbulak üzerine ve ikincisi mevcud 

maiyetiyle ve Timur Paşa kumandasıyla Hoy, Salmas ve Urumuye 

hududumuz civarında Merkür’de bulunan Sıddık’ın cem’iyyeti üzerine 

ve üçüncüsü dahi şehzâde-gândan haşmetu’d-devletleri kumandasında 

olarak Turan’dan tertib ve sevk olunan ordudur ki bu da Soğukbulak 

ilerüsündeki cem’iyyeti içündür. Abd el-Kadd ilerisünde teksir-i 

cem’iyyet etmekde ise de ekserisi atsız ve tedariksiz ve İranluların henüz 
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meydanda kuvveti ve fi’len mümanatı görülmemektedir. Evvelki arz 

veçhile Şeyh Abdullah Efendi bi’l-cümle familyasını ve mübalağalı olarak 

rivayet olunan iki yüz seksen bin lira kadar nakd mevcudunu alarak sekiz 

gün evvelce Rumya’ya gitmek üzere İran toprağında çiftliği köyleri olan 

ve oğlu Sıddık’ın cem’iyatgâhı bulunan Çargirah’a hareket etmiştir. 

Saye-i Cenâb-ı Padişâhide hudud boyu dâhilinin asayiş ve emniyetle ve 

ahalimizin dahi hall-i sükûnetde bulunduklarını arz eylerim. 

Nusha-i evvelinin aynıdır. Harbiye Nazırı Kulları Hasan Hüseyin 

 

 Ermeni sorununu teşhis eden okadar teferruatlı raporlar 

hazırlanmış ki her biri başlı başına bir kitapda bulunan ve anlatılmak 

istenenleri ihtiva edecek durumdadır. Buradan da anlıyoruz ki aslında 

sorun önceden farkedilmiş, nedenleri bir bir sıralanmış ve alınması 

gerek tedbirler de belirtilmiş. Ancak Osmanlıya karşı olan devletlerin 

sayıca çok ve güçlü olmaları bunlar karşısında mücadeleyi de 

zorlaştırmıştır.  

 

 Osmanlının bünyesinde bulunan gayr-ı Müslimlerin de çeşitli 

yollarla ayrılıkçı fikirleri benimsemiş ve bu fikirlerini silah kullanarak tabi 

oldukları Osmanlı devletine kabul ettirmeye çalışmaları neticesinde 

çatışma kaçınılmaz olmuştur.  

 

 Tüm bunların yanında Osmanlı’nın bir oldu bittiyle kendisini 

Birinci Dünya Savaşı’nın içinde bulması, zaten peş peşe yaşadığı 

savaşlarla bunalmış ve son zamanlarda aldığı mağlubiyetler neticesi 

maddi anlamda da yıpranmış devleti çok zorlamıştır. 

 

 Buna rağmen Osmanlı hem bir çok cephede savaşmış, hem de iç 

karışıklıkları bastırmakla uğraşmıştır. Muhtelif tarihlerde hazırlanmış 

konuyla ilgili raporlar okunduğunda kanaat sahibi olunacağı üzre 
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Osmanlı’nın bilgili deneyim sahibi burokratları olayları çok iyi analiz 

etmişlerdir. 

   

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZN. Dosya No:1, Gömlek No: 29, 

Tarihi: 08 L 1297 (13 Eylül 1880), Konu Özeti: Anadolu’nun teftişi 

esnasında Ermenilerin her yerde azınlıkta oldukları ve otonomi sistemi 

tesisinin mümkün olmadığının görüldüğü. 

 
Ferik Bekir Paşa ile birlikte Anadolu ciheti teftişine memur 

buyurulduğum esnada gerek taraf-ı eşraf-ı hazret-i padişahilerinden 

şerefyâb-ı ahz ve telakkisi olduğum iradat-ı hikmet-i ayan-ı seniyye ve 

gerek başvekil Said Paşa Hazretlerinden aldığım talimat-ı şifahiye nazar-

ı dikkat ve ihtimam-ı çakeranemi esasen ruh-ı memuriyet ve fariza-i 

zimmet ve ubudiyyet olan iki nokta-i mühimme üzerine celb-i davet 

etmiş ve müşarün-ileyh Bekir Paşa ile birlikde Haleb’de birleşüb 

teveccühat-ı kudsiyye-i hazret-i hilafetpenahileriyle taraf-ı 

kemteraneme aid vezaif-i mukaddese-i (mukaddes) mühimmenin 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0019.jpg
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matlub-ı âli veçhile hüsn-i ifasına sarf-ı mahâsal (hâsıl olan) makderet 

(güç, kuvvet) edilmek üzere Der-saadetten hareket ve müfarakat 

(dostlarından ayrılmak) olunmuşidi. 

 

Arz olunan noktalardan birincisi can u cihandan eazz (daha 

şerefli) ve akdem olan hukuk-ı mukaddese-i hazret-i Zıllullahilerine 

hiçbir vechile dokundurulmamak içün vazife-i memuriyetin sırf teftiş-i 

ahvale münhasır kalması ve Bekir Paşa’nın niyet ve arzusu vechile 

gezilen yerlerde bir takım icraata kalkışmağa meydan-ı imkân 

bulamaması hususu mühimme olub mukaddema (bundan evvel) gerek 

mabeyn-i hümâyûn-ı mülükâneleri baş kitabet-i celilesi ve gerek Şeyh 

ebu’l Hadi Efendi dâileri vesatetiyle (aracılığıyla) hâki-pâyi meâli-ihtiva 

hazret-i şehinşâhilerine takdim-i mücaseret kılınan (cesaret edilen) 

arâiz-i (bir konunun halli için yazılan yazı) mahsusa-i kemteranemde 

dahi arz olunduğu üzere paşa-yı müşarün-ileyh ça-yı telaki (buluşma 

yeri) olan Haleb’den ta Trabzon’a kadar maan (beraberce) geşt ü güzar 

edilen (dolaşılan) mahallerde vazife-i mukaddese-i marûzanın 

tamamıyla ifasına çalışılmış ve hüsn-i teveccühat muvaffakiyet ayan-ı 

hazret-i veli-nimet bi-minnetleri asar-ı bahiresinden olarak müşarün-

ileyhin muamelat-ı vakıası ol-vechile sûrî (yüzeysel) bir teftiş ve nüfus-ı 

hasr (bir şeyin içine almak) ile daire-i hareketi tahdid edilüb bu yolda bir 

suret-i sadakat-i şairanede maaliftihat masruf olan mesai ve ikdamat-ı 

abidaneme mazhar-ı teyidat-ı Hûda olunmuşdur. 

 

İkincisi kıllet-i (azlık) nüfus mevcudesi hasebiyle Ermeni milleti 

içün otonomi teşkili kabil-i imkân olmamakla beraber Ermenilerin bu 

babda vukua gelen iddialarının butlanı zahir (yok hükmünde) bulunduğu 

müşarün-ileyh Bekir Paşa’nın mührüyle taht-ı tasdik ve ı’tırafa 

aldırılarak icabına mesele-i mezbure üzerine söz söylemeye meydan 

bırakdırılmaması madde-i mu’tena olub gerek mütekaddim (takdim 

olunan, önceki) arz-ı hâl-i hakiranemde ve gerek geçen gün takdim-i 
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huzur şevket-nuşur-ı hazret-i hazret-i padişahileri kılınan layiha-i 

müşterekede arz ve beyan olunduğu üzere vakı’a Ermenilerin en kesretli 

bulundukları mahallerde bile nüfus-ı mevcudeleri ahl-i İslama nisbeten 

nihayet dörtde bir raddelerinde olmakla ve böyle bir memlekette 

ekalliyet (azınlık) içün otonomi ihdası mümkünattan olmadığı her aklın 

mecbur tasdik olacağı mevaddan (kanunlar, kaideler) bulunmağla 

müşarün-ileyhin fikri dahi irad ve irae (gösterilen) oluna gelen delail-i 

(delil) mukni’anın (ikna edici dililler) icbaratı (zorlanması) üzerine bu 

nokta da takarrur etmiş ve müftekar-ı arz olunduğu üzere layiha-i 

müştereke-i mezkurede esbab-ı meşruha ile Ermeniler içün otonomi 

teşkilinin taazzür (güç) ve imtina-i maddesi ber-vech matlub kendi 

mührüyle musaddak (mühürlü) olarak atabe-i gerdûn mertebe-i hazret-

i şehriyarilerine arz ve takdim kılınub bu dahi asar-ı muvaffakiyat-ı 

seniyye-i mülükâneleri cümlesinden olmağla kölelerince bâis-i efzayiş-i 

mefharet bulunmuşdur. Bununla beraber maruzat-ı mukaddime-i 

ahkerânemden olduğu veçhile Erzurum’da İngiltere ve Fransa 

konsolosloruyla esna-yı müşafehede (karşılıklı konuşmada) 

kendülerine vaki olan ifadat ve teşrihat-ı çakeri ile ekseriyet cânib-i 

İslamiyatta olduğundan Ermeni otonomisinin teşkili hilaf-ı akıl ve 

tabiat-ı ekserinin ekalliyete (azınlıklara) tabiiyetini istilzam edeceğine 

(gerektireceğine) ve bu suret bi’t-tabi ahali-i İslamiyenin uruk-ı gayretini 

tehyic edeceğinden (heyecanlandırma) Ermeniler içün bi’l-ahire daimi-i 

muhatarat (korku, tehlike) olacağı görülmekde idiğüne mebni bu fikrin 

mugayir hükümet ve hakkaniyet bulunduğunu Der-saadetteki sefaret-i 

mensubelerine arz ve takrir etmek üzere ikisi dahi ikna’ edilmiş ve ol-

babda sefaretlere yazmış oldukları takrirler muahharan bi’z-zat 

meşhud-ı çakerileri olmuşdur. 

 

Birde bazı vakıada nazar-ı ihtimam-ı kemteranemin matuf 

bulunduğu bir cihet dahi bir gün evvele itmam-ı vezaif-i memuriyetle 

Der-saadet’e muavenet içün Refik Paşa’nın irza ve ikna’ı hususu olub 
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müşarün-ileyh daima fikr ü niyyeti Van ve Bitlis cihetlerini dahi gidüb 

tarafına müteveccih (yönelmiş) olduğu halde daha bir hayli zaman 

dolaşubda işi uzatmaktadır ise takdir ise bir an evvel Der-saadet’e 

avdetle şayan (münasip) buyurulacak müsaade-i celile-i hazret-i 

mülükdarileri sayesinde hidemat-ı mümküneyi hüsn-i ifa-ya orada sarf-

ı mukadderat etmekleriniz enseb ve evka’ olacağına dair irad olunan 

mukaddemat-ı maksude (ilk kastedilen) kendisüne seyahati uzatmakta 

sarf-ı nazar ettirmekle Erzurum’dan Başvekâlet-i Celileye arzu-yu avdet-

i müşir keşide kılınan telgrafname-i müştereke cevaben alınan suret-i 

irade-i seniyye-i hazret-i padişahilerini hâki bulunan (anlatan, hikâye 

eden) emr-i sâmi üzerine Erzurum’dan doğruca Trabzon’a ve oraca da 

üç dört gün zarfında ifa-yı vazife ile Der-saadet’e avdet edilmiş ve 

müşarün-ileyhin arzusu samimiyete muvafık olacağı halde seyahatten 

evvel suretle kısa kesilmesine muvaffak olunmuştur. 

 

Ber-vech marûz ifa-yı fariza-i ubudiyetden ibaret olan hidmet-i 

nâcizanem mücerred sıdk u ihlâsa makrûniyeti cihetle nezd-i âli-i hazret-

i velinimet-bi-minnetlerinde karin-i hüsn-i kabul buyurulacağından kalb-

i abidanem mutmain bulunmakla beraber öteden berü vaki olan 

hidmat-i kemterânemde bi’l iftihar tuttuğum meslek-i sıdk u 

istikametden ba’de ezin dahi ayrılmayarak muvafık-ı irade-i keramet 

ada-i hazret-i hilafetpenahileri buyurulacak hizmeti ifaya bezl-i ma-

hasal-ı makdûr ile hüsn-i teveccühât şeref-gayât-ı hüsrevanelerini bir 

kat daha istilaya muvafık olmaklığı eltaf-ı hakdan istid’a etmekde 

bulunduğum muaht-ı ilm-i âli-i cenâb-ı Zillullahileri buyuruldukda ol-

babda ve her halde köle? ve emr ü ferman ve lutf ve ihsan hazret-i 

velinimet bi-imtisan efendimizindir. 

 

Fi 8 Şevval Sene(1)297 ve fi 1 Eylül Sene (1)296 (13 Eylül 1880) 

Müdür: Mehmed Said 

Abd Memalîk-i Padişahileri 
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Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.AZN, Dosya No: 6, Gömlek No: 99, Tarihi: 

1310 (1892-1893), Konusu: Çıkması muhtemel Ermeni isyanlarına karşı 

alınacak tedbirlere dair imzasız layiha. 

 
Sivas Vilayeti’nin bazı mahallerinde ve Ankara vilayetine tabi 

Kayseri, Yozgad ve Çorum kasabalarında geçen Kanunievvel’in 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/08/image001.jpg
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yirmibeşinci Cuma gecesi Ermeni erbab-ı fesadının neşrettikleri 

hezayan-namelerden dolayı ittihaz ve icra edilen tedabiri eseri olarak 

hezeyan-name neşrleriyle şirket-i fesadiyenin esas maksadlarını havi 

talimat ve mühür resimlerinin ne yolda meydana çıkarıldığı evvel ve ahir 

ba-telgraf arz olunduğundan buralarını tekrara hacet görmüyorum. 

Ermeni maksadının esbabıyla emr-i mefaside karşı min bade isti’mali 

muktezi olduğu varid-i hatr-ı kemteranem olan mutalaatı ber-vech-i ati 

arz etmeği mukteza-yı ubudiyet ve sadakat-i çakereranemden add 

eylerim. 

 

Bu abd-i memlûk-ı Cenâb-ı Zıllıllahi tûl (uzun) müddet Avrupa ve 

sâ’ir memalikin en mühim vuku’atını tarihlerde mütala’a ile vukuat-ı 

mütenevvi’a arasında ehl-i fesadı teşvik eden esbab ve kendilerinin 

hükümetlere karşı isti’mal eyledikleri desâ’is (desiseler, gizli hileler) ve 

ceraimi (suçlar, kabahatlar) nazar-ı ibretle gözden geçirdim. İhtilal ve 

fesada dâhil olan vekayi arasında Ermenilerin mefasidine en ziyade 

tatbik olunabilecek vukuatı yetmiş seneden beru Yunan ve Ulah ve Sırp 

komitelerinin mefasid ve isyanları olub bunların hükümet-i seniyyeye 

karşı kullandıkları hiyel ve desâ’is ve ecnebilerin mühadalat ve 

mümana’atı pek çok te’lifatta mezkûrdur. Ale’l-husus Almanya 

“Ruzvinus” Ondokuzuncu Asrın Tarihi nam eserinin onbirinci cildinden 

onaltıncı cildine değin ve şimdiki Yunan Reis-i Vükelâsı “Trikop”un 

pederi tarafından “isyan-ı Yunan” namıyla te’lif edilen mufassal 

(ayrıntılı) tarihde muharrer desa’is ve hiyel ve fesadat bais-i hayret-i 

ukul (akıl) olduğu vareste-i isbattır. Bu gibi mütalaatdan başka çakerileri 

Yunanlıların memalik-i mahrusa-i şahâneye karşu iki def’a ki cür’et-i 

tecavüzatını ve desa’is ve muharebatını gördüğüm misillü Rumeli ile 

Anadolu’nun ve Kürdistan’ın bir hayli yerlerini mühim me’muriyetlerle 

gezmiş olduğumdan Ermenilerin mefasid vakı’alarına karşu isti’mali 

münasib ve mümkün olan tedabiri nazariyat ve tafsilat mugalatatdan ârî 

olarak arza cür’et eylerim. Şöyle ki; Ermeni erbâb-ı mesferet-
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kârânesinin def’aten ve külliyen mahv ve izalesi mümkün değildir. Zira 

o na’ire-i fesadı hemişe (daima, her zaman) iş’al (alevlendirecek) ve işgal 

edecek yedi sebeb-i azim vardır. Birincisi husumet-i diniye, ikincisi 

ecnebilerin teşvik ve müdahalatı, üçüncüsü der-aliye ile sair yerlerde 

bulunan zengin Ermenilerin istiklal fikri uğrunda sarf etmekte 

oldukları nukud (para) ve nüfuz, dördüncüsü parasız ve zükûr (erkek) 

olan Ermeniler zengin Ermenilerin ianat-ı nakdiyesinden ve cem’ 

edebileceklerin sair nukud (para) ve ianeden istifade etmek hırs ve 

tama’ları (hırs, açgözlülük), beşincisi Avrupa elsinesinde (diller, 

lisanlar) ve kendi lisanlarında yapılan fesad-amiz tarih-i şi’r (şiir) 

roman ve gazete gibi âsârın (eserlerin) mütalaasıyla zihinlerini işgal 

eden genç Ermenilerin milletlerini tahlis ve esamilerini tarihlerde ılga 

etmek içün neşir etmekte oldukları evrak-ı muzırra ile giriftar oldukları 

hayalat-ı fesadiyeleri, altıncısı sırf ham olan köylü ve bu gibi adi 

Ermeniler ehl-i İslam aleyhinde bulunub milletlerini 

uyandırdıklarından dolayı uhrevi olarak nail olacakları sevap ve 

mükâfata dair kendi papasları tarafından hafiyen hamişe vaki olan 

pend (vaaz) u nasihatleri, yedincisi memalik-i mahrusâ-i şâhânede 

bulunan Ermeni ve sima (alâmet) protestan milletlerinin hace (hoca) 

ve müdir ve misyonerleri tarafından ılga olunmakda olan efkâr-ı 

mefsedet-i (fesatçılık) engizleridir (karıştıran).     

 

İşte bu esbâb durdukça Ermeni işi dâhi mevcud olacağı bedihi 

(açık) olub binaen-aleyh bunların şer ve mazarratına karşu hükümet-i 

seniyyenin isti’mal etmesi lazım gelen tedabiri ciddi suretde ittihaz 

etmek vakti çokdan beru hulul etmişdir (gelmiştir). Çakerileri 

Ermenilerin isti’mal edecekleri silah ve kuvvetlerden hiçbir vakit havf ve 

endişe etmeyub zira en ziyade Ermeni bulunan Der-aliye ile Van, Bitlis 

ve Diyarbekir, Erzurum, Mamuretülaziz (Elazığ), Sivas, Trabzon, Atina 

(Rize), Ankara vilayetlerinin nüfus mevcudasına bakılsa yüzde 

seksenden ziyadesi İslam ve yalnız yüzde yirmi nisbetinde Ermeni 
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olup, bunlar dahi müteferrik mahallerde bulunduktan başka ahali-i 

İslam’ın cesaret ve silahşörlüğüne göre Ermeniler hiç ender hiçdir. 

Binaberin (bunun üzerine, bundan dolayı) Ermenilerin galebe çalması 

katiyyen ve müsadeten mahal ü gayr-i mümkün olduğu emri celi ise de 

havf (korku) ve endişe bu noktadadır ki Ermenilerin efkârı esbab-ı seb’a-

i ma’ruzadan dolayı alunub da kemal-i cehalet ve inad ile bir tarafdan 

cehûlane silaha sarılacak olsalar o tarafda bulunan ahali-i İslam’ın bazısı 

gayret ve hamiyet-i diniyelerinden ve bazısı yağma etmek emel ve 

tam’ından naşi hücum edince eyyam-ı kelile tarafında Ermenilerin 

vücud ve mallarını tarumar edecekleri ve o halde mesala yüz Ermeni 

nüfusu telef olacak olsa Ermeniler ile bazı bed hahan-ı (kötü istekli) 

ecanib anı (ecnebiler, yabancılar) i’zam ederek on bin Ermeni ol-kadar 

ciyan ve nisa taifesi telef olunduğu matbu’at ve saire vasıtasıyla Avrupa 

ve Amerika’da ilan ve işaa (bir haberi yaymak) ve efkâr-ı umumiyeyi 

tahdiş (kurcalamak, kaşımak) ve tahrik edeceklerinden Ermenileri 

muhafaza etmek emel ve desisesiyle maazallah-ı Teâlâ ecnebilerin 

fiilen müdahelatı vuku’ bulmasun imdi Ermeniler ve ecnebiler 

mefasidine (fesadlıklar, bozgunculuklar) mümkün olduğu kadar bir sed 

çekmek ve netayic-i vahime-i maruzaya meydan vermemek üzere 

Ermenilerin evrak-ı muzırrasını memalik-i mahrusaya idhalden men’ 

etmek ve me’muriyet-i hükümet taraflarından Ermeniler harekâtına 

daima dikkat olunmak ve ahvallerini hafiyyen tafahhis ve tahabbüs 

etmek gibi tedabirin fevaidi (faydası) gayr-i münkerdir. Fakat bu 

tedabirin fevaidi işin ehemmiyet ve vehametine nazaran yüzde yirmibeş 

otuz nisbetinde olub yüzde yetmiş ve belki daha ziyade ise hidmet 

edecek tedabir-i ciddiye ve fi’liyeyye gelince ibtida (başlangıç) Der-

aliye’de daima mikdar-ı kâfi asker-i şâhâne bulundurmak labüdd (elzem, 

çok lazım) olduğu misillü Ermeni bulunan balada arz ve ta’dad edilen 

(sayılan) dokuz vilayat-ı şâhânenin Ermenilerin çokça bulundukları 

yerlerde icabına göre daimi suretde ikişer, üçer, dörder bölük ve dört 

beş mühim mahallerde birer tabur asakir-i şâhâne bulundurmakdır. Bu 
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suretde mezkûr dokuz vilayatda nihayet yirmi tabur asakir-i şâhâne 

daimi suretde bulunacak olursa o yerlerin Ermenileri her gün bir kuvve-

i askeriye bir kuvve-i maddiye ve fi’liyeyi zahir gözleriyle dahi görerek 

isyan ve fesada dair âmâl ve hayalât akıl ve kalblerinden münkatı’ 

(kesilmiş) olub ecnebilerin ve genç müfsid Ermenilerin teşvikatı külliyen 

te’sirsiz kalmış olacağı misillü bu suretle İslam ile Ermenilerin beyninde 

bir cidal-ı (muharebe) nâ-gehen-tavrın önü (baskın şeklinde bir savaş) 

dahi olunmuş olur. Saniyen dokuz vilayatda mühim add olunacak sekiz 

on sancak ve yirmi kaza ve nahiyelerde bulunacak mutasarrıf ve kaim-

makam ve müdürlerin intihabı Mabeyn-i Hümâyûnda müteşekkil hey’et 

teftişiye-i askeriyeden icra olunması salisen elan mezkûr dokuz 

vilayatda bulunub âmâl-ı mefsedet-kâranede en ileri gitmekde ve min-

ba’d (bundan sonra) dahi gidecek olan Ermenilerin daima münasib 

suretlerle bi’l-ittiham (suç altında bulunmak) adliye me’murlarına 

verilecek tenbihat-ı mahsusa üzerine ceza kanunname-i hümayununa 

tatbikan Akka ve bu gibi uzak yerlere nefy (sürgün) ve tagrib (kovma) 

edilmesi rabian (dördüncü olarak) mezkûr dokuz vilayat (vilayetler) 

içinde nazar-ı i’tibara alınacak elviye (sancaklar) ve kazalarda posta ve 

sair ve vesait ile her ne kadar mekatib ve muharrerat gelür ve gönderilir 

ise hükümet tarafından ta’yin olunacak emin me’murlar tarafından 

hüsn-i suretle açılub muhaberat-ı vakı’adan hamişe malumat olunması 

hemişe (daima) mezkûr dokuz vilayatda Ermeni işinden dolayı nazarı 

i’tibara alınacak elviye (sancak) ve kazalarda Osmanlu mekteplerine pek 

çok ehemmiyet verilüb… 
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Arzu eden genç Ermeniler dahi mekatib-i Osmaniyeye kabul ile 

zihinlerinin fikr-i Osmaniyle te’lif (barıştırmak) etmekle beraber Ermeni 

mekatibi daima teftiş ve muzır kitab ve dersleri men’ içün gayet 

muktedir maarif müdürlerinin istihdamı keyfiyatdır. 
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Balada arz olunan tedabir saye-i tevfikat-vaye-i cenâbı cihanbâni 

de ciddi suretde mevki-i icraya vaz’ olunacak olur ise hiçbir müdahaleye 

meydan bırakmadan başka Ermenilerin secere-i mefasidlerinin kökü 

heman külliyen kurudulub halen ve istikbalen işin vehameti hayliden 

hayli zail olmuş olacağını arz ile icabının icrası veli-nimet bi-minnet 

padişah-ı dil-agâh ve hikmet-i iktinah (hikmetli) efendimiz hazretlerinin 

ferman ve re’y-i müşkil-güşa-yı mülükânelerine vabestedir (bağlıdır). Ol-

babda ve katıbe-i ahvalde (bütün hallerde) ferman hikmet-i gevan veli-

nimet bi-minnetimiz veli-nimet-i a’zam şehinşâh-ı muazzam şevketlü, 

kudretlü padişah âlempenâh efendimiz hazretlerinindir. 

 

Ermeni erbâb-ı fesadının Maden kasabasında sakin Rum 

milletinden Kuyumcu Hacı Usta’yı ve Ermeni milletinden Simon’u katl ve 

Kalos’u cerh ettikleri ve mütecasirlerin (suçluların) derdest olunarak 

mahkeme-i nizamiyeye tevdi’ olunduğu geçende ba-telgraf arz 

olunmuştu. Yozgad Mutasarrıflığından bu kerre alınan tahriratda zikr 

olunan maktul ve mecruhların sebeb-i katl (öldürme) ve cerhleri 

(yaralama) evvelce Ermenilerin aleyhinde muhbirlik ettiklerinden ileri 

geldiğinin tahkikat-ı vakı’adan anlaşıldığı ve ara sıra Ermenilerin Sivas 

Kayseriya telgraf tellerini kat’ ettikleri (kestikleri) ve bu cür’etleri bilad-ı 

ecnebiyede (yabancı memleketlerde) bulunan Ermeni komiteleriyle 

memalik-i şâhânede Ermeni sakin olan bazı mahallerde müteşekkil 

şirket ve komitelerden aldıkları talimattan ileri geldiği ve maksadları 

efkâr-ı mefsedet-kâranelerini (kötülüklerini) ilerü getürmeğe men’ 

olanları tehdide mübteni olduğu (dayandığı) ve hatta İncirli karyesinde 

taht-ı tevkife alınan Ermeniler isticvab eyledikte (sorguya çekilince) 

cebren zabtiyenin elinden almış oldukları katili hükümete haber verecek 

olursa komite tarafından kendileri katl olunacakları ve haber verilmeyüb 

de kanun-i padişâhi ahkâmına tevfikan mücazat olunsalar 

(cezalandırılsalar) bu suret kendilerine daha hafif olacağı ve mamafih 

Ermenilerin aklı başında olan ve sözlerine i’tibar edilenler Avrupa’daki 
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fesad komitelerinin ahval u harekâtından fevkalade mutazarrır (zarar 

görmüş) olduklarını ve hal ve istikballeri vehamet kesb eylediğini 

i’tirafla bunun çaresini atıfet-i hükümet-i seniyyeden intizar 

eylemekde oldukları cihetle bunlara emniyet gelmek ve ahval-i 

mefsedet-kârâneye (fesatçılık) cür’et edecekleri hükümete haber 

vermek ve başka güna yolsuz ve uygunsuz ahvalin vukuuna meydan 

bırakmamak üzere evvelce Manastır vilayetinde mevki-i icraya vaz’ 

olunduğu gibi Yozgad dâhilinde dahi her köyde mükeffel ve namuslu 

kimselerden mürekkep birer emniyet komisyonu teşkiliyle lazım gelen 

talimatın i’tası ve kasabalarda dahi her mahalle içün ikişer bekçi 

istihdamıyla ücretlerinin ahaliden istifası lüzumu bildirilmiştir. Şehr 

içinde mahallatda ahali tarafından bekçi ta’yin ve istihdamında bir 

mahzur yoğ ise de sancak dâhilinde emniyet komisyonları teşkili halinde 

ahaliden bir kısmına silah ve vazife vermek icab edüb halbuki esliha-yı 

mukteziye ahaliyi İslamiyeye verse tecavüzatda bulunmak üzere bir 

teşvik zımmını addedecekleri ve ale’l-husus Ermeniler düçar-ı vehm ve 

telaş olacakları ve efkâr-ı faside ashabının bu ciheti Avrupa’ya işaa ve 

i’lan eyleyecekleri ve Hristiyanlara silah vermek ise bi’l-vücuh gayr-i caiz 

idiğü (olduğu) cihetle böyle Ermeni sakin olan mahallerde emniyet 

komisyonu teşkilinde hiçbir faide mutasavver (düşünülmüş, akıl kabul 

eder) olmadıkdan başka mahzuratı mucib olacağı bedihidir (açıktır). 

Malumı hidiv-i azamileri olduğu üzere mukaddema Sivas vilayetiyle 

Yozgad, Kayseriye’de hezeyan-name neşrine ve sair cinayata… 
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Tasaddi eden (kalkışan) Ermenilerden Ankara mahkeme-i 

istinafının hükmi ve mahkeme-i temyizin tasdiki üzerine şeref-sudur 

olan ferman-i mehabet ünvan-ı cenâb-ı hilâfetpenâhide isimleri ta’dat 

olunan beş nefer Ermeni canilerin nefs-i Ankara’da celb ve idamı ve 

diğerlerinin küreğe konularak teb’idi bu havalice Ermeni ve saire içün 

pek büyük ibreti ve hüsn-i te’siratı mucib olmuş ise de Avrupa’da 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/08/image0041.jpg
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bulunan Ermeni komiteleri icra ettikleri teşvikat-ı mefsedet-kâraneden 

dolayı kendi şahıslarına bir zarar terettüb etmeyeceğini (gelmeyeceğini) 

bildiklerinden memalik-i mahrusa-i şahanede sakin Ermenilerden düçar-

ı mucazat olmalarından müteessir olmayub bilakis bu hallerle iftihar 

eylediklerinden sarf eyledikleri mani’-i ve fire ile memalik-i mahrusa-i 

şahanede sakin Ermenilerin afiyet-i umuru idrakden aciz olan gençlerini 

itma’ ve iğfal ve ika’-i suriş ve cinayata teşvik ve igra (hırsını tahrik 

etmek) etmekte olduklarına ve geçen ki meselede milletleri efradından 

muhbirlik eden eşhası fırsat buldukça katl ve cerh ettirerek diğerlerini 

tahvif eylemekde (korkutmakta) bulunduklarına mebni mezkûr fesad 

komiteleri tarafından iğfal olunan eşhasın ika’-i habaset (kötülük) 

edememeleri içün asakir-i zaptiyeden birkaç müfreze iktiza eden 

mevki’alarda gezdirilmekde ise de Sivas vilayetinin Ankara vilayetiyle 

hem hudud olan mevakıanın tul ve vus’at hasebiyle eşhas-ı muzırra-i 

merkûmenin fırsat buldukça yine ika’-i cinayata cür’et edecekleri derkâr 

ve vilayatda mevcud zabtiyelerin bu ahvalin külliyen men’ine 

yetişemeyeceği bedidardır. Zabtiyeler tahsilat-ı emr-i mühimmi ve 

mehakimden taleb olunan kesanın celbi ve şimendüfer hattının ve 

postaların muhafazası ve sair hususat-ı mütenevvianın tesviyesi ve ale’l-

husus şimendüfer münasebetiyle Ankara’dan nakil olunan Bağdad 

postasının Sivas hududuna değin atmışbeş saatlik mesafeye kadar 

emniyet-i kâmile tahtında azimet ve avdetiyle meşgul olduklarından 

Avrupa’dan aldıkları ta’limatla hareket eden Mezifon ve Gümüşhacıköy 

Ermeni komitelerinin tertib ve sevk edecekleri Ermeni mütecasirinin 

gözlerini her an korkutacak ve hükümet-i seniyyeye sadık olanlara 

emniyet bahş olacak iki bölük nizamiye süvarinin Sivas ile Yozgad 

sancağı arasına vücudu muktezi (gerekli) olub nitekim Eskişehir 

kasabasında şimendüferin muhafazası içün iki bölük asker 

bulundurulduğu ve lede’l-iktifa vilayat-ı saireye böyle bölük bölük asker 

ikame edildiği cihetle ber-vech-i ma’ruz iki bölük süvari asâkir-i 

şâhânenin Merzifon ve Gümüşhacıköy kazalarından bed’ (evvel, 
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başlangıç) ile Akdağ, Boğazlıyan kazaları etrafında bulundurulması 

halinde Avrupa’daki komiteler ashab-ı cür’etden Ermeni tedarik etmeğe 

muvaffak olamayacakları ve şayet muvaffak olsalar dahi derhal derdest 

olunacağı şüphesizdir. Ber-vech-i ma’ruz iki bölük süvarinin mevaki-i 

mezkûrede kol kol geşt ü güzar etmekde ne efkâr-ı ecnebiye ne ahaliye 

karşı asla mahzur olmayub muhafaza-i asayiş içün muktezi efradın 

muntazaman sevki hukuk-ı mukaddese-i hükümetden olduğu der-kâr ve 

bilakis böyle vâsî yerler askerden hali kalınca ve bu fırsat üzerine iğfal 

olunmakda olan Ermeniler cinayata cür’etle derdest olunub te’dib 

olundukça o halde bed-hâhân-ı (kötü istekli) devlet ta’rizâta (devlet 

aleyhinde konuşmalar) daha ziyade tasaddi etmeleri (kalkışmaları) ve 

böyle yerlerin askerden hali bırakılması Ermenilere ibtida cür’et vermek 

badehu şediden icra-yı te’dibat eylemek (cezasını vermek) maksadına 

mübteni olduğu işaa eylemeleri varid-i hatırdır. El-hâsıl re’y-i 

çakerânemce Merzifon ve Gümüşhacıköy ve Akdağ Madeni ve 

Boğazlayan kazaları cihetlerinde daimi suretde iki bölük süvari asakir-i 

şâhânenin kol kol geşt ü güzar eylemelerin de dahilen ve haricen hiçbir 

mahzur olmadığından başka mahazir-i müstakbelenin def ü ref’ine 

medar (sebep) olacağı şüphesiz olduğundan ber-vech-i maruz iki bölük 

süvarinin mahal-i mezkûreye sevki ve Avrupa’dan gelüb Anadolu 

cihetine gidecek muharrerât (yazılı şeyler) ve risail ve gazetelerin 

postahane ve gümrüklerde fevkalâde dikkatle muayene edilmesi 

hususunun lazım gelenlere irade buyurulması muktezâ-yı maslahattan 

olduğunun arzıyla ol-babda. 

 

Aşağıda bulunan belge Edirne’de görev yapan bir ziraat 

müfettişinin Ermeni olaylarının gidişatı hakkında hazırlamış olduğu 

rapordur. Reşit Bey’in asli mesleği ziraat olsa da memleket meselelerine 

hâkimiyeti oldukça etkileyicidir. 
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Reşit Bey raporunda Ermeni olaylarına, olayların gidişatına ve 

Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika’nın tutumuna ilişkin değerli bilgiler 

vermektedir. 

 

Her ne kadar rapor üzerinde tarih yok ise de metnin içinde Berlin 

Konferansından bahsediliyor olması raporun 93 harbi sonrasında 

yazıldığını göstermektedir.  Ayrıca Berlin Konferansı görüşmelerinde 

lüzumsuz müzakere kapısı açılması Ermeni meselesini büyüttüğü tespiti 

dikkat çekicidir. 

 

Bilindiği gibi 1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı-Rus Harbinden yenik 

çıkmamız üzerine şartları çok ağır olan Ayestefanos Antlaşmasını 

imzalamak zorunda kalmıştık. Bu anlaşma ile batılı devletlerin Osmanlı 

üzerindeki hâkimiyeti azalınca ve Rusya’nın gittikçe artan sıcak denizlere 

inme niyetleri ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine batılı devletler Rusya 

üzerinde baskı kurarak Berlin’de bir kongre toplanmasına ikna ettiler ve 

bunun sonucunda yeni bir antlaşma yapılmasını sağladılar. 

 

Antlaşma gereği Osmanlı devleti Ruslara önemli oranda savaş 

tazminatı ödemeyi, ayrıca Ermeniler lehine önemli ıslahatlar yapmayı 

taahhüt etti. 

 

Reşid Bey’in raporunda belirttiği gibi de Berlin konferansında 

verilen taahhütler ve tavizler sonrasında yabancı ülkelerin de destek ve 

kışkırtmaları ile Ermeni olayları hızlanarak ve yayılarak artış gösterdi. 

Konunun detayları için Reşid Bey’in raporunun okunması 

gerekmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y.EE, Dosya No. 155, Gömlek No: 1, Tarihi: 29 

Zilhicce 1310 (14 Temmuz 1893), Konusu: Edirne Ziraat Müfettişi Reşit 

Bey’in (Ermeni) olaylarıyla ilgili yorumu. 
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Her devletin idare-i umur-ı dâhiliyesini az çok müşkülata düçar 

eden gavailin (musibetler, belalar) her zaman mevcud bulunacağı bedihi 

(aşikâr) ise de bidayetde ehemmiyetsizlikle telakki edilen mes’elenin bir 

hal-i keşmekeşde kalması ve indifaî (püskürtme) çarelerinin 

aranmasında vaki’ olacak mübalatasızlıklarla (itinasızlıklarla) beraber 

tedabir-i müttehazenin (kabul edilen) nefsü’l-emre ve hikmet-i 

hükümete müvafık olmaması bilahare düçar-ı müşkilat dahi belki 

temadi-i (devam etmek, sürüp gitmek) hayat-ı devlet-i sektedar edecek 

hal-i mümkünsüzlüğü icab ettirecek kadar vahim vuku’atın zuhuruna 
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be’is olacağı der-kârdır. Mes’uliyeti zamanımıza aid olmadığı halde emr 

ü tesviyesi hasbe’l-iktiza zamanımıza kalmış ve münasebet-i siyasiyesine 

göre bir hayli ehemmiyet kesb etmiş olan Ermeni mes’elesi bidayet-i 

zuhurundan beru (Ermeni meselesi ilk ortaya çıktığından beri) sür’at-i 

fevkalâde ile ilerü gitmeğe yüz tutmuş olduğundan ittihat olunacak 

tedabir-i mü’essire hakkında hükümet-i seniyye ne kadar düşünde 

becadır (yerindedir). Tamamıyla ta’yin-i hakikat edilmedikçe ve tedabir-

i dâhiliyye ile beraber hariçden ilga edilmiş fesadın hüküm ve te’sirini 

Avrura’da hususuyla Amerika’da semeresiz bırakacak (etkisiz kılacak) 

teşebbüsat-ı mühimme mefkud (kayıp, yok) bulundukça dâhile-i ittihaz 

olunan tedabir daima neticesiz veya az bir müddet içün hâsıl olan 

muvaffakiyet-i muvakkateden (geçici başarılardan) ibaret kalacaktır. 

Avrupa’ya ve Amerika’ya gerek berâ-yı tahsil ve gerek itmâm-ı 

(tamamlamak) tecârib (tecrübeler) zımnında vaki olan azimet-i 

acizanem zamanlarında Ermeni mes’elesine dair efkâr-ı umumiyenin ne 

merkezde olduğunu her zaman tedkik etmekle bir vazife-i sadakat ve 

hamiyyet bildiğimden her halde cereyan eden ahvalin 

neticepezir  (neticelenmiş) olacağına dair vukuundan evvel bir fikri 

mahsus hâsıl etmiş ve günden güne alev-riz (alevlenen), iştial olan 

(şiddetlenen) bu mesele-i mühimmenin kesb-i şiddet etmesini mucib 

olan ahvali dahi keşf etmekle muvaffak olmuş isem Ermenilerin ıslah-ı 

hallini müeyyed (doğrulanmış, sağlamlaştırılmış) olmak üzere Berlin 

Konferansı müzakâratında bile lüzumsuz bir müzakere kapısı açılması 

Ermeni erbab-ı fesadının düvel-i ecnebiye nezdinde ittihaz etmiş 

oldukları mevki’anın derecesini meydan-ı vuzuha (açıklık) isale kâfi 

olmakla beraber düvel-i muazzamanın bu meseleye müdahaleleri Berlin 

ahidnamesinin gösterdiği selahiyet icabından olmakla beraber Şark’da 

her devletin daha ziyade İngiltere’nin alakası bulunduğu bahanesiyle 

İngiltere’nin hükümet-i saireden hususuyla Fransa ve müttefiki 

bulunan Rusya devletlerinin müdahalesine lüzum göstermeyecek 

suretdeki evza’ (haller durumlar) ve hareketi Rusya ile Fransa’nın şu 
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aralık devlet-i aliyyeyi kendilerine celb etmekle politikalarına daha 

elverişli gördüklerinde müdahalat-ı vakıayı canlarına minnet bilerek 

uzakdan seyirci kalmağı itiyad etmişlerdir. Ermeni erbab-ı fesadı ise 

Avrupa’nın büyük şehirlerinde müteaddid fesad komiteleri teşkil ile 

matbuat vasıtasıyla yalan yanlış bir takım telgraf havadisleri işa’a 

eyleyerek efkâr-ı umumiyeyi aleyhinde tahrik etmekdedirler hükümet-i 

seniyye nazar-ı dikkati en ziyade İngiltere ile Amerika’nın bu babdaki 

meslek-i siyasisi üzerine ittifa etmek lazım gelir ki Amerika’da bulunan 

devlet-i aliyye sefirinin efkâr (fikirler) u harekâtı (hareketleri) pederinin 

eltaf u inayet-i seniyyeye karşı tezahür eden fikriyle mukayese 

buyurulduğu halde malum-ı âli buyurulacağı veçhile fazla söz söylemeğe 

lüzum ve hacet kalmayacağı gibi müsteşarlık ve baş kitabet vazifesi ifa 

eden Nurkiyan Efendi kulları nan u nimet-i devlete karşu belki ibraz-ı 

sadakat etmek arzusu hâsıl edilmekde ise de muma-ileyhin Ermeni 

milletine mensub olmasından dolayı Ermeni erbab-ı ihtilalinin harekât-ı 

vakıalarını nazar-ı bi-kaydiye almak mecburiyet-i maneviyyesinde 

bulunması bunların kolayca nail-i meram olmaları ümid ve cesaretlerini 

günden güne tezyid (artma çoğalma) ve teşdid (şiddetlenme) 

eylediğinden yakında Amerika’da büyük büyük nümayişlerin vuku’l 

istib’ad (ihtimal vermeyiş) olunacak halatdan (keyfiyet, durum) 

değildir. Bu hal Londra’da dahi aynı suretle cereyan etmekde ise de 

orada bulunan sefaret memurlarının Amerika’daki gibi memdud bir 

halde olmadığına nazaran merkez saltanat-ı seniyyece her halu kârlarına 

vukuf-ı tam hâsıl edilmesi me’mul olub Amerika’nın hal-i hazırıyla 

bırakılması caiz olamayacağı efkâr u hissiyat-ı sadıkane-i abidanemden 

bulunduğu cihetle arz ve beyan-ı hale cesaret olunmuşdur. Ol-babda ve 

katıbe-i ahvalde (bütün hallerde) emr ü ferman hazret-i veliyyül 

emrindir. 

 

Abd-ı Memlükleri Edirne Vilayeti Ziraat Müfettişi Reşid 
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Aşağıda bulunan belgeden Sivas’ın en önemli meselesinin 

Protestan ve Cizvit Mektepleri olduğunu öğreniyoruz. Sivas’a bağlı olan 

Karahisar-i Şarki’de de aynı sorun bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.DH.. Dosya No: 8, Gömlek No: 6, Tarihi: 

22 Muharrem 1312 (26 Temmuz 1894), Konusu: Sivas Vilayeti'nin 

umumi ahvali ve Ermeni Meselesi. 

 
Sivas vilayetinin ahval-i umumiyesi Ermeni mes’elesi hakkında 

bazı mütalaata dair atabe-i ulyâ-yı hazret-i hilâfet-penâhilerine bi’t-

takdim taraf-ı haksaraneme tevdi’ buyrulan layiha mütalaa-güzar-ı 

kemterânem oldu.  

 

İşbu layihada Ermeni fesadının menabi-i zuhuru (ortaya çıktığı 

kaynak) Protestan ve Cizvit mektepleri olub intişar-ı fesada dahi 

me’murlarımızın kusur ve müsammahaları sebeb olmakda bulunduğu 
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beyanıyla işbu mektebler hakkında maarif nizam-namesince muayyen 

olan hakk-ı teftişin vesait-i münasebe ile te’min-i icrası ve ba’dema bu 

kabilden olan mekatibin küşadında müşkilat ika’-i mekatib-i hususiye 

içün ahaliden akçe cem’ine meydan verilmemek üzere maarife aid 

varidatdan bunlara hisse ikrazı lüzumu gösterilmekde olub vakıa 

mekatib-i mezkûrenin ekserisi birer menba’-i fesad halinde olmağla 

bunların ahval ve malumat-ı dahiliyelerinin devletçe teftiş-i daimi 

altında bulundurulması derece-i vücubda olmasına ve fakat yalnız 

maarif nizam-namesi mucebince ders cedvellerine dair icra olunacak 

teftişat ile te’min-i maksad kabil olamayacağına mebni mekatib-i 

mezkûre ahvali resmen teftiş olunmakla beraber vilayetçe lisana aşina 

hafiyeler ma’rifetiyle dahi teftiş olunarak makasıd-ı vakıanın suret-i 

cereyanına ve ru’esayı erbab-ı fesadın kimler olduğuna kesb-i ıttılâ’a 

(kimler olduğunun öğrenilmeye çalışılması) çalışılması lüzumu 

komisyon-ı kemteranemizden bi’d-defaat verilen mazbatalarda beyan 

kılınmış iken henüz asar-ı icraatı görülemediği gibi Ermeni sakin olan 

vilayet me’murini içinde istikamet ve ehemmiyetine i’timad 

olunamayan büyük ve küçük me’murların heman azl u tebdilleriyle 

yerlerine devletçe mücerrebü’l-ahval me’murlar ta’yini maddesi dahi 

komisyon-ı memlükânemizce evvel ve ahir beyan ve iş’ar olunduğu 

halde Bâb-ı Âlî’ce bu cihet me’murinin maddeten tenkillerini mucib 

ahvalleri vuku’una tâlik edilmişdir. Halbuki gerek mekatib-i mezburenin 

hafi ve celi (gizli ve açık) teftiş ve gerek o kabilden olan me’murinin bila 

te’hir azil ve tebdili efkâr-ı kasıranemce (acizane düşüncemle) teskin ve 

itfâ-yı nâire fesad (fesat ateşini söndürmek) içün ittihazı mütehattim 

(alınması gerekli) tedabir-i esasiye (esas tedbirler) cümlesindendir.     

 

 Sivas valisi hakkındaki ifadatın hakikat ve mahiyeti şeref-taalluk 

eden irade-i isabet-ade-i hazret-i şehr-yârileri muceb-i âlîsince Sivas’a 

i’zamı mukarrer olan me’mur-ı mahsusun icra edeceği tahkikat netayici 

ile tezahür edeceği derkârdır. 
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Mekatib-i hususiyeye maarif varidatından devletçe iane i’tası bir 

gunâ faideyi muceb olamayacağından başka esasen münasibi dahi 

olamayacağı gibi sicil-i nüfus kuyuduna ve tahkikat-ı resmiye-i ahireye 

nazaran layiha-i mezkûrede vilayetin nüfus-ı umumiyesine ve Ermeni 

nüfusuna dair gösterilen mikdarlar biraz fazlalı bulunmuşdur. 

 

 Ermeni mes’elesinin indifâ’ına (savılmasına) delâlet edeceği 

beyan olunan tedabirden Ermeni sakin olan vilayete jandarma usulünün  

ta’mimi ve efradının ve polisin tezyidi maddesine gelince mukaddema 

şeref-riz-i sünuh ve sudur buyrulan emr u ferman-ı hümâyûn-ı 

mülükâneleri mantuk-ı âlîsince jandarmanın tensik (düzenlenmesi) ve 

polisin tezyidi (çoğaltılması) mes’elesini müzakere etmek üzere teşekkül 

eden komisyon-ı naçizanemizce icab-ı maslahat nazar-ı dikkate alınmış 

ise de henüz bir neticeye iktiran edemeyüb Şûrâ-yı Devlet’çe der-dest 

müzakere bulunmağla tesri’-i ve canib-i umurdan görünmektedir.  

 

 Redif debboyları (redif silah depoları) muhafazasında bulunan 

efrad-ı ihtiyadiye yerine asakir-i muvazzafa istihdamı muhsinatı mucib 

olmaz denemez ise de ne dereceye kadar kabil-i icra olabileceği makam-

ı ser-askerice ta’yin olunacak mevaddandır. 

 

Sivas vilayetinde müstahdem fahri müdirler yerine me’murin-i 

muvazzafa istihdamı maddesi Bâb-ı Âlî’ce derdest-i muhabere ve 

müzakere ise de ehemmiyet-i maslahata nazaran tesri’i icraatı 

lazımeden görünmekde olduğu gibi bi’l-umum me’murinin tahlifi 

(yerine birini vekil bırakması veya yemini) hususuna dahi zaten irade-i 

seniyye-i hazret-i padişâhileri şeref-sudur buyrulmağla icabı icra 

olunmakdadır. 

 

Tekalif-i tarik bakayasının afvı maddesinin Ermeni fesadına 

pekde taalluku (ilgisi) olmayub zat-ı madde-i umuma aid olmağla böyle 
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bir muamele icrasına devletçe esasen lüzum görülür ise mahalleriyle ve 

nafia nezaretiyle bi’l-muhabere icabına bakılmak lazım geleceği 

derkârdır. 

 

Ermeni erbab-ı fesadının ika’atına müsaid olan kızılbaşların 

tashih-i i’tikadı (itikadlarının düzeltilmesi) içün mesacid ve mekatib 

te’sisi faideden hali olmayacağı (mescid ve mektep açılmasının faydalı 

olacağı) cihetle devletçe icabına bakılmak münasip olur. Mamafih 

bunun nefi ve tesiri zamana muhtaç olmağla anın icabına teşebbüsle 

beraber hal-i hazır içün şimdiden icab eden köylere bazı vilâyata 

gönderildiği misillü muktedir ve mütedeyyin vaizler ta’yin ve irsaliyle 

merkûmların tashih-i akaidine bakılması lazıme-i haldendir.  

 

Ermeni sakin olan vilayatdan (vilayetlerden) icab edenlerin 

hafiye tahsisatı ahiren tezyid kılınmış olmağla layihanın bubabdaki 

mündericatı saye-i kudret-vaye-i hazret-i padişâhilerinde husul-pezir 

olmuşdur. 

 

Evrak-ı mevdu’anın emr u ferman-ı hazret-i veli-ni’met bi-

minnet-i a’zamileri üzerine yine takımıyla arz u takdimine cür’et kılındı. 

Katıbe-i ahvalde emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emr efendimindir.  

Fi 14 Temmuz Sene (1)310 (26 Temmuz 1894) 

Dahiliye Müsteşarı Ahmed Refik Kulları    
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Aşağıda inceleyeceğimiz belge de diğerleri gibi çok önemli 

bilgiler içermektedir. Her şeyden önce 1880 tarihli belgeden Ermenilerin 

otonomi istediğini ve bunu İngiliz ve Fransızların da desteklediğini 

anlıyoruz. 

 

Bu gelişme üzerine Sadrazam Said Paşa, Ferik Bekir Paşa’nın da 

dâhil olduğu iki kişiyi Halep’ten başlamak üzere kuzeye doğru 

Anadolu’yu teftişe yollamıştır. 

 

Söz konusu görevliler Haleb’den başlayarak Bitlis, Van, Erzurum 

ve Trabzon’a kadar olan bölgeyi gezerek inceleme ve tespitlerde 

bulunmuşlardır. Bu tespitlere göre Ermeniler en yoğun olarak 

yaşadıkları bölgelerde bile Müslümanların dörtte biri kadar nüfusa 

ancak sahiptirler. Dolayısı ila bunlara otonomi vermek mümkün değildir 

ve hiçbir akıl da bunu kabul etmez. 

 

Bu durumu Erzurum’da görüştükleri İngiltere ve Fransa 

Konsolosları ile yaptıkları karşılıklı görüşmede onlara anlatmışlar aksi 

halde böyle bir durumda Müslümanların heyecana gelecekleri bunun da 

ilerisi için iki toplum arasında sıkıntı olacağını belirterek konsolosların 

ikna olmalarını sağlamışlardır. 

 

Gerek bu belgede gerekse daha önce incelediğimiz belgelerde 

görüldüğü üzere İngiltere, Fransa vb. devletlerin Ermenileri Osmanlıdan 

ayrılmaları veya en azından otonom olmaları konusunda destekledikleri 

hatta isteklendirdikleri söylenebilir. 

  

1 Şubat 1898 tarihli raporda birbirinden önemli bilgiler 

bulunmaktadır. Samsun’dan başladığı anlaşılan seyahat Gümüşhane, 

Trabzon, Bayburt, Erzurum üzerinden Diyarbakır, Bitlis, İskenderun, Kilis 
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ve Halep’e kadar uzanmıştır. Gezi boyunca yollar köprüler ve gezilen 

yerlerdeki eğitim imkânları değerlendirilmiştir. 

 

Raporu önemli kılan diğer unsurlar ise geziye yabancı 

memurların da iştirak ettiğinin belirtilmesi ile raporu hazırlayan kişinin 

mühründe Ahmet Tevfik yazıyor olmasıdır. Bu kişi muhtemelen Ahmet 

Tevfik Paşa’dır. 

 

Belgelerde Gümüşhane’de tek odalı bir ilk mektep olduğu, 

Trabzon ile Erzurum arasında Kur’an-ı Kerim ve tecvid eğitimi verilen 

vakıf okulu olduğu, İskenderun’da Askeri Rüşdiye, Bitlis’de Askeri ve 

Mülki Rüşdiye mektepleri olduğu belirtilmiştir. 

 

Ayrıca ciddi bir yol sorunu olduğu, Diyarbekir’den Kilis’e kadar 

doğru dürüst yol olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Belgelerde Ermeni meselesi, Hamidiye Alayları ve yabancı 

unsurların ajanlık faaliyetleriyle ilgili de ipuçları bulunmaktadır. Buna 

göre İngiltere’de yayınlanan Daily News ve Daily Telegraf Gazetelerinin 

muhbirlerinin  (muhabir) illegal yollarla Erzurum’a gelerek burada İngiliz 

konsolosu ile görüşme halinde olduklarını keza İngiliz ve Amerikan 

misyonerlerinin de hoca olarak geldikleri bölgede konsoloslarla ilişki 

içinde olup ajanlık faaliyeti yürüttükleri belirtilmektedir. 

 

Söz konusu unsurların Ermenileri ayaklanmaya sevk ettikleri 

açıkça belirtilmektedir. Bu cümleden olarak gazeteci kimliğiyle illegal 

olarak bölgeye gelen İngilizlerin nasıl provakasyon yaptıkları da 

belgelere yansımıştır. 
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 Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.MYD, Dosya No: 20, Gömlek No: 87, 

Tarihi: 9 (N) Ramazan 1315 (1 Şubat 1898), Konusu: Anadolu 

vilayetlerinin ahvali. 
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Hasbe’l-icab Anadolu’da bazı vilayat-i şahânelerine ber-mantuk 

ferman-ı hümâyun geçen Teşrin-i evvelde i’zam olunan hey’etde lütfen 

kullarının dahi bulunmaklığım irâde-i mekarım-ade-i Cenab-ı 

Zıllullahileri mukteza-yı alisinden olmağla der-i aliden hareketle ibtida’ 

Karadeniz sahilinde Trabzon vilayet-i celilesine muvasalat olundu gerek 

makarr-ı vilayet ve gerek mülhakatda ticaret ve askerlik nokta-i 

nazarlarından vilayet-i müşarün-ileyhanın mine’l-takdim haiz olduğu 

ehemmiyet malum olmakla beraber vilayetin vasıta-i terakki ve ümranı 

demek olan tarik ve meabir ve emr-i ehem ve maarifin pek ziyade nazar-

ı i’tinadan ve dil-hâh-ı terakki-i (arzulanan ilerleme) intinah cenâb-ı 

tacdâr-ı a’zamilerine tevafuk edecek mertebede dur bırakıldığı meşhud-

ı çakerânem olmuşdur. Vilayet-i müşarun-ileyhide yolların fıkdanıyla 

(yokluğuyla) beraber nevahi (nahiye) ve kazaların sırf nazar-ı liva 

merkezlerinde bile usul-ı cedide üzere talim ve tedrisü’l etfâle hidmet 

edecek mekatib-i ibtidaiye ve taliyenin devr-i mes’ud-i hümâyunlarında 

vücuda gelen terakkiyat aliyeye nisbetle böyle bütün vücudu yok 

denebilecek bir halde görülmesi hasbe’l-ubudiyye da’i-i te’essür 

memlükânem olmuştur şöyle ki merkez vilayetde mücerred saye-i 

seniyye-i mülükânelerinde teessüs etmiş olan idadiye ve rüsdiye-i 

mülkiye ve rüşdiye-i askeriye mekteplerinin cesameti ve ehemmiyet-i 

hazireleriyle mütenasib olacak ve lüzumu mertebe talebe yetiştirecek 

iptidaiye mektepleri mevcud olub başlıca iki bab mekteb-i ibtidaiyenin 

koca bir merkez vilayete tesbitle la şey hükmünde bulunduğu derkârdır 

Samsun müstesna olarak vilayetin ikinci derecedeki livalarının madûd 

olan kazası Gümüşhane kasaba-i cesimesinde dahi şimdiye kadar küşad 

edilmiş olan iptidaiye mektebi yalnız bir babdan ibaret olub Trabzon’dan 

Erzurum’a kadar yollar üzerinde tesadüf edilen kaza ve nevahilerde 

elyevm usul-ı atika üzere cüziye-i Kur’an-ı Kerim ve tecvid tahsiline 

mahsus birkaç bab vakıf mekteplere tesadüf olunmuş ise de bunların 

derece-i tahsillerinden devlet ve memleketçe bir fâide hâsıl olmayacağı 

malumdur vilayet-i müşar-ileyha maârifinin dil-hâh-ı âli hilafına olarak 
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terakkiden bu derecelere kadar mahrum kalması esbâb-ı istiknah 

olduğu sırada bu mektebler içün lazım gelen mualliminin ve hademenin 

isdihdamına kâfi tahsisatın mevcud olmadığı kaziyyesi bahane 

edilmekde ve halbuki senevi bir çok masarif-i ihtiyariye merkez 

vilayetde bir de darü’l-mu’allimin küşad edilmeğin bundan dahi lüzumu 

mertebe istifade edilmemesi şayân-ı istifrab-ı ahvalden bulunmaktadır. 

Tahkikat-ı hususiye-i çakerâneme nazaran mekatibin terakkiyesine 

masruf olması lazım gelen tedabir-i ciddiye deki noksan maarif 

müdürleri tarafından Maarif Nezaret-i Celilesine vukuu bulan marûzatın 

te’sirsiz birakılmakda olmasından ve binâen-aleyh mâarif me’murları 

dahi vazifelerinin ifası emrinde iltizam-ı teseyyüb (kayıtsız kalmak) 

rehavetle bu emr-i ehemmi büsbütün metruk bir halde bir ağı vermekde 

olmalarından neş’et etmektedir ve bir de taraf-ı zi-şeref hazret-i 

hilafetpenahiden maarif namına varidat-ı öşriyeden ifraz (ayrılan) ve 

ihsan buyurulan tahsisat-ı seneviyenin kifayeti derkâr olduğu ve bu akçe 

vilayetlerce tamamıyla bi’t-temsil Maarif Nezaret-i Celilesine irsal 

kılınmakda bulunduğu halde vilayetin terakkiyat-ı ilmiyesine kâfi olacak 

mikdar mahallinde ve icab eden kaza ve nevahide bırakılmadığı içün 

matlub-ı hümâyûnları dairesinde maarifin terakki ve ta’ammüm 

edemeyeceği söylenmektedir. İskenderun’a kadar geşd ü güzâr 

ettiğimiz vilayetde her nasılsa muallimleri na-tamam kalmış ve program 

ve tahsilleri muntazam bulunmuş olan mekatib-i rüşdiye-i askeriyeden 

başka maarif nezareti namına vücudunu tasavvur eylediğimiz belli başlı 

mekteplere tesadüf olunamayub hususuyla Bitlis vilayet-i celilesinin 

merkezi olan beldede rüşdiye-i askeriye ve mülkiye olarak iki bab 

mükemmelce tali mektebler inşa edilmişken bunlara şakird (öğrenci) 

yetişdirmeye mahsus bir bab mekteb-i ibtidaiyenin tesis ve küşad 

edilmemiş olması hey’et-i teftişiye efradı kullarınca dâi-i teessür olmuş 

ve evlâd-ı memleketin sudur… 
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Dilarâ-yı tacdârilerinde iktisab-ı feyz ve irfan olmaları emrinde 

râygân buyurulan inâyât-ı mehâsin-gâyât cenâb-ı veli-nimet-i 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/07/image0043.jpg
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azimilerinin dil-havâh-ı âlisi hilafına olarak daire-i aidesinin bu babda 

göstermiş olduğu rehâvet ve ihmâl ve bi’l hassa arz-ı şâyân-ı muvaddan 

gösterilmişdir. 

 

Tarik (yol) ve maabir (köprüler) bahsine gelince Trabzon’dan 

Erzurum’a ve Erzurum’dan Hasan Kal’aya kadar mevcud olan yollar yol 

halinden çıkarak fevkalade bir suretde tamire muhtaç olub şu kadar ki 

Bitlis’e bir buçuk saat mesafede başlayan şose ile Diyarbekir’e doğru 

inşasına başlanılan ve gayetle hasbe’l-mürur Mutki dağlarından güzar 

eden tarikin altı saat mesafesinin imtidadında (uzanıp gitmek) tesviye-i 

tedabiyesine Bitlis Valisi Ömer Beğ kulları tarafından himmet edilerek 

gelecek ilkbaharda kısım-ı mütebakiyesinin (kalan kısmının) dahi saye-i 

seniyyelerinde ikmal ve tamam edileceği anlaşılmıştır. Diyarbekir’den 

on sekiz saat mesafesi bulunan Siverek kazasına ve oradan Halep 

vilayetinde kâin Kilis’e kadar şose ve muntazam yollara tesadüf 

edilmeyüb ber-vech-i ma’rûz Diyarbekir’den Siverek’e kadar vaktiyle 

teftiş-i askeri komisyonu re’is-i sânisi müteveffa İsmail Paşa’nın inşa 

ettirdiği şose ile merkez vilayetden Samsun’a kadar inşa ettirdiği diğer 

şosenin mürur-ı zaman ile harab olduğu tahkik kılınmışdır ki Karadeniz 

sahilini Diyarbekir’e rabt eden ve mahall-i ticaretiyle mevaridat-ı 

askeriyesini sevk ve celbe hizmetinden dolayı ehemmiyet-i 

fevkaledeyi haiz bulunan bu yolların saye-i mülükânelerinde ez ser-i 

nev tecdid (yeni baştan yapılması) ve tamir edilmesi tahte’z-

zimmetdedir. Halep vilayetinde mevcud yollara ise yalnız merkez 

vilayetden İskenderun Körfezine ve Kilis’den birkaç saat mesafe ile 

Haleb tarikine kadar temadi eden şoseden gayri muntazam yol mevcud 

olmayub vali-i sabık müteveffa Cemil Paşa’nın isr-i gayreti olan bu 

tarikin şimdiye kadar hal-i aslide bırakılarak harabeye yüz tutan aksamı 

vali-i lâhık Ra’uf Paşa bendeleri tarafından tamir ettirilmektedir. Balada 

maruz-ı mevaki beynindeki tarik-i muvasalanın şimdiye kadar temdid 

edilmemesi (uzatılmaması) ve arazinin düzlüğüne inzimam eden 
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malzeme-i inşa’iyenin dahi gayet suhuletli ve civar noktalardan tedarik 

olunmak imkânı ile beraber bu ana kadar hazine-i celilelerinden sarfına 

müsaade buyurulan mebaliğ-i defdire ile inayet-i mükemmeli temür 

(demir) yolları inşasıyla mümkünatdan iken zikr olunan şoselerin yoluyla 

na tamam ve ekseri cihetlerce bütün gayr-i mevcut bırakılmış me’murin-

i hükümetin adem-i dikkat ve rehavetlerinden ileri gelmiş bir keyfiyet 

olduğu istidlal (delil ile anlamak) kılınmaktadır yollara dair me’murin-i 

âidesinden ve sair hafi-celi (gizli-aşikâr) icra kılınan tahkikatdan 

müsteban olduğuna göre yol parası namıyla amele-i mükellefeden 

senevi tahsil kılınmakda olan akçe ekseriyetle nafiadan alınan emr 

üzerine vilayetlerden nezarete irsal kılınmakda ve binaenaleyh inşaat 

gerü kalmakda imiş turuk ve maabir inşaatının esbab-ı te’essiri her 

neden ibaret olur ise olsun nezd-i ilhâm-vefd-i tacdârilerinde 

ehemmiyet-i ziraiye ve ticariyesi ve arazisinin bir kat inbatiyesi 

müsellem olan Anadolu ve Arabistan kıt’alarının turuk-ı muvasala (vasıl 

olmak, erişmek) ve muvarededen (gidip gelmek) mahrumiyeti sebebiyle 

memleketin ticaret ve servet ve ümranına müstaid olduğu mertebe-i 

terakkiyenin i’ta edilememesi mahzurundan başka inde’l-icab ordu-yu 

hümâyûnlar sevkiyat ve nakliyat-ı askeriye içün dahi pek büyük 

müşkilâta tesadüf edileceği der-kâr bulunmuş ve yar ve ağyarın taht-ı 

teslim ve tasdikinde bulunan yollarımızın şu hali saye-i seniyye-i 

mülükânelerinde icra eylediğimiz seyahat refiklerimizde olan 

ecnebilerin dahi her dakika meşhudları oldukça bu kullarına yolların 

fıkdanından (yokluğundan) naşi açılan sitemkârane sözlerin pek çok 

defalar anlamamazlığa gelerek yanlarından savuşmamıza mecburiyet 

hâsıl olmuşdur ki şevketlü efendimize karşu ifa eylemekde olduğum 

vazife-i ubidiyetkâranede doğruyu söylemek ile mükellef olduğum içün 

arzına cerait eyledim esna-i seyahatde tesadüf olunan ve devletin 

başlıca varidatından aşar ve ağnam gibi iki mu’tena mes’eleye müteallik 

hususât gayr-i marziyeden (razı olma) beride.. 
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Evrak Daily Telegraf Gazetesinin muhbiri Dilon 

Elyevm Erzurum mahbushanesinde mevkuf bulunan Kürd 

Mustiko yerine Daily Telgraf Gazetesinin muhbiri Dilon’nun teşvikiyle 

Ermeni Avak’ın çıkarılub Londra’ya Avam Kamarasına gönderilen sahte 

fotoğraf olduğu ve muma-ileyh Dikran Efendinin elinden alındığı. 
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…hazine-i celilelerinin bu menâbî-i varidattan hakkıyla istifade 

edemeyip pek çok zayiat vukua gelmekte olduğu kaziyesidir. Şöyle ki 

a’şarın müzayedesi zamanında aşayir-i akradın veya bir belde eşraf-ı 

mahal müzayedeye gelerek mesela bedel a’şarı yirmi yük (bir yük yüz 

bin akçe) tutan bir mahallin kendi aşiretimdir ben alacağım ve beş 

yükden ziyade değeri yokdur sözüyle tahdidatını pey (pay) sorulduğu 

esnada dermeyân (ortada olma) etmeleri sebebiyle müdahale-i vakıa 

yüzünden diğer taburları geri çekilerek o mahalin a’şarı kendisine elzem 

kılınmaktadır. Rüesanın (reisler) şu suretle aldıkları a’şar bedelinden 

saye-i şahânede teşkiline muvaffak olunan Hamidiye Süvari Alayları 

ümera ve zabitan maaşat havale nameleri ba’de’t-tenzil kısm-ı mütebaki 

içün dahi bir takım a’zâr-ı vahiye serdiyle hazineye teslim olunub 

varidat-ı devlet-ı bakayada bırakılmaktadır. Diğer cihetden rüesa-yı 

merkûmenin aldıkları a’şar efrâd-ı ahâli ve aşayirden tamamıyla tahsil 

olunduktan başka kabail efradından kendi namlarına bir nevi’ aidat dahi 

almakda olduklarından bu yüzden hem ahali ve tebe’a mutazarrır ve 

hem de hazine-i celileleri pek şiddetli bir suretde müteessir olmakda 

idiğünden şu yolsuzluğun saye-i muvaffakiyet-vaye-i mülükânelerinde 

bir an evvel def’ olunması lüzumu vacib-i kat’-i derecesindedir. A’şar 

meselesinde hazine-i celilenin istifadesini böyle  gayr-i meşru’ bir 

suretle duçar-ı hasar eden ru’esadan ve  ez-cümle Bitlis Valisi Ömer Beğ 

kullarının biz-zat abd-ı memlüklarına nakl ve hikâye eylediği veçhile 

Bitlis’de eşraf-ı memleketden bir takım mütegalibenin kendi hususat-ı 

zatiyelerine müteallik telgrafları servis suretiyle muhabere 

me’murlarına meccanen ve cebren keşide ettirüb hazine-i celilenin 

varidatına açıkdan açığa tecavüz etmekde olmaları bi-hakkın nazar-ı 

dikkati celb ve pek ziyade su-i te’sir ve teşhiri da’i-i mevaddan 

bulunmuşdur. 

 

Bitlis civarında kâin Mutki nam Kürd aşiretinin geçen ilkbaharda 

vergi hasılatınında maa-t-te’essüf zuhur etmiş olan vukuat-ı 
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serkeşhaneleri ihtimal ki ber-vech-i ma’rûz aşiret rüesasının ekserisi 

üzerinde a’şar bedeli iltizamını bakayada bırakmak ve zuhura gelen 

vukuatı makam-ı maziretde serd ederek hükümet-i seniyyenin metâlib 

ve tahsili esnasında avk u te’hirde bırakmak maksadıyla kasden ika 

edilmiş ve el-yevm dahi mezkûr aşiretin bu makule ahval-i serkeşhanesi 

işidilmekde bulunmuş olduğundan a’şayir-i ekrad tarafından vukua 

getirilmekde olan bu kıyamlar ile iltizamı deruhde eden ru’esanın hile ve 

hüd’aları arasında bir münasebet-i gayr-i meşrua bulunduğu kaviyyen 

maznundur. Gerçi hükümet-i mahalliye marifetiyle pek yakın bir 

zamanda ulüvv-i makderet (büyük güç) Cenâb-ı padişahilerinin tevkifat-

ı mahsusesiyle bunların taht-ı itaate alınacağı umur-ı tabiiyeden olmakla 

beraber fî-maba’d (bundan böyle) bu gibi vukuat zuhuratına meydan 

verilmemek ve saltanat-ı seniyyelerinin Kürdistan havalisindeki münafi’ 

mülkiye vesayesiyle ve ma’liyesini teminen tedabir-i mahsusa ittihazına 

lüzum-ı kavi (çok gerekli) olduğu derkârdır (açıktır). 

 

Bitlis’den mürurumuz esnasında oradaki İngiliz Konsolosuyla 

ecnebi misyonerlerinin refikimiz Mösyö Hopvörs’a vermiş oldukları 

malumat üzerine gerçi havali-i mezkûrede asayişin muhtelı (bozuk) 

olduğu beyanıyla hükümet-i seniyyeleri aleyhine muma-ileyh Avrupa ve 

Amerika’ya ba-telgraf havadis vermiş olması keyfiyeti hasbe’l-ubudiyyet 

mucib-i te’essüfümüz olmuş ise de bilahare ittihaz olunan bazı tedabir 

semeresiyle serd olunan kuvve-i iknaya muhbir muma-ileyhin bu-babda 

aldığı malumatı hükümden düşürecek iknaına hidmet edildiğinden 

verdiği havadisi yine kendi imzasıyla Diyarbekir’den ba-telgraf tekzib 

eyleyüb bu vakıa’nın saye-i muvaffakıyet-i seniyyelerinde candan haiz 

ehemmiyet bir ciheti kalmamıştır. 

 

Diyarbekir’de bulunduğumuz esnalarda Ermenilere dair Mösyö 

Hopvörs’ün telgrafla bir münasebetsiz havadis işaına sebebiyet veren 
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hal ise Diyarbekir Valisi Halid Beğ kullarının tedbirsizliğinden ve umur-ı 

hariciyeye adem-i vukufundan ne’şet etmiştir. 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/07/image0063.jpg
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…çünki Bitlis’den hareketle hey’et namına sekiz on odalı mefruş bir 

hanenin münasib bir noktada tedarik edilmesi lüzumu Sırrı kulları 

tarafından ve hey’etin hareketi dahi Vali Ömer Beğ tarafından ba-telgraf 

müşarün-iley Halid Beğ’e bildirilmiş ve her gittiğimiz yerde hey’etin 

ikametine tahiyye edilen hane Müslüman mahallesinde tedarik edilerek 

bu da ecnebi refiklerimizin arzu etmediğimiz kesan ile görüşmelerine bir 

dereceye kadar kadar mani olacak tedabirden madud bulunmuş iken 

müşarün-ileyhin bil-akis Ermeni mahallesinde murahhasa hanenin 

karşusunda vuku’utda zimedhal bir şahsın hanesini tedarik ve ihzar 

eylediğinden mezkûr hanenin nerede ve kimin olduğunu bi’t-tabi’ 

kable’l-muvasalat (vasıl olmak, erişmek) haber alamayan hey’etimiz 

doğruca oraya indirilmiş hanenin münasebetsizliği ve kimin olduğu 

haber alındıkdan sonra cümlemizin mucib-i te’essüfü olmuştur. Ferdası 

günü müşarün-ileyh Agob aramızdan haberdar olarak dahi lacilel-ziyade 

nezdimize geldikde “misafir bulunduğumuz hane matlube muvafık 

değilse tebdil edelim ve böyle bir hey’etin geleceğinden malumatım yok 

idi” diyerek makam-ı inkârda bulundu ise de Valinin teklifine 

muvafakatla diğer bir haneye nakil etmek umumun nazar-i dikkatini celb 

edeceği ve ale’l-husus mutaassıb Mösyö Hopvörs bu misillü ahvalde 

iknâ’a çalışmak matlubumuzun aksini intaç edeceği cihetle naçar-ı 

mahal-i mezkûrda daha iki gice kalınmağa mecburiyet hâsıl olmuş ve bu 

esnada taht-ı tarassudda bulundurduğumuz Mösyö Hopvörs min gayr-i 

me’mul bir Ermeni habisiyle vukuu bulan mülakatı neticesini telgrafla 

mensub olduğu gazeteye bildirmiştir. 

 

Mâhâzâ Mösyö Hepvörs’ün icra eylediği tahkikat-i umumiyesi 

netayic-i saye-i muvaffakiyet-vaye-i cenâb-ı hilafet-penahilerinde 

hükümet-i seniyyelerinin tamamiyle lehinde dimek olub aleyhimizde 

olarak yazdığı şu iki telgrafın vukuat-ı meşhudeye nisbetle 

hükümsüzlüğü Avrupada’ki erbab-ı muhakemece sabit olacağı gibi 

refakatimizdeki ecnebilerin bütün kontrol-ı tahtında icra-yı tetkikat 
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eyledikleri şayi’a-i garazkarini ortaya atabilecek erbab-ı i’tiraza karşu 

tahkikatın suret-i bi-tarafanede cereyan ittiğini göstermek faidesinden 

hali değildir min gayr-i haddin me’mul iderim. 

 

Ermeni igtişaşatının (kargaşalığının) esna-yı vuku’unda 

(başlangıcında) ve daha evvelce İngiltere’de tab’ olunan Daily News ve 

Daily Telgraf Gazeteleri muhbirlerinin ne veçhile Erzurum’a girebilmiş ve 

oradaki İngiliz Konsolosu Mösyö Gravis ile İngiliz ve Amerikan 

misyonerler ile müştereken ne suretle Ermenileri isyana teşvik etmek 

mel’anetinde bulunmuş olduklarına dair tarihi mezkûrda Erzurum’daki 

Hıncak komitesi icra me’muru iken muahharen izhar eylediği nedamet 

üzerine afv-ı hilafet-penahilerine ve Müfettiş-i Umumi Şakir Paşa 

kullarının delaletiyle Erzurum Polis İkinci Komiserliğine ta’yin kılınmış 

olan Dikran Efendi’nin Erzurum’da bulunduğumuz hengâmda abd-ı 

memlüklerine vermiş olduğu arizalarla Daily Telegraf Gazetesinin 

muhbiri Dilon’un bir Ermeniyi Kürd kıyafetine koyarak aldırdığı bir 

kıt’a sahte fotoğrafı ve Sason vukuatını mübeyyin diğer bazı evrakı 

şayan-ı mütalaa gördüğümden melfufen hâk-i pâ-yi hümayun-i 

mülükânelerine takdim ederim. 

 

Nazar-ı hükümet eser-i mülükânelerinde gerçi vilayet-

şahanelerinin usul-ı umumiyesine ta’alluk eden hususatın cümlesi gayr-

i mastur (yazılmamış) olmakla beraber bilhassa Erzurum vilayet-i 

celilesinin haiz olduğu ehemmiyet birkaç seneden beru bir kat daha 

nazar-ı alide kesb-i nezaket eylemiş olmakla ve hususuyla bu havalideki 

Rusya ve İngiltere konsoloslarının etvar (tavır) ve hareketleri ceht ceht-

i dai-i (sebep) iştibah (şüpheli) bir halde bulunmakla bunların hükümet-

i seniyyelerince taht-ı tedkik ve nezaret-i daimede bulundurulması 

ehem ve elzem bulunmuş ve Giresun’daki Rus konsolosu Mösyö 

Kolarev Mağul Ermenilerinden olub Rum olduğunu iddia etmekle 

beraber gayet allak (sözünde durmaz) olduğu gibi adeta hükümetin bazı 
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umur-ı mühimmesine hod be hod (kendi kendine) müdahale etmek 

derecelerinde tezyid-i (artmak) cür’et eylediği oradaki iskele me’muru 

Sadık Binbaşı Halil Efendi kullarından mesmu’-ı (dinlenilen) acizaneme 

olduğu cihetle merkumun dahi hareket ve muamelatı nazar-ı tedkikden 

dur (uzak) tutulmamağa şayan görülmüştür. 

 
Amerika hükümetinin Erzurum’da teb’a ve ticaret nokta-i 

nazarından haiz-i ehemmiyet bir münasebeti olmadığı ve Vali Ra’uf 

Paşa’nın inhası üzerine Bâb-ı Âlice merkumun me’muriyeti tasdik 

kılınmadığı halde el-yevm orada bir konsolos bulundurmakda olması 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/07/image008.jpg
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şayan-ı istigrab (şaşılacak) olduğu gibi erbab-ı ihtilale ders havaceliği 

(hocalığı) etmekde olan Amerikalı misyonerler ile bu konsolos 

arasındaki münasebetin nazar-ı dikkatden dur (uzak) tutulmaması 

muktezidir. 

 

Ecnebi refikimiz Mösyö Hopvörs (Hupvörs) Erzurum’da iken 

hükümet-i seniyyeleri aleyhinde bulunan İngiltere konsolosunun Vali 

Ra’uf Paşa kullarını sorduğu zaman “İncilde ayet nasılsa Ra’uf Paşa’nın 

sözleri de öylece doğrudur” (kendi inançlarına göre bir değerlendirme 

yapmışlar) cevabını aldığına ve müşarün-ileyhin ef’al ve harekâtına dair 

suret-i hususiye de icra eylediğim tahkikat dahi bunu müeyyed 

bulunduğuna mebni kendisünün saye-i seniyyelerinde oradaki tekmil 

ecnebi konsoloslarını elde eylediği istidlal (delil) kılınmaktadır. 

 

Erzurum’dan Bitlis’e gidiyor iken esna-yı rahda uğradığımız 

Bayburd Sancağına tabi Tutak nam diğerle Anteb kazasında istikbale 

gelen liva mutasarrıfı ve mevki’ kumandanı Miralay Cabbar Bey 

kullarının hudud-ı hakâniye ve bazı hususata dair verdiği malumat haiz-

i ehemmiyet görülmekle hatt-ı destiyle (el yazısıyla) ve fakat imzasız 

olarak kendisine tahrir ettirilüb manzûr-ı âli buyurulmak üzere 

takdimine cür’et kılınmışdır. 

 

Mes’eleyi zaileden bu ana kadar inayet-i hâk ile şevketlü, 

kudretlü velinimet bi-minnetimiz efendimiz hazretlerinin min indillah 

mevhub ve melhum olan ulv-i efkâr-ı şahaneleriyle her neye teşbis 

buyurulmuş ise lehü’l-hamdü ve’l-minneh (Allah’a hamd ve minnet 

olsun) pek büyük asar-ı muvaffakiyet husule gelerek yâr u ağyârın inzar-

ı hasedini kamaşdırmış olduğu gibi birkaç sene mukaddem tesisini 

muvaffakiyet-i hümayunları hiz-i ârây-ı husul olub umum Avrupa 

devletleriyle bilhassa İran ve Rusya hükümetlerinin nazar-ı dikkatlerini 

celb eden Hamidiye Süvari Alaylarının ta’lim ve terbiye-i askeriyeleri 
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emrinde bâb-ı ser-askeriden intihab ve i’zam olunan ümera ve zabıtanın 

bazıları müsinn ve ekserisi ta’lim ve terbiye-i askeriye hususunda gayr-i 

muktedir bulundukları esna-yı seyahatde meşhud-ı çakeranem olmuş ve 

bununla beraber bazıları malzeme-i beytiyye ve hususiyelerini tedarik 

içün efrad-ı aşayire müracaat ederek askerle zabıta arasındaki rabıta-i 

kanuniye ve nüfuz-ı askeriyelerini kesr ve ihlal eylemekde oldukları maa-

t-teessüf tahkik kılınmış ve mesmu’ olunmuş olub mezkûr alayların 

dilhah-ı âli hümayunları dairesinde en muntazam bir kuvve-i cünudiye 

(askeri kuvvet) olmak üzere yetiştirilmesiçün masruf olan bunca inayat-

ı şamilenin ehemmiyet-i aliyesiyle mütenasib ve yâr u ağyârın daha 

ziyade inzar-ı takdirini celb olacak suretde zabitlerinin hüsn-i intihâb ve 

idame-i intizamına bâb-ı askeriyece ehemmiyet verilmesi lüzumu zahir 

ve hüveydadır. 

 

Ma’ruzat-ı mülükâneme hitam vermemizden evvel şurasını da 

hak-i pây-i hümayun-ı mülükânelerine min gayr-i liyakat-i ariza-i şayan 

gördümki Hamidiye Süvari Alayları efradında meşhudum olan askerlik 

hâhişi (arzusu) kuru bir nümayişden ibaret olmayub efrad-ı merkûmenin 

heman ekserisi mükemmel ve muntazam tüfenk tedarikine fevkalade 

ehemmiyet vererek Rusya’nun üç lira kıymetindeki Berdan tüfenklerini 

on ve on iki lira kadar masraf ihtiyarıyla satun almakda ve bunların 

yedlerindeki tüfenklerin ecnası (cinsleri) muhtelifeden olması askerlik 

intizam nokta-i nazarından mahzuru dai (sebep) görülmekde olmasıyla 

saye-i seniyye-i kumandan-ı a’zamilerinde heb bir sistemde muntazam 

tüfenklerle teslih edilmeleri lüzumu min gayr-i haddin varid-i hatır-ı 

memlükânem olarak arzına cür’et kılınmakda ise de katıbe-i ahvalde 

emr ü ferman velinimet bi-minnet zi-kudret (kudret sahibi) şevketlü 

efendimiz hazretlerinindir.  

Fi 9 Ramazan Sene 1315 ve fi 19 Kanunisani Sene 1313 

Yaveran-ı hazret-i şehriyarlarından süvari mir-alayı kulları Ahmed 

Tevfik 
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Hasan Timur? Emin Paşalar yine avdet ederlerse sancakda katl 

ve gasb gibi ahval yeniden başlacaktır. Rusya’dan hicret ederek 

hududdan uzak bir mahalde iskânına irâde buyurulan Eyüp Paşa irâe 

(göz önünde) bulunan mahalde iskân etmedikde Ermenilerin karyelerini 

emvalini arazileri cebren zabt ve kendilerini itlaf ederek Rusya’ya firara 

mecbur ettiğinden bunların hakkında Avrupa gazeteleri birçok bendler 

yazmış oradan kaldırılmadı. Şu hal her daim şikâyet muceb olduğundan 

paşa-i muma-ileyhin gasb eylediği arazileri sahiblerine iade ve 

kendisinin Ermeni karyelerinden kaldırılması Der-saadet’deki komisyon-

ı mahsus Beyazıd sancağında bulunan Ermenilere verilmek üzere 

yirmibeşbin guruş Erzurum vilayetine gönderilmişdir. 

 

Vilayeti dahi Beyazıd mutasarrıflığına irsal buyurulmuş idi. Bu 

paradan yedibin guruşunu Ermenilere sarf ederek onsekiz bin guruş 
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kâmilen zimmetine geçirerek ma’zulen (azledilmiş) Der-saadet’e giden 

İbrahim Beğ’den istirdadıyla muhtaç-ı muavenet (yardım) bulunan 

Ermenilere tevdi’i hakkında Ermenilerin şikâyeti. 

 

İran ile devlet-i aliyye-i Osmaniye arasındaki ta’yini hududu 

Beyazıd cihetinden İranlular Dimyad …………..nahiyeleri temellük (sahip 

olmak) edildiği gibi Van ile Beyazıd arasındaki tarik-i askeriye dahi zabt 

etmişler idi Van’a gidecek yolcular bu tarafdan iki saat kadar mesafede 

ve arz-ı Osmani’de Van ile Ahlat içün diğer bir tarik-i araziyi dahi zabt 

edenler şimdilik Van ile evvelan Ahlat’a ma’tufdur (yönelmiş). İran’ın bu 

tecavüzata.. 

 

1912 tarihli belgeye göre Erzurum’da Ermeni ve Kürtler arasında 

karşılıklı bir mücadele yaşanmış ve her iki taraftan da çok sayıda ölen 

olmuştur. Daha sonra bunu haber alan Hüseyin Paşa’da bölgeye giderek 

güya bazı Ermeni köylerini yakmış. Buna ilişkin bilgiler Erzurum’da 

yayınlanan bir Ermeni gazetesinde yayınlanınca hükümet de konunun 

araştırılmasını istemiştir. 

 

Gazetede çıkan haberler bununla da sınırlı değildir. Türkleri pek 

sevmediği tarihi bilgilerde kayıtlı olan bir İngiliz politikacının da sözlerine 

yer verilerek askeri bazı görevlilerin değiştirilmesi istenmiştir. İngiliz 

politikacı William Ewart Gladstone’dur. Bulgar isyanını desteklediği de 

bilinen bu politikacının Türklerden pek hoşlanmadığı sözlerinden 

anlaşılmaktadır. 

 

Bu itibarla mahsadın Hüseyin Paşa’dan rahatsızlık duyulduğu için 

onun itibarsızlaştırılarak görevden aldırılmaya çalışıldığı bu nedenle 

çalışıldığı ısmarlama bir haber olduğu izlenimi vermektedir. 
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 64, Gömlek No: 194, Tarihi: 

21 Mayıs 1332 (3 Haziran 1916), Konusu: Ermenilerin Sivas’ta 

mağaralar kazarak birçok fedaiyle birlikte firar eden Rus esirlerine üç 

sene yetecek kadar erzak, bomba, mavzer ve çok sayıda silah silah 

yerleştirdiklerine ilişkin ihbarın tedkik edilerek gerekli tedbirlerin 

alınması. 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 

Umumi: 47522 / Şube 2 

Sivas Vilayetine Şifre 

 
 Ermeniler tarafından Sivas’ın dahil ve haricinde tahte’l-arz 

mağaralar harf edildiği (kazıldığı) ve bunlara birçok fedai ve üç senelik 

idareyi kâfi, erzak, bomba, mavzer ve birçok esliha yerleştirildiği ve bu 

fedailer miyanında Sivas’lı Kordoncu Murad ve Deveci Dikran gibi rüesa 

dahil olduğu gibi firara muvaffak olan Rus esirlerinin de bu mağaralara 

iltica eyledikleri Zaha Kaymakam-ı sabıkı Mesud Bey’in ihbaratına atfen 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

71 
 

Musul Vilayetinden bildiriliyor. Vilayet-i müşarün-ileyha ile bi’l-

muhabere icab eden tedabirin ittihaz ve neticenin inbası. 

Fi 21 Mayıs Sene (1)332 

Nazır Talat12   

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM. Dosya No: 19-05, Gömlek No: 112, 

Tarihi: 5 (C) Cemaziye’l-ahir 1337 (9 Mart 1919), Konusu: Ermeni Türk 

ilişkilerini incelemek için Anadolu'ya gelen Doktor Mor 

başkanlığındaki Amerikan heyeti. 

 
Bizzat hallolunacaktır. 

Konya vilayeti vekâletine şifre. 

Amerikalılardan Anadolu’ya giden heyetin başında Doktor Mor 

isminde bir zat vardır. Heyetin vazife-i asliyesi tehcir ve taktil işlerini 

yakından görüp tedkik etmektir. Doktor Mor, Türk muhibbidir 

(dostudur). Ermenilerin ortaya koyacakları Türk mezalimi meyanında 

vilayet-i şarkiyye ahali-i İslamiyesinin düçar oldukları Ermeni 

                                                           
12 Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İsyanları, T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (1878-1920), Ankara 
2007, Yayın Numarası  91, s-370 
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fecai’yinin de tezahürü menafi’-i milliyemizin mukteziyatındandır 

(gerekliliğindendir). Azimet veya avdetlerinde oraya uğramaları 

muhtemel olan hey’et-i mezkûrenin muvasalatlarında Konya’daki İslam 

muhacirlerinin bunlarla temasını ve şahidi veya bi’z-zat te’sirli olmaları 

lazım gelen feca-i-yi mezkûreyi hey’et-i mezkûre nazarından tesbit 

edecek müessir teşebbüsatında bulunmalarını te’min buyurunuz. Ve 

fakat milli bir tarzda icrası icab eden tezahürat-ı mezkûrenin me’murin-

i hükümet tarafından idare edildiğini hey’et-i mezkûreye katiyyen his 

ettirmemeniz ve neticeden malumat vermeniz mütemennadır.  

Şifre 

Ba-emr-i müsteşari tebeyyün edilmiştir. Fi 8 Mart Sene (1)335 (8 Mart 

1919)  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 53-2, Gömlek No: 12, 

Tarihi: 14 (L) Şevval 1337 (13 Temmuz 1919), Konusu: Ermeni 

tecavüzünden kaçan ahalinin dağlara iltica ettiği Ermeni tecavüzünü 

önlemek amacıyla seferberlik ilanına gerek olmadığı. 
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Dahiliye Nezaret-i Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 

Sivas Vilayetine Şifre 

13 Temmuz Sene (1)335 (13 Temmuz 1919) 

Cevap. 12 Temmuz (1)335 evvelce de tebliğ edildiği cihetle 

Ermeni kuvvetlerinin tecavüz ve taarruzları halinde orduca harekat-ı 

tedafüiyye (savunma ve müdafa hareketleri) icrası zımnında ordu 

komutanlığından ta’limat-ı mukteziye i’tası meclis-i vükela kararıyla 

harbiye nezaretine tebliğ edilmiş olub bundan seferberlik ilânına 

selâhiyet i’tası çıkarılamayacağı tabidir. Binaenaleyh seferberlik yolunda 

kumandanlıklar tarafından vuku’u bulabilecek tebligata havale-i semi’ 

(sözlerine) i’tibar edilmemesi lazım gelerek iş’ar-ı valaları üzerine bu 

kere icabının icrası içün harbiye nezaret-i celilesine beyan-ı keyfiyyet 

kılınmıştır.  

Ba-emr-i âlî-i nezâret-penâhi    
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Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi 

Şifre Telgrafname 

Mahreci Sivas / 13 Temmuz Sene (13)35 

Mühim ve müsta’celdir. 

 

İki günden beri on beşinci kolordu kumandanı Kâzım Karabekir 

imzasıyla yekdiğerini müteakib açık ve şifreli alınan telgrafnamelerde 

Ermeni müfrezelerinin hudud civarındaki İslam köylerinde bir takım 

cinayat-ı facia irtikab ederek ahali-i İslamiyenin hududumuz dahiline ve 

kısmen de dağlara iltica ettikleri ve son telgrafa nazaran da mezkûr 

müfrezelerin Pasin ve Karakilise ve Armutlu kurasına gelerek köy 

civarındaki çetelere ellerindeki üç kıt’a topu ta’biye (yerleştirerek) 

ederek anın kıtalarını hududa kadar sürdükleri bildirmektedir. Şu hale 

nazaran oralarda bir fevkaladelik his olunuyor. Gerçi bu halin şimdilik 

vilayetimizle alakası yok ise de muma-ileyh tarafından alınan diğer bir 
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telgrafnamede dahi İstanbul’dan emir almadıkça seferberlik ilanı 

hakkında cihet-i askeriyeden verilmiş emrin infaz edilmemesi ve aksi 

halde müsebbiblerinin mes’ul olacağı hakkında nezaret-i celilelerinden 

mukaddema tamimen vaki olan iş’ara mattli’ (vakıf) olunduğundan 

bahisle bir tehlike vuku’unda seferberlik ilanına selahidar (yetkili) 

olduğu ve hududa hiçbir Ermeninin girmesi ve millet-i İslamiyenin 

taarruzdan mahsuniyeti (saldırıdan korunması) içün iktiza eden 

tedabirin ittihazında serbest olduğu hakkında meclis-i vükela kararıyla 

harbiye nezaretinden kendisüne emir verilmiş olmasına mebni vaktiyle 

yazılmış bu ta’mimin geri alınması ve herhangi bir mıntıkaya taarruz 

vuku’unda vereceği seferberlik emrine her kim itaat etmezse divan-ı 

harbi kararıyla mahv ve ifna’ edileceği (zarar verileceği) bildirilmektedir. 

Cereyan-ı hale nazaran oralarca kariben seferberlik ilan edileceği istidlal 

olunmaktadır. Öyle bir hal vuku’unda mezkûr kolordu mıntıkası 

dahilinde olan Karahisar livasında da bu emrin tatbik ve icrası talep 

edileceği şüphesizdir. Böyle bir hal karşısında nezaret-i celilelerinin emr-

i ma’ruzuna ittibaen cihet-i askeriyeden verilecek seferberlik emrinin 

her hal ve tehlikeye karşı adem-i icrası mı yoksa muma-ileyhin bahs 

ettiği meclis-i vükela kararına ve düşman tarafından yeniden bir taarruz 

vuku’unda kuvve-i askeriye tarafından müdfaada bulunulması 

hakkındaki şifreli emirname-i nezâret-penâhilerine imtisalen icra 

edilecek harekat-ı askeriyeye muavenet ifası lazım geleceği şıklarının 

te’lif ve hallinde (çözümünde) tabii tereddüd hasıl olmuştur. Mes’elenin 

her iki noktadan haiz olduğu müsta’celiyet ve ehemmiyete nazaran 

salifü’l-arz iş’arat-ı muhtelifenin merkezce te’lifiyle emr-i sarih (açık 

emir) ve kat’i i’tasına müsaade buyrulması arz olunur.  

Fi 12 Temmuz Sene (13)35 (12 Temmuz 1919)  

Vali Reşid 

 

 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

76 
 

3.BÖLÜM 

MİSYONER FAALİYETLERİNİN ERMENİ OLAYLARINA ETKİSİ 

 

 Bu bölümde yapılan açıklamalar, yorumlar ve kullanılan belgeler 

olayın anlaşılması açısından son derece faydalı olacaktır. Muhtelif 

kaynaklarda belirtildiği gibi Ermeni sorununun ortaya çıkış nedeni olarak 

Rusya’nın, İngiltere’nin Anadolu ve Ermeniler üzerindeki güç mücadeleri 

ve diğer devletlerin buna katkısı gösterilmektedir. Bu doğru olmakla 

birlikte eksik bir tesbittir. 

 

 Aslında sorunun başlangıcında en önemli etken Rusyanın 

faaliyetlerinden sonra Amerika’nın tutumu ve misyonerlerin 

faaliyetleridir. Bunları aşağıda sırasıyla inceleyeceğimiz belgelerde 

anlamak mümkün olacaktır. Bununla birlikte bazı açıklamalar konunun 

anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

 

 Osmanlı topraklarında açılan ilk Amerkan şirketi Suriye’de 

açılmıştır. 1811 yılında ise İzmir’de Woodmas and Offley adlı şirket 

kurulmuştur. İzmir-Boston limanları arasındaki ticaretin artışına paralel 

olarak, Amerikan şirketlerinin İzmir’deki sayısı da artmaya devam 

etmiştir.13 

 

 Bu arada 1810 yılında Amerika’nın Boston kentinde kurulan 

American Board14 adlı misyoner örgütü 1840’lara kadar Kuzey ve Güney 

Amerika, Afrika, Çin, Hindistan, Pasifik adaları ve Osmanlı devletinde çok 

sayıda misyon istasyonu açarak çalışmıştır.15 Aslında Amerikan 

                                                           
13 Şenol Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, 
Ankara 2007, s-29 
14 American Board of Commissioners for Foreign Mission, (ABCFM) kısaca 
American Bord olarak da adlandırılmaktadır. Bu misyoner örgüt, bütün 
dünyanın protestanlaştırılması ile çok geniş bir coğrafyada örgütlenmiştir.  
15 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-53 
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misyonerlerinin çalışmalarının başlangıcı John Eliot’un 1658’de 

Amerika’da yaptığı İncil tercümesine dayanır.16  

 

 Önceleri Amerika için Osmanlı ülkesi ticari bir potansiyel iken, 

1819’dan i’tibaren misyoner faaliyetleri için uygun bir ortam olduğunu 

görerek bu çalışmalara hız vermişlerdir.  

 

 7 Mayıs 1830’da Amerika ile Osmanlı arasında imzalanan Seyr-i 

Sefain ve Ticaret Antlaşması’ndan sonra Beyrut ve İzmir’in yanında 

İstanbul merkez olarak işlerlik kazanmıştır. Misyonerlere göre İstanbul, 

Avrupa ve Asya bağlantısı nedeniyle diğer şehirlerden daha önemli 

görülmüştür.17 Bu antlaşma ile Amerika’ya önemli haklar tanınmıştır. 

Bunun sonucu olarak Amerikan tüccarlarının kanatları altında 

zenginleşen Osmanlı Ermenileri, XIX. Yüzyıldan itibaren Amerikaya göç 

etmeye başlamış, burada bir süre kalanlar da amerikan vatandaşlığına 

geçmiştir. Bu durum İzmir ve Boston’da Ermenilerden zengin bir 

zümrenin doğmasını sağlamıştır.  

 

 Osmanlı topraklarında 1815 yılında Mısır’da Board misyonerleri 

çalışmaya başlamış, önce Yahudilere, bunda başarılı olamayınca 

Müslümanlara, bunda da başarılı olamayınca Rumlara yönelmişlerdir. 

1829’dan itibaren de  Ermenileri proğramlarına almışlardır.18 

 

 Osmanlı topraklarına ilk ayak basan Protestan misyoner, 

1815’de Mısır’a gönderilmiş olan İngiliz Church of Missonary Society’e 

bağlı bir papazdır. Bu papazı, 1820 yılı başında İzmir’e ayak basan Pliny 

Fisk ve Levi Persons adlı Amerikan misyonerleri takip etmiştir.19 

                                                           
16 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-54 
17 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-33 
18 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-59  
19 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-66 
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 Amerikan misyonerleri ve Amerikan Protestan Kilisesi’nin 

faaliyetleri 1820’den itibaren Amerika’daki Türk düşmanı Ermeni 

propogandasının da dayanağı olmuştur. 1820’den itibaren ilk 

misyonerler Anadolu’ya gelmeye başlamış ve hedef kitle olarak da 

Ermeniler seçilmiştir. 1820’de ilk merkezi İzmir’de kurulmuştur. Daha 

sonra 1823’de Beyrut’da, 1831’de İstanbul’da, 1835’de Trabzon’da, 

1839’da Erzurum’da, 1847’de Antep’de, 1851’de Sivas’da, 1852’de 

Adana ve Merzifon’da, 1853’de Diyarbakır’da, 1854’de Maraş, Kayseri 

ve Urfa’da, 1855’de Harput’da, 1859’da Tarsus’da ve 1872’de Van’da 

merkezler açmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda 1860’larda Protestan 

Ermeniler Amerikan kitaplarını ve yayınlarını anlayabilecek seviyeye 

geldiler.20  Amerikalı misyonerler yukarıda izah edilen amaçlarla ilk 

olarak Osmanlı topraklarında okullar açmışlardır. 1827’de sadece 

Beyrut’da 13 okul açılmıştı. 

 

 Ermeni tarihçi Robert Mirak, Amerikan misyonerlerinin 

Ermeniler üzerindeki çalışmalarının Ermeni milliyetcilik şuurunu ortaya 

çıkardığını belirtmiştir. Mirak, Yunanlılar, Bulgarlar ve Makedonyalılarda 

ortaya çıkan milliyetçi şuurun aynısını Amerikalı misyonerlerin Osmanlı 

topraklarında yaşayan Ermeniler arasında çıkarttıklarını yazmıştır. 

Amerikalı tarihci Justin Mc Carty de Osmanlı kontrolünün dışındaki 

okulların Ermeniler arasında milliyetçilik duygularını ortaya çıkarttığını 

belirtmiştir.21   

 

 Başlangıçta Ermeni Patrikliği de misyonerlerin çalışmalarıyla 

Ermenilerin mezhep değişikliğine zorlanmlarına ve bunun sonucu olarak 

Protestanlığıa geçmelerine karşı çıkmıştır.22 

                                                           
20 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-63 
21 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-56-57 
22 Şenol Kantarcı, a.g.e. s-71 
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Misyonerler 1840’dan sonra Amerika’ya Ermeni öğrencileri 

götürülerek teoloji (Hristiyan din bilgileri ve Protestanlık) eğitimine tabi 

tutulmuşlar, bu arada bunlara Türk düşmanlığı da aşılanmıştır. Daha 

sonra bunların geri gelmesi sağlanarak Ermenilerin teşkilatlanmasına 

zemin hazırlanmıştır.   Zaman içinde İngiliz protestan misyonerleri de 

devreye girerek Ermenilerin hem mezhep değişikliğine katkı sağlamışlar 

hem de onların Osmanlıya isyan hareketlerine destek vermiş ve onları 

teşkilatlandırmışlardır. Bu süreçte Fransızların da önemli desteği 

olmuştur. Bunlara ilişkin belgeler bundan sonraki bölümlerde tek tek 

incelenecektir. 

 

Belgenin transkripsiyonlarından da anlaşılacağı gibi 

misyonerlerin ilk hedefi Ermeni milletinin mezhebini değiştirmeleri için 

faaliyete bulunmak olmuştur. Bunun içinde öncelikli hedef olarak 

kendilerine istedikleri gibi şekillendirebilecekleri genç nesilleri hedef 

seçmişler. Bunu yapabilmek için çocuklara aylık ödemeler de 

yaptıklarından bahsediliyor olması uygulanan politikanın uzun vadeli 

planlar çerçevesinde ve sermaye desteği de olan bir üst akıl tarafından 

organize edildiğini ortaya koymaktadır.  

 

Osmanlı aslında yapılmak istenenin farkına varmış ve tedbir 

almak istemiş ise de bunda başarılı olamadığı ortadadır. Bir tarafta 

tespit edilebilenleri oradan uzaklaştırmış ise de başkaları gelmiş veya 

çalışmalarını başka tarafa kaydırmışlardır. Daha önce okuduğumuz 

belgelerden de gördüğümüz üzere durumun tespit edilmesinden sonra 

ileriki yıllarda Amerika hükümeti çerçevesinde yapılan hukuki girişim ve 

destek arayışlarına karşılık bulunamamış, aksine Amerikan hükümetinin 

misyonerlere açık desteğiyle karşılaşılmıştır. 

 

Osmanlının içinde bulunduğu durum ve yaşanan savaşlar 

neticesi içte ve dışta yıpranmış, yıpratılmış olması da ciddi anlamda 
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olayların üzerine gidilmesini engellemiştir. Sonuçta da önü alınamaz bir 

isyan hareketi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Üstelik Birinci Dünya Savaşı 

gibi bir büyük badire ile birkaç cephede uğraşmak durumunda olduğu 

bir dönemde.    

 

Arşiv Fon Kodu: C..HR.. Dosya No: 100, Gömlek No:  4959, 

Tarihi: 29 Ca 1260 (16 Haziran 1844), Konusu: Trabzon'da bulunan 

Amerika papasları Ermeni çocuklarını okutarak kendi mezheplerine 

celb ettiklerinden ve bunun mehazirinden dolayı ittihazı lazım gelen 

tedabire dair tezkere.  
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Devletlü, atufetlü, re’fetlü, seniyyü’l-himem efendim hazretleri 

Amerika devleri papaslarından Trabzon’da bulunan çend nefer 

papaslar Ermeni milletinin bazılarını yanlarına celb ve ameleye ibtidar 

eyledikleri mahzurdan salim olamayacağı cihetle keyfiyyet-i nazariyyet 

celile-i hariciyeden bâ-müzakere Der-saadetde mukim devlet-i 

müşarün-ileyha maslahatgüzârı tarafına bildirilerek merkum papaslara 

tenbih-name ısra kılınacağından haklarında şikâyet-i cedide vukuu 

bulmayacağına dair takrir takdim olunmuş ve suret-i hale nazaran 

husus-ı mezbur usul-ı devlet aliyeye münafi (aykırı) olduğundan uslub-ı 

hakimâne ile ref ve teb’idleri (uzaklaştırılmaları) lazım geleceği giçen 

hafta imzalanub takdim ve ibcal olan fermannâme sami-i hazret-i 

vekâlet-penâhide hisse-güzar (hissesine geçirme) tezkâr buyurulmuş 

(zikredilmiş, hatırlatılmış) olub bunların işbu meslekleri bi’l-vücuh usule 

mugayir ve muzır ve indifa-i mefsedetleri (kötülüklerinin 

uzaklaştırılması) esbabının istihmali mülken ve milleten lazıme-i hal 

maslahattan idiğü zahir ve bahir olacağına binaen bu taraftan 

gitmelerine dair mukaddemâ vesaya-yı lazıme ve nesayih-i icabiye 

dostane ve mülayimane her ne kadar ifade olunmuş ise de kendü 

rızalarıyla gitmeyecekleri suret-i hal ve makallerden tereffüs 

(sözlerinden anlaşılmış) olunarak artık Ermeni çocuklarının bunlardan 

ders talim ve tallim etmemeleri suretine bakılmış ise dahi mesfurlar ders 

okuyan çocuklardan ücret namıyla bir akçe almadıklarından başka her 

birerlerine kendileri şehriye-i (aylık) münasebe tahsis ve tayiniyle mah 

be mah i’ta ve ol-vechile okuyub yazmaya teşvik ve igra etmekde 

(isteklendirmekte) olduklarından suret-i muharere-i (yazılmış) dahi 

tabiatlarıyla husule gelir şey olmadığı teemmül (etraflıca düşünmek) ve 

sebkat kılınmış olub el-hâsıl bunların işbu meslekleri millet-i 

merkûmenin kavaid-i mezhebiyelerini ihlal ve kendü ayinlerine isti’male 

(kullanmak) ve idhal-i daiye-i fesadesinden ibaret olduğu sâibe-i 

şüpheden ârî ve maslahatgüzâr muma-ileyh tarafından her ne kadar 

bi’t-tenbihat-ı lazıme ısra olunsa bile etvar-ı sabıkalarına nazaran yine 
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uygunsuzluktan gerü durmayacakları zahir (görülen) ve münceli 

(meydana çıkan) yani bundan sonra dahi kadir olabilecekleri kadar 

Ermeni çocuklarını celb ile okutmak ve ebniyelerinden udul (yoldan 

çıkma, sapma) etdirilmek gibi harekât-ı na-marziyeye 

(memnuniyetsizlik) ibtidar edecekleri bedihi (açık, anlaşılır) olarak bu ise 

bene’r-reaya bir takım kil u kal (dedikodu) tahaddisini müstelzim ve 

halen ve istikalen mehâzir-i mütenevviayı (çeşitli mahzurları) müstebin 

(zahir, aşikâr) olacağından saye-i muvaffakiyet-vaye-i hazret-i şâhânede 

şu fesadın önü kesdirilmesiçün millet-i merkume tarafından Der-

saadet’de patrikhane tarafına mahzar-ı güna kâğıd takdimiyle oradan 

dahi mahal-i âlî’ye arz ve inha olunduğu takdirde sızıltısızca papas 

merkûmların bu tarafdan tard ve teb’idlerinemedar-ı yüsr ve suhulet 

olacağı mütebadir-i hatr-ı acizi bulunmuş olmağla Eğerci bu suret usul-ı 

maslahata mutabık ve rıza-yı ma’delet-i iktiza-yı âliye muvafık ise icab-ı 

maslahata göre suret-i halin icrasına ibtidar olunmak üzere keyfiyyetin 

savb-ı senâveriye iş’arı hususuna himmet ve inayet buyurmaları 

mütemennadır (temenni olunur) efendim.   

Fi 4 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)60 (22 Mayıs 1844) 

 

1882 yılında Galata’da bulunan Kürtler kışkırtılmak istenilmiştir. 

İngilizlerle birlik olan Ermeniler Osmanlının başını ağrıtmak sürekli yeni 

sorunlar çıkarmak için çalışmışlardır. Belgede anlatılan husus da 

bunlardan birisidir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. Dosya No: 5, Gömlek No: 68, Tarihi: 

8 (L) Şevval 1299 (23 Ağustos 1882), Konusu: Beşiktaş'da Bekçibaşı 

maiyetinde bulunan Ermeni Ovik'in Ortabahçe'deki Kürtleri; bir İngiliz 

ve bir Ermeninin de Galata'daki Kürtleri kışkırtması. 
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Hû 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

 Beşiktaş’da bekçi başı meyanında bulununan Ermeni milletinden 

Ovik nam şahıs birkaç günden beri Ortabahçe’de bulunan Kürdlere 

gidüb: “siz hazır olunuz bu günlerde Yunanistan’a demiryolu yapmaya 

gideceğiz ve yevmiyeniz onikişer guruştur ve peşinen üçer lira 

verecekleri gibi nevlimiz ücretleri (yolcu vapuru ücretleri) dahi 

gönderenler tarafından verilecektir. Biz bir para vermeyeceğiz ve hiç 

korkmayınız bize bir şey yapmayacaklar. İsterseniz sizi te’min içün ben 

sened veririm” diyerek iğfal eylemekde olduğu dünden beri olunan 

tahkikatden anlaşılmış olmakla arz-ı keyfiyyete ictisar olundu. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
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Fi 10 Ağustos Sene (12)98 (23 Ağustos 1882) 

Bende Kölegir Mehmed Faik    

 

Galata’da bu yolda bir İngiliz ile bir Ermeni daha haber alınarak 

li-ecli’t-tahkik yazılmak bahanesiyle fabrika amelelerinden Ermeni ve 

Kürd olarak birkaç kişi şimdi gönderilmiş olmakla alınacak neticenin 

heman hâk-i pâ-yi devletlerine arz olunacağı derkârdır.  

 

Misyonerlerin Anadolu’daki öncelikli faaliyetleri Ermenileri 

mezhep değişikliğine ikna çalışmaları olduğunu görmüştük. Daha sonra 

açtıkları okullarda Ermeni gençleri fikren isyana hazırlamışlardır. 

 

Amerikalı ve İngiliz Protestan Misyoneri Ermenilerden bazılarını 

Amerika’ya götürmek üzere kaçırmışlar ve önce  Marsilya’ya 

göndermişlerdir. Ayrıca Adana Ermeni Katogigosu ile de gizlice 

görüşerek karşılıklı sözler vermişlerdir. Ülke dışına kaçırılan bu 

Ermenilerin bir kısmı orada çeşitli konularda eğitilerek daha sonra yine 

kaçak yollarla Anadolu’ya getirilmiş ve çeşitli faaliyetlerde 

kullanılmışlardır. Avrupa’da bulunan silah fabrikalarında teknik eğitim 

aldırılarak  Anadolu’da silah üretimi faaliyetleri için geri getirilen tüfek 

ustaları gibi.  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 88, Gömlek No: 6530, Tarihi: 

21 Ra 1310 (13 Ekim 1892), Konusu: Vilayet dahilinde bulunan 

Ermenilerin bir takım teşebbüsat-ı fesadiyede bulundukları ve 

Protestan misyoneri Mister Kristi’nin yirmi kadar Ermeni’yi 

Amerika’ya göndermek üzere Marsilya’ya götürmüş olduğu. (Adana; 

6363) 
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Adana vilayetine şifre 

30 Eylül Sene 1308 

Vilayet dahilinde bulunan Ermenilerin yine bir takım teşebbüsat-

ı fesadiyede bulunmakda oldukları haber alınub Adana’nın hususiyet ve 

ehemmiyet-i mevkıası (mevikinin önemi) müstagni-izah olduğundan 

(izaha gerek olmadığından) vesait-i münasibe ile hamişe (mektubun 

altına sonradan yazılan sözler, haşiye) icra-yı tefahhusâta (detaylı 

araştırmaya) itina ve anlaşılacak hale göre men’-i makasıd için tedabir-i 

lazıme-i müessire ittihaz olunarak ahval mahalliyeden ve icraat-ı 

vakıadan pey-der-pey Bâb-ı Âli’ye malumat i’tası ve bunun evveki 

olduğu halde haklarında bais-i igbirar olacağının dahi malumunuz olması 

lazım gelir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00268.jpg
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Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzma Telgraf Odası 

Hû 

Adana vilayetine şifre edilmiştir. 

Adana Protestan misyoneri Mister Karin’in oradan yirmi kadar 

Ermeniyi Amerika’ya göndermek üzere Marsilya’ya götürmüş olduğu 

gibi Adana’ya gelen Amerika ve İngiltere misyonerleriyle Sis (Adana-

Kozan) Katogigosu beyninde hafiyyen vaadler teati edilmiş (karşılıklı 

sözler verilmiş) ve misyonerlerden birinin  Hartan’ın otelinde merkûm 

kotogikos ile birkaç defa mülakat edüb ve birincide davat vakıası üzerine 

istinaf mahkemesi aza-yı sabıkasından Bizdikyan’ın hanesine gice gidüb 

istinaf-ı hukuk-ı aza-yı sabıkasından Kazancıyan Karabet Efendinin de 

evvelce birlikte bulunmuş olduğu zabtiye nezaret-i behiyyesinden 

bildirilmiş olmakla keyfiyyetin bi’t-tahkik iş’arı…  

 

Fi 27 Eylül Sene 1310 (9 Ekim 1894) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00313.jpg
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 Aşağıdaki belgede de konsoloslarla misyonerlerin dayanışması 

görülmektedir.  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 157, Gömlek No: 11702, Tarihi: 

1 (Ş) Şaban 1310 (18 Şubat 1893), Konusu: Merzifon Protestan 

Mektebi'ni ziyaret eden Sivas Amerika konsolosunun, Ermeni ve 

Amerikan misyonerlerinin yayınladığı hezeyannameyi örtmeye 

yönelik davranışları hakkında gerekenin yapılması. (Hariciye; 9541) 

 

 
 

Hû 

Maruz-i çaker-i kemineleridir ki 

Sivas Amerika konsolosu Mösyö Çoyur tarafından fi 4 Şubat Sene 

(12)93 tarihiyle Sivas’dan ve 15 Şubat Sene (12)93 tarihiyle 

Merzifon’dan Der-saadet Amerika sefaretine gönderilen taahhüd 
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senedi mektubların henüz alınmadığı ifade olunduğu beyan-ı samisiyle 

icabının icra ve arz ve inbası fi 11 Şubat Sene (1)308 tarihiyle şeref varid 

iden telgrafname-i âli-i hazret-i sadâret-penâhilerinde irade ve iş’ar 

buyurulmuş olmasıyla muma-ileyh Mösyo Çoyur Merzifon’da vaki 

Amerika mektebinde ikâmet etmekde olub bu mektebden mahalli 

postahanesine elli atmış kadar mektup tevdi olunmuş ise de bunlar 

meyanında Amerika sefaretine ibareli mektup görülemediği ve Sivas 

postahanesince dahi böyle bir şey tahattur olunamadığı 

(hatırlanmadığı) bi’l-muhabere anlaşılmış ve mekatib-i adiye kaydının 

âded üzerine icrası suretiyle taatti olduğu cihetle tahkikatın bundan 

ilerüsine gidilmek imkânsızlığıyla beraber bu-babda Der-saadet ve 

Galata postahanelerince dahi taharriyat-ı lazımeye müsaraatla mezkûr 

fi 15 Şubat Sene (12)93 efrenci tarihine müsadif olan fi 3 Şubat Sene 

(1)308 Rumi tarihinden beri havaların müsaadesizliğinden naşi 

(havaların uygun olmamasından dolayı) Merzifon’dan posta gelemediği 

ve 4 Şubat Sene (12)93 efrenci tarihine müsadif olan fi 23 Kanun-i-sani 

Sene (1)308 tarihinden sonra Sivas’dan vurud iden posta çantalarında 

öyle mektub zuhuru tahattur idilemediği (hatırlanmadığı) tahkikat-i 

vakıadan müsteban olunmuş olmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir. 

 

Fi 11 Şaban Sene (1)310 ve fi 16 Şubat Sene (1)308 (28 Şubat 1893) 

Telgraf ve Posta Nazırı Bende  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.MF.. Dosya No: 3, Gömlek No: 15,  

Tarihi: 6 (Ş) Şaban 1311 (12 Şubat 1894), Konusu. Gayr-i müslim ve 

yabancılara ait okullardaki zararlı eğitim faaliyetleri. 
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Hû 

Binüçyüzdokuz senesi Kanun-i-sânisi ibtidasından nihayetine kadar 

mekâtib-i gayrımüslime ve ecnebiye hakkında cereyan eden 

muamelatın hülasasıdır. 

Diyanet-i mukaddese-i İslâmiye ve hükümet-i seniyye 

aleyhinde bir takım elfaz-ı garazkârâneyi havi (kin ve nefret dolu 

sözleri içeren) Londra’da tab’ olunan “Jaruzalem İllüstrand” nam 

risalenin müellifi olub Kudüs’de vaki İngiliz misyoner mektebi müdiri 

bulunan Liz nam kimesne İngiliz konsolatosu vasıtasıyla bi’l-muhabere 

teb’id ettirilmiş (sürdürülmüş) ise de şimdi Küdüs’de ikâmet etmekde 

olan ailesini almak bahanesiyle avdet etmek fikrinde bulunduğu ve bu 

vesile ile iade-i me’muriyeti melhuz (görevine geri döneceği 

düşünülmüş) olduğu maarif müdiriyetinden bildirilmesi üzerine 

mekâtib-i ecnebiyenin ruhsatname-i resmiye(ye) rabtı hakkında Bâb-ı 

Âlî ile süfara (sefirler) beyninde olan teşebbüsat henüz bir netice-i 

kat’iye kesb etmeksizin müdir-i merkûmun mektebten külliyen ihracı 
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zımnında nezâret-i çakerice teşebbüs olunsa tesirsiz kalacağından ve 

böyle muzır neşriyatda bulunan bir ecnebinin Kudüs gibi bir mahalde 

ibkası gayr-ı caiz idiğünden bahisle iktiza-yı halin sür’at-i icrası Dahiliye 

Nezâreti’ne yazılmıştır.    

Mekâtib-i gayrımüslimenin bu kere icra edilen teftişleri 

esnasında Kumkapu’da vaki Ermeni inas (kız) mektebinde el ile 

işlenmiş ve duvara ta’lik olunmuş (asılmış) bir Asya-yi Osmani 

haritasında Van ve Erzurum vilayetleriyle Rusya cihetindeki 

Türkistan’ın bir kısmı üzerine büyük huruf ile “Hayasdan” 

“Ermenistan” yazısı olduğu görülmekle mezkûr haritanın oradan 

kaldırılarak bu misillü ahvale bir daha meydan verilmemesi hususu 

Ermeni patrikhanesine yazılmış ve icabı icra olunduğu cevabı alınmıştır. 

Ortaköy’de vaki Ermeni inas mektebine Polis Komiseri Faik Beğ’in 

bacanağının kızı devam ettiği bu kere gadat-teftiş (sabah erken satte 

teftişle) anlaşılmağla irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penahiye 

imtisalen mezburenin men’-i devamı ve bir İslam inas (kız) mektebine 

kayd ettirilmesi lüzumu zabtiye nezâretine yazılmıştır. 

 Gerek Der-saadet gerek taşrada vaki mekâtib-i gayr-ı müslime ve 

ecnebiyenin icra edilen tevzi’ mükâfat-ı resmiyelerinde mekâtib müdir 

ve muallimleri tarafından bazı münasebetsiz nutuklar irad edildiği 

mesmu’-ı âlî (işitilmiş) olmağla buna meydan verilmemesi mukaddema 

(bundan önce) şeref-sunuh buyrulan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilafet-

penâhi iktiza-yı âlîsinden bulunduğundan bu babda bir kaide-i samiye 

ittihazı Bâb-ı Âlî’ye arz ve iş’ar olunmuşdu. Bu kere cevaben alınan 

tezkire-i samiyede vakıa böyle muzır nutuklarla tehyic-i efkâr edecek 

(düşünceleri heyecanlandıracak) ahvale meydan verilmemesi ve 

mütecasirleri  (cüret edenleri) hakkında muamele-i kanuniyenin icrası 

muktezi (gerekli) olduğundan mahal-i aidesinden icab eden 

me’murların mekâtib-i mezkûre tevzi’-i mükâfatlarında med’uvven 

(davetle) hazır bulundurularak öyle bir nutk irad olundukda iktizası icra 

kılınmak üzere suretinin heman Bâb-ı Âlî’ye irsali Meclis-i Hassa-i 

Vükelaca kararlaştırılıp icabı vilayete yazıldığı izbar buyrulmuş ve 
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keyfiyyet nezâret-i çekeriden dahi bi’l-cümle maarif müdirlerine 

yazılmıştır. 

1895 yılında Erzurum’da bulunan bir İngiliz muhabirin (muhbirle 

eş anlamlı olup haber veren, haber toplayan anlamındadır)  Ermenileri 

fesada teşvik için telkinatta bulunmuştur. Keza Ermeni Piskoposu’nun 

(murahhasa) nifak sokucu vaazlar verdiği anlaşılmıştır. Belgede 

belirtilen önemli bir husus ise İngiliz muhabir ile piskoposun çok sık 

birlikte olduklarıdır. Bu da göstermektedir ki, yaptıkları fesatçılık 

birbirlerinden bağımsız değildir. İngiliz muhabirin gazeteci kılığında 

bölgeye gelmiş İngiliz ajanı olması da muhtemeldir. Nitekim 1885’den 

sonra ermeni isyanları hız kazanmış ve yayılma eğilimi göstermiştir. Bu 

konunun bir de misyoner faaliyetleri ile kızıştırılması yönü 

bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 717, Gömlek No: 1, 

Tarihi: 07 Muharrem 1313 (30 Haziran 1895), Konusu: Erzurum’da 

bulunan İngiliz muhabir Eskodamor’un Ermenilere ifsadat içerikli 

telkinatta bulunduğu ve Ermeni murahhasasının da muzır vaazlar 

vermesinin anlaşılması üzerine il valiliğinden gerekli dikkati 

göstererek konu ile ilgili malumat verilmesi. 
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Erzurum Vilayeti’ne Şifre 

18 Haziran Sene 1311 

Bir vakitden beri Erzurum’da bulunan İngiltereli muhabir 

(muhbir) Eskadamor’un ilkaat-ı mefsedetkârânede ve Ermeni 

murahhasasınında (piskoposununda) bu günlerde bir takım mevaız-ı 

muzırrada (muzır nasihatlarda) bulunmakda ve yekdiğeriyle pek sıkı 

görüşmekde bulundukları tahkikat-ı vakıaya binaen zabtiye 

nezaretinden bildirildi. Tarafınızdan buna dair bir şey yazılmıyor. Su-i 

meva’izin izale-i te’siratına dikkat ve bu gibi ahvalden vaktiyle ve 

tedabir-i mutala’at-ı mahalliyenin ilavesiyle beraber i’tayı malumata 

müsara’at olunması lazımdır. 

 
Bir vakitden beru Erzurum’da bulunan İngiltereli muhabir 

(muhbir) Eskadamor’un ilkaat-ı mefsedetkârânede (zararlı, fesatlık 

içeren sözler) ve Ermeni murahhasası (piskopos) da bu günlerde bir 

takım mevaız-ı muzırrada (muzır nasihatlarda) bulunmakda ve 

yekdiğeriyle (birbirleriyle) pek sıkı görüşmekte oldukları Erzurum 

vilayeti polis komiserliğinden ba-telgraf bildirilmiş olduğu maruzdur. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

Fi 18 Haziran Sene 1311 Zabtiye Nazırı Bende 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0024.jpg
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Böyle deneliyor (deniliyor) tarafınızdan bir şey yazılmadı meza’iz-i 

muzırranın izale-i te’sirata dikkat ve bu gibi ahvalden vaktiyle ve tedabir 

ve mutalaat-ı mahalliyenin ilavesiyle beraber iade-yi malumatı sür’at-i 

iltimas lazımdır deyû vilayet telgraf… 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0031.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0043.jpg
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Hû 

Erzurum Vilayeti’ne Şifre 

Bir vakitden beru Erzurum’da bulunan İngiltereli muhbir (Muhabir) 

Eskadamor’un ilkaat-ı mefsedetkârânede ve Ermeni murahhasasınında 

bu günlerde bir takım meva’iz-i muzırrada bulundukları ve yekdiğeriyle 

pek sıkı görüşmekde bulundukları tahkikat-ı vakıaya binaen zabtiye 

nezaretinden bildirildi. Tarafınızdan buna dair bir şey yazılmıyor. Su-i 

meva’izin izale-i te’siratına dikkat ve bu gibi ahvalin vaktiyle ve tedabir 

ve mutalaat-ı mahalliyenin ilavesiyle beraber i’tası malûmata müsaraat 

olunması (süratle işe başlanması) lazımdır. 

 

Corc ismindeki Amerikalı misyoner Erzurum’da bulunan 

Ermenileri devlete isyana teşvik ettiği, zihinlerini bulandırdığı, 

Memuriyet hizmetine alınacak olanları görevi kabul etmemesi 

konusunda ikna etmeye çalıştığı, memur olanları istifaya zorladığı ya da 

azalığı bulunanları işi savsaklamaya yönlendirdiği bunun için hasta 

numarası yaparak toplantılara katılmayın dediği ve yönlendirmelerde 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Bunun yanında Bitlis’te de aynı şekilde Ermenileri tahrik ettiği ve 

yönlendirdiği anlaşılmıştır. Bunun için Ermeni ayaklanmasına katılmak 

istemeyen Ermenileri parayla tuttuğu, çeşitli vaatler ile kandırdığı ve 

silah verdiği Ermenilere vurdurttuğu yapılan tahkikat neticesi yakalanan 

suçluların itiraflarıyla ortaya çıkarılmıştır. 

 

Yakalanan suçlular sorgularında bu işe kendilerini Amerikalı 

misyoner Corc’un teşvik ettiğini itiraf etmişler ve onun yönlendirmesiyle 

camileri bastıklarını söylemişlerdir. 
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Bu kadar suçun müsebbibi olan Corc neticede yakasını hukuktan 

kurtarabilmek için İran’a gitmek istemiş, bunun için de Amerika devreye 

girmiştir. Ortaya çıkan durum Ermenilerin Corc’a iftirası şeklinde 

savunmada bulunulmuştur. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 694, Gömlek No: 2, 

Dosyadaki Belge Sayısı: 24, Tarihi: 13 Rebiü’l ahir 1313 (3 Ekim 1895), 

Konusu: Bitlis’te bulunan Amerikalı Misyoner George’un, Ermenileri 

fesada teşvik ve tahrikinden dolayı hakkında tahkikat icrası ve 

neticesine göre İran’a gitmesine izin verilmesi. 
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Hû 

Huzûr-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i çaker-i kemineleridir 

 

13 Rebiü’l-ahir Sene 1313 tarihlİ ve binyüzelliyedi numerolu 

tezkere-i sâmiye-i sâdâret-penâhilerine cevabdır. Bitlis’teki Amerika 

misyonerlerinden Mister Corc (George) Nap’ın Erzurum’daki Ermeniler 

tarafından hükümet-i seniyye canibinden teklif olunan me’muriyetler 

kabul edilmeyüb red edildiğini ve meclisde bulunan Ermeni azasının 

devamdan istinkâf etdiklerini (kabul etmediklerini) mutazammın 

kendisine gelen bir mektubu kırâat ve Bitlisce de o yolda hareket 

edilmesini kilise ve murahhashaneye gidüb tavsiye eylediği hakkında 

Bitlis vilayetinden takdim kılınan telgrafnameler ile Ermeniler tarafından 

Der-saadette vukua getürülen harekete dair zabtiye nezaret-i celilesinin 

jurnali üzerine süferâ-yı saltanat-ı seniyyeye sebk iden vesayaya 

cevaben fırsat elverdikce bu malumatdan istifade olacağını şamil Berlin 

sefaret-i seniyyesinden ahz olunan 18 Teşrin-i evvel Sene 1290 tarihli ve 

dörtyüz atmışyedi numerolu tahriratın tercemesi meb’us 

telgrafnamelerin iadesiyle beraber takdim kılınmağla emr ü ferman 

hazreti veliyyü’l emrindir.  

Fi 14 Cemaziye’l evvel Sene 1313 ve fi 21 Teşrin-i evvel Sene 1311  

Hariciye Nazırı Namına 
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Hariciye Nezaretine fi 18 Terin-i evvel Sene 1295 tarihiyle Berlin 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 467 numerolu tahriratın 

tercemesidir. 

 

Der-saadet hadisatına dair tafsilatı havi Zabtiye Nezaret-i 

Celilesi tarafından i’ta olunan jurnali Ve Bitlis vali vekili canibinden 

mevrud bir kıt’a telgrafname suretlerini havi şehr-i halin onikisi ve 

ondördü tarihli ve yüzelliyedi ve yüzellidokuz numerolu iki kıt’a tahrirat-

ı umumiye-i nezaret-penâhileri reside-i dest-i tazim oldu. İşbu tebligat-ı 

asâfânelerinden dolayı beyan-ı teşekkürle beraber fırsat elverdikçe bu 

muamelattan istifade etmekde tecviz-i kusur etmeyeceğimi arz eylerim. 

Emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image00212.jpg
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Hû 

Bitlis Vilayeti vekâletinden varid olan şifre telgrafname halidir. 

 

Erzurumca Ermenilerin gösterdikleri 16 Eylül Sene 1311 tarihli 

telgrafla maruz etvar-ı muhalefetkârâne ve Amerika misyonerlerinden 

Mister Corc Nap’ın ika’ına çalıştığı telkinat-ı nifak-cuyane (nifak 

çıkarmaya çalışan telkinler) buradaki Ermenilerce de bazı mertebe su-

i tesirata bais olarak Ermenilerden Meclis İdare ve İstinaf-ı Bidayet 

Mahkemelerinde aza bulunanlar istifa ve temaruz (yalandan 

hastalanmak) yolunda âdem-i devamı iltizam etmelerine karşu 

hükümetçe telaşsızlıkla lazıme-i teyakkuz ve dikkate kemaliyle itina ve 

bu hallerin izale ve sükûnet-i hazırenin idamesi cihetine dikkat 

olunmakta ise de misyonerler bu derece tahdiş-i ezhana (zihinleri 

karıştırmaya) sa-i oldukça böyle münasebetsiz haller eksik 

olmayacağından bunların bu dürlü hallerden men’ ve tahzir-i kat’leri 

taht-ı vücûbda (sabit) olduğu maruzdur.  

Fi 20 Eylül Sene 1311 Vekil-i Vali Ömer 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0033.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

99 
 

 
Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-ı Çaker-i Kemineleridir. 

14 Ca Sene 1313 tarihli nezaret-i çakeriden yazılan tezkereye 

zeyldir. Bitlis’teki Amerika misyonerlerinden Mister Corc Nap’ın 

Ermenileri fesada teşvik yolunda vuku’ bulan bazı harekâtı hakkında 

Bitlis vilayetinden takdim olunan telgrafnamelerle Ermeniler tarafından 

Der-saadet’te vukua getirilen harekete dair Zabtiye Nezaret-i 

Celilesi’nin jurnali üzerine süferayı saltanat-ı seniyyeye sebk eden 

vesayaya cevaben mezkûr misyoner hakkında Hariciye Nezareti’ne irsal 

olunan takrir suretinin gönderildiğine ve me’murin-i devlet-i aliyye 

canibinden Amerika misyonerlerine karşu vukuu bulacak şikâyat-i 

mühimmenin iş’arı ifadesini havi Washington sefaret-i seniyyesinden 

ahz olunan 2 Teşrin-i sâni Sene 1290 tarihli ve üçyüzelliiki numerolu 

tahrirat ile melfufunun tercemeleri leffen takdim kılınmış olmağla emr 

ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0048.jpg
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Fi 11 Cemaziye’l âhire Sene 1313 ve fi 16 Teşrin-i sâni   

Hariciye Nazırı Bende Tevfik 

 
Hariciye Nezareti’ne fi 2 Teşrin-i sâni sene 1295 tarihiyle 

Washington sefareti seniyyesinden varid olan 352 numerolu tahriratın 

tercemesidir. 

Amerika misyonerlerinden Mösyö “Jorj (Corc) Knap” ın tavır ve 

harekât-ı husumetkârânesine dair fi 14 Teşrin-i evvel Sene 1295 

tarihiyle ve yüzellidokuz numerolu tahrirat-ı umumiye-i nezâret-

penâhileri ahz olundu. Bu babda Hariciye Nezareti’ne irsal edildiği gibi 

takririn suretini leffen irsal eder ve me’murin-i devlet-i aliyye 

canibinden Amerika misyonerlerine karşu vukuu bulacak şikâyat-i 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0053.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

101 
 

mühimmenin taraf-ı acizâneme bildirilmesini rica ederim. Emr ü ferman 

hazret-i men leh’ül emrindir. 

 

Melfuf takrir suretinin tercemesidir. 

Amerika misyonerlerinden Mösyö “Corc Knap”ın Bitlis’te 

mukim Ermenilere, Erzurum Ermenilerine imtisal-i hareket etmelerini 

tevcih ederek bu suretle meclis idare-i vilayet ile istinaf ve bidayet 

mahkemeleri azasından bulunan Ermenilere ya istifa veyahud temaruz 

(hasta numarası yapmak) ile vazife-i me’muriyetlerine devamdan 

i’ba’ya sevk ve ikna’ eylediği Bitlis me’murini tarafından fi 2 Teşrin-i 

evvel Sene 1295 tarihiyle Bâb-ı Âli’ye vukuu bulan iş’arat-ı telgrafiyeden 

anlaşılmış ve Bitlis vali vekâletinden yine Bâb-ı Âli’ye varid olan telgrafda 

hükümet-i seniyye aleyhinde icra olunan tahrikâtın mugayir-i kanun 

olduğundan kat’-i nazar bunların yeni bir takım iğtişaşat (karışıklık) 

zuhuruna bari olabileceği dermeyan olunmuştur (anlaşılmıştır). 
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Telgrafname 

Mahrec: Bitlis 

Huzur-ı Celil-i Sâdâret-penâhiye 

Bura Ermenilerince hükümet aleyhine mevcud olan efkâr ve 

harekâta iştirak etmediğimizden hakkımızda hâsıl eyledikleri garez 

icabınca üç gün evvel biraderim Kivorg Ağa’yı katl kastıyla cerh 

etmişlerdir. Hükümet-i seniyyenin ikdamıyla carihleri olan Ermeni 

Mapari ve Servip ve Hemazsup derdest olundu. İstintaklarında 

(sorgularında) buradaki Amerikalı misyonerlerden Mister Corc 

ailelerini beslemek ve yüzlira vermek taahhüdüyle biraderimiz muma-

ileyhi ve bizi katle kendilerini tasallut (musallat olmak) ve bir Rovelver 

vermiş olduğunu ve Mister Corc’un tertib ve teşvikiyle geçende 

Ermeniler tarafından burada camilere hücum olunduğunu ikrar 

etmişlerdir. Ve Mister Corc’un devlet aleyhindeki teşebbüsatına ve 

böyle camileri Ermenilere bastırmak ve kıtal (muharebe) ve ihtilale 

sebeb olmak derecesindeki cür’etine ve Ermenileri her dürlü fenalığa 

sevk eden nüfuzuna göre kendisi burada bulundukça uzak ve yakın 

ailemizle beraber bizi mahv edeceğinden geçe ve gündüz telaş 

içindeyiz. Şimdi kendisi her şeye muktedir görünüb ve Ermenilerin 

üzerinde pek büyük nüfuza malik olan Mister Corc’un şer ve zulmünden 

muhafaza-i kemterânemizi adâlet-i seniyyeden istirham eyleriz. 

Ferman. Bakkalyan Nazar / Bakkalyan Ağacan 
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Hû 

Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir 

Bitlis’de bulunan Amerika misyonerlerinden Corc İran’a azimet 

edecek ise de Ermeniler tarafından iftiraya uğradığından bundan teberri 

(uzaklaşmak) etmedikce geçemeyeceği hükümetçe adlen tahkikat 

icrasıyla hakkındaki isnadatın iftira olduğu tebeyyün eder ise kendisinin 

lazım geleceği Amerika sefiri tarafından ifade olunması üzerine icra 

buyurulan vesayaya cevaben merkumun geçende Bitlis’de mahal-i 

asayiş harekât-ı şekâvetkârânede bulunan Ermenilerin birinci derecede 

muharrik ve müşevviklerinden (teşvikcilerinden) olduğu ihbarat-ı vakıa 

ile mütehakkık (doğruluğu meydanda) olub ikmal-i tahkikata cihet-i 

adliyece gayret edilmekte bulunduğu beyanıyla merkum hakkında 

olunacak muamelenin istizanı te’kidini şamil Bitlis vilayet-i aliyesinden 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0073.jpg
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takdim olunan telgrafnamenin irsal buyurulduğu beyan-ı alisiyle bu 

babda evvelce isra buyurulmuş olan telgrafnameler üzerine yapılmış 

olduğunun ve iş’ar ahir maliye nazaran ne yapılmak iktiza edeceğinin 

serian arz ve inbası ifadesini şamil reşide-i dest-i tekrim olan (saygıyla 

sunulan) 10 Şaban Sene 1313 tarihli ve binaltıyüzseksenbeş numerolu 

tezkire-i samiye-i cenâb-ı sâdâret-penâhileri mütalaa güzar-ı çakeri 

oldu. Salifü’l-arz evvelki telgrafnameler üzerine sefaret-e tebligat-ı 

lazıme lede’l-icra merkum Corc hakkındaki şikâyatın mahz-ı iftira 

(katıksız iftira) olub icra-yı tedkikat ile hakikat-i hali tebeyyün 

etmedikçe merkumun Bitlis’ten infikaki (yerinden ayrılması) mümkün 

olamayacağı tercüman tarafından sefiri namına ifade edilmiş vilayet-i 

müşarün-ileyhanın iş’ar-ı ahirinin tahkikat-ı aliyenin mahallince henüz 

ikmal olunmadığı anlaşılmış olduğundan merkum misyoner hakkında 

ittihaz olunacak karar içün netice-i netice-i tahkikate intizar edilmesi 

zaruri olarak meb’us telgrafname leffen iade ve takdim kılınmış olmağla 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 17 Şaban Sene 1313 ve fi 20 Kanun-i sâni Sene 1311  

Hariciye Nazırı Bende Tevfik      

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0082.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

105 
 

Bitlis Vilayetinden varid olan telgrafname hali 

Cevap 4 Kanun-i sâni Sene 1311 irade buyurulan Corc Knab 

geçende buraca İslama tasvir-i kıyafet ve mahal-i asayiş ahvali ika’ 

iden Ermenilerin birinci derecede muharrik (tahrik eden) ve 

müşevviklerinden (sevk eden gönderen) orduğu Ermeni milletinden 

olan ve ahvalen isticvab (soru sorulan) edilen muhbirlerin ifadatı 

mazbut ve maznunlardan bazılarının ihyaratıyla muhakkak olduğu ve ol 

babdaki tahkikatın ikmaline hasr-ı mesai olunmakda idiğü cihet-i 

adliyeden ifade olunmuş ve biraberin su-i ahvali ve maznuniyeti 24 

Teşrin-i evvel Sene 1311 ve 14 Teşrin-i sâni Sene 1311 tarihli 

telgrafnamelerde huzur-ı celil-i efhâmilerine arz ile icabı istizan 

olunduğundan suret-i hali arz ve istizan vakıa nazaran henüz şeref-zuhur 

etmemiş olan irade-i celile-i efhâmilerinin ihsan buyurulması tekrar 

maruzdur.  

Fi 6 Kanun-i sâni Sene 1311 Vali Ömer 

 

 Ermenilerin aklı başında olanları da misyonerlerin yaptıklarının 

ileride başlarına sorun açacağını sezdiğinden onlardan açıkça şikâyetci 

olmuştur. Şikâyette 30-40 senedir burada faaliyet gösteriyorlar 

ifadesine bakılırsa tarihi 1855-1860 lara kadar geri görtürmek 

gerekmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 657, Gömlek No: 45, 

Tarihi: 16 Teşrin-i-sâni Sene 1311 (28 Kasım 1895), Konusu: Zalimyan 

Kasbar ve Kigork ile 57 arkadaşı tarafından Mâbeyn-i Hümâyûn ve 

Ermeni Patrikhanesine gönderilen telgraflarda Ermenileri tahrik 

edenlerin Amerika misyonerleri olduğu bildirilerek bölgeden 

kaldırılmalarının istendiği… 
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Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzmâ Telgraf Odası Aded 

Mamuretülaziz Vali Vekâletinden vârid olan şifreli telgrafrıâmedir. 

C. 13 Teşrîn-i Sânî Sene (1)311 

 

Şûriş (karışıklık) esnasında iki tarafdan bi’t-tabi vuku’ bulan katl 

ü cerhden mâada bir uygunsuzluk olmadığı gibi misyonerlerin mikdar-ı 

zâyiâtı dahi 15 Teşrîn-i Sânî sene (1)311 tarihli telgrafnâme-i cevabiye 

ile arz edilmişdir. Ancak otuz kırk seneden beri burada bulunan ve 

daimi'z-zaman Ermenilere telkinât-ı mefsedet-kârânede bulunan ve 

ihdâs-ı gavâile Ermeni sebük-mağzânını (düşüncesizlerini) alet ittihâz 

eyleyerek onların efkârını tesmîm eyleyen (düşüncelerini fikren 

zehirleyen) Amerika misyonerlerinden Mister Bamkad bu yolda 

mugayir-i hakikat (gerçeğe aykırı) telgrafnâmeler keşide etmesini 

i'itiyâd (alışkanlık) etmişdir. Bundan maksadı kendisinden şu sırada 

fevkalâde muğber olan (alınan) ve şimdiye kadar her ne yapmışlar ise 

onların re’y ve hareketleriyle icra etmiş olduklarını itiraf eyleyen 

Ermenilere karşı güya kendileri sahâbet ediyormuş (sahip çıkıyormuş) 
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gibi harekâtda bulu[n]arak yar u ağyâra göstermeğe çalışmakdan ibaret 

olduğu merkûm Bamkad ile rüfekâsı burada kaldıklan müddetçe yine 

icra-yı mefsedetden geri durmayacaklan ve bekâlan hâlen ve âtiyen 

mahzurdan sâlim olamayacağı bedîhî (açık, aşikâr) bulunduğu 

ma‘rûzdur. Fermân. 

Fî 16 Teşrîn-i Sânî sene (1)311 (28 Kasım 1895) 

Vali Vekili Ali Rıza23 

 

Amerikalı ve İngiliz misyonerleri Ermenileri teşkilatlandırmak ve 

ihtilale teşvik için müşterek olarak çalışmışlardır. Bu misyonerlerin 

Protestan olduğuna da çok yerde vurgu yapılmaktadır. Harput 

Ermenilerinin ileri gelenlerin misyonerlerden şikâyetçi olmaları üzerine 

durum Amerikalı yetkililere bildirilince misyonerlere sahip çıkılmış ve 

onlar böyle şeyler yapmaz bu iddianın aslı yoktur denilmiştir. Aşağıdaki 

belgelerde de Amerikalı misyoner kendisine Ermeniler tarafından iftira 

atıldığını belirtmiştir. Buna karşın hakkında Ermenileri isyana teşvikten 

cinayet suçlamasına kadar bazı adli olaylarla ilgili yerel adli memurlar 

tarafından işlem başlatılmıştır. 

 

Ancak Amerikalı konsolos ve sefirler bazı Uluslararası anlaşma 

maddelerini öne sürerek kendi vatandaşlarının suç işlese dahi kendileri 

tarafından yargılanabileceğini öne sürerek Osmanlı hukuk sistemi 

çerçevesinde yargılanmalarına karşı çıkmıştır. Hele Der-saadet’e 

getirilmelerine tamamen karşı çıkmışlardır. Diğer taraftan yerel 

yetkililerce yapılan açıklamalarda tüm olup bitenlere rağmen 

misyonerlerin fesattan geri durmadıkları belirtmiştir. 

                                                           
23Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri, (1839-1895), Cilt I, T.C. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 

Yayın Numarası: 85, Ankara 2007, s,218 
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Diğer bir önemli husus ise İngiltere’den Ermenilere yardım adı 

altında bir şeyler getirildiği ve bunların tamamen kendi inisiyatiflerinde 

olarak dağıtılmak istenmesidir. Yerel yetkililerin dağıtımla ilgili 

kendilerinin bilgilendirilmesini ve katılımları ile dağıtılması gerektiği 

yolundaki itirazına Muş’ta bulunan İngiliz konsolosu Protesto ile cevap 

vermiş keza benzer bir itiraz da Der-saadet’e yapılmıştır. 

 

Yine İngiliz misyonerlerle ilgili olarak da Ermenilerden bazılarına 

para va’d ederek onları isyana teşvik yönünde kullandıklarına ilişkin 

belgelerde bilgiler mevcuttur. Netice olarak bir devlet diğer bir devletin 

topraklarına yardım adı altında ne olduğu beyan edilmeyen malzemeler 

getirecek ve devlet ta işin başından buna karşı çıkmayacak, çıkamayacak 

bu anlaşılır bir durum değildir. Hele yardımın dağıtımında yaşanan 

tutum hiç anlaşılabilir değildir. Osmanlı devletinin egemenlik hakları 

adeta yok sayılmıştır. Keza suçları sabit olanlar için bile, Uluslararası 

antlaşmalar örnek verilerek yargılamasına müsaade edilmemiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 694, Gömlek No: 5, 

Dosyadaki Belge Sayısı: 15, Tarihi: 29 Şaban 1313 (14 Şubat 1896), 

Konusu: Ermenilere yardımı tespit edilen Amerikalı Misyoner 

George’un Bitlis’den Der-Saadet’e gönderilmesi ve muhakeme 

edilmesi. 
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Hû 

Adliye Mezahib Nezareti Umur-ı Ceza’iyye Müdürlüğü 397 

Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i çeker kemineleridir ki, 

1 Şubat Sene 1311 tarihli tezkere-i sâmiye-i cenâb-ı sâdâret-

penâhileri cevabıdır. Bitlis’te bulunan Amerika devleti teba’sından 

Mister Corc’un (George) cânib-i vilâyetten miktar-ı kâfi Jandarma 

terfikiyle (yanına katarak) yola çıkarıldığı vilayet-i mezkûra mahkeme-i 

istinafisi müddei-i umumiliğinden varid olan 22 Şaban Sene 1312 

tahrirat-ı cevabiyede beyan ve izbâr kılınmış olmağla ol babda emr ü 

ferman hazret-i lehü’l emrindir.  

Fi 17 Safer Sene 1314 ve fi 16 Temmuz Sene 1312 (28 Temmuz 1896) 

Adliye Nazırı (Adalet Bakanı) Abdurrahman 

 
Hû 

Bâb-ı Âli Dâire-i Sâdâret-i Ûzma Mektûbî Kalemi 

Bitlis vilayetinden varid olan şifreli telgrafname 

 

İran’a gidecek ise de Ermeniler tarafından uğradığı iftira lekesini 

kaldırmadıkça gitmek istemediğini Amerika sefaretini ifadesine atfen fi 
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4 Kanûn-i sânî Sene 1311 tarihinde irade buyurulan Amerikalı misyoner 

Corc (George) hakkında derdest bulunan tahkikatın ikmali ve arz ve 

inbâsına dair olan fi 21 Kanun-i evvel sene 1311 tarihlü emr ü telgrafi-i 

efhâmî üzerine cihet-i adliyeden ale’l-usul tebliğ edilen celb-i mezkûresi 

hükmüne itaati sefaretin emrine ta’lik suretinde muhalefet göstermiş ve 

kanuna karşu bu muhalefette halen mevki’an mahzurdan gayr-i salim 

hareketten bulunmuş olduğundan davet-i kanuniye itaati vücubunun 

(vâcib ve lazım olması) sefareti vasıtasıyla kendisine müsaraaten tebliğ 

ve irade buyurulması maruzdur. Ferman. 

Bitlis Valisi Ömer Fi 26 Kanûn-i sânî Sene 1311 (7 Şubat 1896) 

 
Hû 

Adliye ve Umûr-ı Mezahib Nezareti Umumî Ceza’iyye Müdürlüğü 785 

Huzûr-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-ı çaker kemineleridir ki: 

Bitlis hadise-i malûmesinden dolayı maznun (zannı) ve mevkuf 

(tutuklu) olan Ermenilerin muharrik (tahrikçi) ve müşevviki (teşvikçisi) 

bulunan Protestan milletinden Bitlis’te mûkîm Amerikalı Mesrob ve 

Recnab hakkında verilen celb mezkûresi üzerine vilayetçe Bâb-ı Âli’den 
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istizan-ı muamele edilmiş olduğundan ve merkum hakkındaki da’vatın 

diğerlerinden tefriki (ayrılması) kanunen olamadıktan başka orada 

dokuz saat mesafede konsolos dâhi bulunmadığından ve merkumun 

mütemadiyyen icra-yı mefsedetten geri durmamakta idiğünden bahisle 

icra-yı icabı ifadesini havi Bitlis mahkeme-i istinafiyesi müddei-i 

umûmîliğinden varid olan 17 Kanûn-i sânî Sene 1311 tarihli şifre 

telgrafnamenin hali sureti manzûr-ı sâmi-i sâdâret-penâhileri 

buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış olmağın ol babda emr ü ferman 

hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 19 Şaban Sene 1313 ve fi 22 Kanûn-i sânî Sene 1311  

Adliye Nazırı Bende Abdurrahman 

 
Hû 

Bitlis İstinaf Müddei-i Umumisinden fi 17 Kânûn-i sânî Sene 1311 

şifre 

Bitlis hadise-i malûmesinden dolayı mevkuf ve maznun-ı âliye 

olan Ermeni cürm-i meşhudunun muharrik ve müşevviki Protestan 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image00414.jpg
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milletinden Bitlis’te mukim Amerikalı Mesrob ve Recnab hakkında 

verilen celb müzekkiresi üzerine vilayet-i celilece Bâb-ı Âli cânib-i 

samisine bi’l-müracaa istizan-ı keyfiyyet olunmuş ise de henüz cevab-ı 

kat’i alınamayub merbutiyeti hasebiyle hakkındaki davanın tefriki 

kanunen mümkün olmadığı gibi burada dokuz saat mesafede konsolos 

dahi bulunmadığından merkum ise ilel-ebed fesaddan gerü 

durmamakta olub bu maddeye müteallik tahkikat ve muamelatın bir an 

evvel netice-i kanuniyeye rabtı da elzem idiğünden merkum hakkındaki 

irade-i fehimâneleri istizan olunur. Ferman 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Sâdâret-i Uzma Mektûbî Kalemi 

Fi 4 Şubat Sene 1311 tarihinde Bitlis vilayetinden varid olan şifreli 

telgrafnamenin suretidir. 
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Cevap fi 5 Şubat Sene 1311 ilka’at-ı fesadiyesi ve Bitlis 

hadisesinde İslam’dan iki ve Hristiyan’dan onyedi ki cem’an on dokuz 

şahsın ihbarı ve delail-i saire ile tahkik olan Mister Corci’nin burada 

kalması mahzurdan salim olmadığı gibi Der-saadet’e izhar cihet-i 

i’zamında da mahzur vardır. İrade bura misillü ecnebilere müteallik 

tahkikat ve muhakeme icabat-ı kanuniye ve uhud (ahd, anlaşma) ve 

hukuk-ı düveliye kavaidince cürmün münşi olan mahalli mahkemesine 

aid olduğundanhakkındaki tahkikatın buradan nakli bazı sebükmağzân 

(düşüncesiz) ve bed-hahana (fenalık isteyenlere) karşu şahsınca diğer 

ehemmiyeti ihsâs ve emsâline de cür’et ve sû-i sirâyeti irâs eder saniyan 

muamelat-ı tahkikiyeye merbut ve müşterek olub bura mahkemesinde 

muhakemesi halinde delail-i sairenin zuhuru dahi müsteb’id (uzak) 

değildir. Salisen yolda su-i ilka’ata imkân bulmasa bile imal-i desais ve 

melanet ve tertib-i mefsedetde meharetine göre Der-saadet’te bi’z-zat 

veyahut dolayısıyla etrafında dolaşacak vasıtalarla mehafil-i mütenevvia 

da devlet aleyhinde de mugayir-i hakikat envai kizb (yalan) ve iftirayı 

icad-ı esma-i ve bir takım icabını tasvirat-ı fesadiye ile ikna’a çalışacağı 

şüphesizdir. Rabian hakkında ihbaratda bulunan muhbirlerin lüzumu 

takdirde Der-saadet’e gitmek istemeyenlerin azimete icbarları halinde 

infial veya ıtma’ ve iğfal (tamah ve arzusunu kışkırtarak gaflete düşürme, 

aldatma) ve ihtimal ki tagyir-i (bozma) fikr-i lisan gibi süferayı (sefirleri) 

düveli ecnebiyeye serrişte-i şikâyet (şikâyet vesilesi) olabilecek bir halde 

münafi’ (zıt, uymaz) devletin heba’ını mecburdur. Şu halde Der-saadet’e 

i’zamındaki mahzur burada bulundukça tarassudat-ı (gözetleme) lazıme 

ve tahdid-i ihtilat suretiyle mahdud (sınırlı) kalmasına çalışılan 

mahazirden (korkulacak şeylerden) kat kat ziyadedir. Binaberin (bunun 

üzerine) tahkikat ve muhakeme zımnında Der-saadet’e celbinden ise bir 

cemile-i afv ve minnet olmak ve diğer mahale kaldırılmamak üzere 

mahkemeden vareste tutulması varid-i hatır olmakda ise de icab-ı her 

halde irade ve takdir-i aliye mütevakkıfdır (bağlıdır). Ferman. 

Vali Ömer 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi 

Bitlis vilayetinden varid olan şifreli telgrafname halidir. 

Ermeni erbâb-ı ceraiminden (suçlarından) her tarafça ika’ 

edildikleri harekât-ı bağyâne ne gibi teşvikatın netice-i asayiş-i 

şikenanesi olduğu Avrupa mehafil-i siyasince de tamamiyle taayün 

etmiş ve saltanat-ı seniyye muhil-i asayişi olan ef’ali (işleri, fiilleri) 

tahakkuk-kârâneyi tedabir-i müessire ile kâmilen ve serian men’ ve izale 

ile âlemin huzur-ı saadetine bu yüzden de pek büyük asar-ı kudret ve 

insaniyet göstermiş iken hayfa ki (yazıklar olsun ki) selamet-i umumiye 

ve müsâlemet-i (sulh) düveliyeyi fark ve temyiz etmeyen ve ihlal-i 

asayişe badi olabilecek her hali ihtiyardan vaz geçemeyenler yine ahali 

fesada kuvvet verecek fikr-i müzahereti (fikren destek vermeyi) elden 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0066.jpg
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bırakmamakta bulunmuşlardır. İngiltere’ce bura Ermenilerine idilen 

ianatı hasren kendüleri tevzi’ ideceklerini (dağıtacaklarını) buradaki 

misyonerler beyan ederek buraca ser-zede-i zuhur (uç vermiş, ortaya 

çıkmış) olan hadisenin yegâne mürettebi (tertipçisi) ve müsebbibi 

(sebep olanı) zaten bu misyonerlerden Mister Corcinab 

olduğunu tertibat-ı ihtilale ait evrak ve makasıd-ı muzırrayı teati ve isale 

(cereyan etmeye) vesatet etmek (vasıta olmak) ve muheyyicane fikr 

(heyecan verici fikirler) tertib ve tesmim (zehirleme) ve işaa etmek 

(yaymak) ve Ermeni fedailerini katl-i nüfus gibi âlem-i medeniyeti 

tezelzüle uğratacak ahvale birçok paralar vaad ve te’mini ile teşvik 

eylediği meb’us olduğu halde şimdi de iane namı virilen komiteler 

mahsulünden külli mebaliğin münhasıran bu vasıta ile tevzi’ min küllü’l-

vücûh mahzuru dai’ olmasına binaen ianat-ı vakı’anın taht-ı riyaset-i 

çakeranemde müteşekkil iane komisyonunun malumat ve onların da 

huzur-ı marifetiyle tevzi’-i halinde hem erbab-ı ihtiyacat pek ziyade 

teşhis ve tefrik ve hem de kaide-i mer’iyesine tevfik-i hareket edilmiş 

olacağı dermeyan olmasına karşu Muş’taki İngiltere konsolosu 

vekilinin hiçbir tarafdan müdahale olunmamak üzere ianenin 

misyonerler tarafından tevzi’ içün Bitlis hükümet-i mahalliyesini 

protesto ve İngiltere sefaretinden dahi Bâb-ı Âlî’ye o yolda tebligat icra 

eylediğini yazmasına cevaben alınacak emr üzerine icabına bakılacağı 

bildirilmiş ve emrin vüruduna intizar-ı lazıme gelmiş iken henüz bir güna 

emr ü tebliğ vukuu bulmaksızın misyonerler bu günlerde suret-i 

hafiyede Ermenilere iane i’tasına başladıkları vesait-i hususiye ile tahkik 

edilmiştir. Hükümetten be-gayet-i hafi tutulan ve resmi malumat-ı 

inzimamından ihtiraz edilen bu ianenin men’-i tevzi’ine hükümetin hak 

ve selahiyeti derkâr ise de şukadar ki bu hali de ahval-i mahiye ile bir 

takım tevillerle su-i taksire çalışan ber-hahan devlet-i serrişte-i makal 

olmamak içün o cihete gidilmeyerek ve ancak harekât-ı mesfedet-

kârâne ve ihtilal-cuyaneye tertib etmekle maznun olan bir şahsın 

hafiyyen tevzi’ine başladığı ianenin ne bir fikr ve maksad-ı ihtilal-
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cuyaneye ihtiran ve bu suret bila te’hir bir hadisenin ika’ına erbab-ı 

fesadı teşvik demek olacağından bu halde memalik-i mahrusa-i 

şâhânenin asayiş-i dâhilîsi yeniden ihlal ile beraber müsalamet-i 

düveliye ve emniyet-i umumiyeyi dahi kat’iyyen rahnedar idecek ateş-i 

fesad ve i’tişaşı be-tekrar şerare-paş intişar edeceğine mebni vilayet 

artık bu hallere nazar bi-kaydı ile bakamamakta mazur ve hak idare-i 

vilayet hususunda bundan mütevellid mesuliyeti misyonerlere emr-i 

tevziat verenlere de tahvile mecbur buyurulduğu maruzdur. Ferman.  

Fi 8 Şubat Sene 1311  

Vali Ömer 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dâhiliye Mektûbî Kalemi Adet 4028 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Marûz-ı çaker kemineleridir ki; 

İngilterece Bitlis Ermenileri içün cem olunan ianeyi hasren 

kendileri tevzi’ edeceklerini (dağıtacaklarını) oradaki misyonerler 
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beyan eylediklerine ve hadise-i mündefia’nın mürettib (tertibcisi) ve 

müsebbibi bunlardan Mister Corstanab olub Ermenileri paralar vadiyle 

tertib-i ihtilale ve katl-i nüfusa teşvik ettiği müspet iken (sabit, 

ispatlanmış) şimdi ianenin bu vasıta ile tevzi’i ve vücûhuyla (çeşitli 

şekillerde) mahzuru müeddi bulunduğuna (vesile olduğuna) binaen 

iane-i vakıanın mahsusan müteşekkil iane komisyonunun malumatı ve 

kendilerinin huzur ve marifetiyle tevzi’ muvafık ve münasib olacağı 

dermeyan olmuş ise de Muş’taki İngiliz konsolosu ve külli ianenin bila 

müdahale misyonerler tarafından tevzi’ içün Bitlis hükümetini 

protesto ve sefaretden Bâb-ı Âlî’ye o yolda tebligat ifa edildiğini iş’ar 

etmekle bu babda alınacak emr-i cevabiye intizar lazım geleceği 

bildirildiği halde bunların bu günlerde Ermenilere hafiyyen iane tevzi’ine 

başladıklarının tahkik kılındığı ve harekât-ı ihtilaliye tertibiyle maznun 

olan şahsın hafiyyen iane tevzi’ etmesi yine bir fikr-i ihtilal cuyaneye 

müstenid olabileceği cihetle iktizasının ifası Bitlis vilayetinden gelen 8 

Şubat Sene 1311 tarihli telgrafnamede izbâr olunmasından naşi 

misyonerlerin orada ikâmet ve âdem-i ikâmetlerinden hangisinde faide 

görülebileceği Tesri-i Muamelat Komisyonu kararıyla istifsar edilmişti. 

Cevaben alınan 13 Şubat Sene 1311 tarihli telgrafnamede dahi 

misyonerlerin ahvali mesrudelerine binaen oradan kaldırılmalarında 

külli faide olduğu gösterilmiştir. Ecnebilerin edecekleri ianat-ı nadiyenin 

kendilerinin inzam-ı re’y ve marifetiyle tevzi’inde be’is yok ise de bunun 

şaibe-i ifsaddan masun bir halde deveran ve cereyanı iktiza edeceğinden 

ve saye-i mukadderet-vaye-i cenâb-ı padişâhide Der-saadet’de iane 

komisyon alisi teşkil buyurulduğu gibi vilayet-i şâhânede dahi vülat-ı 

azimin taht-ı riyasetlerinde birer şubesi tertib ve te’sis kılınmış 

idiğünden Bitlis vilayet-i aliyesince de işbu ianatın oradaki şubesinin 

taht-ı nezaretinde bulundurulması lazım geleceği misillü misyonerlerin 

ittihaz ettikleri hatar-ı (tehlikeli) hareket her halde calib-i nazar-ı dikkat 

olarak be-tahsis merkum Mister Corstina’nın ef’al veahval-i sabıka ve 

lâhikasına göre muhafaza-i emin ve asayiş nokta-i nazarından vilayet-i 
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mezkûrede devam-ı ikâmetiyle hareketinde serbest bırağılması 

nahzurdan ve vareste (uzak) olamayacağını suret-i işaratdan istinbat ve 

istifham olunmasına nazaran icab-ı halin icrası menut-ı re’y isâbet arâ-

yı hazret-i sadaret-penâhileri idiğü Tesri-i Muamelat Komisyonunda 

tezekkür kılınmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 19 Ramazan Sene 1313 ve fi 21 Şubat Sene 1311  (4 Mart 1896)  

Nazır Umur-ı Dâhiliye Bende 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi Aded 111 

Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sadaret-penahî’ye 

Marûzi çaker kemineleridir 
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Bitlis’te bulunub Der-saadet’ celb-i mukarrer idiğü 

(kararlaştırılmış olduğu) Amerika sefiri tarafından ifade edilmiş olan 

Mister Corc Knab oraca kable’l-muhakeme Der-saadet’e izamında ne 

misillü mehazir melhuz olduğu beyanıyla buraya gönderilmesinden ise 

diğer mahale kaldırılmak üzere muhakemeden vareste tutulması 

lüzumuna ve ifadat-ı saireye dair Bitlis vilayetinden meb’us 

telgrafnamelerin gönderildiği gibi İngilterece Bitlis Ermenileri içün cem’ 

olunan ianeyi kendileri tevzi’ edecekleri Mister Corc dahi aralarında 

olduğu halde misyonerler tarafından beyan olunarak Muş’taki İngiliz 

konsolosu vekili dahi ianenin bila müdahale merkumlar tarafından 

tevzi’-i içün hükümeti protesto etmesi üzerine Bâb-ı Âlî’den vuku’ 

bulacak iş’ara intizar  (bakmak) lazım geleceği kendilerine bildirilmiş 

iken bugünlerde hafiyyen tevzi’ata başladıkları canib-i vilayetden ahiren 

bildirildiği ve misyonerler hareket-i vakıası calib-i dikkat olarak 

hususuyla Mister Corc’un ahval ve ef’al-i malumesine göre muhafaza-i 

emn (emniyeti muhafaza) ve asayiş nokta-i nazarından Bitlis’te devam-ı 

ikametiyle harekâtında serbest bırakılması mahzurdan salim 

olamayacağı suret-i iş’ardan istinbat edildiği (anlaşıldığı) dâhiliye 

Nezaret-i Celilesinden arz ve izbâr kılındığı beyan-ı alisiyle icra-yı icabı 

ifadesini şamil evvel ve ahir reside-i dest-i tekrim olan 16 ve 29 N Sene 

1313 tarihli ve binsekizyüzotuziki ve deyi numerolu iki kıt’a tezkere-i 

sami-i sadaret-penahileri mütalaa güzar-ı çakeri oldu. Malum-ı fahamet-

i melzum-ı hidiv-i ekremileri buyurulduğu üzere merkum Corc’un 

Bitlis’te muhill-i asayiş-i harekâti gayr-i marziyeye cür’et eden 

Ermenilerin birinci derecede müşevvik ve muharriklerinden olduğu 

ihbarat-ı vakıa ile muhakkak olarak ikmal-i tahkikatına cihet-i adliyece 

gayret edilmekte olduğu cihetle hakkında icra olunacak muamele 

vilayetten telgrafla istizan kılınmasına (sorulmasına) mebni sebk eden 

emr ve iş’ar-ı sadaret-penahileri üzerine tebligat-ı mukteziye lede’l ifa 

merkumun buraya muvasalatında icra-yı tahkikat ve kendisi isticvab 

olunarak (sorguya çekilerek) su-i harekâtı anlaşıldığı takdirde muamele-
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i lazıme icra edileceği gibi tahkikat neticesinin velev cüzi olsun yolsuz 

muamelesini işrab (kapalı surette anlatma) edildiği suretde dahi Bitlis’e 

avdetine müsaade olunmayacağı Amerika sefiri tarafından beyan ve 

ifade kılınması üzerine keyfiyyet 24 Şaban Sene 1313 tarihli tezkere-i 

çakeriyle arz ve izbar olduğu gibi merkumun bazı ahval-i cinaiyeden 

dolayı müstantik huzuruna davet olunduğu istihcar edildiği ve 

bir mahkeme-i Osmaniyyenin hakk-ı kazasına tabi olmasına 

muvafakat olunamayacağı cihetle kendisine bu mealde telgrafname 

gönderildiğinden ve kavanin-i Osmaniyeye harekât-ı vukuunda 

binsekizyüzotuz tarihli muahedename ahkâmınca ya sefaret veyahut 

konsolatoca te’dibi (cezalandırılması) iktiza edeceği cihetle 

muahedename-i mezburun hakk-ı kazaya müteallik dördüncü 

maddesinin suret-i tefsiri mes’elesinin şu sırada ortaya çıkarılması 

münasib olamayacağından bahisle gerek merkum ile ailesinin ve gerek 

Bitlis’den Der-saadet’ gelmek arzusunda bulunacak olan Amerikalı 

kadınların muhafaza-i huzur ve emniyetleri ile Corc aleyhindeki evrakın 

bade’t-tetkik mündericatının hükümet-i matbuasına tebliği zımnında 

calib-i iltimasını şamil Amerika sefaretinden bu kere verilen takrir ile 

merkum hakkında Newyork Times Gazetesi’nin ne yolda bir bend neşr 

etmiş olduğunu ve bu babda Amerika hariciye Nezaretine tebligat 

icrasıçün ma’lumat ve tafsilat itası lüzumunu ve olbabda bazı ifadatı 

mutazammın Washington sefaret-i seniyyesinden ahz olunan tahriratın 

tercemeleri leffen takdim kılındı. Merkumun orada devam-ı ikâmeti caiz 

olamayacağı evvel ve ahir vaki olan iş’arat-ı samiye-i fahimanelerinden 

anlaşılmış idiğüne ve ahiran daire-i nezarete gelen Amerika 

maslahatgüzarı dahi merkum Corc’un önümüzdeki Nisan evâhirinde 

Der-saadet’e celbi ile icra-yı muhakemesi mukarrer (kararlaştırılmış) 

olduğu halde oraca tazyik edilmekte (baskı yapılmakta) olmasından 

dolayı şikâyet ile taztikat-ı vakıanın men’i ve merkumun ber-mucib-i 

karar Der-saadet’e azimetine muhalefet edilmemesi zımnında o evamir-

i lazıme itasını rica etmiş olmasına nazaran sefaretin ifadat-ı mesbuka-i 
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maruzası veçhile şahs-ı mezbur hakkında tahkikat-ı muamelat-ı lazıme 

icra ettirilmek üzere buraya gelmesine müsaade olunması münasib gibi 

görünmekte ise de yine iktizasının icra ve emr ü inbası vabeste-i irade-i 

aliyye-i sadaret-penahileri bulunmuş ve meb’us telgrafnameler iadeten 

arz ve tasyir edilmiş olmağla emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

Fi 8 Şevval Sene 1313 ve fi 11 Mart Sene 1312 (23 Mart 1896)  

Hariciye Nazırı Bende Tevfik  

 
 

Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Tercüme Odası 

Hariciye Nezaretine fi 11 Şubat Sene 1296 tarihiyle Amerika 

sefaretinden varid olan 111numerolu takririn tercemesidir. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

122 
 

Aldığım malumata nazaran Bitlis’te mukim Amerika teba’sından 

Jorj (Corc-George) Knab nam kimesne bazı inhamat-ı cinaiyeden dolayı 

şehr-i mezkûr müstantiki huzurunda isbat-ı vücuda davet olunmuştur. 

Merkum Jorj Knab’ın Ser Mahkeme-i Osmane’nin hakk-ı kazasına tabi 

olmasına muvafakat etmek senaverilerince gayr-i mümkün olduğundan 

kendisine bu yolda bir telgrafname irsal ettim. Eğer merkum kavanin-i 

Osmaniyeye muhalif bir fi’il ve harekette bulunmuş ise 

binsekizyüzotuz tarihlü muahedenamenin dördüncü maddesi 

ahkâmınca ba-taraf senaveranemden veyahut Amerika General 

Konsolosu canibinden te’dib edilecektir(cezalandırılacaktır). Ahiran 

Bitlis vilayetinde ser-zede-i saha-i zuhur (belirtileri ortaya çıkmış olan) 

olan iğtişaşat-ı (kargaşalık) müteessife şehr-i mezkûrun ale’l-husus şu 

zamanda aleyhinde bir takım istinadat-ı batıla mevcud bulunan Amerika 

teba’sından birinin icra-yı muhakemesine müsaid ve münasib bir mahal 

olmadığını gösterir. Binsekizyüzotuz tarihli muahedenamenin hakk-ı 

kaza maddesine müteallik dördüncü maddesinin suret-i tefsiri 

hakkındaki eski mes’elenin şu suretde ortaya çıkarılması gerek 

hükümet-i metbuanızın ve gerek Amerika hükümetinin menafi’ine 

muvafık düşmeyeceği nezd-i ali-i asafanelerinde dahi tasdik ve teslim 

buyurulacağı ve bu şey’in ancak bir vakt-i münasibde tesviye-pezir 

olabileceği cezm ve itikadındayım (kat’i karar ve inancındayım). Gerek 

Jorj Knab ile ailesinin ve gerek Bitlis’den Der-saadet’e azimet arzusunda 

bulunacak Amerika kadınlarıyla çocuklarının muhafaza-i huzur ve 

emniyetleri esbabının istikmali ve birde Jorj Knab aleyhindeki evrakın 

taraf-ı senaveranemden tedkik edilebilmek üzere zat-ı ali-i 

asafanelerine irsali zımnında icab edenlere evamir-i lazıme i’ta 

buyurulmasını rica ederim. Zira Amerika teba’sından birinin kavanin-i 

Osmaniyeye mugayir (aykırı) harekette bulunup bulunmadığını 

anlayabilmesi içün evrak-ı mezkûra mündericatını hükümet-i 

metbuama tebliğ ve iş’ar etmek arzusundayım. Beyan-ı hal te’kid-i 

teminat ihtiramkâriye zeria (saygıya vesile) ittihaz kılındı. 
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Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası 

Hariciye Nezaretine fi 12 Şubat Sene 1296 tarihiyle Whasington 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 101 numerolu tahrirartın 

tercemesidir. 

Bitlis’te mukim misyoner Knab’ın hükümet-i seniyeye karşu 

ifasadatta bulunmak töhmetiyle bir suret-i gayr-i muhikkada itham 

edildiğini mübeyyin ve Bâb-ı Âli’nin memalik-i şâhânede mukim bi’l-

cümle Amerika misyonerlerini tard ve ihraç arzusunda bulunacağını 

müeyyid (doğrulanmış) olmak üzere Newyork Times Gazetesi ahiren bir 

bend neşr etmiştir. Mösyö Knab hakkındaki hareket-i vakı’amızı müşir-i 

hariciye nazırına ber-takrib yazabilmekliğim içün misyoner merkûmun 

ahvaline müteallik tafsilat-ı matlubenin taraf-ı acizaneme i’ta 

buyurulmasını rica eylerim. Emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

 

Bir zamanlar Millet-i Sadıka durumunda olan Ermenilerin 

Amerikalı misyonerlerin açtıkları mekteplerde nasıl fikren zehirlendiğini 

ve nasıl devletin aleyhine döndüklerini göstermesi açısından önemli 

bilgiler barındıran belgeler bulunmaktadır.  
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Harput’ta yaşayan Ermenilerden muteber kişiler olarak görülen 

tüccar ve diğer söz sahibi kişilerden oluşan 60’a yakın kişi Bâb-ı Âlî’ye 

yani Başbakanlığa telgraf çekerek Amerikan misyonerlerinin açtıkları 

okullarda çocuklarının fikirleri kötü düşüncelerle doldurdukları, onları 

ifsat ettiklerini belirterek şikâyetçi olmuştur.  Şikâyetçi olurken de bizim 

okulumuz vardı bunların açtığı okullara ihtiyacımız yoktu diyerek de bir 

anlamda serzenişte bulunmuşlardır. 

 

Bu gelişme üzerine hükümet Amerikalı yetkilileri uyarmış ise de 

Amerika bunu kabul etmeyerek Osmanlıya nota vermiş ve konuyu 

inceleyeceğini belirtmiştir. Buna rağmen hükümet de misyonerlerin 

yaptığının farkında olsa da bir önlem alamamıştır. Misyonerlerin açtığı 

okulların çoğunun ruhsata tabi olmadığı, müfredatları hakkında bilgi 

sahibi olunmadığı da anlaşılmaktadır. 

 

Ayrıca Osmanlı’da faaliyet gösteren telgraf şirketlerinin de 

yabancıların işletmesinde olduğu da diğer bir detaydır. Bu olayda da 

bunlardan medet umulmaktadır. Günümüzde de çoğu iletişim şirketinin 

yabancıların tasarrufunda olması gibi. En önemlisi de misyonerlerle 

mücadelenin Kırmızı Kitap’a konulmasından bahsediliyor 

olmasıdır.  Günümüzde de sıkça duyduğumuz Kırmızı Kitap’ın 

Osmanlıdan beri devam eden bir devlet geleneği olduğu gibi bir sonuç 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 702, Gömlek No: 19,  

Tarihi: 23 N 1313 (8 Mart 1896), Konusu: Amerika misyonerlerinin 

Harput’da açtıkları mektepde Ermeni çocuklarını ifsad ettiklerine dair 

şikâyetin tahkiki ve gereğinin yapılması.  Adana ve sair vilayetlerde 

ruhsatsız olarak açılan mektebler hakkında yapılacak muamele. 
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Hariciye Nezareti’ne fi 19 Nisan Sene 1296 tarihiyle 

Washington sefaret-i seniyyesinden varid olan 293 numerolu 

tahriratın hülasa-i tercemesidir. 

Harput’taki misyonerler hakkında bazı Ermeniler tarafından 

vuku’ bulan şikâyete dair Hariciye Nazırı’na irsal ettiğim takrir ile 

müşarün-ileyh tarafından cevaben gönderilen notanın suretleri şehr-i 

halin sekizi tarihiyle ve yüzdoksan numerolu tahrirat-ı acizâneme zeyl 

olmak üzere leffen takdim kılındı. Emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 

emrindir. 
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Washington sefaret-i seniyyesi’ne 15 Nisan Sene 1296 

tarihiyle Amerika Hariciye Nezareti’nden irsal olunan notanın  

hulâsaten tercemesidir. 

 

Harput’ta ecnebi misyonerleri bulunmasından ve bunların orada 

bazı mekatib te’sis ve idare etmelerinden dolayı şikâyeti mutazammın 

mâbeyn-i hümâyûn cenâb-ı mülükâne baş kitabet celilesi ile zat-ı sami-i 

sâdâret-penâhiye ve hariciye nazırı devletlü paşa hazretlerine ve Ermeni 

Patriğine bila tarih takdim olunan telgrafnamenin suretini havi fi 8 Nisan 

Sene 1296 tarihiyle ve onyedi numerolu takrir-i sefiraneleri ahz olundu. 

Telgrafname-i mezkûrda misyonerler aleyhine best u temhid olunan 

ithamat-ı (yayılan suçlamanın) vahiyenin buhtan ve iftiradan ibaret idiğü 

zannına mahal olduğundan Amerika hükümeti ithamat-ı mezkûrenin 

derece-i sıhhatini anlamak içün tahkikat icra edecektir. Beyan-ı hali 

tecdid-i muvalat-ı (dostluğun yenilenmesi) ihtiramkâriye (saygı ve 

hürmete) vesile ittihaz kılındı (kabul edildi). 

 

Amerika Hariciye Nezareti’ne fi 17 Nisan Sene 1296 tarihiyle 

Washington sefaret-i seniyyesinden irsal olunan takririn tercemesidir. 

 

Şehr-i halin onbeşi tarihiyle notanız ahz olundu. Misyonerlere 

bi’l-iltizam iftira eden kesanın kimler olduğunu bilmediği i’tiraf eder ise 

müdde-i şurasını te’min edebilirim ki bu gibi şikâyetnamelerin Bab-ı 

Âli’nin mazarrat üzerine hiçbir te’siri olamaz. Memalik-i şâhânede 

birçok misyonerlerin bulunması ve bunların memalik-i sairede emsali 

na-mesbuk bir suretleri tahsil-i muvaffakiyet etmeleri memâlik-i 

şâhânede nail-i müsaadat olduklarını isbat eder. Binsekizyüzdoksandört 

senesi teşrin-i evvelinden berû bu-babda hariciye nezareti’ne irsal 

ettiğim ve zat-ı asilanelerinin kariben neşr edilecek olan KIRMIZI KİTABA 

derc ettirecekleri umudunda bulunduğum takdirde bu misyonerlerden 

bazılarının cânib-i hükümet-i seniyyeden haklarında izhar olunan 
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emniyet ve itimada ne veçhile mukabele ettikleri mezkûrdur. Her ne hal 

ise hükümet-i matbuam bir takım müstehilat (mümkün olmayan şeyler) 

ve hukuka mazhar olan ecnebilere karşu vukuu bulan ithamata nazar-ı 

bi-tarafane ile (tarafsız) bakılmaktadır. Beyan-ı hali tecdid-i teminat 

ihtiramkâriyet-i zeria ittihaz kılındı.  

 
Hariciye Nezareti’ne fi 8 Nisan Sene 1296 tarihiyle Washington 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 190 numerolu tahriratın 

tercemesidir. 

Harput Ermenilerinin bazıları tarafından şehr-i mezkûrda 

mütemekkin (yerleşmiş) Amerika misyonerleri aleyhine şikâyeti havi 

takdim kılınan bir telgrafname fi 24 Mart Sene 1296 tarihli ve kırk 

numerolu tahrirat-ı asâfâneleriyle irsal buyurulmuş idi. Telgrafname-i 

mezkûru sureti melfuf takrir ile Hariciye Nazırı’na tebliğ etdim. Mezkûr 

telgrafnamenin bir suretini Amerika gazetelerine resmen tebliğe 

me’zun olub olmadığımın iş’ar buyurulmasını beha ederim. Şimdiye 
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kadar sefaret-i seniyye canibinden Amerika matbuatına vukuu bulan 

tebligat yalnızca teba’-i şâhâneye müteallik idi. Maru’z-zikr şikâyet ise 

Amerika teba’sı aleyhine vukuu bulmuş olmağla bu şikâyeti Amerika 

gazetelerine tebliğ edecek olur isen düvel-i ecnebiye sefaretinden 

birinin nezdinde ikâmet ettiği hükümetin teba’sına isnat olunan efal ü 

harekâtı ta’riz içün matbuat-ı mahalliyeye müracaat selâhiyeti haiz 

olamayacağı Hariciye Nezaret-i tarafından bendenize beyan olunabilir 

gazetelere bu yolda vukuu bulan müracaat Washington’da pek vahim 

hadisat-ı siyasiye zuhuruna sebebiyet vermiş idi. Zann-ı acizâneme göre 

sefaret-i seniyyenin ancak Hariciye Nezareti’ne edebileceği ahvalde 

Amerika teba’sına müteallik hususatı halka karşu neşr içün eslem-i tarik 

(yolun en selametlisi) Der-saadet’ten bazı telgraf şirketlerine müracaat 

etmekten ibarettir. Bu şirketler tarafından verilecek evrak üzerine 

derhal Amerika’ya telgraf keşide edecekleri gibi bunlar tarafından vukuu 

bulacak iş’aratın daha ziyade te’siri görüleceği meczumdur (kesindir). 

Zat-ı asafanelerine mukaddemâ ber-tafsil (ayrıntılı) arz eylediğim 

veçhile mezkûr şirketlere de her vakit müracaatın bizce nef’ ve faideyi 

müstelzem olacağı i’tikadındayım. Zira işaası arzu olunan malumat bu 

şirketler vasıtasıyla derhal dünyanın her tarafına münteşir (neşredilmiş, 

dağılmış) olur. Emr ü ferman hazret-i men-leh’ül-emrindir. 

 

Amerika Hariciye Nezareti’ne fi 8 Nisan sene 1296 tarihiyle 

Washington sefaret-i seniyyesi tarafından irsal kılınan melfuf takririn 

tercemesidir. 

 

Misyonerlerin Harput’ta ikametlerinden dolayı şikâyeti havi 

şehr-i mezkûr Ermeni muteberan-ı tüccarından bazıları tarafından Bâb-

ı Âli’ye takdim kılınan telgrafnamenin suret-i nezaret-i hariciye 

canibinden sefaret-i seniyyeye tebliğ kılınmış olmağla telgrafname-i 

mezkûrun tercemesi leffen taraf-ı asâfilerine irsal kılındı. Beyan-ı hali 

ibrâz-ı mâ’sir-i ihtirâmkârîye zeria-i ittihaz kılındı. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

129 
 

 
Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Maruz-ı çeker-i kemineleridir 

Amerikalı misyonerlerin Harput’ta te’sis ettikleri mekatibde 

Ermeni evladını fikren ve mesleken doğru yoldan çıkarub efkâr-ı 

muzırraya sevk etmekde olduklarına vesaya-i marif-vaye-i hazret-i 

şâhânede her millete mahsus mekteb mevcud olmak hasebiyle anların 

muavenetlerine (onların yardımlarına) milletçe ihtiyaç bulunmadığına 

dair Harput’un birinci ve ikinci derece tüccarından alınan 

telgrafnameyle ol-babda Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’nin tezkeresinin irsal 

buyurulduğunu ve ifa-yı muktezası ifadesini şamil reside-i dest-i tazim 

olan 23 N Sene 1313 tarihli ve binsekizyüzatmışyedi numerolu tezkere-i 

samiye-i sadâret-penâhileri mütalaa güzar-ı âcizi olmuş ve bu mealde 

mukaddemâ doğrudan doğruya nezaret-i aciziye varid olan 

telgrafnamelerin suretleri sefaret-i seniyyeye tebliğ oldurulmuş olduğu 

gibi gazetelerle neşr ettirilmesi tavsiyesi ile bir sureti dahi Washington 
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sefaret-i seniyyesine gönderilmişti. Ol-babda Amerika Hariciye 

Nezareti’ne yazılan takarir ile zikr olunan misyonerler aleyhine bast u 

temhid olunan ithamatın (yayılan ithamın) iftiradan ibaret olması 

melhuz idiğü cihetle işbu ithamatın derece-i sathı anlaşılmak üzere 

Amerika hükümeti tarafından tahkikat icra olunacağına dair ve ana 

cevaben yazılan takrirlerin suretleri gönderildiğini ve gazetelere bu 

babda vukuu bulan müracaatın Washington’da pek vahim hadisat-ı 

siyasiye zuhuruna sebebiyet verdiği mesbuk olduğundan ve Amerika 

teba’sına müteallik bu misillü hususatı enzar-ı ammeye karşu neşr için 

eslem tarik Der-saadet’de bazı telgraf şirketlerine müracaat etmekten 

ibaret bulunduğundan bahisle işbu telgrafnamenin Amerika 

gazetelerine tebliğ olunub olunmaması hakkında taleb ta’limatı ve bazı 

ifadatı mutazammın ahz olunan 8 ve 19 Nisan Sene 1297 tarihli ve 

yüzdoksanve ikiyüzonüç numerolu iki kıt’a tahrirat ile melfufatının 

tercümeleri tezkere-i meb’use ve melfufatının iadesiyle beraber takdim 

kılınmakla emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 30 Zilkade Sene 1313 ve fi 1 Mayıs Sene 1312 (13 Mayıs 1896)  

Hariciye Nazırı Bende Tevfik 
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Hû 

Mabeyn-i Hûmâyûn Cenâb-ı Mülükâne Baş Kitabeti’ne / Cânîb-

i Sâmî-i Sâdâret-penâhi’ye / Hariciye Nezaret-i Celilesi’ne / Ermeni 

Patrikliği Cânîb-i Vâlâsı’na 

 

Otuz kırk seneden berû Harput’a gelüb güya insaniyete hidmet 

içün te’sis ettikleri mekatibde bazı Ermeni evladını fikren ve mesleken 

doğru yoldan şaşırub Devlet-i Âliye’nin altıyüz senelik himaye-i 

celilesine küfran-ı nimet diye lanet edilecek bazı ahvalin bir takım 

serseriler tarafından suduruna sebebiyet verilmiş olan Amerikalı 

misyonerlerin memleketimizde ikâmeti saâdet ve selâmet-i umûmiyeyi 

ihlal edeceğinden ve her millet içün saye-i şâhânede mektebler mevcud 

olduğu gibi lede’l-icab yine te’sis-i mekteb hususunda anların 
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muavenetine (onların yardımına) ihtiyaç olmadığından lütfen ve 

inâyeten buradan bir an evvel kaldırılmalarını istirham eyleriz, ferman. 

Fi 6 Teşrin-i sâni Sene 1311 (18 Kasım 1895) 

 

Kölçekliyan Kocabaşı, Manasyan Serkes, Tarakcıyan Agob, Hankyan 

Mardilerusi, Tervizyan Hacir, Zuzyan Sahak, Zulumyan Kevork, 

Zulumyan Kasbar, Numan Damadı İlya, Nalbandyan Manok, İstanbulyan 

Hampornum, İkyayan Karabet, Tüfenkciyan Artin, Felusyan Ohannes, 

Tüfenkçiyan Nişân, Varyikyan Serkes ve diğer 43 imza sahibi 

 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir 

Amerikalı misyonerlerin Harput’ta te’sis ettikleri mekatibde 

Ermeni evladını fikren ve mesleken doğru yoldan çıkarub efkâr-ı 

muzırraya sevk etmekde olduklarına vesaya-i hazret-i şâhânede her 
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millete mahsus mekteb mevcud olmak hasebiyle anların 

muavenetlerine (onların yardımlarına) milletçe ihtiyaç bulunmadığına 

dair bazı imzalarla Harput’tan huzur-ı âli-i sadâret-penâhilerine keşide 

olunub havale buyurulan telgrafname üzerine imza ashabının nam nâm 

ve sıfatları Mamuret-ül-Aziz vilayetinden istilam olunmuştu. Bu kere 

alınub melfufuyla maan ve leffen takdim kılınan tahrirat-ı cevabiye de 

mezkûr telgrafta imzası bulunanların oranın birinci ve ikinci derecede 

tüccarından oldukları iş’ar kılınmıştır. Vakıa misyonerlerin ittihaz 

ettikleri hal ve hareket bi-hakkın calib-i nazar-ı dikkat bulunduğu cihetle 

icra-yı icabı menut-ı re’y-i iktidar-ı asar-ı hidiv-i efhamileri olduğundan 

keyfiyyetin huzur-ı sami-i sadâret-penâhilerine arzı Tesri-i Muamelat 

Komisyonu’nda tezekkür kılınmağla ol-babda emr üferman hazret-i 

veliyyül emrindir.  

Fi 17 Ramazan Sene 1313 ve fi 19 Şubat Sene 1311 (2 Mart 1896)  

Nazır-ı Umur-ı Dâhiliye Bende 
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Hû 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Amerikalı misyonerler aleyhinde olarak Harput merkezinden fi 

6 Teşrin-i sâni Sene 1311 tarihiyle berâ-yı makam-ı sami-i sadâret-

azameye diğeri Hariciye Nezaret-i Celilesi’ne keşide edilmiş olan iki kıt’a 

telgrafnamede muharrer olup okunmakta olan imzaların gayet açık 

olarak yazılması ve imza sahiplerinin derece-i ehemmiyetleri ile ne 

mikdar ahali tarafından tevkil edilmiş bulunduklarının  (vekâleten) 

tahkik ve inbası hakkında şeref-varid olan fi 13 Kanun-i sâni Sene 1311 

tarihli ve şifreli telgrafname-i ali-i nezaret-penâhileri üzerine mezkûr 

telgrafname kopyası telgrafhaneden celb ile lede’l-tahkik muharrerü’l-

esami kesanın Harput kasabasının birinci ve ikinci derecede tüccar ve 

mu’teberanından oldukları anlaşıldığı gibi isimleri zir-yi hatt-ı 

destlerine Ermenice mümzi idiğü (imzalı olduğu) görülmüş ve ber-

mucib emr ü irade mezkûr telgrafname sureti ve imzaları açık suretde 

varakaya yazılarak leffen takdim kılınmıştır. İmza sahiplerinin gerçi ahali 

tarafından vekâlet-i resmiyeleri olmadığı anlaşılıp mamafih mezkûr 

telgrafnamenin ol-suretle keşide olunması merkum misyonerler 

hakkında husule gelen igbirar (gücenmek) ve nefret eseri idiğü cümle-i 

tahkikatdan bulunmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül-

emrindir.  

Fi 21 Nisan Sene 1313 ve fi 24 Kanun-i sâni Sene 1311 (3 Mayıs 1897) 

Bende Mamuret-ül-Aziz (Elazığ) Valisi Rauf 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

135 
 

 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i sadâret-penâhiye 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir ki 

Amerikalı misyonerlerin Harput’ta te’sis ettikleri mekatibde 

Ermeni evladını tarik-i sadakatden (doğru yoldan) çıkarub efkârı 

muzırraya sevk etmekde olduklarından bahisle şikâyeti 

havi Harput’dan irsal olunub suretleri ba-tezkere-i acizi takdim kılınan 

telgrafname üzerine Hariciye Nezaret-i Celilesiyle sebk iden muhabereyi 

ve Washington sefaret-i seniyyesinden gönderilen muharrerat suretini 

havi hame-pira-yı tazim ve tebcil olan 6 Mayıs Sene 1312 tarihli tezkere-

i samiye-i cenâb-ı sadâret-penâhileri tesri-i muamelat komisyonunda 

mütalaa olundu. Amerika tebaasına müteallik bu misillü hususatı inkâr-

ı ammeye karşu neşr içün Der-saadet’de bazı telgraf şirketlerine 

müracaat olunmak münasib olacağı hakkındaki Washington sefaret-i 

seniyyesinden beyan olunan mütalaâtın takdiri Hariciye Nezaret-i 
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Celilesi’ne aid görülmüş ve misyoner mekteblerinin efkâr-ı talebine iras 

ve ilka’ edildiği sui te’siratdan dolayı tedabir-i mânia ta’yin ve ittihazı 

dahi re’y ve irade-i hidiv-i a’zamilerine vabeste olarak evrak-ı mersule 

takımıyla iade ve takdim kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-

i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 15 Zilhicce Sene 1313 ve fi 16 Mayıs Sene 1312  

Nazır-ı Umur-ı Dâhiliye Bende 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0081.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

137 
 

Dâhiliye ve Hariciye Nezaret-i Celilelerine 

Fi 25 Muharrem Sene 1314 ve fi 25 Haziran Sene 1312 (6 Temmuz 

1896) 

Amerikalı misyonerlerin Harput’ta te’sis ettikleri mekatibde 

Ermeni evladını fikren ve mesleken tarik-i sadakatden (doğru yoldan) 

çıkarub efkârı muzırraya sevk etmekde oldukları beyanıyla şikâyeti 

havi tüccar-ı mahalliyeden alınan telgrafname üzerine bi’l-muhabere 

varid olan 15 Zilhicce Sene 1313 tarihli ve 1102 numerolu tezkire-i 

devletleri mucebince keyfiyyet maarif ve hariciye nezaret-i celilelerine 

iş’ar kılınmıştı. Amerika misyonerleri memâlik-i mahrusâ-i şâhânenin 

ekser mevaki’inde mekatib küşadıyla teba’-i şâhâneden olan etfalin 

(çocukların) efkârını tesmim edecek (geleceğini zehirleyecek) tedrisat-ı 

muzırra (zararlı eğitim) da bulundukları… 

 

Hariciye 

1-Ve ol-babda ki 30 Zilkade Sene 1313 tarihli ve 907 numerolu 

tezkire-i cevabiye-i devletleri üzerine bi’l-muhabere Dâhiliye Nezaret-i 

Celilesinden varid olan tezkere mucebince keyfiyyet Maarif  Nezaret-i 

Celilesiyle taraf-ı devletlerine iş’ar kılınmışdı. 

 

Öteden berû görülüb işitilmekde bulunmuş olmağın ve vaktiyle 

bulundukları mahaller hükümetin musammahatıyla küşad olunan 

mekatib-i mezkûrenin müdiriyetleri bazı muhazır-ı siyasiyeyi dai-i olub 

mekatib-i mezkûrenin haliyle ikası dâhi mülken bais-i mazarrat 

idiğünden siyasete dokunur bir mes’ele hudus ettirilmemek (yeniden 

ortaya çıkarılmamak) ve mazarrat-ı mezkûrenin devamına da meydan 

verilmemek üzere gerek mekatib-i mebhusenin gerek diğer mekatib-i 

ecnebiyenin ruhsat-i resmiyeye rabtına teşebbüs olunmuş ise de bu 

babda Bâb-ı Âlî ile sefaret-i ecnebiye arasında cereyan eden muhaberat 

henüz bir netice-i kat’iyyeye iktiran edememiş ve mekatib-i mekûre 

ruhsat-ı resmiyeye rabt olunubda umur-ı dâhiliyyelerinin ve tedrisat 
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vakıa’larından malumat alınmadıkça ilkaat (zararlı sözlerle şaşırtmak) ve 

telkinat-ı muzırralarına dair nezaretçe tedabir-i mania ittihazı gayr-i 

kabil görülmüş olub ancak hükümet-i mahalliyece üslub-ı hâkimanet ile 

teftişat ve tahkikat muktaziye bi’l-ifa o makule ahval ve akval-i 

muzırranın cereyan etmekde olduğu anlaşıldığı halde men’i ve etfal-i 

merkûmenin mekatib-i mezkûreden bi’l-ihraç kendi mekatib-

i  milliyelerine nakli hakkında velilerine icabına göre resmen veya min 

gayr-i resm vesaya-yı lazıme ve münasibe icrası ve ber-vech-i muharrer 

mekatib-i ecnebiyeye dair verilecek kararın biran evvel 

neticelendirilmesi vakt ü zamana muvafık ve münasib olacağı Maarif 

Nezaret-i Celilesinden meb’us tezkere-i cevabiye de gösterilmiş ve 

keyfiyyet Hariciye Nezaret-i Celilesine bildirilmiş olmağla nezaret-i 

celilelerince de icabının icra ve inbasına himmet buyurulması siyakında 

tezkere. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

139 
 

Adana vilayeti dâhilinde ruhsatlı ruhsatsız bulunan Amerikan 

Protestan mektebleri defteridir. 

İşbu defterde gösterildiği veçhile Adana vilayeti dâhilinde mevcud 

bulunan Amerikan mektebleriyle Amerikan Bord Şirketi tarafından 

idare olunan Protestan mektebleri o ruhsatname-i resmiye rabt 

olunanlar dahi ber-vech-i bâlâ ayru ayru gösterilmiş olmağla işbu defter 

tasdik kılındı.  

Fi 26 Haziran Sene 1312 (8 Temmuz 1896) 

Bu belgenin çizelge içindeki detayları okunmamıştır. 

 

8 Kasım 1895’de Maraş’da bulunan Fransız Antrasante 

rahiplerinin resmi izin ile inşa ettikleri ev ve okulun altındaki mahzende 

top, silah ve savaş mühimmatının olduğu yakalanan bir Ermeni 

casusunun alınan ifadesine dayanılarak polis dairesinin verdiği rapordan 

anlaşılmış olmasına karşın, bir kişinin ifadesine dayanılarak yabancılara 

ait bir yerin aranamayacağı, yeniden soruşturma yapılması gerektiği 

yönünde Sadâretce emir verilmiştir.24  

 

 Amerikalı ve İngiliz misyonerleri ortak amaçları doğrultusunda 

hareket ederek Ermenilere yardım etmişlerdir. Bu yardım Osmanlıya 

karşı isyan etmeleri için yapılan her türlü yardımı ihtiva etmektedir. 

 

Osmanlı’nın her devletin “Devletler Hukuku Kaideleri”ne göre 

fesat çıkaranları cezalandırma ve sınır dışı etme hakkı olduğu 

vurgulanmasına rağmen bunu yapmaya cesaret edemediği 

görülmektedir. Bunun için öncelikle sefaretin razı edilmesine çalışıldığı 

                                                           
24 BOA. A. MKT. MHM, 646/32, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Franzız İlişkileri 
(1879-1918) Cilt I,  T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, yayın Numarası 58, 2002 Ankara, s-47, 48 
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ve olayların yoğun olarak yaşandığı yerlere yazı yazılarak bu işleri yapan 

yabancıların suçları sabit olsa bile merkezi hükümetin onayı olmadan 

bunların bulundukları yerden çıkarılmaması gerektiği belirtilmektedir. 

Bu nedenle bu konuda tam bir çekingenlik ve ihtiyatla hareket 

edilmeye  çalışılmış olduğu müşâhâde edilmektedir. 

 

Diğer taraftan kilisede saklanan bir takım Ermeni fedaisinin 

kontrol için gelen halka ateş açarak altısını öldürdüğü bir o kadarını da 

yaraladığı, bu nedenle  askerin olay yerine sevk edildiği, ancak askerler 

gelmeden önce Kürt kıyafeti giyip kaçarak kurtuldukları belirtilmektedir. 

Bu arada kaçarken de üç kişiyi daha vahşi bir şekilde öldürmüşlerdir. Bu 

kişiler Van taraflarında Kabakçıyan isimli çok zengin bir Ermeni’den fidye 

istemek üzere bulundukları bir sırada da asker tarafından etrafları 

sarılarak yakalanmış ve hükümete teslim edilmişlerdir. Daha ayrıntılı 

bilgi için her zaman olduğu gibi belgelerin transkripsiyonlarının 

okunması önerilmektedir. 

 

Misyoner faaliyetleriyle ilgili olarak Osmanlı zaman zaman 

Amerika’yı uyarmış ise de Amerika’nın misyoner faaliyetlerini 

yalanlamıştır. Hatta bu konuda Osmanlı Hükümetine nota bile vermiş, 

konuyu inceleyeceğini belirterek işi zamana yaymıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 694, Gömlek No: 6, 

Tarih: 09 L (Şevval) 1313 (24 Mart 1896), Konusu: Yapılan tahkikat 

neticesinde Amerikalı ve İngiliz misyonerlerin Ermenilere yardımı 

tespit edildiğinden haklarında yapılacak muamele. Van’daki 

Kabakçıyan’dan fidye isteyen Ermeni fedailerin yakalanması. Van’daki 

Deyr-i Meryem Kilisesine gelen Ermeni çetesinin tahkiki. 
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Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Mârûz-i çaker-kemineleridir. 

Ermeni fesâdının tahaddüs ve takviyesince İngiltere ve Amerika 

misyonerlerinin medhal-i külisi olduğu ne gibi delail (deliller) ile 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0018.jpg
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müsbet (isbat olunmuş) ve mutehakkık (doğruluğu meydana çıkmış) 

bulunduğuna ve hukuk-ı milel kavaidince (Devletler Hukuku Kaidelerine 

göre) her hükümetin kendi memalikinde uhde-i mazhar maide-i 

siyahat ve ikâmet olan ecanibden (ecnebiler) asayiş-i umumiyi mahal-

i ahval ve harekâta ictisar edenleri hududundan tard ve ihraca hakkı 

olduğuna mebni bunlardan mefasidi asarıyla muhakkak ve meşhud 

olanların hükümet-i mahalliyece pasaportlarının i’tasıyla memalik-i 

şâhâneden ihraç edilmeleri içün Anadolu vilayat-ı malumesi valiliklerine 

ve Müfettiş Devletlü Şakir Paşa Hazretlerine telgrafla me’zuniyet i’tası 

ve sebest-i edyan (dinler) hakkındaki kavanin-i mevzua malum iken 

merkumların tebdil-i mezheb ile iştigali gibi harekâtta bulunmaları 

kavanin-i mezkûra ahkâmına mübteni olan serbest-i mezahib 

(mezhepler) esasına mübeyyin olub devletçe her dürlü muhaziri dâi 

olacağından bu noktanın dahi esbâb-ı mucibeden addiyle her halde 

devam-ı icraatına fevkalade itina olunması şeref-sad olan irade-i 

seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi iktiza-i celilinden olarak icab edenlere 

icra-yı tebligat edildiği beyân-ı âlisinden icra-yı icabı ifadesini şamil 

reşide-i dest-i takrim olan 9 Şevval Sene 1313 tarihli ve ellialtı numerolu 

tezkere-i samiye-i sâdâret-penâhileri mütalaa güzar-ı çakeri olarak ber-

mantuk emr ü ferman-ı hümâyûn cenâb-ı cihanbânî nezaret-i acizice 

dahi iktizası der-dest icra olub ancak ahiran nezd-i çakeriye gelmiş olan 

Amerika sefareti baş tercümanı Bitlis’de bulunan Mister Kol nam 

misyonerin memalik-i şâhâneden tardına dair emir verilmiş olduğu ve 

bunun esbâb-ı ne idüğü sefaretçe bilinemediği merkum ile emsali 

hakkında böyle bir tedbir-i şedid ittihazına lüzum göründüğü halde 

ceraim vakıaları madde-i ta’yin ve sefaretle i’tilaf hâsıl edildiğinden 

sonra Bitlis’de bulunan misyoner Corc hakkında icra olunduğu cihetle 

muamele-i ifanın icrası lazım geleceği ifade olunmasına mukabil 

memalik-i şâhânede bulunan misyonerlerin hükümet-i seniyyece 

şimdiye kadar edilen muamele-i himayetkâriye karşu, görülen 

harekât-ı asayiş-i şikenânelerinden (asayişi bozmalarından) ve işbu 
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tezkere-i sâmiye-i cenâb-ı sâdâret-penâhileri mündericatından 

münasibi veçhile icra-yı tefhimat (anlatılmak, bildirilmek) ve tebligat 

olundukda gerçi bunlardan ber-vech-i maruz harekât-ı fesadiye ve 

muzırrada bulundukları madde-i delail müsbitesiyle tahakkuk edenler 

hakkında muamele-i lazıme icrasına bir şey denemez ise de ancak 

bunların misyoner sefaretlerinden kat’-i nazar kendüleri Amerika 

teba’sından bulundukları cihetle evvel emr de ber-vech-i maruz 

harekât-ı gayr-i marziyelerinin sefarete tebliğiyle hâsıl olacak i’tiraf 

üzerine icab-ı halin ifa-yı iktiza edeceği ve aksi takdirde bu gibi 

muamelatdan dolayı beyne’l-hükmiyye müşkilat zuhuru ve bilahire 

haklarında muamele-i zecriye (zorlama) ifa edilenlerin duçar olacakları 

muamelat ile zarar ve ziyanları içün bir takım matlub-ı vuku’ dekenar 

idiğü beyanıyla buralara mahal bırakılmamak üzere suret-i maruza 

veçhile tedabir ittihazı lüzumu muma-ileyh tarafından ifade olunmuş ve 

vakıa teba’-i ecnebiyenin bir güna esbab-ı bütüniye elde edilmeksizin ve 

sefaretlerine malumat verilmeksizin tardları mucib-i sûda (baş 

ağrıtacak) ve şikâyat olacağı derkâr bulunmuş olmağla zikr olunan 

misyonerlerden tesvilât (kötü bir şeyi güzel göstererek aldatma) 

ve    ilkaat-ı (zararlı sözlerle şaşırtmak, yoldan çıkarmak) fesadiyede 

bulundukları mahallerince sabit olubda tardları iktiza edenler içün işbu 

emr ü ferman-ı hükümet beyan-ı hazret-i hilâfet-penâhi hükm-i 

mucebince muamele-i lazıme ifa edilmek üzere evvel emr de bu cezayı 

istizam eden hal ve hareketlerinin delail ve emaratıyla beraber 

muvazzahan izbârı (ayrıntılı açıklanmış olarak gönderilmesi) ve 

buradan talimat alınmadıkça merkumların tard olunmamaları 

zımnında icab edenlere o emr-i lazıme i’tası muvafık-ı hal ve maslahat 

görünürse de yine icra-yı iktizası vabeste-i irade-i aliyye-i daver-i 

efhamileridir. Emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

 

Fi 15 Şevval Sene 1313 ve fi 18 Mart Sene 1312  

Hariciye Nazırı Bende Tevfik 
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Hû 

Bitlis vilayetinden varid olan şifre telgrafnamedir. 

Cevap 12 Mart Sene 1312 icra-yı mefaside en ziyade cür’et 

gösteren Mister Corci, şeref-müteallik buyurulan irade-i seniyye-i 

hazret-i hilafet-penahi hükm-i münifince memalik-i mahrusa-i 

şâhâneden ihraç olunmak olunmak üzere pasaportunun i’tasıyla ve 

Diyarbekir ve İskenderun tarikiyle taht-ı muhafaza ve selametde olarak 

elyevm vilayetden çıkarıcağını ve merkumun bugüne kadar ika’ından 

hali kalmadığı envai mazarratın iptali te’siratı yolunda ittihaz olunan 

tedabir-i seria ve müessireden müteessiran ihdas-ı kıyl u kale vesile 

olabilmek üzere bugünlerde de neşriyatını ele alacağı haber verilen 

tefevvühat-ı muzırra (dedikodu) halkın mesmu’ olmamakve bir güna 

fenalığı intac etmemek (husule gelmemek) için zaten zuhur hadiseden 

berû muhafaza ve emniyet altına alınan hanesinin etrafına uzaktan bazı 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image00213.jpg
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noktalar dahi vaz’ ile o tefevvühâttın (münasebetsiz sözler) mahzuriye 

de def’ edildiği maruzdur. Ferman.   

Fi 17 Mart 1312 Bitlis Valisi Ömer      

 
Hû 

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki 

Van vilayeti mülhakatından Nurdüz nahiyesinde vaki Deyr-i 

Meryem Kilisesinde bir takım Ermeni fedailerinin tecemmu’ ettiği 

mezkûr kasabaya civar olan karye ahali-i Müslimesi tarafından haber 

verilmesi üzerine fesede-i merkûmenin orada bulunub bulunmadıklarını 

anlamak üzere ahali-i kura heman mezkûr kiliseye gitmişler ise de 

Kilisede bulunan Ermeniler tarafından teşhir-i silah cür’et olunarak 

İslamlardan beş altı kişinin maktul ve bir o kadarının dahi mecruh olduğu 

ve hadisenin beyne’l-aşayir şayi olmasından dolayı kiliseyi muhasara 

maksadıyla etraftan bir hayli aşairin (aşiretin) toplandığı haber verilmesi 

üzerine iki bölük asakir-i şâhânenin gece hareket ettirildiği sekizinci fırka 

kumandanlığının iş’arına atfen Dördüncü Ordu-yu Hûmâyun Müşiriyet-i 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0034.jpg
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Celilesinden şifreli telgrafname ile bildirilmiş ve mezkûr telgrafnamenin 

suret-i mahlumesi manzur-ı sâmi-i daver-i efhamileri buyurulmak üzere 

leffen takdim kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l 

emrindir.  

Fi 8 Zilhicce Sene 1313 ve fi 9 Mayıs Sene 1312  

Ser-asker Bende Rıza 

 
Hû 

Erzincan’da Dördüncü Ordu-yu Hümayun Müşiriyet-i 

Celilesinden mevrud fi 8 Mayıs Sene 1312 tarihlü şifreli 

telgrafnamenin suret-i mahlusasıdır. 

Van vilayeti mülhakatından Nurdüz nahiyesinde vaki Der 

Meryem Kilisesinde bir takım Ermeni fedailerinin tecemmu’ etdiği 

mezkûr kiliseye civar olan karye ahali-i Müslimesi tarafından haber 

verilmesi üzerine fesede-i merkümanın orada bulunub bulunmadıklarını 

anlamak üzere ahali-i kura heman mezkûr kiliseye gitmişler ise de 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0049.jpg
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kilisede bulunan Ermeniler tarafından teşhir-i silah cür’et olunarak 

İslamlardan beş altı kişi maktul verilmesi (öldürülmesi) ve bir o 

kadarının dahi mecruh olduğu beyne’l-aşayir şayi olmasından dolayı 

etraftan bir hayli aşair (aşiret) toplanub kiliseyi muhasara ettikleri 

hükümete haber verildiğinden Sadeddin Paşa Hazretlerinin emirleri 

üzerine otuzbirinci alayın ikinci taburundan bir bölük asakir-i şâhâne ile 

re rastlarında bulunan Suvasum’daki bir bölükde istishab etmek üzere 

Erkân-ı Harbiye Yüzbaşısı Mehmed Ali Beğ geceleyin hareket ettirildiği 

ve netice-i hülâsanın bildirileceği Sekizinci Fırka Kumandanlığından iş’ar 

olunduğu ve fesade-i merkûmenin elde edilmeleri ve tekrar vukuata 

meydan verilmemesi emrinde kumandan müşarün-ileyhe cevaben 

tebligat-ı lazıme icra kılındığı ve alınacak neticenin ba’de arz olunacağı 

maruzdur. 

 
Hû 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir ki 

Van cihetlerinde barınmakta olan bazı Ermeni fedaisinin takib ve 

der-destlerine teşebbüs olunmuş ise de ne suretle ferce yab firar 

olduklarına ve bu fedailerin ahali-i İslam’dan üç kişiyi nasıl bir suret-i 

gaddarâne ve vahşiyanede şehit eylediklerine ve Amerika 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0054.jpg
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misyonerlerinin bazı ahval ve muamelatına dair Van’da bulunan 

yaverân-ı hazret-i şehriyâriden Ferik Saadetlü Sadettin Paşa 

Hazretlerinden varid olan telgrafnamenin sureti leffen takdim kılınmış 

olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir. 

Fi 11 Zilhicce Sene 1331 ve fi 12 Mayıs Sene 1312  

Ser-asker Bende Rıza 

 
Hû 

Van’da yeveran-ı Hazret-i Şehriyâriden Ferik Sadettin Paşa 

Hazretlerinden varid olan fi 10 Mayıs Sene 1312 tarihiyle şifreli 

telgrafnamenin hali suretidir. Vürudu 12 

Bir hafta mukaddem Van’a yarım saat mesafede vaki Şuşansı 

karyesinden şüphe edilmesi üzerine gece sabaha karşu köyün etrafı 

sarılmış fakat iş vilayet-i hükümetle görülmüş olmak içün akşamdan 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0064.jpg
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polise haber verilmiş olmasına mebni fedailer işten haberdar olarak 

daha akşamdan firar etmiş olduklarından köyde bulunan yalnız bir silah 

müsadere olunub asakirin yorgunluğu boşa çıkmış idi. Ertesi gün her 

tarafa olduğu gibi o civarlarda dahi harekete me’mur edilmiş olan fakat 

bir işe yaramak şanından olmayan zabtiye seyyar müfrezesi bu köyde 

barınmakta olan fedailere kırda tesadüfle Van’a kadar götürülmüş ise 

de buradan müretteb kuvvet üzere vardığı zabtiyeler mahal-i vakıayı 

terk ile avdet etmiş olduklarından fedailer taraf ve yalnız birisi der-dest 

olunmuş idi. Bu Ermeni şitaklı Kürd kıyafetinde ertesi gece yine bu 

fedailerden üç neferi Van’da mukim Kabakçıyan nam mütemevvilden 

(zenginden) fidye taleb etmemek üzere hanesi bağçesine geldikleri 

haber alınması üzerine derhal asakir-i şâhâne ile mahallinin etrafı 

sarılarak üçü de der-dest olmuş ve hükümete salim olmuşlardır. Bunlar 

dahi maksatlarını ketm etmeyerek i’tiraf eylemiş ve refiklerini de haber 

vermişlerdir. Yine o gece Van’a on saat mesafede ve gayet sarp ve çetin 

ve gayr-i meskûn bir mahalde kâin olan mabed denmekten ziyade bir 

istihkâm demekle layık Dersim nam kilisaya bir Ermeni çetesinin dâhil 

olduğu haber alınarak gece yarısı iki bölük asakir-i şâhâne ile Erkân-ı 

Harbiye Yüzbaşısı i’zam olunmuş idi. Şimdi alınan jurnal mealine nazaran 

mezkûr çetenin daha asakir-i şâhâne varmaksızın civardaki İslam 

köylerinden üç neferi şehid ve üç neferi dahi yaralayarak firar ettikleri 

ve şuhedanın bazu kalp ve beyinlerini kama ile oyub çıkarmış ve 

kulaklarını kesüb almış ve başlarını ense tarafından kesmiş oldukları 

anlaşılmaktadır. Fakat bunların kim oldukları burada der-dest edilen 

fedailerden haber alındığından saye-i satvet-vaye-i hazret-i hilâfet-

penâhide elbette elde edilecekleri şüphesizdir. Kabakçıyandan fidye 

taleb eden üç fedainin üzerinde Amerika misyonerleri tarafından 

insaniyete hidmet olunmak üzere zuafa ve fukara-yı Ermeniye nan-ı aziz 

tevziine mahsus fırunlara yevmiye ta’yin sergisi zuhur etmiştir. Bir köy 

ahalisine yevmiyelerle altun iane etmek ve elbise yaptırmak ve etmek 

ve vermek gibi ortalığa ortalığa altun saçarcasına Amerika misyonerleri 
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tarafından işâr olunan semahatdan (iyilikten) hisseyab olan zuafa 

(zayıflar) ve fukara-yı Ermeniden işte şu fedailer olduğu hamil oldukları 

mühürleri tayine sergisinde meydana çıkmıştır. Hicab-ı insaniyete yüz 

binlerle ahalinin huzur u aramlarına açıktan açığa delalet iden şu 

misyonerlere fimabad bu civarlarda bir hane bile Protestan 

bulunmamasından dolayı buralarda bekasına katiyyen mahal ve 

emniyet kalmamış olduğu maruzdur. 

 
Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi Aded 2503 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i çaker-i kemineleridir 

Amerika Hariçi Misyonerleri Cemiyeti Reisi Rahib Doktor 

“Storss” un ahiran vuku’ bulan istifasından bahs olarak Newyork’da 

intisar eden (dağıtılan) “Sun” gazetesinde görülen bir mektubunu havi 

gazete parçasının gönderildiğini ve misyonerlerin memalik-i şahânede 

evvel ve ahir icra etmiş ve etmekte bulunmuş oldukları desais 

(desiseler) ve harekât muzırradan ve memalik-i İrani de ahiren te’sis 

eden Amerika misyonerlerinin mazarratından bahisle bazı ifadat ve 

mütalaatı havi Newyork şehbenderliğinden varid olan 28 Ağustos Sene 

1313 tarihli ve doksan numerolu tahriratın sureti melfufuyla berabet 

takdim kılınmağla emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0074.jpg
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Fi 2 Cemaziyelevvel Sene 1315 ve fi 17 Eylül Sene 1312  

Hariciye Nazırı Bende Tevfik 

 
Bâb-ı Âli Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi 

Fi 27 Ağustos Sene 1313 tarihiyle Newyork şehbenderliğinden varid 

olan tahriratın suretidir. 

 

“Amerikan Bord Of Komisyon Reisi Forfurin Misyonu” denilen 

ve memalik-i Osmaniye de tesisatı bulunan Amerika Harici Misyonerleri 

Cemiyeti Reisi Rahib Doktor Storss’un me’muriyetinden istifasından 

bahis olan ve Newyork’da münteşir ”Sun” gazetesinin 30 Ağustos Sene 

1297 tarihli nüshasında münderiç olan bir mektub küpürü tercemesiyle 

beraber leffen takdim-i hâk-i pâ-yi âli-i cenâb-ı nezaret-penâhileri 

kılınmıştır. Mutalaasından muhat-ı ilm-i âli buyurulacağı vech ile 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0083.jpg
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merkûm Storss sebeb-i istifayı vaka’ından bahs eylediği sırada bilhassa 

son on sene tarafında misyonerlerin memalik-i Osmanideki 

muvaffakiyetini suret-i mübhemede bir averde-i zeban tedkâr eylemiş 

ve şu muvaffakiyat maddesi çıkarlarınca muhtaç-ı hal görülmekle lede’t-

teemmül misyonerlerin Amerika’da Hristiyanlığa hidmet namın 

müfterihane tebliğlerde beyan ve gazetelerle i’lan eylemekte oldukları 

veçhile Rusya muharebe-i zailesinden evvel Tuna vilayetinde peyda 

olan asar-ı fesadın başlıca muharriklerinden biri oldukları halde bade’l-

muharebe Anadolu-i şâhânede bekalarını muhafaza ve tevsi’ 

edebilmeleri ve o vakitden beri Tuna’da icra ettikleri mefasidin aynını 

vilayat-ı malumede tatbik ile Bulgaristan gibi bir Ermeni Beğliği teşkil 

ettiremedilerse bile hükümat-ı Osmaniye-i İslamiyenin nice mahal-i 

ma’muresinin hun (kan) ve ateş enkazından mürekkeb bir harabe-i 

garibeye çevirilmesine delalet eylemeleri ve 49 numerolu arizamda 

bahsi geçen Üsküdarda’ki kız mektebi misillü te’siyat-ı muzırralarının 

mukataat ve sair bi’l-cümle rüsumdan ebediyyen muafiyeti gibi 

memleketlerinde nail olamadıkları imtiyazatı istihsal eylemeleri ve Reis-

i Cumhur-ı sabıkı Kalbolandi nutk-ı senevisinde aleyhimizde Amerika 

namına ta’anniyat ve teşni’at-ı (başa kakmak) malumeyi tefevvühe 

(söylemeye) icbar (zorlama) ile beraber ortaya şerirane bir tazminat 

mes’elesi çıkararak Amerika donanmasını şark sularına taslit (musallat) 

etmeleri ve burada pey-a-pey (birbiri ardınca) irad itmiş ve itmekde 

bulunmuş oldukları nutuklarla ağniya-yı dindarandan (zengin 

dindarlardan) külli ianat-ı nakdiye derç ile kendi rivayetlerince memalik-

i Osmaniyedeki Emlaklarını yedi milyon dolar kıymetine iblağ eylemeleri 

ve bilahare dahi te’yid mutalebelerine istedikleri gibi alt edebilmek 

üzere kongregas-yonalist denilen Kilisa Rahiblerinden Doktor Encili Der-

saadet sefaretine ta’yin ettirilmeleri misillü mevadd olabileceği varid-i 

hatır kasırı olmakda olmakda bulunduğu ve çünki bunlarla bu kabil sair 

ahvalden maada zikr olunan misyonerlerin meydanda diğer güne asar-ı 

fi’liyyeleri bulunmadığı ve birde kezalik merkum rahib Storss’un salifü’l-



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

153 
 

arz ifadatına nazaran memalik-i İraniyede de ahiran Amerika 

misyonerleri te’sis eylemiş olduğundan ve İran dahi hükümet-i 

İslamiyeden bulunduğundan merkumların tıynet-i asliye ve makasıd-ı 

esasiyeleri icabınca gerek Rumeli’de ve gerek Anadolu’da yaptıkları 

gibi anasır-ı Hıristiyaneyi tahrik ile oralara da ihtilalata sebebiyet 

verecekleri şüphesiz ve binaenaleyh İran’ın asayiş-i emniyetini 

karanlıkta addetmek tabi olduğu misillü hem civarına ve tarafeyn 

memalikinde yek unsur milel-i Hıristiyanenin mevcudiyetine mebni İran 

iğtişaşatı (karışıklığı) melhuzası tesiratından dahi memalik-i Osmaninin 

masun kalamayacağı acizâne mülahaza olunmakta ve hatta geçenlerde 

İran hududunu bi’t-tecavüz Kürdlerle arbede çıkaran Ermeni eşkıyasının 

muharrikleri (provokatörleri) Acemistan’daki misyonerler olması 

müsteb’ad (uzak) görülmemekde bulunmuş olduğu maruzdur.     

 
30 Ağustos 1297 tarihli Newyork Sun gazetesi 

Shetland (Adadır) 29 Ağustos 
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Shelter’da (Island-Ada) mukim olan Rahib Doktor Storss reis 

olduğu Amerikan Board Of Komissioners For Foreign Missions denilen 

Harici Misyonerler Cemiyeti riyasetinden sebeb-i istifası sual olundukda 

demiştir ki: 

 

İstifamın sebeb-i sermaye-i cemiyetin tekellül etmiş olması 

(azalması) değildir. Fi’l-hakika sermaye-i mezkûr na-kâfidir. Fakat 

noksan-ı vaki teberruat-ı ianat ve hedaya ile kapanmıştır. Noksanın bir 

kısmı emlak-ı cemiyetin son zamanlarda fiyatı tenzil etmiş (ucuzlamış) 

olmasından dolayı vaki olmuştur. Rahiplerin elbisesi mürur-ı zaman ile 

eskiyerek kıymetinden düşmüştür. Mamafih riyasetim esnasındaki 

meşgalemiz neticesinden pek ziyade memnunum. Meşgalemizden pek 

ziyade müstefid olduk. Çin’de ve Japonya’da ve İran’da beher muhit-i 

Atlas Adalarında ve mevaki-i sairede misyonlar te’sis eyledik, Fikrimce 

en mükemmel muvaffakiyetimiz Türkiye’de husule gelmiştir. Riyasetten 

istifamın sebebi kuşe-i inzivaya çekilmek zamanım olmuşdur (gelmiştir). 

On seneden berû reis idim. İla ahire. 

 

Gazete küpürünün tercümesi: ABCFM Misyoner Kuruluşu’nun 

Başkanı Rahip Dr. Storss’un başkanlıktan istifası ile alakalı olarak 

yaptığı açıklama: 

 

Dr. Storss verdiği mülakatta istifamın kaynak yetersizliği ile 

alakası yoktur diyerek, 10 yıldır başkanlık yapıyordum, zaten 78 

yaşındayım artık yerime başkasının gelmesi gerekli idi diyor ve ekliyor. 

“Biz şimdiye kadar birçok yerde misyonerlik faaliyeti yaptık ama en iyi 

işleri Türkiye’de yaptık” diyor. 

 

1898 tarihli belgeye göre üç bucuk ay zarfında 54’ü kadın 122 

erkek olmak üzere toplam 176 kişi, dikkat çekmemek için olsa gerek 

ikişer ikişer Osmanlı topraklarına girmiş. Bunlara giriş vizesi verilmiş ise 
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de Londra sefaretinin de uyarısıyla bunların hal ve hareketlerinden 

şüphenelindiği için gözetim altında bululundurulmaları istenilmiştir. 

Neticede bunların Şam’a kadar bütün Osmanlı toprağında yaşayan 

Ermenileri isyana teşvik için çalıştıkları anlaşılmıştır.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 34, Gömlek No: 67, 

Tarihi: 11 (L) Şevval 1313 (26 Mart 1896), Konusu: İran'ın Selmas, 

Rumiye, Hoy, Heftevan bölgelerinde İran, Rusya ve Van Ermenilerinin 

toplanarak saldırıya hazırlandıkları ve bunlara Amerika ve İngiltere'nin 

yardımda bulundukları. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

156 
 

Hû 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitabet Dairesi 

Van vilayetinden şifreli telgrafname 

İran'ın Selmas ve Rumiye ve Hoy ve Heftevan cihetlerinde 

birtakım Ermeni karyelerinde Rusya, İran ve Van Ermenilerinden 

külliyetli erbab-ı fesadın tecemmü’ idüb (toplanıp) cümlesi de 

müsellah mücehhez (silahla donatılmış) olduğu ve baharda hissema bu 

tarafa tecavüzle ika’i fesad-ı mekasıd-ı ihanet-karanesiyle teksir-i 

cemaat ve kemal-i kerimi ile silah ve mühimmat-ı nariye tedarikinde 

bulundukları ve hatta…..ve Mum Tepe ve Gülperçin ve ve Samas nam 

karyelerle şehirde esliha imali ve ta’miri içün destgâhları olduğu ve 

içlerinde bulunan İngilizli ile akd-i cemaat ve müzakere etmekde 

oldukları ve bunlara Amerika’dan külliyetli ianat akçesi toplandığı İran’a 

gönderilen hafiyelerin bu kere avdetiyle verdikleri haberlerden 

anlaşılmış ve cihet-i saireden icra kılınan tahkikat dahi suret-i ma’ruzayı 

müeyyed olub fesede-i merkûmenin tecavüzlerinden makasıdları ahz-ı 

sâr (intikam) içün ibtida-i aşiret ve ekrad üzerine hücum edecekleri 

cümle-i tahkikat ve istitlaat-ı çakeranemden bulunmuştur. Gerçi 

bunların hududdan men’-i tecavüzatı emrinde her türlü takayyüdat ve 

esbab-ı mani’anın ittihazından hali kalınmamakta ve İran devleti 

tarafından oralardaki fesadat cemaati ve komitelerinin dağıttırılması 

hakkında me’murlarına evamir-i ekide verildiği mesmu’u (işitilmiş) ise 

de henüz bir gunâ mümanaat (engelleme) ve icraatda bulunmayub 

erbab-ı fesad Selmas ve Rumiye ve Heftevan cihetlerinde bulunan bir 

takım Amerika misyonerlerinin te’yid-i talimat ve muavenet-i 

nakdiyeleriyle ve kemal-i serbestiyle tecemmu’ ve teheyyübatda 

(toplanarak korku vermekte) bulunduklarından şu fesad pişdarları 

(öncüleri) cumhurunun bir’an bir an evvel oralardan dağıttırılarak te’bid 

olunması hakkında taraf-ı devlet-i İraniyeye tebligat-ı müessire icrası 

lüzumu arz kılınır ferman. Fi 14 Mart Sene (1)312  

Van Valisi Nazım     
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Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. Dosya No: 46, Gömlek No: 96, 

Tarihi: 5 Safer 1314 (16 Temmuz 1896), Konusu: Yabancı devletlerin 

teşvikiyle Türk köylerinde katliam yapan Ermeni çetelerine karşı 

ahaliye silah tevzi yapacak bir komisyonun oluşturulması. 
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Hû 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyet-i Celilesi’ne Şifre 

Mahremanedir. 

Şu günlerde İzmid cihetindeki Ermenilerin maç ta’limi gibi bir 

takım uygunsuzluklara teşebbüs eyledikleri ve İslamlar aleyhine 

murahhasa tarafından hafiyyen teşvik ve teheyyiç eylemekde 

bulundukları misillü aynen bu babda âsâr-ı ihtilal diğer bazı mahallerde 

ve hatta Der-saadet’de bile ru-nüma olmağa (ortaya çıkmağa) 

başlamıştır. Ermenilerin gerek Van’da ika’ eyledikleri şuriş ve gerek 

şurada burada kura-yı İslamiye’ye bağteten hücum ile katliam 

edercesine nüfus-ı Müslimeyi rahnedar ve düçar-ı hasar eyledikleri 

gibi söz zuhur olagelen igtişaşdan hep ahali-i İslam üzerine ekseriyeti 

tedricen kazanmak içün tertib ve ika’ edilmiş olduğu derkâr olub bir 

tarafdan İngiltere devleti Rusya’ya ve Fransa devletleri de Ecmiyazin 

vasıtasıyla İngiltere’de karşı bir suret-i rekabet-kârânede diğer 

tarafdan Amerikalılar misyonerleri vasıtasıyla ve hatta papa ile sair 

bi’l-cümle devletleriyle cihet-i mezhebiye saikasıyla son derecede 

Ermenileri mümaşat ve onları himaye ve tenasüb (yakınlaşma) 

eylemekde ve bu da adeta ehl-i salib ittifakını işrab etmekde 

bulunduğundan devlet-i ebed-i müddet-i âlîyenin mâ bihi’l-bek’a ved’-

devâmı olan Anadolu kıt’asının halen ve istikbalen her dürlü avarız-ı 

muhataratdan tamamıyla masûniyet ve mahfuziyetini (korunmasını) 

te’min edecek tedabir-i lazımeye serian tevessül olunması hakkında 

şeref-sadır olan emr u ferman keramet beyan hazret-i hilâfet-penâhi 

üzerine refakatlarında birer adliye me’muru olarak birer ferik’in 

kumandası altında iki fırka-i askeriyenin ayru ayru iki koldan çıkarılub 

bunların vilâyet, vilâyet devr etmeleri (dolaşmaları) vilâyet meclis 

idareleri a’zalarından bir komisyon teşkil edilerek bunlarla beraber 

ahalinin yerlerindeki esliha-yı cedide-i memnu’ayı (yasak silahları) 

toplattırmaları ve ırz ve namusa dokunur ahvalden bi-gayat-i tevakki 

olunmak (son derece sakındırılmaları) şartıyla şüphe edilen hanelere 

silah taharrisi (aranması) içün duhulleri (girmeleri) ve silah ketm ü 
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ihfasına (saklamalarına) gümrüklerden ve sair geçidlerden imrarına 

müsamaha ve iğmaz-ı ayn veya muâvenet eden me’murin de bi’l-cümle 

efrad-ı ahalinin şediden düçar-ı mücazat edilmesi (ceza verilmesi) ve 

daha buna mümasil ve her nevi’ uygunsuzluğu men’a kâfil (men etmeğe 

kefil) bir takım tedabir ittihaz ve icrası mahsusât-ı mün’akid (bağlı) olan 

Encümen-i Vükela’ca karargir olmuş ve ferikler taraf-ı eşref hazret-i 

padişâhiden nasb ve intihab buyurulmak üzere marru’z-zikr adliye 

me’murları dahi intihab (seçilmiş) ve ta’yin kılınmıştır. Ehl-i İslamın 

yedlerindeki eslihanın kısm-ı a’zamı kâr-ı kadim (eski zaman işi) olub 

esliha-i cedide pek cüz’i bulunduğundan ve halbuki Ermenilerin 

ellerinde külliyetli esliha-i cedide bulunub zaten makasıd dahi… 

Belgenin son cümlesine bakıldığında devamı olduğu 

anlaşılmasına karşın dosyasında tek belge bulunmaktadır. 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 544, Gömlek No: 47, 

Tarihi: 29 B 1316 (14 Aralık 1898), Konusu: Ermenileri tahrik için 

Londra’dan gelen İngiliz kadınlarına dair. (Belge tarihi B.30’dur.) 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00110.jpg
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

20 Şaban Sene 1316 ve fi 22 Kanun-i-evvel Sene 1314 (3 Ocak 1899) 

30 Recep Sene 1316 (14 Aralık 1898) tarihli tezkereye zeyldir. 

İkişer ikişer memalik-i şâhâneye gelmekte oldukları ihbar olunan İngiliz 

kadınlar hakkında icra kılınan tebligat üzerine geçen üç buçuk ay 

zarfında Anadolu ve arz-ı Filistin ve Suriye’ye azimet içün İngiletere 

teba’sından elli dördü inas yüz yirmi ikisi zükûr olmak üzere yüz yetmiş 

altı kişinin pasaportu vize edilmiş olup bundan (bunun) sebeb ve tarihi 

azimetleri teşebbüsat ve hedef-i hareketleri ile bazılarının esamisini 

mübeyyin ve bazı ifadeyi şamil Londra sefaret-i seniyyesinden bi’l-vürud 

Hariciye Nezaret-i Celilesinden bâ-tezkereyi cevabiye gönderilen 

tahriratın sureti tercemesi leffen taraf-ı devletlerine irsal kılınmış 

olmakla mündericatına nazaran iktizayı halin ifasına himmet. 

 
Dâhiliye ve Hariciye Nezaret-i Celilesine 

30 Safer Sene 1316 ve fi 2 Kanun-i-evvel Sene 1304 

İnde’l-iktiza Ermenileri tahrikle hizmet içün Londra’dan ikişer 

ikişer İngiliz kadınlarının memalik-i şâhâneye gelmekde oldukları 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00232.jpg
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istihbar kılındığından bu babda tahkikat-ı lazıme icrasıyla tebeyyün 

idecek hale göre Bâb-ı Âli’ce tedabir mania’nın ittihazı Mâbeyn-i 

Hümâyun Baş Kitabet Celilesinden bâ-tezkereyi hususiye tebliğ olunan 

irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi iktiza-yı âlisinden olarak 

keyfiyyet Harbiye Nezaret-i Celilesi’ne de iş’ar olunmakla nezaret-i 

celilelerince dahi ber-mantuk emr ü ferman-ı hümâyun iktiza-yı halin ifa 

ve hâsıl olacak neticenin inbasına himmet. 

 

1899’da Şûrâ-yı Devlet yani Danıştay’da yapılan 

değerlendirmede misyonerlerin burada Ermeni çocuklarının ahlâk ve 

düşüncelerini bozduğu bu okullarda yetişenlerin bi’l-âhare milliyetlerini 

dahi kaybedecekleri belirtilmiştir. 

 

Bu nedenle izin ve ruhsat almaksızın kendi kafalarına göre 

kurumlar açan misyonerlerin devam eden ifsatlarına meydan 

verilmemesi için Anadolu’nun münâsib bir mahallinde hükümetçe bir 

yetimhane açılarak her sınıf teba’anın çocuklarının burada korunması ve 

eğitilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 97, Gömlek No: 73, Tarihi: 9 S 

(Safer) 1317 (19 Haziran 1899), Konusu: Misyonerlerin Ermeni 

çocukları üzerindeki zararlı faaliyetlerini önlemek için çeşitli 

tedbirlerin icrasına dair. 
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Meclis-i vükela müzakeratına mahsus zabıt varakasıdır. 

Hazır bulunan zevat-ı fihamın (itibar ve nüfuz sahibi kişiler) esamisi 

Müzakere olunan mevâdda (hususlara) müteallik varakanın 

nev’iyle hülâsa-i meâli evrak odasınca olan numerosu ve meclisçe 

havâlesi tarihi ve melfufâtı dahi kaç kıt’a olduğu. 

 

Hülasa-i Meâli 

Diyarbekir vilâyeti dâhilinde kâin Palu kazası ile Çüngüş 

nahiyesinde bî-kes kalan Ermeni etfâlinin (kimsesiz kalan Ermeni 

çocuklarının) iaşe ve talimleri maksadıyla ve misyonerler marifetiyle 

oralarda tesis edilmiş olan eytâmhanelerde (yetimhanelerde) vukuu 
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bulacak ianata şimdilik mümanaat (engel) olunmaması dâhiliye nezareti 

tarafından vilayet-i müşarün-ileyhaya iş’ar kılındığı ma’rûzât-ı vâkı’adan 

ma’lûm-ı âlî olub mükerreren teblîğ olunduğu veçhile Anadolu’da 

misyonerler canibinden icra olunagelen teşebbüsât ve telkinât ve 

tedrisât ve ta’limât devam eylediği takdirde ahali-i mahalliyenin ahlâk 

ve efkârı fesâd-pezir olarak bi’l-âhare milliyetlerini dahi gâ-ib 

edecekleri tabi’i olmağlamisyonerlerin devâm-ı ifsâdâtına meydan 

verilmemesi ve eytâm-haneler maddesine gelince Anadolu’nun 

münâsib bir mahallinde hükümetçe bir eytâm-hane (yetimhane) 

inşasıyla oraya her sınıf tebe’a-i şahane itasının kabulü ve bunların 

milletlerini muhafaza ve ahlakını tehzibe (ıslah etmeye) te’fil olmak 

üzere tedrisine lüzum görülecek kitapların programına idhali halinde 

misyonerler ile sair ecanib tarafından o misillü dar-üt-terbiyeler tesisine 

mahal kalmamış olacağı cihetle keyfiyyetin bi’l-müzakere zikr olunan 

eytâm-hanenin nerede ve ne miktar masrafla inşası münasip olacağının 

ve fakat her halde misyonerlerin teşebbüsât-ı mefsedet-cuyanelerine 

katiyyen nihayet verilmek muktezi (son vermek gerekli) bulunduğundan 

burasının dahi kararlaştırılması şeref-sudur buyurulan emr ü ferman-ı 

hümayun cenâb-ı hilafet-penâhi iktizâ-yı celilinden bulunduğunu mebni 

19 Zilhicce Sene 1316 tarihli tezkere-i hususiye ve ol-babda sebk eden 

iş’ar ve tebliğ üzerine bazı ifadeye havi dâhiliye nezaretinden varid olan 

tezkere birleştirilerek kıra’at olundu. 

 

Kararı 

Nezâret-i müşârün-ileyhânın tezkeresinde ber-vech-i iş’ar sebk 

eden tebligâta cevâben Diyarbekir vilâyetinden alınan cevâbda Mister 

Bahasin’in merkez vilâyetde ve diğer misyonerlerin Palu ve Çöngeş’de 

hükümete müracaât ve istihsâl-i ruhsat etmeksizin topladıkları etfâlin 

vukuu bulan vaka-yi üzerine yerlerine iade edildiği ve Mister Bahasin’in 

verdiği defterde muharrer etfâlin her niyetle velilerinin muvafakat ve 

âdem-i muvafakatları der-dest tahkik bulunduğu gibi diğerlerinin 
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verecekleri defterler üzerine tahkikat icrası da Maden mutasarrıflığına 

yazılmış ise de etfâl-i merkûmenin yerlerine iadesinden dolayı eytâm-

hanelerin insidadı (kapanması) tabi’i olduğundan ve misyonerlerin 

istedikleri gibi dar-üt-terbiyeler küşad etmesi (eğitim okulları açması) 

enva’i muhaziri dâi’-i olacağından bunların etfâl cem’ine müsaade 

olunmaması iş’ar kılındığı dermeyân olunmuş (anlaşılmış) ve 

misyonerler ile ahbabının tedrisât ve telkinât ile vukuu bulmakta olan 

ifsâdâtına mümanaât edecek tedâbirin heyyiz-i tatbike vaz’-ı lüzum ve 

ehemmiyeti der-kâr bulunmuş olduğuna ve bu-babda devletçe 

yapılabilecek şey geçende şeref-müteallik buyurulan irade-i seniyye-i 

cenâb-ı hilâfet-penâhi mantuk-ı âlisine tevfikan hariciye ve maarif 

nazırları paşalar ile diğer zevattan mürekkeb teşekkül eden komisyonca 

kaleme alınub bâ-tezkere-i hususiye arz kılınan mazbata ile maarif 

nezaretinden meb’us tezkere üzerine cereyan eden müzekkerâtı havi 

tanzim ve takdim edilen mazbata muhteviyâtının tatbikatından ibâret 

bulunduğuna mebni ana göre keyfiyyetin bâ-tezkere hâk-i pâ-yi âliye 

arzı ve mezkûr mazbatalar suretlerinin takdimi ile te’kidi (yenilenmesi) 

tezekkür kılındı. 

 

1908 tarihli belgelerde Tiflis’de basılıp dağıtılan Mişak adlı bir 

gazetede Anadolu’da büyük çaplı bir karışıklık ortaya çıkarıcağına dair 

bir yazının yayınlandığı Tiflis’de bulunan Baş Şehbenderlik tarafından 

Sadaret’e (Başbakanlığa) bildirilmiştir. Bunun üzerine ortalığı 

karıştırmaya yönelik haberler yapan bu gazetelerin yurda sokulmaması 

için dikkatli olunması istenilmitir. 

 

Tiflis’in Ermeni olaylarını kızıştırmak için bu kadar ön plana 

çıkmasının nedeni; dönemin Rusya politikalarının etkisiyle Ermenilere 

verilen destek neticesi İran’dan ve Anadolu’dan kendi düşüncelerinde 

olan çok sayıda Ermeninin yıllarca o bölgede toplanması ile Erivan 

bölgesinde bulunan Eçmiyazin kilisesinin Ermenilerin isyanını 
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destekleyen tutumudur. Özellikle Eçmiyazin kilisesinin yardım amacıyla 

topladığı paraları İngiltere’ye yollayarak silah alınmasına ve Anadolu’ya 

sokulmasına yardımcı olmuşlardır. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3339, Gömlek No: 250373, 

Tarihi: 21 Ca 1326 (21 Haziran 1908), Konusu: Anadolu’da iğtişaşat-ı 

cedide zuhuruna intizar olunduğuna dair Tiflis’de münteşir Mişak 

namındaki Ermeni gazetesinde bir makale münderic olduğu ve 

Avrupa’da intişar eden Ermeni gazetelerinin Memalik-i Şahane’ye 

idhaline meydan verilmemesi. (Dahiliye) 

 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

21 Cemaziye’l-evvel Sene 1326 ve fi 7 Haziran Sene 1324 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00262.jpg
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Anadolu-i şâhânede iğtişâşât-ı cedide zuhuruna intizar 

olunmakda idiğüne dair Tiflis’de münteşir (neşredilmiş, basılmış) 

“Mişak” namındaki Ermeni gazetesinde bir makale münderiç olduğu ve 

orada intisar eden (dağıtılan) bir cümle Ermeni gazetelerinin efkâr-ı 

umumiyeyi taglit (karıştırma) ve ahaliyi teheyyüc (heyecanlandıracak) 

edecek bu kabil havadis-i mefsedetkârâne ile memlu (dolu) bulundukları 

Tiflis Baş Şehbenderliğinin iş’arına atfen Hariciye Nezaret-i Celilesinden 

ibna olunmağla mebhus ün anh (bahsedilen) gazetelerin memalik-i 

şâhâneye idhaline meydan verilmesine i’tina edilmesi hakkında icab 

edenlere tebligat-ı akide ifasına himmet. 

Bâ işâret aliye-i hazret-i müsteşâri       

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi Aded 1008 

Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i Çaker Kemineleridir 

Anadolu-i şâhânede iğtişâşât-ı cedide (büyük karışıklık) 

zuhuruna intizar olunmakda idiğüne dair Tiflis’de münteşir “Mişak” nam 

Ermeni gazetesinde bir makale münderiç olduğuna ve orada intişar 
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eden bi’l-cümle Ermeni gazetelerinin efkâr-ı umumiyeyi taglit (yanıltma, 

karıştırma) ve ahaliyi  teheyyüc (heyecana getirecek) edecek bu kabil 

havadis-i mefsedet-kârâne ile memlu’ bulunduklarına dair Tiflis Baş 

Şehbenderliğinden varid olan 28 Mayıs Sene 1908 tarihli ve 

ikiyüzkırkdört numerolu tariratın tercemesi leffen takdim edilmekle emr 

ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 18 Cemaziye’l-evvel Sene 1326 ve fi 4 Haziran 1324 (18 Haziran 1908) 

Hariciye Nazırı Bende Tevfik Paşa 

 
Bâb-ı Âlî Daireyi Hariciye Terceme Odası 

Hariciye Nezaretine 28 Mayıs Sene 1308 tarihlü Tiflis Baş 

Şehbenderliğinden varid olan 244 numerolu tahriratın tercemesidir. 

 

Anadolu-i şâhânede iğtişâşât-ı cedide zuhuruna intizar 

olunmakda idiğüne dair “Tiflis”de “Mişak” nam Ermeni gazetesinde bir 

makale münderiçdir. Burada intişar (basılıp dağıtılan) eden bi’l-cümle 

Ermeni gazeteleri efkâr-ı umumiyeyi taglit (karıştırma) ve ahaliyeyi 

teheyyüc (heyecanlandırma) ve tahrik edecek bu kabil havadis-i 

mefsedet-kârâne ile memludur (doludur). Emr ü ferman hazret-i men-

leh’ül emrindir. 
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1914 yılında Merzifon’da bir Alay teşekkül ettirilmiştir. Alay da 

Ermeni olaylarını ve kolejlerde yapılan misyonerlik faaliyetlerini dikkate 

alarak okulun rölevesini çıkartmak ve okulla ilgili bilgi sahibi olmak 

istemiştir. Bunun için de bir subay görevlendirmiş yanına da ölçüm 

işlerini yapmak için iki asker görevlendirilmiştir. 

 

Bu görevlilerde okulun dışındaki işlerini bitirdikten sonra okulun 

cümle kapısından içeriye girmişler işlerine devam etmişler. Ancak geri 

döndüklerinde kapının üzerlerine kilitlenerek yüzden fazla işçi ve talebe 

tarafında darb edilmiş, sözlü tahkirde bulunulmuş, bir askeri de kesici 

aletle yaralamışlardır. Alay komutanlığı durumdan haberdar olunca 

gerekli girişimleri başlatmış ve olaya karışanların yargılanmak üzere 

teslimini istemiş. Bu arada Amerikan sefaretinin de dikkati çekilmiştir. 

 

Olayın diğer boyutu da belgelerde yapılan değerlendirmelerde 

ifade edilmektedir. Buna göre okulun ilim, irfan ve terbiye yeri olması 

gerekirken aksine Ermeni komitecilere sığınak yeri durumunda olduğu 

belirtilmiştir. Bu kolejlerde öğrencilere Türkler aleyhine nasıl bir fikriyat 

empoze edilmiş ise küçük bir meseleden dolayı askerleri darb 

edebilmişlerdir. Bu çok vahim bir durumdur. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.EMN. Dosya No: 104, Gömlek No: 43, 

Tarihi: 13 Receb 1332 (7 Haziran 1914), Konusu: Merzifon Amerikan 

Koleji civarındaki arazinin krokisini çıkarmaya memur Mülazım Kenan 

Bey ve yanındaki askerlere saldıran kişilerin kim olduklarının tahkiki. 
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Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 36287/326 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti ifadesiyle şeref-varid olan 7 

Mayıs Sene (1)330 tarihli ve ikiyüzellidört numerolu tahrirat-ı aliyye-i 

nezaret-penâhilerine cevabdır. Merzifon’da kain Amerika koleji 

civarındaki arazi krokisini almağa me’mur edilmiş mülazim Ken’an 

Efendi maiyetindeki iki askeri darb ve tahkire cür’et edenlerin kolej 

talebesinden olduğu malum olmayub bir zabit huzuruyla müddei-i 

umumilikçe derhal icra ettirilmiş teşebbüs muamelesi üzerine orada 

çalışan ameleden olduğu anlaşıldığı cihet adliyece tahkikata devam 

edilmekte bulunduğu mahallinin iş’arına atfen Amasya 

mutasarrıflığından bildirilmiş ve bu babda tahkikat-ı amika ve ser’ia 

ifasıyla neticesinin muvazzahan (açıklanarak) inbası cevaben yazılmışdı. 

Emr-i ali-i nezaret-penâhileri üzerine de te’kid edilmişdir. Alınacak 
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malumata ve izahatın arzı tabiidir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men 

leh’ül emrindir.  

 

Fi 6 Receb Sene Sene (1)332 ve fi 17 Mayıs Sene (1)330  

Sivas Vali Vekili Kadı 

 
Dahiliye Nezaret-i Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 

Sivas Vilayet-i Aliyesine 

Fi 24 Cemaziye’l-evvel Sene (1)332 ve fi 7 Nisan Sene (1)330 (20 Nisan 

1914) 

Hülasası: Merzifon’da kain Amerika koleji amele ve talebesi tarafından 

mülazim Ken’an Efendi ile maiyetindeki efrada vukuu bulan tecavüz 

hakkında… 

Merzifon’da kain Amerika koleji civarındaki arazinin krokisini 

almağa me’mur edilmiş olan mülazim Ken’an Efendi ile maiyetindeki 

efrada mezkur mekteb amele ve talebesi taraflarından tecavüz vuku’ 

bulunduğuna dair harbiye nezaret-i celilesinden tevdi’ olunan ve 

onuncu kol ordu kumandanlıkları beyninde cereyan eden muhabereyi 
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havi muharreratın suretleri leffen irsal kılınmış olmağla bu babda cihet-

i mülkiyece icra edilmiş olması tabii bulunan tahkikat neticesinin serian 

inbası babında. 

Melfufu: İki kıt’a tahrirat sureti 

 
Hû 

Harbiye Nezâreti Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi 160 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Merzifon’daki Amerika koleji talebesi tarafından bir zabite vaki olan 

tecavüz hakkında 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Merzifon’da kain Amerikan koleji civarındaki arazinin krokisini 

almağa me’mur edilmiş mülazim Ken’an Efendiyle refakatindeki iki 

mesahacı (ölçümcü) neferin hasbe’l-icab kolejin müştemilatından ve 

kapusu umum-ı küşade olan holünden geçüb avdetlerinde mezkur 
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kapunun üzerlerine kapanarak yüzü mütecaviz Ermeni amele ve bir 

hayli talebe tarafından darb ve tahkir suretiyle duçar-ı tecavüz 

olduklarına ve neferlerden birinin çatı ile hafifçe cerh olduğuna ve 

hükümet-i mahalliyece ta’kibat-ı kanuniyeye tevessül edildiğine dair 

otuzyedinci fırkadan üçüncü kol ordu kumandanlığına mürsel tahrirat ile 

buna cevaben yazılan tahriratın mezkûr kol ordu kumandanlığından 

gönderilen suretlerinden birer nüshası leffen savb-ı daverilerine tesyar 

kılındı. Bu babda icra edilmekde olan tahkikat neticesinin bildirileceği 

cümle-i iş’ardan olmağla beraber suret-i hal calib-i dikkat 

bulunduğundan muktezasının ifa ve neticesinin inba buyurulması 

menut-ı himem-i celile-i daverileridir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i 

men leh’ül emrindir.  

Fi 22 Cemaziye’l-ahire Sene (1)332 ve fi 5 Mayıs (1)330 (18 Mayıs 1914) 

 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0085.jpg
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Hû 

Harbiye Nazırı Erkân-ı Harbiye Umumi Reisi 

Harbiye Nezaret-i Tahrirat Dairesi Tahrirat Kalemi 

Onuncu Kol Ordu Kumandanlığı’ndan Amasya’da Otuzbirinci Fırka 

Kumandanlığı’na 20 Mayıs Sene (1)330 tarihinde yazılan tahriratın 

suretidir. 

 

Fi 14 Nisan Sene (1)330 tarih ve 467 numerolu ve Muharrem 

işaretli tahriratınıza cevabdır. 

 

Akvam (milletler) ve  anâsır-ı muhtelifeden (muhtelif 

unsurlardan) müteşekkil ve müterekkib bizim gibi hükümetin daima 

takip edegeldiği siyaset-i dahiliye işbu akvam ve anâsırı birbirine 

takarrübe (yakınlaştırmaya) çalışmak ve aynı zamanda da hükümete 

ısındırmakdır, ki bu da ancak mezkûr akvama (milletlere) ayrı gayrı 

tanımayub refik ve adalet dairesinde siyane-i muamele olunmasıyla 

kaim ve daimdir. Bu düsturu (umumi kaide) esas hareket ittihaz eden 

hükümet hiçbir vechile dahili gavail (musibetler) ve müşkilata ma’ruz 

kalmadığı nasıl zâhir ve bedidar ise aksi hareket cebr ve tazyik hiçbir 

kavmi ebedi mevki’-i mahkumiyetde bulundurmayacağı cihetle 

Ermeniler haklarında da bu suretle muamele-i adilane icrasıyla 

hükümete ısındırılması ehemm-i maksad add edilmelidir. Ecnebilerle 

olan birçok hususatda olduğu gibi bunda da netice-i dava ve iddiamızı 

gaib etmemek ve mahcub olmamak içün herkese küşade 

bulundurulduğu beyan ve iş’ar kılınan mezkûr kapunun hakikaten 

küşade (açık) bulunub bulunmadığının cevaben tahkik ve ta’mikiyle 

(inceden inceye araştırılmasıyla) suver-i mesrure dairesinde hareket 

olunması tavsiye ve mamafih iş’arat-ı vakıanız nezaret-i celileye iş’ar 

kılındığı beyan olunur.  
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Hû 

Harbiye Nezaret-i Tahrirat Dairesi Tahrirat Kalemi 

Otuzbirinci Fırka Kumandanlığından Onuncu Kol Ordu 

Kumandanlığı’na yazılan fi 14 Nisan Sene (1)330 tarihli tahriratın 

suretidir. 
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Son yarım saat içinde Anadolu-i şahanede bilhassa Ermenilerin 

kesafet-i nüfus peyda ve cereyan-ı siyasiyeye ne merkez ittihaz 

edildikleri vukuat-ı mükerrere (tekrar eden olaylar) ve müessife ile 

ötedenberi malum Harput, Van, Merzifon gibi şehirlerde sureta 

Ermenileri Protestan yapmak Amerika marifet medeniyetini neşr ve 

ta’mim eylemek zımnında memalik-i Osmaniyyede Avrupa devletlerü 

misillü mahzar-ı imtiyaz olmak içün siyasi vesileler ihzarı ve nüfus-ı 

iktisad temini fikriyle tesis ve en ziyade rağbet gösteren Ermenilerle 

günden güne tevsi’ eden (çoğalan) kolejler mekteb olmak itibarıyla 

ilm-i meziyet nazarında bir terbiyet-gâh-ı beşeriyyet (insanlığın terbiye 

yeri) bir dershane-i safvet (temiz bir ders yeri) ve fazilet (ilim, irfan 

yuvası) olmaları lazım iken ilk Ermeni isyanına menşe-i zuhur ve Hıncak 

komitelerine merkez olan Merzifon’da komitecilere defaatle istinat-

gâh ve dâr-ül-amân (sığınılacak yer) olduğu her gece tevatür 

derecesinde malumdur. Daha bir iki hafta evvel Merzifon’a ikame 

olunan doksanüçüncü alayın vüruduyla cereyan ve ihtica’-i siyasilerinin 

daima nazar-ı takib ve tehdid altında kalacağından müteneffir ve me’yus 

olan yerli Ermeniler mezkûr alay zabitanından olub bir iki gün evvel kolej 

havalisindeki arazinin krokisini almağa alayca me’mur edilmiş mülazim 

Ken’an Efendi maiyetine iki mesahacı (ölçümcü) asker alur askerin 

hasbe’l-icab mezkûr mekteb müştemilatından ve kapusu herkese 

küşade (açık) olan  holden serbest geçerler. Avdetde aynı yerden 

geçtiklerinde kapunun üzerlerine kapandığını ve etraflarının yüzü 

mütecaviz Ermeni amele ve bir hayli talebe tarafından ihata olunduğunu 

görürler. Darb suretiyle düçar-ı tecavüz ve tahkir ve Ermeni 

talebesinden biri çakısıyla bir askeri hafifçe yaralar. Her ne kadar 

hükümet-i mahalliye ve cihet-i askeriyece heman teşhisat ve takibat-ı 

kanuniyeye tevessül olunmuş ise de bu gibi Ermeni siyaset ve 

cinayetlerine istinad-gâh ve hiçbir vakitde bir mektebe layık 

görülemeyecek olan bu ahvalden dolayı nezaret-i umur-ı hariciyemizce 

Amerika sefareti nazar-ı dikkatinin celbiyle mütearrızların 
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(saldırganların) cihet-i adliyeye teslimi mütecaviz talebenin mektebden 

tard ve ihracı ve ba’dema (bundan sonra) mezkûr mektebde ahval-i 

müessife tekrar ederse tarik-i kanuniye ve siyasiye ile seddi esbabının 

istikmal buyurulması (olgunlaştırılması) hayat ve vaziyet-i hükümet 

namına müsted’adır. 

 
Dahiliye Nezaret-i Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 

Harbiye Nezaret-i Celilesine 

Fi 14 Receb Sene (1)332 ve fi 26 Mayıs Sene (1)330 (8 Haziran 1914) 

Hülasası: Merzifon’da mülazim Ken’an Efendi ile maiyetindeki efrada 

tecavüz eden eşhas haklarında icra edilmekte olan tahkikata dair 

Fi 5 Mayıs Sene (1)330 tarihli ve 160 numerolu tezkere-i aliye-i 

nezaret-penâhileri cevabıdır. Merzifon’da kain Amerika koleji 

civarındaki arazinin krokisini almaya me’mur edilmiş mülazım Ken’an 

Efendi ile maiyetindeki efradına tecavüze cür’et edenlerin kurs 

talebesinden olmadıkları malum olmayub müddei-i umumilikçe icra 
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ettirilmiş teşebbüs muamelesi üzerine mütecasirlerin orada çalışan 

ameleden olduğu anlaşılarak cihet-i adliyece tahkikate devam 

edilmekte bulunduğunu ve neticesinin başkaca iş’ar kılındığı sebk eden 

tebligata cevaben Sivas vilayetinden alınan tahriratında bildirilmiş 

olmağla ol-babda. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.5.Şb, Dosya No: 13, Gömlek No: 4, 

Tarihi: 3 Receb 1333 (17 Mayıs 1915), Konusu: Merzifon’daki 

Amerikan Koleji’nde misyoner olarak bulunan Amerikalı Ernest Pay’ın 

sansürce tutulan mektubundan, şüpheli bir insan olduğu 

anlaşıldığından hal ve hareketlerinin gözden uzak tutulmaması. 

 
Dahiliye Nezaret-i Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 

Fi 17 Mart 1321 

Sivas Vilayetine 
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Merzifonda Amerikan misyoner mektebinde mukim (Ernest Ray) 

yahud (Pay) imzasıyla Amerika’da Orlin (New Orlions) şehrinde mukim 

Presedent Henry S. King namına gönderilmiş Der-saadet sansür 

hey’etinçe elde edilen bir mektuptan devlet-i aliyye aleyhinde bed-

hâhâne ifadatı ihtiva eden müteharrik suret-i tercemesi leffen irsal 

kılınmıştır. Merkumun tebaası ve ahval ve hareketi hakkında tahkikat ifa 

ettirilerek neticesinin izbârı. 

 
Sivas Vilayeti 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletli efendim hazretleri 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti ifadesiyle şerev-varid olan 18 

Mart 1331 tarihli ve beş numerolu tahrirat-ı aliyye-i nezaret-penâhileri 

cevabıdır. Merzifon’da Amerikan kolejnde Amerika teba’sından (Ernest 

Pay) isminde uzun boylu genç bir şahıs mevcud olub iki sene evvel 

Amerika’dan gelerek müessese dahilinde ikâmet etmekte bulunduğu ve 

ilm-i ilahi (ilahiyat) misyoneri olduğu bi’t-tahkik anlaşılmış ise de 

Türkçe’ye vakıf olmadığı cihetle hariçle ihtilatı bulunmadığı 

(görüşmediği) binaen-aley ahval ve hareketine dair malumat istihsal 
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(elde) edilemediği Merzifon kaim-makamlığından bildirilmekle arz 

olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 10 Cemaziye’l-evvel 1333 ve fi 11 Mart 1331 (24 Mart 1915)  

Sivas Valisi  

 
Hû 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyet-i Âlisine 

 

İstanbul askeri sansür müfettişliğinden tevkif olunarak (elde 

edilerek) göndermiş ve mündericatı calib-i dikkat bulunan taşraya aid 

bir kıt’a mektub leffen takdim olunduğundan mürseli hakkında 

muamele-i mukteziye ifası tevkif-i rey’-i alileridir, efendim.  

Fi 15 Mart 1331 Polis Müdir-i Umumisi  
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Dahiliye Nezaret-i Emniyet-i Umumiyye Müdiriyeti 

Sivas Vilayetine 

Fi 11 Nisan 1331 tarih ve 123 numerolu tahriratın cevabıdır. 

Merzifon’daki Amerikan kollejinde ilm-i ilahi misyoneri bulunan 

Amerikalı “Ernest Pay” devlet-i aliyeye hayr-hah bir kimse olmadığı 

sansürce tevkif edilmeyüb bir suret-i tercemesi evvelki tahrirat ile leffen 

tesyar kılınan mektubu mealinden anlaşılmakla olduğundan merkumun 

ahval ve harekâttan nazar-ı dikkat dûr tutulması (gözden uzak 

tutulmaması) hakkında mahalline emr itası mütemennadır. Ol-babda. 

 

Diyarbekir’de bulunan Amarikan hastanesi müdürünün hal ve 

harekerleri dikkat çektiği için takip altına alınmış, neticede de doktorluk 
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vazifesi ile ilgisi olmayan işlerle uğraştığı anlaşılmıştır. Bu konu belgede 

gayet net açıklanmaktadır. Buna göre: 

 

Ermenileri hükümet aleyhinde isyana teşvik ettiği diğer 

vilayetlerde bulunan misyonerlerle şifreli olarak haberleştiği 

anlaşılmıştır. Bu haberleşmelerde kullandığı bir şifre anahtarı da 

üzerinde bulunmuştur. Yapılan diğer genel değerlendirmede de 

Amerikan misyonerlerinin gayesinin Hıristiyanlığı yaymakla birlikte 

Osmanlı teba’sını isyana teşvik eden fesadçıları gayrete getiren 

hareketler içinde olduğu belirtilmektedir. 

 

Bu bağlamda bahse konu hastahane müdürü doktorun divan-ı 

harpte yargılanması gerekirken Amerika Baş Konsolosunun aracılığı 

üzerine özel bir ayrıcalıkla bağışlanmış ve il dışına çıkarılmakla 

yetinilmiştir. Diğer misyonerlere de dokunulmamıştır. Bir anlamda 

baskılara boyun eğildiği anlaşılmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.5.Şb, Dosya No: 19, Gömlek No: 55, 

Tarihi: 6 Safer 1334 (14 Aralık 1915), Konusu: Diyarbekir Amerikan 

Hastahanesi müdürünün Ermeniler lehinde çalışmalar yapması 

dolayısıyla vilayet haricine çıkarıldığı ve Amerikalı misyonerlerin 

şimdilik harice çıkarılmasına lüzum olmadığı. 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretlerine 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyetinden şeref-varid olan fi 2 Şevval 

Sene (1)331 tarih ve 308 numerolu tahrirat-ı aliyye-i nezaret-penâhileri 

cevabıdır. Evvelce de arz edildiği cihetle Diyarbekir’de icra-yı 

tebabetden ziyade Ermeni amaline hadim olan doktor “Floid Eşmid”in 

calib-i şüphe görülmüş ahval ve harekatı üzerine hakkında icra ettirilen 

tahkikat ve tarassudât (gözlemler) neticesinde Ermenileri hükümet 

aleyhinde teşvik eylediği ve kendisinde vilayat-ı saire misyonerlerle 

muhaberata mahsus ve pek mühim bir şifre miftahı (anahtarı) elde 

edilmişolmağla hakkında divan-ı harb-i örfide takibat-ı kanuniye 

tevessül ve tecziyesi lazım iken bir lütf-ı mahsus olmak üzere vilayet 

haricine çıkarılmış olduğu ve bu Amerika hey’etlerinin naşir-i din-i İsevi 

(İsevi dinini neşretmek) değil mürettib-i isyan (isyan tertip eden) ve 

müşevvik erbab-ı fesad (fesadı gayrete getiren) olduklarının 
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muhakkak bulunduğu maruzdur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

leh’ül emrindir.  

Fi 21 Eylül Sene (1)331 Vali 

 
Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretlerine 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti ifadesiyle varid olan fi 2 Eylül 

Sene (1)331 tarih ve dörtyüzkırkbir numerolu emr-name-i âli-i cenab-ı 

nezaret-penahilerine ariza-i cevabiyedir. Amerika teba’sından Jon 

Dimitri’nin tard ve kendisine o esnada ancak altı saat mühlet verilmiş 

olduğu hakkındaki ifade mukarin-i hakikat (hakikatle ilgisi) olmayub 

kendisine gitmemesi tefhim ve hukuk-ı tasarrufiyeleri mahfuz 

bulunduğu tebliğ halde katiyyen nazar-ı itibara almayarak ve diğerleri 

meyanında azimet etmiş olduğu ve verilen mühlet yirmidört saat olub 
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bu da yalnız Osmanlı teba’sına mahsus ve teba’-i ecnebiyeye gayr-i şamil 

bulunduğu ve esna-yı azimette bütün eşyalarını kilit altına aldıkları gibi 

hükümet tarafından da tahtim ve (mühürlenerek) muhafaza edilmekte 

olduğundan istedikleri zaman gelüb emval (mallarını) ve eşyasını 

tasarruf edebilecekleri Erdek kaimmakamlığından cevaben iş’ar kılınmış 

olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fi 6 Muharrem Sene (1)334 ve fi 1 Teşrin-i-sani Sene (1)331  

Karasi Mutasarrıfı Vekili Bende 

 
Hû 

Bâb-ı Âli Hariciye Nezareti Umur-ı Siyasiye Müdiriyet-i Umumisi Aded 

74776-1856 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 
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Makam-ı acizinin 27 Ağustos Sene (1)331 tarihli ve 1311 

numerolu tezkeresine zeyldir. Geçen efrenci Haziranında Bitlis’de 

mukim eheribson A. Meynard namındaki Amerikan misyoner Beyrut 

tarikiyle Amerika’ya gitmek üzere ailesi ile Lübnan’da kain Nesla 

kasabasına vasıl olduğu halde orada tevkif ve Beyrut’a i’zam olunarak 

hakkında ne suretle muamele edilmiş ve ahiran Amerika ceneral 

konsolosunun tavassutu (aracılığı) üzerine sebil-i tahliye olunmuş 

olduğundan bahisle bazı ifadat ve i’tirazatı ve fi-maba’d (bundan sonra) 

bu gibi muamelattan tevki’ olunmasının me’murin-i Osmaniye iş’ar 

olunmasını havi olarak Amerika sefaretinden ahz olunan 30 Teşrin-i-

evvel Sene (1)910 tarihli ve 817 numerolu tahriratın tercemesi leffen 

tesyar edildi (yollandı). İfa-yı icabı menut-ı himem-i alileridir. Emr ü 

ferman hazret-i men-lehü’l emrindir.  

 

Fi 23 Teşrin-i-sâni Sene (1)331 (6 Aralık 1915) 

Hariciye Nazırı Namına Umur-ı Siyasiye Müdir-i Umumisi 

  

 Görüldüğü gibi misyonerler osmanlı ülkesinde o kadar cüretkâr 

hareket etmişlerdir ki, yerek yöneticileri neredeyse hiçtakmamışlardır. 

Bu kadar rahat davranabilmelerinin bazı nedenleri bulunmaktadır. 

Birincisi misyonerlerin kendi devletlerinin ve dolayısıyla konsoloslarının 

desteğiyle hareket ediyor olmalarıdır. Diğeri de peş peşe yaşadığı 

savaşlar nedeniyle yıpranmış olan Osmanlı devletinin siyasi gücünün 

zayıflamış olmasıdır.   

 

 Karahisar-i Şarki gibi önemli bir şehir ve kazalarında yaşayan 

Ermenilerin de misyonerlerin ilgi alanı dışında kalmayacağı aşikârdır. Bu 

nedenle Karahisar’da da misyonerlerin kontrolünde mektep açılmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1782 A, Gömlek No: 50, Tarihi: 

18 R 1288 (7 Temmuz 1871), Konusu: Karahisar-i Şarki’nin Tamzara 
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gayr-ı Müslimleri tarafından teşkil edilen bir şirket tarafından tesis ve 

üç lisan üzerinde ders görülen mektebin masraflarının 

karşılanması.(Sivas 1) 

 
 

Şurâyı Devletin Melfufat Müzekkiresi 

Tarih: 24 Şubat 1286 / 16 Ca 1287 

Karahisar’da Tamzara  kasabasında teba’-i  gayri  Müslime 

tarafından Leramboryan şirketi namında küşad olunan mektebe ma’aş 

tahsisine dair. 

Adet evrak 

1-Sivas meclisi umumi mazbatası 

1-Ma’arif nezareti celilesiyle muhabereli tezkere-i riyaset penahi 

1-Mazbata müsveddesi 
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Daire-i Dâhiliye 

Mazbata 

 

             Karahisar-ı Şarki dahilinde kain Tamzara kasabasında ehali-i gayri 

Müslimeden teşkil eden bir şirket tarafından te’sis ve üç lisan üzere icra-

yı tedris olunan mektebin  idaresine müktezi meblağın tarafı devletten 

i’tasına dair Sivas vilayeti meclis umumisinin şurayı devlete i’ta 

buyurulan mazbatası  ve ma’arif  nezareti celilesiyle ceryan eden 

muhabere-i şamil tezkere dahiliye dairesinde kıra’at ve mutala’a 

olundu. 

 

Nezareti müşarun ileyha’nın cevabında bu misillü mekatibi 

hususiyenin mesarifi nizamen mensup oldukları cema’at 

tarafından  tesviye olunmak lazım gelüp ancak i’ane-i mahsusa olmak 
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üzere bu kabilden ba’zı mekteplere tarafı devlet’den  Türki mu’allimi 

ta’yin  olunduğundan mektebi mezkure dahi hazineden verilmek üzere 

şehri yüzelli guruş maaşla mahallince bir mu’allim tedarik ve istihdamı 

gösterilmiştir. 

 

             İktizası ledel-müta’ala  mekatib-i hususiye masâsrıfının ma’arifi 

umumiye nizamnâmesi hükmünce mensup oldukları cema’atler 

tarafından tesviyesi lazım gelerek mektebi mezkur dahi bu 

kabilden  olmasiyle bunun için hazineden akçe tahsisine lüzum 

görünemez ise de nezareti müşarun-ileyha’nın iş’arına nazaran 

Türki  mu’allimleri ma’aşı’nın tarafı devletden i’tası mesbuk olmağın zikr 

olunan mektep için dahi yüzelli guruş ma’aşla  bir nefer Türki (Türkçe) 

mu’allimi’nin  mahallince tedarik ve istihdamı hususunun Vilâyeti 

müşarun-ileyhâ’ya emr ve iş’arı tezekkür kılındı ise de ol-bâbda 
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Ma’arif Nezareti Celilesine 

Devletlü efendim Hazretleri 

 

             Nefsi Karahisar-ı Şarki’ye bir saat mesafede bulunup müslim ve 

gayri müslim üç dört yüz haneyi cami’ olan Tamzara kasabasında ehali-

i gayri müslim’den  teşekkül eden bir şirket tarafından te’sis ve üç lisan 

ile icra-yı tedris olunan mektebin idaresine iktiza eden meblağın tarafı 

devletden tahsisi hakkında Sivas vilayeti meclisi  umumisinden varid 

olup Şura-yı devlete havale buyurulan  mazbata, dahiliye 

dairesi’nin  tebliği üzerine leffen irsal savb-ı valaları  kılınmağla  bu 

bab’da  olan müta’ala’a-i  aliyyelerinin  iş’arıyla beraber mazbata-

i  mezkurenin  i’ade buyrulması babında emr ve irade efendimindir. 

Fi 25 Muharrem 1288 ve fi 3 Nisan Sene (1)287 (16 Nisan 1871) 

 

Ma’ruz-ı çakerileridir ki 

               Müfâdı emri ve iş’arı âli-i Cenâb-ı riyasetpenâhileri ve mezkur 

mazbata mü’eddası rehin-i iykanı  acizi olduktan sonra keyfiyyet meclisi 

kebir-i ma’arifin  dâire-i idâresine ledel-havale siyâkı  iş’ara  nazaran 

mekteb-i mezkur mekâtib-i hususiyeden olup bu makulelerin masarifi 

ise nizâmen mensup oldukları cema’at  tarafından  tesviye olunmak 

lazım geldiği ve fakat bir a’ane-i  mahsuse  olmak üzere bu kabilden ba’zı 

mekteplere tarafı saltanatı seniyyeden  Türki mu’allimi tayin 

olunduğundan emsâli vech ile hazine-i celileden verilmek üzere şehri 

yüzelli guruş maaş ile mahallince  bir Türki mu’allimi tedarik ve istihdamı 

hususu  ifade olunmuş  ve mezkur mazbata yine leffen (ilişikte) i’ade ve 

takdim kılınmış olmağla  icrâ-yı  îcâb-ı babında emr-i ferman hazreti 

men-lehül emrindir. 

 

Fi 25  Rebiü’l-evvel 1288 ve fi 2 Haziran 1287 (14  Haziran  1871) 
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Cânib-i âlî-i  Nezareti Celîle-i  Dâhiliye’ye 

Nefs-i Karahisar’a bir saat mesafede bulunup müslim ve gayri 

müslim üç dört yüz haneyi cami’ olan Tamzara kasabasının taba’-i gayri 

müslimesi tarafından  üç lisan ile okutdurulmak üzere Leramboryan 

şirketi namında bir mektep küşâd olunarak şimdilik ikiyüz neferden 

mütecaviz mevcut şakirdanı olarak  el-yevm ta’lim ve tedris olunmakda 

ise de mektebi mezburun birgüna iyrad ve tahsisatı olmadığından 

münasip miktar ma’aş tahsisi ıslahatı mukteziyeye dair liva-i mezburdan 

varid olup meclis-i acizanemizde mutala’a kılınan layıhanın bir bendinde 

niyaz ve istirham olunmuş ve fil-hakika bunun varidat ve mahsusatı 

olmayup icra yı iktizası tab’a-i merkumenın memnuniyetlerini mucip 

olacağı bedihi bulunmuş olmağla icra yı icabı hususuna müsa’ade-i 
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seniyye erzân buyrulmak babında emr-i ferman hazreti veliyy ül-

emrindir . 

Fi 25 Recep 1287 ve fi 8 Teşrini Evvel  1286 (21 Ekim 1870) 
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Daire-i Dahiliye 

Fi 3 Rebiü’l-evvel Sene (12)88 yevm-i Çaharşanba 

Nev’i madde 

Karahisar’a bir saat mesafede bulunan Tamzara kasabasında 

ahali-i gayr-ı müslimeden teşekkül eden bir şirket tarafından te’sis ve üç 

lisanda icra-yı tedris olunan mektebin idaresine iktiza eden (gereken, 

lazım olan) meblağın taraf-ı devletten tahsisi hakkında Sivas Vilayeti 

Meclis-i Umumisi’nin varid olan mazbatası üzerine fi 25 Muharrem 

(12)88 tarihinde Maarif Nezaret-i Celilesine istifsar-ı mutalayı şamil 

tezkere tastir kılınmıştı. Bu misillü nezaret-i müşarün-ileyhanın bugün 

varid olub daireye i’ta kılınan cevabında mekatib-i hususiyenin masarifi 

nizamen mensub oldukları cemaat tarafından tesviye olunmak lazım 

geldiği ve fakat iane-i mahsusa olmak üzere bu kabilden bazı mekteplere 

taraf-ı devletten Türki muallim ta’yin olunduğundan hazineden verilmek 

üzere şehri yüzelli guruş maaş ile mahallince bir muallim tedarik ve 

istihdamı gösterilmiştir. Mekatib-i mezkûre dahi Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi hükmünce mekteb-i hususiye (özel okul) masarıfının 

mensup oldukları cemaatler tarafından tesviye edilmesi lazım 

geldiğinden mekatib-i mezkûr dahi bu kabilden olmasıyla bunun içün 

cüz’i ve külli hazineden akçe tahsisi lüzum görünemez ise de nezaret-i 

müşarün ileyhanın iş’arına nazaran Türki muallim maaşının taraf-ı 

devletten i’tası mesbuk olması mekatip-i mezkûr içün dahi ber-vech 

yüzelli guruş maaşla bir muallim tedarik ve istihdamının mahalline emr 

u iş’arı hususunda muhat-ı re’y-i âlî idiğüne dair mazbata tanzimine 

karar verildi. 

 

Sivas’ta ki Amerikan misyonerleri Protestan kökenlidir. Dolayısı 

ile ABCFM teşkilatının direktifiyle Sivas’ta 1850’li yılların başında  ilk iş 

olarak Amerikalı misyonerlerden Rev P.D. Powers’in öncülüğünde 

Protestan kilisesi kurulmuştur. Bu kilise doğal olarak Gregoryan 

mezhebinden Protestanlığa döndürülerek Ermenilere hizmet vermeyi 
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amaçlamıştır. Daha sonra ABCFM teşkilatı Ermenilerin yoğun olarak 

yaşadığı yörelerde merkezi Sivas istasyonuna bağlı olmak üzere Kangal  

yakınlarındaki Mancılık köyünde, Zara, Gürün, Enderes (Suşehri), Divriği, 

Darende, Tokat’ta, Şebinkarahisar’da (merkez) ve Tamzara’da  

istasyonlar açmışlardır. 

 

Fransız Katoliklerin Şebinkarahisarda iki Katolik Okulu açtıkları 

bilinmekle beraber okulların hangi yerleşim yerinde açıldığı pek 

bilinmemektedir. Bu olayların bu şekilde gelişmesinde en büyük etken 

Kapitilasyonlar, Tanzimat ve Islahat fermanları ile yabancılara okul açma 

yetkisi verilmiştir. Yabancılara verilen bu haklar bütün toplumlara okul 

açabiliyorlardı. Misyonerlerin okul dışında kurdukları 247 istasyondan 

biri Şebinkarahisar’dır.25  

 
Antep Misyoner Okulu 

                                                           
25Ünsal Çalık, Şebinkarahisar’da Amerikalı Misyonerler, Makale, 

Şebinkarahisar Gazetesi 

Sivas Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Altıncı Şehir, Sayı 6 Ocak-Mart 2002 
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4.BÖLÜM 

ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ 

 

 
 

 Berlin Antlaşmasının 61. Maddesi mucebince Osmanlı devleti, 

Doğu Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı altı vilayette ıslahat yapılmasını 

kabul ettirmişti. Bu vilayetler “vilayat-ı sitte” olarak belirtilmişti. Bunlar. 

Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Mamuretü’l-aziz (Elazığ) ve Sivas’dı. Bu 

vilayetlerin günümüzdeki taksimatı ise, Erzurum, Erzincan, Van, Ağrı, 

Hakkari, Muş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Bingöl, Malatya, 

Sivas, Amasya, Tokat’tır. Konumuz açısından Sivas’ın o zamanki sancağı 

Karahisar-i Şarki’yi (Şebinkarahisar’ı) da bunlara ilave edebiliriz.26    

 

 Ermenilere ve diğer Hristiyanlara tanınması öngörülen ıslahat ve 

özerkliğin asıl hedefi Hristiyan azınlıklar için bağımsız devletler 

kurdurmaktı. Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Karadeniz’de Pontus gibi.

  

                                                           
26 Nazmi Kuruca, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 
Şebinkarahisar Belediyesi, İstanbul 2000, 93 Harbinden Sonra Şebinkarahisar 
ve Havalisinde Ermeni Faaliyetleri, s-139  
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 Osmanlı bu dönemde pek çok sorunla uğraşırken Ermeniler de 

değişik yerlerde Komiteler kurarak teşkilatlanmaya başladılar. 1887 

tarihinde İsiçre’de Karl Marks’ın felsefesi doğrultusunda Hıncak örgütü 

kurulmuş olup, gayeleri önce Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını 

sağlamak, sonrasında da Rusya ve İran’da yaşayan Ermenileride bu 

devlete entegre etmekti. 1980’de ise Tiflis’de Taşnaksutyun komitesini 

kurdular.27  

 

Bu komiteler daha sonra Anadolu’da olduğu gibi Avrupa ve 

Amerika’da da teşkilatlandı. 

 

İngiltere’de faaliyet gösteren 3 adet Ermeni komitesi 

bulunmaktaydı. Bunlar: “İngiliz Ermeni Cemiyeti”, Ermeni 

Vatanperverler Cemiyeti” ve “Hıncakist” adlı örgütlerdi.28 

 

Kurulan komiteler illerde işçelerde hatta köylerde bile 

teşkilatlanmışlardır. Bu konular çeşitli yönleriyle belgelere de 

yansımıştır. Komiteler tehdit, adam öldürme, halkı kışkırtma, yalan 

haber yayma, silah temini ve dağıtımı gibi bir çok faaliyetler içinde 

bulunmuşlardır. 

 

Söz konusu örgütün Mısır'daki kuruluşuna gelince; 1912 yılı 

sonlarına doğru Mısır'da Taşnaksütyun, Sosyal Demokrat Hınçakyan, 

Veragazmiyal Hınçakyan Örgütleri29 birleşip bir protokol imzalayarak, 

Ermeniliğin müdafaası için bir yönetim oluşturarak, Partiler Arası Ulusal 

Kurtuluş Örgütü adını vermişler, bir de yardım komisyonu teşkil 

                                                           
27 Nazmi Kuruca, a.g.e. s-140 
28 BOA, HR.SYS, 2855/3, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1894-
1895) Cilt II, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Numarası 75, 2006 Ankara, s-111 
29 Veragazmiyal Hınçak örgütü: Reformist Hınçakların kurduğu örgüttür. 1896 
yılında kurulmuştur. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

196 
 

etmişlerdir. Bu komisyon, Mısır’da kurulan, Bogos Nubar Paşa’nın 

başkanlığını yaptığı Ermeni Yardımsever Cemiyeti üyelerinden Bogos 

Nubar Paşa’nın genel vekili Mıgırdiç Antranikyan, Garuyalyan ve 

başkalarını da üye olarak almışlardır.30 

 

Aşağıdaki belgede Tiflis’de kurulan komitenin tarihi 1884 olarak 

belirtilmiştir. Yukarıdaki alıntıda ise 1880’de kurulduğu belirtilmekteydi. 

Bu tarih farkını 1880’de kurulan Ermeni örgütünden daha sonra 

haberdar olunduğu şeklinde yorumlamak mümkündür. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A... HUS. Dosya No: 177, Gömlek No: 39, 

Tarihi: 17 Ca 1301 (15 Mart 1884), Konusu: Anadolu'daki Ermenileri 

kışkırtmak üzere Tiflis'te bir Ermeni Hareket-i İhtilaliye Komitesi 

kurulduğuna ve alınacak tedbirlere dair. 

 

                                                           
30Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, Cilt IV, s-93, Genelkurmay 
ATESE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, 2006 Ankara 
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Hû 

Anadolu’daki Ermenileri silah-bedest bir ihtilal çıkarmağa takrik 

garazıyla (maksat ve hedefiyle) Tiflis’de teşkil etmiş olan Ermeni 

komitesi hakkında icra eylediği tahkikatı mübeyyin Petersburg sefiri 

Şakir Paşa hazretlerinden vürud etmiş olan tahriratın hariciye nezaret-i 
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celilesinden i’ta olunan tercemesi leffen arz ve takdim kılındı. Tiflis 

matbu’at muharriri Serkiz ve Ohanyan komitenin azasından olub komite 

tarafından hafiyyen bir gazete tab’ıyla a’zasına suret-i hafiyede tevzi’ 

olunmakda ve badehu yine toplattırılub mahv edilmekde olduğu ve bu 

gazetenin hülasa-i mündericatı cem edilen iane-i nakdiye ile memalik-i 

şahaneye gönderilen esliha ve mühimmat-ı harbiye ve Kürdlerle Türkler 

tarafından güya Ermeniler ve kilisa ve papaslar hakkında taaddiyat 

vuku’una dair Der-saadet ve Erzurum ve mahal-i saire ile vuku’ bulan 

muhaberat ve sair ecnebi diplomatlarla olunan müsabahatı (bir araya 

gelip görüşmeleri) ve bir hareket-ı isyaniye tertib eyledikleri takdirde 

hükümet-i matbu’alarının muavenet-i askeriyede bulunacakları bazı 

ecanib tarafından mev’ud olduğunu havi idiğünden ve komitenin 

Tiflis’den sonra başlıca merkezleri Aleksandrepol Varyovan ve Tebriz ve 

Der-saadet ve Erzurum ve Trabzon ve Van’da bulunduğundan bahisle 

beraber mezkûr komite tarafından Trabzon tarikiyle ve Batum’daki 

şehbenderhane me’murlarından Nuryan nam kimsenin biraderi veya 

akrabasından bulunan Nuryan namında bir şahıs vasıtasıyla memalik-i 

şahaneye risale-i muzırra (zararlı neşriyat) idhal edilmekde ve 

Batum’dan Rize’ye birtakım muhimmat sevkiyle Ermenilerin marifetiyle 

memalik-i şahaneye gönderilmekde ve Erzurum’daki vukuat üzerine 

tevkif olunan eşhasın familyalarına iane-i nakdiye irsal olunmakda ve 

Rusya gazetelerinin muhbiri sıfatıyla Der-saadet’de Niko Husyan yahud 

Doktor Niko Husyan namında bir Rus zabiti dahi mezkûr komitenin 

azasından olub eğer merkum elan Der-saadet’de ise nezaret tahtında 

bulundurmak faideden hali olmayacağı izahatını mutazammın olub 

mezkûr Rus zabitinin burada bulunduğu ve ifadat-ı muharrere ile meşgul 

olduğu zabıtaca tedkikat-ı lazıme ile anlaşılır ise teşebbüsat-ı 

mukteziyeye müsaraat olunması ve mezkûru’l-isim Nuryan’ın dahi kim 

olduğunun buraca zabıta marifetiyle araştırılması içün zabtiye 

nezaretine icra-yı tebligat ve vilayat-ı lazımeye de i’ta-yı malumat 

olunması dahiliye ve Batum şehbenderhanesinde müstahdem olduğu 
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gösterilen Nuryan’ın dahi buraya gönderilmesinin sefaret-i müşarün-

ileyhaya iş’arıyla merkûm geldikde malumat i’tası ve merkûmun 

akrabasından denilen Nuryan kim olduğunun umur-ı şehbenderi 

kalemince dahi bi’t-tahkik alınacak malumatın bildirilmesi hariciye 

nezaret-i celilelerine ba-tezkere iş’ar olunmuş ve alınacak malumatın 

dahi arz olunacağı der-kâr bulunmuş olmağla atebe-i aliyyeye ulyaya 

arzı mütemennadır efendim.  

Fi 17 Cemaziye’l-evvel Sene (1)301 ve fi 3 Mart Sene (12)99 (1300) 

(15 Mart 1884) 

 
Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası 

Hariciye Nezareti’ne Fi 14 Şubat Sene (12)84 tarihiyle Petersbug 

sefaretinden varid olan tahriratın tercemesi suretidir. 

 

Tiflis Ermeni komitesine dair icra eylediğim tahkikatı malumat 

olmak üzere ber-vech-i ati arz ve iş’ara müsaraat eyledim. Şöyle ki: İşbu 
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komitenin merkezi Tiflis’de olub a’zasının esamilei zi-medhal olanların 

bile malumu der-kârdır. Komitenin en gayretlü a’zasından bulunan 

Serkiz ve Ohanyan Tiflis matbu’atına muharrirlik etmektedir. Şehrim 

mu’teber Ermenilerinden ekseri cem’iyyet-i mezkûreye dahildirler. 

Komite tarafından hafiyyen tab’ olunan bir gazete cemiyetin en sadık 

efradına hafiyyen tevdi’ olunmakda ve bunlar dahi tarafdârânı cem’ ile 

işbu gazeteyi kıraat etmektedirler. Zikr olunan varakanın hülasa-i 

mündericatı şundan ibarettir. Cem’ olunan iane-i nakdiye memalik-i 

Osmaniyeye gönderilen esliha ve mühimmat Harbiye, Der-saadet, 

Erzurum ve mahal-i saire ile vuku’ bulan muhaberat muhaberat-ı 

mezkûre Türkler ile Kürdler tarafından Ermeniler hakkında güya edilen 

mezalim ve taaddiyatı ve süfera (sefirler) vesair ecnebi diplomatlarla 

vuku’ bulan muhacatı ve bir hareket-i isyaniye tertip olunduğu taktirde 

hükümet-i metbualarının muavenet-i askeriyede bulunacaklarına dair 

sefir muma-ileyhima tarafından edilen mevaidi (belirtilmiş zamanı) 

havidir.    

 

Ahali ve köylüler nazarında hissiyat-ı mezhebiye muhabbet 

vataniyye yerini tuttuğundan bunlar üzerine suret-i müessirede icra-yı 

te’sir içün mezkûr gazete Türkler tarafından kilisa ve papaslara güya 

edilen hakaretten bahis ediyor. İşbu gazete nüshaları her ayın 

nihayetinde kemal-i ihtimam ile toplattırılarak tamamıyla komiteye 

teslim olunmakta ve bunun marifetiyle mahv ve ifnâ edilmektedir. Diğer 

taraftan komite Trabzon tarikiyle ve Batum’daki devlet-i âlîyye 

şehbenderhanesi me’murlarından Nuryan nam kimesnenin birader 

veya akrabası bulunan Nuryan namında bir şahsın vasıtasıyla “Kent 

David” Beğ gibi resail-i muzırra-i memnu’ayı (yasaklı yayınları) memalik-

i şahaneye idhal etmektedir (sokmaktadır). Batum’dan Rize’ye bir takım 

mühimmat sevk olunarak orada “Hocur” Ermenileri bunları bade’t-

taksim memalik-i mahrusa-i şahanenin ekser taraflarına gönderiyorlar.  
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 Mühimmat-ı mezkûrenin bir mikdarı dahi Erivan tarikiyle sevk 

olunur. Tiflis’deki komite nezdinde Ermenistan kıt’asında mufassal 

(ayrıntılı) haritaları mevcudtur. Erzurum’da serzede-i zuhur (ortaya 

çıkmış) olan vukuat üzerine tevkif olunan eşhasın familyalarına iane-i 

nakdiye gönderilmektedir. Komitenin şuabâtı (şubeleri) Acemistan’a 

kadar tevessü etmiştir (yayılmıştır). Tiflis’ten sonra başlıca merkezleri 

Erivan, Aleksandrepol, Tebriz, Der-saadet, Trabzon, Erzurum, Van’dadır. 

Komitenin başlıca makasıdı silah-perest (silahlı) olarak bir ihtilal 

çıkarmağa muvaffak olmaktır.  

 

 Rusya gazetelerinin muhbiri sıfatıyla Der-saadet’de “Niko 

Husyan” yahud Doktor Niko Husyan namında bir Rus zabiti var adi. 

Merkûm komitenin a’za-yı müteneffizanından olduğu cihetle eğer elan 

(halen) Der-saadet’de ise nezaret-i tahtında bulundurmak faideden hali 

değildir. Eğer sıfat-ı resmiyeyi haiz olmayan mu’temed bir zat Tiflis’e 

giderek ve kendisini Ermenilerin amal-ı milliyelerini pek ziyade iltizam 

ider gibi göstererek yavan yavan komiteye dahil olur ise birkaç ay 

zarfında komitenin tasavvuratına vesair olduğu vesaite kesb-i vukuf 

idebilir. “melfuf damga komitenin muharriridir”. Ol-babda emr u 

ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir. 

 

İnlediğimiz arşiv belgelerinde Ermenilerin birçok örgüt kurarak 

ayaklanma faaliyetleri yürüttükleri köyleri basarak adam öldürdükleri, 

yol kestikleri vb. olaylara kalkıştıklarını gördük. Bu kez incelediğimiz 

belgede bahsedilen konu ise özü itibarıyla gizli bir örgüt olmakla birlikte 

kendi düşüncelerinde olmayan, destek vermeyen veya hükümet 

taraftarı olan Ermenileri öldürmüşlerdir.  

 

Bu örgütün kurularak eylemlerde bulunmak üzere etrafa 

dağıldığına ilişkin bilgiler Romanya’nın Bükreş ve Fransa’nın Paris 

kentlerinde yayınlanan gazetelerde baş haber olarak yayınlanmıştır. 
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Bundan haberdar olan konsolosluklar da gazeteleri Dış İşlerine 

Bakanlığına (Hariciye Nezareti) iletmişler ve tercümesinin yapılması 

sağlanmıştır. Bunun üzerine başlatılan araştırma ve incelemeler neticesi 

söz konusu gizli cemiyetin Beyoğlu’nda bulunan bir binanın bodrum 

katında toplantılar yaparak burada amaçları doğrultusunda çalıştıkları 

anlaşılmış. Burada yapılan aramada zehirli maddeler, kesici aletler, 

patlayıcılar ve silahlar bulunmuştur. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.SRN. Dosya No: 3, Gömlek No: 67, 

Tarihi: 22 C 1310 (11 Ocak 1893), Konusu: Sivas'ın muhtelif kazalarında 

cami ve sair mahallere muzır neşriyat yapıştıran Ermeni fesedesine 

karşı gerekli tedbirlerin alınması. 
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Hû 

Yıldız Sarayı Hümâyûnu Başkitabet Dairesi 

Sivas Vilâyetinden Şifre Telgrafname 

Aziziye ve Tokad ve Merzifon’un Gümüşhacıköy’ü kazalarının 

cami kapılarıyla bazı mahallerine muzır ikişer yafta yapışdırıldığı 

mahallerinden alınan  telgrafnamelerde bildirilmiş ve bunlardan celb 

edilen bir kıt’ası veliyyü’n-nimetimiz şevket-meab efendimiz 

hazretlerine aid olmak fikr yapılmasıyla tertib edilmiş bir takım türrehat 

(saçma sapan sözler) melunane ve hıyanetkârâneyi ve diğeride 

tahaddüş-i ezhan-ı ahaliyi muceb (halkın düşüncelerini tahrike yönelik) 

bazı makalât-ı fesedeyi muhtevi ve taş basmasıyla matbu’ olduğu 

anlaşılmışdır. Eğerci memurin-i mahalliye bu mefsedetin Ermeni 

komitelerinin takayyüdatından (çalışmasından) münbais olduğunu 

yazıyorlar ise de bu hal …t-i isti’malin Ankara vilâyeti dahilinde Yozgad 

ve Kayseriye ve Çorum’da dahi vuku’ bulduğu müstahber (haber 

alınmış) idiğüne ve Çorum ve Yozgad ve Kayseriya’nın birkaç bin talebeyi 

cami olan bir hayli medarisi havi olduğuna ve mezkûr kazaların buralara 

hem hudud bulunduğuna bakılırsa bu hıyanet-ı melânetkârânenin 

mütecasirleri İstanbul’dan tard edilen talebe takımından olduğu varid-i 

hatır olan muhtemelatdan olmağla ana göre gayet müdekkikâne 

(inceden inceye) tahkikat-ı seria ifasıyla gayet mütebassırane 

(basiretlice) bulunulması ekiden ve şediden mahallerine bildirilmiş ve bu 

babda tedabir-i lazıme-i saire ittihazından dahi asla geri durulmamakda 

bulunulmuş olmağla arz-ı ma’lumata ictisar kılınur ferman.  

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)308 (7 Ocak 1893) 

Sivas Valisi Halil   

 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2044, Gömlek No: 13, 

Tarihi: 29 (C ) Cemaziye’l-ahire 1310 (18 Ocak 1893), Konusu: Sivas, 

Amasya, Merzifon ve Kayseri taraflarında bir Ermeni cemiyet-i 

fesadiyesi mevcut olduğu. 
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Zabtiye Nezaret-i Aliyyesi’ne 

Fi 29 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene 1310 ve fi 6 Kanun-i-sani Sene (1)308 

(18 Ocak 1893) 

Nefs-i Sivas’da ve mülhakatından Tendil ve Can karyeleriyle 

Gemerek nahiyesinde ve Amasya ve Merzifon’da ve Kayseriye 

muzafatından Tomarsa, Everek (Develi) kazasında eşhas-ı malumenin 

riyasetleri tahtında bir Ermeni cemaat-i fesadiyesi müessisi (kurulmuş) 

olub bunların bazısında barut ve kurşun ve tüfenk bulunduğu gibi 

diğerleride esliha ve eczayı nariye mübayaasıyla meşgul oldukları ve 

teferruatı hakkında vuku’ bulan iş’ar-ı aliyyelerini tekiden tevrüd iden 4 

Kanun-i-evvel Sene (1)308 (16 Aralık 1892) tarihli tezkere-i aliyyeleri 

mütalaa güzar-ı acizi olarak bu babda evvelce alınan tezkere-i aliyyeleri 
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üzerine Ankara ve Sivas vilayetlerine tebligat-ı müessere icra şeref-sanih 

olan emr ü ferman-ı hümayun-ı mülükaneye tevfikan dahi vesaya ve 

tenbihat-ı mukteziye ifa kılınacağı bu kere de te’kid-i hal olmuş olmağla 

ol-babda.  

Battalı Ankara ve Sivas vilayetlerine yazılan telgrafname müsveddesi 

derununda (içinde) olduğu…   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. Dosya No: 35, Gömlek No: 46, 

Tarihi: 29 (Ş) Şaban 1311 (7 Mart 1894), Konusu: Amasya ve 

Merzifon’da faaliyet gösteren Ermeni Fesad Cemiyeti'nin merkezlerini 

Tokad ve Sivas'a naklederek oralarda da karışıklıklar çıkarmayı 

planladıkları heber 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sâdâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn / 3064 

Amasya ve Merzifon’daki Ermeni erbab-ı fesadı bir müddetden 

beri Tokad ve Sivas’a nakl-i merkez iderek bugünlerde Yozgad vukuatı 

gibi Sivas’da bir hadise ikaı tasvir ve teşebbüsünde bulundukları 

mevsukan (güvenilir bir şekilde) istihbar olunduğuna dair Canik 

mutasarrıflığından varid olan telgrafname manzur-ı âlî buyrulmak üzere 

leffen arz ve takdim kılınmış ve komisyon mahsusuyla Sivas vilayetine 

icra-yı tebligat olunmuşdur, efendim.  

 

Fi 29 Şaban sene (1)311 ve fi 22 Şubat Sene (1)309 (7 Mart 1894) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Mühür: Cevat  

(Kabaağaçlızâde Ahmed Cevat Paşa) 

 

Tiflis Ermeni olaylarının gelişinde önemli rol üstlenmiş biryerdir. 

Kuzeydoğu bölgesinin Rus işgalinde olması ve Rusların da Ermenileri 

Osmanlıya isyan için desteklemesiyle bağlantılı olarak Ermeniler 

Kafkasya’da güclenmiş propogandalarının ve silah kaçakçılığının bir 

bölümünü de buradan gerçekleştirmişlerdir. Özellikle büyük kentlerde 

asayişi bozmak, huzursuzluk çıkarmak için ellerinden geleni 

yapmışlardır.31 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 110, Gömlek No: 27, 

Tarihi: 08 (N) Ramazan 1313 (22 Şubat 1896), Konusu: Ermeni 

anarşizmini tahrik edenlerin İngiliz ve Ermeni cemiyeti olduğu. 

 

                                                           
31 Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 316, Gömlek No: 20, Tarihi: 3 (B) Receb 

1312 (31 Aralık 1894), Konusu: İstanbul'da karışıklık çıkarmak için bir Ermeni 

komitesi teşekkül ettirildiği haber alınalındığından tedbir ittihazı lüzumu. 
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Hû 

Tophane-i Âmîre Müşiriyeti Hususi 

Kapteyn (Captan) Norman’dan leffen takdim-i pişgâh-ı âlîleri 

kılınan tezkire ile ceride-i maktu’ olunmuş ceride-i maktu’ (gazete 

parçası) Kapteyn Norman’ın ahiren neşr etmiş olduğu risaleden bahs 

olub Ermeni igtişaşının (karışıklığının) gayet vâsi’ (geniş) bir anarşist 

tertibatından ibaret olduğu ve bunun asıl muharrikleri İngiliz ve 

Ermeni cem’iyeti bulunduğu mezkûr risalede görüldüğünden bu husus 

İngilterece büyük bahislere sebeb olacağını bildirmektedir. Bu hale 

nazaran mezkûr risalenin hüsn-i tesiri olduğu anlaşıldığından ahiren 

Sason tahkik komisyonuna dair kaleme aldığı risalenin dahi neşri 

faideden hali olmayacağı varid-i hatır-ı acizanem olmağla ol-babda emr 

u irade hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fi 8 Ramazan Sene (1)313 ve fi 10 Şubat (1)311 (22 Şubat 1896)  

Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâriden Tophane-i Âmîre Müşiri ve Umum 

Mekâtib-i Askerân-ı Şâhâne Nâzırı Şükri  
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Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 38, Gömlek No: 70, 

Tarihi: 30 Zilhicce 1314 (1 Haziran 1897), Konusu: Gizli ihtilal cemiyeti 

tarafından Türkiye'deki Hıristiyan, Ermeni ve Rumlara hitaben yazılmış 

çağrı. (a.g.y.tt.) 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

209 
 

Hû 

“Allah Bizimledir” 

Vilâyet-i Edirne Mektûbî Kalemi 

Türkiye’de bulunan Hristiyanlara hitaben beyanneme  

Hristiyan kardeşler: 

-Girid ateşdedir. Albanya yanmağa başladı. Makedonya heyecanda, 

Ermenistan teskin olunmamuşdur. Umumi bir ateş saati Türk 

hakimiyetinin mahv ve izmihlâli (yok olması) saati hulul etdi (geldi). 

-Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler ve saire! Uyanınız! Aklınızı toplanınız! Sizi 

hapishaneler dar ağaçları bekleyor (bekliyor). 

-Türk hükümeti tarafından siz şayan-ı merhamet değilsiniz! Sizin 

aleyhinizde şu umum gavurların idamı hükmü kıraat olunmuşdur. 

-Siz bir kalıncaya kadar idam olunacaksınız. Zira (şifre) batakda (şifre) 

Ermenistan’da ve şu meşum (şifre) Girid’de isti’mal ettikleri vesail ve 

vesaitle hürriyetlerini isteyenlere karşu Türk hükümeti sultanı tahtını 

muhafaza ve anın hükmünü vilayatda tahkim etmeğe karar vermişdir. 

Sultan kendi rahatı içün Hristiyanları mahv edecektir.     

Gardaşlar! 

-Kana doymaz ashab-ı iktidarın ellerinde ölmekden ise mukaddes 

hürriyet uğruna şan ve şerefle şeci’ane (kahramanca) ölmeği tercih 

ediniz! 

-Hükümet-i zalime aleyhine isyan ediniz! Boyunduruğu daha kolay daha 

çabuk kırmak içün cümleniz birden isyan ediniz! 

-İsyan ediniz ve size imdada yetişmek içün bize el uzadınız! Biz Hazırız 

Bu saati sabırsızlıkla bekleyoruz! 

Hristiyanlar! 

-“Allah Bizimledir” İşin adalet ciheti bizim tarafdadır. Biz muvafık 

olacağız, ancak cümlemiz müttehiden (birlikde) çalışalım.  

-Taassubu (körü körüne bağlanmayı) bertaraf ederek ileri! Deyiniz. 

Yaşasın mukaddes ihtilâl! 

İhtilâl Cem’iyyeti Hafiyesi   
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Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 34, Gömlek No: 56, 

Tarihi: 14 Muharrem 1315 (15 Haziran 1897), Konusu: Sivas ve 

Tokad'da ele geçirildiği bildirilen Ermeni Hıncak Komitecileri hakkında 

gerekli kanuni muamelenin yapılması. 

 
 

Hû 

Bâb-ı Âli Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas Vilâyetinden Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne vaarid olan 

telgrafname hallidir. 
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Tokad’da bulunan Sivas’lı Manas tarafından arabacı vasıtasıyla 

gönderilüb elde edilen ve derununda (içinde) dört kıt’ada Hıncak 

gazetesi melfuf bulunan muzırr bir mektub mündericatına nazaran Sivas 

ile Tokad’da Hıncakyan komitesi namında bir cem’iyyet-i fesadiye 

mevcud ve mel’anetkâr eylemekde oldukları anlaşılması üzerine Tokad 

mutasarrıflığına bi’t-tebligat mukteza-yı ifa ve buraca bu işde maznun 

(zanlı) görünen bombacı Bogos Odabaşı oğlu Bogos ve Peşrikyan Dikran 

haneleri taharri olunarak bunlardan yalnız merkûm Dikran’ın hanesinde 

elde edilen evrak-ı intihamiye vilayet tercümanlığına terceme 

ettirilmekde ve kendilerinin dahi isticvabları (sorguları) icra edilmekde 

olub Tokad’dan alınan cevabiyede Tokad’lı Topalyan Kigork’un 

hanesinden Sivas’da müteşekkil Hıncakyan şirketi mahtum 

(damgalanmış) olarak Tokad komitesine yazılmış bir mektub ile sürtenli 

bir aded Rusya tüfengi ve otuziki Karadağ Rovelveri fişengi ve komite 

efradına mahsus bir takım elbise ve bir kalpak ve korucu fesi eşhas-ı 

muzırra fotoğrafı ve yarım kıyye barut ve Herleoğlu Karabet ve 

Meryamioğlu Rupa ve Arapoğlu Artin’in hanelerinde dahi keza evrak ve 

Rovelver ve fişenk ve Gürcü başılığı ve Gürcü başlığı gibi eşya-yı fesadiye 

bulunduğu ve evrak-ı mezkûre muhteviyatına göre Amasya’da da bir 

şu’be-i fesadiyenin mevcudiyeti anlaşıldığı iş’ar kılınmağla 

mutasarrıflığa dahi tebligat-ı vesaya-yı ekide icra olunmuş olduğunun 

arzıyla neticesinin dahi başkaca arzına müsaraat kılınacağı marûzdur. 

 

Fi 31 Mayıs Sene (1)313  Hasan   

Su’al Komisyonuna Fi 1 Haziran Sene minh 

 

Arşiv Fon Kodu: HR. SYS. Dosya No: 2839, Gömlek No: 28, 

Tarihi: 5.7.1898, Konusu: Avrupa’da faaliyet gösteren komitelerle ilgili 

istihbarat roporlarının tercümeleri. 
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Hıncakist nam ermeni fesad komitesinin diğer ermeni ve Rum 

komiteleri beynindeki (arasındaki) münasebete dair iki kıt’a raporun 

leffen irsaline dair. 

 Nezarete fi 7 Mayıs Sene (12)98 

Londra sefaret-i seniyyesinden 172 numrulu mahremane (gizli) 

tahrirat.  

Biri melhuzen (düşünülen, akla gelen) Hıncakistlerin 

tesvilatından (kötü bir şeyi güzel göstermesinden) ve diğeri Londra’daki 

Ermeni ve Rum komiteleri beyninde mevcud olub malumat-ı 

müstahsileye nazaran bir gûna mahiyet-i fesad-cuyaneyi haiz olmayan 

münasebattan bahs iki kıt’a rapor bu işe dair olan yüzatmışbeş ve 

yüzelliüç numrulu iki kıt’a tahrirat-ı acize-i acizaneme zeyl olmak üzere 

leffen takdim kılındı. Emr ü ferman. 

Londra’daki Hıncakist komitesinin tesvilatından bahs raporun 

tercemesidir. 
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Hıncakist fesad komitesinin her hafta olduğu gibi “Breverstreet” 

sokağında kain Alman kulübünde vuku’u bulan bu haftaki ictima’ında 

pek çok kişi hazır bulunarak  

 
İctima’a riyaset etmekde olan “Geherdyan” nam şahıs 

Hıncakistlerin amalına ihanet eden isimler hakkındaki tahkikate devam 

olunması zımnında müracaat olunan aras-ı hafiyyenin tamamıyla reside-

i hür-i hitam olmadığını (hürriyeti sona ermediğini) ve fakat bu ana değin 

tahkikatin mucib-i hoşnudi bir suretde cereyan ettiğini ve komiteye ifa-

yı hizmet ve muavenetden istizan eden kesanın Berlin’deki Hıncakist 

komitesi ruesasından “Zarnik” müstesna olduğu halde asla haiz-i nüfuz 

ve i’tibar olunmayan bir takım eşhasdan ibaret olduğunu ve diğer 

firarilere gelince bunların sadakatlerine dair müşkil (zor) nazarıyla 

bakılmış olub zaten komitenin ısrarından hiç biri bunlara tevdi’ 

edilmediğini beyan ve komite azasına hem-dest-i (müttefik, ortak) 

vekkad (aydınlık) olmalarını ihtar ve kariben  mesai-i (yakın çalışma) 
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vakıalarının semeratını iktitaf edeceklerini (alacaklarını) ve va’ad edildiği 

halde    

 
Hasbe’l-icab ta’ciz edilmiş olan tahrirat-i umumiyenin bir iki güne 

değin irsal edileceğini ilave etmiş ve badehu Cenevre’de bulunan erbab-

ı fesadeden “Varan” nam şahısdan gelen bir mektubu kıraat etmişdir ki, 

müfsid merkûm şehr-i mezkûrda hareket-i fesadiyenin suret-i 

müesserede tevsi etmekde olduğunu ve oradaki komite adamlarının bu 

hareketin karin-i muvaffakiyet olacağına her zaman ziyade mutmain 

(memnun) bulunduklarını mektubunda beyan ediyor. 

 

Tastir olunacak olan muharrerat-ı umumiyeden birincisi 

muhbirimiz tarafından i’ta olunan malumata nazaran pek o kadar fesad-

amiz (fesad karıştıran) bir suretde muharrer olmayacak ve bunda yalnız 
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erbab-ı fesadın istikatınca islahat-ı muaverenin mevki’i icraya vaz’ 

olunmayacağı suret-i müesserede tebeyyün edilerek    

 
Bilcümle her taraftan ve mezheb mensubundan taleb-i muavenet 

olunacaktır. 

Yine muhbir-i merkûm komitenin ictimaında hazır bulunmuş 

olan “Tözel” namında birinin Der-saadet’de mukim düvel-i muazzama 

süferasına yeni bir not irsal edilmesini teklif etmiş ise de bu teklifin 

derhal kabul olunmayarak emr-i tedkikinin gelecek haftaya taalluk 

olunduğunu ve bu ictimaide bir iş görülmeyüb azanın hariçden bazı 

ihbar-ı mühimme vüruduna intizar idilür gibi görünmüş olduklarını 

bildirmişdir. 

Londra’daki Ermeni ve Rum komitelerinden bahis raporun tercemesidir. 
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Muhbirimiz Londra’da ticaretle iştigal eden  “Masburyan” 

namında birinin ikâmetgâhına bi’d-defaat gitmiş ise de merkûmla bizzat 

görüşmeğe muvaffak olamayub ya Musevi veya Ermeni gibi görünen 

kâtibi ile uzun uzadıya musahabet (sohbet) etmiş ve kâtib merkûm  

 
Bâb-ı Âlî Terceme Odası 

“Masburyan” ticarethanesinin gerek Hıncakistlerle ve gerek “ 

Etnik-i Eterya Cem’iyyeti” ile asla münasebette bulunmadığını ve fakat 

bazı Rumların buna Yunaniler ve birtakım Ermenilerin dahi kendü 

milletdaşları içün ianat talep etmek üzere sık sık ticarethaneye 

geldiklerini ve bunların maksad-ı ziyareti asla bir fikr-i fesad cuyâneye 

ve her ne suretle olursa olsun bir hareket-i fesadiyeyi tervic 

(kıymetlendirmek) arzusuna mübteni olmadığını (dayanmadığını) ve 

muhbirimiz bizzat “Masburyan” ile görüşse bile bundan daha ziyade 

malumat alamayacağını beyan eylemiştir.  
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Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 153, Gömlek No: 60, 

Tarihi: 01 (B) Recep 1321 (23 Eylül 1903), Konusu: Sivaslı Agob ve 

Karahisar-ı Şarkili Apik'in arkadaşlarından olup tevkif edilen Avadis 

Paşalıyan'ın, Bakü ve Tiflis arasındaki Ermenilerden fesat için adam 

yazmakla vazifeli Paşalıyan olup olmadığının tahkiki. 

 

 
 

Bâb-ı Âli Daire-i Hariciye Terceme Odası 

 

Hariciye Nezaretine 30 Ağustos Sene (1)903 tarihiyle Paris 

efaret-i seniyyesi sefârethanesinden varid olan 387 numerolu 

tahriratın tercemesidir. 

 

İstitlâ’at-ı acizâneme (vakıf olmama) nazaran “Tervişak” nam 

Ermeni fesad komitesi Anadolu vilayat-ı şahanesinde (vilayetlerinde) 

ika-i şuriş (karışıklık) ve fesad maksadıyla el-yevm müteaddid (farklı) 

çeteler teşkiline sarf-ı mesai eylemektedir (çalışmaktadır). Bu komite 

köylüleri tahrik etmek üzere zaten Van ile Sason’a adamlar göndermiş 
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imiş. Bu kere Paris’den Bakü’ye azimet iden “Paşalıyan” namında bir 

müfsid dahi Bakü ile Tiflis’deki Ermeniler meyanından fesad içün adam 

yazmaya memur edilmiş imiş. Emr ü ferman hazret-i men-lehül-

emrindir.  

 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sâdâret-i Uzma Mektûbî Kalemi / Aded 2103 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Teruşak nam Ermeni fesad komitesinin Anadolu vilayat-ı 

şahânesinde ika-i şuriş ve fesad maksadıyla müteaddid çeteler teşkiline 

sarf-ı mesai eylemekde olduğu istihbar kılındığı ve bu komitenin 

köylüleri tahrik etmek üzere zaten Van ile Sason’a adamlar gönderdiği 

ve bu kere Paris’den Bakü’ye avdet iden Paşalıyan namında bir müfsidin 

dahi Bakü ile Tiflis’deki Ermeniler meyanında fesad içün adam yazmaya 

me’mur edildiği mervi bulunduğuna dair Paris sefaret-i seniyyesi 

maslahatgüzarlığından hariciye nezaret-i celilesine meb’us tahriratın 
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tercemesi merkûm Paşalıyan hakkında tahkikat-ı lazıme icra ve 

neticesinin inbası Tiflis baş şehbenderliğine tavsiye ve izbar edilmediğini 

mübeyyin nezaret-i müşarün-ileyhanın 2222 numerolu tezkeresiyle 

ma’an savb-ı devletlerine gönderilmiş olmakla bu babda icab idenlere 

serian vesaya ifasına himmet buyrulması siyakında tezkere-i senâveri 

terkim olundu efendim.  

Fi 20 Cemaziye’l-ahire Sene (1)321 ve fi 30 Ağustos Sene (1)319 

Sadrazam Ferit   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 261, Gömlek No: 125, 

Tarihi: 23 R 1322 (7 Temmuz 1904), Konusu: Avrupa'daki Ermeni 

Komitalarının Osmanlı içinde yapacakları faaliyetler. 

 
Hû 

Sefaret-i Kübrâ-yı Saltanat-ı Seniyye-i Osmâniyye Paris / 29 

Mabeyn-i Hümayun-ı Mülükâne Baş Kitabet-i Celilesi’ne  
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Devletlü Efendim Hazretleri, 

Avrupa’daki Ermeni komiteleri tarafından kariben Mar’aş ve 

Zeytun civarına adamlar gönderilerek orada isyan ve igtişaşat ika’ına 

(karışıklık çıkarmağa) çalışılacağı Der-saadet’de Hasköy’de Surp Karabet 

Kilisesi karibindeki bakkal dükkânında üç dört seneden beri mahfuz olan 

dinamitle humbaraların  ahiren oradan kaldırılarak Kumkapu ve 

Üsküdar’daki Ermeni mahallelerine nakl edildiği ve Makedonya fesad 

komitesi tarafından sekiz on ay evvel Londra’da iştira’ edilerek Bulgar 

fesedesinin memâlik-i şahâneye nakline muvaffak olamadıkları yüzyirmi 

kilo dinamitlerin Londra’daki Ermeni komitesine ahz kılındığı ve bunların 

Mersin tarikiyle Mar’aş’a idhal edilmek üzere bulunduğu tahkik 

me’murlarımız tarafından ihbar olunmağla berâ-yı ma’lumat ma’ruzdur. 

Emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 23 Rebiü’l-ahir Sene (1)322 ve fi 24 Haziran Sene (1)320   

Hamburg Brüksel ve Paris Sefir-i Kebiri 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2783, Gömlek No: 24, Tarihi: 

17 Safer Sene 1324 (12 Nisan 1906), Konusu: Kafkasya faaliyetleri hk. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi / Aded 268 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye  

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Reside-i dest-i tevkir olan 22 Muharrem Sene (1)324 tarihli ve 

yirmiyedi numrulu tezkere-i samiye-i fahimanelerine cevabdır. Kafkasya 

vali-i umumi vekilinin riyasetinde mün’akid bir meclisde vali-i umumi 

hidmed-i tababetinde müstahdem (görevli) Matsiyof nam şahsın 

hükümet-i seniyye hakkında isti’mal eylediği elfaz-ı tahkikiyeden dolayı 

ber-muceb-i vesaya (nasihat) icra olunan teşebbüsata cevaben 

merkûmun beyanatında yalnız Ermeni ihtilal cemiyyeti tarafından 

evvelce sarf olunan mesai-i fa’alâneden bahs ederek cemaatin tasvirat-

i atabesine dair telmihatda (bir şeyi açıkça söylemeyip, manalı 

konuşmakda) bulunduğuna ve hükümet-i seniyyeye karşu mucib-i 

inkisar olacak bir gûna elfaz u kelimat isti’maline cür’et ettiğine dair 

Rusya hariciye nezareti birinci şubesinden alınan muhtıra suretinin 

gönderildiğini mutazammın Petersburg sefaret-i seniyyesinden zeylen 

varid olan 29 Mart Sene (1)906 tarihli ve yüzotuzbir numerolu tahriratı 

ile melfufunun tercemeleri leffen takdim kılınmış ve emr ü iş’arı sami-i 

fahimaneleri mucebince bu babda Rusya sefaretine tebligat-ı şifahiye-i 

münasebe icra edilmiş olmakla emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 17 Safer Sene (1)324 ve fi 29 Mart Sene (1)322 (12 Nisan 1906) 

Hariciye Nazırı Bende Tevfik     
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Hû 

Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası 

 

Hariciye Nezaretine 29 Mart Sene (1)906 tarihiyle Petersburg sefaret-i 

seniyyesinden varid olan 131 numerolu tahriratın tercemesidir. 

 

  Şehr-i halin on yedisi tarihli ve yüzondört numerolu telgrafname-

i cevabiye-i acizaneme zeyldir. 

 

 Rusya hariciye nezareti birinci şu’besi tarafından sefaret-i 

seniyyeye irsal olunub sureti leffen takdim kılınan mazbatada Kafkasya 

valisinin hidmet-i tababetinde bulunan doktor “Hatsiyof”un Tiflis’de 

Müslümanlarla Ermenilerden mürekkeb bir meclisde irad ettiği nutukda 
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yalnız Ermeni ihtilal cemiyyeti tarafından evvelce sarf olunan mesai-i 

fa’alâneden (durmaksızın çalışmasından) bahs ederek cem’iyyetin 

tasvirat-i atabesine dair telmihatda (bir şeyi açıkça söylemeyip, manalı 

konuşmakda) bulunduğu ve hükümet-i seniyyeye karşu mucib-i inkisar 

olacak bir gûna elfaz u kelimat isti’maline cür’et etmediği beyan olunur.  

Emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

 

Petersburg sefaret-i seniyyesine 14 Mart Sene (1)906 tarihiyle 

Rusya hariciye nezareti birinci şu’besi tarafından irsal irsal olunan 

muhtıranın suret-i melfufası (ekleri) tercemesidir. 

 

Kafkasya valisinin hidmed-i tababetinde bulunan doktor 

“Hatsiyof”un ahiren Tiflis’de Müslümanlarla Ermenilerden mürekkeben 

akd olunan bir meclis-i muhtelitede (karışık meclisde) hükümet-i 

seniyyeye karşu güya bazı elfaz u kelimat-ı tahkiriye isti’mal etmiş 

(kullanmış) olduğunu müşir-i sefaret-i seniyyenin şehr-i halin ikinci 

tarihli müzekkere-i şifahiyesine cevabdır. Hariciye nezareti birinci 

şu’besi tabibi merkûmun irad ettiği nutukda yalnız Ermeni ihtilal 

cem’iyyeti tarafından evvelce sarf olunan mesai-i fa’alâneden 

(faaliyetlerden) bahs ederek cem’iyyetin tasvirat-ı atabesine dair 

telmihatta bulunduğunu ve hükümet-i seniyyeye karşu muceb-i inkisar 

olacak bir gûna elfaz u kelimat isti’maline cür’et etmediğini Kafkasya 

valisinin iş’ar-ı ahirine ibtinaen (önceki beyanına dayanarak) beyan 

eyler.     

 

Arşiv Fon kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 79, Gömlek No: 61, 

Tarihi: 10 Muharrem 1325 (23 Şubat 1907), Konusu: Trabzon'da 

yakalanan Ermeni müfsidlerden birinin üzerinde bulunan 3 parça 

kağıttan bir komite kurdukları anlaşıldığı ve komite mensuplarından 

üçünün yakalandığı 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

224 
 

 

Hû 

Başkitabete Trabzon Vilayetinden Şifre 

Trabzon’a muvasaltı çakerânemle beraber Ermeni mes’elelerine 

karşı olan tarassudat (gözlemler) takviye ve ahvali dai-i iştibah olan 

onsekiz yaşlarında ve İsrailiyat Vartan namındaki bir Ermeninin üzeri 

bi’l-taharri zuhur eden üç kıt’a varakadan mefsedeti anlaşılmasına 

mebni bi’l-isticvab ibtida-i inkâr (sorguda önce inkâr) ve nihayet ikrar-ı 

hakikat ederek çenberci esnafından Hornito Hamanyan riyasetinde 

teşekkül etmiş olan Turuşak komitesine dahil olduğunu ve mezkûr 

mezkûr komitede kendisine onbeş sıra numerosu tahkik kılınub namı 

dahi bi’t-tebdil komitece kasım tesmiye olunduğunu ve komite 
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menfaatine mahiye yüz para te’diye etmekde bulunduğunu ifade etmiş 

ve bu ifadenin sirayetiyle üç Ermeni daha tutulmuştur. Bunların dahi 

mefsedetlerinde şüphe yoğusada inkârda muzır bulunmakda ve 

tahkikate devam edilmekte olub saye-i tevfikat-vaye-i hazret-i tacdaride 

bu gibi habislerin levs ve çorlarından (pislik ve illetlerinden) memleketin 

tathir-i esbabının (temizlenmesinin) istikmaline böyle bir iz elde 

edilmesi her halde şayan-ı teşekkürdür. Neticesinin ba’dehu arzı tabii 

olmağla ferman. 

Fi 10 Muharrem Sene (1)325 ve fi 10 Şubat Sene (1)322 (23 Şubat 1907) 

Vali Zivor 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 510, Gömlek NO: 115, 

Tarihi: 26 Safer 1325 (10 Nisan 1907), Konusu: Ermeni komitelerine 

karşı alınacak tedbirler. 

 

 
Ermeni komitacılar ve kullandıkları silah, mermiler ve bombalar 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn 

Ermeni komitelerinin müstahber olan (haber alınan) ba’zı 

âmâlını havi olarak Erzurum vilayetinden gelüb ber-mantuk-ı emr u 

hümâyûn cenâb-ı hilâfet-penâhi 26 Safer Sene (1)325 tarihli tezkire-i 

hususiye-i devletleriyle irsal olunan telgrafnamede Rusya’da bulunan 

Ermenilerin Bulgar ve Sırp ve Karadağ erbab-ı fesadı ve hatta beş usatı 

ile bade’l-muhabere matlub-ı muzırralarının tervici maddesinin Lahey 

Konferansında mevkii müzakereye vaz’ı içün düvel-i muazzamaya birer 
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istid’aname verdikleri ve İsviçre’de bulunan Ermenilerinde orada bu 

yolda bir nutuk irad edüb şayed mezkûr konferansında mutaleb-i 

vakıalarına mugayir bir karar verilir ise düvel-i muazzamayı müdahaleye 

mecbur etmek içün vilâyat-i sitte-i şâhânede (doğudaki altı vilayette)32 

ika-i şuriş ve igtişaşa hazırlanmakda olduklarını iş’ar eyledikleri suret-i 

hususiyede alınan malumatdan anlaşıldığı beyan ve iş’ar kılınmışdı. 

Malum-ı âlî buyrulduğu üzere Lahey Konferansınca cereyan edecek 

müzekkerat esasen mahsus bir program ile muayyen olub bunun 

haricinde konferansın icra-yı müzekkerata kaide-i selahiyeti 

olamayacağı derkâr ve mezkûr konferansında hükümet-i sairenin dahi 

delegeleri bulunacağı cihetle umur-ı dahiliye-i devlet-i aliyeye taalluk 

eden mesâile (meseler) bu yolda müdahale vuku’una düvel-i 

muazzamaca kat’iyyen muvaffakat edilemeyeceği bedidar (açık) 

olmağla beraber hükümet-i seniyyece evvel ve ahir icab eden kuyud-ı 

ihtiraziye (kayıtların korunması) dermeyan olmuş ve Rusya sefiri 

tarafından evvelce vaki olub dünkü gün dahi tekrar edilen ifadat-ı 

te’minat-kârâne bunu müeyyed bulunmuş (doğrulanmış) olmasına 

binaen Ermeniler veya sair erbab-ı fesad tarafından bu-babda 

müstediyat vuku’u bulsa dahi bunun bir gûna hükm ve te’siri 

olamayacağı müstagni-i arz ve beyan olub (açıklamaya gerek olmadığı) 

ancak fesede-i merkûmenin vilayet-i seniyyede ika-i şuriş (karışıklık 

çıkarmak) bahsinde beyan olunan tasavvurat-ı laimanelerine (alçak 

düşüncelerine) pek de ihtimal verilmemekle beraber bu halde vilayet-i 

mezkûrece pek ziyade mutayakkızane (uyanık) hareket edilmesi 

lüzumuna nazaran zikr olunan vilayet valiliklerine ana göre suret-i 

münasebe de vesaya (nasihat) ifası dahiliye nezaret-i celilesine iş’ar 

kılınmış olduğunun südde-i mualla-yı cenâb-ı mülükâneye arzı 

mütemennadır efendim.  

Fi 26 Safer Sene (1)325 ve fi 28 Mart Sene (1)323 (10 Nisan 1907)    

Sadrazam Ferit   

                                                           
32 Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Van, Mamuretü’l-aziz (Elazığ) ve Bitlis 
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Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 515, Gömlek No: 113, 

Tarihi: 23 (Ş) Şaban 1325 (1 Ekim 1907), Konusu: Anadolu'da Ermeni 

fesedesince dağıtılan hazeyanname. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret Amedi Divan-ı Hümâyûn  

Anadolu’da bazı mekatib-i idadiye ve rüşdiye şakirdânına bir 

hezeyan-name tevzi’ edildiği (dağıtıldığı) ve bir nüshası der-dest edilip 

takdim olunduğu mekatib-i askeriye-i şahane nezaret-i celilesinden arz-

ı huzur-ı âlî kılınmış olduğundan bu babda tahkikat-ı seria ifa ve Bâb-ı 

Âlî’ce olan malumatın arz-ı atabe-i ulyâ kılınması şeref-telakki olunan 

irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhi iktizâ-yı âlîsinden bulunmuşdur. 
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Nevzadlar ünvanıyla Van’da bir hezeyan-name neşr edilmekde olub iki 

nüshası elde edilmiş idiğü ve dahliye nezaret-i celilesinden mukaddema 

vaki olan iş’ardan müsteban olarak Van valisi merkum Ali Beğ tarafından 

nezaret-i müşarün-ileyhaya mürsel tahrirat ve telgrafname 

mündericatına nazaran bu heyzeyan-namenin İslamlar tarafından tab’ 

ve tevzi’ edilmeyerek Ermeni fesedesinin eser-i maksadı olduğu ve 

bundan mürettib ve naşirleri hakkında mahallince tedkikat ve tahkikat 

icra edilmekde olduğu anlaşılmış ve bunun memalik-i şâhâne dahilinde 

neşr ve ta’mimi melhuz olduğundan takayyüdat-ı lazıme ve ciddiye 

ifasıyla men’-i intişarı esbabının istikmali nezzaret-i müşarün-ileyhadan 

mukaddema icab eden devair-i vilâyata tebliğ ve tavsiye edilmiş olmağla 

keyfiyyetin südde-i seniyye-i mülükâneye arz ve iblağı mütemennadır 

efendim. 

Fi 23 Şaban Sene (1)325 ve fi 18 Eylül Sene (1)323 (1 Ekim 1907) 

Sadrazam  Ferit (Damat Ferit Paşa) 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3338, Gömlek No: 250284, 

Tarihi: 18 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1326 (18 Haziran 1908), Konusu: 

Avrupa'nın muhtelif mahalleri ile Amerika, Bulgaristan ve Mısır'da 

bulunan komite merkezleriyle muhaberatta bulunduğu cihetle 

derdest ve haklarında kanuni takibat icra olunan eşhasdan 

mevkufhanede intihar eden Karahisar-ı Şarki'li Ermenak 

Karagözyan'ın ehibbasından olup Sivas Ermeni Murahhasalığı'na 

vekaleten tayin olunan Saver Şavereş hakkında da tahkikat icrası. 

(Sivas, Mamuretülaziz) 
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Hû 

Sadaret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Sivas Vilayet-i Celilesiyle Mamuretü’l-aziz Vilayeti Vekâlet-i 

Behiyyesine 

Fi 16 Cemaziye’l-evvel Sene (1)326 ve fi 2 Haziran Sene (1)324 (16 

Haziran 1908) 

Avrupa’nın mahal-i muhtelifesinde ve Amerika ve Bulgaristan ve 

Mısır’da bulunan komite merakiziyle (merkeziyle) muhaberatda 

bulundukları haber alınarak muhabebere evrakıyla beraber der-dest ve 

haklarında takibat-ı kanuniye ifa olunmak üzere cihet-i adliyeye teslim 

olunan eşhas-ı şerirenin başlıcalılarından olub tevkifhanede intihar eden 

tüccar yazıcısı Karahisar-i Şarki’li Ermenak Karagözyan’ın hemşehri ve 

ehibbasından (dostlarından) olduğu ve arasıra suret-i hususiyede 

mülakatları vuku’u bulduğu ol-babda cereyan eden tahkikat esnasında 
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tahakkuk eden Ârâmiş Manastırı rahiblerinden Arşavir Şavraş’ın 

patrikhanece Sivas Ermeni murahhasa vekâletine ta’yin ve i’zam edildiği 

ve esasen husus-ı mezkûrun bazı cihetleri vilayet-i celileleriyle 

Mamuretü’l-aziz vilayetince der-dest tahkik bulunduğu zabtiye nezaret-

i celilesinin iş’arından anlaşılmış ve vilayet-i müşarün-ileyhadan istifsar-

ı keyfiyet olunmuş olmağla bu babda icra olunan tahkikat neticesinin 

mevzuan ve serian iş’arıma himem. 

Ba-işaret-i aliyye-i cenâb-ı müsteşari 
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Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi / Aded 5 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sadaret-penâhiye 

Marûz-i çeker-i kemineleridir, 

Makam-ı sami-i fahimanelerinden mevrud 4 Haziran 1324 tarih 

ve oniki numerolu emr-namenin aariza-i cevabiyesidir. Kavala’da 

Nemçe Postahanesinde Andre namına vürud eden mektuba melfuf olub 

ve bu diğeri de Vahan Çeldikyan vasıtasıyla Mecid karyesinde Hüseyin 

oğlu Ata nam müstearıyla Filibe’den irsal olunan mektub mündericatı 

mefsedete müteallik olarak merkûm Andre şuâbât-ı fesadiyenin (fesad 

şubesinin) vasıta-i muhaberesi (haberleşmesi) olduğundan merkûm 

Vahan’ında der-destiyle ikâmetgâhının taharrisi lüzumu zabtiye 

nezaret-i alisinin 23 Şubat Sene (1)323 tarihli ve şifreli telgrafnamesinde 

izbar olunmasına mezkûr mektupları da buraya gönderilmiş olmasına 

mebni merkum der-dest ettirilerek o zeria ikâmetgâhında zuhur eden 

evrak meyanında calib-i dikkat bir şey görülememiş ise de merkûm ve 

Vahan namına ahiran Kahire’den gelen mektup mündericatına nazaran 

fesededen olduğu anlaşılarak der-dest olunan celaliyan Bogos Denis’in 

namına Kavala’dan muzır mektup gelmekle beraber bazı erbab-ı 

mefsedetle muhaberatda bulunmasından dolayı Selanik’de der-dest 

olunan Divriği’li Fesci Anderyas Luskiyan’la muhaberesi bulunduğu 

nezaret-i müşarün-ileyhadan bildirilmiş olan Divriği’li firari kapucu oğlu 

Mihran ve Madam Şuman nam müstearıyla namına Mısır’dan mezkûr 

mektub zuhur eden Azaryan Hamparsum Lusukyan’ın pederi Ağya 

haklarında buraca tahkikat-ı lazıme ifasıyla cihet-i adliyeye ba-tevdi’ 

hakkında mevkûfen ta’kibat-ı kanuniye icra kılınmakda idiğü ve buraca 

cereyan eden tahkikatda Sivas Ermeni murahhasa vekâletine ta’yin 

olunan Arşavir Şavraş’ın ismi sebk etmediği ve muma-ileyh 27 Mayıs 

Sene (1)324 tarihinde Sivas’a bi’l-vurud kasabaya çaryek saat mesafede 

bulunan manastırda ikâmet edüb kendisine tevdi’ edilen vezaifde 

Ermeni mektepleriyle manastırlarının hüsn-i idaresine nezaret 
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etmekden ibaret bulunduğu lede’l-havale polis ser-komserliğinden ba-

derkenar ifade kılınmış olmakla ol-babda emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir.  

Fi 5 Receb Sene (1)326 ve fi 20 Temmuz Sene (1)324 

Bende Sivas Vali Vekili Defterdar Hasan Fazıl 

 
Hû 

Zabtiye Nezareti Mektûbî Kalemi / Aded 80 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sadaret-penâhiye 

Marûz-i çeker-i kemineleridir ki, 

Avrupa’nın mahal-i muhtelifesinde ve Amerika ve Bulgaristan ve 

Mısır’da bulunan komite merkezleriyle muhaberatda bulundukları 

haber alınarak evrak-ı muhabereleriyle beraber Der-dest ve haklarında 

takibat-ı kanuniye ifa olunmak üzere cihet-i adliyeye teslim olunan 

eşhas-ı şerirenin en başlıcalılarından olub tevkifhanede intihar eden 

tüccar yazıcısı Karahisar-i Şarki’li Ermenak Karagözyan’ın hemşehri ve 

ehibbasından (dostlarından) olduğu ve arasıra suret-i hususiyede 

mülakatları vuku’u bulduğu ol-babda cereyan eden tahkikat esnasında 
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tahakkuk eden Ârâmiş Manastırı rahiblerinden Arşavir Şavraş’ın 

patrikhanece Sivas Ermeni murahhasa vekilliğine ta’yin ve i’zam edildiği 

anlaşılmış ve esasen husus-ı mezkûrun bazı cihetleri Sivas ve 

Mamuretü’l-aziz vilayetlerince der-dest tahkik bulunmuş olduğundan 

ana göre zikr olunan vilayetlerle sair icab edenlere tebligat icrası 

hususunun huzur-ı sami-i sadaret-penâhilerine izbarı hey’et-i 

tahkikiyeden ba-müzekkere ifade kılınmış olmakla muktezasının ifasına 

müsaade-i aliyye-i sadaret-penâhileri şayan buyrulmak babında emr ü 

ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 11 Cemaziye’l-evvel Sene (1)326 ve fi 28 (11 Haziran 1908) Mayıs 

Sene (1)324  

Zabtiye Nazırı Bende Şefik    

 

Bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmak için suikastler 

düzenlemek ve yabancı ülkeleri kışkırtarak Devlet topraklarından bir 

kısmının Devlet yönetiminden çıkarılmasına teşebbüs etmek ve bu 

maksatla çeşitli ülkelerde gizli ve açık kongreler düzenlemekle beraber 

basın yayın yoluyla kışkırtıcılık yapmak ve yazışmalarda bulunmak 

suçlarıyla bir kısım sanık Abdülmecid oğlu Mehmed Han’ın onayıyla  5 

Haziran 1915’de bir çok komitacı idam cezasına çarptırılmıştır.33 

 

                                                           
33 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, Cilt IV, s-62, Genelkurmay 
ATESE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, 2006 Ankara 
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Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2762, Gömlek No: 48, Tarihi: 

15.01.1916, Konusu: Mısırlı Bogos Nubar Paşa'nın başkanlığında özel 

bir kuruluşun Avrupa'da "Millî menfaatleri savunma sermayesi" adıyla 

para topladığı. Nubar Paşa'nın Katibi Leon Mıgırdıçyan'ın Mısır'da 

Areve adıyla Osmanlı aleyhine yazılar yazan gazete neşrettiği. Ermeni 

ileri gelenlerinin, Beyoğlu'nda Tokadliyan Oteli'nde "Ermeni 

Muâvenet Cemiyeti"ni kurdukları. Ermenilere Yardım Cemiyeti"nin 

Cenevre'de düzenlediği "siyasî toplantı"da yapılan konuşmaların 

kitapçık halinde çeşitli mezhpeplere mensup ruhbanlara dağıtıldığı. 

İhtilâlci bir Ermeninin Dahiliye Nâzırı Talat Bey ile Harbiye Nâzırı Enver 

Paşa'ya sû-i kasd amacıyla İsviçre'den İstanbul'a gelme hazırlığı içinde 

olduğu. 

 
Hû 

Devlet-i Âlîyye-i Osmaniyye Cenevre Baş Şehbenderliği Numru 1701 / 

15 mahremdir 
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Hariciye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Aliyyesi’ne 

Hülasa: Ermenilerin para celp ettiklerine dair kalem-i mahsusa 

müdirliği’ne  

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Mısırî Bogos Nubar Paşa’nın taht-ı riyasetinde teşekkül eden bir 

cem’iyyet-i hususiyyenin Avrupa’nın her tarafında müdafaa-i münafi-i 

(zıt) maliyeye hadim sermaye namıyla para cem’ eylediğini ve bunun 

Cenevre ve Lozan şu’besinin idaresi Ağaton Efendiye tevdi’ edilmiş 

olduğunu mevkûfen istihbar eyledim. Nubar Paşa’nın kâtibi Leon 

Mıgırdıçyan’ın sahib-i imtiyazı bulunduğu ve ser-muharrirliği de Vahan 

Segeyan’a mevdu’  idiğü (bırakıldığı) söylenilmiş “Areve” isminde bir 

ceride-i mevkutenin Mısır’da intişar eylediği ve saltanat-ı seniyye 

hakkında hiçbir lazıme-i ihtiyat ve riayeti gözetmeksizin icale-i kalem 

eylemekde olduğu öğrenilmiştir. Varaka-i mezkûreyi her hangi bir 

suretle bi’t-tedarik nezaret-i asâfânelerine takdim teşebbüsünde 

bulunacağımı arz-ı müsaraat eylerim. 1909 sene-i miladiyesinin Kanun-

i-sanisinde Beyoğlu’nda Tokatlıyan Oteli’nde birçok Ermeni küberası 

(Ermeni büyüğü, ileri geleni) ictima’ idüb o zamanki Ermeni 

gazetelerinde kendisinden uzun uzadıya bahs edilen “Ermeni Muavenet 

Cem’iyyeti” namında bir cem’iyyetin te’sis ettiği ve o zamandan beri 

mevcud ve baki olduğu ve cem’iyyet-i mezkûreye muavenet-i nakdiyede 

(para yardımında) bulunan zevatın isimleri de marru’l-arz ceraidde 

münderiç (gazetelerde bulunmakta) bulunduğu ve kavvas muma-ileyhin 

bu gün de aynı suretle i’ta-yı bendi ve ianetde oldukları rivayet 

edilmekde olduğundan husus-ı mezkûrun hakikat-i ahvale tatbik veya 

adem-i tevafuku o tarihli ceraidin (gazetenin) tahkikiyle sübut 

bulacağından (sabit olacağından) iş’ar-ı keyfiyyete mücaseret olundu. 

Ol-babda emr ü ferman hazret-i emn-lehü’l-emrindir.  

Fi 15 Kanun-i-sani Sene (1)916  

Cenevre Baş Şehbenderi Bende   
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Hû 

Devlet-i Âlîyye-i Osmaniyye Cenevre Baş Şehbenderliği  

Numru 17591 / 50 Gayeet mahremdir 

Hariciye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Aliyyesi’ne 

Hülasa: Ermeniler hakkında neşr olunan mecmua hakkında kalem-i 

mahsus müdiriyeti’ne  

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Ermenilere muavenet namı altında Cenevre’de teşekkül eden bir 

cem’iyyet tarafından tertib ve 2 Teşrin-i-sani Sene (1)915 tarihinde akd 
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edilüb hülasa-i mukarrerâtı 14 Teşrin-i-sani Sene (1)915 tarih ve 

1561/267 numerolu tahrirat-ı acizanem leffen huzur-ı  nezaret-

penâhilerine takdim kılınan bir ictima’-i siyasi esnasında irad edilmiş 

olan hutbeler mündericat-ı saireyi muhtevi bulunub birçok müşkilat ile 

elde edilen bir mecmua-yı irsale mücaseret ediyorum. Ermenilerin 

ma’rûz kaldıkları iddia olunan dil-suz (gönül yakan) mu’amelatı 

muteassıbenin guş-ı ıttlaa’ına isal etmek ve bu vasıta ile millet-i mezkûre 

hakkında teveccüh-i umumiyi uyandırmak maksadıyla konferans heyet-

i mertebesi tarafından bi’t-tertib ve mezahib-i muhtelifeye mensub bi’l-

cümle ruhbana tevzi’ kılınan mecmua-i mezkûreye merbut ve ilan 

mühem ser-levhayı birkaç yaprağın mütalaasından da müsteban olacağı 

vechile vasaik-i melfufanın mütelaası bi’l-cümle mezahibe mensub 

rahiblere tevvih kılınmakda ve her birinin daire-i ruhaniyeleri dahilinde 

konferans yapmaları rica edilmektedir. 

 

İstıtla’at-ı ahire-i kemteraneme (önceki bilgilerime) nazaran 

Ermeni ihtilalcilerinden biri meblağ-ı mühimmeyi hamilen İsveç tarikiyle 

Almanya’ya azimet edecek ve oradan da Bükreş’e bilahare Der-saadete 

giderek memalik-i Osmaniye’de dahili tarikatler ihdası içün sarf-ı mesa-

i eyleyecek imiş. Dahiliye Nazırı Talat Beğ Efendi ile Harbiye Nazırı Enver 

Paşa Hazretlerine su-i kast yapılması muma-ileyhin mecmua-i 

tertibatında en mühim bir mevki iştigal etmekte imiş. Şahs-ı mezburun 

kim olduğunu öğrenmek kabil değilse de kendisinin nazar-ı dikkati celb 

etmemek içün bir hileye tevessül ile Der-saadet’e tefakkud devletlerden 

birinin pasaportunu hamilen gideceği söylenmekde  olduğundan bu 

yolda takayyüdat-ı lazımenin ittihazı içün icab edenlerin keyfiyetden 

haberdar edilmesi hususunda evamir-i aliyye-i cenâb-ı nezaret-

penâhilerinin ısdarını temine müsaraat eylerim ol-babda emr ü ferman 

hazret-i emn-lehü’l-emrindir.  

 

Fi 12 Şubat Sene (1)916 Cenevre Baş Şehbenderi Bende     
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5.BÖLÜM 

ERMENİ OLAYLARINDA KONSOLOSLARIN ROLÜ 

 

Osmanlı ülkesindeki yabancı memurların, özellikle İngiliz 

konsoloslarının halkı kışkırtmakdan geri durmadıkları bilinmektedir.34 

Bu bölümde konsolosların Ermeni olaylarındaki rolüne ve yaptıklarına 

ilişkin muhtelif belgeler üzerinden konuyu anlamaya çalışacağız. 

 

İskenderun ve Mersin arasında dolaşan iki İngiliz savaş 

gemisinde bulunan silahlı 1000 Ermeni’nin Zeytun’a gönderildiği 

istihbar edilmiştir.35 Bu işler her ne kadar devlet politikası olsa da 

konsolosların bilgi ve organizasyonu dışında olması düşünülemez.  

 

İngiliz konsoloslarının zaman zaman sarayı baskı altına alması 

nedeniyle, pek çok suçlu için özel af (affı şâhâne) çıkarılmıştır. 1993 

tarihinde çıkarılan bir afla Tomayan ve Kayayan isimli suçlular birdaha 

Osmanlı ülkesine dönmemek üzere salıverilmişlerdir.36 

 

Yine 1893’de Karahisar-i Şarki’ye gelen İngiltere’nin Trabzon 

konsolosu Suşehri, Koyulhisar ve Hamidiye kazalarını gezerek 

Ermenilerin durumlarını incelemiş, nüfusları hakkında bilgi almıştır.37 

 

                                                           
34 BOA, Y.PRK.AZJ, 26/48, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-
1893) Cilt II, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Numarası 68, 2004 Ankara, s-114 
35 BOA, Y.PRK.A, 10/42, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1894-
1895) Cilt III, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Numarası 75, 2004 Ankara, s-187 
36 BOA, DUİT, 74-1/13, a.g.e. Cilt II, s-99 
37 BOA, Y.PRK.UM, a.g.e. Cilt II, s-187 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

240 
 

Ermeniler haberleşmelerini de genellikle İngiliz konsolosları 

üzerinden yapmışlardır.38 

 

Komitacı Ermeniler bulundukları yerlerde suç işledikten sonra 

genellikle İngiliz konsolosluklarına sığınmışlardır.39 İngiliz konsolosları 

ise suçluları teslim etmek yerine onları korumuşlar, konsolosluğun 

yetkisinde bulunmayan ve kurallara aykırı şartlar ileri sürmüşlerdir.40 

Bunlar arasında yurt dışından getirdikleri silahları Mersin’de dağıtanlar 

ve Ermeni kilisesi ile Ermeni mektebi arasında gizlice açtıkları tünelde 

dinamit, humbara ve bomba imalatı yapmakla suçlananlarda 

bulunmaktadır. İngiliz konsolosu bunları teslim için suçluların başka 

suçlardan yargılanmayacağı konusunda konsolostuğa teminatname 

verilmesini talep etmiştir.41   

 

Fransa kendisini doğu Hristiyanlarının koruyucusu sıfatı 

takınarak Ermenilere her konuda yardımcı olmuştur.42  

 

Zeytun eşkıyasından 5 kişi Mersin’deki Fransın konsolosunun 

aracılığıyla Fransız gemisine bindirilerek 1896’da Marsilya’ya 

gönderilmiştir.43 Bu kişiler serbest bırakılırken konsolostan teminat 

alınmış olmasına rağmen bu kişiler 1897’de Fransız vapuruyla tekrar 

Anadolu’ya gelmişlerdir.44  

                                                           
38 BOA, Y.A.HUS, 289/63, a.g.e.Yayın Numarası 75, s-5 
39 DH.MKT, 2798/1000, Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, Cilt I, T.C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Numarası 112, 2010 Ankara, s-56, 57 
40 DH.MKT, 2831/70, a.g.e. Yayın Numarası 112, s-152-155 
41 DH.MKT, 2856/26, a.g.e. Yayın Numarası 112, s-205-207 
42 BOA.Y.PRK.AZJ, 28/33, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Franzız İlişkileri (1879-
1918) Cilt I,  T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Numarası 58, 2002 Ankara, s-26, 27 
43 BOA. HR.SYS, 2749/12, a.g.e. Yayın Numarası 58, s-55, 56 
44 BOA. Y. PRK. ASK, 119/45, a.g.e. Yayın Numarası 58, s-93 
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26 Ağustos 1896’da yaşanan Osmanlı Bankası baskını sonrasında 

da aynı şey olmuş, Fransız ve Ruslar ölümlerin yaşandığı bu olay 

sonrasında olayın faillerini korumuşlardır. Fransız Elçiliği Baş Tercümanı 

Rue, Rus Elçiliği Baş Tercümanı Ermeni asıllı Maksimof’un eşliğinde 

Fransız elçiliğinin istimbotuna bindirilerek, Mesajari Deniz Ulaşım 

Şirketinin Jirond vapuruna bindirilerek İstanbul’dan çıkarılmışlardır.45  

 

 Van, Bitlis, Mamuretü’l-aziz (Elazığ), Sivas, Erzurum, 

Diyarbekir’de bulunan Ermeni piskoposları Patrikhane ile gizlice 

haberleşmek için bölgelerindeki Rus, İngiliz ve Fransız 

konsoloslarınından yardım almışlardır. Konsoloslar piskoposların 

mektuplarını kendi zarfları içine koyarak İstanbul’da bulunan elçiliklere 

yollamış oradan da patrikhaneye ulaştırılmışlardır.46 

  

 11 Aralık 1918 tarihinde üçsubay kumandasında çoğunluğu yerli 

kaçak Ermenilerden oluşan, Fransız üniforması giyinmiş dörtyüz kişilik 

bir müfreze Dörtyolda evleri basarak halkın eşya ve paralarını 

gasbetmişlerdir.47  

 

 17 Aralık 1918’de ise Mersin limanına içinde 1.500 asker bulunan 

Fransız bandralı üç vapur gelmiştir. Bu askerlerin 500 kadarı da 

Ermenidir.48 20 Aralık 1918’ de bu kez askerlerin yüzde sekseni Ermeni 

olan üçyüzelli kişilik bir müfreze Adana’ya geliştir.49  

 

                                                           
45 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, TTK. Yay. Ankara 1983, s-163-166,   
46 BOA. Y. PRK. AZJ, 52/60, a.g.e. Yayın Numarası 58, s-181 
47 BOA, BEO. 340957, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1918-
1919) Cilt II,  T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Numarası 61, 2002 Ankara, s-6, 7 
48 BOA. HR. SYS, 2555/56, a.g.e. Yayın Numarası 61, s-11, 12 
49 BOA. HR. SYS. 2555-2/69-70, a.g.e. Yayın Numarası 61, s-15, 16 
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Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 287, Gömlek No: 25, 

Tarihi: 16 (C ) Cemaziye’l-ahir 1311 (25 Aralık 1891), Konusu: Daily 

News gazetesi muhbirlerinden olan Fitzgerald adlı şahsın Ermeni fesat 

komitesine iştirak ettiği ve hâlâ Peşte'de bulunduğu. 

 
Hû 

Bâb-ı Daire-i Sadaret Amedi-i Divan- Hümâyûn / 2181 

Daily News Gazetesi muhbirliğinde bulunan Fiç Gerald nam 

şahsın Ermeni mefasidinde iştiraki ve bazı İngiliz konsoloslarının dahi 

fesad komitelerinin vasıta-i muhaberatı olduğu anlaşılmasına mebni 

Londra sefaret-i seniyyesine vesaya-yı lazıme icrası hariciye nezaret-i 

celilesine yazılmış olub merkûmun Peşte’ye geldiğine dair Viyana 

sefaret-i seniyyesinin tahriratı ile melfufu tercemeleri nezaret-i 

müşarün-ileyhadan ba-tezkere gönderilmekle manzur-ı âlî buyrulmak 

içün arz ve takdim kılınmış ve merkûmun ahval ve harekâtı hakkında 

vuku’ bulacak takibat ve tahkikatın pey-der-pey arz-ı huzur-ı âlî 

kılınacağı der-kâr bulunmuştur, efendim.  
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Fi 16 Cemaziye’l-ahire Sene (1)311 ve fi 13 Kanun-i-evvel Sene (1)309  

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem   

 
Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası 

Hariciye Nezaretine fi 16 Kanun-i-evvel Sene (12)93 tarihle 

Viyana sefaret-i seniyyesinden varid olan 596 numerolu tahriratın 

tercemesidir. 

Fiç Gerald ‘ın Peşteye muvasalat eylediğini fi 8 Kanun-i-evvel 

Sene (12)93 tarihli ve beşyüzyetmişaltı numerolu telgrafname-i 

acizaneme zeyl olmak üzere arz iderim. Merkûmun Macaristan’da 

suret-i ikâmetine dair Peşte baş şehbenderimizden mevrud tahriratın 

sureti leffen takdim kılındı. Emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir. 

Melfuf tahriratın tercemesidir. 
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Fiç Gerald’ın Peşte’ye muvasalatına dair şehr-i halin dokuzu 

tarihli ve yüzonbeş numerolu tahrirat-ı sefiraneleri ahz olundu. 

İstihbarat-ı acizaneme nazaran merkûm Peşte’ye muvasalatında 

meb’usandan Macaristan Kont “İstırhak Kalman” ve Mösyö “Polg” ile 

Belgrad ağniya-yı müteahhidinden (zengin müteahhitlerinden) Mösyö 

“Terzigos Paraklis”i ziyaret etmiştir. Kendisi sabah ve ahşam taamlarını 

(yemeklerini) marru’z-zikr üç zat ile beraber nazil olduğu “Akonirsen 

Von Enflander” oteli lokantasında etmekde (yemekte) ve muma-ileyhim 

ile daima bir takım teşebbüsat-ı sanayiadan bahs etmektedir. Merkum 

“Fiç Gazalt” bahsetmektedir. Merkûm “Fiç Gerald” dün ahşam Mösyö 

“Terzikos Paraklis” ile beraber “Naşdivarad” Ve “Koluznburg”a 

müteveccihen (yönelerek) buradan mufarakat etmiş (ayrılmış) ise de 

birkaç gün kadar Peşte’ye avdet ideceği cihetle ef’al ve harekâtine dahil 

alacağım malumatı zat-ı sefirânelerine tebliğde tecviz-i kusur 

etmeyeceğim der-kârdır. Emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A…HUS. Dosya No: 283, Gömlek No: 46, 

Tarihi: 22 R 1311 (2 Kasım 1893), Konusu: Trabzon İngiliz Konsolosu 

Vekilinin Karahisar-ı Şarkî taraflarına gidip Hamidiye kazasındaki 

Ermenilerin ahvalini ve nüfusunu tahkik ederek Ordu kazasına azîmet 

ettiği. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00220.jpg
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Trabzon İngiliz Konsolosu Vekili Mösyö Kismorisman geçende 

Karahisar-i Şarki’ye gidip Suşehri ve Koyulhisar ve Hamidiye kazalarını 

geşt ü güzarla (gezip dolaşarak) hidmetçisi bir Ermeni vasıtasıyla 

Hamidiye kazasında bulunan Ermenilerin ahval ve nüfusunu tahkik 

ettirdiği mahsus (duyulmuş, işitilmiş) olduğunu ve kendisi de Ordu 

kazasına azimet ettiğini havi Sivas vilayetinden gelen telgrafname 

manzur-ı âli buyurulmak içün arz ve takdim kılındı efendim.  

Fi 22 Rebiülahir Sene (1)311 ve fi 20 Teşrinievvel Sene (1)309 (1 Kasım 

1893) Sadrazam ve Yaveri Ekrem Cevad  

 
Sivas Vilayetinden Dâhiliye Nezaret-i Celilesine Meb’us Telgrafname 

Halli 

Trabzon İngiliz Konsolos Vekili Mösyö Kismoris Seyahat suretiyle 

geçende Karahisar-i Şarki’ye gidip Suşehri ve Koyulhisar ve Hamidiye 

kazalarını geşt ü güzarla yalnız hidmetçisi Karslı bir Ermeni vasıtasıyla 

Hamidiye’de bulunan Ermenilerin ahvalini tecessüs (gizlice araştırmak) 

ve miktar-ı nüfuslarına ve ahval-i sairelerine dair bazı tahkikat icra 

ettirdiği his olunduğu ve kendisi de bu kere Ordu kazasına azimet ettiği 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığının telgrafname-i cevabisi üzerine berâ-yı 

malûmatı maruzdur. Fi 18 Teşrinievvel Sene (1)309  

(Sivas Valisi) Halil 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0048.jpg
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Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 22, Gömlek No: 4, 

Tarihi: 1 (C) 1314 (7 Kasım 1896), Konusu: Giresun Rus Konsolos Vekili 

Ermeni Kolaro'nun Osmanlı Devleti aleyhinde konuşarak sadık 

Rumların beyinlerini zehirlemekte olduğu, ancak İslam ahalinin de 

işlerini gördüğünden, maksadının anlaşılması için tahkikat yapılması. 

 
 

Trabzon Vilayet-i Aliyyesine 

Fi 1 Cemaziye’l-evvel Sene (1)314 ve fi 26 Teşrin-i-evvel (1)312 (7 

Kasım 1896) 

Giresun kazası Rus konsolos vekili Mösyö Kolaro’nun harekât-ı 

vakıa’sından dolayı bazı ifadeye dair kaza-yı mezkûr 

kaimmakamlığından huzur-ı sami-i canâb-ı sadâret-penâhiye takdim 

olunub havale ve tevdi’ buyurulan 10 Teşrin-i-evvel Sene (1)312 tarihli 

tahriratın sureti leffen su-yi alilerine irsal kılınmağla mealine nazaran 

keyfiyetin bi’t-tahkik neticesinin ilave-i mütala-i aliyyeleriyle inbası tesri-

i muamelat komisyonu ifadesiyle tavsiye olunur. Ol-babda. 
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Hû 

Huzur-ı fehamet-nüşur cenâb-ı sadâret-penâhiye 

Marûz-ı kullarıdır 

Esasen Rus Moğol Ermenilerden olub Rum mezhebinde 

bulunmakda olan Giresun Rus konsolos vekili Mösyö Kolaro devlet-i 

ebed-müddet-i Osmaniye ve idare-i hazıra aleyhinde tefevvühat-ı 

lisaniye-i hafiyede bulunmakda (gizlice yakışıksız szöler söylemekte) 

olduğu gibi sadedilâne (saf) ahali ve ba husus Rum milleti sadıkasını bu 

yolda zehirlemekde olduğu kesretle hanesine gidüb gelmelerinden ve 

hatta hasbel-icab infisal etmiş olan bir İslam muhtarının ibkasına 

tavassut ve ahali-i İslamiyenin işlerini görmek ve gördürmek gibi 

temayil? ve iltimaslarda bulunmakda olduğu kendisinin bu babdaki 

maksadıda anlaşılamamakda ise de bu halin davamıda pek iyü 

görülememekde olmasından isticalen li’l-maslaha doğrudan doğruya 

makam-ı sami-i hidiv-i efhamilerine arz ve keyfiyete mecburiyet hasıl 
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olmuş olmağla olunacak muamele menut-ı re’y-i rezin-i isabet-karin 

cenâb-ı daver-i azamileri bulunmuş olmağın ol-babda ve her halde emr 

ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.  

Fi 15 Cemaziye’l-evvel Sene (1)314 ve fi 10 Teşrin-i-evvel Sene (1)312 

Giresun Kaim-makamı Bende es-Seyyid Mehmed Rüşdü  

 

1898 tarihli belgelerde konsolosların istedikleri gibi istedikleri 

yere gitmelerinin sakıncaları ortaya konularak buna karşı bir düzenleme 

getirilmesi önerilmiştir. Ancak bu düzenlemenin yapılması uygun 

görülmeyerek bu gibi geziye çıkan konsolosların kendilerine fark 

ettirmeden takip edilmeleri ve ne yaptıklarının, kimlerle görüştüklerinin 

tespit edilmesi istenilmiştir. Sürecin bu şekilde işlemesine neden olan 

olay ise, Sivas İngiltere konsolos yardımcısının Karahisar-i Şarki seyahati 

sırasında kendilerini koruyacak jandarma süvarini istememiş ve iki 

zabtiye ile Karahisar-i Şarki’ye gitmek üzere yola çıkmış, dönüşte ise 

kendisini kaybettirerek ana yolun dışına çıkmıştır. Dönüşünde sapa 

yolları kullanmış tespit edilemeyen yerlere uğramış ve günler sonra 

Sivas’a dönmüştür. 

 

Bir konsolosun patika yollara varana kadar yöreyi bu kadar iyi 

biliyor olması da dikkat çekicidir. Dönüşünde Koçgiri kazasına bağlı 

Ermenilerin çoğunlukta olduğu köye uğrayarak bir evde yemek yemesi 

köye tesadüfen uğramadığı ve belli bir amaç doğrultusunda ziyaret 

gerçekleştirdiği izlenimi vermektedir. Geminbeli’nde bulunan gümüş 

madenine de uğraması ilgi alanının genişliğini göstermektedir. Ziyaretin 

gerçekleştiği tarihin Ermeni olaylarının hız kazanmaya başladığı döneme 

denk gelmiş olması açısından da ayrıca dikkat çekicidir. Netice olarak 

konsolosun gezip dolaşmasında sakıncalı bir durum tespit edilememiş 

olmakla birlikte hareket ve davranışlarındaki tuhaflık şüphe uyandırmış, 

dikkat çekmiştir. 
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Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 58, Gömlek No: 30, 

Tarihi: 7 Rebiülahir 1316 (25 Ağustos 1898), Konusu: Sivas İngiltere 

Konsolosunun Karahisar-i Şarki’ye geliş ve gidişinde refakatine tayini 

teklif olunan süvari jandarmalarını kabul etmemesinin bazı şüpheler 

doğurması nedeniyle, konsolosların bu gibi tutumlarına bir usul 

getirilmesi teklifinin kabul edilemeyeceği ancak kendilerine 

sezdirilmeden hareketlerinin kontrol altında tutulabileceği. 

 
 

Hu 

Dâhiliye Nezareti Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/07/image0014.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

250 
 

Sivas İngiltere Viskonsolosunun (konsolos yardımcısı) geçende 

gitmiş olduğu Karahisar-i Şarki’den Sivas’a avdet etmek üzere mahal-i 

mezkûrdan hareketi üzerinden beş gün geçtiği halde merkeze 

muvasalat etmemesine ve Geminbeli madenine uğraması varid-i hatır-ı 

acizi olmasına mebni Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığıyla Koçgirli Kaim-

makamlığına vesaya-yı (nasihat) mukteziye icra kılınmışdı. Mezkûr kaim-

makamlıkdan taraf-ı acizaneme ve polis komiserliğinden dahi Ser-

komiserliğe gelen şifre ve şukkanın suret-i mahrucaları leffen Huzur-ı 

Âli-i Cenâb-ı Vekâletpenahilerine takdim edildi. İşbu suretleri 

muhteviyatından müsteban buyurulacağı (anlaşılacağı) üzere konsolos 

muma-ileyhin suret-i azimet-i ve avdet-i ve uğradığı köylerdeki hareketi 

ve herkesin gidüb gelmekte olduğu tarik-i ammdan (ana yoldan) 

gitmeyüb de sapa yollardan müruru ve hüsn-i azimetinde refakatine 

lüzumu kadar süvari jandarma terfiki taraf-ı acizanemden tensip edilmiş 

ise de kabul etmeyüb yalnız iki nefer zabtiye ile azimet ve avdet 

eylemesi calib-i nazarı dikkat olub maazallah yolda bir sevimsiz hal 

vukua gelür ise hükümete tahmil-i kusur edileceği bi-iştibah olmağla 

mutlaka doğru gitmesi hakkında kendisüne tebligat ifasıçün elde bir emr 

ve nizam olmamağla bu gibi mahazirin (korkulacak, sakınılacak şeyler) 

ref’ ve izalesiyçün ve konsolosların geşt ü güzârlarına (gezip, tozma) dair 

bir usulün ittihazı münasib gibi mütalaa kılınmış ise de icra-yı icabı 

menut-ı re’y-i sa’ıb-ı cenab-ı nezaretpenahileridir. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

 

Fi 12 Rebiülevvel Sene 1316 ve fi 19 Temmuz Sene 1314  

Sivas Valisi Bende 
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Zara Kaim-makamlığının fi 25 Haziran 1314 tarihli şifresi salimdir. 

Fi 23 Haziran Sene 1314 tarihlü telgrafla maruz İngiltere konsolosu 

nezdinde bir nefer hademesiyle iki nefer jandarma ve bir Asya mahmuli 

çadırla diğer bir şahıs ki dört kimse olduğu halde şehr-i hal-i Rûmînin on 

dokuzuncu günü Karahisar tarikiyle Suşehri’ne oradan dahi gümüş 

madenine gelmiş ve üç gün ârâm iderek (dinlenerek) dördüncü 

Pazarertesi günü maden müdürünü alarak maiyetiyle beraber Gemin 

belinden aşarak Koçgiri kazasına merbut olub kısm-ı azamisi Ermeni 

cüziyyesi Müslim olan Karaboğaz karyesine gelerek ahali-i karyeden 

Agob’un hanesinde taam idüb (yemek yiyip) karye derununda bulunan 

cami ve kiliselerin harab olması esbabını sual ettiği ve iki saat sonra 

hareketle Durçeş karyesine bi’l-vürud oranın dahi haritasını alarak ve 

nahiye müdürinin ismini defterlerine yazarak oradan Alişan Beğzade 

Mustafa Beğ hanesine gitmiş ferdası günü tekrar Durceş karyesine 

avdetle bir hizmetçi iki nefer jandarma ile Hamidabad karyesi elinden 

bi’t-tefrik bazı karyeler önünden geçerek Zara’ya gideceğini söylediği 

maden müdürüne oradaki madenine avdet eylediği lede’l-tahkik 

anlaşılmış ise de konsolos muma-ileyh merkez kazaya uğramamış kangi 

tarikle merkez vilayete gittiği bilinemediği gönderilen memurların bu 
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kere avdetle ve verdikleri jurnalnameden anlaşılmıştır. Mustafa Beğ 

hanesine azimetlerinde efkâr u muamelatlarına dair muma-ileyh 

tarafından edilecek tahkikatın ayrıca arz edileceği maruzdur. 

 

Zara Polis Komiserliğinin Fi 23 Haziran Sene 1314 Tarihli ve 12 

Numerolu Şifresi Suretidir. 

 

Geçende Sivas’dan müteveccihen (yönelmiş olarak) 

Karahisar’a azimet edeceği makam-ı sami-i cenab-ı velayetpenahi ba-

telgraf emr ü iş’ar buyurulan İngiltere devletinin Sivas konsolosunun 

üç gün bila-fasıla istikbaline (karşılamaya) çıkılmış ise de adem-i 

vüruduna mebni hasıl olan mecburiyet üzerine tecessüsât-ı 

(araştırmalar, gözetlemeler) lazıme bil-icra Zara kasabasına beş saat 

mesafede ve şose tarik haricinden mürur eden adi bir yoldan savuşup 

Karahisar’a gittiği ve mamafih avdeti intizar olunduğu halde yine 

merkez kazaya uğramayarak Sivas’a geçtiği işitilmiştir. Karahisar, 

Erzincan, Erzurum ve mahal-i saireye gitmek üzere herbar buradan 

mürur eden ecnebilerin ekserisi ve belki cümlesi esnâ-yı râhda konak 

mevkı’aları bulunan Koyulhisar ve Zara merkezlerinde vakit dar olsa bile 

kalmayarak adi köylerde kalmağı ve şose tarikiyle gitmeyerek bir takım 

mahuf (korkulu, tehlikeli) dağlardan mürur eden cılgalardan (keçi yolu) 

savuşmağı ne fikre mebni ise adet ittihaz eyledikleri emsaliyle anlaşılmış 

binaenaleyh refakatlerine terfik edilen jandarma süvarileri 

muhafazasına me’mur oldukları zatı merkezden merkeze teslim ve 

kendileri de tebdil olmaları kaide iktizasından ise de bu usule riayet 

olunmadığı reviş-i halden müsteban olmakda tahkik-i ahval ve sair 

birçok mahaziri (korkulacak, sığınılacak yerler) badi (geçici) 

bulunmaktadır. Mamafih badema gelüb geçecek ecnebiler şose tarikiyle 

merkezlere uğramak ve zaman-ı hareketi bir merkezden diğer 

merkezlere ba-telgraf malumat verilmek ve nezdlerine terfik edilecek 

jandarmalara vesaya-yı lazıme ifa eylemek bir dereceye değin te’min-i 
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maslahata hizmet etmiş olacağından husus-ı maruza nezd-i ali-i 

daverilerince de tasvib buyurulduğu halde muktezasının ifasına delalet 

buyurulması babında. 

 
Hariciye Nezaret-i Celilesine 

Fi 7 Rebiülahir Sene 1316 ve fi 13 Ağustos Sene 1314 

Sivas İngiltere Viskonsolosunun geçende gitmiş olduğu 

Karahisar-i Şarki’den avdet etmek üzere hareketi üzerinden beş gün 

geçtiği halde merkeze muvasalat etmemesinden Demirbeli (Geminbeli) 

madenine uğraması varid-i hatır olarak (akla gelen) iktiza edenlerden 

su’al olunmuş ve alınan malumatdan muma-ileyhin esna-i azimeti ve 
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avdetde ve uğradığı köylerdeki hareketi ve herkesin gidip geldiği yolları 

terk ile sapa yollardan müruru ve refakatine tayini teklif olunan süvari 

jandarmaları kabul etmeyüb yalnız iki nefer zabtiye ile azimet ve avdet 

eylediği anlaşılarak ahval-i mezkure calib-i nazar-ı dikkat olmakla 

beraber hilaf-ı rızâ-yı âli bir hali vuku’ mahzur u muhatarasına maruz 

olan şu hareketten men’-i içün tebligat ifası zımnında elde bir emr ü 

nizam dahi gayr-i mevcut bulunmağla bu gibi mahazirin izalesi içün 

konsolosların geşt ü güzarları hakkında bir usul ittihazı münasib mütalaa 

olunduğuna dair Sivas vilayet-i celilesinden tevarüd eden tahrirat tesri-

i malumat komisyonunda lede’l-kıraa keyfiyetin berâ-yı malumat savb-ı 

ali-i daverilerine iş’arıyla beraber ol-vechile bir usul ittihazı hakkında 

nezaret-i celile-i asafanelerince vaki olacak mütalaanın iş’arı ifade 

kılınmıştır. Ol-babda. 
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Hû 

Dâhiliye Nazaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Sivas İngiltere Viskonsolosunun (konsolos yardımcısı) 

geçenlerde Karahisar’a azimeti ve oradan avdeti esnada uğradığı 

köylerdeki hareketi ve sapa yollardan müruru ve refakatine ta’yin teklif 

olunan süvari jandarmaları kabul etmeyüb yalnız iki nefer zabtiye alması 

calib-i nazar-ı dikkat olmağla beraber hilaf-ı rıza-yı âli bir hal vuku’ 

mahzur u muhatarasına maruz olan şu hareketden men’ içün tebligat 

ifası zımnında elde bir emr ü nizam dahi gayr-i mevcut bulunmasına göre 

konsolosların geşt ü güzarları (gezip tozmaları) hakkında bir usul ittihazı 

canib-i vilayetden ba-tahrirat bildirildiğinden bahisle istifsar-ı 

mütale’ayı şamil, varid olan 7 Rebiülahir Sene 1316 tarihli ve iki yüz 

seksen sekiz numerolu tezkire-i aliyye-i cenab-ı nezaretpenahileri 

mütalaa-i güzâr acizi olarak istişare odasına lede’l-havale konsolosların 

dâhil-i daire-i me’muriyetlerinde geşt ü güzarları kabil-i men olamayub 

bu sırada emniyet-i zatiyyelerini te’min eylemek dahi hükümet-i 

mahalliyeye müterettib (icab eden) bir vazife bulunduğundan 

tavsiyelerini havi buyuruldu itası ve maiyetlerine adam terfiki (birinin 

yanına katma) usulden ise de bir konsolosun bundan istifade etmemek 

istemesi dahi hakkında şikâyeti mucib olamayacağından yeniden bir 

usul ittihazından ise usul-ı mer’iyye-i sabıka dairesinde hareket 

olunması ifade olunmuş olub ancak bunların gezecekleri mahallerde 

kendilerine kat’a sezdirilmeyecek suretde ahval ve harekâtlarına medd-

i nazar-ı dikkat ve bir güna muamelat-ı gayri marziyeleri görüldüğü 

takdirde gayet medebbirane (tedbirlice) ve basiretkârâne icra-yı tedabir 

ile keyfiyetin mahallerinden bu tarafa iş’arına mübaderet olunması icab-

ı halden görünmüş olmağla emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Fi 6 Cemaziyelevvel Sene 1316 ve fi 10 Eylül Sene 1314 (22 Eylül 1898) 

Hariciye Nazırı Kulları Bende 
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Sivas Vilayet-i Celilesine 

16 Cemaziyelevvel Sene 1316 ve fi ve 20 Eylül Sene 1314-2 Ekim 1898 

 

Sivas İngiltere Viskonsolosunun geçende Karahisar-i Şarki’ye 

esna-yı azimeti ve avdetinde refakatine ta’yini teklif olunan süvari 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/07/image0062.jpg
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jandarmaları kabul etmeyüb yalnız iki nefer zabtiye aldığından bu gibi 

işlerde kendisine tebligat ifası zımnında elde bir emr ü nizam mevcud 

olmadığından bahisle konsolosların geşt ü güzarları hakkında bir usul 

ittihazı ifadesini havi varid olan 19 Temmuz Sene 1314 tarihli ve 153 

numerolu tahrirat-ı aliyye-i asafaneleri üzerine bi’l-muhabere Hariciye 

Nezaret-i Celilesinden alınan tezkere-i cevabiyede konsolosların dâhil-i 

daire-i me’muriyetlerinde geşt ü güzarlarının men’-i kabil olamayub bu 

sırada emniyet-i zatiyyelerini te’min etmek dahi hükümet-i mahalliyeye 

müterettib bir vazife bulunduğundan tavsiyelerini havi buyuruldu i’tası 

ve maiyetlerine adam terfiki usulden ise de bir konsolosun bundan 

istifade etmemek istemesi dahi hakkında şikâyeti mucib 

olamayacağından yeniden bir usül ittihazından ise usül-i mer’iyye-i 

sabıka dairesinde harekât olunması ve ancak bunların gezecekleri 

mahallerde kendilerine kat’a sezdirilmeyecek suretde ahval ve 

harekâtlarına medd-i nazar-ı dikkat ve bir güna muamelat-ı gayri 

marziyeleri görüldüğü takdirde gayet müdebbirane ve basiretkârâne 

icra-yı tedabir ile keyfiyetin iş’arı lazım geleceği dermeyan edilmiş 

olduğunun cevaben savb-ı ali-i velayetpenahilerine tebliğ ve izbarı tesri-

i muamelat komisyonundan ifade kılınmıştır. Ol-babda. 
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6.BÖLÜM 

ERMENİLERİN GERÇEK NİYETLERİ  

  

 Ermenilerin 1789 Fransız ihtilalinin yaydığı özgürlük fikri, bazı 

devletlerin açık desteği ve ağırlıklı olarak Protestan misyonerlerinin 

telkin ve teşvikiyle Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan kurma saplantısı 

içine girdiklerini ve bunu sağlamak için de her yolu kendilerine meşru 

gördüklerini önceki bölümlerde görmüştük. 

 

 Bu bölümde de buna ilişkin bazı belgeleri inceleyeceğiz. İlk 

belgede bir gazetede Ermeni isyan hareketinin arkasında bağımsız bir 

Ermeni krallığı kurulma isteğinin bulunduğu 1895’de yayınlanmış bir 

gazetede haber yapılmıştır. Ancak haberin kaynağı olarak 1880 tarihi 

referans verilmiştir. Bu da göstermektedir ki Ermeniler çok önceden beri 

bu fikre sahiptirler.  

 

Diğer belge ise içeriği itibarıyla çok daha dikkat çekiçidir. Ermeni 

olayları yeni yeni uç vermeye başlamış ise de büyük isyan hareketi daha 

başlamadan önce yine 1880 yılında Ermenilerin Dersim’de bulunan 

Kürtleri kendileriyle birlikte, Osmanlıya isyan etmeye teşvik ettikleri 

anlaşılmaktadır.  

 

Ancak Dersim Kürtleri buna şiddetle karşı çıkarak “Biz(im) rıza-yi 

padişâhiden bir nebze (olsun) ayrılmak ihtimalimiz yoktur” diye cevap 

vermişlerdir. Ermeniler çok çalışsa da onları Osmanlı’ya isyana razı 

edememişlerdir.   

 

Bu durumdan çok üzüntü duymuşlarsa da bunu 

başaramamışlardır. Bir süre sonra Ermenilerle Kürtler birbirleriyle çok 

mücadele etmişler, karşılıklı mukatebede bulunmuşlardır. 
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Alttaki yazıda: Vesika numerosu 30: Ermenilerce Ermenistan 

hükümetinin ilk mü’essisi (kurucusu) ve birinci hükümdarı tanılan 

Hayk’ın tahta üzerine oyma resmi (bir Ermeni mekteb-i ibtidaiyesinde 

bulunmuştur) 

 
Üstte: Ermeni komitelerinin amal ve hareket-i ihtilaliyesi 

Allta: Vesika numerosu 41/ Ermenilik mahafiri (iftiharları) tablo 
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Arşivde hariciye/siyasi kodunda kayıtlı aşağıdaki belgede yurt 

dışında yayınlanan “Correspondance Politique” isimli bir gazetede 

Ermeni isyan hareketinin arkasında bağımsız bir Ermeni krallığı 

kurulma isteğinin bulunduğu yönünde haber yapılmıştır.  

 

Yazıda kullanılan belge tablolar da bu haberi doğrulamaktadır. 

Belge üzerinde iki tarih vardır. Birisi belgenin tarihi (1895) diğeri 

gazetenin tarihi (1880)’dir. Bu da haberin yayınlanmasından daha sonra 

haberdar olunduğu izlenimi vermektedir. 

 

Haberin devamında Petesburg toplantısında bu durumun Rusya 

Ermenileri arasında da aksi tesiri olacağı değerlendirildiğinden 

Rusya’nın çekimser kaldığı belirtilmiştir.  

 

Rusya’nın bu tavrı da Devlet-i Âliyece Rusya’nın Anadolu 

üzerinde kötü bir emeli olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 1895’deki 

yorum böyle. Ancak bu yorumun doğru olmadığını Birinci Dünya Savaşı 

öncesinde ve savaş sırasında Rusya’nın Ermeni isyan hareketine verdiği 

destek göstermiştir. 

 

Birinci Dünya Savaşında, Rus Çarı II. Nikola’nın çağrısı üzerine, 

Ermeni kökenli  çok sayıda Osmanlı vatandaşı Türkiye’nin Doğusundaki 

toprakları işgal etmekte olan Rus kuvvetlerine katılmışlardı.50 Bu katılım 

Rus Çarı Nikola’nın Ermenilere yaptığı Rus ordusu saflarına katılın çağrısı 

üzerine gerçekleşmiştir.51 

 

                                                           
50 http://add.org.tr/avrupa-parlamentosunun-sozde-ermeni-soykirimi-
hakkinda-aldigi-kararla-ilgili-bazi-bilgi-ve-dusunceler/ 
51 Adnan Durmuş, 1.Dünya Savaşı’nda Doğu Karadeniz Savaşları, Trabzon 2015, 
s-23 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

262 
 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 29, Gömlek No: 78, Tarihi: 

10 Ocak 1895, Konusu: Ermeni isyan hareketinin müstakil bir Ermeni 

krallığı kurma gayesine yönelik olduğu. 

 
Bâb-ı Âlî terceme Odası Numero 8 

Mütercim Muhammed Salih 

Fi 9 Kanun-i-sâni Sene 1310 (21 Ocak 1895) 

Nev’i Terceme: Ermeni hareket-i asiyânesinin müstakil bir Ermeni 

krallığı tesis-i makasıdına mübteni (dayanıyor) olmasına dair “Foşişe 

Caytung” gazetesinde münderiç bend 
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“Foşişe Caytung”gazetesinin fi 10 Kanun-i-sâni Sene 1295 (22 Ocak 

1880) tarihli nüshasında münderiç bendin tercemesidir. 

 

Petersburg’dan “Correspondance Politique” gazetesine 

yazıldığına göre Ermeni hareket-i asiyânesinin müstakil bir Ermeni 

kıraliyeti (krallığı) te’sis makasıdına mübteni (dayanıyor) olması ve bâ-

husus harekat-ı mezkûrenin (bahsedilen hareketin) Rusya Ermenileri 

üzerinde aksi te’sir husul (ters bir tesir ortaya çıkarması) etmesi 

Petersburg mahafil-i aidesince âdem-i hoşnudiyi mucib (Petersburg 

toplantısında memnuniyetsizliğe vesile) olmuştur. Rusya 

hükümetinin  bu tavr ve hareketi münafi’-i (Ermeni isteklerine zıt, 

uymaz tavrı) hükümet-i seniyeye muvafık (uygun) olmakla efkâr u 

tasavvurat (planladıkları düşünceler) Devlet-i Âliye, Rusya’nın 

Anadolu’yu şahane hakkında harisane de bulunmadığına kanaat hasıl 

edebiliyor. 

 

Belge içeriği itibarıyla çok dikkat çekiçidir. Ermeni olayları yeni 

yeni uç vermeye başlamış ise de büyük isyan hareketlerinin daha 

başlamadığı bir zamanda 1880 yılında Ermenilerin Dersim’de bulunan 

Kürtleri kendileriyle birlikte isyan etmeye teşvik ettikleri 

anlaşılmaktadır.  

 

Ancak Dersim Kürtleri buna şiddetle karşı çıkarak “Biz(im) rıza-yi 

padişâhiden bir nebze (olsun) ayrılmak ihtimalimiz yoktur” diye cevap 

vermişlerdir. Ermeniler çok çalışsa da onaları Osmanlıya isyana razı 

edememişlerdir.   

 

Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.MYD. Dosya No: 1, Gömlek No: 74, 

Tarihi: 14 Muharrem 1298 (17 Aralık 1880), Konusu: Erzurum ve 

civarında kain Ermenilerin Dersim Kürtlerini kendi taraflarına çekmek 

istedikleri fakat bunda başarılı olamadıkları, Kürtlerin bunu reddettiği. 
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Hû 

An Erzurum (Erzurum’dan) 

Yaver-i Hazret-i Şehriyâri ve Bahriye Miralaylarından Anadolu cihetine 

me’mur Ahmed ratib Beğ kullarından mevrud telgrafname hallidir. 

 

Erzurum’a muvasalat-ı ubeydanemde gerek Ermeniler 

hadisesine ve gerek hususat-ı saireye dair tahkikat-ı çakerânem ber-

vech-i âti arz olunur. Ermenilerin geçen seneki efkâr-ı fesedeleri saye-i 

hazret-i padişâhide mündefi’ olmak (defedilmek) derecesine varmışdır. 

Buna sebeb ise Şeyh Abdullah Efendi hadisesi içün van cihetine sevk 

olunan kuvve-i askeriye ile kıyam ekrad.….millet-i merkûmeye hüsn-i 

te’sir etmişdir ki o efkâr yüzde elliye tenezzül etmişdir. Bununla beraber 

Dersim Ekradını (Kürdlerini) kendi efkâr-ı fesedelerine koymak üzere 

Harput ve Erzurum’da bulunan Ermeni komiteleri fevkalâde say 

etmişler (çalışmışlar) ise de Ekrad biz rıza-yi padişâhiden bir nebze 

ayrılmak ihtimalimiz yoktur cevabını vermişler buda Ermenileri yeis-i 

esefde (ümirsizlik ve üzüntüde) bırakmışdır. Karl? ve cihet-i saire ahalisi 

pey-der-pey Erzurum’a hicret etmektedir. Vilayet-i mezkûre dahilinde 

bulunan istihkâmlar ile kışlalara gidüb asker-i şahaneniz haklarında olan 

teveccühat-ı padişâhânelerini ayrı ayrı tebliğ etdim. Ağlayarak izdiyâd-ı 

ömr-i şevket-i şâhânelerine duadan başka bir zaruretleri olmadığını 

beyan ettiler. Bu cihetle min-gayr-ı haddin (haddim olmayarak) tahkikat 

ve tedkikat-ı çakerânem bundan ibaret olub kulunuz dahi Van’a 

müteveccihen (yönelerek) hareket ettiğimi arz eylerim. Ol-babda ve 

kat’iyye-i ahvalde emr ü ferman.  

 

Fi 5 Kanun-i-evvel Sene (12)96  (17 Aralık 1880) 

Yaver-i Harb Hazret-i Şehriyâri ve Teftiş-i Askeri Komisyonu A’zasından 

Miralay Ahmed Ratıb Kulları 
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7.BÖLÜM 

ERMENİ KOMİTELERİNİN ERMENİLERİ TEHDİT ETMESİ  

 

 Örgüt ve komite mensuplarının kendileri gibi düşünmeyenleri 

kendi saflarına çekmek için uyguladıkları bu yöntem günümüzde de pek 

çok illegal örgüt tarafından uygulanmaktadır. Buradaki hareket noktası 

da genellikle kendi halklarının bulundukları yerlerde haksızlığa uğradığı 

onları uğradıkları bu haksızlıktan kurtarmak için maddi ve fiziki desteğe 

ihtiyaçları olduğu şeklinde olmaktadır. 

 Aslında onları kendi milli çıkarları için destekleyen diğer devletler 

onlara her konuda destek olsa da halkı tehdid yönü, taban bulmak ve 

faaliyet gösterdikleri devlet içindeki bunalımı artırmak onu sıkıştırmak 

için bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

 Bu şekilde örgütler gün geçtikçe taraftar sayılarını artırdıkları gibi 

elde ettikleri gelirle de eylemleri için silah vs. temin etmekte, diğer 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ermeni komiteleri de Anadolu’nun bir 

bölgesinde bağımsız bir Ermenistan düşüncesiyle kendilerine silahlı 

eylem şeklini benimsemişlerdi. Bunun içinde Osmanlının her yerinde 

eylemler yapmışlar, bu konuda yabancı devletlerden de destek 

almışlardır. 

 Aşağıda bu konuyla ilgili seçilen birkaç belge konunun daha iyi 

anlaşılmasına imkan sağlayacaktır. 1890 tarihli ilk belgeden Ermeni 

komitesinin özellikle zengin Ermenilere tehdid mektupları yazdığını ve 

destek istediğini  anlamaktayız.  

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 238, Gömlek No: 53, 

Tarihi: 11 Muharrem 1308 (27 Ağustos 1890), Konusu: Amerika'da bir 

Ermeni komitesine para gönderilmesi için Ermenilere tehdit 

mektupları gönderildiği ve New York'daki Ermenilerin, Türkiye'de 

zulüm gören arkadaşlarının korunması için İstanbul'daki Amerika 

sefirine talimat verilmesini rica edecekleri. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret Amedi Divan-ı Hümayun 7 

Vatan-perver ünvanını takınan bir Ermeni cemiyetine yirmibeş 
elli dolar kadar bir meblağ irsali içün Dorcester’deki Ermenilere 
gönderilen imzasız mektuplara dair olan malumatın te’yid edildiğini ve 
meblağ-ı mezburu te’diyeden imtina’ edecek (ödemekden kaçınacak) 
olanların ne suretle tehdid olunduğunu ve Newyork’da mukim 
Ermenilerin bi’l-ictima hükümet-i müctemia reisine bir istid’aname 
i’tasıyla Ermenileri müdafa içün Der-saadet Amerika sefaretine ta’limat 
i’tasını ricaya karar verdiklerini ve ifadat-ı saireyi havi Washington 
sefareti seniyyesi maslahat-güzarlığından alınan iki kıt’a tahrirat ile 
melfufatın tercemeleri manzur-ı âli buyurulmak içün Hariciye Nezaret-i 
Celilesinin tezkeresiyle arz ve takdim kılındı efendim.  

Fi 11 Muharrem Sene (1)308 ve fi 15 Ağustos Sene (1)306  

Sadrazam Kamil     
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Hû 

Bâb Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi Aded 800  

Huzur-ı meal-i mevfur hazret-i sadâret-penahiye 

Maruz-i çaker kemineleridir.  

Dorcester’deki bazı Ermenilerin ef’al ve hareketine dair Newyork 

baş şehbenderliğinden varid olan mektubin sureti gönderildiğini şumul 

Washinton sefaret-i seniyyesi maslahat-güzarlığından alınan tahriratın 

tercemesi 18 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (1)307 tarihli tezkere-i 

çakeriyle takdim kılınmıştı. Vatan-perver ünvanı takınan bir cemiyetle 

yirmibeş elli dolar kadar bir meblağ irsali içün merkum Ermenilere 
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gönderilen imzasız mektuplara dair olan malumatın te’yid edildiğini ve 

meblağ-ı mezburu te’diyeden (ödemekten) imtina edecek olanların ne 

suretle tehdid olunduğunu ve orada mukim Ermenilerin kısm-ı azamı 

vatanlarına avdet arzusunda iseler de duçar-ı ta’kibat olmak havfıyla 

(korkusuyla) cesaret edemediklerini Dorcester’de beşyüz kadar Ermeni 

bulunup her hafta yirmi kadar muhacir daha gelmekte olduğunu ve 

Newyork’da mütemekkin Ermenilerin bi’l-ictima reis-i fesade Garbik’in 

teklifi üzerine hükümet-i müctema’ reisine bir istid’aname i’tasıyla 

Ermenileri müdafa içün Der-saadet Amerika sefaretine ta’limat i’tasını 

ricaya karar verdiklerini havi zikr olunan maslahat-güzarlıktan alınan 5 

Mayıs Sene (12)90 tarihli ve yüzonsekiz ve yüzondokuz numerolu iki 

kıt’a tahriratıyla melfufunun tercemeleri leffen takdim kılınmağla emr ü 

ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 9 Muharrem Sene 1308 ve fi 13 Ağustos Sene (1)306  

Hariciye Nazırı Bende  
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Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası Aded 

Hariciye Nezaretinefi 5 Ağustos Sene (12)90 tarihiyle Washington 

sefaret-i seniyyesi maslahat-güzarliğından varid olan 119 numerolu 

tahrirat tercemesidir. 

Ahiren aldığım malûmât fi 1 Temmuz Sene (12)90 tarihiyle 

tahriratımda münderiç malumatı müeyyiddir. Malumat-ı mezkûre 

“vatanperver” ünvanını takınan bir cemiyete yirmibeş elli dolar kadar 

bir mebaliğ irsali içün “Dorcester”de mukim bazı Ermenilere gönderilen 

imzasız mektuplara dair meblağ-ı mezburu te’diyeden imtina edecek 

olanları (Amerika’da ikamet eyledikleri halde) hükümet-i seniyye 

nazarında müttehem (şüpheli) ve asi göstermek içün “Ermeniyan” 

gazetesi nushalarıyla mucib-i töhmet bir takım mekâtibi (mektupları) 

esperaki meskenlerine kadar kendi namlarına göndermek suretiyle 

tehdid ediyorlar “Dorcester”de mütemekkin Ermenilerin kısm-ı azamı 

vatanlatına avdet arzusunda iseler de düçar-ı ta’kibat olmak havfıyla 

azimete cesaret edemiyorlar.  “Dorcester”de beşyüz Ermeni bulunduğu 

halde her hafta yirmi kırk muhacir daha gelmekte ve bunlar mahal-i 

saireye dağılmaktadırlar. Malumat-ı mezkûreye bendenize viren zat 

“Dorcester”e bir şehbender tayini lüzumunu ihtar ediyor. Emr ü ferman 

hazret-i men-leh’ül emrindir.  
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Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası Aded 

Hariciye Nezaretine fi 5 Ağustos Sene (12)90 tarihiyle Washington 

sefaret-i seniyyesi maslahat-güzarından varid olan 118 numaralı 

tahriratın tercemesidir. 

“Newyork”da mütemekkin Ermeniler şehr-i halin ikinci günü 

“Estern Star holl”nam mahalde bi’l-ictima “reis-i fesade ”Gabril” nam 

kimesnenin tekalifi üzerine hükümet-i müctemia reisine bir istid’aname 

i’tasıyla “Ermenileri müdafa içün” Der-saadet Amerika sefaretine 

talimat-ı lazıme irsalini ricaye karar vermişlerdir. İctimai mezkûre dair 

Newyork gazetelerinden müstahrac bazı fıkarat leffen irsal kılındı. Emr 

ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  
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Fıkarat-ı melfufunun hülasa-i tercemesidir. 

Şehrimizde mütemekkin Ermeniler “Estern Star Holl” nam 

mahalde bi’l-ictima’ memâlik-i şahânedeki Ermenilerin ahvali hakkında 

icra-yı müzakârat etmişlerdir. Reis-i ictima’ “Gabril” memalik-i şahânede 

mütemekkin Ermenilerin ale’l-umum düçar-ı zulm ve taaddi olduklarını 

ve geçenlerde Der-saadet ile Erzurum’da dörtyüz Ermeninin itlaf 

edildiğini bade’l-beyan Reis-i Cumhur Mösyö “Haryon”a bir istidatname 

i’tasıyla icra-yı muavenet için Der-saadet Amerika sefaretine talimat-ı 

lazıme irsalini rica eylemekliği teklif etmiş ve iş bu tekalif huzzâr (hazır 

olanlar) tarafından tensib ve kabul olunmuştur.  

Ermenilere maddi destek Amerika’dan sonra İngiltere’den 

gelmiştir. Komitenin isteği üzerine Maksudzâde Simon Bey, bir defada 

500 altın yardımda bulunmuştur.52 

1893’de ise Karahisar-i Şarki’nin Busaid köyü papazının devlet 

aleyhinde kullandığı sözlerini ve hareketlerini hükümet yetkililerine 

ilettiği için Keşabyan Karabet öldürülmüştür.  

Olayla ilgili olarak yargılanan Garibyan Agob ile arkadaşları buna 

rağmen yargılandıkları mahkemeden beraat etmişlerdir. Bunun üzerine 

beraat kararına karşı üst mahkemeye itiraz edildiğinden daha önce 

yakalndıkları anlaşılan tutukluların salıverilmemesi istenilmiştir.  

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 309, Gömlek No: 23101, Tarihi: 

29 (R) Rebiü’l-ahir 1311 (9 Kasım 1893), Konusu: Karahisar'a tabi 

Busaid karyesi Papazı Matyos'un bazı tefevvühat-ı hainanesini 

(münasebetsiz söz ve hareketlerini) hükümete ihbar eden Keşebyan 

Karabet'i itlaf eyledikleri tahakkuk eden Karahisarlı Garipyan Ağob ile 

rüfekasının beraet kararlarının temyiz edilmesi dolayısıyla tahliye 

işlerinin te'hiri. (Sivas; 16519) 

                                                           
52 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1845-1890) Cilt I, T.C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
yayın Numarası 67, 2004 Ankara, s-229   
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Hû 

Sivas Vilayet-i Behiyyesine 

29 Teşrin-i evvel Sene (1)319 (9 Kasım 1893) 

Bundan birbuçuk sene mukaddem Karahisar’a tabi Busaid 

karyesi Papas Matos’un bazı tefevvühat-ı hainanesini (uygunsuz söz ve 

hareketlerini) hükümete ihbar eden Keşabyan Karabet’i itlaf eyledikleri 

tahkikat-ı mahalliye ile sabit olan Karahisarlı Garipyan Agob ile 

rüfekasının men’i muhakemeleriyle tahliyelerine vilayet istinaf 

mahkemesinde müteşekkil heyet-i ithamiyece karar verilmiş ise de 

bunların cinayetlerin (faili oldukları) muhakkak olmasına mebni karar-ı 

mezkûrun adem-i kabulüyle işin temyizi ve emr-i tahliyenin te’hiri bi’t-
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tasvib evrakın muhakeme-i temyize tesrib edildiğinden 

(gönderildiğinden) ve bu makule erbab-ı fesadın birer suretle netice-i 

kanundan tahlis-i giriban (yakayı kurtarmak) eylemelerinin mucib 

olacağı mehazir-i azimeden bahisle ifa-yı muktezası hakkında varid olan 

13 Zilkade 1310 tarihli ve on üç numerolu tahrirat-ı behiyyeleri üzerine 

bi’l-muhabere Adliye Nezaret-i Celilesi’nden alınan tezkere-i cevabiyede 

merkûm Garibyan Agob ile rüfekasının men’i muhakemeleri hakkında 

heyet-i ithamiye-i mahalliyece verilen kararın kanuna mugayiratı 

(aykırılığı) lede’t-tedkik anlaşılmasına mebni muhakeme-i temyizce 

nakzı (talep edilmesi) hakkında baş müdde-i umumilik me’muriyetine 

emr-i tahriri verildiğinden icra edilecek tedkikat-ı temyiziyenin hasıl 

edeceği neticeye göre lazım gelen memurin haklarında muamele-i 

mahsusa tayin ve icrası mukarrer bulunduğu gösterilmiş olmağla beyan-

ıkeyfiyyeti te’kide cevabname-i mahallisi terkimine ibtidar olunur. Bâ-

işaret-i müsteşari. 

 
Hû 
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Adliye ve Mezahib Nezaret-i Umur-ı Cezaiyye Müdürlüğü 448 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadaret-penahiye 

Maruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

Bundan bir buçuk sene mukaddem Karahisara tabi Busaid 

karyesi papası Matyos’un bazı tefevvühat-ı hainanesini (uygunsuz söz ve 

hareketlerini) hükümete ihbar eden Keşabyan Karabet’i itlaf ettiklerini 

tahkikat-ı mahalliye ile sabit olub men’i muhakemeleriyle tahliyelerine 

vilayet mahkemesinde müteşekkil heyet-i ithamiyece karar verilen 

Karahisarlı Gabriyan Agob ile rüfekasının fiil-i mezburun faili oldukları 

muhakkak olmasına mebni karar-ı mezkûrun adem-i kabulüyle işin 

temyizi ve emr-i tahliyenin te’hiri bi’l-muhabere nezaret-i acizide tasvib 

kılınarak evrakın muhakeme-i temyize tesrib edildiğinden 

(yollandığından) ve bu makule erbab-ı fesadın birer suretle pençe-i 

kanundan tahlis-i giribân eylemelerinin mucib olacağı mehazir-i 

azimeden sicile?ifa-yı muktezası hakkında Sivas vilayet-i aliyyesinden 

takdim olunan 13 Zilkade (1)310 tarihli tahriratın irsal buyrulduğu 

beyan-ı alisiyle şayan-ı dikkat ve ehemmiyet olan suret-i iş’ara nazaran 

icab-ı halin ifasıyla iş’arını amir reside-i dest-i ta’zim olan gurre Zilhicce 

Sene (1)310 ve 3 Haziran Sene (1)309 tarihli ve ikiyüzellidokuz numerolu 

tezkere-i samiye-i sadaret-penahileri meal-i alisi ve tahrirat-ı mezkûre 

müeddası rehin ikan-ı acizanem olarak tahkikat-ı lazıme bil-icra ol-

babda Sivas istinaf mahkemesi müdde-i umumiliğinden varid olan 

evrakın tedkik ve mutalaasından merkûm Garibyan Agob ile rüfekasının 

men’i muhakemeleri hey’et-i ithamiye-i mahalliyece verilen kararın 

mugayir-i kanun olduğu müstefad olmasına mebni muhakeme-i 

temyizce nakzı hakkında baş müdde-i umumilik me’muriyet-i alisine 

emr-i tahririr verilmiş ve muhakeme-i temyizin icra edeceği tedkikat-ı 

temyiziyenin hasıl edeceği neticeye göre lazım gelen me’muriyet 

haklarında muamele-i mahsusa tayin ve icrası mukarrer bulunmuş 

olmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 18 Rebiü’l-ahir Sene (1)311 ve fi 16 Teşrin-i evvel Sene (1)309 (29 

Ekim 1893) Adliye Nazırı Bende Rıza     
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Bu anlatılanlar Ermeni çetecilerin halkı korku ve baskı ile nasıl 

yanlarına çektiklerini göstermektedir. Aşağıdaki belge Ermeni 

çetecilerin kendi vatandaşlarına yaptığı zulmü daha iyi anlatmaktadır.  

 

Daha da önemlisi ise Tanil (Taniel-Danyal) Çavuş’un şu ifadesidir: 

İş bu küçük çete “İngiltere usulünce ve dağ hareketi tertibatına 

muvafık ve büyük Hıncakyan’ın taht-ı tasdikinde” olarak teşkil 

olunmuşdur (kurulmuştur).  

 

Tanil Çavuş’un bu ifadesi İngilere’nin olaylardaki ve Ermenileri 

tahrikindeki rolünü göstermesi açısından önemlidir. İngiltere devlet 

olarak konsolosları vasıtasıyla Osmanlı’nın iç işlerine sıklıkla müdahil 

olmuştur. Buna ilişkin bilgi ve belgelerde diğer bölümlerde 

bulunmaktadır. Bu kimi zaman konsolosları, kimi zaman da gazeteleri 

yoluyla olduğu gibi her türlü yardımı yapmaktan da geri durmadıkları 

görülmektedir. Tanil Çavuşun adı Karahisar-i Şarki’deki diğer olaylarda 

sıklıkla görülecektir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.ASK. Dosya No: 10, Gömlek No: 27, 

Tarihi: 8 Ramazan Sene 1313 (22 Şubat 1896), Konusu: Ermeni 

igtişaşının arkasında İngilizlerin ve Ermeni cemaatinin olduğu. 
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Hû 

Tophane-i Âmîre Müşiriyeti Hususi Sayı 

Kaputeyn Norman’dan leffen takdim-i pişgâh-ı âlîleri kılınan 

tezkire ile ceride maktu’ u alınmış ceride maktu’ u kaputeyn Norman’ın 

ahiren neşr etmiş olduğu risaleden bahs olub Ermeni igtişaşının gayet 

vasi’ bir anarşişt tertibatından ibaret olduğu ve bunun asıl muharrikleri 

(tahrikçileri) İngiliz ve Ermeni cemaati bulunduğu mezkûr risalede 

görüldüğünden bu husus İngiltere’ce büyük bahislere sebeb olacağını 

bildirmektedir. Bu hale nazaran mezkûr risalenin hüsn-i te’siri olduğu 

anlaşıldığından ahiren Samsun tahkik komisyonuna dair kaleme aldığı 
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risalenin dahi neşri faideden hali olmayacağı varid-i hatır-ı acizanem 

olmağla ol-babda emr u irade hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fi 8 Ramazan Sene (1)313 ve fi 10 Şubat Sene (1)311 (22 Şubat 1896) 

 Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Tophane-i Âmîre Müşiri ve Umum 

Asakirin-i Şâhâne Nâzırı 

İmza: Şükrü 

 

İnlediğimiz arşiv belgelerinde Ermenilerin birçok örgüt kurarak 

ayaklanma faaliyetleri yürüttükleri köyleri basarak adam öldürdükleri, 

yol kestikleri vb. olaylara kalkıştıklarını gördük. 

 

Bu kez incelediğimiz belgede bahsedilen konu ise özü itibarıyla 

gizli bir örgüt olmakla birlikte kendi düşüncelerinde olmayan, destek 

vermeyen veya hükümet taraftarı olan Ermenileri öldürmek için 

kurulmuştur. 

 

Bu örgütün kurularak eylemlerde bulunmak üzere etrafa 

dağıldığına ilişkin bilgiler Romanya’nın Bükreş ve Fransa’nın Paris 

kentlerinde yayınlanan gazetelerde baş haber olarak yayınlanmıştır. 

Bundan haberdar olan konsolosluklar da gazeteleri Dış İşlerine 

Bakanlığına (Hariciye Nezareti) iletmişler ve tercümesinin yapılması 

sağlanmıştır. 

 

Bunun üzerine başlatılan araştırma ve incelemeler neticesi söz 

konusu gizli cemiyetin Beyoğlu’nda bulunan bir binanın bodrum katında 

toplantılar yaparak burada amaçları doğrultusunda çalıştıkları 

anlaşılmış. Burada yapılan aramada zehirli maddeler, kesici aletler, 

patlayıcılar ve silahlar bulunmuştur.   
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 535, Gömlek No: 9, 

Tarihi: 20 R 1313 (10 Ekim 1895), Konusu: Komitelere yardım etmeyen 

Ermenileri öldürmek maksadıyla Beyoğlu'nda kurulup ortaya çıkarılan 

Ermeni cemiyetine dair. 

 
Zabtiye Nezaret-i Celilesi’ne 

Fi 19 Rebiü’l-ahire Sene 1313 ve fi 27 Eylül Sene 1311 

 

Komitelerin tahrikatına (kışkırtma ve ayaklanmalarına) iştirak 

etmeyen mezhebdaşlarını katl maksadıyla Ermenilerden müteşekkil bir 

cemiyetin zahire ihraç olunduğu hakkında “Universal” gazetesinin 

efrenci (Rumi takvime göre) Eylül’ün yirmibiri tarihli nüshasında 

münderiç olub Bükreş Sefaret-i Seniyyesinin tahriratıyla hariciye 

nezaret-i celilesinden bâ-tezkere irsal kılınan bendin tercemesi sureti 

leffen savb-ı devletlerine irsal kılındığı beyanıyla tezkere… 

İşâret cânib-i müsteşârî mûcebince 
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Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi Aded 3305 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Marûz-i çaker keminleridir. 

 

Komitelerin tahrikatına (kışkırtmalarına) iştirak etmeyen 

mezhebdaşlarını katl etmek maksadıyla Ermenilerden mürekkeb teşkil 

iden bir cemiyetin zahire ihraç olunduğuna dair “Universal” Gazetesinin 

efrenci (Rumi takvim) Eylül’ün yirmibiri tarihlü nüshasında münderiç 

bend tercemesiyle beraber gönderildiğini ve bazı ifadatı havi Bükreş 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 21 Eylül Sene 1295 tarihli 

dörtyüzseksendokuz numerolu tahrirat ile melfufunun tercemeleri 

leffen takdim kılınmağla emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 

Fi 20 Rebiü’l-ahir Sene 1313 ve fi 27 Eylül Sene 1311 

Hariciye Nazırı Bende   
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Bâb-ı Âlî Nezaret-i Umur-ı Dâhiliye Terceme Odası 

Hariciye Nezaretine fi 21 Eylül Sene 1295 tarihiyle Bükreş sefâret-i 

seniyyesinden varid olan 489 numerolu tahriratın tercemesidir. 

 

Komitelerin tahrikatına (ayaklanmaya) iştirak etmeyen 

mezhebdaşlarını katl etmek maksadıyla Ermenilerden mürekkeb teşkil 

iden bir cemiyetin zahire ihraç olunduğuna dair “Universal” Gazetesinin 

bügünkü nüshasında münderiç bend tercemesiyle beraber leffen 

takdim kılındı. Bu münasebeyle şurasını dâhi arza müsaraat eylerim ki; 

“Donic Nasyonel” Gazetesi Paris’de neşr olunan “Tan” Gazetesinin şehr-

i halin onbeş ve onyedi numerolu nüshalarında “Memalik-i Şâhâne” 

serlevhâsı (yazı başlığı) tahtında münderiç bendleri fi 7/20 Eylül Sene 
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(12)95 tarihlü nüshasına harfiyyen nakl ve derç eylemişdir. Emr ü 

ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Melfuf bendin tercemesidir. 

 

Ermeni komitelerince hain add olunan bi’l-cümle eşhası katl 

etmek maksadıyla Beyoğlu’nda Ermenilerden mürekkeb teşkil iden bir 

cemiyet zahire ihraç olunmuşdur. Zabtiye Nezaret-i Celilesince 

hafiyelikle istihdam olundukları şüphe olunan birçok Ermenilerin 

ihbaren katl edilmiş oldukları malumdur. Cemiyet azası her ahşam bir 

hanenin mahzeninde ictima’ idiyorlar idi. Polis memurları Hançer, 

Rovelver ve dinamit ile memlu (doldurulmuş) humbaralar (patlayıcılar) 

ile semm’i havi (zehir içeren) birçok ufak şişeleri zabt ve müsadere 

etmiştir.    

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 337, Gömlek No: 114, 

Tarihi: 24 (R) Rebiü’l-ahir 1313 (14 Ekim 1895), Konusu: Sivas'da 

Ermeni ileri gelenlerini tehdit ile para toplayan iki ve eşkiyalık yapan 

dört Ermeni'nin tevkif edildiğine dair. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden varid olan telgrafname halli sureti 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

284 
 

Bir müddedden beri Ermeni erbab-ı fesedesinin Sivas Ermeni 

mu’teberan ve mütenevvilatından (zenginlerinden) bazılarına tehdid 

amiz bir varaka gönderüb derece-i servetlerine göre her birisinden yüz 

ve ikiyüz liradan daha ziyade noksan para istemekde oldukları ve 

mu’teberan-ı merkûmenin bazısı komite tarafından istenilen akçeyi 

vermiş oldukları ve hatta Sivas Ermeni murahhası Bedros Efendi’nin dahi 

bir hayli meblağ i’ta eylediği derece-i tevatüre varmış ise de bir takım 

mu’teberanın ne akçe i’tasına muvafakat ve ne de hükümeti haberdar 

etmeğe cesaret edemedikleri istihbar olunması üzerine suret-i 

mahsusada hafiye me’murları dolaşdırılarak fesede-i merkûme 

tarafından para tahsiline me’mur edilenlerden sarraf Hampar nam 

Ermeni çarşuda tüccardan Metvimirikyan namında birisinden 

ikiyüzyirmibeş lira taleb eder iken saye-i muvaffakat-vaye-i hazret-i 

hilâfet-penâhide sızıldısızca der-dest olunarak lede’l-isticvab merkûm 

Metvimirikyan kendisinden para istediğini havfından naşi (korkusundan 

dolayı) evvela inkâr ve ba’dehu (sonradan) verilen teminata binaen ikrar 

ve komitenin üç kıt’a mektubunu i’ta etmiş ve mu’teberan-ı merkumdan 

diğer ikisi dahi kendilerine gönderilmiş çakerilerine teslim eylemişdir. 

Mezkûr varakaların bazısı Sivas Ermeni ihtilâl komitesi ve bir takımı da 

Tanil (Danyal-Taniel) Çavuş nam reis-i eşkıya tarafından yazılmış olub 

bi’t-tercüme kaffesi tehdid amiz ise de ikinci kısımca olanların mail-i 

cemiyetleri İngiltere usûlü üzere ve dağlu çetesi namıyla teşkil 

edildiğinden ve istenilen parayı vermedikleri halde Karahisar-i Şarki 

Müddei-i Umumi Muavini gibi kendilerini de itlaf edeceklerinden 

bahisle bir takım tehdidatdan ibaret ve merkûm Tanil Çavuş ile İngiliz 

lirası şeklinde diğer mühürlerle memhur (mühürlü) bulunmuş olduğu 

gibi cem’iyyet-i mezkûre efradından oldukları icra kılınan tecessüsatdan 

(araştırmadan) anlaşılan Sivas’lı Markaryan Karabet ile refiki dahi yine 

hafiyeler marifetiyle bi’t-takib muvaffakiyyet-i celile-i Cenâb-ı Zıllullahi 

âsâr-ı bahresiyle dünki gün hükümet konağı civarında der-dest olunarak 

üzerlerinde bulunan evrak miyanında merkûm tanil tarafından elli lira 

talebine dair mektubla mealinde olub fazla olarak cem’iyyet-i 

mezkûrenin birinci müessisi (kurucusu) İngiltereli büyük bir zat olduğu 
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muharrer (yazılı) bulunan zarfsız bir kıt’a mektub ve Ermeni fesedesinin 

afvu âlî-i hazret-i padişahiye mazhariyetle (padişahın özel affı ile) 

hapisten tahliyelerini su-i niyetle telakki yolunda bir takım hezeyânı havi 

birkaç şarkı ve ba’zı nakarat-ı ihtilâl-cuyâneyi şamil bir de küçük varaka 

zuhur etmekle muamele-i kanuniyesi der-dest icra bulunmuşdur, 

ferman.  

Fi 1 Teşrin-i-evvel Sene (1)311  (13 Ekim 1895)  

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 136, Gömlek No: 91, Tarihi: 

28 Şaban 1313 (13 Şubat 1896), Konusu: Ermeni çetebaşı Tanıl Çavuş 

tarafından Şahinyan Agop ve Muhtar Patukyan Nezrit Ağa'ya 

Karahisar'dan yazılmış tehdit mektupları. 
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Hû 

Refetlü Efendi 

 

Şu mektubu yazmakdan maksad millet perverliğinizi anlamaktır. 

Bu serkeş ve dağ çetesi sizin için bedenen ve malen çalışmaktadır. Millet 

içün kan döküyoruz. İş bu küçük çete İngiltere usulünce ve dağ hareketi 

tertibatına muvafık ve büyük Hıncakyan’ın taht-ı tasdikinde olarak 

teşkil olunmuşdur. Dağ ser-askeri Tanil Çavuşun iktidarını gördünüz, 

zahir iderim. İşte Tanil Çavuş benim. Dağ kuşuyum. Ben Ermeni 

kahramanlarını tesci’ edeceğim (cesaretlendireceğim). Patukyan Bey’in 

evvelki meadin gecesinde mahv ve nâ bedid (öldürüp yok) edeceğiniz 

sinek denilen hayvanın üç aylık ömrü olduğunu biliyorsun. Senin o kadar 

da ömrün yoktur. Çarşıda ve mahallede ve her nerede rast gelir isen seni 

telef edeceğiz. Eğer senin namını bu dünyadan kaldırmaz isem benim 

ismime Tanil Çavuş demesinler. Eğer yaşamak ister isen Seyran 

Tepesinde bir dikme taş vardır. Anın altına yüz aded İngiliz lirası 

bırakınız. Şirket anı alır. Eğer vermez isen bilmiş olun ki hânmânını (evini, 

ocağını) viran edeceğiniz. Bu kadar kafidir. Fazlası bâis-i tasdi’dir (başı 

ağrıtır). Bu akçe hayatını muhafaza edecektir. Bu mektubu oku. Güzelce 

tefekkür et. Akçenin tedarikine bak. Göreyim seni git bunuda hükümete 

haber ver. Muhtarsın… 

Tanil Çavuş  Baş resimli bir mühür  Büyük bir mühür  

İşbu terceme aslına mutabıktır. 

Fi 2 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (14 Ekim 1895) 

Bende Müretcim  Mehmed Tevfik    
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Hû 

Şahinyan Agob efendiye hitaben yazılan mettub. 

Refetlü Efendi 
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Şu mektubu yazmaktan maksat millet perverliğinizianlamaktır. 

Bu şarkın ve dağ çetesi sizin içün bedenen ve malen çalışmaktadır. Millet 

için kan döküyoruz. İş bu küçük çete İngiltere usulünce ve dağ hareketi 

tertibatına muvafık ve büyük Hıncakyan’ın taht-ı tasdikinde olarak 

teşekkül olunmuştur. Dağ seraskeri Tanil Çavuş’un iktidarını gördünüz, 

zahir ederim. İşte Tanil Çavuş benim. Dağ kuşuyum. Ben Ermeni 

kahramanlarını tesci’ edeceğim (cesaretlendireceğim). Şahinyan Bey’in 

evvelki meadin gecesinde mahv u nâ bedid edeceğiniz sinek denilen 

hayvanın üç ay ömrü olduğunu biliyorsun. Senin o kadar da ömrün 

yoktur. Onmazlığın sebebiyle çarşıda ve mahallede her nerede rast gelir 

isen seni mahv edip dünyada gezdirmeyeceğiz. Eğer hânmânını (evini, 

ocağını) viraneye döndürmez isem benim ismime Tanil Çavuş deme. 

Yahud demesinler. Eğer yaşamak ister isen Seyran Tepesinde bir dikme 

taş vardır. Onun altına ikiyüz Osmanlı lirası bırak. Bu kadar kâfi. Fazla söz 

bais-i tasdi’dir (baş ağrıtır).     

 

Tanil Çavuş   Baş resimli bir mühür  Büyük bir mühür  

İşbu terceme aslına mutabıktır. 

Fi 2 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (14 Ekim 1895) 

Bende Müretcim-i vilayet  Mehmed Tevfik    

 Suşehri Kaymakamı iken Karahisar mutasarrıflığına vekâleten 

atanan Ahmet Hilmi Kalaç’ın anılarında da bahsedildiği gibi köylerinde 

kendi halinde yaşayan insanlar intihar etti görüntüsü verilerek 

öldürülmüşlerdir. Yapılan tahkikatte anlaşılmış ki bunlar Ermeni 

komitacıların isteklerini yerine getirmedikleri için öldürülmüşlerdir.   

 Aşağıdaki belgede bunlardan birisidir. Karahisar-i Şarki’deki 

Ermeni tüccarlar tehdid edilerek para istenilmiştir. 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 661, Gömlek No: 42, 

Tarihi: 15 (M) Muharrem 1314 (26 Haziran 1896), Konusu: Karahisar-i 

Şarki’de bazı Ermeni tüccarları tehdit ederek para talep eden Ermeni 

eşkıyasının yakalanıp yargılanması. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

289 
 

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden mevrud telgrafname halli 

Evvelki gice saat bir buçuk raddelerinde Karahisar-i Şarki 

kasabası Ermeni tüccarından Hustıroğlu Nazart’ın hanesine malumu’l-

esami dört Ermeni müsellah gelerek merkûm Nazart’a tehdid amiz bir 

takım sözler iradından sonra Hıncakyan tarafından muharrer ve gayr-ı 

mumza (imzasız) Ermenice bir varaka kıraat ve suret-i cebriye ve 

suretede atmış aded lira taleb etmekle beraber bu babda bir gûna 

malumat verecek olur isen telef ederiz demeleriyle muhafaza-i nefs içün 

meblağ-ı matlubeyi vermiş olduğunun merkûm Nazart’ın ba-istid’a 

beyan ettiği ve tahkikat-ı hakikiye icra kılınmakda idiğü mutasarrıf 

vekâletinden bildirilmek ve bu maddeye dair liva-i mezkûr polis 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

290 
 

komiserliğinden mevrud telgrafnamede şu keyfiyyetin üç dört günden 

beri Ermenilerde his olunan teşebbüsat-ı fesadiyye-i ciddiyyenin 

mukaddimesi (ciddi bir fesadın başlangıcı) olduğu ve parayı alanlardan 

birinin der-destiyle diğerlerinin aranmakda bulunduğu muharrer 

bulunmak ve mahalline tebligat-ı lazıme ifa kılınmış bulunduğu 

maruzdur.  

Fi 12 Haziran Sene (1)312 (24 Haziran 1896)  

Vali Halil   

 Ermeni komitacılar zamanla tehdid olayını öyle boyutlara 

vardırmışlardır ki, gizli saklı değil aleni meydan toplantılarında 

zenginlerini tehdid ederek kendilerine maddi destek olmadıkları 

takdirde öldürüleceklerini belirtmişlerdir. 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 523, Gömlek No: 114, 

Tarihi: 18 Cemaziye’l-ahir 1326 (18 Temmuz 1908), Konusu: Ermeni 

fesatçıların Şikago'da akdettikleri mitingde irad edilen nutuktan dolayı 

Amerika Hariciye Nezareti tarafından yapılan girişimler. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Aded 1311  

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Maruz-i çaker kemineleridir 

Bi’l-cümle Ermeni cem’iyet-i fesadiyesi vekilleri tarafından 

Şikago’da akd edilüb iş bu cem’iyetler mensubundan dörtyüz kişinin 

iştirak eylediği mitingde para i’tası suretiyle hareket-i ihtilaliyeye 

iştirakten imtina’ eden zengin Ermeniler aleyhinde irad edilen 

şedidü’l-meâl nutukların ve isimleri muharrir-i fesadeden iki şahsın 

alkışlandığı istihbar edilmesi üzerine bu gibi hareket ve tesvilata (kötü 

bir şeyi güzel göstermeye) nihayet verilmesi zımnında nezdinde icra-yı 

tesvilan olunan Amerika hariciye nezaretinin fesede-i mersumenin 

ahvalince kanunen müstelzim-i ceza bir (kanunen suç olan bir) hal ve 

harekat (davranış) görülür görülmez tedabir-i şedideye tevessül 

edilmesi zımnında evamir-i kat’iye i’ta edileceğini ve add edildiğini şamil 

ve Washington sefareti seniyyesinden varid olan 19 Haziran Sene (1)908 

tarihli ve doksan numerolu tahriratın tercemesi leffen takdim kılınmağla 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

Fi 17 Cemaziye’l-ahire Sene (1)326 ve fi 3 Temmuz Sene (1)324 Hariciye 

Nazırı Bende Kulları 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi Divan-ı Hümayun/1296 

Bi’l-cümle Ermeni cem’iyet-i fesadiyesi vekilleri tarafından 

Şikago’da akd edilen mitingde para i’tası suretiyle harekat-ı ihtilaliyeye 

iştirakden imtina’ eden zengin Ermeniler aleyhinde irad edilen 

nutukların ve isimleri muharrer fesededen iki şahsın alkışlandığı istihbar 

olunması üzerine nezdinde icra-i teşebbüsat olunan Amerika hariciye 

nazırının fesede-i merkumenin ahvalince kanunen müstelzim-i icra bir 

hal ve harekat görülür görülmez tedabir-i şedideye tevessül edilmesi 

zımnında evamir-i kat’iye i’ta edeceğini ve add edildiğini mutazammın 

Washington sefaret-i seniyyesinden mevrud tahrirat tercemesi hariciye 

nezaret-i celilesinin ol-babdaki tezkeresiyle beraber arz ve takdim kılındı 

efendim. 

Fi 18 Cemaziye’l-ahire Sene (1)326 ve fi 4 Temmuz Sene (1)324  

Sadrazam  
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Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Terceme Odası Aded 

Hariciye Nezaretine fi 19 Haziran Sene (1)908 tarihiyle Washington 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 90 numerolu tahriratın 

tercemesidir. 

Bi’l-cümle Ermeni cem’iyet-i fesadiyesi vekilleri tarafından 

Şikago’da bir miting akd edilerek iş bu kâynağa cem’iyet-i mezkûre 

mensubiyetinden dörtyüz kişi iştirak eylemiştir. Harekat-ı ihtilaliyeye 

sarf olunmak üzere iane cem’-i maksadıyla bundan birkaç vakt 

mukaddem Paris’den buraya gelmiş olan “Murat” nam mefasid dahi bu 

mitinge kabul edilmiş ve “Sason Kahramanı” deyu alkışlanmıştır. Para 
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i’tası suretiyle harekat-ı ihtilaliyeye iştirakden imtina eden zengin 

Ermeniler aleyhinde şedidü’l-meal bir takım nutuklar irad olunmuş ve 

bu nutuklar şiddetle alkışlandığı gibi Şikago cem’iyet-i fesadiyesinin 

teşkilatında mühim bir vazife ifa eden “Manok Zervinyan” nam şahıs 

mazhar-ı takdir (takdire mazhar) olmuştur. Keyfiyyetten haberdar 

olunur olunmaz hariciye nazırı Mösyö “Rut” bi’l-müraca’ (müracaat 

ederek) bu gibi harekât-ı tevessülatının netayiç-i muzırrasını tebeyyün 

(anlaşılmış) ve buna bir nihayet verilmesi esbabını istikmal eylemesini 

ricaya müsaraat eyledim müşarün-ileyh taleb-i vakıamı hüsn-i telakki 

eylemiş ve fesade-i merkumenin ahvalince kanunen müstelzim-i ceza 

bir hal ve harekât görülür görülmez tedabir-i şedideye tevessül edilmesi 

zımnında evamir-i katia i’ta edileceği vaad edilmiştir. Emr ü ferman 

hazret-i men leh’ül emrindir.  

 Aradan yıllar geçmiş ama komiteciler aynı taktiklerini ısrarla 

sürdürmüşlerdir. 1914 yılında Amerika’da Ermeni bir zengin işadamı 

kendisinden istenilen parayı vermediği için onu öldürmek üzere komite 

tarafından birisi görevlendirilmiştir. Fakat görevlendirilen kişi verilen 

emri uygulamayınca bu sefer onun da öldürülmesine karar verilmiştir.  

Arşiv Fon Kodu: HR. SYS. Dosya No: 2743, Gömlek No: 65, 

Tarihi: 27 Ocak 1914, Konusu: Bir Ermeni ihtilâl komitesinin istediği parayı 

vermek istemeyen Newyork’lu Ermeni zengin Karagözyan'ı öldürmekle 

görevlendirilen genç bir Ermeni’nin, emri yerme getirmediği için hain olarak 

kabul edilip uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasının, Boston'da bulunan 

Ermeniler arasında telaş ve endişe uyandırdığı. 

 
Tarih: 14 Kânun-i-sâni Sene (1)329  
27  Ocak (1)914  
Numara: 41753/1009 
Hulâsa: Amerika'da bir ihtilâl komitesi tarafından bir şahsın cerh edildiğine dair. 
 
Hariciye Nazırı Paşa Hazretlerinden, Dahiliye Nazırı Talat Beyefendi 
Hazretlerine, 
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Hınçakist veya Taşnaksutyun cemiyetlerinden birine mensub 
olduğu zannolunan bir ihtilâl komitesi tarafından New York'da mukim 
Ermeni cemaati ağniyâsından (zenginlerinden) Karagözyan Efendiye 
yedi bin dolar vermesi ve aksi hâlde kendisinin katli mukarrer olduğunun 
iş’ar edildiği ve muma-ileyhin meblağ-ı matlubu i’tadan imtina’ı üzerine 
fi’l-i katli icra edilmek üzere komitece bir şahsın memur edildiği ve fakat 
almış olduğu emri i’ta etmediği içün bu memurun katli takarrür ederek 
(kararlaştırılarak) geçen hafta Newyork’da merkûmun cerh edilmiş 
olduğu ve hükümet-i mahalliyece faillerin taharri edimekte 
(araştırılmakda) bulunduğu ve bu hadisenin Boston’da bulunan 
Ermeniler miyânında telaş ve endişeyi mucib olduğu ve bu babda bazı 
ifadeyi muhtevi (içeren) Boston Başşehbenderliğinden mevrud 6 Kanun-
i-sâni Sene (1)914 tarihli tahriratın sureti leffen tisyar edilmiş olduğunun 
beyânı siyakında tezkire-i senâveri terkim olundu efendim. 
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Ottoman Consulate General  
141 Milk Street Boston, Mass Numara: 308 
 
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 
Ma‘rûz-ı çâker-i kemineleridir, 

Çend gün akdem Newyork’da vuku’u bulan bir hadise-i cinaiye 

Boston Ermeni mehafil-i ticariyesinde elim bir te’sir hasıl etmiştir. 

Hıncakist veya Taşnaksutyun cemaatlerinden birine mensub olduğu zan 

olunan bir ihtilal komitesi Newyork Ermeni iğtişaşından Karagözyan 

Efendi’den yedi bin dolar taleb etmiş ve vermediği takdirde katl 

edileceğini makam-ı tehdidiyede kendisine ihtar eylemiştir. Amerika 

Ermeni mü’essesat-ı hayriyyesine senevi onbeşbin dolardan fazla ianat-

ı nakdiye i’ta etmekle milletdaşları meyanında kesb-i şöhret etmiş olan 

Karagözyan Efendi ihtilal komitesinin taleb ettiği akçeyi te’diyeden 

imtina’ eylediği cihetle komiteye mensup olan ve fakat ismini tahkik 

edeediğim genç bir Ermeni muma-ileyhi öldürmeğe me’mur edilmiştir. 

Genç Ermeni komitenin emrini icra etmediği veyahud edemediği içün 

komite tarafından hayin ad olunarak bunun da katline karar verilmiş ve 

geçen hafta Newyork şehrinde düçar-ı hücum olarak cerihadar 

edilmiştir. Keyfiyyetin hükümet-i mahalliyeye aksetdiği ve hükümetin 

katilleri taharri etmekle iştigal eylediği cümle-i istitla’at-ı 

acizanemdendir. Bu hadise fesad komitelerine fidye-i necat i’tasından 

imtina’ eden Ermeni agniyasını katl ile tehdid eden bir cem’iyyet-i 

hafiyyenin mevcudiyetine dâl olmak (delil) hasebiyle havza-i 

me’muriyet-i acizanem dahilinde bulunan Ermeniler meyanında telaş ve 

endişeyi meceb olmaktadır. Ol-babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-

emrindir.  

Fi 6 Kanun-i-sâni Sene 1914 (06.11.1914) 

Boston Başşehbenderi Avram Karzik53 

                                                           
53 Osmanlı Belgelerinde Ermeni Amerikan İlişkileri (1896-1919), Cilt II, T.C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Osmanlı Belgelerinde Ermeni Amerikan İlişkileri (1896-1919), Cilt II, T.C. 
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 Komitacıların bu tehdidleri öyle bir hal almıştır ki bağlı oldukları 
kiliselerin rahiplerini de kapsamaya başlamıştır. Gerçi Ermeni isyan 
hareketinde kiliseler yaptıkları propogadalarla ve diğer yardımlarıyla 
önemli katkı vermişlerse de aklı selim kişiler çıkıp da yapılanının doğru 
olmadığını beelirttiğinde onlara karşı da tahammülsüz davranılmıştır. 
Onlar dini görevlerini yapmaktan dahi menedilmişlerdir. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 18, Gömlek No: 27, Tarihi: 

27 (R) Rebiü’l-ahir 1332 (25 Mart 1914), Konusu: Hınçakyanların 

Ermeni kiliselerindeki rahipleri tehdit ettiği. 

 

                                                           
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Numarası 86, 2007 Ankara, s-194-196 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti İstidlalat Müdiriyeti 

Huzur-ı âlî-i Nezaret- penâhiye, 

Samsun ve Bafra’daki Ermeni kiliseleri rahiplerinden bazılarının 

azl ve tebdil edilmeleri sebebiyle Ermeni ahali arasında muhtelif 

cereyanlar hasıl eylediği (oluşturduğu) ve buna fırka gayretkeşliği de 

munzamm olarak (ilave olarak) Bafra’da Hıncakyanların şimdiki rahibi 

tehdid suretiyle kilisede icra-yı ayin etmesini men’ ettikleri ve bunun 

içün birkaç defa Ermeni partiğine her iki tarafdan telgraflar küşad 

edildiği anlaşıldığından mes’elenin ne mahiyetde olduğunun ve 

Hıncakyanların derece-i müdahaleleriyle maksadlarının bi’l-etraf iş’arı 

(etraflıca anlaşılması) lüzumunun mahallerine tebliğ buyrulması 

marûzdur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 11 Mart Sene (1)330 İstadlalat (Muhakemeler) Müdiri İsmail   

 

Dahiliye Nezareti  

Canik Mutasarrıflığına Şifre 
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Fi 11 Mart Sene (1)330 

Samsun ve Bafra’daki Ermeni kiliseleri rahiblerinden bazılarının 

azl ve tebdili Ermeni ahali arasında muhtelif cereyanlar hasıl ettiği 

(oluşturduğu) ve buna fırka gayret-keşliği de munzamm olarak (ilave 

olarak) Bafra’da Hıncakyanların şimdiki rahibi tehdid suretiyle kilisede 

icra-yı ayinden men’ ettikleri haber alınmışdır. Mes’elenin bi’t-tahkik 

seri’an inbası.  

Aşağıdaki belge ise daha önceki bir tarihe ait olmasına rağmen 

bu konuda yapılan mücadeleyi göstermesi açısından vurgulayıcı bir 

örnektir. Bu konuda tedbir alınmaya çalışıldığı ancak netice itibarıyla 

çokda başarılı olunamadığı anlaşılmaktadır.  

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 344, Gömlek No: 115, 

Tarihi:  13 (Ş) Şaban 1313 (29 Ocak 1896), Konusu: Ermeni sarraflarına 

ve muteberanına tehditnameler göndererek para isteyenlerin derdest 

edilmesi ve gazetelerde ilanı hakkında. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sâdâret Amedi-i Divan-ı Hümayun 

Ermeni sarrafan ve mu’teberanına tehdid-nameler irsaliyle para 

isteyenlerden der-dest olunan eşhasın esamisi ve haklarında zabıtaca 

icra olunan tahkikatı havi zabtiye nezaret-i celilesince bi’t-tanzim 

gazetelerle neşr olunmak üzere irsal olunan ilân-name suretinin 

takdimiyle ilanı 10 Şaban Sene (1)313 tarihinde ba-tezkere-i hususiye 

arz ve istizan kılınmışdı. İşbu tehdidler mürettiplerinin der-dest 

olunduğunun ilânı mu’teberan-ı muma-ileyhimin düçar oldukları havf ve 

haşyetin (korkunun) izalesini (ortadan kaldırılmasını) ve bu gibi ef’ale 

mütecasir olanların dahi kesr-i cüretlerini mucib olacağından bahisle 

mezkûr ilân-namenin neşri içün zabtiye nazırı paşa hazretleri tarafından 

beyan-ı ehemmiyet olunmakda bulunmuş ve bu kere de i’ta edildiği 

varaka-i ilâniye leffen arz ve takdim kılınmış olmağla bunun ol-suretle 

ilânı hakkında her ne vechile emr u ferman buyrulur ise mantuk-ı münifi 

infaz olunur efendim.  

Fi 13 Şaban Sene (1)313 ve fi 16 Kanun-i-sani Sene (1)311 (29  Ocak 

1896) 

Sadrazam  Rıfat 

Yarın çıkacak gazetelerin kısm-ı resmine derç olunmak üzere neşri 

cevaben sâdârete yazılmışdır. Fi 13 Şaban Sene (1)313 (29  Ocak 1896) 
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8.BÖLÜM 

ERMENİLERİN İSYAN İÇİN SİLAH VE PATLAYICI TEMİN ETMELERİ 

  

Yurt içinde ve dışında kurdukları sol eğilimli komitalarla 

kendilerine yöntem olarak silahlı mücadeleyi seçmiş olan ve Ermeniler 

bunun için çeşitli yol ve yöntemlerle silah ve patlayıcı malzeme teminine 

çalışmışlardır. Bu sürecin nasıl geliştiğine ve neler yapılmak istendiğine 

ilişkin yapılan yazışmalardan bir kısmını bu bölümde inceleyeceğiz. 

 

 Ermeni komitalarının Amerika’yı para toplama ve silah temin 

etme merkezi olarak gördüklerine ilişkin çok sayıda belge 

bulunmaktadır. 21 Haziran 1890 tarihli bir belgede Amerika'dan 

Ermeniler için gönderilen silahların Yunanistan üzerinden Zeytun'a 

nakledileceği istihbaratı alındığından Adana vilayeti dikkatli olmaları 

hususunda uyarılmıştır.54  

 
12 Temmuz 1893 tarihli bir yazışmada ise Haik adlı bir Ermeni 

gazetesinde yayınlanan bir yazıda Ermenilerin amaçlarına ulaşabilmeleri 

için silaha sarılmaları gerektiği ifade edilmiştir.55 

 

Ermenilerin amaçları ise bellidir. Anadolu’nun bir bölümünü 

Osmanlı’dan kopartarak kendilerine bir devlet kurmaktır. 18 Kasım 1893 

tarihli belgede Amerika’da bulunan komitacılar bunu açıkça ifade 

etmişlerdir. Yine Haik gazetesinde çıkan bir haberde Ermenilerin sadece 

Amerika’daki çıkarlarıyla değil, Osmanlı ülkesinin bir kısmının 

Ermenistan adıyla bağımsız hale getirilmesi konusuyla meşgul olduğu 

                                                           
54 A.MKT.MHM. 500/57, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri, 

(1839-1895), Cilt I, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Numarası: 85, Ankara 2007, s,32 
55 HR. SYS. 2851-29, a.g.e. s,59 
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belirtilmiştir.56 Kendilerine silahlı mücadeleyi yöntem olarak 

benimsemiş bir örgütün izlediği yöntemlere ilişkin belgelerde de çok 

teferruatlı bilgiler bulunmaktadır. 

 

Aşağıda bulunan 1890 tarihli belgeler bu konuda çok önemli 

bilgiler içermektedir. Üstelik bu bilgiler günümüze de ışık tutar 

niteliktedir. 1890’da Erzurum’da Ermeniler ile Müslümanlar arasında 

yaşanan olay çok iyi tetkik edilmesi gereken çok farklı boyutları olan bir 

olaydır. 

 

Erzurum’da bir kilise ve mektep de silah ve cephane imal edildiği 

şeklinde elde edilen bir bilgi doğrultusunda bahse konu yerlerde rahip 

ve okul müdürünün nezaretinde arama yapılır ve alınan haber 

doğrultusunda bir bulguya rastlanmaz. 

 

Ancak, ertesi günü kötü niyetlilerin yani provokatörlerin, 

kışkırtıcıların teşvikiyle dükkânlarını kapatan Ermeniler toplanarak 

gösteri yapmış, sonrasında da Müslümanların dükkânlarını 

yağmalamıştır. Gece olunca da Ermeni evlerinin damlarından ve 

kiliseden açılan ateş sonucu kilisenin önündeki Ermenilerden vurulanlar 

olmuş, halk daha fazla tahrik edilmek istenmiştir. Bunun üzerine şehre 

asker çıkarılarak sükûnet sağlanmıştır. 

 

Yapılan değerlendirmelerde belirtilen bir husus çok önemlidir. 

Askerde Rovelver olmadığı halde öldürülen Ermeniler Rovelver silahla 

vurulmuştur. Diğeri de asılsız ihbarı yapanın da bir Ermeni Papazının 

                                                           
56 HR. SYS. 2852-1, a.g.e. s,64-65 
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olduğundan şüphe edilmesidir. Bir diğer husus da bu olay sonrası 

Ermeni mezhepleri arasında olan husumetin büyümüş olduğunun 

belirtilmesidir ki bu da yaşananlar nedeniyle birbirlerine düştüklerini 

düşündürmektedir. 

 

Yaşananlar derinlemesine tahlil edildiğinde önceden 

tertiplenmiş bir oyunun oynandığı anlaşılmaktadır. Birileri asılsız bir 

ihbarla arama yaptırıyor, sonra karşı tarafı tahrik ederek olay 

çıkarttırıyor, o da yetmezmiş gibi kendi adamlarını öldürüp olayları daha 

da şiddetlendirmek istiyorlar. Neticede her iki taraftan da ölenler 

oluyor. Bu işleri planlayanlar da kontrolünü kaybetmiş kitleleri 

çarpıştırarak bu işten çıkar elde etmeyi umuyorlar. En önemlisi de 

toplumlar arasına husumet sokarak ileriye dönük olarak daha fazla 

çatışmaların fitilini ateşlemek için uygun ortam arıyorlar. Sanki bugün 

de bunları yaşıyoruz gibi. Zaman değişiyor ama senaryo hep aynı minval 

üzere yazılıyor. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.TKM. Dosya No: 18, Gömlek No: 19, 

Tarihi: 25 Za (Zilkade) 1307 (13 Temmuz 1890), Konusu: Erzurum’daki 

bir kilise ile bir mektepte silah ve cephane imal edildiği hususunda 

çıkan şayia üzerine yapılan tahkikatın Ermeniler tarafından protesto 

edilmesi Ermeni olayları ve bu konuda Hariciye Nezaretince 

sefaretlere iş’ar edilen tahrirat-ı umumiye. 
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Erzurum’da vuku’ bulan bir hadise mübalağa (abartı) 

olunmaktan hali kalmayacağı şüphesiz olduğundan hadise şu yolda 

cereyan etmiştir. Erzurum’da bir Ermeni kilisesiyle mektebde cebhane 

ve esliha (silah) i’mal olunduğu tahkik kılınması üzerine hükümet 

me’murları Rahib Kevork Ütüciyân ve Mekteb Müdürü Sanasaryan hazır 

oldukları halde orada taharriyat (araştırma) icra etmiştir. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00217.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0047.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

305 
 

Gazete Tercümesi 

Bu taharriyat neticesinde dâi-i şüphe bir şey bulunamadı 

hükümet bu neticeden dolayı memnun iken ferdası gün birçok 

Ermeniler, bedhahanın teşvikiyle dükkânlarını kapayub toplanmağa 

başladılar. Birkaç Müslüman mağazaları yağma edildi. Asayişi muhafaza 

içün asker-i şâhâne çıkarıldı. Yolda kilisenin önünde Toplanan müsellah 

(silahlı) adamlar ateş edüb bir neferi telef edüb (öldürüp) dört neferi 

mecruh ettiler (yaraladılar). Buna rağmen asakir-i şâhâne silah isti’mal 

etmediler (kullanmadılar). Şev (gece) esnasında evlerin damları 

üzerinde bulunan Ermeniler Rovelverler sıkub sokağa sokağa taşlar 

yuvarladılar. Kilisenin önünde bulunan Ermenilerden sekiz kişi Rovelver 

kurşunuyla vefat ettiler. Ve bir Ermeni dahi Müslümanların içerisine 

girmedikleri kiliseden atılan bir kurşundan fevt oldu. Ve diğer birisi 

dahi Ermeni evlerinden atılan kurşundan telef oldu asakir-i şâhâneden 

bir neferi Rovelverle müsellah değildi. Diğer altı Ermeni bıçak ve şişli 

bastonla telef oldu. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0063.jpg
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Ermenilerin arasında bulunan on şahıs da damlardan atılan taş 

veyahud sair alat-ı kati-a (kesici alet) ile başlarından mecruh oldular 

(yaralandılar). Atmış kadar Ermeni ilk kiliseden çıkanlar izdiham 

arasında hafifçe mecruh oldular (yaralandılar). Müslümanlardan iki kişi 

vefat idüb 45 kişi silah ve sopa ile mecruh oldular. Şu netayic (netice) 

tedkikat-ı tayyibe (iyi bir soruşturma) ile zahire (açığa) çıkmıştır. İttihaz 

olunan (alınan) tedabir sayesinde her tarafda sukûnet hüküm-fermadır 

(hükümrandır, sağlanmıştır). 

 
Şu resmi ahyarın hilafına söz söylemek niyetinde hiç değilim. 

Maa-haza (bununla beraber) şurasını ilaveten beyana mecburum ki bu 

sabah Erzurum’dan gelen Ermenilerin rivayetine nazaran 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0081.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0101.jpg
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Şu hadisenin encamı olarak telef (ölen) yahud mecruh olan 
(yaralanan) Ermenilerin adedi otuz beş kişiye baliğ oluyormuş. Bundan 
başka 20 Haziran tarihli karışıklık neticesi olarak otuz Ermeni tevkif 
olunub habse ilka’ olunmuşlar (konulmuşlar) imiş mevsukan (sağlam 
delile dayanır) rivayet olunduğuna göre hükümet-i seniyye 
me’murlarının Erzurum Ermenilerinden şüphelendiği husus Ermeni 
Katolik Patriği Azaryân’ın yanlış ihbaratı ve Erzurum’da bulunan vekilinin 
raportlarıyla kendisini aldattığı imiş. Çi faide (nasıl fayda) ki şu hadise 
Ermenilerin muhtelif iki mezhepleri arasında bulunan kin ve adavetin 
(husumet ve düşmanlığın) tezyidine (artmasına, çoğalmasına) çok te’siri 
olmuştur. Rahib Azaryân aleyhine olan hayali ithama müteallik olan 
şeylerden ben bile şüpheliyim. 
 

Komitalar zamanın tekniğine göre özel silahlar dahi 
yaptırmışlardır. 

 
Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2764, Gömlek No: 12, Tarihi: 

28 Ekim 1890, Konusu: Patlayıcı özelliği olup, zabıtaca ele geçirilen 
silahın yapıcısı Osmanlı uyruklu Ermeni makinist Avedis oğlu Boghos 
Davidyan'ın yakalanması. 
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Zabtiye Nezaret-i Âlîyyesinden fi 16 Teşrin-i-evvel Sene (1)306 

tarihiyle mevrud tezkirenin sureti 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

Vükelâ-yı fihâmi mahv ve emâkin-i emiriyeyi tahrib maksad-ı 

melanet-kârânesiyle Ermeni cem’iyyet-i fesadiyesi tarafından yaptırılıp 

bugün saye-i muvaffakiyyet-vaye-i hazreti padişahide zabıtaca ele 

geçirilen humbaralarla (patlayıcılarla) bile bağlanur ve otuzar kurşun 

atar dökme kuşakların amili orta boylu karakaşlı karagözlü siyah bıyıklı 

esmer benizli otuz iki yaşlarında Asitaneli makinist Avedis oğlu Boghos 

Davidyan nam şahıs fi 1 Teşrin-i-evvel Sene (1)306 tarihli pesavent ve fi 

2 Teşrin-i-evvel Sene (1)306 (14 Ekim 1890) tarihine tesadüf eden Salı 

günü vapur ile Varna’ya gittiği ve ordan Bükreş’e gideceği tahkikat-ı 

vakıadan ve Varna’dan gönderilüb elde edilen bir mektubdan 

anlaşılmasına ve merkûmun der-desti pek mühim ve lazım bulunmasına 

binaen ve serian Varna’ya ve Bükreş’e telgrafla tebligat-ı müessire 

icrasıyla merkûmun ucaleten (acil olarak) der-dest ettirilmesi esbabının 

istikmali ve keyfiyyetin emr u iş’arı ehemmiyet-i maslahata binaen arz 

ve beyan olunur. Ol-babda.  

 

Yurtdışından temin edilen silahların Anadoluya sevkinde 

limanların kullanımı tercih edilmiştir. Bu şekilde yollanan silah ve 

patlayıcılar ya yabancılara ait gemilerle doğrudan limana çıkarılarak 

buradan çeşitli yollarla gizlice iç kesimlere sevkedilmiştir ya da 

denetimden uzak sahil kısımlarına çıkarılarak yine aynı yöntemle 

amaçlanan yerlere ulaştırılmıştır. Karadeniz sahil ve limanlar bu konuda 

çokça kullanılmıştır. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2485, Gömlek No: 128, 

Tarihi: 29 Muharrem 1319 (18 Mayıs 1901), Konusu: Ermenilere 

dağıtılmak üzere Karadeniz’den Anadolu’ya silah ve cephane 
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geçirileceği haber alındığından Karasu sahillerinin korunması için 

gerekli tedbirlerin alınması.  

 
Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Fi 29 Muharrem Sene 1319 ve fi 5 Mayıs Sene 1317 (18 Mayıs 1901) 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Reside-i dest-i ta’zim olan 25 Nisan Sene (1)317 tarih ve beşyüzkırküç 

numerolu tezkere-i samiye-i sâdâret-penâhileri cevabıdır. 

 

Ermenilere li-ecli’t-tevzi Karadeniz’den Anadolu’ya külliyetli 

esliha ve cephane idhal edilmekde olduğu mevsukan (sağlam bir 

kâynaktan) haber alındığından son derece dikkat ve teyakkuzla ifa-yı 

hidmet edilmesi muktezâ-yı emr ü ferman-ı hümayun hazret-i hilâfet-

penâhiden bulunduğu beyanıyla Karasu sevahilinin muhafazasını te’min 

içün İzmid’de arâm-saz (yerleşik) süvari asker-i şehaneden bi’l-ifraz 

Karasu nahiyesine izama İzmid mutasarrıf ve kumandanlığınca lüzum 

gösterlen bir yüzbaşı ve mülazım-ı sâni ile otuz neferin sevki Bâb-ı Âlî’de 
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tensib edildiği halde bunların ikâmetine elverişli bir mahal tedariki yada 

dahiliye tertibatından tesviye olunmak üzere münasib barakalar inşası 

hakkında taraf-ı vâlâ-yı ser-askeriden takdim kılınan tezkerenin irsaliyle 

istifsar-ı mütalaa buyrulmuştur. Mezkûr kuvve-i askeriyenin sevki 

hakkında mutasarrıf ve kumandanlıkça göstereilen lüzum icabat-ı 

mahalliyeye müstenid olacağından ve fakat bu misillü barakaların inşası 

içün nezaret-i acizi tahsisatında karşıluk olmadığından arz ve beyan-ı 

keyfiyete ibtidar ve tezkere iadeten takdim ve tesyar kılınmıştır. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.    

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.S.. Dosya No: 38, Gömlek No: 56, 

Tarihi: 21 Ra 1320 (28 Haziran 1902), Konusu: Fişenk ve Revolver 

yakalatan Altunyan Kirkor Efendi’nin, çıkarıldığı nizamiye 

mahkemesince, memleketi olan Amasya’da gözetim altında 

bulundurulmasına karar verildiği. 

 
Trabzon Vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 383 

Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/02/image0022.jpg
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21 Şubat Sene (1)317 tarihiyle müverrahan mütekaddim 

(sunulan) telgrafname-i acizanemin zeylidir. Evrak-ı muzırradan dolayı 

mevkuf bulunan Kakik’in bulunduğu mağazanın direktörü Altunyan 

Kirkor Efendi Samsun tarikiyle Amasya’ya gider iken beraberinde 

götürmekte olduğu fındık çuvalında iskelede a’şar kolcuları tarafında 

icra olunan muayenesinde içinde yüz aded fişengin ve mağazasında da 

bir aded Rovelverin zuhur etmesi üzerine zabt ve müsadere olunarak 

kendisinin tevkif ve hakkında muktezi tahkikatın icrasıçün mahkeme-i 

nizamiyeye tevdi’ olunduğu Giresun kazası kaim-makamlığından 15 

Şubat Sene (1)317 tarihiyle müverrehan alınan telgrafnamede iş’ar 

kılınmış olduğunun berâ-yı malumar arz ve beyanına  ibtidar olundu. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 22 Zilkade Sene (1)319 ve fi 17 Şubat Sene (1)317  (2 Mart 1902) 

Trabzon Valisi Bende   

 
Hû 

Trabzon Vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 387 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/02/image0041.jpg
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17 Şubat Sene (1)317 tarihiyle müverrahan mütekaddim 

(sunulan) arizanın zeylidir. Fındık çuvalı içinde yüz fişengin ve 

mağazasında bir aded Rovelver bulunmasından naşi hakkında tahkikat-

ı kanuniye icrası içün mahkeme-i nizamiyeye tevdi’ olunan Altunyan 

Kirkor’un salifü’z-zikr Rovelver ve fişenk keyfiyetinden maada 

mahkemece bir gûna ilişki olmamasına mebni mahallinde taht-ı 

tarassutda (gözetim altında) bulundurulmak üzere ilk vasıta ile ve 

Samsun tarikiyle memleketi bulunan Amasya’ya i’zamı der-dest 

bulunduğu Giresun kazası kaim-makamlığının iş’arı üzerine berâ-yı 

malumat arz olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül 

emrindir.  

Fi 26 Zilkade Sene (1)319 ve fi 21 Şubat Sene (1)317  

Trabzon Valisi Bende Es-Seyyid Muhammed Kadri 

Fi 15 Haziran Sene (1)318 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/02/image0061.jpg
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Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadaret-penahiye 

 

Evrak-ı muzırradan dolayı mevkuf bulunan Kakin’in müstahdem 

olduğu mağazanın direktörü Altunyan Kirkor Efendi Samsun tarikiyle 

Amasya’ya gider iken beraberinde götürmekte olduğu fındık çuvalının 

iskelede aşar kolcuları tarafından icra olunan muayenesinde içinde yüz 

aded fişenk ile mağazasında bir aded Rovelverin zuhur etmesiyle zabt 

ve müsadere ve kendiside mehkeme-i nizamiyeye tevdi’ edildiği halde 

kendisinin mahkemece bundan başka bir gûna ilişiği olmadığı cihetle 

mahallinde taht-ı tarassudda bulundurularak ilk vasıta ile Samsun 

tarikiyle memleketi bulunan Amasya’ya i’zamı der-dest edildiği Trabzon 

vilayet-i aliyyesinden gelen iki kıt’a tahriratda izbâr edildiği tesri-i 

muamelat komisyonu ifadesiyle berâ-yı malumat maruzdur. Ol-babda. 

  

Aşağıdaki 1893 tarihli belge Ermeni olaylarını kışkırtan ve buna 

uyanların olayları tahrik etmek için neler yaptığına, nasıl yaptığına ışık 

tutmaktadır. 

 

Belgelerde Trabzon’dan Bafra’ya kadar uzanan deniz sahili 

boyunca silah ve memlekete girişi yasak olan yazılı doküman kaçakçılığı 

yapıldığını bunları önlemek için alınması planlanan tedbirler 

anlatılmaktadır. 

 

Ermeni Hıncak örgütünün Yunan tüccarları kullanarak Karadeniz 

üzerinden Anadolu’ya silah soktukları ve bunları iç kesimlere naklederek 

dağıttıkları anlaşılmaktadır. Bu husus diğer belgelere de yansımıştır. 

 

Keza Ermenileri isyana teşvik için Avrupa’da basılan gazeteleri de 

bu yolla getirdikleri görülmektedir. 
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Bunların farkına varan merkezi idareciler de ellerinde bulunan 

küçük, eski ve sayıca yetersiz gemilerle sahilin güvence altına 

alınamayacağını belirterek Karadeniz’in şartlarına uygun yeni gemi 

istemişlerdir. Ayrıca zabtiye takviyesi ile bazı yerlere ilave karakol 

inşasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzde Sahil Muhafaza 

dediğimiz birimin yaptığı işleri o günün şartlarında yapmaya 

çalışmışlardır. Buna rağmen Ermenilere çok sayıda silah ve cephanenin 

değişik yollarla getirildiği belgelere yansımıştır. Bu getirilen silahlar 

Amasya, Merzifon, Karahisar-i Şarki, Sivas, Erzurum, Erzincan ve diğer 

başka yerlere naklettirilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 154, Gömlek No: 11534, Tarihi: 

26 B 1310 (13 Şubat 1893), Konusu: Ermeni fesedesinin Canik sahiline 

çıkardıkları silah ve patlayıcıları Ermenilerin yoğun olarak bulundukları 

Amasya, Merzifon ve Hacıköy’e sevkinin önlenmesi için gerekli 

tedbirlerin alınarak bu konuda ilgili vilayetlerle muhabere olunarak 

gereğinin ifa ve neticesinin inbası. (Dahiliye; 10166) 

 
Ermeni komitacılarından ele geçirilen tüfekler 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 2 Şubat Sene 1308 (26 Receb 1310-13 Şubat 1893) 

Ermeni erbab-ı fesadının icrayı melanat maksadıyla memalik-i 

mahrusa-i şâhânenin içerü taraflarına nakil etmek teşebbüsünde 

bulundukları esliha ve ecza-yı nariyeyi (patlayıcı) Canik sahiline kemal-i 

suhuletle nakil ve oradan da herdürlü fedakârlığı ihtiyar ve me’murin-i 

hükümeti igfal ederek kesretle Ermeni milleti sakin bulunan Merzifon 

ve Hacıköyü ve Amasya kazalarına irsal edebileceklerinden bu gibi 

mefasid ve teşebbüsata karşu ittihazı muktezi tedabir cümlesinden 

olmak üzere oralarda istihdam olunacak me’murların erbab-ı gayretten 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0022.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

316 
 

(çalışkan) ve menfaat-i şahsiyelerine mağlub olmayacak 

takımdan intihabı (seçilmesi) ve Canik sahiline esliha ve eczâ-yı nâriye 

(patlayıcı) hamuleli (yüklü) sefainin (gemilerin) takarrübünü 

(yanaşmasını) men’ içün Samsun ile Bafra arasındaki Dereköy 

Bafra kazasından Alaçam nahiyesi iskelesi bulunan Gömenis nam 

mevkıalarda tütün ve tuz kaçağı ile  hayvanat sirkatinin (hırsızlığının) 

men’i zımnında mukaddema (bundan önce) tesis edilmiş olan 

karakolhaneler elyevm baki ise bir derece daha tahkimi 

Çaharşanba kazası sahilinin Karaboğaz mevkiinde yine sirkat (hırsızlık) 

ve kaçağın men’i vesilesiyle mükemmel bir karakolhane inşası lüzumuna 

ve karakol vapurunun o sahili daima dolaşması makasıd-ı memnuiyyeti 

(yasağın) muhafaza ve te’mine yardım eyleyeceğine dair Giresun kazası 

kaim-makamlığından varid olan 18 Receb Sene 1310 tarih ve ikiyüz 

yirmibeş numerolu tahrirat leffen irsali su-yi devletleri kılınmış tedabir 

ve mütalaat-ı meşruha (açıklanmış, izah olunmuş) münasib görünmüş 

olunduğundan bu babda Sivas ve Trabzon vilayetleriyle bi’l-muhabere 

serian telgrafla iktizasının ifa ve neticesinin inbasına himmet taraf-ı 

hazret-i mektûbiden emr buyurulmuştur. 
 

Belgelerde Ermenilerin illegal yollarla yabancı tüccarlar 

vasıtasıyla getirdikleri silah ve cephaneleri Karadeniz’de bulunan 

limanlardan kaçakçılar yardımıyla Anadolu’nun değişik yerlerine sevk 

ettirdikleri anlatılmaktadır. Bu kaçakçılıkta Yunanlı deniz tüccarlarının 

Ermenilere yardımı açıkça görülmektedir. Ayrıca Ermeni isyanının 

hazırlıklarının çok önceden yapıldığı da anlaşılmaktadır. 

 

 
Ermeni hareketi tam elli seneden beri başlamıştır. 
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1893’de Ermenilerce Avusturyadan satın alınan silah ve 

cephanenin İngiliz vapuru ile nakledileceği öğrenildiğinden bunların 

yurda sokulmaması hususunda dikkatli olunması uyarısı yapılmıştır. 

Daha önce okuduğumuz belgelerde müşahade ettiğimiz üzere 

kiliselerde toplanan paralar İngiltere’ye yollanarak silah, mermi ve 

patlayıcı alınması sağlanmış alınan bu malzemelerin Anadolu’ya 

sokulması için de çoğunlukla Yunan ve Rus vapurlarından 

faydalanılarak Karadeniz sahilleri kullanılmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 284, Gömlek No: 21237, Dosya 

No: 18 Ra 1311 (29 Eylül 1893), Konusu: Ermeni mefasidinin ve 

kaçakçılığın men’i zımnında Ordu ve Giresun ve Sürmene kazaları 

iskelelerinin temin-i inzibatı zımnında mevcud olup köhne olan Mesud 

ve Trabzon nam vapurların yerine mükemmel bir vapurun irsali. 

(Bahriye, Trabzon; 122) 

 

 
 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00221.jpg
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Ermeni mefasidine karşı ittihazı muktezi tedabire dair Giresun 

Kaim-makam-ı sabıkı tarafından takdim kılınan tahrirat üzerine 

akdemce şeref-tastir buyurulan tezkire-i samiye-i hazret-i 

sadaretpenâhileri mucibince cereyan iden muhaberat neticesinde 

Trabzon vilayetinden alınan tahrirat-ı cevabiyyenin leffiyle dâhiliye 

Nezaret-i Celilesinden takdim kılınan 5 Mayıs Sene 1309 tarih ve dört 

yüz seksen sekiz numerolu tezkire ve melfufu komisyon-ı acizanemize 

havale buyurulmağla mütalaa olundu. 

 

Vilayet-i müşarün-ileyhanın tahriratında vilayet zabtiye 

alaylarınca der-dest icra bulunduğu makam-ı sami-i fehimânelerinden 

iş’ar buyurulmuş olan tensikat neticesine değin Ordu ve Giresun ve 

Sürmene kazaları iskelelerinin te’min-i inzibatı zımnında kırk nefer 

muvakkat zabıta istihdamına ve vilayette mevcud olan üç vapurdan 

Mesud ve Trabzon namındaki vapurlar gayet ufak ve köhne (eskimiş) 

olduğundan sevahil-i vilayeti devr ve teftiş edilmek üzere mezkûr iki 

vapurun yerine oranın denizine mütehammil (dayanabilecek) seyrü’s-

seyr bir vapurun gönderilmesine lüzum gösterilmekde ve karadeniz 

sevahilinde kesirü’l-vuku’ olan kaçakçılığı men’ itmek üzere vilayet-i 

müşarün-ileyhanın vapur irsali hakkındaki iş’arının tervici ve Duyun-ı 

Umumiye İdaresiyle Maliye Nezaret-i Celilesinin iş’arına atfen Dâhiliye 

Nezaret-i Celilesinin ahiran tevdi’ buyurulan 1 Eylül Sene 1309 tarih ve 

bin altı yüz seksen iki numerolu tezkiresinde dermeyan kılınmakda olub 

ancak diğer mazabata ile de arz olunduğu üzere vilayet jandarmalarının 

nakliyle ve hidemat-ı asliyelerine irca’-i (geri döndürülmesi) ile polis 

efradının tezyidi hakkında şeref müteallik buyurulan irade-i seniyye-i 

hazret-i mülükâne mentuk-ı alisine tevfikan komisyonca umum 

sırasında vilayat-ı müşarün-ileyh kuvve-i zaptiyesinin dahi ta’dili 

kararlaştırılarak netice-i ta’dilatı havi mazbata der-dest takdim 
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bulunduğu halde bir tarafdan efrad artırılması cihetine kaydırılması tabii 

ise de yine icra-yı icabı ve vapur maddesi hakkında da bahriye Nezaret-i 

Celilesine emr-i i’tası menut-ı re’y-i rezin hazret-i sadâretpenâhileri 

bulunmuş ve evrak mevdu’ leffen takdim ve iade kılınmış olmağla ol-

babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 13 Rebiülevvel Sene 1311 ve fi 11 Eylül Sene 1309 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00411.jpg
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Marûz-i çeker-i kemineleridir ki; 

Ermeni mefasidine karşı ittihazı muktezi tedabire dair Giresun 

Kaim-makam-ı sabıkı tarafından takdim kılınan tahrirat üzerine 

akdemce şeref-varid olan tezkire-i samiye-i sadaretpenâhileri 

mucibince sebk iden istilama cevaben Sivas ve Trabzon vilayetlerinden 

alınan telgrafnameler 14 Şubat Sene 1308 tarihli tezkire-i acizanemle 

takdim idilmiş ve Sivas vilayetinden iş’ar olunduğu veçhile Harput 

cemiyet-i fesadiyesi reyisi Şahadan nam şahsın Anteb’e firarına delalet 

iden Samsun, Yunan acentesi İzmirli Yunan, Samsun’da vücudu muzırr 

görünmesine mebni hakkında muamele-i lazıme icra olunmak üzere 

sıfat-ı tabiatının tahkik ve izbarı Trabzon vilayetine yazılarak bu babda 

alınacak cevabın dahi bildirileceği ilave ve ityan olunmuşdur. Ol-babda 

cevaben şeref-varid iden 24 Şubat Sene 1308 tarihli ve iki bin dokuz yüz 

numerolu tezkire-i samiye-i fehâmet-penahilerinde salifü’z-zikr bulunan 

acentesinin tebdili Hariciye nezaret-i Celilesine tebliğ idilüb ancak kaim-

makam muma-ileyhanın cümle-i iş’arından anlaşıldığı üzere Samsun ve 

Bafra dâhilinde vaki karakolhanelerin tahkimi ve Çarşanba kazası 

sahilinde karakolhane mevkiine bir karakolhane inşası ve karakol 

vapurunun o sevahili dolaşması hususlarına dair bahis 

görülemediğinden bu cihetleri hakkında dahi icra-yı icabı emr ü izbar 

buyurulduktan naşi Trabzon vilayetinden tekrar istizah-ı keyfiyyet 

olunarak (ayrıntılı bilgi istenerek) cevaben bi’l-vürud sureti leffen 

takdim kılınan tahrirat mütalaasından rehin-i ilm-i sami-i fehamet-

penahileri buyurulacağı vechile dâhil-i vilayette te’mini muktezi (gerekli) 

olan mahallerden en mühimi Samsun iskelesiyle Samsun’dan içerüde 

İlyas köyü denilen mahal olarak Samsun’a gelecek vapurlara duhul ve 

huruç keyfiyyeti taht-ı inzibata (kontrol altına) alındığı misillü İlyas 

köyüne de karakol ikâme idilmiş ve Dereköy ve Komanis ve emsali 

mahallerin matlub derecede te’mini ise zabtiye zabitan ve efradına 
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muhtaç olub ma-mafih zabtiye alayları içün der-dest icra bulunduğu 

makam-ı sami-i vekâlet-penâhilerinden iş’ar buyurulan tensikat 

(eksiltme) neticesine intizar edilmeyerek en ehemmiyetli mevkianın 

te’mini esbabına tavsil (yardım) kılınmış olduğu ve sevahilde vapur 

dolaştırılması mes’elesine gelince vilayetde üç vapur mevcud ise de 

bunlardan Mesud ve Trabzon namındaki vapurlar gayet ufak ve köhne 

(eski) olub kabil-i isti’mal olacak (kullanılacak) yalnız İnebolu vapuru 

bulunduğundan ve bir vapurun yüz otuz mil mesafesi olan sevahil-i 

vilayetin teftişine âdem-i kifayeti aşikâr olduğundan salifü’z-zikr iki 

vapurun yerine oranın denizine mütehammil seriü’s-seyr bir vapurun 

gönderilmesi vilayetin haiz-i ehemmiyet olan noktaları Canik Sancağı 

sevahiline münhasır olmayarak Ordu ve Giresun ve Sürmene kazaları 

iskelelerinin dâhi te’min-i inzibatı muktezi (gerekli) bulunmasıyla netice-

i tensikata değin en mühim iskeleler içün kırk nefer muvakkat zabtiye 

istihdamına müsaade olunması dermeyan kılınmış olduğu gibi merkum 

Yeva’nın teb’a-i Osmaniyeden ve muhrik-i (yakıcı, yıkıcı) fesad ve 

mazanne su’ (kötülük) takımından bulunduğu ve ahiran Marsilya 

tarikiyle ve Yunan posta vapurlarından biriyle Trabzon’a götürülmüş ve 

an-asıl memalik-i şâhâneye duhûlü memnu’ (yasak) bulunmuş olan üç 

yüz bu kadar aded Ermenice Hıncak gazetesiyle Amasya ve Merzifon’da 

bazı Ermenilere yazılmış birçok mekatib-i muzırra Samsun’da 

merkûmun mahdumu Todoraki’ye teslim edilecek iken sehven 

Trabzon’a çıkarılması üzerine der-dest olunarak cihet-i adliyece 

tahkikat-ı lazımeye ibtidar kılındığı dahi vilayet-i müşarün-ileyhadan 

başkaca bildirilmiş olmağla şu hallere nazaran icra-yı icabatı menut-ı 

re’y-i rezin-i hazret-i fehimat-penâhileridir. Ol-babda emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l emrindir.  

Fi Gurre Zilkade Sene 1310 ve fi 5 Mayıs Sene 1309  

Nazır Umur-ı Dâhiliye Bende     
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Marûzu çaker-i kemineleridir ki; 

Trabzon’da mevcut olan üç vapurdan ufak ve eski bulunan 

Mesud ve Trabzon nam iki vapurun yerine oraların denizine 

mütehammil seriü’s-seyr bir vapurun gönderilmesi lüzumu vilayetin 

inzibatına müteallik bazı tedabiri havi Trabzon vilayetinden tevarüd idüb 

5 Mayıs Sene 1309 tarihli tezkire-i acizanemle suret-i takdim kılınan 

tahriratın bir fıkrasında gösterilmiş olmasına ve Karadeniz sevahilinde 

kesirü’l-vuku’ olan kaçakçılığı men’ itmek üzere vilayet-i müşarün-

ileyhanın vapur irsali hakkındaki iş’arının duyun-ı umumiye meclis 

idaresince rica olunduğu ve duyun-ı umumiye komiserliğinden 

bildirildiğinden bahisle icra-yı icabı bu kere de maliye nezaret-i 

celilesinden tevarüd idüb sureti leffen takdim kılınan 6 Ağustos Sene 

1310 tarihli beşyüz iki numerolu tezkirede ityan idilmesine binaen ifayı 

muktezası menut-ı müsaade-i aliye-i hazret-i sadâretpenâhileri 

bulunmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

Fi 2 Rebiülevvel Sene 1311 ve fi 1 Eylül Sene 1309 (13 Eylül 1893) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0067.jpg
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Hû 

Karadeniz sevahilinde kesirü’l-vuku’ olan kaçakçılığı men etmek 

üzere vapur irsali hakkında Trabzon vilayetinden vilayet-i celilelerine 

vaki olan iş’arın tervici hakkında duyun-ı umumiye komiserliğinden 

vukuu bulan müracaat üzerine sebk iden iş’ar-ı aciziye cevaben varid 

olan 1 Haziran Sene 1309 tarihli ve üç yüz on dokuz numrulu tezkire-i 

aliyye-i nezaret-penâhilerinde Trabzon’da mevcut olan üç vapurdan 

ufak ve eski bulunan Mesud ve Trabzon nam iki vapurun yerine oraların 

denizine mütehammil seriü’s-seyr bir vapurun gönderilmesi vilayetin 

ikaz-ı mahalliye müteallik olarak evvelce gönderdiği tahriratın bir 

fıkrasında taleb ve iş’ar olunasıyla keyfiyyetin huzur-ı sami-i cenâb-ı 

sadâretpenâhiye arz olunduğu izbar buyurulub ol-vechile mezkûr 

komiserlikle beyan-ı hal idilmişdi. Bu kere vilayet-i müşarün-ileyhanın 

ol-babda talep eylediği suretin icrası esbabının istikmali meclis-i idarece 

rica ve iltimas olunduğu izbar kılındığından icrası icabı hususunun savb-

ı sami-i asafanelerine tebliği meclis-i maliyeden ifade olunmağın ol-

babda.  

Fi 16 Ağustos Sene 1309 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0082.jpg
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Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 286, Gömlek No: 21436, Tarihi: 

22 Ra 1311 (3 Kasım 1893), Konusu: Siyans nam İngiliz Vapurunun 

Tuna-Avrupa Komisyonu’na mahsus olarak Sünne’ye nakl edeceği 

pamuk barutundan mamul yirmibin hartuçun Viyana tarikiyle nakl 

edilerek bundan böyle dahi bu gibi mevaddın Boğazlardan imrarına 

müsaade olunmaması. Ermeni müfsitlerin Avusturya’dan satın alıp 

Tiryeste’de depoladığı mühimmatın Ermenilerin meskun olduğu 

Osmanlı topraklarına sokulmaması için dikkatli olunması. (Hariciye, 

Tophane; 21436) 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0021.jpg
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Hariciye Nezaret-i ve Tophane-i Amire Müşiriyeti Celilelerine 

Fi 20 Ra Sene 1311 ve fi 20 Eylül Sene 1309 (1 Ekim 1893) 

 

Siyanis nam İngiliz vapurunun Tuna Avrupa komisyonuna 

mahsus olarak seneye nakl edeceği pamuk barutundan mamul yirmi bin 

hartuçun (barut kesesi) Tuna Nehrinin menba’ında işaretlerde isti’mal 

olunacağını (kullanılacağını) şahadetnâmenin gönderildiği beyanıyla 

Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale) Boğazından müruruna (geçmesine) 

müsaade olunması hakkında Kalas baş şehbenderliğinden gelen 

telgrafname tercemelerinin leffiyle  Hariciye Nezaret-i Celilesinden 

varid olan iki kıt’a tezkere varid olan arz ve 8 Ra Sene 1311 iki kıt’a 

tezkere-i devletleri lede’l-arz boğazlar hakkında müttehaz olan 

mahviyetten hüsn-i muhafazası elzem olub ale’l-husus Ermeni erbab-ı 

fesadı tarafından bu gibi vasıtalarla Ermeni sakin olan mahallere esliha 

ve mühimmat ve sair eczayı nariye idhal edilmekte ve ahiran Ermeniler 

tarafından Avusturya’da mübaya olunub (atın alınıp) elyevm 

Tiriyeste’de mevcud bulunan eslihanın (silahın) memalik-i mahrusaya 

idhaline meydan bırakılmaması madde-i mühimmesi dahi boğazlarca bir 

kat daha teyakkuz ve intibah (uyanık ve gözü açık olmak) üzere 

bulunmasını istilzam eylemekde olduğundan ve imrarı istizan olunan 

hartuçların Viyana tarikiyle de nakli mümkün bulunduğundan mezkur 

hartuçların men’-i idhaliyle beraber ba-dema dahi bu misillü mevaddın 

boğazlardan imrarına müsaade olunmaması hususuna irade-i seniyye-i 

cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyurulmuş ve icra-yı icabı 

nezaret-i müşarün-ileyhaya (ve) Tophane-i Amire Müşiriyeti Celilesine 

bildirilmiş olmağla müşiriyet nezaret-i celilelerince dahi ber-mantuk 

emr ü ferman-ı hümayun-ı mülükâne ifa-yı muktezasına himmet 

buyurulması siyakında tezkere… 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

326 
 

 
637 numerolu irade-i seniyesi mukayyidlerine verilmişdir.   

Fi 22 Eylül Sene 1309 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 307, Gömlek No: 229841, 

Tarihi: 25 Teşrin-i evvel Sene 1309 (6 Kasım 1893), Konusu: 

Amerika’dan gelen Ermenilerin getirdikleri silahları kaçakçılarla 

Samsun iskelesinden Anadolu’ya nakil ettirmesi. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0031.jpg
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25 Teşrin-i evvel Sene 1309 (6 Kasım 1893) 

Trabzon Valisine 

Amerika’dan avdet iden (dönen) Ermeniler külliyetlü silah ve 

fişenk getürüb Samsun iskelesinde tutmamak içün bunları kaçakçılar 

marifetiyle çıkartmakta ve muahharen (bilahare, sonradan) 

Samsun’dan memleketlerine hareketlerinde silah ve fişenkleri hariç 

şehirde istishab (götürmekte) etmekte olduklarından bu makuleler 

hariç şehirde takip ve taharri olundukları halde külliyetli silah der-dest 

edileceği ve bu kere Marsilya’dan Pake Kumpanyası vapuruyla Samsun’a 

gitmek üzere on beş Ermeni hareket idüb bunlar birçok Rovelver ve 

fişengi hamil oldukları haber virilmekle bâhâide (açıklık, meydan, alan) 

takayyüdat-ı (çalışmak) lazıme bi’l-icra neticesinin inbası. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 371, Gömlek No: 27785, Tarihi: 

23 Ş 1311 (1 Mart 1894), Konusu: Boşer tarafından Giresun’da Mıgırdıç 

Cevheryan namına 16 ve Trabzon’da Kalpakcidi Broter namına 14 ve 

Persborger tarafından Trabzon’da Bojacyan ve şürekası (ortakları) 

namına 14 sandık esliha gönderildiği Viyana Sefareti’nden işar 

kılındığından gerekli takayyüdatın icrasıyla silahların müsaderesi. 

(Trabzon) 
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Fi 23 Şubat Sene 1309 (7 Mart 1894) 

Trabzon Vilayetine 

Boşer tarafından Biruter vasıtasıyla Giresun Mıgırdıç Cevheryan 

namına on altı ve Trabzon’da Kalpakcidi Biruter namına on dört ve 

Persborger canibinden kezalik Biruner marifetiyle Trabzon’da Bozacyan 

ve şürekâsı namına on dört sanduk esliha gönderildiği Viyana sefaretinin 

iş’arından anlaşıldığından takayyüdat-ı kâmile icrasıyla esliha-i 

memnu’adan (yasak edilmiş silahdan) olunduğu halde müsaderesi… 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 376, Gömlek No: 28186, Tarihi: 

16 N (Ramazan) 1311 (23 Mart 1894), Konusu: Şenger ve arkadaşları 

tarafından Giresun’da Pisani biraderlere, Samsun’da J. Araklıyan’a ve 

M. F. Haryan’a, Adolf Vays Vener tarafından Giresun’da B. Kasabyan’a 

ve Şenger şürekası (ortakları) tarafından Rize’de N. Papadol’a ve Dak 
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nam Avusturya vapuruyla Samsun’a ve İspiro vapuruyla Trabzon’a, 

Ropitr vapuruyla yine Trabzon’a silah ve fişenk ve kapsül 

gönderildiğine dair Viyana Sefaret-i Seniyyesi’nden gelen cedveller. 

(Trabzon) 

 
Trabzon Vilayet-i Behiyyesine 

Fi 16 Ramazan Sene 1311 

Fi 11 Mart Sene 1310 

16 Şubat Sene 1294 tarihinde Şenger ve şürekası (ortakları) 

tarafından Giresun’da Pisani (Pissanos, aslen Gümüşhaneli olan bir Rum 

aile. Türkiye ile Rusya arasında ticaret yapıyorlardı) biraderlere bin beş 

yüz otuz kilo gram sikletinde (ağırlığında) PF markalı on altı sandık ve 21 
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Şubat Sene 1294 tarihinde yine Şenger ve şürekası tarafından 

Samsun’da J. Arakliyan’a dokuz yüz kırk kilogram sikletinde GA markalı 

on sandık ve 2 Şubat Sene 1294 tarihinde J. R. Klayet tarafından 

Samsun’da M.F. Haryan’a bin dört yüz kırk kilogram sıkletinde WV 

markalı on beş sandık tüfenk ve 11 Şubat Sene 1294 tarihinde Adolf Vays 

Vener tarafından Giresun’da B. Kasapyan’a dokuz yüz on kilogram 

sıkletinde mezkûr marka ile on sandık ve 6 Mart Sene 1294 tarihinde 

Şenger ve şürekası tarafından Rize’de N. Papadol’a bin iki yüz kilogram 

sıkletinde PW markalı on üç sandık Rovelver ve 2 Şubat Sene 1294’de 

Dak nam Avusturya vapuruyla dahi Samsun’a bir sandık kapsül ve 17 

Şubat Sene 1294’de İspiro vapuruyla Trabzon’a iki sandık fişenk ve 27 

Şubat sene 1294’de Ropirt vapuruyla yine Trabzon’a on sandık boş 

kapsül ve yine o tarihde ve o vapurla Samsun’a beş sandık kapsül ve 28 

Şubat Sene 1294 tarihinde Salaş vapuruyla Trabzon’a iki sandık fişenk ve 

3 Mart Sene 1294 tarihinde Österreic’de (Avusturya) kain Waffen 

Fabric’de (Silah Fabrikası) Holman ve Siligman vasıtasıyla Trabzon’da 

barber (hamal) Broz’a bin üç yüz otuz kilogram sıkletinde BB markalı on 

dört sandık fişenk gödürülmüş olduğu Viyana sefaret-i seniyyesinden 

bi’l-vürud Hariciye Nezaret-i Celilesinden suret-i tercemeleri irsal kılınan 

cedvellerde gösterilmiş olduğundan bunlar hakkında dahi emsali gibi 

takayyüdat ve muamelat-ı lazımenin icrasına himmet eylemeleri 

siyakında terkim-i nemika-i hulusveriye ibtidar olundu. 

 

 Anadolu’ya silah sevkiyatında Kafkasya hattı da kullanılmıştır. 

Tiflis ve Bakü bu sevkiyatta önemli sevkiyat merkezleri olmuştur. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 729, Gömlek No: 6, 

Tarihi: 5 M 1312  (9 Temmuz 1894), Konusu Ermeni çetesi tarafından 

Bakü’den Van’a mühimmat gönderildiği. 
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Trabzon, Erzurum, Bitlis, Musul, ve Van vilayetlerine şifre 

Fi 23 Haziran Sene 1310 

 

20 Haziran 1310 tarihiyli telgrafnâmeye zeyldir. Bakü’den Van’a 

gönderilen Buğday çuvalları derununda bir miktar hartuc (barut 

kesesi) bulunduğu ve erbab-ı fesaddan iki kişinin dahi çuvallarla birlikde 

gideceği haber alındığına dair Tiflis Baş Şehbenderliğinin telgrafnâmesi 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00253.jpg
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lede’l-arz bu suretle vukuu bulan teşebbüsat-ı mefsedet-kârânenin önü 

alınmak içün derununda icra-yı mefsedete alet olmak üzere bu makule 

mevadd-ı muzırra bulunan eşyanın kira namına gönderildiğinin bi’t-

tahkik anın mes’ul tutulması icab edeceğinden van’a gönderilen bu 

çuvallar kimlerin namına irsal kılınmış ise anların ve ba’de-izin 

gönderilecek eşyanın kemal-i dikkatle muayenesiyle derunlarında olub 

da mevadd-ı muzırra bulunduğu görüldüğü halde tebeyyün ettirilecek 

mürsel-ileylerinin mes’ul tutularak teşebbüsat-ı mesfedet-karaneye 

meydan verilmemesi ve birde Ermeniler yalnız bir noktada değil birçok 

mahallerde icra-yı mefaside sa’y u devam etmekte (çalışmakta) 

olduklarından bu habislerin ilka’at mefsedet-karanelerinden meferr 

(kaçınmak) içün hükümet tarafından irae şiddet olunmak (şiddet 

göstermek) ve tesvilat (kötü bir şeyi güzel göstermek) ve tahrikat-ı 

hariciyeye (dışarıdan kışkırtmaya) meydan verilmemek lazımeden 

olmasıyla me’murin-i aidesi canibinden bu babda asla tekasül 

gösterilmeyerek iltizam-ı kemal-i dikkat ve basiret olunsun. Ve 

memurin aidesinin müsamahası eseri olarak bir mahalde ihlal-i 

asayişe badi (sebep) bir hal ve hareket zuhur edecek olur ise memurin-

i muma-ileyhin mes’ul tutulacaklarının iktiza edenlere ta’mimen 

iş’arı mukteza-yı irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhiden savb-ı 

hükm-i celileye dahiliye nezaretiyle rusumat eminliklerine ve vilayat-ı 

lazımeye bildirildiğinden oraca da ber-mucib irade-i seniyye-i icra-yı 

icabı… 

Bâ-işaret-i âliyye 

İşbu müsveddenin imzalı mümeyyizi keşide olunmak üzere alınmışdır. 

Not: Koyu olarak belirtilen kısım belgenin sağ tarafına araya ek olarak 

yazılmış kısımdır. 
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Bâb-ı Âli Daire-i Hariciye Mektûbi Kalemi Aded 1206 

Hû 

Huzur-ı Meal-i Mevhur Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Maruz-i çaker kemineleridir 

Bakü’den Van’a gönderilen otuzüç aded Buğday çuvalı 

derununda bir miktar hartuc (barut kesesi) bulunduğunu ve erbab-ı 

fesaddan Kivorg Ahramyan ve Murat Kundakyan nam şahısların iş bu 

çuvalların arkası sıra gidecekleri istihbar kılındığı mutazammın Tiflis Baş 

Şehbenderliğinden varid olan telgrafnâmenin tercemesi 29 Zilhicce 

Sene 1311 tarihli tezkere-i acizânemle takdim kılınmıştı. Merkumların 

Der-saadet’den Kıbrıs ceziresine ve oradan Eçmiyazin’e bi’l-garime güya 

Van’da bulunan kaht-ı zedegâna (kıtlıktan zarar görenlere) tevzi etmek 

(dağıtmak) üzere Eçmiyazin’den alub yola çıkardıkları mezkûr çuvallar 

derununa bir hayli fişenk vaz’ ettikleri istihbar olunması üzerine Trabzon 

vilayeti âliyesi marifetiyle Erzurum ve Van vilayetlerine telgrafla iş’ar-ı 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00425.jpg
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keyfiyyet olunduğunu şamil mezkûr baş şehbenderlikten bu kere alınan 

17 Haziran Sene 1310 tarihli ve elli numerolu tahriratın sureti dahi leffen 

arz ve tesyir olunmağla emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 5 Muharrem Sene 1212 ve fi 27 Haziran Sene 1310  

Hariciye Nazırı Bende   

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbi Kalemi 

25 Ca Sene 1311 ve fi 17 Haziran 1310 tarihli Tiflis Baş 

Şehbenderliğinden mevrud tahriratın suretidir. 

Bugünkü tarihli telgrafnâme-i ubeydanemle arz ve iş’ar kılınan 

“Kivorg Aharimyan” ve “Murad Kundakyan” nam müfsidlerin evvela 

Der-saadet’den Kıbrıs ceziresine oradan Eçmiyazine bi’l-garime (borçlu 

olarak) güya Van’da bulunan kaht-ı zedegâna tevzi’ etmek üzere 

Eçmiyazin’den alub Van’a irsali zımnında yola çıkardıkları otuzüç çuval 

buğday derununda bir hayli fişenk vaz’ ettikleri muhbir-i mahsusun 

cümle ifadatından bulunmağla Trabzon vilayet-i aliyyesi marifetiyle 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00617.jpg
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Erzurum ve Van vilayetine bâ-telgraf iş’ar-ı keyfiyyet kılındığı beyanıyla 

terkim ve takdim ariza-i kemteriye müsaraat olundu ol-babda. 
 

Ermenilerin kutsal saydıkları ve yüzyıllardır bağlı oldukları en 

büyük kiliseleri olan Erivan bölgesindeki Eçmiyazin Kilisesinin 

Katogigosu Mıgırdıç Kırımyan tarafından kilise adına toplanan yüzbin 

Rublenin yalnız bin Rublesi kilise sandığına verilmiş geriye kalan doksan 

dokuz bin Rublesi silah satın alınması için İngiltereye gönderilmiştir. 

 

Satın alınan bu silahların Rus limanlarından Tiflise oradan da 

Kafkasyaya ve İran üzerinden Anadoluya sokulması hedeflenmiştir. 

Anadolu’ya ve diğer Osmanlı topraklarına sokulan silahların da Ermeni 

fesad cemiyetlerine sevki sağlanarak isyan hareketlerinde kullanılacağı 

açıktır. 

 

Bundan önce incelediğimiz belgelerde Yunan ve Rus gemilerinin 

kullanılarak silah ve cephanenin Karadeniz limanlarına çıkarılarak gizlice 

doğrudan Anadolu’ya sevk edilmeye çalışıldığını görmüştük. Buradaki 

tedbirlerin artırılması Anadoluya silah sokulması için başka yol 

arayışlarına girildiğini göstermektedir. Hatta Anadolu’da silah imal 

edilmesi için de çalışmışlardır. 

 

Diğer taraftan kilisenin tutumu da çok dikkat çekicidir. Başından 

beri misyonerler önce kiliselerle temas kurmuş kimisini mezhep 

değişikliğine ikna etmiş, ondan sonra da sağladıkları yardımlarla isyana 

destek vermişlerdir. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 729, Gömlek No: 16, 

Tarihi: 21 L 1312 (17 Nisan 1895), Konusu: Kayseri ve Sivas 
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vilayetlerinde kaçak olarak imal edilen barutun Haçin ve Zeytun 

Ermenilerine ulaştırıldığı ve eski tüfeklerin geliştirilerek eşkıyaya 

satıldığı yolunda ihbar alınması üzerine ilgili birimlerce gerekli 

tahkikatın yapılması. 

 

 
Tophane-i Amire Müşiriyet-i Celilesine 

20 Şevval Sene 1312 

Kayseriye ve Sivas cihetlerinde Güherçile kaçakçılığı tezayüd 

edüb (çoğalıp) şurada burada ocaklar peyda olduğu ve yapılan 

barutların Zeytun ve Hacin ve mahal-i sairede Ermeniler arasında 

revaç bulduğu ve esi tüfenklerin Martini haline ifragı (dönüştürülmesi) 

ile eşkıyaya satıldığı hakkında verilen ihbarnâmenin leffiyle varid olan 

28 Rebiü’l-ahir Sene 1312 tarihli ve yüz elli üç numerolu tezkere-i 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0011.jpg
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devletleri üzerine tahkikat ve tetkikat açılması Haleb, Sivas , Ankara ve 

Adana vilayetlerine tevcih ve iş’ar olunmuşdu. Ol-babda tedabir-i 

teyakkuz-karaneden durulmadığı hakkında bazı ifadeyi havi Adana 

vilayetinden tevarüd eden telgrafnâmelerin sureti leffen savb-ı 

daiyelerine irsal kılınmış ve diğer vilayetlerden gelecek cevabnâmelerin 

dahi irsali tabii bulunmuş olduğu beyanıyla tezkere 

Evrak müdiriyet-i aliyesi ifadesi mucebince 

 
Haleb, Sivas, Ankara ve Adana vilayetlerine şifre 

18 Teşrin-i-evvel Sene 1310 

Kayseriye ve Sivas cihetlerinde güherçile (barut yapımında 

kullanılmaktadır) kaçakçılığı tezayüd edüb şurada burada ocaklar peyda 

olduğu ve yapılan barutların Zeytun ve Hacin ve mahal-i saire 

Ermenilerince revaç bulduğu ve eski tüfenklerin Martini haline ifrag ile 

eşkıyaya i’ta kılındığı ihbar edilmiş olmağla seri’an tahkikat-ı lazıme 

icrasıyla neticesinin iş’arı… 

İşaret-i müsteşâri mucebince…   

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0023.jpg
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Hû 

Tophane-i Amire Müşiriyeti Mektûbî Kalemi Aded 153 

Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki; 

Anadolu’da ve ale’l-husus Kayseriye ve Sivas dahilinde icra-yı 

nariyeden olan Güherçile kaçakçılığı tezayüd ederek orada burada 

ocaklar peyda olub yapılan barutların kısm-ı azamı Zeytun ve Hacin ve 

nevahi-i saire Ermenilerince revaç bulunduğuna ve tafsilat-ı saireye dair 

Kayseriyeli Mükremin Efendi tarafından i’ta olunub Der-saadet merkez 

ve birinci fırka-i hümayun kumandanlığından bâ-tezkere irsal kılınan 

varaka-i izbariye mündericatı vakıa mutabık ise celb-i nazar-ı dikkat ve 

ehemmiyet göründüğünden ve işin önü alınması dahi hükümet-i 

mahalliyeye ait vezaifden olduğundan mezkûr varaka manzur-ı sami-i 

hazret-i fehimat-penâhileri buyurulmak üzere Tophane-i Amire Meclis-i 

Harbiye Dairesi ifadesiyle aynen ve leffen takdim kılınmağla iktiza-yı 

halin ifa ve neticesinin savb-ı acizaneme emr ü iş’arına müsaade-i aliye-

i daver-i a’zamileri şâyân buyulmak babında emr ü ferman hazret-i men-

leh’ül emrindir.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0032.jpg
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Fi 28 Rebiü’l-ahir Sene 1312 ve fi 16 Teşrin-i-evvel Sene 1310 (29 Ekim 

1894) 

Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Tophane-i Amire Müşiri ve Umum 

Mekatib-i Askeriye-i Şâhâne Nâzırı Bende Zeki Paşa 

 
Hû 

Devlet-i aliyemizin Anadolu kıt’asında icra-yı nariye cinsinden 

Güherçile fabrika-i hümayunu Konya vilayetiyle Kayseriye Sancağında 

olub Kayseriyece olan malumatı ihbar-ı keyfiyyet kabilinden arz ederim. 

Nefs-i Kayseriye’de Güherçileci esnafından seksen hariç kaza ve kurada 

yetmişi mütecaviz Güherçile ocağı olub dahil-i kasabada bulunan ocak 

sahipleri beher hafta başında Daharcı’daki ocak sahipleri iki üç mah 

zarfında ihracatları olan Güherçileyi fabrika-i hümayuna ve dört kantar 

teslim ederler. Halisi doksanbeş ayar Güherçilenin beher kıyyesi üç 

guruş yirmi para hesabıyla fabrika-i hümayuna füruht   ettiklerinde 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image004.jpg
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(sattıklarında) akçelerini ahz ederler. Binaen-aleyh hariçde bulunan 

ocakların mesafeleri fabrika-i hümayuna sekiz saatten otuz saate kadar 

mesafe olduğundan i’mal idüb çıkardıkları Güherçilenin nısfını fabrika-i 

hümayuna teslim ederler ise diğer nısfını (yarısını) kaçakçılık eden eşkıya 

güruhuna mahfiyyen (gizlice) beher kıyyesini (1282 gramını) beş kuruşa 

kadar füruht ederler. Şu birkaç sene zarfında Güherçile kaçağı şöyle 

tezayüd etmektedir ki Haçin, Zeytun, Yarpuz, Gürün, Sis ve Van vilayat-

ı sairenin her cihetine sirayet etmiştir. Mütecasirlerinin de kısm-ı küllisi 

Ermeni eşkıyalarından olub mezkûr eşkıyalar beher sene otuz kırk bin 

kıyyeyi mütecaviz Güherçileyi mahfiyyen salifü’z-zikr mahallere sevk 

etmekte ve fabrika-i hümayundan idare-i küllisine halel getirmekde 

olduğu cümle-i tahkikattandır. Bu faile mütecasir olanlar geçen seneki 

Ermeni vakıasından beri Güherçilenin hüsn-i sevkinde gazyağı 

tenekelerine doldurub üzerlerine iç yağı dondurub sevk etmek ve 

bazıları çöp, boya ve pamuk yükü içinde her biri bir dürlü hiyle ile sevk 

edilmektedir. Barut imalatına gelince Haçin ve Zeytun taraflarında bazı 

fabrikalarda barut imal idilüb ve arabalar ile taraf taraf sevk ve füruht 

edilmektedir (satılmaktadır). Eşkıyayı merkumların şirket-i 

fesadiyelerine sebebiyet veren ecza-yı nariyenin (yanıcı-patlayıcı) bu 

kadar tezayüd etmesinden (artmasından) ileri gelmektedir. Böyle ecza-

yı nariye cinsinden olan Güherçilenin ahara füruht olması barut 

nizamnâmesinin madde-i mahsuslarına tevfikan mugayir-i nizam olduğu 

malum-ı devletinizdir. Güherçile kaçağının bu kadar tezayüd etmesi elan 

fabrika-i hümayunun dahil ve hariç seyyar me’muru olmadığından ileri 

gelmektedir. Yoksa fabrika-i hümayunun müdiriyeti hakkında şikâyet 

maksadına mebni olmayub ve hemde fabrika-i hümayunda me’muriyet-

i müstahdemesinde bulunan me’murin ba’id mesafelerden böyle bir 

hile ile sevk olunan Güherçileden malumatı olmayacağı aşikârdır. 

Bununla maksad Güherçilenin beher kıyyesini dört buşuk guruş 
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hesabıyla fabrika-i hümayuna teslim ederle ise de müdir-i esbak kaim-

makam İzzetli Servet Bey zamanı esnafın meyanında vukua gelen 

münazaada Güherçilenin kıyyesinden ceza-yı tenzilat vukuu bulmuş 

tekrar doksan beş senesi muvakkaten ve bu on üç paralarını dahi tenzil 

etmiş. Şu halde Güherçilenin beher kıyyesinden (okkasından 1282 gram) 

kırk para tenzil ederek üç buçuk guruşa tedenni ettirmiş (indirmiş) ise 

de bu kere Güherçileyi mahfiyyen (gizlice) ahara fazla baha ile füruht 

ettirmeye mecburiyet hasıl eylemiş. Martini tüfenk imal ettikleri bahse 

gelince eski şişhane tüfenklerin timurlarını beğlik Martini gibi elyevm 

imal edüb taraf-ı taraf-ı eşkıya yedine sevk edilmekte ve bazı kırma 

kapaklı tüfenkler imal etmekte olduklarından bu hakka dair malumat-ı 

acizanemi icmalen arz eylerim. Hin-i isticvabda vakiü’l-hale mutabık 

tafsilatını yegân yegân (teker teker) arz etmekle ol-babda emr ü ferman 

hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Fi 24 Eylül Sene 1310  Bende Kayseriyeli Huzurluzâde Mükremin Kulları 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0051.jpg
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzma Telgraf Odası 

Adana vilayetinden varid olan şifreli telgrafnamedir. 

 

Cevap 18 Teşrin-i-evvel Sene 1310 devair-i vilayetin (vilayet 

dairelerinin) her hali şayân-i i’tina ve ıslahı bir derecedir. Ez-cümle 

buraya muvasalat-ı ubeydanemden (gelmemden) beri icra edilmekte 

olan tahkikat-ı hikâyeye nazaran Ermenilerin birkaç seneden beri hayli 

esliha ve cebhane tedarik eylediklerine yakin (bilgi) hasıl olmakda ve 

şimdi bunların mümkün mertebe zahire ihracıyla ıslahı esbabının 

istikmaline sarf-ı mukadderat olunmaktadır. Beyan buyurulan Martini 

dahi sem-i samilerine vasıl olduğu gibi olmak ihtimal-i kavisiyle (kuvvetli 

ihtimalle) beraber elan mahbus bulunan Ermenilerden bazılarının 

ifadat-ı vakıaları da bunu te’yid ediyor. Vakığa kuvvet olmaksızın ale’l-

devam takib edilmekte olan tahkikat-ı tafsilat ba-dema arz ediliyor. İnşa-

Allah fikr-i âliyi tahdiş edecek (incitecek) surette bir güne harekete 

meydan vermeksizin bu babdaki mefasid vesaire hakkıyla zahire 

ihracıyla mütecasirelerin mücazat-ı kanuniyelerinin icrasına sarf-ı 

mukadderetle asayişin muhafazasına i’tina kılınacağını te’min ederim. 

Ferman.  

Fi 19 Teşrin-i-evvel Sene 1310 Vali Faik 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sâdâret Mektûbî Kalemi 

Adana vilayetinden mevrud şifreli telgrafnamedir. 

 

19 Teşrin-i-evvel Sene 1310 tarihli telgrafnâme-i çakerânem 

lahikadır. Barutun Hacin’ce revaç bulunduğuna dair bir güna malumata 

dest-res olunamayub (malumat alınamayıp) ancak Sivas vilayetinin 

Aziziye kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ile Çelikbilek kazasında 

bazı kesan müceddeden eski tüfenlerden tebdilen Martini imal ile 

öteye beriye sattıkları ve ekseriyet üzere eyadi-i erbab-ı şekâvete 

geçtiğinin tahkik olunduğu Kozan mutasarrıflığından cevaben iş’ar 

kılındığı bu-babda icra-yı te’kidat ve teftişatdan geri durulmaması 

mutasarrıflığa tekrar tekiden bildirildiği maruzdur. Ferman. 

Fi 8 Teşrin-i-sâni 1310 (20 Kasım 1894) Vali Faik 

  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image006.jpg
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 729, Gömlek No: 8, 

Tarihi: 23 Z 1312 (17 Haziran 1895), Konusu: Ermenilerin Avrupa’dan 

Rusya yoluyla Anadolu’ya silah sokmaya çalıştıklarının haber alınması 

üzerine ilgili vilayetlerden gerekli tedbirlerin alınması. 

 

 
Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbi Kalemi 

Hû 

Fi 25 Zilhicce Sene 1312 ve fi 6 Haziran Sene 1311 (19 Haziran 1895) 

tarihli Tiflis Baş Şehbenderliğinden varid olan tahriratın suretidir. 

 

3 Haziran Sene 1295 (15 Haziran 1895) tarih ve onyedi numerolu 

telgrafname-i çakerânemle arz ve iş’ar kılındığı vechile EÇmiyazin’de 

kilise menfaatine cem ve telfik (toplanıp dahil) edilmiş olan yüzbin 

Rublenin yalnız bin Rublesi kilisa sandığına vaz’ olunarak mütebaki 

doksan dokuz bin Rublesi Ermeni Katogigosu Mıgırdıç Kırımyan 

tarafından memalik-i mahrusa-i şâhânede mevcud Ermeni fesadesine 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00254.jpg
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irsalolunmak üzere esliha iştirası (silah satın alınması) zımnında 

İngiltere’ye tesyar edilmiş (yollanmış) ve mezkûr eslihanın (silahların) 

Asya’yı Osmaniye irsal edilmek üzere İran tarikiyle (yoluyla) Kafkasya’ya 

idhal olunacağı ve sandıkların üzerine muhbiri tarafından vaz olunub 

Rusya hükümetine ihbar olunan işarat-ı mahsusa umum Kafkasya 

valiliğine bi’l-işar-ı mezkûr eslihanın hüsn-i vürudunda derhal der-dest 

ve müsaderesi Dahiliye Nezaretinden emr olunmuş olmakla mezkûr 

valilikten dahi lazım gelenlere ol-vechile ta’limat-ı mukteziye i’ta 

olunmuş bulunduğu bir menba-i mevsuktan (kendisine inanılır bir 

kâynaktan) istihbar kılınmağla arz ve iş’ar-ı keyfiyyete ibtidar olundu. Ol-

babda. 

 
 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbi Kalemi Aded 1812 

Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i çaker kemineleridir ki; 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00311.jpg
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Ermeni işleri içün Eçmiyazin’de Ermeniler tarafından toplanılan 

yüzbin Rublenin esliha iştirası içün Katagigos canibinden İngiltere’ye 

gönderildiği ve Anadolu’ya irsal edilmek üzere Rusya tarikiyle Tiflis’e 

vüruduna intizar olunan iş bu eslihanın (silahların) vusülünde zabtı 

içün Rusya hükümeti tarafından evamir-i kat’iye i’ta edildiği mevsukan 

istihbar olunduğuna dair Tiflis Baş Şehbenderliğinden alınan 

telgrafnamenin tercemesi 23 Zilhicce Sene 1312 tarihli tezkere-i çakeri 

ile takdim kılınmıştı. Mebaliğ-i mezburun yalnız bin Rublesi kilise 

sandığına vaz’ olunarak küsurunun maksadı mezbur ile İngiltere’ye 

gönderildiği ve ol-babda bazı ifadatı havi mezkûr şehbenderlikten 

alınan 25 Zilhicce Sene 1312 tarihli ve kırkbir numrulu tahriratın sureti 

dahi leffen takdim kılınmağla emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 18 Muharrem Sene 1313 ve fi 29 Haziran Sene 1311 (11 Temmuz 

1895) Hariciye Nazırı Bende 

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2340, Gömlek No: 175437, 

Tarihi: 10 (Ra) Rebiü’l-evvel 1322 (11 Eylül 1904), Konusu: Erzurum'da 

bazı Ermeni ustalarının Martini tüfeği imal etmeye teşebbüs ettikleri 

ve yapılan taharriyatda üç tüfeğin derdest edildiği. (Adliye) 
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Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzma Şifre Kalemi Aded  
Hû 
Erzurum Vilayetinden varid olan şifre telgrafname 
 

Nefs-i Erzurum’da bazı Ermeni ustalarının Martini tüfengi imal 
etmeğe teşebbüs ettikleri istihbar kılınarak mahal-i mezkûr ale’l-usul 
taharri ettirildikde üç dane ikmal edilmiş Martini ile birkaç dane de ikmal 
olunmamış eczasız tüfenkler saye-i asayiş-vaye-i hazret-i padişahide 
der-dest olunduğu ve ol-suretle bulunan bir ebniye ustası bunu kürtlere 
satmak üzere imal olundu diyerek  hareket-i vakıalarını itiraf eylemekle 
şurekâsı hakkında tahkikatın ikmaliyle beraber keyfiyetin cihet-i 
adliyeye tevdi’  edileceği marûzdur. Ferman.  

 
Fi 24 Nisan Sene (1)320  
Erzurum Valisi Nazım   
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Sadâret-i Uzmâ Mektûbi Kalemi 

Adliye Nezaret-i Celilesi Canib-i Alisine 

Fi 8 Rebiü’l-evvel Sene (1)322 ve fi 11 Mayıs (1)320 (23 Mayıs 1904) 

 

Nefs-i Erzurum’da bazı Ermeni ustalarının Martini tüfengi imal 

etmeğe teşebbüs eyledikleri istihbar kılınarak mahal-i mezkûr ale’l-usul 

taharri ettirildikde üç dane ikmal edilmiş Martini ile birkaç dane de ikmal 

olunmamış eczasız tüfenk der-dest olunduğu ve elde edilen bir 

ebniye?ustası bunu Kürdlere satmak üzere imal olunduğu bi’l-ifade 

hareket-i vakıalarını itiraf eylemekle şurekâsı hakkında tahkikatin 

ikmaliyle beraber keyfiyyetin cihet-i adliyeye tevdi’ edileceği Erzurum 

vilayetinden bildirilmiş ve malum-ı ali-i asafaneleri olduğu üzere bu gibi 

eslihanın ahali tarafından imal ve istimali katiyyen memnu’ bulunmuş 

olmağla merkûmlar hakkında muamele-i lazıme-i kanuniyyenin talep ve 

icrası zımnında icab edenlere tebligat-ı lazıme ifası babında. 

 

Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 593, Gömlek No: 78, Tarihi:  21 

(Te) Teşrin-i-evvel 1322 (3 Kasım 1906), Konusu: İntaranik adlı şahsın 

Samako'daki beyanına göre beş adet dinamit makinasının 

Dersaadet'de bulunduğu ihbar edildiğinden bunların ortaya 

çıkarılarak mütecasirlerinin yakalanması. 
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Mektûbi Kalemine Mahsustur 

Hû 

Beşiktaş 

Fi 21 Teşrin-i-evvel Sene (1)322 (3 Kasım 1902) 

 

Antranik nam lâin’in (kınanmışın) Samoka’da vuku’ bulan 

beyanatına nazaran bir usul-i cedide üzere imal edilmiş olan ve 

dinamid makinesinden beş adedinin Der-saadet’e idhal olunub el-

yevm emin bir yerde bulundurulduğu anlaşıldığı arz ve ihbar kılınmış 

olduğundan ve ihbar-ı vaki-i sahih ise vazifedarânece mes’uliyet-i 

şedide-i azimeyi mucib olacağından ana göre tedabir ittihaz edilerek 
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bunların meydana çıkarılması şeref-karar buyrulan irade-i seniyye-i 

cenâb-ı hilâfet-penâhi icab-ı alisinden olub mabeyn-i hümâyûn-ı 

mülükâne baş kitabet-i celilesinden ba-tezkere-i hususiye tebliğ ve iş’ar 

buyrulmuş olmasıyla ber-muceb-i emr-i ferman-ı hümayun-ı mülükâne 

tedabir-i mükemmele ittihaz ve icrasına dağdağasızca tahkikat ve 

tacessüsat-ı mu-şikâfâne ifasıyla (inceden inceye araştırılmasıyla) zikr 

olunan makinaların behemahal elde edilmesi ve bu babda ittihaz 

olunacak tedabir ve tahkikat ve tecessüsatdan pey-der-pey taraf-ı 

aciziye malumat itası ve ber-tahsin veya ber-mahal hakkında şüphe 

tayin-i hasıl olubda ve o şahsın tevkif ve isticvabı yahud o mahallin 

taharrisi muktezi görünübde o suretde bir müşkilat veya maniaya 

tesadüf olunacağı melhuz olur ise nezaretce icabına müsaraat olunmak 

üzere keyfiyyet dehal ve bi’l-etraf taraf-ı aciziye izbarıyla beraber o 

mahal ve şahsın sezdirilmeyecek suretde kemal-i maharetle zamanında 

bildirilmesi ve bu hususa mesai ve muvaffakiyyeti meşhud olacak 

me’murinin zabıta ve hafiyyenin mazhar-ı mükâfat olacağının 

(mükâfatlandırılacağının) da icab edenlerine takdim buyrulması 

babında.   

 
Arşiv Fon Kodu: HR. SYS, Dosya No: 2743, Gömlek No: 60, 

Tarihi: 11 Haziran 1908, Konusu: Batum’a gönderilen silahların 
dağıtımının yapıldığı, Kars'a gönderilenlerin yarısının Muş'a, yarısının 
da İran'a gönderileceğinin Van Vilayeti'nden bildirilmesi üzerine 
Amerika'daki şehbendertiklerden edinecekleri bilgileri iletmelerinin 
istendiği. 
 
Cumâdelevvel sene (1)321 ve 29 Mayıs sene (1)324 tarihiyle Dahiliye 
Nezâret-i Celîlesinden vârid olan tezkirenin sureti 
 
Devletli Efendim Hazretleri, 
 

Ermenilerin en büyük fesad komitesi Amerika'da olup Batum'a, 
Kars'a külliyetli esliha ve cephâne ve para göndermiş olduktan ve 
Batum'a gönderilen eslihanın fedailere tevzî‘ fakat Kars'a giden 
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eslihanın orada olup fırsat buldukça fedailere verilmek üzere nısfını 
(yarısını) Muş'a ve nısf-ı diğerini (kalan yarısını) dahi İran hududuna 
göndermek ve oradan hücum etmek fikrinde bulundukları haber alındığı 
Van Vilâyet-i Aliyyesi'nden bildirilmesiyle gerek Amerika'daki komitele-
rin harekât ve tedarikâtına ve gerek Batum ve Kars taraflarındaki 
fesedeye dair şehbenderlikler vasıtasıyla istihsâl buyurulacak 
malumâtın inbâsı hususunun sûy-ı âlı-i dâverîlerine iş‘ârı Tesrî‘-i 
Muamelât Komisyonu'ndan ifade kılındı. Ol bâbda. 
(11 Haziran 1908)57 
 

Arşiv Fon Kodu: HR. TO, Dosya No: 360, Gömlek No: 72, Tarihi: 

8 Ağustos 1908, Konusu: Taşnak komitesinin her yerde şubelerinin 

bulunduğu, Cenevre ve Amerika’daki komiteler ile sürekli işbirliği 

içinde oldukları,toplanan yardımların bu komitelerin gelir kaynaklarını 

oluşturduğu, bu komitelerin en zengininin Amerika komitesi olduğu ve 

Ermenilerin Kafkasya’daki büyük menfaatleri sebebiyle Kafkasya 

komitesine para göndermelerinin normal sayılması gerektiği, kars ve 

Batum’a gönderilen silah ve mühimmatın büyük ticari gemilerle 

nakledildiği.58  

 

Görüldüğü gibi komiteler neredeyse dünyanın her yerinde 

teşkilatlanarak para toplamaya çalışmakta, topladıkları paralarla 

bulabildikleri yerden silah ve patlayıcı temin ederek çeşitli yollarla 

Anadolu’ya sokmaya çalışmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM. 2.Şb. Dosya No: 68, Gömlek No: 42, 

Tarihi: 18 Şaban 1333 (1 Temmuz 1915), Konusu: Erzincan’da bir 

Ermeni kilisesinde meydana çıkarılan bombaların mahallinde çekilen 

fotoğraflarının takdim kılındığı.      

                                                           
57 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri, (1896-1919), T.C. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 

Yayın Numarası 86, 2007 Ankara, s-184  
58 a.g.e. s-189, 190, 191 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri 

Ermenilerin asar-ı hıyanet ve mel’anetinden olmak üzere 
Erzincan’ın Çukur nam mahallindeki kilisede bi’t-taharri meydana 
çıkarılan bombaların mahallinde aldırılan fotoğrafı leffen takdim-i 
huzur-ı samileri kılınmıştır. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 
emrindir.  

 
Fi 18 Şaban Sene 1333 ve fi 18 Haziran (1)331 Erzurum Valisi 
Erzincan’da Çukur nam mahaldeki Ermeni kilisesinde meydana 
çıkarılan bombalar.   
 

Belgenin dosyasında söz konusu fotoğraflar çıkmamıştır. 
Muhtemelen başka bir yazışmanın ekinde bulunmaktadır. 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4373, Gömlek No: 327935, 
Tarihi: 28 (L) Şevval 1333 (8 Eylül 1915), Konusu: Sivas ve 
mülhakatında teşekkül eden Ermeni fesat komitesinin Osmanlı 
Hükümeti aleyhindeki hainane maksadını icra fikriyle esliha-i nariye 
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ihzar eyledikleri sabit olan Keşişoğlu Ermenak ve rüfekasının 
cezalandırılması. (Harbiye: SYS/20-7) 

 
 

Daire-i Sadaret Umur-ı Mühimme Kalemi 

Harbiye Nezaret-i Celilesine 

Fi 28 Şevval Sene (1)333 ve fi 26 Ağustos Sene (1)331 (8 Eylül 1915) 

 

19 Ağustos 1331 tarihli ve 737 numerolu tezkere-i âliyyelerine 

cevabdır. Sivas ve mülhekatında  teşekkül eden (kurulan) Ermeni fesad 

komitesinin hükümet-i Osmaniye aleyhindeki maksad-ı hainalerini icra 

fikriyle esliha-i nariye (patlayıcı) ihzar eyledikleri (hazırladıkları) bi’l-

muhakeme sabit olan Keşiş oğlu Ermenak ile malumu’l-esami 

rüfekasının (isimleri belli arkadaşlarının) icra-yı mücazatlarına (suçlarına 

karşılık verilen cezalarına) dair Sivas divan-ı harb-i örfisinden tashihan 

verilmiş karar lede’l-arz tasdik-i âlî-i hazret-i padişahiye iktiran ederek 

bu babdaki irade-i seniyyenin suret-i musaddakası ve vicahen idama 
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mahkûm olanlar hakkında tasdir olunan emr-i âlî mezkûr divan-ı harp 

mazbatasıyla birlikte leffen taraf-ı devletlerine gönderilmiştir efendim. 

23 Ağustos (1)331 tarihli irade-i seniyye üzerine      

 

Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 54 -2, Gömlek No: 65, 

Tarihi: 21 Za 1337 (18 Ağustos 1919), Konusu: Amerika ve İngiltere'nin 

Merzifon'a getirdiği silahları Rum ve Ermenilere dağıttığı fakat resmi 

bir delil elde edilemediği. 

 
Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 113225/631 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

20 Temmuz Sene (1)335 (20 Temmuz 1919) şifre telgrafname-i 

acizaneme zeyldir. Amerikalılarla İngilizler tarafından Merzifona esliha 

(silah ve cephane) getirildiği ve bunların Rum ve Ermenilere tevzi’-i 
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edildiği (dağıtıldığı) hakkında makam-ı vilayetten nezaret-i celilelerine 

vaki olan iş’ar mahiyetinin tahkiki zımnında Merzifona azimet ve avdet 

eden Amasya Jandarma Tabur Kumandanı tarafından bi’l i’ta 

mutasarrıflıktan gönderilmiş rapor sureti manzur-ı devletleri 

buyurulmak üzere leffen arz ve takdim kılınmıştır. Mündericatına 

nazaran Rum ve Ermenilere silah silah tevzi’-i keyfiyyeti mertebe-i 

subuta dahil olamadığı ve ancak Hıristiyanların ecnebiler tarafına pek 

ziyade iltizam ve himaye edildiği anlaşılmış olmağla ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-leh-ül emrindir. Fi 3 Ağustos Sene (1)335 Sivas 

Valisi Mehmed Reşid 

 
 

Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 

Sivas Vilayeti  

Şifre  

9 Temmuz Sene (1)335 

 

Cevap 9 Haziran Sene (1)335 Merzifona gelen sandıklarda esliha 

bulunduğu ve bunların Rum ve Ermenilere tevzi’-i edildiği ne suretle 
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tebeyyün eyledi (gerçekleşti) serian malumat-ı müdellele i’tası (delilli 

isbatlı malumat verilmesi). 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi 

Şifre Telgrafname  

Mahreci Sivas  

Fi 7 Temmuz Sene (1)335 (7 Temmuz 1919) Posta ile gelmiştir. 
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Merzifon’a vürud eden sekiz arabanın kâmilen yükleri ma’ruz 

sandukları olub üzerlerinde otomatik Amerika markaları olmakla 

beraber arabalar muhtelif kasalarla kasabaya dahil olmakda idiğü ve 

mahaza arabalar geldiği sırada Müslim Hind askerinin güzergâha taksim 

olmaları bunların esliha olduğuna kanaat hasıl edildiği ve şimdiye kadar 

vürud eden esliha ile Rum ve Ermenilerin teslim edilmekte olduğu ve 

Patrikhaneden gönderilmiş iki Ermeninin mesail-i siyasiye ile iştigal 

edilmekde oldukları bu hallerin dâ’i-i şayia olduğu Merzifon kaim-

makamlığının iş’arına atfen Amasya mutasarrıflığından iş’ar-ı vesayat-ı 

memleket ile alakadar bulunan bu mes’elede ne gibi tedabir ittihazı 

lazım geleceğinin nezaret-i celilelerinden istizanı ilave edilmiştir. Bu 

mes’ele şayan-ı nazar olub konferansda vilayat-ı şarkiye ahvali 

müzakere ediliyorken Rum ve Ermenilerin uygunsuz ahvale ve kıtale ve 

ve asayiş-i ihtilale teşebbüs edecekleri istidlal olunmakda muntazam 

teşkilata malik olan çetelerin ika’ edeceği tahribatın önünü almak veya 

lede-l-hace (ihtiyaç görüldüğü zaman) mukabele etmek lazımeden 

görülerek mülhakata da bazı mütala’at beyan olunmuş ise de bu gibi 

hadise-i melhuza içün ittihaz olunacak tedabirle emr ü iradesini 

selamet-i umumiye namına ehemmiyetle istirham ederim ferman.  

Fi 9 Haziran Sene (13)35 (9 Haziran 1919) Vali Vekili Fahri   
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Hû 
Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi 
Şifre Telfrafname 
Mahreci Sivas 
 

Cevap 9 Temmuz Sene (13)35 (9 Temmuz 1919) Merzifon’a 
gelen sandıklarda esliha bulunduğu ve bunun Hıristiyanlara tevzi’-i 
edildiği mukaddema Beşinci Kafkas Fırkası kumandanlığından 
bildirilmesi üzerine bunun ne suretle tebeyyün ettiği istifsar olunmuş ise 
de cevab alınamadığı ve mahaza kumandan muma-ileyha bi’L-müzakere 
mahallinde suret-i hafiyede tahkiki bera-yı takib o havaliye gidenler 
Jandarma kumandanına tebliğ edildiğinden avdetinde vereceği rapor 
üzerine i’tayı malumat olunacağı Amasya mutasarrıflığından 
bildirilmekle maruzdur.  
Fi 20 Temmuz Sene (13)35 (20 Temmuz 1919) Sivas Valisi Reşid 
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Amasya Jandarma Taburu Kumandanlığının fi 24 Temmuz Sene 

(13)35 tarihli raporu suretidir. 

 

19/7/(13)35 ve 1233 numerolu emr-nameleriyle merbutu 

bulunan Beşinci Kafkas Fırkası Kumandanlığının fi 5 Haziran Sene (13)35 

ve 2864 numerolu tezkereleri muhteviyatının derece-i mukareneti 

(yakınlık derecesi) hakkında Merzifon ve Gümüşhacıköyü’nde icra 

kılınan tahkikat neticesi zirde ma’ruzdur. 

 

1-Amerika ve İngilizler cebhane, tüfenk, makineli tüfenk ve iki toparlak 

getirmişlerdir. Bi’z-zat makineli tüfenk açık olarak görülmüştür. Fakat 

şimdiye kadar hiçbir şahsa tüfenk verilmediğine dair bir malumat 

dermeyan olunamamkta ve şimdilik icabında tevzi’-i ve isti’mal olunmak 

(dağıtıp kullanılmak) üzere hıfz edilmekde olduğu kanaat-i kat’iyye 

mevcuttur.   

 

2-Amerika ve İngilizler açıkdan açığa Ermeni ve Rumları tesahub 

(koruma) ve himaye etmektedirler. Karaköy’de bir öksüz yurdu te’sis 

olunmak ve bu suretle haftada bir def’a otomobil ile mezkûr mahale 

gidilmektedir. Otomobilde şaki ve engelin (sözü sohbeti çekilmeyen 

kaba kişi) bazen bir ve bazen de iki biraderi de bulunmakda isimleri 

Aleko, Yanko ve ekserya Aleksi’de mezkûr vasıta ile azimet ve avdet 

etmektedir. Başda şuri memurlarından Aleki olmak üzere Aleko, Yango 

kollejin vasıta-i icraat ve ika’atıdır.   

 

3-Halen Merzifon’da üçyüz kadar Boer efradı ve üç zabit mevcut olduğu 

ve henüz kendisini göstermeyen sınıf-ı harbe mensub birde binbaşı 

bulunmaktadır. Fırsat düştükçe gelüp giden otomobillerle efradın adedi 

tezyid edilmekde (artırılmakda) bulunduğundan tabura ifrag olunacağı 

(dönüştürüleceği) zan’ olunmaktadır. 

 

4-Mukaddema (bundan önce) Develü Jandarma Bölüğü kumandanı olub 

ya ihraç veyahud tegaüd edilmiş olan ve Kürd cinsinden bulunan Yüzbaşı 
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Hüseyin Fikri Efendi isminde bir zabit maa aile otuz lira kadar maaşla 

kollejde bulunmakda ve ailesini de Kayseri’den getirterek kollej 

tarafından tedarik ettirilmiş bir hanede ikamet etmektedir. Bu zabit 

hariçle temas etmeyip kollejin kapısı yanındaki odada gündüzleri ikamet 

etmektedir.   

 

5-Tebdilen gelmiş İngiliz efradı geldikleri zaman çarşuya dağılarak 

serhoş olmuşlar ve sokaklarda mest (serhoş, aklı başında olmayan) 

lâyuk’al (anlaşılmaz, akıl almaz) suretde dolaşmaktadır. Bunun önü 

alınmak üzere kolejden bir İngiliz zabiti hükümete müracaat ederek 

müskirat satan dükkânlara bu efrada bir daha müskirat füruh etmemesi 

hakkında emir vermesini talep etmiş ve bu sırada kendileri hakkında 

ahalinin efkârı (düşüncesi) ne yolda olduğunu sual ederek başlıca 

emellerinin cins ve mezhep tefrik etmeksizin refah ve saadet-i 

umumiyenin te’mini olduğunu söylemiştir. 

 

6-Birkaç gün mukaddem Ermenilerin mesrob mektebinin resmi 

küşadında (açılışında) mukaddema Abronosyan’ın direktörü olub 

şimdilik boşda bulunan Sandorsyan Şirak irad-ı nutk ederek artık 

hükümat-ı mü’telifenin (uygun hükümetin) himayesiyle terakki ve teali 

(ilerleme ve yükselme) ve maarifi ihya edeceklerini zulm ve i’tisafdan 

lehü’l-hamd kurtardıklarını zikr-i ityan etmiş ve mukabelen Amerika 

kolejinde bulunub da madde-i harbde sevk olunan kollej tabiblerinden 

Vayt nutk söylemiş ve müteakiben kollejde tercüman vazifesini gören ve 

aynı zamanda kâtip vazifesinde bulunan keşişan Tatyos ve Rum 

milletinden Protestan Kilisesinin vaizi bulunan Pavlidis dahi nutukla 

mukabelede bulunmuşdur. İşte baladaki mesrudatdan ve takınmış 

oldukları evza’ hareketden anlaşıldığına nazaran kollej hakiki bir 

Amerika müstemlekesi vaziyetini almış ve bu meyanda Ermeni ve 

Rumları Türk Milletinin nazar-ı hırs ve gazabını celb edecek suretde 

iltizamkârane himaye...   
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9.BÖLÜM 

MÜSLÜMANLARIN ERMENİLERİ ÖLDÜRECEĞİ ŞEKLİNDE ASLI 

OLMAYAN HABERLER YAPILMASI 

 

 Bu haberlerin yapılmasındaki başlıca amaç Ermenileri korku ve 

dehşete düşürerek onları komitecilerin yanına çekebilmektir. 

Komitecilerin hedefleri halkı Osmanlı’ya karşı topyekün bir ayaklanmaya 

çekmek olduğundan bu durum ister istemez onları yanına çekeceğinden 

bu tür haberlerin onlar tarafından bilinçli olarak yayıldığı aşikârdır. 

 

 Bu sayede korkuya kapılan halk, komitelerin istediklerini yapmak 

zorunda kaldığı gibi bu tür haberler haberin fısıldandığı ve yayıldığı 

bölgelerde etki gösterdiği gibi aynı şekilde Der-saadet’e hatta yurt 

dışında da yayıldığından Osmanlı hükümeti ister istemez bu şayiadan 

rahatsız olmakta durumun böyle olmadığını isbata mecbur kalmaktadır. 

 

  Bunun için ya haberin yayıldığı yerlerde tedkik yaptırarak 

raporlar hazırlatılmış ya da haber yurt dışında basın yoluyla yayılmış ise 

tekzib yayınlatarak yalan haberleri etkisizleştirmeye, bertaraf etmeye 

çalışılmıştır. Ancak bu aslı olmayan haberlerin peşine takılarak Osmanlı 

hükümetini sıkıştıranlar arasında yabancı ülke konsolosları da 

bulunduğundan baskının etkisi daha artmaktadır. Elbette Ermeni 

patrikhanesi de bu süreçde etkili olmuştur.  

 

Bu nedenle komitalar bu uygulamayı kendileri için bir silah 

olarak görmüşler ve istedikleri zaman istedikleri yerde uygulamaktan 

geri durmamışlardır. Bu konuda da konsoloslar da boş durmamıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.TKM. Dosya No: 7, Gömlek No: 14, 

Tarihi: 22 Muharrem 1301 (23 Kasım 1883), Konusu: Sivas'ta Ermeni 

gazetelerinin kapatıldığı ve muharrirlerinin de yakalandığı. 
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“Alke Marine Zeytung” Gazetesinin 23 Teşrin-i-sâni efrenci Sene 1883 

tarihli nüshasında münderiç Amasya’dan mevrud mektubun 

tercemesidir.  

Birkaç mah mukaddem bir Viyana gazetesinde (I)Standart 

Gazetesi’nin Sivas muhabiri tarafından yazılan bir bendi okudum. Bend-

i mezkûrda vilayetin ekser Ermenice gazeteleri ılga (kapatılmış) 

muharrirleri de (yazarları da) haps olunduğundan ve haydud 

müfrezeleri memleketi iz’ac (rahatsız) etmiş olmağla yakında yolları kat’ 

ile (yolları kesmekle) icra-yı muamelat-ı ticariyeye mani olacakları 

muhtemel bulunduğundan bahis olunurdu. Vilayetin yerli gazeteleri 

böyle vukuatdan asla bahs etmedikleri cihetle Alman gazetelerinin bu 

ihbaratı gayet mübalağalı olduğuna hükm-i muktezidir. 

Avrupa gazetelerinin Anadolu’nun ahval ve ihtilaliyesine dair 

yazdıkları bendlere nazaran memalik-i mezkûrede bir hal-i teşviş 

(karışık) ve adem-i intizam bulunmadığı anlaşılıyorsa da tahkikat-ı 

ciddiyede bulunulacak olursa bunların kaffesi yalan olduğu tebeyyün 

ediyor (anlaşılıyor). Sevahilde bulunan şehirlerden başka Anadolu’nun 
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hiçbir tarafında Avrupa’lı mevcut olmayıp ecnebi gazetelerinin Der-

saadet’deki muhabirleri de Avrupa efkâr-ı umumiyesini bugünlerde 

kesretle mevki-i mübaheseye konulan Ermenistan mes’elesi üzerine 

celb etmeğe bi’t-tabi ziyadesiyle çalışan bir takım Ermenilerin 

mübalağalı ifadatına kapılmış olduklarında şğphe yoktur. Bugünki günde 

Ermeniler haiz oldukları imtiyazatla ve milletden gördükleri muamelat 

sebebiyle ahali-i müslimeye bile tefevvuk (üstünlük) ettiklerinden 

hükümet-i seniyye aleyhine teşekkiye (şikâyete) asla hakları yoktur.    

Hitam-ı muhabereden bi’l-husus iki seneden beri devlet-i 

âlîyyenin umur-ı dahiliyesince pek çok tereakki görülüyor. Ve hükümet-

i seniyyenin ıslahata dair layihaları hükümsüz kaldığı iddialarına karşı 

aksam-ı muhtelife-i idare-i hakikaten hayli ıslah olunmuştur. Şu sözlerde 

memalik-i mahrusa dahilindeki icraat nazar-ı tedkike alınsa zat-ı şevket-

simat cenâb-ı tacdiraninin memleketin istikbal ve saadet halini te’min 

içün gösterdikleri himem-i bi-nihayelerini takdir ve tahsin etmekden 

geri durulamaz. İrade ve teşvikat-ı seniyyeleri sayesinde Anadolu’da 

büyük yollar ve sair inşaat-ı nafia zuhura getirilmiş ve elan 

getirilmektedir. Ekser hükümet-i Osmaniyenin usul-i kadim-i siyasiyesi 

memalik-i ecnebiye ile külliyen kat’ı ihtilât arzusundan ve memalik-i 

mahrusa-i şâhâneye Avrupa anasır ve medeniyetinin idhalini menden 

ibaret ise zat-ı hazret-i padişâhi bu usulü terk ile muamelat-ı ticariye ve 

memleketi gayet mühim tarikler imtisaliyle teshil edecektir.  

 Umur-ı adliyece de pek büyük ıslahat vücud bulmuştur. Kadıların 

uhdelerine yalnız ahkâm-ı şer’iyye ihale olunarak muhakemat-ı saire 

içün düvel-i muazzama misillü muhakeme-i muhtelifenin nizamiye te’sis 

ve küşad olunmuştur. Maarif ve tanzimat-ı mekâtibde de hayli terakki 

görülmektedir. Gelecek seneye kadar her bir büyücek köyde bir mektep 

te’sis olunacağına da eminiz. 

  Anadolu’nun her bir cihetinde inşa olunan ve hitamları takarrüb 

eden (bitmeleri yaklaşan) yolların mesafesi üçbin kilometruya karib 

olduğu gibi bir tarafdan da yeniden inşaata başlanmaktadır. Gelecek 
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seneye kadar bu yolların kaffesi hitam bularak (biterek) küçük köyler 

arasındaki kinci derece yollar inşasına başlanılacağını ümid etmekteyiz.  

İki üç seneden beri görülen bu kadar say u dikkat ve devlet-i 

aliyyede pek çok hahiş ve gayret mevcud olduğuna bir delildir. 

Hükümet-i müşarün-ileyha daha bu yolda devam edecek olursa “Hasta 

Adam” ta’biri mahv olacaktır. Devlet-i Osmaniye’nin Almanya ve 

Avusturya ile ittifakı kendisünce pek çok faideyi mucib olduğunu da 

anladığı şüphesizdir.  

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 289, Gömlek No: 32, 

Tarihi: 21 Receb 1311 (28 Ocak 1894), Konusu: Kürtlerin 

taaddiyâtından dolayı Amerika'nın kendilerini himaye etmesini istidâ 

eden Ermeni mûteberânı tarafından imzalı, bir varakanın Amerika 

Sefiri tarafından Bâbıâli'ye verildiği hakkındaki Fransız gazetelerinin 

neşriyâtı. 

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divân-ı Hümâyûn / 2564 
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Kürdlerin taaddiyatından dolayı Amerika Cumhuriyetinin 

himayesini müsted’i bir takım Ermeni mu’teberanı tarafından imzalı bir 

varakanın Amerika sefiri cihetinden Bâb-ı Âlî’ye i’ta olunduğu Paris’de 

çıkan Tan ve Liberte ve Monitor Universal gazetelerinin neşr itdiği ve 

havadis-i mezkûrenin tekzib edildiği (yalanlandığı) Matbuat-ı Ecnebiye 

İdaresi’nden ifade kılınmış olmağla hâk-i Pâ-yi Hümâyûn hilâfet-

penâhiye arzı mütemennadır, efendim.  

Fi 21 Receb Sene (1)311 ve fi 16 Kanun-i-sâni Sene 309 (28 Ocak 1894) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevat 

2 Nisan 1895 tarihli yazı ile sadârete bildirildiğine göre Trabzon 

İngiliz konsolosu uydurma haberler yayarak zihinleri bulandırmaya 

çalışmıştır. Üstelik büyük bir kısmı Müslüman olmak üzere 50.000 kadar 

nüfusu olan Trabzon şehrinde erkek ve kadın 2.000’i geçmeyen 

Ermeni’nin bulunduğu bir şehirde yapmıştır.59   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.HR.. Dosya No: 21, Gömlek No: 34, 

Tarihi:  25 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (13 Kasım 1895), Konusu: 

Anadolu'da Ermeni isyanları ile ilgili İngiliz sefareti tercümanının 

kasıtlı ve gerçek dışı beyanatına karşı Hariciye Nazırı Tevfik Paşa'nın 

İngiliz maslahatgüzarına alınan tedbirleri ve icraatı ifade etmesi. 

 

                                                           
59 BOA, Y.PRK.UM, 31/91, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1894-
1895) Cilt III, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, yayın Numarası 75, 2006 Ankara, s-144 
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Pişgâh-ı Sâmi-i Sâdâretpenâhiye 

Marûz-ı Çaker-i Kemineleridir ki; 

“Estiya” Gazetesinin Efrenci (Miladi takvim) Mart’ın yirmi 

üçüncü günü akşamki nüshasına “Daily News” Gazetesinin Viyana 

muhbirinden meb’us gibi göstererek neşr ettiği makale-i 

mel’anetkârâneyi nakl eylediğini ve Sivas Vilayetine muzaf Karahisar-i 

Şarki’de Ermeniler hakkında yeni bir kıtal (öldürme, karşılıklı muharebe) 

vukuu bulduğuna dair Viyana’dan mevrud bir telgrafnameyi derc ettiğini 

havi Atina sefaret-i seniyyesinden ahz olunan 23 Mart Sene (12)95 

tarihli ve yüz kırk yedi numerolu iki kıt’a telgrafnamenin tercümeleri 

leffen takdim kılınmış ve mezkûr “Estiya” Gazetesinin zaten memalik-i 

şâhâneye idhali memnu’ olduğu gibi işbu kıtal havadisinin külliyen bi-

asıl ve esas idiğü (tamamen asılsız olduğu) beyanıyla tekzibi sefaret-i 

müşarün-ileyhaya cevaben tavsiye ve izbar olunmuş olmağla emr ü 

ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 29 Ramazan Sene 1312 ve fi 13 Mart Sene 1311 ( 25 Mart 1895)  

Hariciye Nazırı 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00214.jpg
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Hariciye Nezaretinden Fi 23 Mart Sene (12)95 tarihiyle Atina sefaret-i 

seniyyesinden varid olan 145 numerolu telgrafnamenin tercümesidir. 

“Estiya” Gazetesi Sivas Vilayetine muzaf (bağlı, dâhil) Karahisar’da 

Ermeniler hakkında yeni bir kıtal vukuu bulduğuna dair Viyana’dan 

mevrud bir telgrafnameyi derc etmiştir. 

 
Hû 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0045.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0061.jpg
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Estiya Gazetesinin Efrenci Mart’ın yirmi üçüncü günü akşamki 

nüshasına “Daily News” Gazetesinin Viyana muhbirinden meb’us gibi 

göstererek neşr ettiği makale-i mel’anetkârâneyi nakl eylediğini ve Sivas 

vilayetine muzaf Karahisar’da Ermeniler hakkında yeni bir kıtal vukuu 

bulduğuna dair Viyana’dan mürsel bir telgrafnâmeyi derc eylediğini havi 

Atina sefaret-i seniyyesinden alınan iki kıt’a telgrafnamenin tercümeleri 

leffen gönderildiğine ve mezkûr Estiya Gazetesinin memalik-i şâhâneye 

idhali zaten memnu’ (sokulması yasak edilmiş) olub işbu kıtal (karşılıklı 

olarak yapılan öldüresiye muharebe) havadisinin tekzibi cevaben 

sefaret-i müşarün-ileyhiye tavsiye ve izbar olunduğuna dair Hariciye 

Nezaret-i Celilesinden varid olan tezkire melfuflarıyla beraber arz ve 

takdim olundu efendim.  

Fi 29 Ramazan Sene (1)312 ve fi 13 Mart Sene (1)311 (25 Mart 1895) 

Sadr-ı Azam Yaver-i Ekrem  (Kabaağaçlı-zâde Ahmet Cevat Paşa) 

 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0081.jpg
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Hariciye Nezaretine Fi23 Mart Sene (12)95 tarihiyle Atina 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 147 numerolu telgrafnamenin 

tercümesidir. 

 

Devlet-i Aliyyenin hasm-ı kavisi (kuvvetli hasmı) olan Estiya 

Gazetesi Daily News Gazetesinin Viyana muhbirinden mevrud gibi 

göstererek neşr etmiş olduğu makale-i mel’anetkârâneyi  bu ah(k)şamki 

nüshasına nakl ve derc eylemişdir. 

 
Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 33, Gömlek No: 11, 

Tarihi: 5 Cemaziye’l-evvel 1313 (24 Ekim 1895), Konusu: Refahiye'de 

katliam olduğu haberinin asılsız olduğu ancak çevrede çok sayıda 

Ermeni eşkıyası dolaştığı. 

 

Hû 

Yıldız saray-ı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 
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Erzurum’dan şifre telgrafname 

12 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 tarihli telgrafname-i çekerâneme 

zeyldir. Sıhhat-i hal doğrudan doğruya makine başında refahiye kaim-

makamlığından lede’s-su’al şimdi alınan cevabnamede işi tahkik içün 

gönderilen me’mur avdet idüb ifadesine nazaran katliamın bi-esas idiğü 

ve ancak oralarda şiddetlice Ermeni eşkıyası geşt ü güzar eylemekde 

bulundukları iş’ar olunmağla berâ-yı malumat ma’ruzdur.  

Fi 12 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (24 Ekim 1895) 

Erzurum Valisi Rauf 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 30, Gömlek No: 20, 

Tarihi: 22 (L) Şevval 1314 (26 Mart 1897), Konusu. Karahisar-ı Şarki'de 

yapılan tahkikatta eşirranın (eşkıyanın) Ermenileri katl ve mallarını 

yağma edeceği haberlerinin asılsız olduğu. 
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Adliye ve Mezahib Nezaret-i celilesi Canib-i Alisine  

Fi 12 Zilkade Sene (1)314 

Yazıla 

Karahisar-i Şarki dahilinde bazı eşirranın (eşkıyanın) Ermenileri 

katl ve mallarını yağma edeceklerini söylemekde oldukları 

mahallinden bildirildiği Ermeni patrikhanesinden ifade edilmiş ise de 

Karahisar-i Şarki ile Niksar taraflarında Ermeniler aleyhinde kimse 

tarafından tehdidat vuku’ bulmadığı ve herkesin zanaat ve ticareti ile 

meşgul olduğu icra olunan tahkikat ve mahalleri reis-i ruhanileriyle 

mu’teberânın ifadat-ı mahsusalarından anlaşıldığı Sivas vilayetinin 

iş’arından müsteban olduğunun patrikhaneye tebligat icrası zımnında 

huzur-ı sami-i nezaret-penâhilerine arz ve izbârı tesri-i muamelat 

komisyonundan ifade kılındı ol-babda. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine varid olan 

telgrafname halidir. 

Fi 18 Mart Sene (1)313 tarihli telgrafname-i acizanemeye zeyldir. 

Tercüman Habib Efendi’nin Tokad mutasarrıf muavinliğine ta’yini 

münasib olmadığı takdirde fi 9 Kanun-i sani (1)312 tarihli telgrafla arz ve 

iş’ar olunduğu vechile Sivas sandık emini sabıkı Barur Efendi Ermeni 

mu’teberanından ve munsıf (insaflı) takımından olmağla mezkûr 

muavinliğe muma-ileyh Barur Efendinin bir an evvel icra-yı 

me’muriyetine müsaade buyrulması marûzdur.  

 

Fi 19 Mart Sene (1)312 Halil 

İcrasının serian iraesi fi 20 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine meb’us telgrafname 

halli. 

Cevap. 16 Mart Sene (1)313 (28 Mart 1897) evvel ve ahir arz ve 

izbar kılındığı vechile esliha be-dest olarak ilan-ı isyan ve şekavet 

etmeyüb ancak ahali-i İslamiyenin gayz (hiddet) ve gazablarını celb 

etmek ve şu yüzden müdahalat-ı ecnebiye ile devlet-i aliyyeyi işgal 

eylemek ve tevsi’-i ıslahat ve imtiyazata nail olmak içün teşebbüsat ve 

ifsadatdan bir an gerü durmadıkları gibi şimdiki halde dahi işbu fikirden 

feragat etmedikleri reviş-i halden anlaşılmasına binaen bu babda ve 

sadedilan İslamın müdahalesinden muhafazaları emrinde hamiyete 
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te’kidatda bulunmakda ve işi gücü olmayan köylülerin kasabalardan 

ihracıyla men’-i tecavüz ve ta’rizleri içün icabına göre vücuha 

mu’teberan gönderilmekde ve bu babda süvari  müfrezeleri 

dolaşdırılmakda ve eşraf, ulema ve saireye daima nush u pend (nasihat 

ve öğüt) ve sadedilana (temiz kalplilere) tehdid ve tenbihat icra 

olunmakdadır. Kendisini bilenler bundan müenebbih olmakda (aklını 

başına almakda) ve fakat birtakım eşirra ve sebük-mağzana tenbihat-ı 

nesayih-i vakıanın te’siri olduğu cihetle haklarında hükümetçe mücazat-

ı şedide icrası eşraf ve mu’teberan ve saire taraflarından dahi hamişe 

beyan edilmekde ise de vilayetin bu babda bir gûna mezuniyeti haiz 

olmadığı müstagni-i arz-ı izahtır. Valilerin idame-i asayişe saye-i hazret-

i hilafet-penâhide tamamen muvaffakiyetleri sınıf-ı muhtelif 

me’murinin ve jandarma zabit intihab ve şu halde nasb ve taltifleriyle 

hususat-ı sairede ve ika’-i şurişe meyyal olan ve hükümetçe şüpheli 

bulunan eşhasın siyaseten tevkif ve teb’idleri emrinde tevsi’-i 

me’zuniyetlerine vasıta idiğü evvel ve ahir tafsilen ve fi 17 Şubat Sene 

(1)312 (1 Mart 1897) tarihli telgrafname-i cevabiye-i acizanemle de 

muhtasıran (özetle) arz arz ve izbar olunmuş ise de tervic buyrulmamış 

ve halbuki işbu lüzum-ı ahval-i hazırra hasebiyye bir kat daha tezayüd 

etmiş (artmış) olduğundan icab-ı merhun-ı irade-i fahimâneleridir. Sivas 

Fransız konsolosu tercümanı Habib Efendinin Tokad mutasarrıf 

muavinliğine ta’yini bahsine gelince evvelce tafsilen arz ve iş’ar kılındığı 

üzere merkûmun Sivas’da bekasınca vekâlet-i acizanemde bulunan 

Ferik Hulusi Paşa tarafından gösterilmesine nazaran lede’t-teamül 

müdir-i sabık Ali Paşa’nın Girid’e azimeti ve Yunanlıların Der-aliye’den 

teb’idleri ile netice-pezir olmuş olan Girid vakıası esnasında Yunan 

tercümanlarının celbi zımnında hizmet-i devlet-i aliyyeye kabulleri 

misillü mesbuk (geçmiş) olan bazı emsale mebni teba’-i devlet-i 

aliyyeden ve Ermeni Katoliğinden olan merkûm Habib’in mukaddema 

bi’l-vasıta vuku’ bulan müracaatı vechile mezkûr mutasarrıf 

muavinliğine ta’yini lüzumu mütalaa kılınmışdı. Mezkûr muavinliğe 

ta’yini takdir-i hüdabegerde (Allah göstermesin) başka mahallerde 

olacak hadiseyi men’e muktedir olamayacağı zaten umur-ı 
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Müslimedendir. Ancak bu babdaki maksad-ı acizanem merkûmun ber 

minvar-ı marûz izale-i mefsedeti içün Sivas’dan ve ale’l-husus hüsn-i 

suretle Fransız konsoloshanesinden olması lüzumuna mebni olmakla 

beraber merkûm Habib’in işbu muavinliğe ta’yini muhafaza-i 

me’muriyet maksadıyla Tokad’ca hadiseden dolayı belki Ermeniler de ve 

konsolosların ta’dil-i efkârına gayret etmesi ve birde merkûm Habib’in 

yerine alınacak tercüman ile diğer konsolos tercümanları merkûm 

Habib’in mutasarrıf muavinliğine ta’yin olunduğunu görüb bir dürlü 

ümid ve emel saikasıyla hükümete karşu muamele-i münsifânede 

(insaflı muamelede) bulunmaları muceb olacağı varid hatta acizanem 

olmuş ise de iktizası vasıta-i rey’-i âlî-i nezaret-penâhileridir.  

Ferman. Fi 18 Mart Sene (1)313 Halil      

 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbi Kalemi 

Sivas vilayetinden mevrud telgrafname halidir. 

Cevap. 15 Mart Sene (1)313 Aziziye ile Tokad’a mülhak ve 

kazalarda meskûn Çerkes Beğlerine evvelce icra-yı vesaya (nasihat) 

olduğu gibi telgrafname-i ali-i nezaret-penahileri üzerine mahal-i 

sairede bulunan ümerâ-yı Çerakise’ye de ifa-yı tebligat olunmak üzere 

isimlerinin inbası mülhakata yazılmış olduğu maruzdur. 
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Fi 15 Mart Sene (1)313 Halil 

Müsveddesiyle hıfzı (korunması, saklanması) komisyona    

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine varid olan 

telgrafname hallidir. 

Sivas’da vekâlet-i acizanemde bulunan kumandan Hulusi 

Paşa’nın bugün gelen telgrafnamede Sivas’dan mufârakat-ı 

çakeranemin (ayrılmamın) ferdası gününden bed’en ebed İngiltere, 

Fransa konsolosları Fransa Cumhuriyet konduktörünün tercümanı 

Habib Efendi birlikde olarak çarşuyı sıkça gezmeye başladıkları ve 

merkûn Habib’in eser-i mel’aneti olmak üzere Ermeniler bir takım 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

377 
 

dükkânları kapayub hâlâ açmadıkları ve merkûm Habib’in hanesine 

Ermenilerin kesretle (çoklukla) gidip gelmekde bulundakları ve ihlal-i 

asayişe fevkalade çalıştığı cihetle hiç olmaz ise karyelerde mahal-i 

asayişi ihlal zuhurundan korkulduğu bu babda bir tedabir-i acile ittihazı 

lüzumu bildirilmişdir. Merkûm Haabib hakkında şikâyet vuku’ 

bulduğunu kendisi ve Fransız konsolosu habs ederlerse daha ziyade 

ifsadatda bulunacağı şüphesiz olduğundan merkûm Habib’in celbiyle 

kendisinden şu sırada hüsn-i hidmeti bilinmekde olduğunun suret-i 

münasebede tefhim edilerek (anlatılarak) dükkânları(n) açılması 

esbabının istihsali ve şayed nasihat-ı vakıayı ısga’ etmezse (dinlemezse) 

hal ve zaman icabınca sırayla muamele etmek zaruri olduğundan 

merkûmun ve sairenin ifsadatına karşu ahali-i İslamiyenin agraz-ı ayn 

etmesinin eşraf ve mu’teberana ve sair lazım gelenlere suret-i 

mahremane de ihtarla sızladı (sınırladı). Vuku’una asla meydan 

verilmemesi cevaben vekâlet-i acizaneme iş’ar kılınmışdır. Merkûm 

Habib an asıl (aslen) Haleb ahalisinden ve Katolik cemaatinden olub 

çakerilerinin Sivas’da bulunduğum sırada Tokad mutasarrıf 

muavinliğine ta’yini içün polis komiseri vasıtasıyla müracaat etmişti. 

Merkûmun salifü’l-arz ahvaline nazaran Sivas’da bazı mahzurdan salim 

olamayacağı gibi sefaret vasıtasıyla bu babda konsolosa vesaya icra 

olunsa bilakis daha ziyade mazarratı görüleceği der-kâr bulunduğundan 

merkûm Habib arzusu vechile Tokad mutasarrıf muavinliğine ta’yin 

buyurulur ise muhafaza-i me’muriyeti içün şu sırada bir mertebe hidmet 

bile etmesi me’mul ve şayed ileride icra-yı maksadat ederse tercümanlık 

hakkından çıkarak me’mur-ı devlet-i aliyye addedene geçineceği cihetle 

tebdil-i te’dibi (değiştirilerek haddinin bildirilmesi) mümkün olub zaten 

Tokad mutasarrıf muavinliği de münhal bulunduğundan merkûm 

Habib’in bu vasıta ile Sivas’dan ve ale’l-husus konsolos 

tercümanlığından ihracı zımnında Tokad mutasarrıf muavinliğine 

ta’yiniyle heman celb ve istihdamı içün mezuniyet i’ta buyrulması 

ehemmiyetle marûzdur.  

Fi 15 Mart Sene (1)313  

(Vali) Halil        
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Sivas Vilayet-i Behiyyesine 

Fi 16 Mart Sene (1)313 

Cevap. 15 Mart Sene (1)313 Sivas’da Ermenilerin dükkan 

kapamış oldukları Tokad hadisesinden münbais havf ve helecanın te’siri 

olacağı vareste-i bürhandır. Çünki bu hadiseye dair cevaben vürud eden 

telgrafname-i atufilerinde Tokad Ermenilerinin vakıaya sebeb verecek 

fiil ve hareketleri görülmediği bildirilmişti. Bir konsolosun tercümanını 

şu sırada Tokad’a mutasarrıf muavini olarak almak faideye bedel bazı 

muhazir tevellüd edebilir. Gerek Sivas’da ve gerek vilayetin diğer 

cihetinde olsun hüda negerde (Allah göstermesin) bir vakıaya suret-i 

mukayese edilince aralarında hiç fark yoktur. Receb Efendi Tokad’a 

ta’yin edilse dahi başka mahallere de olacak hadiseyi men’a muktedir 

değildir. Şurası malum olmalıdır ki Anadolu’daki Ermeniler korkmuş ve 

fitneden usanmış olduklarına mebni evvelki harekete mecalleri ve 

halleri kalmamış olduğundan bunları kura halkının tecavüzatından 

muhafazaya bakılmalıdır. Ehl-i İslamın akillerine nasihat ve bazı ga’il ve 
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cahillerine tehdid ile irabe-i (şüpheye düşürecek) kuvvet olunmakla 

beraber kasabata köylerden işsiz adamların doldurulmasına i’tina 

buyrulması lazım gelir. Ol-babda.   

 
Hû 

Bâb-ı ÂlÎ Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine meb’us telgrafname 

hallidir (çözümüdür). 

Müstagni-i arz ve izah olduğu üzere Tokat igtişaşatı bi’n-nisbet 

hafife ve islamlar Ermeniler beynindeki münaferat-ı malumeden  

(malum soğukluktan) münbais (meydana gelmiş) olmağla beraber ahali-

i İsamiyenin yalnız bazı cehl takımına münhasır kalmış olan ve bi’l-cümle 

mu’teberan ve sairenin ahali-i Hristiyaniyeyi himaye ve hususunda 

ikdamat-ı ciddiyeleri ruesa-yı ruhaniye ve saire tarafından ifade kılındığı 

gibi bazı mu’teberan imzasıyla taraf-ı çakerâneme bir kıt’a varaka dahi 

i’ta olunmuş olduğu marûzdur.  

Fi 15 Mart Sene (1)313 Halil  
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 Cevap. Fi 15 Mart Sene minni (aynı tarih) Tokad igtişaşı bi’n-

nisbet hafif add edilemez çünki devlet-i aliyyenin şimdi bulunduğu hal 

icabınca pek hafif bir vakıa devlet-i azim-i mazarrat iras eder. İslamlar ile 

Ermeniler beyninde münaferat (soğukluk) maddesi esası olacak ise şu 

iki kaleme Ermeni bulunan vilayet-i şahane içün beliyyat-ı mütevaliyeye 

(devamlı felakete) ba’is olabilir. Vilayetin her muhitinde tedabir-i 

müessire ittihazıyla bi-tevfiki Te’âlâ hiç bir yerde şuriş (kargaşalık) 

zuhuruna meydan verilmemesi ehemmiyet-i fevkalade ile tavsiye 

olunur. Ol-babda. 

Yazıldı 

 
Tesri-i Muamelat Komisyonunun telgraf müsveddesine mahsus 

varakadır. 

Sivas Vilayetine Telgraf  

Fi 15 Mart Sene (1)313 

Cevap. Fi 15 Mart Sene (1)313 Tokad igtişaşı (karışıklığı) bi’n-

nisbet hafif add edilemez çünki devlet-i aliyyenin şimdi bulunduğu 

halicabınca pek hafif bir vakıa devlet-i azim-i mazarrat iras eder. İslamlar 
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ile Ermeniler beyninde münaferat (soğukluk) maddesi esası olacak ise 

şu iki kaleme Ermeni bulunan vilayet-i şahane içün beliyyat-ı 

mütevaliyeye (devamlı felakete) ba’is olabilir vilayetin her muhitinde 

tedabir-i müessire ittihazıyla bi-tevfiki Te’âlâ hiç bir yerde şuriş 

(kargaşalık) zuhuruna meydan verilmemesi ehemmiyet-i fevkalade ile 

tavsiye olunur. Ol-babda.   

 
Hû 

Bâb-ı ÂlÎ Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine varid olan 

telgrafname hallidir (çözümüdür). 
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 Tokad köylerinden Erbaa’ya geçerek neşriyat-ı kazibede (yalan 

haber yayan) iki Çerkesin eser-i teşvikiyle kasabaya gelmekde olan bir 

haylü Çerkes atlusundan otuzdört neferinin bila vukuat derdestle habse 

ika' ve haklarında tahkikat-ı kanuniyeye ibtidar olunduğu Erbaa ka’im-

makamlık vekâletinden şimdi alınan iki kıt’a telgrafnamede iş’ar 

olunmuş ve eşhas-ı merkûme hakkında muamelat-ı kanuniyenin ifasıyla 

muhafaza-i emin-i asayişe dikkat olunması cevaben izbar kılınmış 

olduğu gibi şu iki gün zarfında Erbaa’ya seksenbeş mevcudlu bir bölük 

nizamiye süvarisinin Amasya’dan ve on nefer süvarinin de Tokad’dan 

sevk ve i’zam kılındğı marûzdur, ferman. Fi 13 Mart Sene (1)313 Halil 

 

Cevap. 13 Mart Sene minni geçen sene zuhura gelen igtişaşat 

esnasında Çerkes umerası bazı liva ve kazalarda mutassarrıf ve ka’im-

makamlar vasıtasıyla celb ettirilerek muhalif marazi-i alî-i ahval 

vuku’una meydan verilmemesi içün nezaret-i aciziden telgrafname 

keşidesiyle kendilerine tebligat icra edilmiş ve bunun her tarafda hüsn-i 

tesiride görülmüş idi. Vilayet-i âlîleri dahilindeki Çerkes Beğlerine bu 

suretle tenbihat ifa kılınması lazım gelür fakat kurada sakin diğer ahali 

saika-i cehl ile tasalludatta bulunmamak içün şöhretleriyle baskı altında 

tutmak ehemm ve elzem bulunmakla tedabir-i kaviyye ittihazıyla 

tecavüzata imkân bırakılmaması iktiza eder ol-babda. 
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Sivas vilayetine telgraf 

Fi 14 Mart Sene (1)313 (26 Mart 1897) 

Cevap. Fi 13 Sene (1)313 geçen sene zuhura gelen igtişaşat 

esnasında Çerkes umerası bazı liva ve kazalarda mutasarrıf ka’im-

makamlar vasıtasıyla celb ettirilerek muhtelif mugayir-i âlî-i usul 

vuku’una meydan verilmemesi içün nezaret-i acizaneye telgrafname 

keşidesiyle kendülerine tebligat icra edilmiş ve bunun her tarafda hüsn-

i te’siri de görülmüş idi. Vilayet-i âlîleri dahilindeki Çerkes  beğlerine bu 

suretle tenbihat ifa kılınmaı lazım gelir fakat kurada (köylerde) sakin 

ahali saika-i cehl ile tasallutunda bulunmak içün şunları da baskı altında 

tutmak ehemm ve lüzum (önemli ve lüzumlu) bulunmakla tedabir-i 

kaviyye ittihazıyla tecavüzata imkân bırakılmaması iktiza eder. Ol-

babda.   

 

Belgede bahsedilen dedikodu Şebinkarahisar’ın Tamzara 

(Arşivde Tomarza okunmuş ama Tamzara olacak) köyünde çıkmış ise 

muhtelif belgelerde memleketin başka yerinde de bu tür dedikoduların 

kasıtlı olarak çıkarıldığı bilinmektedir. Burada hedeflenen amaç Ermeni 

komitacıları tarafından Ermeni halkının silahlanmasını temin etmek için 

onlara korku vermektir. Bu sayede parası olana yüksek meblağlarla, 

parası olmayana taksitle satılan silahlarla Ermeniler gönüllü veya 

gönülsüz silahlandırılmışlardır. Bu durum en son yaşanan 1915 Ermeni 

isyanında Karahisar’da görülmüştür. Buna ilişkin belgelerde ve 

hatıralarda bunun delilleri bulunmaktadır. 

 

Dedikoduya ilişkin yapılan araştırmada da yaşlı bir Ermeni 

kadının dedikoduyu çıkardığı anlaşılmıştır. Kaynağı sorulduğunda da ben 

de başkasından duydum olmuş somut bir açıklama yapamamıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 269, Gömlek No: 99, Tarihi:  

31 (Te) 1317 (13 Kasım 1901), Konusu: Karahisar'da Müslümanların 

Ermenilere saldıracağı şayiasını Meryem isimli bir yaşlı Ermeni kadının 
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çıkardığı, Tomarza'da evleri yanan Ermenilere toplanan yardıma 

Müslümanların da katılarak iyi niyetlerini gösterdikleri. (Sivas) 

 
30 (B) Receb 1319 (12 Kasım 1901) 

Mahreci: Karahisar-i Şarki 

Telgrafı Çeken: Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Mahmud Nedim 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

 

28 Teşrin-i-evvel 1317 tarihli ve şifreli telgrafname-i 

çakerânemle arz olunan şayia-i katlin kim olduğu hakkında tahkikat-i 
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hafiyye ve amika (gizli soruşturma ve derin araştırma) icra edildiği bu 

söz Karahisar kasabasından ve Ermeni milletinden Ekmekçioğlu Onnik 

zevcesi Meryem namında ihtiyar bir kadın tarafından tefevvüh 

olunduğu (münasebetsizce söylendiğinin) anlaşılması üzerine der’akib 

istiknah-ı keyfiyyet edildikte (aslı araştırılınca) kendisi bu sözü ta’yin-i 

şahsi etmeyerek (üstüne almayarak) yalnız zengin adam… 

 
…kızından işittiğini ve ba’zende tahvil-i lisan ile bir Fatma kadından 

haber aldığını ifade etmiş ve binaenaleyh tahkikat burada kapatılmıştır. 

İslâmların kendilerini katl edecekleri hakkında Ermenilerin ta’yin etmiş 

oldukları dünki Pazar-ertesi gününde ise mukaddema Tamzara 

kasabasında haneleri muhterik olarak açıkda kalmış olan Ermenilere 

teşkil olunan komisyon ma’rifetiyle iane-i nakdiye cem’ edilmekde 

olduğu bir sırada ahali-i İslamiyeden… 
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…çokları dahi harikzedegânın tehvin-i ihtiyaçları zımnında (ihtiyaçlarının 

karşılanması için) kemal-i hâhişle (gönülden istekle) komisyona bi’l-

müracaa birhayli para i’ta etmişlerdir ki bu hal dahi İslamların 

Ermenilerle hüsn-i suret-i muhabbetlerinin devamına dall (delil) 

bulunmuş herkes iş güçlerin(le) iştigal edüb o gibi ahval vuku’una ihtimal 

verilememiş olduğu mahaza hükümet-i seniyye canibinden daima 

takayyüdat-ı ciddiyye icra edilmekde olduğu maruzdur. Ferman.  

30 Teşrin-i-evvel (1)317 (12 Kasım 1901) 

Karahisar Mutasarrıfı Mahmud Nedim         

  

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 269, Gömlek No: 99, Tarihi: 

31 Teşrin-i-evvel 1317 (13 Kasım 1901), Konusu: Karahisar'da 

Müslümanların Ermenilere saldıracağı şayiasını Meryem isimli bir yaşlı 

Ermeni kadının çıkardığı, Tamzara'da evleri yanan Ermenilere 

toplanan yardıma Müslümanların da katılarak iyi niyetlerini 

gösterdikleri. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
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28 Teşrin-i-sâni (1)317 tarihli telgrafname-i çakeraneme zeyldir. 

Zühre sabah İslam tarafından tecavüz vuku’ bulacağı hakkında 

Karahisar’da Ermeni kilisesinde vaki olan şayianın Meryem namında 

ihtiyar bir Ermeni kadının tasviratından neş’et eylediği ve mezbureden 

istintak-ı madde olundukda eşhas-ı mechuleye isnad-ı haber etmek 

bulunub tahkikat bu mertebede kaldı ve halbuki tecavüz vuku’u bulacak 

işa’a edilen Pazarertesi günü mukaddema Tamzara’da vaki olan harikde 

haneleri muhterik olan Ermeniler hakkında komisyon marifetiyle iane 

toplatılub ahali-i İslamiye tarafından bir haylü iane… 

 

…i’tası suretiyle Ermeniler hakkında hüsn-i suret ibraz olunduğu ve her 

sınıf ahali beyninde hüsn-i icrasına ber-devam olub bu halin âlâ Maşa-

Allah devamı içün takayyüdat-ı lazımeden geri durulmadığı Karahisar-i 

Şarki Mutasarrıflığı’nın telgrafname-i cevabiyesi üzerine ma’ruzdur.  
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Fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)317 (13 Kasım 1901) 

Sivas Valisi Hasan Hilmi 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 1819, Gömlek No: 34, Tarihi: 

8 Aralık 1901, Konusu: Haber Servisi: Karahisar-ı Şarki Kasabası'nda 

bulunan Ermeni Kilisesi'nde Pazartesi günü kadınlar için icra edilecek 

ayininin Müslümanlar tarafından basılıp Ermenilerin öldürüleceği 

hususundaki şayia üzerine gerekli tedbirlerin alındığı ve bu şayıanın 

kimin tarafından çıkarıldığının tesbit edilmesi üzerine tanzim edilen 

rapor suretinin sefaretlere irsaliyle gerekenin yapılması ricası. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

390 
 

Hû 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından mevrud telgrafname halli 

Bugün Karahisar kasabasında Ermeni kilisalarından birisinde 

icra-i ayin etmek üzere tecemmü eden zükûr ve inasdan yalnız inas 

Ermeniler arasında güya yarınki Pazarertesi gününde İslamlara 

güzeranına bil hucum katl edecekleri hakkında bazı sözler deveran etmiş 

olduğu ale’s-sabah heman haber alınarak kumandan vekiliyle muavin-i 

çakeriyi bi’l-celb diğer büyük kilisaya muavin Nikolaki Efendi gönderilüb 

bu kilisaya toplanmı icra-yı ayin etmekde bulunmuş Ermenilerin 

beraberinde bulunan Ermeni murahhasa vekiline bi’l-vasıta ve ahiren 

nezd-i çakeraneme celb ile bizzat dağdağasızca icra edilen vesaya’a 

gösterilen te’minat-ı kaviyye üzerine kendileri tatmin edilmişdir. Ve 

elhamdülillah saye-i muvaffakiyyet-vaye-i hazret-i hilafet-penâhide 

livanın emn ve asayişi berkemal olduğu ve her millet beyninde hüsn-i 

muhabbet ve azimiş matlub derecede bulunduğu halde bu gibi havadis-

i kazibeyi neşr edenler her kim ise mücerred efkâr-ı melenetkârânesinin 

revacı içün asıl ve esassız iftiraata cür’et etmiş olmadığı tabii idiğünden 

bu sözün failinin meydana çıkarılması zımnında hiçbir tarafa 

sezdirilmeksizin hafiyyen tahkikat ve taharriyat icra edilmektedir. Bi-

mennihi’l-kerim muhtera’ın (uydurmanın) zahire ihracıyla beraber bi’l-

istizan olunacak irade-i fahimanelerine muhik muamele edilecektir. 

Mamafih livanın emniyet ve asayişi ber-devam olub bâdema (bundan 

sonra) dahi tamami-i takriri (yazılması) zımnında giceli gündüzlü bizzat 

sarf-ı mesai ve gayret eylediğim marûzdur.    

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından mevrud telgrafname halli 

28 Teşrin-i-evvel Sene Sene (1)317 tarihli ve şifreli telgrafname-i 

çakerânemle arz olunan şayia failinin kim olduğu hakkında tahkikat-ı 

hafiye ve amika icra edildiğinden bu söz Karahisar kasabasından ve 

Ermeni milletinden Etmekçi oğlu Artin’in zevcesi Meryem namında 

ihtiyar bir kadın tarafından tefevvüh olunduğu (söylendiği) anlaşılması 

üzere derakab mezbure celb ile istiknah-ı keyfiyyet edildiğinde (olayın 

hakikati araştırıldığında) kendimi bu sözü ta’yin-i şahsi etmeyerek yalnız 

zengin bir adam kızından işittiğini ve bazen de tehvil-i lisan ile Kıbti (eski 
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Mısır halkı’ndan, anlam kaymasıyla Roman) kadınından haber aldığını 

ifade etmiş ve binaenaleyh tahkikat burada da kalmışdır. İslamların 

kendilerini katl idecekleri hakkında Ermenilerin ta’yin etmiş oldukları ve 

dünki Pazarertesi gününde ise mukaddema Tamzara kasabasında 

haneleri muhterik olarak açıkta kalmış olan Ermenilere teşkil olunan 

komisyon marifetiyle iane-i nakdiye cem’ edilmekde olduğu bir sırada 

ahali-i İslamiyeden birçokları dahi harik-zedegânın (yangından zarar 

görenlerin) tehvin-i ihtiyaçları (ihtiyaçlarının giderilmesi) zımnında 

kemal-i havahişle komisyona bi’l-müracaa bir hayli para i’ta etmişlerdir 

ki bu hal dahi İslamların Ermenilerle hüsn-i mevedded ve 

muhabbetlerinin devamına dal bulunmuş ve herkes iş ve güçleriyle 

iştigal idüb o gibi ahval vuku’una ihtimal verilememiş ve mahaza 

hükümet-i seniyye canibinden daima takayyüdat-ı ciddiye (ciddi 

çalışma) icra edilmekde olduğu marûzdur.       

 

Ermeni olaylarının kışkırtılarak Osmanlı Devletinin zor durumda 

bırakılması için yalan haberler ve dışbasın etkin olarak kullanılmıştır. Aslı 

astarı olmayan bir durumu haber yaparak kamuoyu oluşturmaya 

yönelik çabalar içinde olanlar Yunanistan’da Rumca olarak basılan bir 

gazeteyi de amaçları doğrultusunda yönlendirerek haber 

yaptırmışlardır. Belgelere göre yapılan haber bir İngiliz kaynaklı bir 

gazeteden alıntı yapılmış olarak da gösterilmiştir. 

 

Neticede olmayan bir şey olmuş gibi gösterilerek Osmanlı Devleti 

tekzib (yalanlama)  yayınlamak ve kendini savunmak durumunda 

bırakılmıştır. Elbette bu gibi durumlarda ne kadar tekzib yayınlansa da 

iddiaları tamamen boşa çıkarmak da mümkün olmayabilmektedir. 

Bazen tekzib yayınlamak zorunda kalan da İngilizler olmuştur. Demek ki 

hep savunma durumunda kalamak yeni sıkıntıları yaşamayı da 

beraberinde geitirmektedir. 
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Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2882, Gömlek No: 16, Tarihi:  

08.01.1916, Konusu: Gayr-î müslimleri Osmanlı'ya karşı 

ayaklandırmak için İngiltere'nin Ermeni ve diğer Hıristiyanları 

silahlandırdığı, isyana teşvik ettiği, Türkiye'nin buna misillemede 

bulunduğuna dair Dr. Rifat'ın "Ermeni meselesi, suçlu kim? İnsanlığın 

sağduyusuna çağrı" başlıklı makalesi ve İngilizlerin tekzibi. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 322, Gömlek No:  106, Tarihi: 29 

(N) Ramazan 1312 (26 Mart 1895), Konusu: Estiya gazetesinin 

mel'anetkârane bir makele ve Karahisar'da Ermeniler hakkında kıtal 

vuku' bulduğuna dair bir de telgrafname derc ettiğini Osmanlı Atina 

sefirinin bildirdiği. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.TKM. Dosya No: 36, Gömlek No:  8, Tarihi: 27 Ra 

1313 (16 Eylül 1895), Konusu: Ermeni olayları ve büyük devletlerin 

Osmanlı Devleti'ne ıslahat için yaptığı baskı ile alakalı gazete yazıları. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.HR.. Dosya No: 21, Gömlek No:  29, Tarihi: 21 Ca 

1313 (9 Kasım 1895), Konusu: Anadolu vilayetlerinde Ermeni olaylarının 

sonu alınamazsa büyük devletlerin Rusya'yı  bu vilayetlerden bazılarını 

işgal etmeye teşvik ettikleri. Bazı yabancı gazetelerin Osmanlı 

Devletinin durumunu vahim gösterdikleri. Dersaadet'de polis ile İslam 

ahali arasında mücadele olduğu hususlarında bazı ecnebi gezetelerin 

haberleri. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. Dosya No: 34, Gömlek No: 43, 

Tarihi: 29 Zilhicce 1314 (31 Mayıs 1897), Konusu: Anadolu ıslahatından 

söz eden kitaptaki maddelerin özeti.(tt) 
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Hû  

Kitabın hülasa-i mevadd-ı mündericası 

1-Hıncak denilen ihtilal ve fesad komitesinin âsâr-ı anarşistliğinin isbatı  
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2-Ermeni fesadatının ahali-i Ermeniyanın hoşnudsuzluğundan ilerü 

gelüb Ermeni müfsidlerin entrikasıyla tahaddüs eylediğinin isbatı 

3-Erbab-ı mefsedetin müretteb planları olub Kumkapu, Yozgad, 

Merzifon ve Samsun vukuatının hep bir men’-i fesaddan çıkmış 

idiğünün beyanı 

4-Ecnebilerin ıslahat layihasının mantuka ve kaide-i hikmeti idareye 

tatbiken tenkidi ve kabil-i icra olmadığının isbatı 

5- Makedonya’daki Bulgar fesadatının menşeini ve keyfiyyeti ahali-i 

mahalliyenin şikâyetleri olmadığı  

6-Kanun-i Esasinin memleketin menâfi’ine (menfaatine), mizacına ve 

tabiatına muvafık (uygun) olmadığının ve tatbikinden neş’et edecek 

muzırranın isbatı 

7-Ermeni kraliyeti veya emareti teşkili maddeten kabil olmadığının ve 

çünki Ermenilerin nüfusça akl-i kabil olmadığının isbatı 

8-İngiltere’deki fesad komitesinin muzır programından ve 

mahiyetinden bahisle 

9-Yozgad ve Erzurum ve Merzifon ve Samsun vukuatında taarruzun 

Ermeniler tarafından icra kılındığının ve İslâmın zulm ve taaddiye 

uğradığının isbatı 

10-Son Makedonya vukuatından bahisle sinin-i ahirede Avrupa’da bir 

harb-i umumi vuku’ bulması mücerred (düşünülen) zat-ı şâhânenin 

himmetine hümâyûn-ı mülükânelerinden mesâlik-i (meslek-i) 

hâkimânesi şehr-yariden ileri geldiği ve bundan dolayı Avrupa’nın zat-ı 

hazret-i padişâhiye minnetdar oldukları ve binaenaleyh zat-ı hazret-i 

padişâhinin menafi’ ve hukuk-ı şâhânelerini müdafaa herkese vazife 

idiğü ve buna çalışmak sulh-ı umumiyi vikaye (korumak) demek olduğu 

(Vikont Do Korsun) 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

395 
 

10.BÖLÜM 

ERMENİ OLAYLARINA AİT MUHTELİF ÖRNEKLER 

 

Bu bölüm, çalışmanın en kapsamlı bölümü olup, 1846’dan 

itibaren değişik zamanlara ait olan ve önemine binaen seçilmiş belgeler 

incelenecektir. Belgeler birbirinden farklı konuları ihtiva etmektedir. Bir 

belgede birbirinden farklı hususlara ait bilgiler bulabilmek mümkündür. 

  

Amerikalı doktor ve yanındakiler Erzurum’da soyulmuş ve 

yanlarında bulunan teçhizatları yağmalanmış. Amerikalıların eşyalarını 

yağmalayanlar Ermeni milletindenmiş. 

 

Burada akla gelen ilk soru Amerikalıların Erzurum’da işi 

olduğudur. Bu tarihler Amerikalı misyonerlerin çeşitli sebeplerle 

bölgeye gelmeye başladığı tarihlerdir. Misyonerlerin ektiği fesat 

tohumları 30-40 sene sonra yeşermiş ve fikren ifsad ettikleri Osmanlı 

teba’sı unsurlar devlete isyan etme noktasına gelmişlerdir.  

 

Ancak ilk geldiklerinde Erzurum’da eşyaları Ermeniler tarafından 

yağmalanmış, yapılan tahkikat neticesi bulunabilen eşyalar 

Amerikalılara teslim edilmiştir. Bulunamayanların bedeli ise Amerikalı 

doktorun beyanı üzerine suçlu oldukları belirlenen 25 kişiden Ermeni 

milleti temsilcileri tarafından tahsil edilerek Amerikalı doktora 

ödenmiştir.  

 

En önemlisi de Ermeni kanaat önderlerinin böyle bir durumun 

yaşanmış olmasından duydukları rahatsızlıktır. Böyle bir olayın 

gerçekleşmiş olmasına getirdikleri gerekçe ise Amerikalıların mezhebine 

duyulan rahatsızlık olduğu belirtilmiştir. Gerçekten de Amerikalılar 

geldiklerinde ilk iş olarak bölgedeki Ermenileri kendi mezheplerine 
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çekmeye çalışmak olmuştur. Uzun vadede de bunda başarılı 

olmuşlardır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 50, Gömlek No: 79, Tarihi: 

5 L  (Şevval) 1262 (26 Eylül 1846), Konusu: Erzurum'da bulunan 

Amerika teba’lı şahısların mallarının Ermeniler tarafından 

yağmalandığı ve yapılan tahkikat sonucu eşyası çalınan tabibin 

eşyasının bulunarak teslim edilip, suçluların cezalandırıldığına dâir 

Erzurum Valisi Süleyman Bahri'nin tahriratı. 
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Hû 

Hak-i pa-yi meali erâ-yi sâdâret-penâhilerine maruz-i çaker 

kemineleridir ki; 

Memalik-i müctemia-i Amerika devleti teba’sından olub 

Erzurum’da bulunan eşhas hakkında Ermeni milleti tarafından bazı 

mertebe rencis ve taaddi vukuuyla taaddiyat-ı merviyenin tahkik ve 

tetkiki zımnında sefaret tercümanı Mösyö Brown canib-i sefaretten bu 

def’a bu tarafa i’zam olunduğu tafsilatına dair selefi çakeri Devletlü 

Es’ad Paşa Hazretlerine hitaben tercüman muma-ileyh ile sahife pirayı 

vürud olan emr-nâme-i âliye-i mün’amaneleri müfad-ı lazimü’l-inkiyad-

ı rehin-i derun-ı çakerânem olmuş ve her bir emr ü ferman-ı âliyenin bir 

tıbk-ı irade-i ifası ve husus-ı mezbur bila taraf tahkik olunarak hak-i pa-

yi âli-i rahimânelerine arz ve inhası ve icabe-i zemin-i çakerânem 

bulunmuş olub bu keyfiyyet bu tarafta bulunan Mirliva Atufetlü Arif 

Paşa bendelerine dahi şifahen emr ü ferman buyurulmuş ve paşa-yı 

muma-ileyh marifetiyle lede’l-tahkik husus-ı mezbura sebeb yalınız 

mezheb-i mezbur Ermeni milleti beyninde çirkin göründüğünden 

neş’et eylemiş olduğu ber tafsil bundan akdem hak-i pay-i âlilerine 

bildirilmiş ve bu def’a Amerika devlet-i sefarethanesinden me’muren 

mevrud eden serkâtibi muma-ileyh Mösyö Brown ile bi’l-muzakere 

eşya-yı mağsubeden bir miktarı buldurulup paşa-yı muma-ileyh 

marifetiyle sahibi tabibe teslim olunmuş ve küsuratının dahi tabib 

mersumun vaz’ ettiği fiyat veçhile on dokuz bin yirmi üç guruş, 

tarihinden üç dört gün mukaddem taife-i mezbur millet-i karabaş ve 

papasan ve kocabaşları marifetiyle vak’aya sebeb olup hücum eden 

yirmi beşten mütecaviz nefer-i kesandan vakt-i merhununda tahsil ve 

kendilerine te’diye olunmak üzere ermeni milletinin birkaç 

mu’teberlerinden tez(el)den ahzla eşya sahibi bulunan tabib tarafına 

tamamen teslim ve bu cihetle tercüman muma-ileyh avk olunmayarak 

(alıkonulmayarak) Der-aliyeye i’zam olunmuş ve fesada sebeb olan 

mersumların vukuu bulan cürme ve kabahatlerine göre tedibat-ı 
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lazımeleri icra olunmak mü’esses (kurulu) olan kanun-name-i hümayun-

ı adalet-makrun iktizasından bulunmuş ise de vakıa-i mezburenin 

ibtidası gün mersumlar yirmi bir gün habs olunmuş ve müddet-i 

mahbusiyetleri kendilerini gereği gibi terbiye etmiş olduğundan başka 

bu misillü fesadın saire serabın etmemesi mütalaasıyla meblağ-ı mezbur 

dahi millet-i merkume marifetiyle anlardan tahsil olunarak bir daha bu 

misillü halat vukua getürülmemesi ekiden milletçe tenbih kılınmış 

olmağla mersumların milletçe avfını (affını) muma-ileyh tercümandan 

rica etmişler ise de beş neferi eşkıya güruhundan olduklarından bahisle 

mersumların terbiyeleri zımnında bir müddetcik Erzurum’da timur bend 

olmaları iltimaslarıyla diğerlerinin şayan-ı akd u merhamet buyurumağla 

müsaade-i merâhim-âde-i âliye erzan erzan buyurulur ise millet-i 

mezburenin tabi oldukları havf ve haşyetlerinden te’minlerini havi 

millet-i mersumeye kıraat olunmak üzere ferman-nâme-i sâmi-i 

mün’imanelerinin ısdarı ve savb-ı çakerâneme tesyarı menut-ı irade-i 

merahim-âde-i rahimâneleri idiğü bi-mennihi Teâlâ muhat-ı ilm-i âlem 

erâ-yımün’imaneleri buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman 

hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 5 L (Şevval) Sene (12)62  

Bende …Vali-i Erzurum …Es-seyyid Süleyman Bahri (Paşa)      

 

Trabzon eyaletinde ve ağırlıklı olarak Karahisar-i Şarki’de 

bulunan bazı yerleşim yerlerinde yaşayan Ermenilerin bağlı oldukları 

murahhaslıkları tek çatı altında toplanarak Trabzon Murahhaslığı adı 

altında birleştirilmiştir. 

 

Arşivde Tamzara’nın adı Tomarza olarak okunmuştur. Söz 

konusu yerler birbirine yakın olduğu için Tomarza (Kayseri) olması söz 

konusu değildir. Belgede ayrıca Ezbider için namı diğer Anderyas ifadesi 

bulunmaktadır. Ezbider şimdiki Akıncılar’ın adı olduğundan Anderyas’ı 
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Suşehri’nin eski adı olarak bilinmektedir. Daha önce bazı belgelerde de 

Anderyas Suşehri’nin yerine kullanılmıştı. 

 

Neticede Trabzon, Canik Karahisar-i Şarki (merkez), Tamzara ve 

Ezbider murahhaslıkları birleştirilerek tek çatı altında toplanmıştır. Bu 

şekilde daha güçlü bir murahhaslık vücuda getirilmiş ve görev Rahip 

Mesrob’a verilmiştir.  

 

En önemlisi de atamanın İstanbul’da bulunan Ermeni 

Patrikhanesi ve Ermeni Milleti Meclisi tarafından Padişaha önerilmiş 

olmasıdır. Diğer taraftan Ermeni murahhasların ücretinin de Padişahın 

özel hazinesinden (hazine-i hassa-i şahane-Padişahın özel gelirlerinin 

toplandığı yer) ödendiği anlaşılmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. MHM. Dosya No: 12, Gömlek No: 29, 

Tarihi: 10 M 1271 (3 Ekim 1854), Konusu: Ayrı ayrı idareleri olan 

Trabzon, Canik, Karahisar-ı Şarki, Tomarza ve Andereyas karyeleri 

Ermeni murahhaslıklarının Trabzon Murahhasalığı adıyla bir çatı 

altında birleştirilerek idaresinin Rahib Merab'a verildiği. 
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Hû  

Nişan-ı hümayun oldur ki 

Ermeni Patrikliğine dâhil Trabzon ve ilhakan Canik ve Karahisar-

i Şarki ve Tamzara ve Ezbider namı diğer Anderyas karyesi 

murahhaslıkları başka başka idare olunmakda ise de cümlesi Trabzon 

vilayeti dâhilinde olmak ve yek diğere karib (yakın) ve civar bulunmak 

hasebiyle birleştirilerek Trabzon murahhaslığı tayiniyle yedine ihalesi ez 
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her cihetle mazbutiyet-i ve suhuleti mucib olacağına ve işbu darende-i 

berat-ı hümayunum Mesrob Rahib zidet rütbehu umur-ı murahhaslığı 

idare ve ru’yet’e muktedir bulunduğuna bina’en resm-i peşkeşleri ber-

vech nekd teslim olunmak şartıyla zikr olunan mahallerin cümlesi 

birleştirilerek Trabzon eyaleti murahhasalığı tabiriyle rahib-i merkuma 

bi’t-tevcih şurut-ı derciyle yedine bir kıt’a berat-ı âlişanım i’tası İstanbul 

ve tevabi’i Ermeni Patriği iftihar-ı muhtaru’l-milleti’l-mesihiyye Agob 

Piskopos Damet Rütbehehu ile Millet Meclisi mühürleriyle memhur 

(mühürlü) südde-i sa’adetime takdim eylediklerinde arizalarında 

istid’a olunub kuyuda (kayıtlar) lede’l müraca’a ol-vechile salifü’z-zikr 

mahaller başka başka rehabin üzerlerinde olduğundan cümlesi 

birleştirilip resm-i peşkeşleri olan yirmibeşbindörtyüzyirmi akçe 

üzerine dörtbin beşyüzseksen akçe zamla cem’an dokuzbin akçe resm-

i peşkeşleri ber-vech nakd-i teslim-i hazine-i şahanem olunduğu tahrir 

ve işaret kılınmış olmağın sadır olan ferman-ı âlişanım mucebince bu 

berât-ı hümayunumu verdim ve buyurdum ki; muma-ileyh Mesrob 

Rahib mârru’z-zikr Trabzon ve tevabi’i murahhasalığını irade edüb 

kadimden murahhasalığına tabi yerlerdir. 

Fi Evail (1) Muharrem Sene 1271 

 

Osmanlı’nın Marsilya’da bulunan ticari ateşesinden 1882 

tarihinde bildirildiğine göre Amerika’dan Marsilya’ya gelen 16 Ermeni 

buradan bir gemiye binerek Giresun’a gelmek üzere yola çıkmıştır. Ticari 

ateşenin bu durumu bildirmesindeki amaç bu kişileri şüpheli 

bulduğundan Der-saadet’deki makamları uyararak tedbir alınmasını 

sağlamaya yöneliktir. 

 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS, Dosya No: 2861, Gömlek No: 36, Tarihi: 

17 Temmuz (12)98 (28 Temmuz 1882), Konusu: Amerika’dan 

Marsilya’ya gelen 16 Ermeni’nin vapurla Giresun’a gelmekte oldukları.  
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Nezarete Fi 16 Temmuz Sene (12)98 (28 Temmuz 1882) 

tarihiyle Paris Nezaret-i Seniyyesinden 291 telgrafname 

 

Marsilya Baş Şehbenderimiz (Giresun’a azimet içün) 

Amerika’dan gelmiş olan onaltı Ermeninin “Minigralı” nam posta 

vapuruna rakiben (binerek) ve Giresun’a müteveccihen Marsilya’dan 

mürafarakat ettiklerini (ayrıldıklarını) iş’ar idiyor (bildiriyor). 

 

İncelediğimiz belgede Bulgaristan’ın Ruscuk kentinde yaşayan 

bir Ermeni teba’sı olan Agob Bulgaristan ve Romanya’da Müslümanlar 

aleyhine faaliyetlerde bulunan Kigork Ütücüyan isimli rahible ilgili 

bilgiler vermektedir. Aslında bu bir jurnaldir.  

 

Verilen bilgilerde Kigorg Ütücüyan’ın aynı zamanda Erzurum 

murahhası olduğu gezip bulunduğu yerlerdeki Ermeni okullarındaki 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

403 
 

öğrencilerin fikirlerini bozarak devlet aleyhine çalıştığı bu nedenle yapıp 

ettikleri konusunda takibe alınması gerektiği de belirtilmektedir.  

Maalesef devletine bağlı bu gibi Ermeni teba’sından rahatsızlık duyan 

Ermeni fesad cemiyetleri şüphelendikleri bu kişilerin öldürülmesi için 

gizli teşkilatlar kurmuşlardır.  

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 500, Gömlek No: 60, 

Tarihi: 15 Za 1307 (3 Temmuz 1890), Konusu: Erzurum Ermeni 

murahhası Rahip Kigork Ütüciyan, Bulgaristan ve Romanya’da ehl-i 

İslam aleyhine Ermeni davası için mefsedet tezgahladığından ilgili 

vilayetlere tenbihat ve tebligat yapılması. 
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Hariciye Nezaret-i Celilesine 

Maruz-i kullarıdır ki; 

Ermeni fesad cemiyeti hafiyesinin sekiz on seneden beri tur ve 

hareketlerine dair Bükreş sefiri mersum Süleyman Beğ’in aralık aralık 

(zaman zaman) ita-yı malumat verdiğini beş altı seneden beri doğrudan 

doğru ve bazı dahi Ruscuk tüccar vekili ve Dimitraki Efendi bendeleri 

vasıtasıyla canib-i âli-i nezâret-penâhilerine arz edilmişti ve bundan bir 

sene mukaddem dahi Rahib Kigork Ütücüyan ve bunun gibiler hakkında 

arz-ı beyan kılınmıştı. Merkum rahib dört sene Ulah ve bir aralıkta 

Bulgarya’da geşt-i güzar ederek ve Romanya’nın Fokşan ve Peşte’de 

Ermeni mekteb hocalıklarında bulunduğu vakt Ermenileri iğfal etmiş 

olduğundan bunlar ve emsallerini hal-i nezaretde bulundurulması 

hakkında arz kılınmışdı. Mekum her nasıl ise Erzurum murahhaslığını 

elde iderek orada icra-yı me’muriyet etmekte olduğuna kadiminden 

berû devletime olan sadakatim cihetle esef eylerim. Fesad hainlerinin 

şu aralık idecekleri teşebbüs hakkında aldığım malumat memalik-i 

hazret-i şâhânenin ekseriyet ile sakin olan Ermeniler güya tüccarlık 

veyahut ahz ve i’taya gideyorlar ki bir kasabadan diğer kasabayan onar 

yirmişer nefer geşt-i güzar iderek kendilerinden az olarak tesadüf 

idecekleri İslamı telef ile bir büyücek fesad çıkarmak gibi cahilâne bir 

harekette bulunacakları alınan malumat üzerine arz iderim. Fesad 

komitesi içün hususi iane biletleri terettüb (tertib) eylemişler bunların 

da elde itmeğe sa’y u gayret ediyorum (çalışıyorum). Elde edildikde 

takdim kılındığı pâ-yi taht-ı şâhânede olsun ve gerek vilayet-i hazret-i 

şâhânede mevcud bulunan Ermeni mekteblerinin hocalarını kemal-i 

ihtiyatla maarif müdürleri ve hükümet-i seniyye memurları canibinden 

dikkat buyurulması bunlar teba’-i şâhâne denmiştirler ve nerelerden 

celb olunmuşlardır. Min gayr-i hadd bunların hareketleri hakkında 

dikkat buyurulması ve Erzurum, Van, Erzincan, Bitlis, Muş, Mamuretü’l-

Aziz ve Diyarbekir ve Sivas vilayet-i şâhâne memuru canibinden 

inzibatça dikkat lazım gelür olduğunu hak-i pâ-yi dakaik-nüşur nezaret-i 
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celilelerine arz ederim. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 

emrindir.  

Fi 14 Haziran Sene 1306 

Teba’-i sadıka-i şâhâneden Ruscuklu Agob kulları  

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Dâire-i Hariciye Mektubî Kalemi 

Huzur-ı Meal-i Mevfur Hazret-i Sadâret-penâhiye Mahremane (gizli) 

Maruzu Çaker Kemineleridir 

Elyevm Erzurum murahhasalığında bulunan Rahib Kigork 

Ütüciyan’ın bundan akdem Ulah’da ve bir aralık da Bulgaristan’da 

dolaştığı ve Romanya’da vaki Fukşan karyesindeki Ermeni mektebi 

hocalığında bulunduğu hengâmda Ermenileri iğfal ve ifsad eylediğine ve 

Ermeni sakin olan vilayetlerde bazı Ermeni sebük-mağzanın 

(düşüncesizlerin) şu aralık ahz u i’ta vesilesiyle onar yirmişer bir 

kasabadan diğer kasabaya giderek kendilerinden tesadüf edecekleri 

ahali-i İslamı telef ile büyük bir fesad çıkarmak teşebbüsünde 

bulunduklarına ve ifadat-ı saireye dair Ruscuklu Agob Efendi tarafından 

verilen varaka celb-ı nazar-ı ehmmiyet görülerek manzur-ı sami-i  
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hazret-i sadâret-penâhileri buyurulmak üzere leffen takdim kılınmağla 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

Fi 14 Zilkade Sene 1307 ve fi 19 Haziran Sene 1306  (1 Temmuz 1890) 

Hariciye Nazırı Bende Said 

 
Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretü’l-Aziz, Diyarbekir, Sivas Vilayetlerine 

Fi 20 Haziran Sene 1306 (2 Temmuz 1890) 

Ermeni fesad cemiyeti tarafından şu aralık vukuu bulacak 

teşebbüsat cümlesinden olmak üzere Ermeni sakin olan vilayetlerde 

bazı Ermeni sebük-mağzanın (düşüncesizlerin) ahz ve ita vesilesiyle onar 

yirmişer bir kasabadan diğer kasabaya giderek kendilerinden ez tesadüf 

edecekleri ahali-i İslamı telef ile bir büyük fesad çıkaracakları ve Ermeni 

mekteplerinde bulunan muallimlerden bazıları fesad komitesinin 

mahsulü olmalığa mebni bunların ahvali hükümetçe her yaz teftiş ve 
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tahsis edilmesi yalnız Erzurum’a ve Erzurum murahhası Rahib Kigork 

Ütücüyan’ın mine’l-kadim erbab-ı fesaddan bulunduğu bâ-varaka ihtar 

kılınmış olduğundan icra-yı icabı Hariciye Nezaret-i Celilesinden iş’ar 

olunmuş ve bu misillü erbab-ı fesadatın maneviyat-ı muzırralarına 

meydan bırakılmaması mütehattim-i (lüzumlu) zimmet-i hükümet olub 

bu babda lazım gelenlere malumat verilmiş olmakla oraca dahi 

mütebassırâne (basiretli) hareketle bir güne uygunsuzluk vukua 

getirilmemesine himmet ve i’tina buyurulması siyakında şukka 

mahremane terkim kılındı efendim. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 237, Gömlek No: 77, 

Tarihi: 20 (Z) Zilhicce 1307 (7 Ağustos 1890), Konusu: Ermeni 

fesadcıları tarafından bir hadiseye meydan verilmemesi için alınması 

lazım gelen takayyüdat hakkında vilayetlere yapılan tamim üzerine 

Erzurum Vilayeti'nden gelen telgrafnamenin takdimi. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sâdâret Amedi Divan-ı Hümâyûn 

Ermeni fesedesi tarafından hilaf-ı marzi bir hadise ika’ına mahal 

kalmamak içün takayyüdat-ı lazıme icrası ber-mantuk-ı emr ü ferman-ı 

hümâyûn bazı vilayete bildirildiği halde Erzurum vilayetine de iş’ar ve 

mevcud efrad-ı zabtiyenin mikdarı idame-i emniyet ve asayişe kâfi olub 

olmadığı dahi istifsar kılınması üzerine cevaben gelen telgrafname 

leffen takdim olundu bunun hülasa-i mealinde suvari ve piyade olarak 

iki yüz nefer muvakkat (geçici) zabtiye istihdamına lüzum var ise de işbu 

neferat-ı muvakkatenin istihdamı şehri yirmidokuzbin küsur guruş 

raddesinde masarıfa mütevakkıf ve başkaca bazı müşkilat mahaziri dahi 

muhtemel olduğu cihetle icabında birleşebilecek suretde olmak 

jandarmaya kuvvet-üz zahr (yardımcı kuvvet) bulunmak üzere 

nizamiyeden bir bölüğün iktiza iden yerlerde bulundurulması halinde 

hem tasarruf hemde muvakkat zabtiyeden ziyade fevaid hasıl olacağı 

bi’l-beyan su’al-i muamele olunmuş ve bu suret daha münasib 

görünmüş olmakla ana göre icra-yı icabı hakkında her ne vechile emr ü 

ferman buyrulur ise hükm-i âlîsi infaz olunur efendim.  

Fi 20 Zilhicce Sene (1)307 ve fi 25 Temmuz Sene (1)306 (7 Ağustos 

1890) 

Sadrazam Kamil 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i sâdâret-i Uzma Telgraf Odası 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye  

Erzurum vilayetinden meb’us telgrafnamenin halli 

 Erzurum Ermeni (fesede)sinden hiçbir gûna fenalığa meydan 

verilmemek üzere bigayet-i teyakkuz ve basiret üzere bulunulması ve 

icabında zabtiye neferatı muvakkatede istihdamı hakkındaki irade-i 

seniyye-i hazret-i padişahi mabeyn-i hümâyûn-ı mülükâne baş kitabet-i 

celilesinden 15 Temmuz Sene (1)306 telgrafla tebliğ ve jandarmanın 
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tezyidine (artırılmasına) lüzum olup olmadığı 14 Temmuz Sene (1)306 

şifreli telgrafname-i sadaret-penahilerinde ferman buyrulur mülhakatla 

olunan muhabere ve meclis idare-i vilayetin müzekkeresi neticesinde 

120 piyade seksen süvari zabtiye-i muvakkateye lüzum göstermeleriyle 

bunların bir aylık maaşlarıyla tayini yirmidokuzbinaltıyüzotuzyediguruş 

ideyor. İşbu neferat-ı muvakkatenin dört ay kadar istihdamı tabii ve iki 

sene müddetle istihdam olunan jandarmalara nazaran bu muvakkat 

zabtiyelerin her dürlü fenalığa su-i ahvale sebebiyet virdirecekleri 

ihtimalden gayri ba’id ve zabtiye nizamnamesi mucebince emr ü 

kefaletleri de başkaca müşkilatı mucib olacağı emr-i bedidar olmakla 

beraber şu dört ayda bin ikiyüz lira kadar da maaş ve bedel-i tayinat 

virilmek lazım gelüb bu da ihtiyat ve rediflerin toplandığı cihetle 

konturatocuların alacaklarından bir mikdarına karşu olacak bir meblağ 

idiğü dahi emr-i celidir. Bu lüzum ise asakir-i nizamiye-i şâhenenin toplu 

bulundurulması ve icab iden mevaki-i müteferrikaya gönderilememesi 

halinde olub mevcud bulunan nizamiyeden tabur ve alaylarından uzak 

bulundurulmak ve icabında birleşebilecek suretde olmak ve mahalleri 

jandarmasına kuvvet-üz zahr (yardımcı kuvvet) bulunmak üzerebir 

bölük lazım gelen mahallerde suret-i muvakkatede bulundurulması 

irade buyrulduğu halde hem şu sırada ziyade masarıf edilmemiş ve hem 

de muvakkat zabtiyeden ziyade muhabbet ve satvet hasıl…vehameti 

vaki olmuş olacağı tasvir olunmuş ise de şıkkeynden (şıklardan kangisi 

muvafık-ı irade-i sâdâret-penâhileri olur ise emr ü tebliği meclis-i 

mezkûr kararıyla arz olunur.  

Fi 23 Temmuz Sene (1)306  

Vali-i Vulat Hasan Hayri  

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 532, Gömlek No: 40, 

Tarihi: 17 Muharrem 1312 (21 Temmuz 1894), Konusu: Der-saadet ile 

Anadolu’dan firar eden Ermenilerin toplandıkları şehirler ve içinde 

bulundukları duruma dair. 
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Dâhiliye ve Zabtiye Nezaret-i Celilesi’ne 

1 Temmuz Sene 1310 

Der-saadet ve Anadolu’dan firarlarıyla Atina ve Pire’de ikâmet 

eden Ermenilerin düçar-ı zaruret olduklarından bahisle bunlara ve 

Londra ve Marsilya ve Kafkasya ve İskenderiye’de bulunan Ermeni 

fesadesinin ileri gelenlerinden istiane eylemekte (yardım istemekte) 

oldukları ve bu Ermenilerden Kumkapu vakıasında zi-medhal olub 

Atina’ya firar etmiş olan Tavuk Pazar’lı Sorak’ın Mısır’daki Ermeni 

kiliselerinde komiteler içün iane cem’ine ibtidar olunduğu ifade eylediği 

ve erbâb-ı fesaddan bazılarının dahi def’-i zaruret emniyesiyle Lorbiyum 

taraflarına ve Yunan adalarına ve İskenderiye ve Amerika ve Londra’ya 
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gidüb ahz ü ta’limat ettikten sonra memalik-i şâhâneye avdet etmek 

isteyen Ermenilerin ekseri evvela Rusya’dan Pire tarikiyle İskenderiye’ye 

azimet ile oradan da Avrupa’ya dağıldıkları ve bu kabilden olarak Van ve 

Sivas ve Kayseriye ahalisinden evvelce İskenderiye’ye muvasalat eden 

on beş Ermeni silahçı ile birleşmek üzere on kadar Ermeni tüfenkçi 

ustasının Batum’dan hareketle Haziran’ın onuncu günü Pire’den 

İskenderiye’ye Çariçe nam Rusya vapuruna bindikleri ve bunların 

İskenderiye’den Fransa ve İngiltere’ye giderek ora silah fabrikalarında 

ikmal-i sanat eyledikten sonra cem’iyet-i fesadiyeye silah imaliçün 

Anadolu’ya avdet etmeleri melhuz (düşünülmüş) olub Atina’daki 

Ermenilerin Anadolu ile olan muhaberatı heman kamilen Karadeniz 

sevahiline işleyen Atina Vespart ve Bizans nam Pan-Elenin vapurları 

kamorotları vasıtasıyla cereyan ettiği muhakkak bulunduğu Atina ve Pire 

başşehbender vekâletinden iş’ar olunduğundan ve ol-babda Londra ve 

Petersburg ve Atina sefaret-i seniyyesine icra-yı vesâya kılınacağından 

bahisle ifa-yı muktezası Harbiye Nezaret-i Celilesinden alınan tezkerede 

gösterilmiş ve Zabtiye Nezaret-i Celilesine malumat verilmiş olmakla 

nezaret-i celilelerince de icra-yı icabına himmet buyurulması siyakında 

tezkere.  

 

Belgelerde Hodiçor Nahiyesi olarak bahsedilen yerin vaktiyle 

büyük bir Ermeni yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Geçmişin 

nahiyesi şimdilerde Sarıkonaklar köyü olarak bilinmektedir.  

 

İspir’e 55 kilometre uzaklıktaki Sarıkonaklar köyü, Çoruh 

Havzası’nın Kaçkar Dağı’ndan sonraki en büyük zirvesi olan Soğanlı 

Dağı’nın eteklerine kurulmuş. Doğal güzellikleriyle ünlü köye adını veren 

konaklar ise iki-üç katlı taş evlerden oluşuyor. Yapılışı iki yüz yıl önceye 

dayanan kemerli pencereli evlerin bir bölümü aile pansiyonu olarak 

turizme kazandırılmış.60  

                                                           
60 http://www.skylife.com/tr/2011-10/dogal-klimali-sehir-erzurum 
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Belgelerdeki ifadesiyle Lazistan yolu üzerinde bulunan Hodiçor 

nahiyesine iki bin tüfenk ve her nüfusa üç dörder yüzden mütecaviz fişek 

(mermi) getirildiği anlaşılmış. Ayrıca tahkikatte yüz elli dört Rusya 

Sürmelisi ve Martini tüfengi ile bin fişekin ortaya çıkarıldığı ifade edilmiş. 

Tahkikate gerek duyulması ise Ermeni Katolik cemaatinden Aleksan 

Efendi namına yazılmış ve on Ermeni’nin imza ve mühürlerinin 

bulunduğu bir mektubun ele geçirilmesi üzerine olmuş. Metupta 

Rusya’nın bir seneye kadar Erzurum’u zabt edeceği ve o vakte kadar 

sabredilmesi ve bu zamana kadar hazırlıklara devam edilmesi gerektiği 

yazılıymış. 

 

İşte bunun üzerine bir başkomiser ve savcı gönderilerek 

sorgulama yapılmış. Sorgulamada Hodiçor’da yüz elli Rusya sürmelisi ve 

bir Martini Hanri ve bir Osmanlı kapaklısı ve bir Vinçester ki cem’an yüz 

elli üç aded tüfek ve bin sekiz yüz elli dokuz fişek olduğunu itiraf 

etmişler. Neden bu kadar silah bulunduruyorsunuz sorusuna da 

nahiyelerinin Trabzon vilayetine tabi Lazistan Sancağına karib (yakın) ve 

merkez vilayete uzak olması nedeniyle ve Lazistan Sancağında Tüylü ve 

Kırkyılanoğulları gibi meşhur eşkıyalar olduğunu bunların korkusundan 

silahlandıklarını ifade etmişler. 

 

Ancak belgede bulunan yorumlardan Hodiçor’da bulunan silah 

ve cephanenin bunlarla sınırlı olmadığı ve aslında iki bin tüfenk ve iki yüz 

binden fazla fişek (mermi) olduğu yönünde değerlendirmeler olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Keza yine yapılan değerlendirmelerde bu kadar silah ve 

cephanenin eşkıya korkusuyla bulunduruluyor olduğu savunması 1500 

nüfuslu nahiye için geçerli bir savunma olamayacağı şeklindedir. 
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Silahların temin edilme şekli de dikkat çekicidir. Hodiçorlu 

Ermenilerin genellikle fırıncı oldukları ve çalışmak için sıklıkla Rusya’ya 

gidip geldikleri ve her gidip gelenin gidiş gelişinde silah ve mermi 

getirdiği şeklindedir. 

 

Soruşturmanın seyrinde bazı eksiklikler tesbit edilmiştir. Hatta 

yakalanan mektupta isimleri geçenlerin önce gözaltına alındığı ancak 

sonra bir kişinin fevri kararıyla serbest bırakılmış olması da şüpheli 

bulunarak Keskim kaymakamının da iştirakiyle savcı ve komiser 

tarafından yeniden soruşturma yapılması uygun bulunmuştur. 

 

Neticede toplu bir isyan için hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Zaten belgenin tarihinden sonraki dönemlerde Anadolu’nun muhtelif 

yerlerinde Ermeni isyan hareketleri görülmüştür. Horiçorla ilgili olarak 

Pazaryolu’nu anlatan bir yazıda 1. Dünya Savaşı yıllarında Horiçor’da 

yaşanan Ermeni olaylarıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 729, Gömlek No: 9, 

Tarihi: 21 S 1312 (24 Ağustos 1894), Konusu: Ermenilere dağıtılmak 

üzere Pasinler'e bol miktarda silah ve muzır neşriyat gönderildiği. 

 
http://www.ermeniteroru.8m.com/Arsiv/Foto/43.jpg 

Fişek İmalatı Yapan Ermeniler 

http://www.ermeniteroru.8m.com/Arsiv/Foto/43.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

415 
 

 
Erzurum Vilayetine Şifre 

7 Ağustos Sene 1310 (19 Ağustos 1894) 

Lazistan üzerinde Hodiçor nahiyesine iki bin tüfenk ve her 

nüfusa üç dörder yüzden mütecaviz fişenk idhal olunduğu bi’t-tahkik 

anlaşılarak yüz elli dört Rusya Sürmelisi ve Martini tüfengi ile bin 

fişenk zahire ihraç edildiği ve meclis idare-i vilayet azasından ve Ermeni 

Katolik cemaatinden Aleksan Efendi namına on nefer Ermeni’nin imza 

ve mühürleriyle der-dest olunan mektub muhabere-i mefsedetkârâneyi 

Rusya’nın bir seneye kadar Erzurum’u zabt edeceği ve o vakte kadar 

sabır lazım geleceği yolunda bir takım tefevvuhat-ı hainaneyi 
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(münasebetsiz hain sözler) havi olmasıyla merkumlardan der-dest 

edilen eşhasın (yakalanabilenler) merkez vilayete gönderildiği vilayet 

ser komiserliğinin iş’arınaatfen zabtiye nezaretinden bildirilmekle 

keyfiyyetin izahen iş’arı matlubdur (istenilmektedir). 

İşaret-i âliye mucebince  

 
Hû 

Erzurum Vilayeti Adet 27 

Huzur-ı Sâmi-i Cenâb-ı Sâdâret-penâhiye 
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Maruz-ı çaker kemineleridir 

Şeref efzâ-yı fark-ı terkim ve tahrim olan fi 7 Ağustos Sene 1310 

tarihli telgrafname-i sâmi-i cenâb-ı sâdâret-penâhilerinde Lazistan 

üzerinde Hodiçor nahiyesine iki bin tüfenk ve her nüfusa üçer dörder 

yüzden mütecaviz fişenk idhal olunduğu anlaşılarak yüz elli Rusya 

sürmelisi ve Hanri Martini Tüfengi ile bin fişenk zahire ihraç eylediği ve 

meclis idare-i azasından ve Ermeni Katolik cemaatinden Aleksan Efendi 

namına on nefer Ermeni’nin imza ve mührüyle der-dest olunan (ele 

geçirilen) mektub muhabere-i mefsedetkârâneyi ve Rusya’nın bir 

seneye kadar Erzurum’u zabt edeceği ve o vakte kadar sabr lazım 

geleceği yolunda bir takım tefevvühat-ı (münasebetsiz sözler) hainaneyi 

havi olmağla mektub suretiyle merkumlardan der-dest olunan 

(yakalanan) eşhasın merkez vilayete gönderildiği hakkında vilayet 

serkomiseri sabık Kâzım Efendi tarafından zabtiye nezaret-i celilesine 

vukuu bulan ihbarın ifahen arz ve iş’arı emr ü irade buyurulmuş ve 

muma-ileyh Kâzım Efendi tarafından bu bu babda verilen takrirle zikr 

olunan Hodiçor nahiyesinin merbut olduğu Keskim kaim-

makamlığı’ndan verilen malumat pek de kabil-i tevfik olamayub 

keyfiyyetin suret-i mükemmelede tahkikine lüzum ve icab gösterdiğine 

binaen kaim-makam kaza ile birleşerek icra-yı tahkikat etmek üzere 

adliye müddei-i umumi muavini ve müstantik ile muma-ileyh Kazım 

Efendinin nahiye-i mezkûreye i’zamları fi 11 Ağustos Sene 1310 tarihli 

telgrafname-i çakerânemle bi'l-istizan cevâben şeref tevarüd eden 

telgrafnâme-i sâmi-i cenâb-ı fehimânelerinde bu babda adliye nezaret-i 

celilesinden müddei-i umumiliğine ve zabtiye nezaret-i celilesinden de 

serkomiserliğe tebligat icra ettirildiği beyan-ı samisiyle tahkikat-ı 

lazımenin ifa ettirilmesi emr ü ferman buyurulmuş ve muma-ileyh 

nahiye-i mezkûreye ba’s ve i’zam kılınmış (gönderilmiş) idi. Avdetinde 

(vardığında) muma-ileyhima müddei-i umumi muavini ve müstantile 

kaim-makam-ı kazanın mühr ve imzaları ve fi 7 Eylül Sene 1310 tarihiyle 

verdikleri tahkikat fezlekesi nahiye-i mezkûre ahali-i mevcudesi 
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umumen Katolik olub mikdar-ı hane ve nüfus ve hal ve sanatlarını ve 

mevki’lerinin ta’rifat-ı çoğrafyasını havi ve yedlerinde bulunan yüz elli 

Rusya sürmelisi ve bir Martini Hanri ve bir Osmanlı Kapaklısı ve bir 

Vinçester ki cem’an yüz elli üç aded tüfenk ve bin sekiz yüz elli dokuz 

fişenkden ibaret olduğu halde komiser muma-ileyhin vucuduna kail 

(nakleden) olduğu iki bin tüfenk ve iki yüz binden mütecaviz fişenk 

sözü ve ahalinin kendisine sui-kasd zehabı (suikast düşünenler) komiser-

i muma-ileyhin merhuma ve murahhasa vekilinden dolayı beyne’l-ahali 

tefrika (ayrılık) ve Arakin muma-ileyhin murahhas vekiline misafir olub 

ve taraftarlarından silah aramayub muhaliflerinden aranmasından 

toplamasından mütehassıl (husule gelen) şamatadan münbais olduğu 

(çıktığı) ve mevcud tüfenk ve fişenkler def’aten tedarik olunmayub 

ahali-i merkumanın ekserisi fırıncılıkla Rusya memalikine ve mahal-i 

saireye gidüb gelürken erbâb-ı iktidardan olanları her def’ada birer 

mikdar getürmüş (getirmiş) oldukları ve şu tüfenklerin bulundurulması 

bir güna su-i maksad ve mefsedete mübteni olub nahiye-i mezkûrenin 

Trabzon vilayetine tabi Lazistan Sancağına karib (yakın) ve merkez 

vilayete baiden bulunmak mezkûr Lazistan Sancağının Tüylü ve 

Kırkyılanoğulları gibi meşahir eşkıyanın çevelan-gahı olmak (eşkıyanın 

çirit atıyor olması) ve birkaç sene mukaddem bi’d-deftaat nahiyelerini 

basub katl ve ihrak ve gasb ve garat misillü ahval facia ika’ etmekden 

naşi mal ve canlarını muhafaza içün olduğunu ve bu eslihayı hiçbir 

vakitde ketm ve ahza etmeyüb suret-i alineyye de (açıklıkta) ve her 

kesan (kesin) gözleri önünde bulundurduklarını isticvaben (sorguda) 

ahali-i merkume ifade eylediklerini mezkur tüfenk ve fişenklerin bir 

güna sui-niyet ve fikr-i mefsedete (kötü niyet ve düşüncelere) müstenid 

olduğunu (dayandığını) isbat edecek delail ve emaret (delil ve emareler) 

tahkikaten dahi görülemediğini ve mikdar-ı nüfuslarına göre de istiksar 

edilecek derecede de olmadığını ve bahs olunan fesad-amiz (fesadın) 

mektebde Tiflis’de tertib ve tahrir olunduğu anlaşıldığı halde imzaları 

muharrer on şahıs başka başka mahallerde bulunmasından naşi 
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tahkikat-ı mukteziyenin der-dest icra bulunduğunu muhtevi olmasıyla 

mezkûr dekayık-ı mevhur cenâb-ı sadâret-penâhileri buyurulmak üzere 

leffen takdim kılındı tafsilat-ı maruzadan rehin-i ilm-i âli-i hazret-i daver-

i efhâmileri buyurulduğu cihetle iş bu fişenglik tahkikatinde ahali-i 

merkumenin maznuniyet (zanlarını) ve mes’uliyetini mucib esbab-ı 

delail gösterilmediğine ve cümlesinin kötülük olmağla beraber kar ve 

kesbce (çalışıp kazanmak) ve fırunculuk ve sair sanat içün mütemadiyen 

Rusya’ya ve diğer mahallere gidüb gelmekçe me’luf (alışılmış) ve mesgul 

olduklarının ve mevkialarının Lazistan üzerinde bulunarak eşkıyanın 

bunlara tasallut ve mazzarratından dolayı esbab-ı müdafaa ve 

muhafazaca ihtiyaç ve meçburiyetlerinin merkez vilayetçe de 

malumatına ve dahiliye nezaret-i celilesinin 27 Teşrin-i-evvel Sene 1307 

tarihli ve şifreli telgrafnamesinin ahali yedinde bulunan esliha-i 

miriyenin istirdad ve cem’i hakkında evvelce tebliğ olunan kararın her 

tarafça icrasına dikkat ve i’tina ile bundan şimdilik yalnız hudud 

yolundaki mahaller ahalisinin istisnası ahiran şeref-sâdır olan emr-i 

ferman-ı hümayun-ı mülükâne hükm-i celilinden olarak icab eden 

mahallere malumat verilmekle vilayetçe de ber mantuk irade-i seniyye 

ifadeyi muktezası beyan ve iş’ar buyurulduğuna ve Erzurum vilayetinin 

İran ve Rusya hududlarında bulunmasına nazaran bu vilayetçe vaktiyle 

o misillü esliha toplanmamış olduğu gibi şimdilik zikr olunan yüz elli üç 

tüfenkle fişenklerin ahali-i merkume yedlerinden alınması filvaki’ (vaki 

hale göre) sabıkı misillü eşkıyanın tasallutuna hedef olacakları 

mütalaasına göre pek de münasib olamayacağı derkâr ve zat-ı 

maddenin dairece aliyyece tedkikat ve tatkikatı der-dest icra olunmağla 

husul-ı neticede keyfiyyetin arz ve iş’arına müsaraat olunacağı aşikârdır. 

Bâlâda ismi zikr olunan meclis idare azasından Aleksan Efendinin ahiran 

hulul-ı ecel mevuduyla vefat eylediği dahi berayı malumat maruzdur. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 3 Cemaziye’l-evvel Sene 1312 ve fi 20 Teşrin-i-evvel Sene 1310 (2 

Kasım 1894) 
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Bende Vali-i Vilayet Erzurum Es-Seyyid Binali Yaver-i Es-seyyid İsmail 

Hakkı 1358        

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzma Mektûbî Kalemi  

Erzurum Vilayetinden Mevrud Şifreli Telgrafnamedir. 

Cevap 7 Ağustos sene 1310 Vilayet Serkomiseri bazı tahkikat 

icrası içün geçende Keskim kazasına gitmişti. Ahalisi tahminen bin altı 

yüz zükûr Ermeni Katoliğinden ibaret  olan Hodiçor nahiyesinde 

murahhas vekilinden dolayı ahali-i merkume iki taraf olmuşlardır. Ahali-
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i merkume yedinde (elinde) yüzkırksekiz Rusya sürmelisi ve beş Martini 

Hanri ile yirmibin fişenk bulunduğuna dair istihsal edildiği (elde edilen) 

müfredat defterini (bir şeyin bütününü meydana getiren şeylerden her 

biri) kaim-makamlığa tevdi’ eylediği beyanıyla ahali-i merkumeden 

bazılarının İlksan Efendiye yazdıkları bir mektubun suretini beş adet 

tüfengi mustahsiben (yanına alarak) merkez vilayete celb kılınmış 

bulunduğu tahkikat-ı lazımenin serian ikmali yine kendisine havale 

olunmuşdu. Ol-babda verdiği evrak-ı tahkikiye alel-usul müddei-i 

umumiliğine tevdi olunmuşdur. Merkez vilayete celb olunan altı kişiden 

ikisinin oranın daire-i  adliyeye havalesinden mukaddem (sonra) polis 

komiserliği tarafından salıverildiği habishane me’muru tarafından haber 

verilmiştir. Ahali-i merkume tarafından kaza kaim-makamlığına verilen 

umumi istid’alarda dahi nezdlerinde bulunan yüzelli bukadar tüfengi 

i’tiraf ve bunları eşkıyanın tasallud ve teaddisinden can ve mal ve 

ırzlarını muhafaza içün lede’l-icab istimal eylediklerini ve mahal-i asayiş 

ve emniyet-i memleket bir güna hal ve hareketlerde bulunurlar ise 

devletçe her cezaya razı olacaklarını beyan ve taahhüd etmişlerdir. 

Serkomiserin ihbaren verdiği takrirde ise zahire çıkardım dediği 

yüzellibeş adet tüfenklerden yalnız beş tüfenk götürebildiğini ve 

küsuruyla kendisince kanaat hasıl olan ikibin tüfenk ile ikiyüzbin fişenk 

zahire ihracını kaim-makama bırakarak avdet eylediğini dahi beyan 

eylemiştir. Daire-i adliyeye tevdi’ olunan evrak üzerine muamelat-ı 

kanuniyenin icrası tabiidir. Şimdi bu meselede asıl muhtaç-ı mütalaa 

olan cihet Ermeni Katoliği olan nahiye-i mezkûre ahalisinin yedlerinde 

bulunduğunu mukırr (doğruyu söyleyen) ve mu’terif oldukları (itiraf 

ettikleri) yüzelli kadar silahın dermeyan edildikleri (ortaya koydukları) 

esbâb-ı şekavete göre toplanılıp toplanılmaması maddesi olduğu gibi 

Serkomiserin vücuduna kanaat edildiği beyan edildiği ikibin tüfenk 

dahi zahire çıkarılması kazayası (hükmü) olduğundan ve komiserin 

tahkikat-ı vakıayı sathı icra eylediği reviş-i halden (gidişattan) müsteban 

olduğu (anlaşıldığı) misillü merkez vilayete gönderilen altı kişiden ikisini 
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hod-be-hod (kendi başına) salıvermesi dahi şayan-ı dikkat 

bulunduğundan şu halde ve işin gösterdiği renk ve surete nazaran daire-

i adliyeden dahi müddedi-i umumi muavini ve müstantik ile 

Serkomiserin tekrar nahiye-i mezkûreye i’zamıyla kaim-makam-ı kaza ile 

birleşilerek birlikte tahkikatın ikmal ettirilmesi icab-ı hal ve maslahattan 

görülmekle bu suret nezd-i âli-i hazreti sadâret-penâhilerinde tensib 

buyurulur ise ol-vechile icra-yı icabının taraf-ı bendegâneme ve telgrafla 

müddei-i umumiliğe emr verdirilmesinin dahi adliye nezaret-i celilesine 

iş’arı babında.  

Fi 10 Ağustos Sene 1310  

Vali Hakkı 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 101, Gömlek No: 19, 

Tarihi: 22 Rebiü’l-ahir 1312 (23 Ekim 1894), Konusu: Ermenilerin 

silahla isyan edecekleri ihtimaline karşı lüzumlu tedbirlerin alınması. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image00239.jpg
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Hû 

Yıldız Saray-ı Hümayunu 

İzmid Kumandanlığından Şifre 

 

Tokad mutasarrıflığının arz ve iş’arı üzerine Ermeniler 

umumiyetle Teşrin-i-evvelin onbirinci günü  silaha sarılarak isyan 

edeceklerinden her tarafça mutebassırâne (etraflıca düşünerek) ve 

muteyakkızâne (uyanık ve dikkatli) hareket olunarak şayed teşhir-i silah 

ederler ise mukabele-i bi’l-misl kaidesinin icrası şeref-sunuh ve sudur 

buyurulan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahiden bulunduğu bugün 

mabeyn-i hümayun baş kitabet celilesinden almış olduğu telgrafname 

üzerine icabının icrasının İzmid mutasarrıflığı tarafından şifahen 

acizilerine bildiriliyor. Gerçi her geçen saat ve dakika asakir-i şahane 

kolları müteyakkızane (tedbirli) bulunurlar ise de ancak mukabele-i bi’l-

misilin icrası irade-i seniyye-i cenab-ı padişahiye mütevakkıf (bağlı) 

bulunmuş olmağla bu babda mabeyn-i hümayun cenab-ı mülükaneden 

bir emr almadığım gibi mutasarrıf müşarün-ileyhin irade-i seniyye-i 

cenâb-ı padişahiyi şifahen tebliğinde tereddüd hasıl olduğundan arz ve 

istizana mecbur olduğum maruzdur ferman. 

Fi 11 Teşrin-i-evvel Sene (1)310  

İzmid Kumandanı Ferik Sadeddin 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 750, Gömlek No: 33, 

Tarihi: 3 C 1312 (2 Aralık 1894), Konusu: Kürt kıyafeti giyen Ermenilerin 

Erçek nahiyesine tecavüzleri keyfiyetinden ve Sason’un Nurşin köyü 

ahalisi ile Sason aşiretlerinden Luci kabilesi arasındaki çatışmadan 

dolayı Van vilayeti ile cereyan eden muhaberatı havi telgrafnamelerin 

gönderilmesi. 
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Bâb-ı Âli Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası 

Sefaret-i Seniyyesinden varid olan 161 numerolu tahriratın 

tercemesidir. 

 

Kürd kıyafetine girmiş yirmi Ermeniden mürekkeb bir eşkıya 

çetesi tarafından ika’ edilen harekât şekavet-kerâneye dair Van 

vilayetinden varid olan iki kıt’a telgrafname ile Sason ahalisi ile Luthas 

kabilesi arasında vukuu bulan bir müsademeyi ve bu babda taraf-ı sami-

i cenab-ı sadaret-penâhiden i’ta buyurulmuş olan evamiri havi Bitlis 

vilayetinden mevrud bir kıt’a telgrafnamenin gönderildiğine dair fi 5 

Kanun-i-evvel (12)94 tarihli tahrirat-ı umumiye-i asafâneleri ve aslı dest-

i ta’zim oldu. Evrak-ı mezkûreden icab-ı hale göre istifadede tecviz-i 

kusur etmeyeceğim derkârdır. Emr ü ferman hazret-i men lehü’l-

emrindir. 
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Hû 

Bâb-ı Âli Daire-i Hariciye Mektûbi Kalemi adet 4167 

Piş-gâh-ı Sami-i Sadaret-penahîye 

Maruz-ı çaker-i kemineleridir. 

 

Kürd kıyafetine girmiş olan Ermeni eşkıyasının Erçin nahiyesine 

vukuu bulan tecavüzleri keyfiyetinden ve Sason kurasından Nurşin 

karyesi ahalisiyle Sason aşayirinin Luci kabilesi beynindeki 

müsademeden dolayı Van vilayetiyle cereyan eden muhaberatı havi 

telgrafnamelerin irsaliyle mesbuk olan emr ü iş’ar-ı sami-i sadaret-

penahîleri üzerine süfera-yı saltanat-ı seniyyeye ta’mimen icra kılınan 

vesayaya (nasihata) cevaben bu babda Hariciye Nezaretine malumat i’ta 

ve salifü’z-zikr telgrafnamelerin hülasası telgraf suretinde İngiliz 

gazatelerine derc edildiğini mutazammın Londra sefaret-i seniyyesinden 

alınan tahrirat-ı cevabiye ile melfufunun tercemeleri 15 Recep (1)312 
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tarihli tezkere-i cevabiye-i çakeriyle takdim kılındı. Bu babda i’ta olunan 

malumattan icab-ı hale göre istifade olunacağına dair Bürüksel sefaret-

i seniyyesinden alınan 19 Kanun-i-evvel (12)93 tarihli veyüz atmış 

numerolu tahrirat-ı cevabiyenin tercemesi dahi leffen takdim kılınmış 

olmakla emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 17 Şaban (1)312 ve fi 31 Kanun-i-sani (1)310 Hariciye Nazırı Bende 

 

Anadolu’da Ermeni olaylarının başladığı ve yer yer yaygınlaştığı 

yıllara denk gelmektedir. İncelediğimiz daha önceki belgelerde de 

gördüğümüz üzere olayları teşvik eden ülkeler bu kez gelişmelerde sanki 

onların hiç katkısı yokmuş gibi davranarak bu kez Osmanlı devletini 

suçlayarak inceleme komisyonu talebinde bulundukları anlaşılmaktadır. 

 

Baskılar karşısında bunalan ve savunma pozisyonu alan 

Osmanlı’da bu ülkelerin kurulan komisyona üye vermelerini kabul 

etmek zorunda kalmış olmalıdır. Ancak komisyona iştirak ederek birlikte 

çalışmalara katılan yabancı üyeler bu kez sonuç raporuna imza 

atmaktan imtina ettiklerinden olacak yeni atraksiyonlara girerek Der-

saadet’e gelmekten imtina etmişlerdir. 

 

Çekilen şifreli telgrafta da bu hususa dikkat çekilerek heyetin 

mutlaka birlikte Der-saadet’e geri dönmeleri istenilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 66, Gömlek No: 30, Tarihi: 15 

S 1313 (7 Ağustos 1895), Konusu: Rus ve İngiliz memurlarının, Ermeni 

olaylarını tahkikle görevli heyetle birlikte Der-saadet’e gelmek 

istememeleri; tahkikatı tasdik etmemek, tesirsiz bırakmak maksadına 

matuf olabileceğinden mutlaka birlikte dönülmesi için Erzurum’da 

bulunan tahkik heyetine gönderilen şifre telgraf müsveddesi. 
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Erzurum’da Hey’et-i Tahkikiyeye Şifre 

Heyetle beraber Rus ve İngiliz me’murlarının Der-saadet’e 

gelmelerine sefaretleri tarafından muvafakat edildiğinden ve Fransız 

me’muru zaten yola çıkmış bulunduğundan me’murin-i muma-

ileyhimaya beyan-ı keyfiyetle birlikde azimet ve muma-ileyhimanın Der-

saadet’e gelmek istememeleri tahkikat-ı maçka-i vakıayı adem-i tasdik 

ile te’sirsiz bırakmak maksadına mübteni olacağından şayet yine birlikde 

azimetden istinkâf ettikleri (kabul etmedikleri) halde muma-ileyhimanın 

husul-ı muvafakatlarına kadar te’hir-i harekât olunması ve vesait-i 

nakliye ve esbab-ı tahaffuziyye (karantina araç ve gereçleri) bi’t-tamam 
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istihzar (eksiksiz olarak hazır)olunmadıkça yola çıkılmaması ve telgraf 

merkezi olan her mahalle gelindikde muvasalat (ulaşmak) ve 

hareketlerinin ba-telgraf arz-ı atabe-i ulya kılınması irade-i seniyye-i 

cenab-ı mülükâne iktiza-yı alisinden bulunmakla ol-babda.  

Fi 26 Temmuz Sene 1311 (7 Ağustos 1895) 

 

 
 

Erzurum’a gelmiş olan hey’et-i tahkikiye ile beraber bulunan 

İngiliz me’murunun bu tarafa geleceği İngiltere sefareti baş tercümanı 

tarafından ifade olunduğuna dair Hariciye Nezaret-i Celilesinin tezkiresi 

manzur-ı âli buyurulmak içün arz ve takdim kılındı efendim. 

 

Fi 16 Safer Sene 1313 ve fi 26 Temmuz 1311 (7 Ağustos 1895) 

Sadrazam Said (Halim Paşa) 
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Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Maruz-i çaker-i kemineleridir 

12 Safer Sene 1313 tarihli tezkire-i çakeriye zeyldir. Erzurum’a 

gelmiş olan hey’et-i tahkikiye ile beraber bulunan İngiliz me’murunun 

bu tarafa geleceği bugün İngiltere sefareti baş tercümanı Mösyö Block 

tarafından ifade olunmuş olmakla emr ü ferman hazret-i veliyyül 

emrindir. 

Fi 15 Safer Sene 1313 ve fi 25 Temmuz Sene 1312 (7 Ağustos 1895) 

Hariciye Nazırı Bende 

 

 1895 yılı Ermeni ayaklanması açısından önemli olayların 

yaşandığı bir yıldır. Bu nedenle bu tarihe ait çok sayıda belge vardır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR, Dosya No: 179, Gömlek No: 49 Tarihi: 

26 Ağustos 1311, (7 Eylül 1895), Konusu: Karahisar’da Ermeniler 

tarafından doğrudan Der-saadet’e çekilen telgrafların önce Sivas’a 

gönderilmesi gerektiği. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

430 
 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Şems-i sabah Karahisar-i Şarki’de ahiren vuku’ bulan cerh ve katl 

(yaralama ve öldürme) hadisesinden dolayı Ermeniler tarafından Kelkit 

vasıtasıyla Der-saadet’e çekilmesi melhuz olan (düşünülen) telgrafların 

evvel emr-de Karahisar mutasarrıflığına gönderilmesi orada bulunan 

Sivas müddedi-i umumiliğinden bildiriliyor. İş bu telgrafların nev’i 

keşidesi münasib görülemeyüb fakat birer suretinin şifre ile buraya 

bildirilmek ve buradan da Karahisara keşide edilmek üzere Giresun 

kaim-makamlığına tevdi’ içün telgraf me’muriyetine ihtar-ı keyfiyyet 

ettirilmiş ise de yine iradeleri istizan olunur (izin istenir). Ol-babda  

Fi 27 Ağustos Sene (1)311 (8 Eylül 1895) 

Vali Kadri 
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Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 33, Gömlek No: 33, 

Tarihi: 17 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (5 Kasım 1895), Konusu: 

Ermenilerin Bayburt, Erzincan, Trabzon'da ayaklandıkları ve bunun 

üzerine Dersim ekradının Çemişkezek cihetine tecavüzlerini arttırdığı; 

Malatya ve Arapgir'de Ermenilerin dükkanlarını açmadıkları. 

 
Yaver-i Ekrem Hazret-i Şehriyâri Derviş Paşa Hazretleri’ne 

 Telgrafname-i devletlerini şimdi telgrafhanede aldığım halde 

bazı Dersim ekradının (Kürdlerinin) Çemişgezek cihetindeki tecavüzleri 
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malum (bilinmekte) ise de Ermenilerin Bayburd, Erzincan, Trabzon 

vesair mahallerdeki mefsedetleri (kötülükleri) şayi’i olması (duyulması) 

üzerine ekrad-ı mezkûrenin daire-i tecavüzleri tevsi’ olmuştur 

(genişlemiştir) ki bu babdaki muamelat beher gün ve Malatya kasabası 

Ermenileri dahi dünki gün dükkân açmayub saat dördde fecâaten (acıklı 

bir şekilde) mahallelerinden silah sedası (sesi) her tarafa aks etmesi 

üzerine hasıl olan şuriş (kargaşa) dünden beri müteaddid 

telgrafnamelerle Bâb-ı Âlî’ye arz olunmuştur. Tatvili muceb olacağından 

(uzayabileceğinden) tekrar arz icab idüb itmeyeceği istizan olunur. 

Arabgir kasabası ermenilerinin dahi bugün dükkân açmadıkları ka’im-

makamlıktan bildiriliyor ise de henüz hadise zuhur etmemiştir. Eğin’ce 

şimdilik bir şey yoktur, ferman. 

Fi 24 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (5 Kasım 1895) 

Vekil-i Vali Mamuretü’l-aziz Emiri   

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 609, Gömlek No: 23, 

Tarihi: 25 Ca 1313 (13 Kasım 1895), Konusu: Anadolu’daki bazı 

vilayetlerde fesat hareketlerine girişen Ermenilerin müslüman ahaliyi 

tahrik etmelerine fırsat verilmeyerek asayişin korunması hususunda 

aşiretlere gerekli nasihatlerin yapılması. 
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Sadâret Mektûbî Kalemi 

Hüdâvendigâr, Suriye, Ankara, Beyrut, Trabzon, Van, Bitlis, Konya, 

Mamuretü’l-Aziz, Sivas, Halep, Atina Vilâyetlerine Şifre 

1 Teşrin-i sâni 1311 (25 Ca 1313-13 Kasım 1895) 

 

Ermenilerin şurada burada bir takım hareket-i mefsedetkârane 

ile ahali-i İslamiye’yi tehyic (heyecanlandırma) ve bir hadise çıkarmağa 

gayret etmekte oldukları cihetle sükun ve asayişin muhafazasına her 

vakitten ziyade dikkat ve i’tina olunarak mugayir-i merhun-ı âli hal ve 

hareket vukuuna meydan verilmemesi ve aşaire (aşiretlere) ifa-yı 

nasayihden (nasihat etmekten) geri durulmaması bâ-irade-i seniyye-i 

cenâb-ı hilâfet-penâhi kemal-i ehliyetle izhar olunur (açıklanır). 

 

Sağ taraftaki not: Erzurum’a mebde’-i (başlangıç) Mâbeyn-i 

Hümâyun’a çekilen 29 Teşrin-i sâni 1311 tarihli telgrafnâmenize 

cevaptır. 

 

İki ayrı haberden ilkinde büyük devletlerin Osmanlıya baskı 

yaptıklarından bahsedilmektedir. Yine Ermeniler üzerinde yakalanan 

İngiliz menşeli silahlardan bahsediliyor olması ermeni olaylarında 

İngilizlerin rolünü göstermesi açısından ilgi çekicidir. Diğerinde 

Amerikalı bir sefirin bizzat Sultan Abdülhamid’le görüştüğünden ve ona 

baskı yaparak Ermeni olaylarında zarara uğradığını öne sürdüğü 

Amerikalıların zararlarının tazmini konusunda söz aldığından 

bahsedilmektedir. Sefir, gazetecilere yaptığı açıklamada Osmanlı bizim 

gücümüzü ve daha neler yapabileceğimizi anlamamış demesi dikkat 

çekicidir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.TKM. Dosya No: 36, Gömlek No: 8, 

Tarihi: 27 Ra (Rebiü’l-evvel) 1313 (17 Eylül 1895), Konusu: Ermeni 
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olayları ve büyük devletlerin Osmanlı Devleti’ne ıslahat için yaptığı 

baskı ile alakalı gazete yazıları. 

 
 

Barselona’da münteşir (Dianio de Barselona) isimli gazeteden: 

Bu yazıda Ermeni meselesinde, İstanbul’da vukua gelen hadiselerde 

ölen, yaralanan, hapis edilenlerden ve Ermeniler üzerinde bulunan 

İngiliz menşeli tabancalardan, üç büyük devlet tarafından 

Ermenistan’da ıslahat icrası hakkında Türkiye’ye yapılan baskıdan ve 

fakat Abdülhamid’in buna karşı koyamadığından vesaireden bahis 

edilmektedir.  

Yazının başında kırmızı mürekkep ile (melfufu lazımdır 64) denilmiş ise 

de neyin melfufu olduğu belirtilmemiş. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.AZN. Dosya No: 14, Gömlek No: 30, 

Tarihi: 8 Cemaziye’l-ahir 1313 (26 Kasım 1895), Konusu: Bitlis’de 

Kürtlerin saldırısına uğradıklarını iddia eden Ermenilerin Şeyh Eyüb 

Efendi’ye sığındıklarını belirtmeleri. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00239.jpg
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Rikab-ı Hümâyûn Cenab-ı Hazret-i Mülükâneye 

Cenâb-ı Hâk, velinîmet-i bi-minnet olan zat-ı şevket-simat 

hazret-i mülükânelerini tahtında ber karar eyleye duasını her bar yad 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

436 
 

etmekde bulunan kulları Çabakçur (Bingöl civarı) merkez hükümeti 

bulunan Çevlik karyesi ahali-i muti’asından olduğumuz cihetle 

etrafımızda bulunan aşayir (aşiretler) vesaire taraflarından iki bin neferi 

mütecaviz eşhas-ı müselleha (silahlı kişiler) karyemiz üzerine hücum 

ederek on sekiz kişi karyemizden katl olunub hane ve dükkânlarımızdaki 

emval-i mevcuda ile mevaşilerimizi (hayvanlar) garat (yağma) eyledikleri 

gibi ehl ü  ıyalimizin rızkı bulunan zahireleri dahi gasb itdiler 

hanelerimizin kapı ve pencerelerini bile götürüb kiliselerimiz dahi yağma 

olunmuşdur. Ve sağ kalanlarımız ise Cesan karyesindeki Şeyh Eyüb 

Efendi nezdine iltica ile ve şimdi ise aç ve bi-ilaç oldukları halde her birisi 

bir tarafa hayatlarının korkusundan savaşdıkları ve ehl ü iyalimiz ise çırıl 

çıplak aç ve perişan ayakaltlarında kalmış oldukları ve bu gibi hakaretleri 

adaleti seniyeleri kabul etmeyeceğinden mütecasir-i merkûmenin 

haklarında mücazat-ı (suçlulara karşılık verilen ceza) lâzımenin icrası 

emvallerimizin istirdâdı (geri almak) refah ve istirahatımızın taht-ı 

te’mine aldırılması hakkında bir tabur asker-i şahânelerinin Çabakçur 

kazasına i’zam buyurulması hususunun merkez vilayetimize ferman 

nâme-i cenâb-ı hazreti mülükânelerinin tastir buyurulmasına 

mütevakkıf ve bu fesada bais-i sebeb olanların bâdehu arz olunacağı 

beyanında ol-babda ve katıbe-i ahvalde irade ve ferman cenâb-ı hazret-

i cihan bânilerinindir. Fi 14 Teşrin-i sâni sene (1)311  

Karye-i mezbûreli Karabet 

Karye-i mezbûreli Bedros 

Bitlis Vilâyeti dâhilinde Çabakçur kazasında Çevlik karyesinden 

Ermeni Sarkis   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.TKM. Dosya No: 29, Gömlek No: 59, 

Tarihi: 1311 (1895-1896), Konusu: Anadolu'da Ermeni olaylarının 

silahlı eyleme dönüştüğü. Rusya'ya hicret eden Ermenilere mani 

olunduğu. 
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Hû 

Paris’de çıkan “Monitor Universal” Gazetesi 17 Ağustos 1893 tarihinde 

zirde tercemesi muharrer fıkrayı neşr eylemiştir. 

Viyana’dan Arans Havas’a iş’ar olunduğuna göre Anadolu’nun 

Ermeni meskûn olan bazı kıtatında ciddi şurişler zuhura geldiği Der-

saadet’ce mervidir. Müsellah Ermeni çetelerinin van, Erzurum ve Sivas 

vilayetlerini dolaşmakda oldukları söyleniyor. Ermeni eşkıyasından 

mürekkeb büyük bir çete Divrik kazasına mülhak bir küçük kasabaya 

hücumla nehb u garat ve kaim-makamlık dairesinden yedibin Osmanlı 

lirasını ahz u gasb eylemiş imiş. Serasker paşa vukuatdan malumat alr 

almaz ahiren teşkil kılınub münhasıran Ermenilerin kuvve-yi düşmanları 

bulunan Kürdlerden mürekkeb birkaç süvari alayının derhal sevk 

olunmasını emr etmektedir. Van vilayetinden geçenlerde Rusya’ya 
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hicret etmek arzusunda bulunan birkaçyüz Ermeni köylüsü hudud 

üzerinde asakir-i Osmaniye ve jandarmalar tarafından tevkif olunmuş ve 

asakir-i merkûme anların üzerlerine silah endahtıyla memleketlerine 

avdete mecbur etmişlerdir. Şu hallerin kaffesi Ermeni meskûn olan 

vilayetde iğtişaşın gittikçe tezayüd etmekde olduğu müşardır 

(gösterilmiştir). 

İşbu havadisin ekser Fransız gazetelerinde dahi görülmüş olduğu ve 

iktiza eden reddiyenin tanzim edildiği ma’ruzdur. 

 Ermeni olayları zamanla öyle bir hal almıştır ki, terör boyutuna 

varmış ve cüretkâr eylemler yapar hale gelmiştir. Bu eylemlerin 

öncesinde ve sonrasında da müttefikleri oldukları devletlerin sınırsız 

desteğini almışlardır. 

 

21 Ağustos 1896 yılında meydana gelen olayda 17 Taşnak 

Komitesi üyesi Ermeni Osmanlı Bankası’nı basmış, çok kişinin ölümüne 

neden oluş, patlayıcılarla binayı ve çevreyi tahrip etmiştir. Bu olayı 

organize edenler Varto, Mar ve Boris isimli üç Ermenidir. Armen Garo 

takma adını kullanan ve II. Meşrutiyette Erzurum’dan milletvekili seçilip 

Birinci Dünya Savaşı’nda kurduğu çete ile Rusya saflarında Osmanlı’ya 

karşı Kafkas cephesinde savaşan Akrekin Pastırmacıyan da Atina’dan 

gelerek bu gruba katılmıştır.  

 

Baskın olayı sırasında teröristlerin talebi üzerine Osmanlı 

Bankası Genel Müdürü Sir Edgar Vincent, Rus Sefareti Baştercümanı 

Maximoff ile birlikte Saraya giderek  baskını gerçekleştirenler adına 

onların taleplerini iletmişlerdir. Neticede 17 teröristin ülkeden 

serbestçe çıkışına izin verilmiştir. Bunun üzerine 17 terörist Fransız 

gemisiyle Marsilya’ya gitmiştir.61 Buna göre belgede 17 teröristin sebil-

i tahliyesi ifadesi kullanılmaktadır.  

                                                           
61 http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/sorun/isyan7.html 
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Yaşanan bu elim olaydan sonra bu kişilerin yargılanmadan ülke 

dışına çıkmalarına izin verilmiş olması Osmanlı’nın çok baskı altına 

alındığının işaretidir. Bu eşine az rastlanan bir durumdur.  

 

Fransızların da söz konusu 17 terörist için gemi tahsis etmesi ve 

dünyanın neresinde olursa olsun suç olarak tanımlanacak bir olayın 

müsebbiblerini Fransa’ya götürmeleri onların olaylardaki rölünü de 

göstermektedir. Olay sonrası bu olayı gerçekleştirenlerin Cenevre’de 

bulunan arkadaşlarına yazdığı mektupta olayı nasıl gerçekleştirdiklerini 

anlatmaları da diğer bir detaydır. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A... HUS. Dosya No: 358, Gömlek No: 51, 

Tarihi: 23 (Ra) Rebiü’l-ahir 1314 (1 Eylül 1896), Konusu: Bank-ı 

Osmani'ye hücum ettiklerinden dolayı Marsilya'ya sürülen Ermeni 

anarşistleri hakkında Fransa'nın siyasi esir muamelesi yapacağının 

Prefet tarafından ihbar edildiğine dair Marsilya Başşehbenderliği'nden 

gelen telgraf. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Hariciye Mektûbî Kalemi / Aded 2297 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki, 

 

Bank Osmaniye bi’l-hücum ika-i şuriş (karışıklık) iden ve Jirond 

vapuruna bi’l-irkâb (bindirilerek) te’bid edilen (sürülen) Ermeni 

anarşistlerinin Marsilya’ya muvasalatlarında ahval ve hareketlerinin 

taht-ı nezaret-i tarassutda bulundurularak istihsal olunacak malumatın 

iş’arı ve mümkün ise resimlerinin dahi aldırılarak irsali halinde mesbuk 

olan vesâya-ya cevaben Fransa hükümetinin merkûmlara oraya hin-i 

muvasalatında bi’t-tevkif haklarında userâ-yı siyasiye (siyasi esir) 

muamelesini icra edecekleri Perve tarafından ihbar olunmadığını 

vesâya-yı mezkûre vechile bi’l-cümle tedabirin ittihaz kılındığını ve 

merkûmların fotoğrafla resimlerini aldırmak içün mesai-i mümküne sarf 

itmekde bulunduğunu havi Marsilya Baş-şehbenderi tarafından bu kere 
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ahz olunan 13 Ağustos Sene (12)96 tarihli ve 51 numerolu 

telgrafnamenin tercemesi leffen takdim kılınmakla emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 22 Rebiü’l-evvel Sene (1)314 ve fi 20 Ağustos Sene (1)312 Hariciye 

Nazırı Bende   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 359, Gömlek No: 82, 

Tarihi: 12 Rebiü’l-ahir 1314 (21 Ağustos 1896), Konusu: Osmanlı 

Bankası'na hücum eden onyedi Ermeni anarşiştin tahliyesi için Fransız 

gazetelerinin neşriyatta bulundukları. 

 
Bâb-ı Âli Daire-i Sadaret Amedi Divan-ı Hümayun 912 

Bank Osmani’ye bi’l-hucum ika’-i suriş eden (kargaşalık eden) 

onyedi Ermeni anarşistinin tahliye-i sebil-i evrakı havadis tarafından 

taleb olunmağa başlandığını ve bunların reisi tarafından Cenevre’de 

mukim Gasbaryan namında birine yazılan mektubun mürseli ileyyhine 

“Pirekaca” gönderilmediğini havi Marsilya şehbenderilin telgrafnamesi 

tercemesi Hariciye Nezaret-i Celilesinin tezkeresi ile beraber arz ve 

takdim kılındı, efendim.  
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Fi 12 Rebiü’l-ahir Sene (1)314 ve fi 8 Eylül Sene (1)312 (20 Eylül 1896) 

Sadrazam   

 
 

Bâb-ı Âli Nezaret-i Umur-ı Hariciye Terceme Odası  

 

Hariciye Nezaretine fi 16 Eylül Sene (12)96 tarihiyle Marsilya Baş 

Şehbenderliğinden varid olan 80 numerolu telgrafnamenin 

tercemesidir. 

 

Evrak-ı havadis-i mahalliye onyedi anarşistin tahliye-i sebilini 

taleb etmeğle başlamıştır. Bu anarşistlerin reisi Bank Osmani ve saireye 

ne suretle taarruz olunduğunu haki (anlatan) olarak “Cenevre” de 

mukim “Gasparyan” namında birine hitaben bu kere bir mektub yazılmış 

ise de merkuman şerir anarşistlerden olmağla pirekalık mezkur 

mektubu mürseli ileyhine göndermeyerek keyfiyeti Dahiliye Nezaretine 

iş’ar eylemiştir. 
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Bâb-ı Âli Daire-i Hariciye Mektubi Kalemi 2572 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Maruz-ı çaker kemineleridir 

Bank Osmaniye bi’l-hucum ika’-i suriş eden (kargaşalık çıkaran) 

ve Jirnuver vapuruna bi’l-irkab te’bid edilen Ermeni anarşistlerin 

fotoğraf ile resimlerinin aldırılmasına müsaade olunması pirefe 

tarafından bi’d-defaat Paris’den taleb olunmuş ve kendisi dahi bu 

maksadı istihsal içün teşebbüsat-ı lazıme icrasını sefaret-i seniyyeden 

rica etmiş ise de merkumlara mahbusiye-i siyasiye nazarıyla bakıldığı 

cihetle teşebbüsatın semerisiz kaldığına ve bazı ifadata dair Marsilya baş 

şehbenderliğinden alınan telgrafnamenin tercemesi 7 Ra Sene (1)314 

tarihlü tezkere-i acizi ile takdim ve ol-babda Paris sefaret-i seniyyesine 

ne yolda vesaya ifa olunduğu arz ve terkim kılınmışdı. Mezkur onyedi 

anarşistin tahliye-i sebili evrak-ı havadisi mahalliye tarafından taleb 

olunmağa başlanıldığı ve bunların reisi Bank Osmani ve saireye ne 

suretle taarruz olunduğu haki Cenevre’de mukim Gasparyan namına 
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birine hitaben bir mektub yazılmış ise de merkumun en şerir 

anarşiştlarden olmasına mebni işbu mektubun pirekalık canibinden 

mürseli ileyhine gönderilmeyerek Dahiliye Nezaretine iş’ar-ı keyfiyyet 

edildiğini mutazammın şehbender muma-ileyhadan bu kere varid olan 

16 Eylül Sene (12)96 tarihli ve 80 numerolu telgrafnamenin tercemesi 

dahi leffen arz ve tesyar edilmeğle emr ü ferman hazret-i veliyyül 

emrindir.  

Fi 8 Rebiü’l-ahir Sene 1314 ve fi 5 Eylül Sene 1312 (16 Eylül 1896)  

Hariciye Nazırı bende kulları     

 

Bu kadar önemli olaylar yaşanmış olmasına rağmen Osmanlı 

Bankası Müdürlüğü tarafından çalışanlarını taltif etmek ve onların 

çalışmalarının takdir edildiğini göstermek amacıyla altın saat yaptırılarak 

hediye edilmiştir.  

 

Buraya kadar olanı gayet nermal ve bir işletme yönetimi için 

yapılması gerekndir. Ayrıca çalışanların da bu beklentide olması 

normaldir. 

 

Garip olan ise hediye edilen saatlerin üzerine 26 Ağustos 1896 

tarihinin yazılmış olmasıdır. Malum bu tarihte 17 Ermeni tarafından 

patlayıcı ve silahlarla bankaya bir baskın düzenlenmiş öldürülenler 

olmuş, binaya zarar verilmiştir.  

 

Neticede 17 Ermeni olaya son vermek için bir takım taleplerde 

bulunmuş ve kendilerinin de sorgusuz sualsiz salıverilmelerini şart 

koşmuşlardı. Salıverilmeleri talebi Saray tarafından kabul edilince de 

Fransız vapuru ile Marsilya’ya gitmişlerdi. Böyle bir sonuç onlar için 

başarı kabul edildiğinden baskın gününün saatlerin üzerine not 

düşülmesi dikkat çekici bulunmuştur. Üstelik bu haber yabancı 

gazetelerde haber konusu olarak anlatılmıştır.   
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Arşivi Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 360, Gömlek No: 39, 

Tarihi: 23 R 1314 (29 Kasım 1896), Konusu: Osmanlı Bankası tarafından 

memurlara hediye edilen altın saatler üzerinde Ermeni hadisesi 

gününe tesadüf eden 26 Ağustos 1896 tarihinin mukayyid (kayıtlı) 

bulunmasının calib-i nazar-ı dikkat olduğu. 

 
 

Bâb-ı Âli Dairei Sadaret Amed-i Divan-ı Hümayun 1047 

Monitor Oryantal Gazetesinin 29 Eylül Sene (1)296 tarihli 

nüshasında Bank Osmani tarafından me’murlara altun saatler 

verildiğine dair münderiç olan fıkranın tercemesi manzur-ı âli 

buyurulmak içün arz ve takdim kılınmış ve muzır saatlerin üzerinde 

muharrer ve mahkun (suçsuz) olduğu beyan olunan Badgar lafzıyla tarihi 

hadise gününe delaleti itibarıyla calib-i nazar-ı dikkat görünmüşdür. 

Efendim.  

 

Fi Rebiü’l-ahir Sene (1)314 ve fi 19 Eylül Sene (1)312  

Sadrazam   
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Hû 

Monitor Oryantal Gazetesinin 29 Eylül efrenci tarihli nüshasında 

münderic fıkra tercemesi  

“Bank Osmani-i Şahane” 

Vukuat-ı malume-i ahire esnasında Bank Osmani’nin bi’l-cümle 

me’murları vazifelerini hüsn-i ifa etmiştir. Fakat bunlar içinde bazıları 

vardır ki faaliyet ve müdavemetleri hatta ilk saatlerde bile pek tabii bir 

teheyyüç (heyecan) neticesi olan nakısaya (noksanlığa) düçar 

olmamıştır (düşmemiştir). Memurlarının hizmetlerini takdir ve 

kendilerini taltif etmeği bilen bank müdiri heman cümlesi kudemadan 

(bankanın eski çalışanlarından) olan me’murlarının bu hidmed-i 
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memduhasını (takdir edilmiş hizmetlerini) takdiren kendilerine 

mükâfat-ı nakdiye (nakit para değil) değil hüsn-i hareketlerinin (güzel 

çalışmalarının) yadigârı olacak bir hediye olmak üzere her birine bir 

altun saat i’ta eylemiş (vermiş) ve bu saatlerin bir tarafında “Bank 

Osmani-i Şahane” ve diğer tarafında da 26 Ağustos 1896 yadigârı 

ibareleri mehkun bulunmuştur. Me’murlar içün medar-ı iftihar olan şu 

hareket banka müdiriyeti içün de mucib-i şerefdir. Zira fedakârlığın 

banka nazarında hiçbir vakit haiz-i ehemmiyet olmakdan hali 

kalmadığını mutazammındır (banka için yapılan çalışmaların karşılıksız 

kalmayacağının göstergesidir).  

 

Gümüşhane ile Kelkit arasında bulunan bir mevkide bir Ermeni 

manastırı olduğu ve burada olaylar yaşandığı anlaşılmaktadır. Üstelik 

burası köye de uzak yerde bulunduğundan gözetim altında 

bulundurulmasının yerinde olacağı değerlendirilerek burada bir karakol 

inşası uygun bulunmuş ve gerekli keşif hazırlanarak ihaleye de 

çıkılmıştır. Ancak işin taliplisi çıkmasa da karakolun yapımı gerekli 

olduğundan inşası için çözün aranmaya çalışılmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: İ..AS.. Dosya No: 21, Gömlek No: 41, Tarihi: 22 

(S) Safer 1315 (23 Temmuz 1897), Konusu: Gümüşhane kasabasına iki 

saat mesafede, Kelkit yolu üzerinde bulunan Ermeni Kilisesi civarında 

bir karakolhane inşası ve masraflarının tesviyesi hususu.  

 

 
Atufetlü Efendim Hazretleri, 
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Gümüşhane kasabasına iki saat mesafede ve Kelkit tariki 

üzerinde kain Vank (manastır) tabir olunan Ermeni kilisesinin karyeye 

pek sapa ve ba’id ve mevki’an her dürlü mecma’-ı vuku’at olmağa 

müsaid olmasına mebni taht-ı nazar-ı takipte bulundurulması mertebe-

i vücubda olduğundan mahal-i mezburda keşfi mucibince 

yedibinbeşyüzatmışdokuz guruş atmış santim ile mahallince erbab-ı 

vukufdan intihab olunacak muhtelit (karışık) bir komisyon marifetiyle 

bir bab karakolhane inşası ve mebaliğ-i mezkûrun umum jandarmanın 

üçyüzonüç senesi muvazenesine dahil bulunan taşra inşaat ve tamirat 

tertibinden tesviyesi hususuna dair teskere-i behiyye-i ser-askeri 

melfufuyla arz ve takdim olunmağla ol-babda her ne vechile irade-i 

seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyurulur ise mantuk-ı 

münifi infaz edileceği beyanıyla tezkere-i senaveri terkim kılındı 

efendim.  

Fi 22 Safer Sene (1)315 ve fi 10 Temmuz Sene (1)313 (23 Temmuz 1897) 

Sadrazam Rıza 

 
 

Marûz-i çaker kemineleridir ki 

Reside-i dest-i tazim olub melfufuyla manzur-ı âlî buyurulan iş bu 

tezkere-i samiye-i sadâret-penâhileri üzerine mucibince irade-i seniyye-



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

449 
 

i hazret-i hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyurulmuş olmağla ol-babda 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 

Fi 22 Safer Sene (1)315 ve fi 10 Temmuz Sene (1)313 (23 Temmuz 1897) 

Ser-kâtip Hazret-i Şehriyâri Bende Tahsin 

 
Hû  

Marûz-i çaker kemineleridir ki 

Gümüşhane kasabasına iki saat mesafede ve Kelkit tariki 

üzerinde kain Vank (manastır) tabir olunan Ermeni kilisesine mahal-i 

ba’idden gelüb giden züvvare (ziyaretçilere) bir şey denilemez ise de 

mabed-i mezkûrun kasabaya pek sapa ve ba’id ve mevki’an her dürlü 

mecma’-ı vuku’at olmağa müsaid görünmesiyle ve geçen sene ki 

vukuatında mebde-i zuhuru olmasıyla taht-ı nazar-ı takipte 

bulundurulması mertebe-i vücubda olduğundan ve bunu te’min içün 
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orada inşasına lüzum görünen bir bab karakolhanenin inde’l-keşf 

yedibinbeşyüzatmışdokuz guruş atmışsantim ile vücuda geleceği 

anlaşıldığından ve münakaası (ihalede eksiltmesi) icra olunmuş ise de 

talibi zuhur etmediğinden (talibi çıkmadığından) ve resm ve keşf defteri 

leffen irsal kılındığından bahisle ifa-yı muktezası Trabzon vilayetinden 

re’sen ve cevaben varid olan tahrirat ve telgrafnânede iş’ar olunmuş ve 

mezkûr karakolhanenin resmi fenne suret-i mutabakatda ve masarif-i 

keşfiyyesi hadd-i i’tidalde (uygun seviyede) olduğu inşaat ve istihkâmat 

dairesinden yazılan ilamda gösterilmiş idiğüne nazaran mezbur 

karakolhanenin ol-vechile inşası nezd-i âlîde karin-i tensib buyurulduğu 

halde mahallince erbab-ı vukufdan intihab olunacak muhtelit (oluşacak 

karma) bir komisyonun taht-ı nezaretinde olarak keşf-i evvel ve resmi 

mucibince inşasına mübaşeret olunmak üzere meblağ-ı mezburun 

umum jandarmanın üçyüzonüç senesi muvazenesine dahil olan taşra 

inşaat ve tamirat tertibinden mahsubuyla sarfı zımnında icab-ı halin ve 

emr ve inbasına müsaade buyurulması hususunun pişgâh-ı sâmi-i 

sadâret-penâhilerine inhası lede’l-havale jandarma dairesinden ifade ve 

mezbur resmle keşf defteri yine iade buyurulmak üzere leffen takdim 

firistade kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-

emrindir. 

Fi 10 Safer Sene (1)315 ve fi 27 Haziran Sene (1)313 (9 Temmuz 1897) 
Ser-asker Bende Rıza   
 
 Osmanlıya cephe almış devletlerin Ermenileri desteklediklerini 
bunu yaparken de tüm imkân ve kurumlarını kullandıklarına ilişkin bir 
çok belgeyi inceledik. Bu imkânlardan birisi de dış basının manipüle 
haberler yaparak durumu olduğundan farklı göstermeye çalışmışlardır. 
   

Arşiv Fon Kodu: HR. SYS. Dosya No: 66, Gömlek No: 81, Tarihi: 
24 Şubat 1900, Konusu: Ermeni olayları nedeniyle Amerikalılara zarar 
tazmini konusunda İstanbul Amerikan sefirinin açıklamalarını havi 
makale. 
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MINISTER STRAUSS ON CONDITIONS IN TURKEY. 

Room for some farther “Missionary Work” with the sultan. 

NEW YORK, Feb. 21.—Oscar C. Strauss, United States Minister to 

Turkey, after conferring with State Department officials on Monday in 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0037.jpg
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Washington, returned to New York, and is enjoying the beginning of his 

three-months’ leave of absence. He said last night that he had no 

intention of resigning his office, although there “had been rumors to 

the effect that he had become somewhat tired of the duties. 

 

Asked what progress the Turkish Government had made with reference 

to indemnifying the American owners of property destroyed during the 

Armenian troubles, he said: 

 

“Until my arrival there Turkey had denied liability for these property 

damages, but since then the Government’s liability has been admitted 

and the Sultan has not only promised to pay, but he has twice repeated 

that promise. That he will have to pay the several claims within a 

reasonable time there is no question, and I credit him with the Intention 

of ful-filling his promise. The sum involved is less than $100,000.” 

“Did the Spanish war and the victory of, Dewey at Manila make us any 

better know in Turkey?” Mr. Strauss was asked. 

 

“They certainly did do just that thing, and the Orietnal world has a far 

better appreciation of the power of this coun-try than it had before. The 

Sultan, how-ever, has not yet an adequate conception of the magnitude 

and resources in peace and war of the United States. He regards it as a 

country too far away to cause him uneasiness, but as a matter of fact, 

Constantinople is nearer to New York ‘than Manila Is to San Francisco. 

“The Germans,” continued Mr. Strauss, “are just beginning the 

preliminary work on their great railway concession from Angora to 

Bagdad, on the Persian Gulf, a distance of 1200 or 1300 miles. The 

surveys are being made, and doubtless the road will be pushed through 

in good time. This will result in throwing across a good part of the 

Turkish empire a belt of German commercial influence, and the result 

will be an interesting thing to watch. The route will traverse the old 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

453 
 

bablyon-ish commercial highways. I obtained not long ago permission 

for the Robert College to erect a new building, and on the day I left my 

post the Sultan sent me word that permission had been granted for the 

reconstruction of Euphrates College at Harpoot, destroyed during the 

Armenian troubles in 1895. This is a Congregational institution under 

the charge of the Rev. Dr. Gates, and probably the new work will go 

forward as soon as the snow Is off the ground.” 

 

TÜRKİYE ŞARTLARINA BAKAN STRAUSS. 

Başkan Strauss Türkiye’deki Koşullar Üzerinde (bu koşullar üzerine 

çalışmaya başladı manasında) 

Türkiye’deki Birleşik Devletler (ABD) bakanı dış işleri bakanlığı ile 

görüştükten sonra Pazartesi günü Washington’a döndü ve üç aylık 

yokluğunun tadını çıkarıyor. Geçen gece görevinde yorulduğuna dair 

dedikodular çıkmasına rağmen görevinden istifa etmeye niyeti 

olmadığını söyledi. 

 

Ermeni olayları sırasında zarar gören Amerikalılara ait mülklerin 

zararlarının ödenmesi konusunda Türk hükümeti ile nasıl bir gelişme 

olduğuna dair sorulan bir soru üzerine şunları kaydetti; 

 

“Ben oraya varıncaya kadar Türk hükümeti zararı ödeme konusundaki 

yükümlülüğünü inkâr etti ancak daha sonra bu yükümlülüğü kabul etti 

ve Sultan sadece ödemeyi kabul edeceğini belirtmedi aynı zamanda bu 

ödemenin makul bir zamanda gerçekleşeceğine dair iki defa söz verdi ve 

ben onun sözünü yerine getireceğine inanıyorum.” Burada 100.000 

dolara kadar ulaşacak bir durum söz konusudur. 

Daha sonra Bay Strauss’a şu soruldu; 

“İspanya ile savaşımız ve Dewey’in Manila’daki zaferi bizim (ABD’yi 

kastediyor) Türkiye’de daha da tanınmamızı sağladı mı? 

(Şöyle cevap verdi) 
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“Kesinlikle öyle oldu ve doğu dünyası bu şu an sahip olduğu güce 

eskiden sahip olduğu güçten çok daha fazla minnettar. Ancak Sultan 

henüz ABD’nin savaşta ve barışta sahip olduğu önem ve güce dair bir 

fikre (kavrayışa) sahip değil.  ABD’nin onu rahatsız etmek için çok uzak 

olduğunu düşünüyor ancak şu bir gerçek ki aslında İstanbul New York’a, 

Manila’nın San Francisco’ya olduğundan daha yakın… 

 

“Almanlar,” Sayın Strauss’la anketler yapılıyor. “Sadece Basra Körfezi, 

1200 veya 1300 millik bir mesafe Bağdat’a Angora onların büyük 

demiryolu imtiyazı ile ilgili ön çalışmaları başlıyor, devam ve yol hiç 

kuşkusuz zamanında bitmiş olacaktır. Bu Türk imparatorluğu Alman 

ticari etkisinin bir kemer iyi bir kısmı boyunca atma neden olur ve sonuç 

izlemek için ilginç bir şey olacak. Rota eski Bablyon-ish ticari karayolları 

geçiş olacak. Ben yeni bir bina dikilmesini Robert Koleji için değil uzun 

zaman önce izni ve gün benim görevinden ayrıldı Sultan izni Ermeni 

sıkıntıları sırasında tahrip olan Harput’taki Fırat Koleji’nin yeniden inşası 

için söz verilmiş olduğunu… ” 

 

Not: Son bölüm Google çevirisidir. Bu nedenle yapısal bozukluklar 

bulunmaktadır. 

 

 Ermeni komiteleri şehir ve kasabalarda bulunan adamlarıyla 

temas kurabilmek için değişik yöntemler denemişlerdir. Bu yöntemler 

arasında şüphe çekmeyeceğini düşündükleri kıyafetlerle gönderdikleri 

elemanları da bulunmaktadır. Ancak Osmanlı hafiyesi olaylara karşı 

teyakkuzda olduğundan bunlardan birini Erzincan’da yakalamıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 179, Gömlek No: 58, 

Tarihi: 18 Zilkade 1319 (26 Şubat 1902), Konusu: Erzincan'da bir 

Ermeni casusunun yakalanması ve üzerinde ele geçen malumat. 
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Hû 

Başkitabete  

Dördüncü Ordu-yu Hümayunları Müşiriyetinden Şifre 

Dünki gün sail (dilenci) kıyafetinde Erzincan’a gelen bir şahsın 

hal-i hazırı dai-i iştibah olmasıyla hükümetçe derdest ve taharri 

olundukda bir başkasından alınmış ve müddet-i sekiz ay geçen bir mürür 

tezkiresiyle iki aded defter zuhur edüb lede’t-tahkik merkûmun 

Tokad’da Kopa Ahmed Mahalleli Kuyumcu Ohannes oğlu Karabet 

olduğu anlaşılarak mezkûr defterlerin ser-levhasında hatt-ı destiyle ”iyü 

adamların lakabı” ibaresi muharrer (yazılı) olup terceme ettirildikde 

“balıgın büyüğü balinadır” parolasından başlayarak Trabzon’da 

Kilokyan Kigork ve İsrafat ve Yorgaki Papasyan ve hararcılarda yemenici 

ve semerci Ermenak ve Baronyan Kirkor Ocakyan ve Haci Aram Saryan 

ve Erzincan’da Kapril Şahmukyan ve Ardaş Sakaçyan ve Sarkis Mazikyan 

ve Sivas’ın Koçgiri kasabasında Manoil Satançyan  ve Trabzon’un 

Hamsiköy’ünde hancıyan Ohannes ve yine Sivas’ın Suşehri’nde Susal 

Sirob namları görülmüş ve diğer defterde ise Sivas, Trabzon vilayetleri 

dahilindeki kaza ve nevahi kuranın yekdiğerine olan ba’id mesafesi 

münderiç bulunmuş ve bunların ne fikre mebni yazıldığı ve balina 

balığından mukayyed ne idiğü su’al olundukda bir takım manasız 

cevaplarla setr-i töhmete kalkışmış ve isimleri ma’lum güruhdan 

Erzincanlı olup el-yevm burada mevcud bulunan Sarkis Manzikyan nam 

şahsın hane ve dükkânı taharri edildikde (arandığında) evvela makasıd 

merkûm Karabet’in el yazısıyla Trabzon’dan gönderdiği bir mektub 

bulunup mütenezzih bir sandık havyar gönderildiğinden kendisi 

gelinceye kadar gün begün muhafaza olunması muharrer olduğundan 

taharriyata ziyade i’tina olunarak havyar sandığı bulundurularak 

miyanelerinde açıldıkda derununda üç gaz teknesi içinde elli kıyye 

güherçile…  
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…ve etrafında bazı iham (şüphe) ve işareti havi ta’birler olub birde 

“Ermenistan” haritası zuhur eylediğine mebni kendülerinden istizah-ı 

keyfiyet olundukda (açıklama istenildiğinde) her ikisi de alâim havf ve 

telaş izhar ve yekdiğerine atf-ı töhmete ibtidar eylemeleriyle fikr ve 

maksad-ı haineleri anlaşılmış olduğundan ahval-i ma’rûzaya nazaran 

taharriyat ve ma’lumat-ı kanuniye icrası zımnında mezkûr evrakla 

beraber cihet-i adliyeye teslim olunduğu kemal-i nizamat-ı memlükâne 

ile arzına cesaret kılındı. Ol-babda.  

Fi 18 Zilkade Sene (1)319 ve fi 14 Şubat Sene (1)317  (27 Şubat 1902) 

Müşir Mehmed Zeki   

 Yalan yanlış haberlerle toplum sürekli tedirgin edilmiş 

birbirlerine güvensizlik hissine kapılmaları ve durumun devamı 

arzulanmıştır. Bu gibi durumların bir amacı da toplumda çatışma 

ortamına sürüklüyerek ülkenin yönetilemediği izlenimi oluşturulması ve 

dış güçlerin Osmanlının iç işlerine müdahalesinin sağlanmasıdır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 253, Gömlek No: 13, 

Tarihi: 05 Zilhicce 1325 (10 Ocak 1908), Konusu: Urfa'da Ermeniler ile 

Müslümanlar arasında emniyetsizlik şayiası. 
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Hû 

Başkitabete  

Halep Adana fevkalade kumandanlığı vekâletinden şifre 

C. (Cevap) 26 Kanun-i-evvel Sene (1)323 çend gün akdem (önce) 

Urfa Ermeni murahhası ile oradaki Fransız papası (papazı) 

kumandanının nezdine giderek şu günlerde ahali-i İslamiye ile 

Ermenilere senede bir emniyetsizlik şayası zuhur idüb bu yüzden 

beyne’l-ahali bir telaş ve tevehhüm (evhama) olduğunu ifade eylemeleri 

üzerine saye-i satvet-vaye-i hazret-i veliyyü’n-nimet-i azamide asayiş ve 

inzibatın ber-kemal olduğu ve işaa-ı vakıa (söylenti) sarf-ı eracifden 

(yalandan) ibaret bulunduğu cevaben beyan olunup tatmin edildikleri 

gibi bu şayianın (söylentinin, dedikodunun) kimler tarafından işaa 

edilmiş (yayılmış) olduğunun tahkik edilmekde bulunduğu kumandan-ı 

muma-ilehy tarafından iş’ar olunmasıyla heman Urfa mutasarrıf vekili 

ile bi’l-müzakere keyfiyetin mükemmelen tahkik ve neticesinin inbası ve 

birlikde her dürlü tedabir-i teyakkuzkâri ittihazıyla sükün ve emniyetin 

hüsn-i muhafazası lüzumu cevaben kumandan-ı muma-ileyha ve ayruca 

mutasarrıflık vekâletine yazılmış olduğu gibi bukere şeref-telakki olunan 

emr u ferman-ı cenâb-ı vekâlet-penâhi üzerine derhal bugün dahi 

tebligat-ı mukteziye ifasına müsaraat kılınmış olduğu ve Urfa 

mutasarrıfının rahatsızlığına mebni vekâletine burada… 
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…Urfa mutasarrıflığı vezaifini ifa edebilecek mu’temed (güvenilir) 

umura-yı asakiriyeden kimse bulunmadığı merkez vilayetden 

gönderilmiş olan eşrafdan Mer’i Paşa’nın şayan-ı i’timat olduğu ve saye-

i inzibat-vaye-i hazret-i tacdari azamide emin ve asayiş-i mahalliyenin 

ber-kemal olmasıyla oradaki kuvvetin tezyidine şimdilik lüzum 

görülemediği ve geçende Urfa’ya ihtiyaten polisler gönderildiği gibi bu 

kere de merkez vilayetden iki polisin daha i’zam kılındığının anlaşıldığı 

ve Urfa’da ikâmete me’mur İhsan Beğ’in reis-i ruhani ile görüşerek 

tevehhümü mucib bir takım sözlerde bulunduğu dahi anlaşılmağla 

muma-ileyhin mahal- ahara kaldırılması menut-ı re’y-i âlî bulunduğu ve 

tebligat-ı vakıa üzerine mahallinden alınacak malumatın arzına 

müsaraat olunacağı ma’rûzdur ferman.  
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Fi 5 Zilhicce Sene (1)325 ve fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)323  

Birinci Ferik Bekir Sıdkı  

26 Mayıs 1909 tarihinde Van’dan çekilmiş-gönderilmiş 

telgrafname suretine göre Van’da yaşanan karışıklıklar neticesi asayiş 

bozulmuş ve yerel zabtiye güçleri de düzenin sağlanmasında yetersiz 

kalmışlardır. 

 

Bu nedenle heyecanlanan Ermeniler çarşıda bulunan 

dükkânlarını kapatmışlar ve Murahhasalıkta toplanmışlardır. Ermeni 

Murahhasası namına telgraf çeken Ermeni Murahhasası Namına Papas 

Sora gönüllülerinden oluşan şehir ve köylerde düzeni sağlayacak 

taburların oluşturulmasını ve bunların devlet tarafından 

silahlandırılmasını istemiştir. 

 

Ancak burada net olmayan husus, düzeni sağlayacak olan yerel 

fahri savunma güçlerinin Müslüman ve Hıristiyanlardan mı oluşacağı 

yoksa sadece Ermenilerden mi oluşturulmak istendiğidir. 

 

Memleketteki düzeni bozmak için Ermeni fesat cemiyetlerinin 

gösterdiği çabalar bilinmektedir. O nedenle bu talep devletin yanında 

olmak için midir, yoksa başka bir girişim midir? Bu husus pek açık 

anlaşılamamaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3544, Gömlek No: 265778, 

Tarihi: 15 R 1327 (26 Mayıs 1909), Konusu: Eşkıya takibi hakkında 

Ermenilerden gönüllü muavene müfrezelerinin teşkili ve asayişin 

temini istidasını havi Van Ermeni Murahhasası Rahib Zaven imzasıyla 

çekilen telgrafnamenin gönderildiği. (Harbiye; 265778) 
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Telgrafın mahreci (çekildiği yer: Van 

Müsta’celdir. (aceledir) 

Daire-i Sadâret-i Uzmaya 

Vilayetimizde emniyet-i kâmilenin fikdanıyla (yokluğuyla) 

tedabir-i te’min-i emniyet (emniyetin temini) içün kuvve-i inzibatiyenin 

(inzibat güçlerinin) külliyen kifayetsizliğinden (inzibat güçlerinin 

tamamıyla yetersizliğinden) saireden bi’l-bahs Ermeni ahalisi düçar-ı 

heyecan (heyecanlanarak) olarak elyevm (bugün) çarşuyu (çarşıyı) 

kapatmağa mecbur olmuş ve külliyetlü murahhasahânemizde ictima’ 

eden (toplanan) ahali emniyetin kaviyyen husulü (emniyetin sağlam bir 

şekilde sağlanması) içün şehrde ve köylerde gönüllü milli fahri taburların 

(gönüllülerden oluşan milli savunma güçlerinin) teşkili ile esliha-i miriye 
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ile teslihi (devlete ait silahlarla silahlandırılması) ve tedabir-i 

müessirenin (gerekli tedbirlerin) icrası hususa-i bi’l-vasıta müracatımızı 

bâ-mazbata taleb israr etmiş olmağın şiddetle ehemmiyetle derkâr 

(açık) olan ahval-i ma’ruza (arz olunan durum) hakkında nazar-ı 

dikkatlerini davet ederek 13 Nisan Sene 1325 ve 17 Nisan Sene 1325 

tarihiyle ariza-i telgrafiyemizin semerelerine muntazır bulunduğumuzu 

(telgrafımızın sonucunu beklemekte olduğumuzu) te’kiden müsted’adır 

(tekraren başvurudur). 

Ermeni Murahhasası Namına Papas Sora 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4088, Gömlek No: 306557, 

Tarihi: 13 L (Şevval) 1330 (25 Eylül 1912), Konusu: Anadolu vilayatının 

ahvali ve hususat-ı saireye dair Ermeni Patrikliği'nden verilen takririn 

takdimi. (Adliye; 282193) 
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Adliye ve Mezahib Nezareti Mezheb Müdiriyeti 

Hû 

Hülasa (1) 

Anadolu vilayeti ahvaline ve husumet-i saireye dair Ermeni 

Patrikliğinden verilen takririn takdimi ve ol-babdaki muamelat-ı sabıkayı 

havi… 

 

Maruz-ı çaker kemineleridir ki Anadolu’nun vilayet-i 

şarkiyesinde ve ba husus Van ve Bitlis dahilinde Ermeni ahali hakkında 

katl-i nüfus ve nehb-i emval ve hıtk-ı ırz ve namus (ırza geçme) gibi 

ahvalin tekessür ederek (çoğalarak) emniyet-i mahalliyenin münselib 

olmuş (kalmamış) ve gerek ahval-i mezkûrenin suver-i (suret-i) 

ıslahiyesine gerekse cemaati meşgul eden mesail-i saireye dair 

patrikhanenin sebk eden  müracaat ve müsted’iyatı şimdiye kadar is’af 

ve tatbik edilmemiş (yerine getirilmemiş) olmasına mebni Ermenilerin 

me’yus (endişeli) olarak bütün cemaatin ve Patrikhane meclis-i 

umumisinin muahâzât (kınamaları) ve tazyikati tahtında (etkisinde) 

kaldığı ve mesail-i mezkure hal edilmez ise devam-ı memuriyetinin pek 

müteessir olacağı beyanıyla ol-babdaki müsted’iyatın müddet-i kalile (az 

zaman) zarfında is’afı hakkında bazı ifade ve istid’aya dair Ermeni 

patrikliğinden verilen takrir ile melfufatı mesail-i mezkûreye aid cereyan 

eden muamelatı mübeyyin tanzim olunan varaka ile maan ve leffen 

takdim kılınmış ve meal-i takrir ile evveliyat-ı ma’rûzaya nazaran ifa-yı 

muktezatı merhun-ı rey’-i ve takrir-i sami-i sadaret-penâhileri 

bulunmuştur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

 

Fi 29 Ramazan (1)330 ve fi 29 Ağustos (1)328   

Adliye ve Mezahib Nazırı Bende (11 Eylül 1912) 
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Ermeni Milleti Patrikliği Der-saadet Tahrirat Kalemi Aded 306  

Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Maruz-i daileridir 

Adana ve havalisinde bulunan ve muhtaç-ı muavenet kalan 

eytam ve aramilin (dulun) terbiye ve iaşeleri içün vücuda getirilen 

müessesatın temin-i masarifatı zımnında Patrikhaneye her dürlü 

muavenetin ifası hükümet-i seniyyenin vaad-ı âlisi iktizasından olub beş 

sene zarfında tesviye edileceği temin kılınmış olan yüzbin liradan iki 

seneden beri ancak yirmibin lira tesviye olunduğundan bahisle sene-i 

haliye muvazene-i umumiyesine dahi tahsisat-ı kafiyenin idhal ve 

Patrikhaneye i’tası istid’asına dair Patrikhanece vukuu bulan müracaat 

ve ol-babda cereyan eden muhaberat üzerine dahiliye nezaret-i 

aliyyesince esbab-ı mucibesi beyan olunarak bir milyon guruşun bu sene 
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dahi büdçeye idhal edilmesi 27 Mart (1)328 tarihinde maliye nezaret-i 

celilesine iş’ar ve nezaret-i müşarün ileyhaca dahi iktizası ifa kılınarak 

meblağ-ı mezkurun büdçeye zammı zımnında meclis-i meb’usâna 

tebligat-ı lazıme icra buyurulmuştu. Büdçenin tedkikatı hitam bulmadan 

meclis-i meb’usan sedd edilmiş olduğundan ve geçen sene verilen on 

bin lira kaffeten sarf edildiği cihetle mü’essesat-ı mezkurenin umur-ı 

idaresi kesb-i müşgülat eylediğinden salifü’z-zikr aceze-i eytam (yetim) 

ve nisvanın (kadınların) yüz üstüne ve meydanı sefaletde bırağılmasına 

mahal kalmamak üzere tesviyesi takrir eden mezkûr bir milyon guruşun 

bir an evvel Patrikhaneye i’tası hususuna icabının lütfen icra 

buyurulmasını hasseten istirham ederim. Ol-babda emr ü ferman 

hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 14 Ramazan (1)330 ve fi 14 Ağustos (1)328 (27 Ağustos 1912)  

Ermeni Patriği ed-dai  
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Ermeni Milleti Patrikliği Der-saadet Meclis-i Muhtelit Aded 341 

Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi’ne  

Maruz-ı daileridir 

Kanun-ı esasinin iade-i ilanı üzerine devr-i adil ve hâkaninin artık 

tamamen te’sis eylemiş olduğuna ve otuz bu kadar seneden beri bir 

zulm ve istibdad-ı müdhişin pençe-i esaretinde ezilmiş Ermeni milletinin 

artık bir dur-ı salah ve istirahata dahil ve nail olacağına herkes kail olmuş 

(inanmış) ve Ermeni unsurunun huzur ve selameti artık sekteye 

uğramayacağına kanaat hasıl olarak vatan-ı muazzezlerini terke mecbur 

olan Osmanlılar her tarafdan me’va (mekân) ve meskenlerine avdete 

şitab eylemişler (geri dönmeye koşmuşlar) iken hükümet mevcudiyetini 

gösterecek ve kanun-ı esasinin ciddiyetini fi’ilen anlatılacak yerde dörd 

seneden beri tarz-ı kadim üzere muhaberat ve istilamatla imrar-ı vakt 

eylemiş olduğundan Anadolu’nun cihet-i şarkiyesinde Ermenilerle 

meskun olan vilayetde ahval-i dahiliye ve iktisadiye artık pek tahammül-

güdaz (tahammülü zorlaştıran) bir dereceye varmış ve gerek devletin ve 

gerek Ermeni milletinin münâfiini seviyen muhataraya ilka edecek bir 

hal tekevvün etmiştir (meydana gelmiştir). Bunca senelerden beri 

asayişi te’min ve idame edemeyen ve vilayat-ı şarkiye ahvalinin ıslahı ile 

sekine-i mahalliyenin huzur ve rahatının asayiş ve emniyetin te’mini 

vezaifiyle mükellef olan hükümet Patrikhanece vukuu bulan müracaat-ı 

mütevelliyeye rağmen şimdiye kadar hiçbir ciddi fiili icraata teşebbüs 

eylememiş ve Patrikhanenin bu-babdaki bütün müsted’iyatını akim 

bırakmış olduğundan Ermeni kanının helal olduğuna dair beyne’l-eşirra 

(bütün şerli insanlar) ve’l-mütegallibe (zorbalar) zann-ı kavi hasıl olmuş 

ve vilayet-ı şarkiyede ve ba-husus Van ve Bitlis vilayetleri dahilinde 

katliam maiyetini haiz cinayatın tevali eylediği (sürdüğü) ve her gün 

birkaç masum Ermeninin vahşiyane katl ve emvalinin yağma edildiği ve 

kadınların dağa kaçırıldığı kemal-i te’essüfle görülmüşdür. Son altı aylık 

bir müddet-i kalile zarfında Ermeniler hakkında taraf taraf zuhura gelmiş 

katl-i nüfus ve nihab (çapul) ve garat (yağma) emval ve hetk-i ırz ve 
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namus maddeleri yüzleri mütecaviz olduğu ve emniyet-i mahalliye 

mensub bulunduğu halde hiç birine hükümetçe layıkı derece 

ehemmiyetle bakılmamış ve birçok canlar ta’kibat ve te’dibatdan 

(cezalandırma) azade bırakılmışdır. Gerek bu hallere ve gerek milleti 

meşgul eden ahval ve mesail-i saireye bir çare-i hasene taharrisi 

zımnında Patrikhanece vukuu bulan müsted’iyatın (müracaatın) ne 

kadar muhıkk kanuni (adil kanun) ve sehlü’l-icra (kolay uygulanabilir) 

olduğu inde’l-tahkik tebeyyün edeceğinden (anlaşılacağından) anlardan 

başlıcalarının ber-vech-i zir hulasaten (aşağıda özetle)arz ve beyanına 

ibtidar kılınmışdır. 

 

1-Ermeni milletinin mevcudiyetini apaçık suretde tehdid eden muhalik 

azimeye nihayet verilmek ve hatiat-ı mahiyenin (hataların mahiyeti) bir 

an akdem tamirine ve seyyiat-ı vakıanın (günah olayların) izalesiyle 

vilayat-ı şarkiyenin islah-ı hal ve temin-i asayiş ve inzibatına medar-ı 

azim olacak ve heman icra-yı kabil olabilecek teklifat 14 Şubat Sene 

(1)327 (27 Şubat 1912) tarihiyle makam-ı alileriyle makam-ı sami-i 

sadaret-penâhiye verilen ve bir sureti tekrar leffen takdim kılınan 

mufassıl bir muhtura ile hükümetin piş-i (huzur u) nazar-ı dikkatine arz 

edildiği halde teklifat-ı vakıanın hiç biri henüz mevki-i icra-ya vaz’ 

edilmediği şöyle dursun nazar-ı dikkate bile alınmamıştır. 

 

2-Anadolu vilayat-ı şarkiyesindeki Ermeni mes’elesinin kavanin-i 

nizamat-ı mevzu’aya tevfikan hal-i istid’asıyla ve izahat-ı mukteziyenin 

serriyle 7 Temmuz sene (1)327 (20 Temmuz 1911) tarihinde verilen ve 

bir sureti tekrar leffen takdim kılınan mufassıl muhtura dahi nazar-ı 

dikkate alınmamış ve mesele-i mühimme-i mezkûre el’an yüz üstüne 

bırakılmıştır. 

 

3-Kilise ve mekteb ve eytamhane ve emsali müessesat-ı ruhaniye ve 

hayriyenin emr-i iradesi bunların nukud-ı mevkufesiyle iştira ve bazen 
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dahi ashab-ı hayrat tarafından hibe olunan ve kavanin-i mevcudenin 

(mevcut kanunların) bu babdaki noksanına binaen bi’l-zarure mevhum 

veya müstear namlarla (aslı olmayan takma isimlerle) mukayyed (kayıtlı) 

bulunan müsakkafatın (yapıların) gallesi (kira geliri, akararat) ile temin 

edilegelmekde ve bu suretle hazine-i devlete bar (yük) olmamak 

maksadına hidmed edilmekte olduğu ve pek kadim olan şu usulün 

hükümet-i seniyyenin kaffe-i devairince (bütün dairelerce) dahi malum 

bulunduğu halde evkaf-ı hümayun nezaret-i tarafından bu misillü 

akarat-ı mevkûfenin (gelir getiren vakıf mallarının) mahlul add olunarak 

bir bir suretle zabtı tarafına gidilmiş ve gidilmekde bulunmuş ve bu 

babda vukuu bulan bunca müracaat ve müsted’iyat semeresiz (başvuru 

sonuçsuz) bırakılmıştır.  

 

4-Çarsancak arazi mes’ele-i malumesinin suret-i mükemmele ve 

mahsusada teftiş ve istiknahı (aslını araştırma) zımnında Çarsancak’a 

i’zam edilmiş komisyon-ı mahsusaca verilen raporlar üzerine Şûrâ-yı 

Devlet’çe binikiyüzseksenbeş tarihinde ittihaz edilen ve irade-i seniyye 

dahi iktiran eden evvel zaman kanuniyet hükmünü iktisab eyleyerek 

bera-yı icra kuvve-i icraiyye tevdi’ olunan ve bir sureti leffen takdim 

kılınan mazbata ahkâmı şimdiye kadar tatbik ve icra olunmadığı cihetle 

Çarsancak Ağalarının Ermeni ahalisi hakkında dürlü taaddiyat ika’ ve 

anların hukuk-ı sarihasını Payimal eyledikleri ve cedlerinden intikal 

suretiyle hakim oldukları hane ve bağ ve bağçelerden Ermenileri ihraca 

birer suretle kıyam etdikleri cihetle kanuniyet kesb eden marru’l-zikr 

mazbata ahkâmının lüzum-ı icrası hakkında mükerreren vukuu bulan 

müracaatdan bir semere-i hasene hasıl olamamıştır. 

 

5-Yedikule haricinde kain olub Kuddüs ü Şerif Mar Yakub Ermeni 

Manastırının malı bulunduğu evkaf-ı hümayun nezaret-i celilesince de 

malum olan ve Patrikhanede mevcut makbuzlar mucibince son senelere 

kadar icaratı manastır-ı mezkûrdan taleb ve ahz olunan çiftlik nam 
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mevhum üzerine mukayyed bulunduğu cihetle canib-i evkaftan 

mahluliyetine hükm olunarak zabt edilmiş ve istirdadı (geri alınması) 

hakkında şimdiye kadar sebk eden bunca müracaat semeresiz kalmıştır.  

 

6-Yafa’da kain olub Kuddüs ü Şerif Mar Yakub Manastırı akaretinden 

bulunan mağazaların canib-i vakfa aidiyetinden bahisle mahallince hilaf-

ı selahiyet zabtına kıyam edilmiş ve müracaat-ı vakıadan henüz bir 

semere görülmemiştir.   

 

7-Galata’da kain olub sened-i hakânisi mucibince emlak-ı sadakadan 

olan ve varidatı Yedikule’deki Ermeni eytamhanesi masarifine hasr 

edilen postahanenin vakfiyeti iddiasıyla canib-i vakıfdan zabt ve 

müsaderesine teşebbüz edilmiş ve müdehalat-ı vakıanın men’-i 

hakkında vukuu bulan şikâyet ve müracaat elan semeresiz bırakılmıştır. 

 

8-Adana ve havalisinde bulunan muhtaç-ı muavenet kalan eytam ve 

eramilin (dul kadınların) terbiye ve iaşeleri içün vücuda getirilen 

müessesatın te’min-i masarifi zımnında patrikhaneye her dürlü 

muavenet-i nakdiyyenin (yardım parasının) i’fası akib-i vak’ada 

hükümetçe vaad ve beş sene zarfında patrikhaneye yüz bin liranın i’ta 

ve tesviye edileceği te’min edilmiş ise de iki seneden beri ancak yirmibin 

lirası te’diye kılınmış ve sene-i haliye içün i’tası kararlaştırılan onbin lira 

müracaat-ı müteaddideye rağmen el’an patrikhaneye teslim 

edilmemiştir. 

 

9-Adana vakı’a-i müdhişesi esnasında hasar ve zarar-ı azimeye düçar 

olan tüccar ve zürrra’a hümümetçe ikraz olunan yüzbin liranın taksit 

zamanı hülul ettiğinden ve mahalli ziraatbank şu’besince müstakrızların 

esbab-ı mücbireye (zorlayan) bina’en te’diye ve yine adem-i iktidarları 

nazar-ı dikkate alınmayarak emval-i menkuleleriyle (nakit mallarıyla) çift 

hayvanatının füruhtuna teşebbüs edildiğinden bahisle meblağ-ı 
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mezkûrenin afvi veya taksit müddetlerinin imhali (ertelenmesi) istirham 

edildiği halde el’an tahsilata kemal-i germi (aynı sıcaklıkla) ile devam 

edilmekde bulunmuşdur.    

 

10-Adana vakı’a-i malumesi esnasında ihrak edilen kilisa ve mekteplerin 

taraf-ı hükümetden tecdiden (yenileterek) inşası evvelce kararlaştırılmış 

olduğu halde meblağ-ı muktezasının adem-i i’tasından naşi inşaata 

henüz mübaşeret edilmemiş ve ahali kilisesiz ve mektepsiz teselliyat-ı 

ruhaniyyeden mahrum bırakılmış olduğundan bahisle mebaliğ-i 

kâfiyenin sür’at-i tahsisi hakkında vaki olan müracaat elan semeresiz 

kalmışdır. 

 

11-Adana vilayeti dahilinde Hasanbeğli karyesinde kain olub esna-yı 

vakı’a’da ihrak edilmiş ve hükümet-i mahalliyenin havk-ı ..malumatıyla 

muahharen karye-i mezkûrenin münasib bir mahallinde tecdiden 

inşasına mübaşeret olunan kilisanın hedmine Adana vali-i esbakı Cemal 

Beğ tarafından emir verilmiş ve men’-i hedmi içün Adliye ve Mezahib 

Nezaret-i Celilesi’nden evamir-i mükerrere i’ta kılınmış olduğu halde 

bazı mütalaat-ı hayalperestane serdiyle kilisa-yı mezkûre hedm edilmiş 

(yıkılmış) ve tekrar aynı mahalde  
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-ikmal-i inşaasına müsaade i’tası hakkında vuku’u bulan müracaat elân 

semeriz ve ahali kilisasız bırakılmıştır. 

 

12-Haçin kazasıyla Kastamonu vilayeti dahilinde mutavattın Ermeni 

ahalisinin umur ve hususuat-ı ruhaniye ve mezhebiyesini ru’yet ve idare 

etmek üzere birer murahhasanın vücudu elzem ve ehem olduğundan 

bahisle lazım gelen berat-ı alişan tasdiri ve i’tası hakkında patrikhanece 

defatle müracaat vuku’u bulduğu ve milletin umur-ı mezhebiyesinin 
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teshili zımnında patrikhanece lüzum-ı kavi görüldüğü takdirde 

hükümetçe ayrıca murahhasalık te’sisi hakkında emsal olub hatta ahiren 

Konya’da bir murahhasalık ihdasıyla divan-ı hümayunca berat-ı aliyyesi 

dahi ısdar ve i’ta kılındığı halde murahhasalıklar içün elan berat-i ali ısdar 

ve i’ta olunmamıştır. 

 

13-Patrikhaneye merbut mekteb-i mailiyeden gerek sinin-i sabıka ve 

gerekse sene-i hazıra içün emlak virgüsü talep olunmakda ve 

müterâkiminin (birikmişlerin) te’min-i istifası zımnında kilisa akareti 

icaratının bazıları taht-ı hacize alınmakda olduğundan ve mezkûr 

mektepler millete aid olub, icar ve isticar olmayan (kiraya verilmeyen) 

bu misillü mü’essesat-ı ruhaniye ve hayriyenin virgüden istisnası kanun-

ı mahsus iktizasından bulunduğundan bahisle mebâni-i mezkûreden 

virgü (vergi) talep edilmemek üzere icabının icra buyrulması mükereren 

istid’a edildiği halde elan semeresi görülmemiş ve mutalebat-ı 

mezkûreye (isteklere) devam edilmekde bulunmuşdur.      

 

14-Erzurum vilayeti dahilinde Ova kazası muzafatından Ağviran 

karyesinde kain olub Sanasaryan mektebi nukuduyla iştira’ ve nam-ı 

müstear suretiyle mekteb-i mezkûr hey’et-i idare a’zasından ve 

Razaryan Karabet Efendinin uhdesine muamele-i feragıyesi icra kılınan 

ve sened-i hakaniyesi istihsal olunan çiftlik yirmi seneden beri mektep 

idaresine teslim edilmemiş ve başkalarının yedd-i zabtında bulunmuş 

olduğundan mekteb-i mezkûra teslimi hakkında vuku’ bulan müteaddid 

müracaatlar semeresiz bırakılmışdır.   

 

15-Ermeni askerleri birçok yerlerde çavuşları ile onbaşıları ve daha 

büyük rütbelerde bulunan zabitleri tarafından dürlü tahkirata ve darb 

ve işkence ve hatta din ve mezheplerine karşı da hakaretlere marûz 

kaldıkları gibi bazı yerlerde dahi tabur imamları asakir-i müslimeye dahi 

va’az ve nasihat eyledikleri sırada Ermeni askerlerini kabul-ı İslamiyete 
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da’vete cesaret eylemekde olduklarından ve Ermeni askerlerinin Pazar 

günleri ancak kiliselerine azimetine ve kiliseden sonra kışlaya avdet ve 

ta’lime devam etmeğe icbar eylediklerinden ve ordularda olan papaslar 

ta’yin edilmediğinden bahisle bu hallere nihayet verilmek üzere icabının 

icrası hakkında vaki olan müracaatlar semeresiz bırakılmışdır. 

 

Patrikhanece vuku’ bulan ve milletçe ehemmiyeti derkâr olan 

müsted’iyat-ı mezkûrenin hibiri hakkında hükümetçe icraat-ı ciddiye ve 

fi’liye görülememiş olduğundan ehass eczâ-yı sadıka-i Osmaniyeden 

olan Ermenilerin artık tamamıyla me’yusiyetini mucib olmuş ve bütün 

Ermenilerin ve hatta patrikhane meclis-i umumisinin mu’vahazat ve 

tazyikat-ı şedidesine marûz kalarak şu mesailin adem-i halli halinde 

devam-ı me’muriyet-i daiyanem dahi pek mü’teessir bir hale varacağı 

tabii bulunmuş olduğundan mesail-i mezkûre hakkında sebk eden 

müsted’iyat-ı daiyanemin müddet-i kalile (az müddetle) zarfında is’afı 

ile milletin bir mevki-i müşkülden istihlası hususuna delalet ve vesatet-i 

aliyye-i nezaret-penâhilerinin şayan buyrulmasını kemal-i ehemmiyet ve 

istica’lle taleb ve istid’a ederim. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Ramazan Sene (1)330 ve fi 27 Ağustos (1)328 (9 Eylül 1912)  

Ermeni Patriği        

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4089, Gömlek No: 306614, 

Tarihi: 16 L (Şevval) 1330 (28 Eylül 1912), Konusu: Erzurum’da 

Ermenilerle Kürtler arasındaki müsademede kırk Ermeninin ve otuz 

Kürd’ün katl olunduğu ve Hüseyin Paşa’nın müsademeden sonra üç 

Ermeni köyünü yaktığı hakkındaki gazetelerde münderic haberlerin 

tahkiki. (Vilayat; 292869) 
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Belki dememiz mucib-i taaccünüz olmasun diyor. 

Manzume-i efkâr 

“Üzüm”de kanlı müsademe sernamesiyle (başyazısıyla) 

Erzurum’da neşr olunan “Harç” gazetesinde derç edilen bir havadisi neşr 

ile Van’da Üzüm’de Kürd ve Ermeni beyninde bir müsademe vuku’ 

bularak kırk Ermeni ve otuz Kürd katl edilmiş olduğunu ve Hüseyin 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0012.jpg
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Paşa62 dahi bu müsademeden sonra oraya vasıl olarak hiddetinden üç 

Ermeni köyünü ihrak etmiş (yakmış) olduğunu söylüyor. 

 

Jamanak: 96’daki Ermeni kıtalleri hakkında Gladston’un bir 

nutku sernamesiyle (başyazısıyla) 96’da vukuu bulmuş olan Ermeni 

kıtalleri münasebetiyle müteveffa Gladston’un irad ettiği nutkunu derc 

ile bu noktada vakaalara nihayet verilerek memleketin ıslahı içün askeri 

ve mülki memurların azilleriyle bi-taraf memurlar tayin edilmesini 

tavsiye etmiş olduğunu söylüyor. 

Manzume-i efkâr: 

 

Lütfi Fikri Beğ’in bendine cevab makalesinden dahi Lütfi Fikri 

Beğ’in Tanzimat Gazetesinde Ermeniler hakkında yazdığı bendi tenkid 

ve itilaf fırkasının dahi he’yed ve ittihadın Ermeniler aleyhinde takib 

etmiş oldukları mesleğini deruhde etmiş olduğundan ve Anadolu’da 

vukuu bulan cinayetlerin hükümet tarafından tekzib edilmesinden 

bahisle Ermeni murahhasaları hiç bir vakit hükümete yalan isnad 

etmemiş olduklarını ve bunlara karşı bir çok yalancı nazırlar sadrazamlar 

                                                           
62Hüseyin Paşa’nın Aslen Kars’lı olduğu ve daha sonra Sivas’ın Kankam 

nahiyesine yerleştiği belirtilmektedir. Kankam nahiyesini daha önce hiç 

duymadım. Bilgi sahibi olan arkadaşlar da çıkmadı. Yazımı benzemese de acaba 

Kangal olur mu diye düşünmedim de değil. Belirleyici olan unsur ise bu 

nahiyenin Sivas’a 15 saat yürüme mesafesinde olduğudur. Kendisinden 

İngilizler, Ermeniler rahatsızlık duyduğu gibi bulunduğu bölgede de varlığından 

rahatsızlık duyanlar olmuş. Ancak kendisi oluşturduğu düzenli atlı birliklerini 

silahlandırarak devlete sadık kalmış kuvvetleriyle birlikte Yemen’e dahi gitmiş. 

Bu itibarla hakkındaki olumsuz söylentilerin aslının olmadığı ifade olunmuştur. 

Yaptığım incelemede Haydaranlı Hüseyin Paşa’nın Hamidiye Alaylarında görev 

almış olmasından hareketle Kürt olduğu iması yapılmaktadır. Ama belgede 

görüleceği gibi Karapapak olduğu belirtilmektedir. Karapapak Aşireti ise 

Türk’tür. https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/03/karapapak-

asiretinden-haydaranli-huseyin-pasa/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/03/karapapak-asiretinden-haydaranli-huseyin-pasa/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/03/karapapak-asiretinden-haydaranli-huseyin-pasa/
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ve hükümdarlar bile görmüş olduğunu beyan ile Lütfi Fikri Beyi tenkid 

ediyor. 

William Ewart Gladstone, Britanyalı bir Politikacıdır. Birleşik Krallık 

Başkanlığı da yapmıştır. Popilist konuşmaları ile tanınmaktadır. 

Bulgaristan’ın bağımsızlığını desteklemiştir. Türkleri sevmediği hatta 

Türkler hakkında ağır sözleri olduğu belirtilmektedir.63  

 

Tiflis Ermeni isyan hareketinde öne çıkan bir yer olarak ön plana 

çıkmaktadır. İncelediğimiz önceki belgelerde özellikle Sivas civarında 

faaliyet gösteren bazı Ermeni eşkıyaların Gürcü kıyafetiyle yakalanmış 

olması da bu eşkıyaların Tiflis bağını göstermektedir.  

 

Bazı Ermeni cemiyetlerinin de Tiflis’de kurulduğu bilinmektedir. 

İncelediğimiz belgeye göre de Tiflis’de yayınlanan gazetelerde isyana 

teşvik tarzı haberler yapıldığından bahisle yurde girişinin engellenmesi 

için çalışmalar yapılması istenilmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4314, Gömlek No: 323534, 

Tarihi: 18 Za 1332 (8 Ekim 1914), Konusu: Tiflis ve civarında yayınlanan 

Ermeni gazetelerinin memalik-i Osmaniye'ye men-i idhalleri. (Maliye; 

SYS-29) 

 
                                                           
63 http://tr.wikipedia.org/wiki/William_Ewart_Gladstone 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/William_Ewart_Gladstone


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

478 
 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti Kalemi 

Hususi 1140 

Huzur-i Âlî-i Cenâb-ı Sâdâret-penâhiye 

Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

Tiflis’den vürud eden Ermeni gazetelerinin tahaddüs-i ezhanı 

(zihinleri karıştıracak) mucib neşriyatda bulunmalarına binaen men’i 

idhali lüzumu Siird mutasarrıflığının iş’arına atfen Bitlis vilayetinden 

bildirilmiş olmağla mündericat muzırralarına mebni Tiflis ve civarında 

münteşir bu kabil Ermeni gazetelerinin memalik-i Osmanîye men’i duhul 

ve intişarı içün matbuat kanunnâme-i hümayununun mevadd-ı 

mahsusasına tevfikan muktezi kararın i’tasına müsaade buyurulması 

babında emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

 

Fi 7 Zilkade Sene 1332 ve fi 14 Eylül Sene 1330 (27 Eylül 1914) 

Dâhiliye Nazırı Namına Müsteşar   
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Daha önce incelediğimiz bir belgede 1881 yılında Amerika’dan 

Marsilya’ya (Fransa’da bir şehir) oradan da Giresun’a hareket eden 

Ermenilerin Marsilya Ticaret Ateşesi tarafından bildirildiğini görmüştük. 

Hiç şüphesiz bunlar daha önce Anadolu’dan çeşitli yollarla Amerika’ya 

gitmiş orada muhtelif eğitimlerden geçirildikten sonra yine illegal 

yollarla Anadolu’ya gelerek Ermenileri devlete karşı isyana teşzik için 

çalışan kişilerdir. 

 

Bu kez incelediğimiz belge (telgrafname) Ordu’dan İçişleri 

Bakanlığı’na gönderilmiştir. Telgrafnamede 10 kişiden oluşan bir Ermeni 

çetesinin kayıkla Giresun’a veya daha batısına çıktıkları bildirilerek 

bunların sahilden verecekleri işaretlerle Ruslara yardımcı olmayı 

amaçladıkları bu nedenle her zamankinden dikkatli olunarak bunların 

araştırılması ve yakalanması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Malum yıl itibarıyla olay birinci dünya savaşına rastlamaktadır ve 

bu savaşta Rum ve Ermeniler Osmanlıya karşı tavır alarak içeride 

huzursuzluk çıkardıkları gibi Osmanlının savaştığı devletlerle de işbirliği 

yapmışlardır. Bu nedenle de sahildeki teba’ daha iç kesimlere 

nakledilerek bölgeden uzaklaştırılmışlardır. Rumlarda bunlardandır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 541, Gömlek No: 48, Tarihi: 

13 Ke 1332 (26 Aralık 1916), Konusu: On Ermeni’den mürekkep bir 

Nasturi çetesinin kayıkla Giresun sahiline çıktıklarına ve saireye dair. 

(Trabzon) 
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Dahiliye Nezaretine 

Mahreci Ordu 

Numru dört. Bu ilk bidâyetde (başlangıçta) on Ermeniden 

mürekkeb (oluşan) bir Nasturi çetesinin kayıkla Giresun yahut daha 

garbında sahile çıktıkları bunların Rus harekatı istikşaf (gizlice) ve 

geceleyin vapurlarla işaretler idecekleri Otuz Yedinci Kafkas Fırka 

Kumandanlığından bildirilmiş takayyüdat ve tefehhüsata (dikkatli 

olunarak inceden inceye araştırmaya her zaman ziyade ianat (yardımcı) 

olunarak eşhas-ı merkûmenin derdestleri esbabının istikmali 

ehemmiyetle icab edenlere yazılmış olduğu.  

Fi 13/14 Kanun-i-evvel Sene (1)332  

Vali Cemil İzzet 

 

Ermeni tehçiri hadisesi yaşanmış, Birinci Dünya savaşı bitmiş 

ama Ermeni çeteleri halen Anadolu’da eylemlerine devam etmişlerdir.   

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/03/image00228.jpg
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Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ. Dosya No: 64, Gömlek No: 37, 

Tarihi: 29 (B) Receb 1337 (30 Nisan 1919), Konusu: Ünye'nin 

köylerinde Şaki Sarala Ermeni eşkiyasının yaptıkları gasb vukuatlarını 

havi rapor. 

 
 

Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiyye Müdiriyeti 

Canik Mutasarrıflığından alınan 3 Nisan (1)335 tarihli telfrafnamenin 

suretidir. 

Mart’ın yirmi ikinci günü Ünye’nin Köklük karyeli şaki Surp 

(Ermeni) avanesi tarafından Manastır karyeli Halil Çavuş’un hanesi 

basılmış ve bir re’s hayvanı ve yirmi batman zahiresi gasb edilmişdir. 2-

Mart’ın yirmi sekizinci gecesi Ünye’nin Taşkesili karyesinden 

Tepegözoğlu Ali Çavuş’un ağılından altı müsellah Ermeni eşkıyası cebren 

dört re’s koyun ahz eylemişdir.  

Aslına mutabıktır.  
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1919 yılında Diyarbakır’dan Dâhiliye Nezareti’ne (İçişleri 

Bakanlığı’na) çektiği telgraf ve ona istinaden oradan da Sadarete 

(Başkanlığa) yazılan yazıda iki Amerikalı subayın Mardin yoluyla Beşiri 

kazasına geldikleri bir gece kaldıktan sonra da Bayburt ve Van 

istikametine gittikleri haber verilmiştir.  

 

Amerikalı subayların seyahat maksatlarının Ermeniler ile 

Müslümanlar arasında yaşanan olaylarda zarar-ziyanın tesbitine 

çalıştıkları ve Ermenilerin kimlerin tahrik ve yönlendirmesiyle isyan 

hareketini başlattıklarının araştırdıklarının anlaşıldığı belirtilmiştir.  

 

Amerikalı subayların bu konuda araştırmaya girişmiş olmaları 

nekadar samimidir, bilinmez. Zira Amerikalı misyonerlerin Ermenileri 

Osmanlıya isyana teşvik için yaptıkları çalışmalar belgelere yansımıştı. 

Bu nedenle objektif bir rapor hazırlamış olmaları uzak bir ihtimal gibi 

görünse de bu konuda Amerikan arşivinde bilgi bulunduğuna da işaret 

etmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 54 -1, Gömlek No: 44, 

Tarihi: 25 L 1337 (24 Temmuz 1919), Konusu: İki Amerikalı zabitin 

Ermeni olaylarıyla ilgili tahkikatı. 
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Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi  

Hû/Şifre Telgrafnâme/Mahreci Diyarbekir/ 19 Temmuz 1335 (19 

Temmuz 1919) 

Mardin tarikiyle Beşiri kazası merkezine gelüb bir gece kaldıktan 

sonra Bayburd, Van istikametine azimet eden iki Amerikalı zabitin 

maksad-ı seyâhatları gerek Ermenilere ve gerek Ermeniler tarafından 

İslamlara ika’ edilen (vuku buldurulan) zarar ve ziyanı ve Ermenilerin 

kimlerin tahrik ve kumandasıyla vakâyi’-i ma’lûmeyi icra ettiklerini ve 

saireyi tahkik etmek merkezinde bulunduğu his edildiği Beşiri Kaim-

makamlığının iş’arı üzerine berâ-yı malumat arz olunur.  

Fi 19 Temmuz Sene 1335  

Vali Ali Faik  
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Kalem-i Mahsusa Müdiriyetine 

Sâdâret-i Uzmâya 

Dahiliye Nezaret-i Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 

Sâdâret-i Uzmâya Tezkere 

24 Temmuz Sene 1335 

Mardin tarikiyle Beşiri kazası merkezine gelüb bir gece kaldıktan 

sonra Bayburd, Van istikametine azimet eden iki Amerikalı zabitin 

maksad-ı seyâhatleri gerek Ermenilere ve gerek Ermeniler tarafından 

ahali-i İslamiyeye ika’ edilen (vuku buldurulan) zarar ve ziyanın 

tahminini  ve Ermenilerin kimlerin tahrikatı ve kumandası ila vakâyi’-i 

malumeyi icra ettiklerinin tahkik olduğu Beşiri Kaim-makamlığının 

iş’arına atfen Diyarbekir vilayetinden mevrud fi 19 Temmuz Sene (13)35 
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tarihli şifre telgrafnamede bildirildiği re’y-i malumat maruzdur. Ol-

babda.  

Fi 24 Temmuz Sene 1335  (24 Temmuz 1919) 

 

Özellikle belgenin yılı bir anlamda olayın yaşandığı tarih çok 

önemli. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanmış olayda Giresun’un 

Kulakkaya mevki’inde Melet ve Karagöl yaylalarında asker elbisesi 

giyinmiş olarak dolaşan yirmiyedi kişilik bir çete yayladaki halka 

saldırarak çatışmaya girmiştir. Çatışmanın birkaç saat sürmesi üzerine 

Keşap’tan 30 kişilik bir birlik gönderilerek olaya müdahale etmeleri 

istenilmiş ise de şakiler kaçmışlardır.  

 

Yapılan tahkikatde şakilerin Melet ve İnayet Yaylalarında 

yanlarında misafir kaldıkları Fatsalı zâde Tevfik ve Anastas Ağa çetenin 

bir zabıta kumandasında asker firarileri olduklarını söyleyerek birlik 

komutanına yanlış bilgi vermişlerdir. Ancak derinlemesine yapılan 

tahkikat neticesi şakilerin Rusya’dan gelerek Niksar ve Erbaa 

istikametlerine doğru gitmekde olan, Rum ve Ermeniden oluşan bir 

yaklaşık otuz kişilik bir grup olduğu anlaşılmıştır.  

 

Bunun üzerine şaki gurubu takip edilmeye devam edilmiş ve 

çete ile Sisorta Yaylasında sıcak temas sağlanmıştır. Burada yaşanan 

çatışmada çete üyelerinden 9’u ölü olarak ele geçirilmiştir. Ormana 

kaçarak dağılan diğerlerinin yakalanmasına çalışılmıştır.  

 

Birlik komutanına yanlış bilgi vererek yanılmaya çalışan Tevfik ve 

Anastas Ağa hakkında da kanuni işlem başlatılmıştır.  

 

Bu belge Rum ve Ermenilerin davranışları ve toplumsal düzeni 

bozmak için yaptıkları davranışları göstermesi açısından önemlidir. 

Yabancı bir ülkeden kaçak olarak ülkeye girip yaylada halka saldırarak 
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huzurlarını kaçıranların Erbaa’ya doğru gittikleri de anlaşılmış olda da 

gerçek niyetleri belli değildir. Çete içinde Ermenilerin de olması tehciri 

bahane edenlerin 1920’de bile şekavetten geri durmadıklarını 

göstermektedir. Rum ve Ermenilerin işbirliği de olayın diğer yönünü 

göstermektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ. Dosya No: 43, Gömlek No: 61, 

Tarihi: 27 (L) Şevval 1338 (14 Temmuz 1920), Konusu: Giresun'un 

Kulakkaya mevki’indeki Melet ve Karagöl Yaylası'nda asker elbisesi 

giymiş olarak dolaşan Ermeni ve Rumlar'dan müteşekkil eşkiyadan 

dokuzunun Keşab Takım Kumandanlığı müfrezesi tarafından ölü 

olarak ele geçirildiği eşkiya hakkında hilaf-ı hakikat malumat verenler 

hakkında kanunu muamele yapıldığı… 

 

 
Ermeni çetecilerden ele geçirilen silah ve patlayıcılar 
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Hû 

Trabzon Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü efendim hazretleri 

Giresun Kulakkaya’ya iki saat mesafedeki Melet Yaylasına asker 

elbisesini labis (giyinmiş) yirmiyedi kişilik bir çete gelerek Karagöl 
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Yaylasındaki ahaliye taarruz edüb birkaç saat müsademe vaki olması 

üzerine Keşap takım kumandanı maiyyetinde otuz kişiden mürekkep bir 

nizamiye müfrezesi mahall-i vak’aya (olay mahaline) i’zam kılınmış 

(gönderilmiş) Melet ve İnayet Yaylalarında nezdlerinde misafir kaldıkları 

Fatsalı zâde Tevfik ve Anastas Ağa namlarında eşhas-ı mezkûr çetenin 

bir zabıta kumandasında asker firarileri olduklarını söyledikleri halde 

lede’l-tahkik Rusya’dan gelüb Niksar ve Erbaa istikametlerine doğru 

gitmekde olan çete efradının Rum ve Ermeniden mürekkep tahminen 

otuz kadar şaki oldukları anlaşılmasıyla takiplerine devam iden 

müfreze-i mezkûr çeteye Sisorta Yaylasında tesadüf iderek vaki olan 

müsademe neticesinde hüviyetleri mechul ve gayr-i müslim dokuz 

kişinin meyyiten der-dest edilmiş olduğu ve o civardaki ormana iltica 

iden refikayı sairenin takibatına devam edilmekde bulunduğu ve hilaf-ı 

hakikat (yanlış) malumat viren Tevfik ve Anastas Ağalar haklarında 

muamele-i kanuniyenin ifasına tevessül edildiği Vilayet Jandarma Alayı 

Kumandanlığı ifadesiyle arz olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i 

men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Şevval Sene (1)337 ve fi 24 Temmuz Sene (1)335  

Trabzon Vali Vekili Defterdar      
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11.BÖLÜM 

SİVAS’DA YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN ÖRNEKLER 

 

Sivas vilayeti çok geniş bir alanı kaplayan bir coğrafyaya sahip 

olması ve bu coğrafya içinde değişik yerlerde Ermenilerin yaşaması 

nedeniyle yabancı devletlerin erneliler lehine ıslahat yapılmasını 

istedikleri vilayat-ı sitte olarak tabir olunan altı vilayetten birisidir. 

 

 Karahisar-i Şarki Sancağı’nın da bağlı bulunduğu vilayet olması 

nedeniyle sancağı da doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle burada 

yaşanmış bazı olaylardan önemli görünenler ayrı bir başlık altında 

toplanmıştır. 

 

 1890 tarihli yazıda sivas’da asayişin yerinde olduğu, 

Ermenilerinde kendilerine sağlanan kolaylığa ve sahip oldukları 

nimetlere teşekkür ettikleri belirtilmiştir. Başlangıçta Ermenilerin yaşam 

ve durumlarından bir şikâyetlerinin olmadığını çeşitli belgelerde 

görmüştük. Ancak misyonerlerin çalışmaları neticesi örgütlendirilen 

bazı Ermenilerin yurt dışında ve içinde kurdukları komitalar vasıtasıyla 

halkı isyana teşvik etmeleri ve hatta bunu metezori yapmaları, onları 

silahlandırmaları sonucu iş çığırından çıkartılarak Ermeni toplumu 

birlikte yaşadığı halka zulm, devlete de isyan eder hale getirilmiştir. 

 

 İki toplum arasına husumetin girmesiyle de karşılıklı güven 

kaybolmuş, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesinden sonra da 

Ermenilerin tamamen devlete cephe alması düşmanla birlikte hareket 

etmesi ve İslamlara karşı silah kullanması, işkenceler yapması olayların 

büyümesine neden olmuştur.   

  

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 17, Gömlek No: 119, 

Gömlek No: 22, Tarihi: (Z) Zilhicce 1307 (9 Ağustos 1890), Konusu: 
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Sivas'da asayiş ve emniyetin yerinde olduğu, Ermeni ahalinin nail 

oldukları nimetlere teşekkür babında bir mahzar takdim ettikleri. 

 
Hû 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu  

Sivas Vilayetinden varid olan şifreli telgrafnamenin hallidir. 

Cenâb-ı Yezdana şükr-i ferevan olsun. Saye-i hazret-i padişâhide 

emn ü asayiş devam üzeredir. Sivas’da bulunan Ermeni milleti 

mu’teberanı arz-ı mes’ud adalet-nümud şehriyâriyi takdisen ve nail-i 

emva’i niam olduklarına teşekküren ber mahzur umumi tanzim eylemiş 

olmalarıyla Sivas Murahhasası Efendi taraf-ı çakerâneme gönderdikleri 

Tokad ve Amasya sancakları murahhasası dahi dünki gün nezd-i 
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çakerâneme gelerek ruhâniler ve millet-i mütecasirâtı hazır oldukları 

halde Amasya’ca da atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı şehriyâriye yine o yolda bir 

mahzar-ı umumi tertib eylemekde olduğunu söylemekle cânib-i 

bendegânemden münasibi vechile cevab i’ta kılındığı ve evrakları posta 

ile takdim olunacağı berâ-yı malumat marûzdur, her halde ferman.  

Fi 28 Temmuz Sene (1)306 (9 Ağustos 1890) 

Vali-i Vilayet Sivas  

 

Bir Ermeninin üzerinde yakalanan defterde Müslümanların 

adının yazılı olması Der-saadet’in dikkatini çekmiş ve bu hususda Yıldız 

Sarayı Hümayûnunca ayrıntılı tahkikat yapılması istenilmiştir. Yapılan 

inceleme sonunda da isimleri yazılı olanların Sivas, Besni (Adıyaman) ve 

Elbistan (Kahraman Maraş)’dan olduklarının anlaşıldığı belirtilmektedir. 

Bununla da yetinilmeyerek isimleri geçenlerin de soruşturmaya dahil 

edilerek bilgisine başvurulması istenilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y.MTV. Dosya No: 46, Gömlek No: 98, Tarihi: 

13 Rebiü’l-ahir 1308 (26 Kasım 1890), Konu Özeti: Kirkor’un elindeki 

defterde isimleri yazılı Müslümanlar hakkında tahkikat yapılmasının 

Şarki Karahisar Mutasarrıflığına tebliğ edildiğinin Sivas Vilayetinden 

bildirilmesi. 
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Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 

Sivas Vilayetinden Telgrafname 

Fi 3 Teşrinisani Sene (1)306 tarihli telgrafname-i çakeri ile arz 

olunan serseri Kirkor’un yedinde (elinde) zuhur eden defterde isimleri 

muharrer Müslümanlardan Mehmed ve Topal Haydar ve Mustafa ve ez 

an cümle gürün ve Aziz Mehmed ve Hacı Mehmed’in Elbistan ve 

Parmaksız Ali’nin Besni kazalarından ve Nasuh oğluyla Necib Efendinin 

Sivas’dan oldukları Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından alınan cevap-

nâme de izbâr olunmuşdur. İş mahkemeye tevdi’ edilmiş olduğundan 

mezkûr isimlerin defterde münderiç bulunduğuna kendileri vakıf mıdır 

merkumdan su’al olunması ve onların vukufları olmasa bile isim 

sahiblerinin dahi celbiyle veyahut mahallerinde isticvab edilerek ifade-i 

nutkiyelerinin usul-ı dairesinde alınması ve’l-hâsıl esas maddeye 

meydan-ı vuzuha getirebilecek vesail ve delaile müracaatla istihsal 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00131.jpg
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olunacak malûmatın bildirilmesi kemal-i dikkatle mutasarrıflığa iş’ar 

kılındığı maruzdur, ferman.  

Fi 14 Teşrinisani Sene (1)306  

Sivas Valisi Memduh 

 

 Sivas’da Ermeni komitelerinin faaliyetlerinde artış 

gözlemlenmesi ve halkı silahlandırdıklarından şüphelenilmesi üzerine 

evlerinde arama yapılmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 19, Gömlek No: 83, 

Tarihi: 10 Rebiü’l-ahir 1308 (23 Kasım 1890), Konusu: Sivas'da Ermeni 

hanelerinin arandığı. 
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Hû 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitabet Dairesi 

Sivas vilayetinden varid olan şifre telgrafnamenin sureti 

Zabtiye Nezâretinin bazı iş’arı üzerine mevki-i maslahatın 

icabatına dair geçen hafta postasıyla mufassal (tafsilatlı) bir kıt’a ariza-i 

çakeranem takdim kılınmışdı. Muahharen dahi Zabtiye Nezâreti’nden 

alınan şifreli telgrafnamede Sivas’da Ermeni haneleri taharri olunması 

(aranması) ve Fransızca ders veren mekteb mualliminin ikâmetgâhı 

aranılması ve komite programı derdest olunur ise evrak ile beraber 

mahzuzen Der-saadet’e i’zamlarına bakılması bildirilmiştir. Tahkikat icra 

kılınmakda mekteb mualliminin çend mah mukaddem buradan gitmiş 

olduğu anlaşıldı. Üç mah evvel Erzurum valisi böyle ikâmetgâh 

taharrisiyle komite programını bulmak istediğinden mahzur 

mutalaasıyla istizan-ı muamele eylemiştim. Taraf-ı sami-i daverilerinden 

şerf-mevrud telgrafname-i âlîde evrak ve kütüb-i muzırra gümrüklerden 

imrar olunur iken tutulmuş ve füruhtı zamanında usule tevfikan ahz 

olunmak ve mamafih muceb-i heyecan bir uygunsuzluk çıkartmamak 

lazımeden olduğu ve taharriyat uyamayacağı ferman buyurulmuşudu. 

Şu vilayetde elhamdülillah saye-i hazret-i padişâhide asayiş ber-karar ve 

umum teba’ şükür-i güzar iken Zabtiye Nezâreti’nin ihtaratıyla haneler 

basmak ve mektebler aramak hususlarında mütereddid 

bulunulduğundan her halde ferman. 

Fi 11 Teşrin-i-sâni Sene (1)306 (23 Kasım 1895)  

Sivas Valisi Memduh       

1892 tarihli belgeye göre Sivas’a bağlı Osmancık ve 

Gümüşhacıköy arasında postanın önünü kesen Gürcü kıyafetli Ermeni 

Yordanoğlu Kasbar postayı korumakla görevli bir zabtiyeyi şehit 

etmiştir. Kendisi yalannınca yapılan sorgusunda suçunu kabul ettiği gibi 

yalnız olmadığını da belirtmiştir. Bunun üzerine arkadaşlarının da 

yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Yapılan uyarıda Ermenilere karşı 
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basiretli davranılması yönünde uyarı yapılıyor olması da dikkat çekicidir. 

Yani bazı Ermenilerin bu olumsuz davranışı yüzünden diğer Ermenilere 

karşı davranışınız olumsuz olmasın, müşvik olun. 

 

Öte yandan yakalanan bazı eşkıyanın üzerinde Gürcü kıyafeti 

olması Ermeni isyan hareketinin arkasında olan Tiflis kaynaklı düşünce 

ve eylem hareketinin bir tezahürü olarak meydana çıkan bir durum 

olarak görünmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 79, Gömlek No: 5920, Tarihi: 8 

Ra 1310 (30 Eylül 1892), Konusu: Osmancık ve Gümüşhacıköy arasında 

postanın önüne çıkarak bir zabtiyeyi telef etmiş olan eşkıyadan Gürcü 

kıyafetinde derdest edilen Ermeni milletinden Yordanoğlu Kasbar'ın 

gazetelerle ilanı ve mahkemelerinin icrası. (Adliye; 5038) 
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Dâhiliye ve Adliye Nezaret-i Celilelerine 

1218 numaralı irade-i hususiye masasına verilmiştir. 

 Fi 19 Eylül Sene 1308 
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Sivas vilayetine mülhak Osmancık ve Gümüşhacıköyü arasında 

postanın önüne çıkarak urmağa (vurmaya) teşebbüs ve bir zabtiyeyi 

telef etmiş olan eşkıyadan bugün bir neferi Gürcü kıyafetinde olarak 

der-dest edildiği ve kendisinin Hacıköyü kasabasından ve Ermeni 

cemaatinden Yordan oğlu Kasbar olduğunu i’tiraf eylediği gibi 

zabtiyenin katili olduğu anlaşılub rüfeka-yı sairesi haklarında takibat icra 

olunmakta idiğüne dair Ankara vilayeti celilesinden alınan 

telgrafnamenin takdimiyle der-dest olunan şakinin gazetelerle i’lânı 

lede’l-istizan mucebince iktizasının ifası hususuna irade-i seniyye-i 

hazret-i hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyurulmuş ve vilayet-i 

müşarün-ileyhadan bu babda keşide olunub manzur-i âli buyurulan 

telgrafnamenin son fıkrasında ahval-i harekete şayan-ı i’tina 

buyurulduğu dermeyan kılınan Ermeniler zımnında basiret-kârâne 

muamele olunması dâhiliye nezaret-i celilelerinden nezaret-i 

celilelerine ve gerek der-dest olunan merkum Ermeni şakinin gerek ahz 

u grift olunacak rüfekasının kemal-i dikkatle ve emsline ibret olacak 

surettebir an evvel muhakemelerinin icrasının adliye nezaret-i celilesine 

(nezaret-i celilelerine) 25 Safer Sene 1310 tarihinde tebliğ kılınmış 

olduğundan ol-vechile nezaret-i celileleriyle nezaret-i müşarün ileyhaya 

tekid-i vesâ-ya  edilmesi dahi cümle-i emr ü ferman-ı hümâyun-ı 

mülükâneden bulunmuş olduğu mabeyn-i hümayun baş kitabet 

celilesinden tezekkür-ı hususiye ile tebliğ ve iş’ar kılınmış ve nezaret-i 

müşarün-ileyhaya icra-yı tebligat olunmuş olmağla ber-mantuk emr ü 

ferman-ı hümayun nezaret-i celilelerince de iktizasının ifasına ve 

keyfiyyetin i’lân edilmesine himmet…  

Adliyeye iktizasının ifasına himmet buyurulması siyakında tezkere… 

Bâ işâret âli-i cenâb-ı Sâdâret-penâhi 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 147, Gömlek No: 10962, Tarihi: 

19 Kanun-i sâni 1308 (31 Mart 1893), Konusu: Ankara ve Sivas’ta 

Ermeniler tarafından olaylar çıkartıldığına dair. 
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Hû 

5610 

Fi 12 Recep Sene 1310 ve fi 19 Kanun-i sâni Sene 1308 tarihli irade-i 

hususiye suretidir. 

 

Ankara ve Sivas vilayetleri dâhilinde bazı mahallerde zuhura 

gelmiş olan Ermeni mefâsidine (fesatlıklarına) dair tedabir-i mukteziye 

ittihaz (gerekli tedbirlerin alınması) ve arzı zımnında dâhiliye müsteşarı 

bey efendi hazretlerinin riyasetinde tekili emr-i ferman buyurulmuş olan 

komisyona tevdi’ edilmek üzere bu madde hakkında şimdiye kadar 

mabeyn-i hümayuna varid olub irsal kılınacağı fi 10 Recep Sene 1310 (28 

Ocak 1893) tarihli tezkere-i hususiye-i kemteri ile savb-ı sami-i hazret-i 

sadaret-penahilerine iş’ar olunan telgrafname suretleri ber-mantuk emr 

ü ferman-ı hümayun-ı mülükâne takımıyla leffen canib-i sami-i 

fahimanelerine tesyar kılınmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l emrindir. 

 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

499 
 

Dersaadet’de bulunan Dahiliye Nezaretinden Sivas Vilayeti’ne 

yollanan şifreli telgrafla orada bulunan Ermeni tutukluların salıverilmesi 

istenilmiştir. Ancak Sivas Valili bu emri hemen uygulamayarak bu 

durumun kötü etkisinin olacağı suçları sabit olan tutukluların Tokat’a 

yollanarak orada bulunan Divan-ı Harp’de yargılanmalarının yerinde 

olacağını belirtmiştir.  

 

Bu belgeye göre devamında ne oldu bilemiyoruz. Ama o 

dönemde Ermeniler tarafından işlenen suçların Avrupa basının da 

yardımıyla önemsiz gösterilerek Der-saadet’in baskı altına alındığı 

konsolosların da keza buna dahil olduğu bilinmektedir. Aksi takdirde 

suçluların yargılanmadan salıverilmesini istemenin hukuki izahı yoktur.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 170, Gömlek No: 27, Tarihi: 

15 (Ts) Teşrin-i-sani 1310 (27 Kasım 1894), Konusu: Sivas'da mevkuf 

eşkiya ve Ermeni fesedenin Adliye Nezareti'nin istediği gibi tahliyeleri 

su-i tesiri müstelzim olacağından tecdid-i mücazatları yoluna 

gidilmesi. (Sivas; sahife eksik) 

 
 

Bu babda Adliye Nezaret-i Celilesinden şifre telgrafla İstinaf 

Müddei-i Umumiliği’nden vaki olan istilama nazaran mahbusin-i 

merkûmenin tahliyesi tasavvuru mütasaddili halbuki mahbusin-i 
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merkûmenin bu aralık tahliyeleri su-i te’siri müstelzim olacağı reviş-i 

halden malum olduğundan Sivas’da mevkuf olubda elan muhakemeleri 

hitam bulmayan (olan) eşkıya ve fesede-i Ermeniyenin ya Tokad’a bi’l-

celb Divân-ı Harbi’ye yahud aid oldukları mahkeme-i nizamiyece el-hal 

tahkikat ve tahdid-i mücazatları (cezalandırılmaları) ma’rûzdur 

(arzolunur).  

Fi 15 Teşrin-i-sâni Sene (1)310 (27 Kasım 1894) 

Sivas Valisi Halil  

 

Anadolu’dan ve İstanbul’dan kaçan Ermenilerin nerelere 

gittikleri nasıl gittikleri, oralarda neler yaptıkları teferruatıyla 

anlatılmıştır. Günümüzdeki karşığıyla İçişleri Bakanlığı’na ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü’ne yazılmış olan yazıda; Atina ve Pire’de ikâmet eden 

Ermenilerin bulundukları yerlerde çok mağdur durumda kaldıkları bu 

nedenle bunlar için Londra, Marsilya, Kafkasya ve İskenderiye’de 

bulunan Ermeni fesadçılarının ileri gelenlerinden yardım istendiği 

belirtilmektedir. Ayrıca Kupkapı hadisesinde rolleri olan ve bu nedenle 

Atina’ya kaçmış olan Tavukpazar’lı Sorak’ın Mısır’da bulunan Ermeni 

kiliselerinden komiteler için yardım talep ettiği belirtilmiştir. Ermeni 

fesad cemiyeti üyelerinin bazılarının Yunan adalarına, İskenderiye’ye, 

Amerika’ya ve Londra’ya gidip talimat alıp-verdikten sonra Anadolu’ya 

dönemk isteyen Ermenileri genellikle Rusya’dan Pire yoluyla 

İskenderiye’ye oradan da Avrupa’ya gönderdikleri ifade edilmiştir. 

 

En dikkat çeken husus ise daha önce Van, Sivas ve Kayseri’den 

İskenderiye’ye giden on beş Ermeni silahçı ile birleşmek üzere on kadar 

Ermeni tüfenkçi ustasının Batum’dan hareketle Pire’den İskenderiye’ye 

Rusya vapuruyla gittikleri, buradan da Fransa ve İngiltere’ye giderek ora 

silah fabrikalarında mesleklerini geliştirdikleri daha sonra fesad 

cemiyetine silah kazandırmak içün Anadolu’ya dönecekleri 

değerlendirilmiştir. Ayrıca Atina’daki Ermenilerin Anadolu ile olan 
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irtibatları tamamen Karadeniz‘e işleyen Yunan  vapurlarında çalışan 

kamorotlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu istihbarat bilgileri Atina ve 

Pire Şehbenderliğinden bildirildiğinden konuyla ilgili olarak Londra, 

Atina ve Petersburg konsolosluklarının bilgilendirilerek dikkatli olmaları 

konusunda da uyarılar yapılmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 32, Gömlek No: 11, 

Tarihi: 14 Za 1312 (9 Mayıs 1895) Sivas'ta Ermeni fesatçılarının 

çıkardıkları kargaşalar. Sivas'a götürmek üzere rovelver alışverişinde 

bulunanların yakalandıkları. 
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Hû 

Sivas vilayetinden dahiliye nezaretine meb’us 20 Kanun-i-sâni Sene 

(1)309 tarihli telgrafname halli suretidir. 

 

Çend (birkaç) gün evvel Gemerek karyesinde leylen (geceleyin) 

bir varaka tâlik olunduğu (asıldığı) istihbar kılınması üzerine li-ecli’t-

tahkik merkez vilayet polis ikinci komiseri gönderilmiş ve 

mütecasirlerinden (olayı yapanların) birkaç neferide saye-i hazret-i 

padişâhide der-dest ettirilmişdir. Salifü’l-arz varaka mündericatı 

Hristiyan ölümden ve habisten korkmaz me’murin-i devlet Ermeni 

nüfusundan ehemmiyeti büsbütün kaldırmışdır. Bizim dahi anlara 

emniyetimiz yoktur. Kariben (yakında) arzumuza nail ve Türklerin 

elinden halas oluruz. Zira Türklerin ettikleri tahammülümüzün 

haricine çıktı. Cümlesini kılıçdan geçireceğiz.  

 

Zemininde bir takım türrehattan (saçma sapan sözlerden) ibaret 

el yazısıyla muharrerdir. Bi-avnillahi Te’âlâ saye-i hazret-i padişâhide 

Ermeni erbab-ı fesadının icra-yı menviyyat-ı muzırralarının (kötü 

amaçlarının) fırsat bulmaması emrinde muamele ve tedabir-i lazıme 

ittihaz olunmakda olduğu gibi işbu varaka tahkikatinin ikmalinde 

başkaca arz olunacağı ma’ruzdur.  

Halil (Sivas Valisi)  

 

 1895 yılının Ermeni olayları açısından ağır sonuçları olan ve 

olayların hız kazandığı bir yıl olduğunu daha önce bu konudaki birçok 

belgede görmüştük. Öyle anlaşılıyor ki etki tepki doğururdan hareketle 

karşı çeteler de ortaya çıkmıştır. Bu çetenin farkı müslim gayr-ı müslim 

ayrımı yapmadan her iki tarafa da saldırmış olmasıdır.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 33, Gömlek No: 23, 

Tarihi: 11 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (30 Ekim 1895), Konusu: 
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Karahisar-ı Şarki'de bir grup ahalinin Hamidiye kasabasındaki Ermeni 

hanelerini bastıkları. Birtakım şahsın Temre karyesine hücum ederek 

İslam ve Ermenilerin eşyasını gasbettikleri ve hadiselerin önlenmesi 

için Hamidiye'de ihtiyat efradının silah altına alınması gerektiği. 

z 
Hû 
Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitabet Dairesi 
Sivas’dan gelen şifre telgrafname 
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Mah-ı hal-i Ruminin onaltıncı günü saat altıda beşyüzü mütecaviz 

kura ahali-i İslamiyesi Karahisar-i Şarki’ye tabi’ Hamidiye kasabasındaki 

Ermenilerin hanelerine hücum ederek mevcud üç süvari zabtiyesi ve 

redif-i zabitanı ve bazı mu’teberan-ı mahalliye ile men’-i mümkün 

olamayub bir mikdar eşya gasb ve bir Ermeniyi ağırca cerh ettikleri ve 

Ermenilerin kâmilen itlafı ve emvalinin gasbı zımnında tekrar hücum 

etmek fikrinde bulundukları mezkûr hamidiye kaim-makamlığından ve 

yine yevm-i mezkûrda neharen (gündüzün) bir takım mechulü’l-ahval 

eşhas Temre karyesine hücum ederek İslam ve Ermeniler hanelerindeki 

emval ve eşyayı gasb ve Ermenilerden zükûr ve inas onbeş kimesneyi 

katl ve yirmi neferi cerh eyledikleri ve henüz tahakkuk etmemiş ise de 

rivayete nazaran Ermeni kızını dahi alub götürdükleri liva-yı mezkûr 

mutasarrıflığı vekâletinden bugün alınan telgrafnamede bildirilmiş ve 

bu babda cevaben vesaya-yı mukteziye ifa olunduğu gibi Hamidiye’de 

yüz nefer efrad ihtiyatiyenin silah altına aldırılması lüzumu da Dördüncü 

Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyetine yazılmış olduğu ma’ruzdur, ferman.  

Fi 18 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (30 Ekim 1895) 

Sivas Valisi Halil   

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 108, Gömlek No: 37, 

Tarihi: 24 Ca 1313 (12 Kasım 1895), Konusu: Sivas'ta Ermenilerle 

Müslüman ahali arasındaki arbede ve yağma olaylarına karşı alınan 

tedbirler. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

505 
 

 
 

Yaver-i Ekrem Hazret-i Şehriyâri Derviş Paşa Hazretlerine 
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Cevap. Ermenilerin ne vakitlerden beridir. İ’tiyad (alışkanlık) 

edindikleri ahvaller ve hele dünden beri dükkânlarındaki bazı eşyayı 

hafiyyen tahliye etmeleri böyle bir suriş vukuuna cür’et edeceklerini ima 

etmeyle öteden beri gayet müteyakkız bulunularak müteaddid devriye 

kolları gezdirildiği gibi dünkü günden beri de gayet mütebassırane 

hareket ve uykular terk olunarak arbedeye meydan verilmemek içün 

vali-i vilayetle müttehiden tedabir-i lazıme icra edildiği ve bu gün 

umumen daire-i hükümette müctemian bulunulduğu bir sırada çarşu 

derununda Ermeniler tarafından ne duruyorsunuz ne olacaksa olsun 

deyub İslamlar üzerine hucum etmeleriyle ahali-i İslamiyede heyecana 

gelerek ân-ı vahidde (birdenbire) ortalık karma karışık olmuş ve vasi ve 

iktidarın tebriği mertebelerde çalışılarak ve münhallât (açık alanlar) ve 

çarşu aralarında biz-zat gezilerek hamdolsun saye-i seniyye-i hazret-i 

hilafet-penâhide sukunet teskin edilmiş ve şimdi de giçe vukuat tekrar 

itmemek içün eşraf ve muteberanın refakatlerinde olarak dolaşmak ve 

sokak başlarında bakılarak bir gûna harekata meydan verilmemek içün 

devriyeler tertip olunmakda bulunulmuştur. Telefatın mikdarı şimdilik 

muayyen (kati) değilse de cüzi’cedir. Çarşudan yağma ziyadece vukuu 

bulmuş ise de ba’dema hükümetle beraber icabına bakılacağı ve 

mevcud asakir-i şahanenin mikdarı beşyüze karib olduğu ve bu babda 

ordu-yu hümayun müşiriyetine arz-ı malumat edildiği maruzdur ferman.  

 

Fi 31 Teşrin’i-evvel Sene (1)311  

Onaltıncı Fırka Kumandanı Ferik Mehmed Hulusi    

 

Ermeni çete reisleri yanında biriken eşkıya zamanla o kadar 

çoğalmıştır ki artık kazaları basmaya çüret edecek hale gelmiştir. 

  

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. Dosya No: 47, Gömlek No: 25, 

Tarihi: 14 Ra 1314 (23 Ağustos 1896), Konusu: Sivas vilayetinden 
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bildirildiğine göre meşhur şaki Menasoğlu'nun çoğunluğu 

Ermenilerden oluşan avanesiyle bir kaç kazayı basacağı. 

 

Hû 

Yıldız Sarayı Hümâyûnu Başkitabet Dairesi 

Trabzon vilayetine keşide olunan telgrafname sureti 

Vilayet-i âlîyyeleri dahilinde kain Kurşunlu nam dere ormanında 

mütehassın (ormanda saklanan) şaki-i meşhur Manas oğlunun birkaç 

kazayı basmak üzere ekseri Ermeni’den olarak beşyüz kadar avane 

peyda ettiği Sivas vilayetinden iş’ar olunduğundan (bildirildiğinden) 

eslihanın toplattırılması ve icab ederse askerin silah altına alınması gibi 

vesair iktiza eden tedabire müsaraat olunarak merkûmlar tarafından 

böyle hareket-i şekavet-karane ika’ına zinhar meydan verilmemesi ve 

şaki-i merkûm ile avanesinin der-dest edilerek muhakeme tevdi’ lüzumu 

ber-mantuk irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi ekiden tebliğ olunur. 

Ol-babda. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)312 (23 Ağustos 1896) 
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Sivas vilayetinin ıslahat yapılması öngörülen 6 vilayetten biri 

olduğunu belirtmiştik. Sivas’ın bir sancağı olması münasebetiyle 

Karahir-i Şarki’de buna dahildir.  Ancak Amasya ve Tokat’da Ermeni 

nüfusu fazla ise de Suşehri ve Karahisar’da öyle olmadığından buralara 

Hristiyan yönetici yardımcısı atanmasına karşı çıkılmıştır. 

Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 89, Gömlek No: 63, Tarihi: 11 

Cemaziye’l-evvel 1314 (18 Ekim 1896), Konusu: Islahat layihası 

mucibince Sivas vilâyetinde ve kazalarında yapılacak düzenlemeler. 

 

Meclis-i Vükela Müzekkeratına Mahsus Zabt Varakasıdır 
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Hülasa-i Meali 

Islahat Layihası mucebince müceddeden ta’yin edilecek vilayat 

ve liva ve kaza muavinleriyle tevsi’ (genişletilecek) olunacak polis ve 

tahsildar tertibatına ilaveten Sivas vilayetince me’murin-i mülkiye ve 

adliye ve maliyece dahi birer derece tensikat icrasına dair bazı mütalaatı 

havi Müfettiş Şakir Paşa tarafından vuku’ bulan iş’ar üzerine teftiş 

komisyonundan kaleme alınan mazbata kıraat edildi.  

Kararı 

Mezkûr mazbatada vilayet-i müşarün-ileyhanın Karahisar-i Şarki 

Sancağıyla Gürün ve Suşehri kazalarına Hristiyan muavinler ta’yini 

hakkında müşarün-ileyh Şakir Paşa tarafından dermeyan olunan 

mütalaa vilayat-ı sitte dahilinde bulunan sancak ve kazalara ta’yin 

olunacak muavinlere dair olan karara muvafık (uygun) ise de Amasya ve 

Tokad sancaklarının nüfusları nisbetine nazaran oralara Hristiyandan 

muavin ta’yini icab etmeyeceği ve Sivas vilayetince tensikat teşkil 

edilecek polis komiseri ve efradının mikdarıyla bunlara tahsis olunacak 

maaşatın deracatı mukaddema ba-mazbata bildirildiği ve vilayat-ı 

sittede kuvve-i zabıtadan başka tahsildarlar istihdamı evvelce bir 

ma’lumat layihasının kabulüne menut olmadığı gibi bazı devair 

me’muriyetinin mahsusat ve maaşatının tezyid ve ta’dili ve mecburen 

kazalar teşkiliyle kaim-makamların sınıflarına mahsus maaşatının tezyidi 

ve muhakeme a’za-yı fahriyesinin tevziği misillü hususata gelince bazı 

ehemmiyetli kaim-makamların terfi’ sınıfları münasip ise de ikinci ve 

üçüncü sınıftan bulunan kaim-makamlıkların sınıf ve maaşlarının nizam-

ı mahsusuna mugayir bir suretde tertip edilmesi münasip görülemediği 

dermeyan kılınmış ve müfettiş-i müşarün-ileyhin mütalaat-ı mebsutesi 

(detaylı açıklamaları) vechile memurin-i muma-ileyhimanın tezyid-i 

mahsusatı ve jandarmanın tensikatı haricinde olarak onbeşbin lira kadar 

bir masaif-i ihtiyari hal-i hazır hazine ile gayr-ı mütenasip olmakla 

beraber mukarrerat-ı ıslahiye layihasında dahi bu yolda masarif-i zaide 

ihtiyarını icab edecek bir kayd bulunmadığına ve layiha-i merkûme 

ahkâmından olan mukarrerat-ı ıslahiyenin irade-i seniyye-i cenâb-ı 
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mülk-dariden olduğu vechile biran evvel mevki’-i tatbike vaz’ı hasebü’l-

hal mühim ve muktezi bulunduğuna mebni mukadderat-ı mezkûrenin 

mütalaat-ı saireye takaddümü bedihi görünmüş olmağla ana göre 

müfettiş-i müşarün-ileyhe icra-yı tebligat olunması ve dahiliye 

nezâretiyle komisyona da malumat verilmesi tasvib kılındı.  

 Ermeni eşkıyasının kalabalık gruplar halini alması ve şehir ve 

kasabaları basacak hal alması üzerine üzerlerine asker sevkedilmiştir. 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 127, Gömlek No: 116, 

Tarihi: 22 Muharrem 1315 (23 Haziran 1897), Konusu: Trabzon ve Sivas 

vilayetlerinin asayişini ihlal etmek için toplanan Manyasoğulları ve 

birtakım Ermeni eşkıyasının üzerine müfrezeler sevk edilmesi. 

 

Hû 

Başkitabete Dördüncü Ordu-yu Hümâyûnları Müşiriyetinden Şifre 
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C. (Cevap) Fi 10 Haziran Sene (1)313 Trabzon ve Sivas 

vilayetlerinin asayişini ihlal etmek zu’m-i fasidiyle Manyasoğlu ve 

eşkıyadan Osi’nin taht-ı riyasetinde bir takım Ermeni hazelesi 

toplanmakda olduğu istihbar olunmasıyla Tokad ve Amasya ve Karahisar 

cihetlerinde bulunan piyade ve süvari asakir-i şâhâneden müteaddid ve 

kuvvetli müfrezeler tertib ve sevkiyle eşkıya-yı merkûmenin bir gunâ 

fenalık ika’ını men’ ve meydan verilmeksizin bi-eyyihal derdest ve 

tenkilleri emrinde icab edenlere tebligat-ı ekide ve müessire icra 

kılınmış ve saye-i satvet-vaye-i hazret-i mülükânede hazele-i 

merkûmenin bir gunâ ika’i şuriş ve fesadına mahal kalmaksızın 

derdestiyle cihet-i adliyeye teslim olunacakları eltaf-ı ilahiyeden 

müsted’a bulunmuş olduğu marûzdur. Ol-babda ferman.  

Fi 22 Muharrem Sene (1)315 ve fi 11 Haziran Sene (1)313 (23 Haziran 

1897) Müşir Zeki   

64 

Ermeni eşkıyasının kazdığı hendekler ve açtığı mazgallardan ateş 

açması 

                                                           
64 Kaynak :http://www.rasulehasret.com/fotograf-albumu/41450-ermeni-

olaylari-fotograf-albumu-9-a.html 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

512 
 

 

Hû 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûnları Müşiriyetinden Şifre  
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C. (Cevap) Fi 10 Haziran Sene (1)313 Manyasoğulları erbab-ı 

fesad  ve şekavetden olub öteden beri ika’i şuriş ve ihtilal 

teşebbüsatında bulunmakda oldukları işitiliyorsa da saye-i kudret-vaye-

i hazret-i tacdaride bunların bulundukları mıntıkanın her tarafında kuva-

yı askeriye ve nizamiye ve jandarmadan ta’kibe me’mur müfrezeler 

bulunduğu cihetle hazele-i merkûme efkâr-ı melanet-kârânelerini 

kuvveden fiile ihraca mahal ve imkân bulamamaktadırlar saye-i 

şâhânede Sivas vilayeti dahilinde sekiz tabur nizamiye ve bir alay süvari 

el-yevm mevcud olub her türlü ihtimale karşu idame-i asayişe bu kuvvet 

maa-ziyadetin kâfi olacağı gibi Trabzon vilayetiyle de bu hususa dair 

cereyan etmekde olan muhabere üzerine kuvve-i kafiye-i takibiye 

müretteb ve âmâdedir. Hazele-i merkûmenin ahali-i İslamiyeye bir gunâ 

taarruz ve hakaretde bulundukları şimdiye kadar işidilmediği gibi 

ba’dema tedabir-i müttehaze semeresiyle bi-mennihi te’âlâ saye-i 

hazret-i tacdaride bir fenalığa ferceyab olamayacakları ve bekayı ele 

verecekleri ekva-yı me’muldur (kuvvetlice umulur). El-hasıl Ordu-yu 

Hümâyûnun kuvve-i nizamiyesi Ordu mıntıkası dahilinde muktezi olan 

mahallere serpiştirilerek Ermenilerin harekat ve sekenati bir an nazar-ı 

dikkat ve tarassutdan dur tutulmayacağı gibi her türlü ihtimalata karşu 

idame muhafaza-i emin ve asayiş içün lazım gelen tedabir-i teyakkuzları 

ittihaz ve ifasından bir an hali kalmamakta olub şayed Ermenilerin bir 

tarafda ihlal-i asayişe cür’et edecek olsalar bile derhal o naktada 

basdırılarak sirayet ve intişarına kat’an meydan verilmeyeceği ve hatta 

geçen gün Rusya hududu taraflarında iki Ermeni fedaisi müsellehan ika’i 

fesada tasaddi eyledikleri asakir-i şâhâne tarafından his olunması 

üzerine derhal der-dest ile mahalli hükümetine teslim olunmuş 

olduğundan binaenaley bu havalice mübarek kalb-i hümâyûn-ı 

mülükânenin müsted’i olunması mübarek ve mukaddes hâk-i pâ-yi ulyâ-

yı hazret-i veliyyü’n-ni’met-i azamiye yüzüm gözüm sürerek sorarak arza 

cür’et eylerim. Ol-babda ferman. 

Fi 22 Muharrem Sene (1)315 ve fi 11 Haziran (1)313 (23 Haziran 1897) 

Müşir Mehmed Zeki 
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Daha önce incelediğimiz belgelerde Ermeni çetelerinin 

bünyesinde barındırdıkları mevcudlarının sayıca çok olduğunu 

görmüştük. Bu çetelerden birisi de Sivas’da askerle çatışmaya girmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.S.. Dosya No:  48, Gömlek No: 54, 

Tarihi: 12 (B) Receb 1321 (4 Ekim 1903), Konusu: Sivas'a tabi Veli Baba 

civarında asker ile çatışmaya giren yüzelli kadar Ermeni fesatçıdan 

otuzikisinin ölü olarak ele geçirildiği. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi  

Sivas vilayetinden gelen şifre telgrafname 

Yüzelliden mütecaviz Ermeni hazalesinin Veli Baba’ya bir saat 

mesafede asakir-i şahâne ile mücadele etmekde oldukları ve telgraf 

hattını kat’ ettikleri (kestikleri) dördüncü ordu-yu hümayun müşiriyet-i 
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celilesinden bu kere iş’ar buyrulmağla buraca da tedabir-i takayyüdât-ı 

lazımeye (gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmaya) tevessül 

olunmuşdur (başlanmıştır). Ermeniceyi niçin tercemeye muktedir 

İslamdan şayan-ı i’timad birkaç komiser ve polis gönderilmesi zımnında 

şimdiye kadar yazılmadık bir şey kalmadığı ve böylece bulunamayacağı 

da mükerreren yazıldığı ve hiç olmazsa jandarma kuvve-i mevcudesine 

nısfı süvari nısfı piyede olarak yüzkırksekiz neferin ilavesine tevrih-i 

muhtelifede arz-ı ihtiyaç edildiği halde nasılsa el-yevm bir semere iktitaf 

(toplama) olunamadı. Maruzat-ı mütekaddimenin ehemmiyeti 

(öncekinin emniyeti) şu sırada nazar-ı dikkate bir kat daha çarpmaktadır. 

Ferman.  

Fi 19 Eylül Sene (1)319 (2 Ekim 1903)  

Akif      
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12.BÖLÜM 

ERMENİ MEZALİMİ VE HALKA YAPTIKLARI ZULÜMLER 

 Bu bölümde 1914’de İstanbul’da Matbaa-i Âmîre’de basılmış 

olan “Ermeni Komitelerinin A'mâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi”  isimli 

kitaptan faydalanılmıştır. Kitapda bulunan Sivas’la ilgili bahisle birlikte, 

ayrı olarak yazılmış Karahisar-i Şarki ve yine Karahisar-i Şarki’yi de 

ilgilendirdiğinden Trabzon bölümü de alınarak, Osmanlıca olarak 

basılmış olan kitabın ilgili sayfalarının transkripsiyonları çıkartılmıştır.  

 Yine aynı şekilde Ermeni eşkıyasının Rusları arkalarına alarak 

Erzurum ve Trabzon’da halka yaptığı kötülüklerin anlatıldığı bölümlerin 

de çevirisi yapılmıştır. Aynı bölümde Van, Diyarbekir, Bitlis 

vilayetlerinde Ermenilerin halka uyguladığı zulümlerde anlatılmaktadır. 

Ancak Karahisar-i Şarki’nin yani Şebinkarahisar’ın dönem, dönem bağlı 

olduğu idare merkezleri arasında bulunan (1553-1805 yılları arasında 

Erzurum), (1805-1865 yılları arasında Trabzon), (1865-1923 yılları 

arasında Sivas) bağlı olması65 nedeniyle Erzurum ve Trabzon 

vilayetlerinde yaşanmış olan olaylar alınmakla yetinilmiştir. Özellikle 

Karahisar’a yakın olan Erzincan’ın Erzurum’a bağlı olması nedeniyle 

burada yaşanan olayların etkileri Karahisar-i Şarki Sancağında da 

hissedilmiş olmalıdır. Raporda Sivas’ın yer almamış olması komisyon 

çalışmalarının burada yapılmamış olduğunu göstermektedir. Trabzon 

son inceleme yerleri olmuştur. Buralarda yaşanmış olan faciayı okumak 

ve yazmak insanın yüreğini parçalamaktadır. 

 Bu bölüm okunduğunda anlaşılacağı gibi dili gayet sadedir. Bazı 

kelimelerin açıklaması da parantez içinde verilmiştir. Sadece bu bölüm 

                                                           
65https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/osmanli-
doneminde-sebinkarahisar-ve-alucranin-bagli-oldugu-idare-merkezleri/ 
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bile Ermeni olaylarının ne safhada olduğunu anlatmaya yetecek 

düzeydedir.   

 
Ermeni Komitelerinin A'mâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi 

İlân-ı Meşrutiyetden Evvel ve Sonra 

İstanbul Matbaa-i Âmîre / 1332 

 

Ermeni Komitelerinin A’mâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi 
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7-Sivas Vilayeti 

Sivas vilâyeti de Ermeni ihtilâl ve isyânlarına öteden beri sahne 

olmuş, bilhâssa 1310 isyânlarında Merzifon, Amasya, Tokad ve şâir 

mülhakatındaki vakayi'le müştehir bulunmuştu (nam yapmıştı). Bu 

mıntakanın da komitelerce Erzurum derecesinde bir ehemiyyeti vardı. 

Meşhur Danyal (Daniel-Tanil) Çavuş, Murad ve sair birçok çetebaşıları 
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Sivas mülhakatından zuhur etmiş, buralarda müdhiş vak'alar 

çıkarmışlardı. 

İ'lân-ı Meşrutiyyet'den sonraki vakayı bu vilâyetde daha ziyâde 

açık bir suretde cereyan etmiş ve Ermenilerin âmâlini (isteklerini) pek 

vâzıh (aşikar, açık) bir şekilde te'yîd ve isbat eylemişdir. Bu bâbda istihsal 

olunan (elde edilen) ma'lumat ve cereyan eden vukuat ber-vech-i âtî 

beyan olunur. 

Sivas mülhakatından Karahisar-i Şarki ve Suşehri mıntıkası 

komitelerce pek ziyade bir ehemmiyyet-i mevki’iyye ve siyâsiyyeyi haiz 

idi. 

1324 senesi inkılâbının bahş etdiği serbestî-i seyr ü seyâhati 

Ermeniler Meşrûtiyyetin daha ilk günlerinde silâh tevzi' ve füruhtuna, 

bomba i'mâline hasr etmişlerdi. Zâhiren meşrûtiyyet dersi vermek için 

köyleri geşt ü güzâr eden Taşnaksutyun a'zası köylülere “Türklerin 

Meşrûtiyyet, hürriyetden maksadı Ermenileri kesmekdir. Müsavat 

(eşitlik), uhuvvet (dostluk) kelimelerine sakın aldanmayın. Ermeninin 

hürriyyeti silah ve bombasıyla hasıl olacakdır. Öküzünüzü satınız, bomba 

alın” yolundaki telkinatını bir iki gün sonra zaten müretteb (sıralanmış) 

olan Ermeni silâh tacirlerinin köye muvasalatı (ulaşmaları) takib etmiş, 

köylü elindekini avucundakini kullanmasını… 
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...bilmediği silaha vermişdir. Karahisar ve Suşehri köylerindeki köylüleri 

silahlandırmak için çalışanların başlıcaları Penkan’lı Piza Mıgırdıç, 

Kökdenli Murad, Suşehir’li Dakesyan Atam, Karahisarlı Karagözyan 

Himayak'dır. Balkan muharebesinin ibtidasına (başına) kadar silâh tevzi' 

(dağıtımı) ve füruhtu (satışı), Türklere karşı Ermenilerin kin ve gayzının 

(hıncının) te'sîs ve teşdidi (kuvvetlendirilmesi) için çaşılmışdır. Türkler 

uhuvveti (samimi dostluğu) bilhassa Ermeniler hakkında kelimenin 

kuvvet ve şümûlüyle telakki bil-kabûl etmeğe, bunun içün kanâatından, 

an’anâtından mümkün olduğu kadar mahvi-yetkâr olmağa tarafdar 

olmuş, bunu bil-fi’l ibraz ve isbat etmiştir. Muradların ve Mığırdıçların 

uğradıkları yerlerde Türklerden  gördükleri hüsn-i kabuller, bunlar 

hakkında kasaba ve hatta köylerde bidâyet-i Meşrûtiyyet’de yapılan 

istikbâller mâzînin her türlü vakayi'ini unutarak Ermenilerle te’sîs-i 

revâbıt-ı uhuvvet  (dostluk bağı tesisi) maksadından başka bir şey ifade 

etmez. 

Balkan muharebesi hengâmında, muharebenin akabinde 

Ermeniler pusular kurarak jandarmalar üzerine ateş etmek gibi efkâr-ı 

ihtilâl-kârânelerinin ufak mikyâsda isti'mâlini, mahalli ve hususî bazı 

hareketler izhârını tecrübe etmişlerdir. 

1329 senesi Ağustos ayında ve Ramazan içinde tatil 

münasebetiyle Karahisar ve Suşehri'ni gezmek için çıkan Amerikan 

muallimlerinden Mister Huburg, Karahisar’dan avdetinde Suşehri’nde 

gece bahçede yatmakda iken Martini (Martini Hanry Tüfeği) kurşunuyla 

katl etmişlerdi. Vehle-i ûlâda (işin ilk anında) kaatillerin İslâm oldukları 

zannolunak birçok zavallılar tevkif edilmiş, muhakeme Konsolos vekili 

Kek muvâcehesinde (huzurunda) altı ay müddet devam ederek 

hükûmet ve mahkeme bütün kuvvetiyle fâilleri izhâra (açığa çıkarmağa) 

çalışmış, maznun (zannı) ve şahid sıfatıyla yüzden fazla eşhas celb ve 

tevkif olunmuşken neticede cinâyetin başka eller tarafından siyasi 

maksadlarla yapılmış olduğu tahakkuk ederek müttehim (suçlananların) 
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ve maznunların (zannıların) beraat ve tahliyesine karar verilmişdi. Be-

tahsis fâili meydana çıkmamış ise de o sıradaki Balkan Muharebesi'nin 

Ermenilere verdiği kuvvet ve cesaret hengâmı idi. Ermeniler büyük 

ümidlere düşmüşler, komiteleri…  
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…faaliyyete girmişlerdi. Müstakil Ermenistan'ın teşkili için 

Avrupa'da mahâfil-i siyasiyyeyi adamları dolaşırken Türkiye'yi 

asayişden mahrum, Türkleri barbar göstermek, da'valarında haklı 

olduklarını isbat etmek lâzımdı. İşte bu düşüncenin neticesi (Mister) 

Huburg’u hayatından etmişdir. 

Yine 1329 senesi Teşrîn-i evveli zarfında Ermenilerin kesif 

bulunduğu Suşehri'ne tabi Ezbider nahiyesi papazı, manastır sâliki 

(yolunda olan) Gerih aleni hareketleriyle hükümetin bi-hakkın şüphesini 

davet etmişdi. Darb ve işkence etdiği şüyu bulmuş (yayılmış), bir sirkat 

(hırsızlık) dolayısıyla da papaz Gerih'in hânesi taharri edilmişdi 

(aranmıştı). Papazın evinden mesruk (çalınmış) eşyadan başka 

müteaddid esliha-i memnu'a (yasak silahlar), birçok cebhane çıkmışdır. 

Hükümetin asıl aradığı da bu idi. Bi-t-tabi Gerih mahkemeye tevdi' 

edilmişdir. Sirkat fiilinden dolayı cürm-i meşhûd (suçüstü) halinde 

yakalanan Gerih’in tevkifinde Karahisar murahhasalığının gösterdiği 

telâş, tahliyesi için icra etdiği teşebbüsat şâyân-ı nazardı (dikkat 

çekiciydi). Bu mes'ele şu hakikati tebeyyün etdi (ortaya çıkarttı). 

Gerih'in her türlü harekâtı murahhasa-hânenin malumat ve 

arzusuyla icra ediliyormuş. Gerih Ermenleri darb ve tehdid ederek silâh 

vermiş. Hükümet nazarında adi bir hırsız olduğu kanunen sübut bulan 

(anlaşılan) Gerih hâlâ murahhasa-hânenin en mergub (gözde) bir ferdi 

idi. Gerih'in pek zahiri ve müdellel ef'alinden (delilli, isbatlı 

durumundan) naşi (dolayı) tahliyesi mümkün olmadığı zaman 

murahhasa efendi mer'iyy-ül-hâtır (sözü geçer) bulunduğunu serd 

ederek hapishânede mevkufinden ayrı mahalde hususi odad a 

bulundurulmasını musirrâren (inatla) iddia etmiş, bunun için daha 

büyük mevakî'i tavsit ettirmişdir. Fi-l-vâkî, murahhasahânenin âmâline 

(isteklerine) çok büyük hizmeti dokunduğu ahiren Karahisar ihtilâlinde 

Ermenilerin reis-kârında (reisliğinde) silah ve bombasıyla gösterdiği 

hidamâtıyla Gerih hükümet nazarında bir sârik, bir hayduddan başka bir 
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şey değil idi. Bu hâli ise patrikhane ve murahhasaca pek muhterem bir 

mevkide tutulmasına rağmen, delail-i kanuniyye ile sübut bulmuş 

(anlaşılmış) idi. Mesruk eşya ve silahlar me’murin-i hükümet ve birçok 

Ermenilerin huzurunda papazın ihraç olundu (çıkarıldı). 
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 1330 senesi seferberliğin ilanına kadar gâh celi ve tecavüzi (açık 

ve tecavüzkâr) gâh hafi (gizli) devam edegelen Ermeni ihtilâl hazırlıkları 

bu tarihden itibaren yeni bir safhaya dahil oldu. Seferberliği mu’lin 

(haber veren) kâğıtlar azm ile müterafık (azimle) sür’atle köylerlerde, 

kasabalarda açılıp ta’lik edilince henüz bir şey anlamaksızın Ermeni 

köylüleri, umumi bir seylâbenin (sel gibi) akdığı mecrâdan 

kurtulamayarak İslam köylüleri ile birlikde ahz-ı asker şu’belerine 

müracaat ettiler. Kayd olundukdan sonra sonra ile her Ermeni’nin 

veche-i azimeti (yol istikametleri) doğruca ya hanesi ya karyesi (köyü) 

olmuşdur.        

Karahisar’ın Yaycı Ermeni papası Seponil ahali-i İslamiyece de bir 

papas değil, bir komite ferdi, murahhasahanenin (Ermeni 

piskoposluğunun) milli işlerinde vasıta-i icraiyyesi, müsellah (silahlı) bir 

kuvveti olarak tanınmışdır. Seponil meslek-i ruhâniyyeye intisap 

etmezden evvel bi’l-fiil Ermeni hareketlerini idare etmekle ma’rufdur 

(bilinmektedir). Kisve-i ruhaniyyesi arızi, harekât-ı milliyyenin ta’kibi için 

hariçden olduğu kadar kilisede de icra-yı nüfuz ve te’sir etmeğe bir alet 

olarak telakki edilmekde idi. Teşrin-i sani zarfında zahiren patrikhane ve 

murahhasahanenin aidatını toplamak içün Suşehri Ermeni kurasına 

gönderilen papaz Seponil, Alamelik, Meşnekes, Pürk, Kitanohi, Ezbider 

köylerine uğrayarak, kilisede Ermenileri başına toplayarak şu suretle 

telkinât ve teşvikât icra etmişdir. “Osmanlılar mağlub olacakları harbe 

başladılar, az zaman sonra Ruslar, Erzurum’dan girecekler buralara 

kadar geleceklerdir. Ruslar önden biz arkadan orduyu meşgul edeceğiz, 

size vaktiyle verilen silahların isti’mali zamanı hulul etti (kullanma 

zamanı geldi). Vaktiyle silahları almakda tereddüt gösteriyordunuz. 

Bugün anlayacaksınız ki silahlar elimizde fena alet değilmiş. Hayatını 

feda ederek silah tevzi’ etmeğe çalışanları siz de takdis edeceksiniz”. 

Papasın ifadât ve telkinatı atiyen izah edilecek Pürk tahkikatıyla 

müdellen (delilleriyle) meydana çıkmıştır.     
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Yaycı papasın (papazının) aidat toplamasını üç beş gün sonra 

Penkanlı Piza Mıgırdıç’ın deri ticareti bahanesiyle köyleri teftişi ta’kip 

etmiştir. Piza Mıgırdıç Suşehri’nde… 
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Karahisar’da deri tüccarı olarak yâd edilir. Fakat köylerden ufak 

bir kuzu derisi bile mübayaa ettiğini (satın aldığını) duyan, gören yoktur. 

Zaten seferbelik ve hal-i harb sebebiyle ne aidatı düşünecek, ne ticareti 

icra edecek köylü ve tüccar yoktu.  

Piza Mıgırdıç’da papasın uğradığı köylere uğrar  evvelce tevzi’ 

etdiği silahların mevcud ve işe yarar olub olmadığını muayene ve tekrar 

sebt-i defter eder (deftere kaydeder), silah atmakda henüz melekesi 

olmayan Ermenilere talimlerde bulunur, herşeyden hazır olduğundan, 

ufak bir ihtilâl hareketinin Osmanlı hâkimiyetni herc ü merc 

(darmadağınık) edeceğinden köylülerin anlayacağı, ikna' edileceği 

suretde bahs eder. Yalnız Sivas muhitinin otuz bin müsellah Ermeni 

kuvveti ihzar etmiş (hazırlamış) olduğunu, Türklerin silah tutanlarından 

işe yarar dahilde kimse kalmadığını söylemeği de unutmaz. Piza 

Mıgırdıç'ın teftişini Kânûn-i evvel ibtidasında Karahisar murahhasası 

Vağinak Efendi'nin Ezbider seyahati  ta'kîb eder. Murahhasanın köyden 

köye gezmesi hâle ve zamana münâsib gelmediği için Ezbider 

manastırında icab eden ta’limât ve telkinatı icrâ eder. Karahisar 

Taşnaksutyun kulubü a’zalarından mahkeme a’zâsı Hosrov, tüccârdan 

Hosesyan, Vahan Karagözyan, Himayak başda oldukları halde çizdikleri 

Karahisar livasının ihtilâl harekâtı planını, tefrik olunan mıntıkaları idare 

edecek eşhâsı murahhasa efendi de dinler. 

Ermeniler “Bütün tertibatı ikmal etdik, muvaffak olacağız” 

sanıyorlardı. Ancak bir noktada aldanmışlardı. O da dahilde silah tutan 

Türk kalmadı. Müdâfaasız, mukavemetsiz maksada vusül müyesser 

olacak...” zehabı (yanlış düşüncesi) idi. Köylüler Karahisar’ın rehakâr 

(kurtarıcı) işaretine intizâr ediyorlardı. Fakat her gün Sivas’dan 

Erzincan’a, Erzurum'a Suşehri şehri tarikiyle geçen kıtaatın bir türlü 

arkası kesilmiyordu. 
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İlk muharebede Rusların Erzurum'a, Erzincan’a geleceği 

söylenmişdi. Dört ay geçdiği halde Rusların muvaffakiyyet haberi 

gelmedi, bu haller avamın kuvve-i ma'neviyyesine te'sîrden hali 

kalmadığı için ihtilâlin şiddetli arzusu te'sirini gayb… 
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…eder gibi oluyordu. Bundan ziyâde ihtilâl hevesini kırmamak hissi 

Pürk'de silahı ilk patlatdı. 

Sabırsızlığın sonu geldiğini gören Suşehri'nin  Pürk karyesi 

muhtarı Agob: “Hâlâ bu silahları hangi gün için saklıyoruz” diye 

bağırarak hâmil olduğu mavzer tabanca Zara teşkilat-ı mahsusa 

efradının kafile memuru Nuri Efendi’ye çevrildiği zaman kurşun Nuri 

Efendi’yi cerh etmekle kalmadı, o vakte kadar açılamayan ihtilâl 

âmâlinin ihticâb (saklanma) mahfazasını yırtdı. Vaka âdi mes'ele üzerine 

başlıyor, hükümet için mühim neticeler elde etmeğe bâdi (vesile) 

oluyor: Şubat’ın onunda Suşehri’nden hareket eden Zara gönüllüleri 

güzergâhdaki Pürk karyesinden geçerken ağırlıklarını taşımak için ilk 

tesadüf edecekleri köyde tebdil olunmak üzere iki mekkâre (yük 

hayvanı) taleb ediyorlar, muhtar vermek istemiyor, efrâd parasıyla 

almak istiyor. İki yüz elli haneli zengin Pürk karyesi iki saatlik bir hizmet 

için iki mekkâreyi esirgemiyecekdi. Fakat köydeki silahların kuvvetini 

tecrübe için bu bir vesile oluyordu. Muhtar o zamana kadar hâl-i işbâ’a 

gelen hareket arzusunu yenemiyerek “Bu silahları hâlâ hangi gün için 

saklıyoruz” der, kafile me'murunu mavzer tabancasıyla cerh eder. 

Gönüllü efrad silahlarını ordudan alacakları için müsellah (silahlı) 

değillerdi. Agob kâhyanın tabanca sadâsı derhal “yüze yakın müsellah 

(silahlı) eşhâsın mevzi' alıp ateş etmesine işaret olur. Vak’a derhal 

merkez-i kazaya aks etti. İcan eden tertible kuvvet gönderildi. Pürk’de 

yakılmak istenilen ateş etrafa sirayet etmeden, hatta etrafdan 

görülmeden söndü. Ondördü mavzer olmak üzere yüzelli Martini 

(Martini Hangry), Manliher ve Gra tüfenginin on bine yakın cebhanesiyle 

hükümet eline geçmesine vesile açmış oldu. Aynı zamanda yapılan 

tahkikat diğer Ermeni köylerindeki eslihayı, tertibatı meydana koydu. Bi-

t-tabi silah taharriyatının arkası bırakılmadı. Yalnız Suşehri kazası Ermeni  

kurasından beş yüz altmış esliha-i memnu'a (yasak silahlar) çıkdı.  
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Bu taharriyât devam etdiği zaman Karahisar murahhasahanesi 

safâhatı havf (korku) ve telaşla ta'kîb ediyordu. Delâiliyle mevcûdiyyeti 

keşf olunan silahların gizlenmesine mâni' olamıyordu. Her gün silah 

kuvvetinden daha bir kısmının hükümetin eline geçdiğini görerek kuvve-

i maddiyyesinden olduğu kadar kuvve-i ma'neviyyesinden de gayb 

ediyordu. Ezbider'de taharriyatdan daha evvel murahhasahâne 

tarafından silahların verilmemesi hakkında mülhakata tebligat sebk 

etmişdir. Murahhashane en sevdiği adamlarından yukarıda ismi geçen 

sirkat fi'linden mevkuf (tutuklu) iken müddetini ikmal ederek tahliye 

edilmiş olan Papas Gerih vasıtasıyla ne yapılmak lazımsa yapılarak 

silahların verilmemesi lüzumunu ahaliye tebliğ etmişdi. 

Murahhasahânenin bu taleb ve arzusunun Ezbider’de te'siri 

görülmemiş değildir. Ezbider'den elli silah çıkarılmışdır ki nüfusa 

nazaran diğer köyler nisbetinde değildi. Papas (papaz) Gerih’de başda 

olarak bir kısım silahları silahşörleriyle beraber olarak Karahisar'da 

murahhasahânenin âguuş-i himâyet ve sahabetine iltica etmişdir. 

Merkumun Suşehri'nde meydana getiremediği ihtilâlin burada ihzârına 

çalışdığı Karahisar haretinin hudusünde tahakkuk etmişdir. 

Suşehri silâhlarının gayr-ı muntazır suretde (beklenmedik bir 

şekilde) elden çıkması Mart’tan Mayıs'a kadar Suşehri'nin ta'limgâh 

ittihâz olunarak 13 bin kişilik depo kıtaâtı efradının bulunması 

Karahisar’da da hareketin te'hirini (ertelenmesini) istilzâm etmişdir 

gerektirmiştir). Karahisar Ermenileri hareketlerinde mutlak-ül-inan 

değillerdi. Memâlik-i Osmaniyyenin aksam-ı sairesindeki Ermeniler ile 

rabıtadar idiler (aralarında bağları vardı). Zaman geçtikce bu rabıtanın 

)bağın) zaiflendiğini (zayıfladığını) görüyorlardı. Sivas muhitinin 

Ermeniliğe merkez teşkil edeceği nukatındaki (noktalarındaki) silahların 

pey-der-pey hükümetin eline geçtiğini işitiyorlardı. 
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Hükümetin tertibât ve teşkilat hakkında yapdığı tahkikatla bir 

takım Ermeni esrârını bi-hakkın keşf ettiğini kendilerince mühim 

addeddikleri eşhasın birer birer yakayı… 
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…ele verdiklerini görüyorlardı. Bu şerait tahtında gün geçtikçe 

kuvvetini, ihtilal hassasiyetini gayb ettiğini, edeceğini gören ve bilen 

Karahisar Ermenileri herçi bad âbâd (her ne olursa olsun) dediler, silaha 

sarıldılar.    Karahisar'ın metin ve sarp kal’asında 18 gün mukavemetle 

yüz neferin şehâdetine sebeb vermiş oldular.  

Zara kazasında seferberlikden evvel komite rüesasından Kemis’li 

Daniel (Taniyel-Danyal) ve rüfekası Zara ve Hafik kazaları arasındaki 

Sakar Dağı'nda Döger karyeli oniki İslamı boğazlamak suretiyle ve 

Karahisar müdddei-i umumisi Cemal Bey ile iki jandarmayı kurşunla katl 

ettiler. Suşehri, Zara hududu arasında Kavak Gölü'nde büyük bir kârvanı 

soydukdan sonra Fenih karyesinden Molla Halil'in iki oğlunu Sarıyar’da 

Odalı Yurt başında dört İslâmı, Eğin kazası hacılarını Afşar Deresi’nde bir 

suret-i şeni'ada katl ve yine çetecilerden Karabağaz’lı  Demircioğlu 

Avadis yedi refikiyle Harput'a kadar sarkarak bir çok İslâmları 

boğazlayarak cümlesinin üzerinden aldıkları paraları Karahisar 

komitesine teslim etmişlerdir. Seferberliğin ilânını müteakib Zara'da 

Bağoğlu Ömer’in hanesi divarına (duvarına) fitilli iki büyük bomba ve 

kasabanın üst başında Divriği’ye giden şoşe üzerindeki Kızılırmak 

Köprüsü mezkûr köprüyü ber-hevâ etmek, nakliyatı kat’ eylemek içün 

yine fitilli cesim bir bomba koydular. 

Acısu civarında Kara Hasanoğlu Mustafa'nın haremiyle iki 

çocuğunu ve İmraniye'nin Çalburun Dekrik-i Bâlâ karyesinden yedi 

İslâmı, Suşehri dahilinde Alâeddin denilen mahalde kurşunla katl etdiler. 

İcra kılınan taharriyyât neticesinde yalnız Zara kazası dahilinde otuz 

aded bomba, kırk beş parça dinamit birçok Gra, Manliher, kundaklı 

Mavzer tabancaları bulundu. 

Hafik kazasında da meşhur komite rüesâsından Gökdinli Pesa 

Murad'ın ta'kibatı sırasında Horsane karyesinde karyenin medhalinde 
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keşfedilen taht-el-arz iki büyük mahzende üç sandık silah ile altı cesim 

bomba…  
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…ve bir kaç sandık cebhane bulundu. Sivas-Erzurum şosesi 

üzerinde bulunan vaha kemiyyet ve ehemmiyyet-i mevki'iyyesiyle 

meşhur olan Tuzhisar’da icra kılınan taharriyâtda ise yalnız bu karyede 

beş sandık esliha (silahlar), külliyyetli cebhane, beş dinamit, müteaddid 

bomba, iki kutu bomba fitili, bir sandık da komitecilere mahsus 

müteaddid takım elbise, beş teneke barut bulunmuşdur. Karye 

civarındaki sarp ve sa'bül-mürur (gidip gelinen) por taşları arasında 

şoseyi kesmek için mazgallı istihkâmlar, her biri altı ilâ on beş kişi istiâl 

edebilecek cesâmetde mağaralar keşf olundu. Burada da zikr ve ta'dâdı 

pek uzun sürecek birçok cinayetler, asker ve jandarmalara karşı aylarca 

süren taarruzlar vuku’ buldu. 

Yalnız Hafik kazasındaki taharriyatda (aramada) bir Mavzer otuz 

beş Manliher, dört Martin, otuz bir parça Martin, 45 Yunan Gra'sı, 6 Rus 

sürmelisi, birçok muhtelif tüfengler, 66 Mavzer, bir büyük Amerikan, 30 

muhtelif tabanca, 21 bomba, 13 gaz tenekesi barut, 13.000 fişenk, 3 

dinamit, 42 Karadağ, 277 muhtelif-ül-cins tabanca, 4 kapaklı tüfengi 

müsadere edilmiştir. 

Gürün kazasındaki taharriyyatda 12 bomba, 31 dinamit paketi, 

birçok dinamit kapsülü, 225 esliha-i harbiyye, 714 esliha-i âdiyye, 254 

Revolver, 28 alat-ı cariha (kesici, yaralayıcı alet), 180 kıyye barut ve o 

kadar kurşunla 10.000'i mütecaviz mütenevvi' (muhtelif, çeşitli) fişenk 

zuhur eyledi (ortaya çıktı). 

 Tonos’da bir çok fecayi-i vukuat tahaddüs etti. 300 harb fişengi, 

300’ü mütecaviz Rovelver ve külliyatlı mikdarda cebhane, müteaddid 

bombalar der-dest olundu.   

Bunlardan başka vilâyetin mülhakat-ı sairesinde bilhassa 

Amasya, Tokad, Zile, Merzifon ve sair yerlerde bir çok taarruzlar vuku’ 

bulmuş, külliyetli mikdarda esliha ve bombalar müsadere edilmişdir. 
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Seferberlik üzerine komiteler Ermeni ahaliden başka İslamlar 

arasında da… 
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…propaganda yaparak seferberliğe icabet edilmemesini, 

Rusların birkaç kolordu ile yakında bu vilâyeti işgal edecekleri içün 

herkesin ailesi başında bulunmasını ve başlarının çaresine bakmalarını 

telkin etmişler, her vesileden istifâde ederek muhadderât-ı İslâmiyyeyi 

(namuslu İslam kadınlarını), İslâm ahaliyi, hükümeti tahkir eylemişlerdir. 

Meselâ ilk sıralarda firariler hakkındaki afv-ı umumiye “Korkunun ismini 

afv koymuşlar” diyecek kadar şımarmışlardı. İcra kılınan tahkikat ve 

istihsal olunan ma'lûmat-ı kat'iyyeye nazaran komiteler bu vilâyeti üç 

mıntakaya ayırmış ve birinci kola meşhur Sivas’lı Murad'ı66 diğer ikisine 

de ma'rûf iki mühim sergerdeyi kumandan ta’yin ederek Ordu-yu 

hümâyûnun arkasını kesmeyi kararlaşdırmış ve bunun için Karahisar, 

Sivas, Suşehri ve buralara mücavir mahallerden 30.000 kişilik bir 

kuvvet tefrik etmiş oldukları ve öteden beri eslihayı, bombaları, erzak 

ve iâşe, sıhhiyye levâzımı, nakliyye ve muhâbere vesaitini tertibatın 

mükemmeliyetine nazaran ana (ona) göre münâsib mahallerde ihzar ve 

tehyie (hazırlık) ve her türlü tedabiri ittihaz ve istikmâl eyledikleri 

tahakkuk etmişdir. Muvaffakiyyetden fevkalâde ümidvar idiler. Fakat 

bazı taraflarda Ermenilerin vakt-i merhûnuna intizâr etmeyerek 

taarruzda bulunmaları ve hükümetin ittihâz etdiği tedabir-i seri’a müdhiş 

vakayi'in önünü tam zamanında aldı. 

Umumi şekilde böyle bir hareket vuku’u imkânı kalmayınca 

yukarıda görüldüğü üzere münferid taarruzlar başladı. 

Bilhassa bu taarruz askeri levazım ve mühimmat kafilelerine 

tevcih edildi. Diğer… 

                                                           
66 Doktor Azaryef ile Karahisar-i Şarki vak’ası reisi Murad 800’den fazla Türk’ü 
katletmiştir. Müslüman maktûller büyük çukurlara 70-80 kişi olarak 
doldurulmuşlardır.  Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânları, s-439, 
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  
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Bazı mahallerde emsali vaki olduğu gibi Sivas’da askere ekmek 

yapan Ermeni furuncularından bazıları imal ettikleri ekmeklerle efrad-ı 

askeriyeyi zehirlemeğe kadar teşebbüs etmişler.  

Bu suretle Sivas mıntıkası da pek mühim ve hiçbir suretle tevil 

edilemeyecek (yalanlanamayacak) vukuata sahne olundu.  

Trabzon Vilâyeti:  

 Samsun ve Trabzon Anadolu’nun Karadeniz’de en işlek 

iskelelerinden ma’dud olduğu içün komitelerin Sivas, Karahisar, 

Erzurum, Van, Mamuretü’l-aziz (Elazığ) mıntıka silah sevkiyatı bu 

iskeleler vasıtasıyla ve bu tarikle dahile eşya ve emtia-i ticariyye sevk 

eden büyük tüccarların delâlet ve tavassutlarıyla vuku’ bulmuştur. 

Seferberlikden evvel buralarda da muntazam komite teşkilatı ve ve 

şuabatı (şubeleri) mevcud idi. Buradaki şuabat bilhassa memâlik-i 

ecnebiyye ve Rusya’dan itilaf konsolosları, ecnebi postahaneleri 

vesatetiyle (vasıtasıyla) pek mükemmel malumat almakda ve 

merkezleriyle muhaberelerini te’min eylemekde idiler. Rusya’ya giden 

ve gelen komiteciler de Rus, İngiliz, Fransız Mesajeri Vapurlarıyla 

buradaki komite merkezlerine uğrayarak icab eden telkinatda 

bulunmakda idiler.    

 Silah ihracatı içün Giresun iskelesine büyük ehemmiyet verilmiş 

idi. Burada komisyoncu Vahan Badilyan ile Kel Artin isminde iki şahıs 

bütün bu silah ihraç ve sevkiyatını idare etmişler ve merkûm Artin’in Rus 

vapurundan çıkartmakda olduğu bir saman balyasının vinçden 

gevşeyerek dağılması sırasında dağılması üzerine arasından dörtyüz 

Martini ile birçok Mavzer tüfenkleri ve hayli mikdarda mermi zuhur 

etmiş ve rüsumat anbarından Ermeni balyalarına aid emtia-i ticariyye 

meyanında da…  
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…birçok tüfenk ve cebhane bulunmuşdur. Bunlar kuyudat-ı 

resmiye ile sabit hakayıkdandır (resmi kayıtlarla sabittir). Ermeniler bu 

havalide yüksek bir mevki’-i iktisadide bulunduklarından seferberliğin 

daha ilk sıralarında da’vete kendileri icabet etmedikleri gibi İslamları da 

askerlikden tenfir (nefret ettirme, korkutma) ve tahzire (menetmeğe) 

başlamışlar  ve menvi-i zamirlerini (gerçek niyetlerini) Giresun’un Rus 

torpidosu tarafından bombardıman edildiği sırada nümayişler 

(gösteriler) gayr-ı kabil-i tahammül taşkınlıklar yapmak İslâm ahaliyi, 

memurin-i hükümeti tahkir etmek süretiyle pek aşikâr suretde izhar 

etmişlerdir (açığa vurmuşlardır). 
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…Bu adam tarafından cem ve hıfz olunması da ecanibin iştirakini 

te’yid eden delâil-i kat’iadandır. 

Salisen (Üçüncü olarak) isyan sırf Ermenilerin hareketi 

neticesinde zuhur etmiş ve ahali-i Müslimeye, kuvve-i musellahaya 

(silahlı birliklere) vuku’ bulan tecavüzat ve taarruzat-ı fecia’ hükümeti 

tedabir-i tenkiliyeye (karşı müdahalede bulunup, sindirme tedbirleri 

almaya) müracaatda muztar bırakmıştır (zorlamıştır). 

Yukarıda gösterildiği vechile kuvve-i askeriyenin vürudunu 

müteakib kumandan teslim teklif ve mu’ti olanların (itaat edenlerin) 

Ermeni mahalatından (mahallelerinden) derhal ayrılmalarını 

beyannamelerle tebliğ etmiş ise de bu teklifatın cevabı kurşunla 

verilmiştir.  

Kumandanlığın bu emrine bila kayd u şart mutavaat (itaat) icab 

ederken günlerce kuvve-i askeriyeye mukavemet ve şiddetle 

taarruzatda bulunmak, bu halkın ne derece muvaffakiyetlerine 

(başarılarına) emin olduğunu, ne ümidlerle teşci’ edildiğini 

(cesaretlendirildiğini) izah eder.     

Kilisadaki kadınların da teslim-i nefs etmelerini (teslim 

olmalarını) müteakib menferid taarruzlar başlamış ve son asinin 

ölmesine kadar hiçbir vakit ateş kesilmemiştir. 

Esasen misyoner Leslinin bırakdığı vasiyetnamenin son 

kısmındaki Ermeni ihtilâli ibaresi de isyanın Ermeniler tarafından 

çıkarıldığını isbat ve te’yid eden pek ziyada şayân-ı dikkat bir i’tiraf ve 

binaen aleyh kıymetdar bir vesikadır. 

   İsyan ve ihtilal fikri umumiyetle Ermenilerde mevcut 

bulunmasına ve harb muzmerlerini (gizli düşüncelerini) izhara 

(meydana çıkarmağa) büyük bir fırsat ihzar etmesine (hazırlamasına) 
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binaen gerek seferberlikten evvel ve gerek sonra birçok mahallerde 

vakayi-i facia zuhur etmiş idi. Urfa vak’ası ise Ermenilerin (hayat-ı 

devlete) kasd ettiklerini katiyyen tevil götürmez bir suretde isbat 

etmiştir. Çünki Urfa Ermenileri evvela sevk ve tehcirden istisna 

edilmişlerdi. Saniyen bu mıntıka şerait ve evsaf-ı lazımeyi haiz 

bulunduğundan Ermeni muhacirlerinin iskânına tahsis edilmiş ve 

burada ilk Ermeni kıyam ve isyanlarında bile Ermeniler ahali-i 

Müslimeden zarar görmemişler, aynı zamanda ticaretin, iktisadiyatın, 

sanayiin         

 

En hümim kısımlarını ellerinde tutan Ermeniler daima İslamlara 

nisbetle fevkâlâde refah ve saadet içerisinde imrar-ı hayat etmişlerdir 

(hayat geçirmişlerdir).  

Binaenaleyh ortada hiçbir saik yok iken İslam ahalinin 

kendilerine silah tedarik ettirecek kadar safiyetinden hilm u 

sükûnundan İstifade ederek isyan çıkarması Ermeni istiklâli peşinde 

koşan ve ve selâmet-i tefkirden (doğru düşünceden) tamamen mahrum 

olan bu unsurun (Ermenilerin) bilhassa düşmanlar elinde ne hale 
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getirildiğini ve hükümetin herzaman kendilerine karşı mukabelesi 

ıztırarı müdafaadan başka bir şey olmadığını te’yid ider. 

 

Karahisar-i Şarki Kasabası 

Erzurum, Trabzon vilayetiyle hem hudud olan Karahisar-i Şarki 

Sancağı  komitelerce Sivas vilâyetinin en mühim merâkizinden birisi idi. 

Bu livada da i’lân-ı Meşrutiyyet'i müteâkib her şeyden evvel komiteler 
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silah iddiharına (biriktirmeye) başlamışlar, muallimler ve rüesâ-yı 

ruhâniyyeyi en müfrit komitecilerden intihâb efkâr-ı ihtilâliyyeyi bunlar 

vâsıtasıyla da bir kat daha neşr etmişlerdi. 

Seferberlik sıralarında Sivas vilayetinin diğer mülhakatında 

olduğu gibi burada da şâyân-ı dikkat bir faâliyyet görülüyordu. Komiteler 

Ermenilere alacakları vazivyet hakkında talimat vermek için husûsî 

memurlar tayîn ettikleri gibi Karahisar’ın Beyâncı karyesi papazı 

Seponyan’da sûret-i zahirede Patrikhane aidatını toplamak üzere Er-

meni kurasını dolaşarak «Osmanlı hükümeti i’lân-ı harb etdi. Şimdiye 

kadar cem’ olunan silâhların isti'mali (kullanılması) vakti geliyor. Az 

zaman sonra Türkler Ruslara mağlûb olacaklar, Ruslar önden biz 

arkadan Osmânlı ordusunu perişan edeceğiz. Vaktiyle silâhlan alırken 

istiğna gösterenler (nazlananlar) şimdi anlayacaklar ve Ermenistan’ın 

teşekkülünü görerek bu işlere çalışanları takdis edecekler» diyerek 

kiliselerde konferanslar veriyor, iktizâ eden talimatı i’tâ eyliyordu,  
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Suşehri civarındaki vukuatı müteâkib icra kılınan taharriyyât 

üzerine esliha ve bombaların hükümetin eline düşdüğünü gören 

komitecilerden, firar eden eşhasdan bazıları ile Sivas vakayi’-i sırasında 

ismi geçen papaz Gerih ind-el-icab mülhakat harekât-ı isyâniyyesini 

idâre için de bir merkez olarak tayin edilen Karahisar’a gelmişlerdi. 

Büyük bir isyan çıkarmak ve vilâyet mıntıkasını alt üst etmek için her 

türlü istihzârâtı (hazırlıkları) ikmâl ederek fırsata müterakkıb 

bulunuyorlardı (fırsat gözlüyorlardı). 

Nihayet (1)331 senesi Haziranının ikinci Salı günü sabahı firari 

der-desti içün ateş ile mezkûr polis ve jandarmaların yerlere serilmesi 

suretiyle isyan başladı. Livanın mülhakatla olan muhaberatını kesmek 

üzere telgraf ve telefon telleri derhal kat’ olundu. Şehre hakim ikiyüz 

metru irtifaındaki bir kayalık üzerine mebni Karahisar Kal’ası öteden beri 

Ermeniler tarafından bu isyandan istifade içün hazırlanmış, içerisinde 

kendilerince malum olan mahallere kırk elli kişilik bir kuvveti üç dört ay 

kadar idare edecek erzak ve cebhane ve bilhassa fazla miktarda bomba 

konmuş idi.   

Vakanın zuhurunu (ortaya çıkmasını) müteâkib Ermeni 

mahallelerinin İslâm mahallâtıyla münâsebâtını kesmek için tehyie 

edilen (hazırlanan) mazgallı hanelerden ahâlî-i İslâmiyye ve 

jandarmalar üzerine kurşun, bomba yağdırılırken eli silâh tutanlar da 

bu ateşin himâyesinde erzak ve cebhanelerini alarak reisleri 

maiyyetinde kafile kafile kalaya çekildiler. Müsademât sabâha kadar 

devam etdi ve Ermeniler tamâmıyle kalaya tahassun ederek müdafaa 

tertibatını ikmâl etdikten sonra İslâm mahallâtına ateş verildi. Yangın 

olanca şiddetiyle devam ederken itfâ-yı harik (yangını söndürmek) için 

giden İslâm ve askerlere kal’adan Ermeni mahallâtına hâkim 

komitecilerin tahassun-gâhlarından kurşun ve bomba yağdırıldı. Bir iki 

yüz haneden mâadâ (gayri) bütün Karahisar kasabası muhterik oldu 

(yandı). 
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Pey-der-pey vürûd eden kuvâ-yı askeriyye ile kal’a muhasara 

altına alındı. Usat (asiler) her türlü teslim teklifini silâhla karşıladıkları 

için kal'a yirmibeş gün muhâsarada kaldı. Nihâyet dâhildekilerin 

muvafakatiyle icrâ eyledikleri bir hurûc hareketinde üç yüzü mütecâviz 

eşkıyâ firar etdi ve kalan kadın ve çocuklarla diğerleri teslim alındı. 

Harikin (yangının) bâis olduğu yüzbinlerce liralık zarar-ı maddîye 

zamîmeten (ilaveten) bu vaka asker ve jandarmadan ikisi zâbit olmak 

üzere 84 neferin şehâdetine, 140 mecruha, ahaliden 30 şehid ve yirmi 

kadar mecruha mal oldu. 

Kal’aya tahassun eyleyen komitecilere, teslim olmayı ve 

hükümetin atıfetine müracaatı teklif eden (Ermenilerden) bir kısmının 

Papaz Gerih ve Antranik’in emri ile kal’a derûnunda (içinde) kurşuna 

dizildiği Ermenilerin ifadatıyle teeyyüd etti (te’yid etti). Kal’ada zahire 

deposu ittihaz edilen dört metre kutrunda (çapında) ve seksen doksan 

santim umkunda (derinliğinde) bir darı ambarının görülmesi ve 

yangından sonra da kal’ada tahassun edenlerin (sığınanların) buğday, 

un, bulgur, ekmek, yağ, yorgan, şilte ve malzeme-i saire nakl etmiş 

olmaları ve komitelerin iaşe hususunda esaslı tedârikâtta bulunmaları 

ve yine en mühim ve müdafaaya elverişli mahallerinde ve müteaddit 

(değişik) mevki’lerde birkaç günde ta’yîn-i mevki' ile inşâsı adîm-ül-

imkân (imkânsız) bulunan pek çok boy siperlerinin mevcûdiyyeti 

komitelerin birçok zaman evvel tedkikat ve keşfiyyâtda bulunarak 

burayı kendilerine en mühim bir nokta-i istinâd olmak üzere ihzar 

ettiklerini (hazırladıklarını) tamamen isbat eder. 

Huruc hareketiyle kurtulan komiteciler bu vak’ayı müteâkib 

vilâyetin aksâm-ı muhtelifesine (değişik yerlerine) yayılarak icrâ-yı 

mezâlim ve şenâyi’e başladılar (kötülüğe) . 
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Karahisar isyânı üzerine hükûmet-i seniyye tarafından memâlik-

i ecnebiyyede bulunan me’mûrîn-i siyâsiyyesine tebliğ olunan 12 

Temmuz 1915 tarihli umûmi telgrafnâmedir. 
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Huzurları gerek müdâfaa-i memleket ve gerek istirâhat-ı âmme 

(kamunun huzuru) ve dâhiliye nokta-i nazarından bâdî-i mahâzîr (engel) 

görünen Ermenilerin menâtık-ı mezkûre (zikredilen mıntıka) hâricine 

ib’adı (sürülmesi) husûsunda ittihâz olunan karâr ma’lûmdur. 

Düşmanlarımız efkâr-ı umûmiydi aleyhimize çevirmek için bunu da bir 

bahâne add ile kendi gazetelerinden mâadâ, (başka) maksadlarına alet 

edindikleri bî-taraf (tarafsız) memâlik-i cerâidi (gazeteleri) vasıtasıyla da 

tahrif-i hakikate (hakikatleri değiştirmeğe) çalışmakda ve  bu tedbir-i 

ihtiyatiye dâir olan en ehemmiyyetsiz ve ufak vakayi’i bile güya 

“sadâkat-i kâmilesine rağmen” Ermeni unsurunun en tabi’i ve en 

mukaddes hukukuna karşı icra edilmiş tecavüz şeklinde göstermeye 

uğraşmaktadırlar. 

Hükûmet-i Seniyyenin ihtilâlci Ermenilere karşı ittihâzına mecbûr 

olduğu tarz-ı hareketin elzemiyyet-i muaccele ve meşruasına dâir itirâz 

vârid olamayacağı bedihidir (açıktır). Vakayı her gün cihet-i askeriyyeye 

birçok zaman evvel tertîb ve ihzâr ve dakik bir sûretde tatbik ve icra 

edilmekte olan mükemmel bir planın mevcud bulunduğunu isbat ettiği 

gibi, Ruslarla beraber bize karşı harb eden Ermenilerin bu hareketi dahi 

mezkûr plan teferruatındandır. İşbu hareket-i hâinâne ve tefrîk-kârâne 

vaktiyle ancak hutût-i harbiyye ve civarlarında manzûr olagelmekde 

iken muahharen (sonradan) hatt-ı harb gerilerinde ve menâtık-ı 

(mıntıkayı) ihtiyâtiyyede dahi görülmeye başlamışdır. Meselâ 2 Haziran 

tarihinde beşyüz müsellah (silahlı) Ermeni kendilerine iltihak eden 

(katılan) birçok asker firarisi hem-cinsleriyle beraber Karahisar-i Şarkî 

şehrinin İslâm mahallesine bil-hücûm (hücumla) hanelere ateş vaz 

ederek yangın ihdas (yangın çıkarmak) ve hükûmet-i mahalliyyenin 

(mahalli hükümetin) nasâyih-i pederâne (baba nasihati gibi) ve i’tilâf-

cûyanesine (anlaşma aramasına) tüfeng ve bombalarla bil-mukabele 

ahâlî-i mahalliyyeden asker ve sivil olarak yüzelli kimsenin memâtını 

(ölümünü) intâc etmişlerdir (meydana getirmişlerdir). Hükümetin 

nasâyih-i müessiresinin müntic-i salâh olamaması (sonuç alınamaması) 
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ve binâen-aleyh mâh-ı mezkûrun yirmisine kadar kal'anın usat-ı 

mezkûre (zikredilen asiler) elinde kalması hasebiyle nihâyet hükûmet-i 

mahalliyye top ve sair âlât-ı te’dîbiyye (cezalandırma araçlarının) 

isti’mâline (kullanımına) mecbûriyyet görmüş ve kendilerini taht-ı itâata 

almıştır. Ötede beride vuku’a gelmekde olan buna şebîh (benzer) 

hadisât-ı isyâniyye muhtelif hudûdlarda bulunan kıtaât-ı askeriyyeden 

kuvâ-yı lâzıme tefrikini (ayrılmasını) icab etmekde ve hâdisât-ı 

mezkûrenin vuku’undan ahali-i sakine dahî tabii mutazarrır (zarar 

görmüş) olmakda bulunduğundan hükümet-i Seniyye, Ermeni 

ihtilâlcilerine karşı bazı tedâbir ittihâzında (tedbir alınmasında) zaruret 

görmüşdür. Merkumunun hudût mıntakalarından ve menâtık-ı 

ihtiyâtiyyeden (güvenlik mıntıkasından) teb’îdleri (uzaklaştırılmaları) de 

tedâbir-i mezkûrenin tatbikinden ibâret olup mezkûr komiteciler bu 

suretle Rusların nüfuzlarından uzaklaştırılmışlar ve müdafaa-i milliyye 

ve asayiş-i dahiliyi ızrar edemeyecekleri (zarar veremeyecekleri) bir 

mıntakaya gönderilmişlerdir.  

 
Belgelerde Martin olarak geçen Martini Hangry Tüfekleri ve 

patlayıcılar 
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ERMENİ MEZALİMİ 

-1- 

Erzurum Vilâyeti 

Tahribat ve mezâlim hakkında tahkikat icrası içün me’mur edilen 

komisyonun raporları ber-vech-i âtidir. 

24 Mayıs (1)332 günü büyüyecek bir karye olan Kurukol / 

Kurukol’a muvasalat ettik (ulaştık). Bugün Ermeniler tarafından yapılan 

tahribattan naşi elim bir manzara-i harabiyeye düçar olmuş idi. Enkaz-ı 

perişâni icra kılınmış olan dena’etlerin (alçaklıklarının) sanki lisan-ı hal 

ile birer şahid-i samti (sessiz şahidi) idi. Bu ıssız harabeyi fart-ı (aşırı) 

te’essürle intaka çalışırken Mizgik karyesinden ailesiyle birlikde hicret 

etmekde bulunan tahminen atmışbeş yaşlarında Kaya Mehmed 

namında bir ihtiyara tesadüf etdik. Bu zavallı bedbaht adam Mizgik’in 

kurbunda Ermeni  çeteleri tarafından irtikab olunan şena’etleri 

(kötülükleri) bir daha hedef olmamak içün Erzincan’a hicret ediyordu. 

Şahif olduğu fecayi’ (faciya) hakkında ma’lumat talep eyledik. Ma’al-

kasem (yeminle)  ifadat-ı atide bulundu (yaşananları ifade etti). 

Nisvan ve sıbyanı (kadın ve çocukları) ta’arruzdan kurtarmak 

içün binalarda tahte’l-arz anbarlarda zahire kuyularında saklamaya 

mecbur olduk. Ermeniler, muhadderat-ı İslamiyeyi (namuslu İslam 

kadınlarını) bulamayınca büsbütün pür tehevvür kesilerek ele 

geçirdikleri erkekleri katl ü itlaf eyliyorlardı. Mizgik karyesinde İsmail 

namında kardaşımı kurşunla kafatası parçalanmak suretiyle şehit ettiler. 

Atmış yaşlarında Kürd Ahmed namında bir ihtiyarın süngü ile 

göbeğinden ve Es’ad namındaki pğlunun da kılıç darbeleriyle 

boynundan urularak bir tarz-ı vahşiyânede şehit edildiğini ve Sabit oğlu 

Memed ve Ali oğlu Ağa ile Dursun oğlu Hüsni de envai mezalim ve 

işkence ile telef edildiklerini bizzat gördüm. Hele Dursun oğlunun 

haremi İzzet Hatunu öyle bir eziyetle katl ettiler ki bunları unutmak kabil 

değildir. Bi-çare kadının sağ… 
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…bacak budunu âdeta kıyma doğrarcasına süngü ile parçaladılar dedi. 
Bunları nakl ederken mütemadiyyen ağlıyor, gördüğü korkunç facianın 
tesiriyle pek müthiş bulunuyordu. Bunları naklederken mütemadiyen 
ağlıyor, gördüğü korkunç fecayinin te'siri ile pek müteheyyic (heyecanlı) 
bulunurdu. Yetmişlik üçdört ihtiyarla zulmedide (zulme uğramış) bir 
genç kız ve birkaç kadından başka sekenesi kalmayan Terposek 
karyesine (Tercan’a bağlı) 24 Mayıs (1)332 (6 Haziran 1916) Salı günü 
saat yedibuçukda vasıl oldu (geldi). Bu köy ihtiyarlarından Sadır oğlu 
Musa ile Muhtar Hüseyin, Süleyman oğlu harem maal kısım şahit 
oldukları mezalimi nakl ve hikâyeye başladılar:  
 

"Ruslardan önce Terbusa'na gelen. Ermeni çetelerinin yaptıkları 
yağma ve gasp ile mezâlim söylemekle bitmeyecek derecede çoktur. 
Ermeniler genç erkekleri birer birer sokaklarda kudurmuş köpekler gibi 
katl ve itlaka başladılar. Kadınları fi’l-i şeni' (ırza tasallut) icrasından 
sonra envaî hakaretle vahşetlerinden hariç bırakmadılar. Bunlar katl-i 
nüfus ile iktifa etmeyerek erzak, eşya, müzeyyinat (ziynetler), nükud 
(nakit para) ve hayvanatdan ne buldular ise alıp götürdüler. Katilden 
kurtulan birtakım amel-i manda erkekleride Erzurum'a sevkettiler. 
Vaktiyle Tercan kadılığında bulunmuş olan merhum Halit Efendi’nin de 
haremi elli yaşlarında Ayşe Hanım müzeyyinatını (ziynetlerini) vererek 
ismetini (namusunu) kurtarabildi. Düşmanın bu köydeki mezaliminden 
korkan yirmi kadar kadın füc’eten (aniden) vefat etmişdir. Rus 
kumandanına vaki' olan müracaatımız da para etmiyordu. Çünkü Ruslar 
Ermenilerin bu hareketlerine iğmaz-ı ayn ediyor ve iştirak bile 
ediyorlardı. Yine bu köyde Mikdad'ın zevcesi Suna Hatun ırzını 
tecavüzden kurtarmak üzere servet-i mevcudesini teşkil eden otuz lirayı 
Ermeni çete reisine verdiği halde mezbureye pek şeni’ (çirkin) bir 
suretde tecavüz eylediler. 
 
            Bu ifadat-ı bi'l-istima' (işittikten sonra) ayrıldık. Kırk haneden 
ibaret olan Seki köyüne gittik. Bu köyde tahrip edilmedik bir iki hane 
kalabilmişti. Rusların muavenetiyle (yardımıyla) ve erkekleri cem' 
edilerek (toplanarak) Erzurum cihetlerine sevk edilmişdir. 
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Bi'l-âhire gelen Rus müfrezesi kumandanı Arslan namında Kazanlı bir 
Müslüman… 
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…olduğu içün burada ırza tasallut edilememiş denilebilirse de yine 

şurada burada gizlice Ermeniler tarafından Demiroğlu Murad’ın zevcesi 

Zeyneb, Ahmedoğlu Mehmed’in Refikası Hava, Yağızoğlu Mehmed’in 

kızı Güllü, Beşiroğlu Şakir’in kızı Zekiye, Yavi’li Hafız’ın kızı Fehime ile 

Beşiroğlu Rafet’in haremi diğer Fehime’nin şeni’ bir tarzda ırzları hetk 

edilmiştir (kirletilmiştir).  

Muhafaza-ı ismete (namusunu korumaya) çalışan bir Müslüman 

kadını bomba ile şahit edilmiştir. Vaktiyle bil’l-rıza bir Ermeni kadını ile 

izdivaç iden Yavi’li Hafız’ın Ermeniler süngü ile gözlerini çıkarmışlar, 

zevcesiyle onbeş yaşındaki kerimesini (kızını) alub götürmüşlerdir. Bu 

küçük köyde de bu kadar fecayi’inin (musibetlerin) cereyanına vakıf 

oldukdan sonra tedkikata devam etmek üzere buradan infikak ettik 

(ayrıldık). 

    Seki köyünden hareketimiz günü saat onda Göktaş karyesine 

geldik. Bu köyde evvelkiler gibi Ermenilerin taarruz ve tahribatından 

kurtulamamıştı. Ermeniler tarafından köyün işgalinde hazır bulunarak 

bir tarafa gidemeyen ve yapılan mezalimi müşahâde eden Reşid, 

Mahmud, Hasan, Mevcud Çavuş, Mevlüd Ağa, Hüseyin Çavuş ile daha 

bazı ihtiyarında yemin virdirilerek ifadelerine müracaat edildi: 

“Ermenilerin bi’l-tefrik Pasinlere gönderdikleri ondört gençden üçü 

firarla Göktaş’a azimet ettiler. Bunların sözlerine göre içlerinden iki genç 

açlıkdan telef olmuş ve diğer iki genç de süngü ile parçalanmışdır. Bu 

köyde sekiz dokuz yaşlarında kızlar da dahil olduağu halde umum 

kadınların namusları hetk edildi (kirletildi). Mail’in gelini Hediye 

namındaki kadını haftalarca yanlarında alıkoyarak kullanmışlar ve zavallı 

bilâhire bin müşkilatla firar iderek nimmürde bir halde (ölecek bir halde, 

ölüm derecesinde) gelebilmişdir. Ve başından geçen felaketi ağlayarak 

anlatmıştır. Köyde yirmiyedi hane tamamıyla yakılmıştır. Göktaş ahalisi 

bu şenaatleri yapan Ermenilerin ekserisinin Tercan’lı olduklarını 

görmüşler ve bunları şahsen tanıdıklarını ifade etmişlerdir. Ez-cümle 

Antranik Paşa namıyla yâd olunan Kötür’lü (Tercan’ın Bağpınar köyü) 

Aleksan oğlu Antranik, Çilli benizli Nişan… 
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Armenak Takun’un oğlu Olos, Musik oğlu Sahak ve rufekası 

olduklarını sanmışlardır. Ermeniler köyün camiini de tahrib itdikden 

sonra bi’l-iltizâm ahıra çevirerek telvis etmişlerdir (kirletmişlerdir).  

7-9 yaşları arasında üç kız çocuğunun bakirleri izale edilmiştir. 

Buradan Alirik karyesine hareket ettik. Bu köyde mezalim ve taaddiyatın 

en müdhişine sahne olduğu vâzıhan (açıkça) gösteriyordu. Ağnıyadan 

(zenginlerden) Mehmed bazı köylülerle birlikde yemin ederek 

gördüklerini kemali te’sirle hikâye eylediler: 

Mehmed Bey diyordu ki: Ermeniler Kurugölde'ki konağımı tahrib 
itdiler. Üçyüz yük zahire ile ikiyüz koyunumu ve bir çok mevaşi (koyun, 
keçi vb.) ve hayvanatımı ve altıyüz liralık nukud mevcudumu ve 
refikamın tekmil müzeyyinatını (mücevherlerini) gasb ettikden sonra 
amcazadem Mecid Beğ'i dayızadem Ağaoğlu Ahmed'i köyün koyun 
boğazlar gibi kesdiler. Amucamın elli yaşlarındaki sakat Hacı namındaki 
haremini ihnak iderek (boğarak) şehid eylediler. Mehmed Beğ 
teessüründen ağlıyordu. 

Bundan sonra köylüler de başlarına geleni anlattılar: “Köyde 
ırzına tecavüz edilmemiş hiçbir kadın kalmadı. İç Ağası Mehmed’in 
torunu ve Emirhan’ın kızını, Basi’nin torunu ve Meehmed onbaşının kızı 
yirmi yaşlarında Esma’yı bir müddet kullandıktan sonra Ermeniler 
beraber alıp götürdüler. Köyümüzün imamı Molla Şükrü Efendi’nin sekiz 
yaşındaki kızı Fatıma’yı keza Binbaşıoğlu şakir’in sekiz yaşlarındaki 
kerimesi (kızı) Nigar’ı Silahlı Ali Mustafa’nın yedi yaşındaki kızı 
Münevver’i cebren alıp bakirlerini izale eylediler. Yine karyemizden 
kırkbeş yaşlarında Ali oğlu Süleyman’ı kılıç darbeleriyle parçaladılar. 
Atmış yaşlarında Küçük Ömer oğlu Ahmed’in hastalığına bakmayıp 
ayaklar altında çiğneyerek şehit ettiler. Köyümüz Antranik Paşa namını 
alan Kötür’lü Aleksan oğlu Antranik ve arkadaşlarının pek çok şenaatine 
maruz kaldı gördüğümüz mezalimi söylemekle bitirmek kabil değildir” 
diye ağlamaya başladılar. Yürek tahammül etmeyen şu manzara-yı 
elime karşısında buradan ayrıldık.    
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Saat sekiz buçukda Parsinik karyesine geldik. Burada da 
hayvanat ve mevaşiden, köylülerin eşya-yı beytiyelerinden (ev 
eşyalarından) hiç bir şey kalmamışdı. Köylülerin ma'al-kasem (yeminle) 
ifadelerine nazaran Ermeniler burada da ırzlarına tecavüz iderek kadın 
veya kız bırakmamışlar ve işe yarayan erkekleri ayırarak, Erzurum'a 
götürmüşler, cami-i şerifi tahrib etmişler, kabristanı yıkmışlardır. Musi 
oğlu Fehim isminde bir ihtiyar ikisi?gördükleri arasında ve birisi 
kalçasında olmak üzere Ermenilerin aldığı üç müdhiş bıçak yarasını 
gösterdi. 

Ermeniler tarafından vahşiyane şehid idilen Pasinli Halil'in oğlu 
olduğu anlaşılan güçük bir çocuk geldi ve ağlayarak babasının suret-i 
şehadetini anlatdı. Bu masumun şu sûziş-nâk (iç yakıcı) halini hiç bir 
kalem tasvir idemez. 

28 Mayıs 1332’da (19 Haziran 1916) Tercan kazasının merkezi 
olan Mama Hatun kasabasına geldik. Kasabada emâkin-i mevcudenin 
(mevcut evlerin) beşte dördü (5/4’ü) yıktırılmış, cami-i şerifin minberi 
hedm ile kilisaya kalb ve tahvil (çevrilmiş) ve minareye çan takılmıştı. 
Ermeniler bazı Rus kazaklarla birlikde haneleri yağma etmişler ve cebren 
birçok kadını ve kızların ırz ve namuslarını hetk eylemişlerdir. Mama 
Hatunlu Bayram oğlu Edhem’in müteveffa jandarma çavuşu Cemal’in 
dede oğlu Hüseyin’in ve Belediye kâtibi Bekir Efendi’nin aileleriyle Kiraz 
ismindeki kadını tecavüze marûz kalmıştır. Bunlardan Cemal Çavuş’un 
haremi müdafaa-i namus içün mukavemetde bulunarak muvaffak 
olamayınca intihar eylemişdir. Aşıcı Süleyman’ın hanesi tahrib ve emvali 
yağma edilmişdir. Kendisi de idam edilmek içün aranılmış ise de 
Ermeniler bulamamışlardır. 

 Diğer köylerde olduğu gibi buradan da bir takım gençler bi’l-

tefrik (ayrılarak) Erzurum’a sevk olunmuşlardır. Merkez kazayı terk 

ettikden sonra Jazavartik karyesine vasıl olduk. 

Burada Ermeniler pek çok tahribatika’ ve bir çok mezalim irtikab 

eylemişlerdir. Kız ve kadınların ırzlarına cebren tasallut etmişler 

ailelerini müdafaaya çalışan yedi kişiyi çoluk çocuklarıyla birlikde şehid 

etmişlerdir.  
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…Şehid edilenlerin isimleri şunlardır: Servet oğlu Süleyman 

Mustafa oğlu Durak, Süleyman oğlu Mahmud, Mustafa oğlu Dursun, 

Çavuş Mustafa oğlu Mail, Rüşdü, Mahmud, Bayburdlu Mustafa. 

Bunlardan Mustafa’nın haremi Fethiye’yi mukavemet ettiği içün süngü 

ile parçalamışlardır. 12 yaşlarında Nuriye ile yine o sinnde (o yaşda) 

Münci oğlu Osman’ın kızı Paluka, Arif’in kızı on yaşlarındaki Kadriye, 

Osman’ın haremi Hüsniye’nin, Servet oğlu Süleyman’ın hanesinde 

mukime genç bir kadın Ermeniler tarafından envai işkence ve cefa ile 

ef’al-i şeniyeye marûz bırakmışlar, bu köyün ihtiyar kadınları bile 

tecavüzden masun kalmamışlardır. Her kadının hissesine on ile otuz 

arasında Ermeni isabet ettiğini zavallı Kadınlar feryad ve figan ile maal-

kasem (yeminle) anlattılar. Buradan hareketle “Aktaş” karyesine 

muvasalat eyledik.   

 Birtakım ihtiyarların ve kalabilen bazı kadınların maal-kasem 

beyanatına nazaran Ermeniler, köy muhtarı Edhem Ağa’nın dibcik ile 

belini kırmışlar, ahali, kadın ve kızları sab’ul-mürur (geçişi zor) 

dağlardaki mağaralara gizleyerek namuslarını vikayeye muvaffak 

olabilmişlerdir. Yalnız hastalığına binaen bir tarafa gidemeyen Zübeyde 

namında onbeş yaşlarında bir kızın pek leimane bekri izale edilmiştir. 

Zavallı kızcağız teesüründen defaatle intihara teşebbüs etmiş ise de 

men’ olunmuşdur.   

 Yürekler parçalayan şu mezalim karşısında sızlamamak kabil 

değildir. Hey’etimiz bu köydeki tahkikatını ihmal ederek (Hugik) 

karyesine hareket etti. Bu köy de Ermeniler tarafından tahrib edilmiş, 

cami-i şerifi ahıra kalb olunmuşdur (çevrilmiştir). Burada tesadüf 

ettiğimiz bazı köylülerin bade’l-kasem ifadelerini zabt eyledik. Bu 

ifadata nazaran emval ve eşya kâmilen gasb edilmiş ve ahaliden 

Hanceroğlu Hasan, Hüseyin oğlu Dursun, hasan oğlu Mehmed ile 

validesi, Hasan oğlu İsmail, Hüseyin oğlu Ali, Hasan oğlu Halis, Hasan 

oğlu Mahmud envaı mezalim ve işkence ile pek feci-i bir tarzda şehid 

edilmiş, Mustafa oğlu Osman, Durak kızı Siyare, dokuz…      
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...yaşında Mustafa oğlu Aşır ve altı yaşlarında bir tıfıl masum olan Molla 

Mustafa’nın kerimesi kılınçla parçalanmıştır. Mustafa beğ çiftliğinden 

Mehmed Ali Durak, Rıdvan oğlu Hüseyin ve Zeynel oğlu Guli?şehid 

edilmiş ve bunlardan Zeynel oğlu Güllü mütemadiyen darb olundukdan 

sonra adeta kasatura ile parça parça doğranmıştır. Buradaki mezalime 

de bu suretle âgâh (haberdar) olundukdan sonra (Pekriç) karyesine 

uğradık. Bu bedbaht köyde ermeni mezalimi ve şenaatinin pek iğrenç 

şekillerine sahne-i vuku’ olmuştur. Emval ve eşya yağma edilmiş, cami-i 

şerif tahrib ve telvis olunmuş (kirletilmiş), her taraf taaddiyat ….neye 

delalet etmekde bulunmuştur. Ahaliden tesadüf edebildiklerimiz bazı 

kimselerin bade’t-tahlif alınan ifadatı ber-vech-i atidir.  

 Düşmanla birlikte köye dahil olan Ermeniler Karaçay’lı Emrah ile 

Mahmud’un yolda tesadüf ettikleri biri altı diğeri yedi yaşlarında iki 

masum çocuğunu almışlar, kilisa kapunun eşiğine götürerek orada 

koyun boğazlar gibi zebh eyledikden (boğazladıktan) sonra sermaktu’ 

(kesik başını) ellerini kilisa tarafına, gövdelerini de kapunun önüne 

bırakmışlar ve ihtiyarlardan Fettah oğlu Ahmed’i, Mirin Ahmed 

Efendi’yi, Ahmed oğlu Halim’i, Ako oğlu Kaya Onbaşı’yı, Cide’li 

Mehmed’i, Mehi oğlu Molla’yı, Mehmed Çavuş’u ve mahdumu Osman’ı, 

Sod Ağa’yı, Hafız oğlu Halil’i, dellal oğlu Sabri’yi ve yedi yaşınddaki oğlu 

hakkı’yı, Musatafa oğlu Zihni’yi, Yusuf oğlu Mucid’i, dört yaşındaki 

kardeşi Eyüb’ü kadınlardan Altıntaş’lı Mevlüd’ün validesini kızlardan 

Şeyh Beşir’in onbeş yaşındaki kızını, Mustafa’nın altı yaşındaki kerimesi 

Fatma’yı, Kars’lı Bahri’nin sekiz yaşındaki kızı Naime’nin dört yaşında 

diğer kızı Esmer’i pek feci bir surette katl ve şehit eylediler. Yikeriç’li 

Ahmed Beğ hanesine iltica ve ihtifa eden yüzelli kadınla muma-ileyhin 

ailesine ve Mama Hatun’lu Mustafa Efendi’nin biri oniki diğeri ondört 

yaşındaki iki kızının, Karaçay’lı Selim’in bir kızının, Muhtar Molla 

Şükrü’nün yedi yaşındaki kerimesinin beşyüz mütecaviz Ermeni 

tarafından bil-hücum kız ve kadınların namusları hetk eylediği 

(bozulduğu, kirletildiği) ve bunlardan teslim-i             
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…nefs etmeyen dört kadınla İzzet Hatun isminde otuz yaşında bir 

kadının boğazlanarak kuyuya atıldıkları Molla Şükrü ile refikasının 

kemal-i te’essürle vaki olan ifadatından anlaşılmıştır. Hey’etimiz güya 

vasıl olduğu zaman zikr edilen şenaate kurban olan İzzet Hatun’un 

kesilmiş başı henüz mevcud idi. Bu zavallı kadının bir yaşındaki masum 

kız çocuğunun parmağındaki yüzüğü almak içün parmaklarını 

kesmişlerdir. Bu köyün ihtiyarlarından Dursun Ağa ismindeki zatı 

boynundan taktıkları bir ip ile kuyu başına götürerek baş aşağı asarak 

öldürecekleri beyanıyla para istemişler, nukud mevcudunu verdiği halde 

bir çok işkenceden sonra boynunun arkasından kasatura ile kesmeğe 

başlamışlar, nihayet her nedense terk ederek gitmişlerdir. Muma-ileyh 

boynundaki müdhiş ceriha (yara) ile tarafımızdan görülmüşdür. Bu 

köyde ika’ olunan mezalim bi-hadd u hesapdır.   

Ilıca Nahiyesi Müdürü Şükrü 

Vilayet Hukuk Müşaviri Kemal 

Hınıs Ahalisinden Ali Efendi, Hacı Yusuf ile Tevfik Efendi bin 

Yakub’un maa’l-kasem zabt olunan ifadeleri ber-vech-i atidir.    

Ruslara pişdarlık (öncülük) iden Ermeniler uğradıkları köylerdeki 

nüfus-ı zükûru kâmilen katliam ve kadınlara da taarruz ile envai şenaat 

icra eylediler. Çocuklarla ihtiyarlar bile bunların mezalim-i 

vahşiyanelerinden kurtulamadı. Bir takım aceze-i nisvanı (düşkün 

kadınları) hane dahiline koyarak ateş virdiler. Ve hamile kadınların 

çocuklarını süngülere takarak teşhir ettiler. Bu hâl-i muhacerata mecbur 

olan ve her biri bir suretle hayatını kurtaran yüzlerce kişiler şahittir. Beş 

yüzü mütecaviz aceze takımından erkeklerle pek çok nisvan ve 

sübyandan mürekkeb bir kafile ermeni ve Ruslar tarafından Arpa Deresi 

namındaki mevkie götürülerek orada kurşun ve kılınçla itlaf edildiler.   
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 Ermeni çetelerinin mezalim ve şenaatlerinin birisini gösteren bu 

vakaa huzurumuzda ağlayarak beyan edilmişdir.  

Jandarma Tabur Kumandan Vekili Mehmed 

Polis Komiseri İsmail 

 Hınıs’lı Hacı Cafer Ağazâde Hacı İlyas Efendi, Dellal Ali ve Kahveci 

Hayreddin’in maa’l-kasem alınan ifadeleridir. 

 Askerlerimiz çekildikten sonra Ermeni çeteleri Rus ordusuna 

pişdar (öncü) olarak kasabaya girdiler. Çocuklara varıncaya kadar 

ellerine geçen erkekleri akurâne (kudurmuşcasına) katl idiyor, 

kadınların ırzlarına geçiyor ve masum bakire kızlara alenen fi’l-i şeni’ icra 

idiyorlardı. Ermeni çetesine mensup efraddan bir kaçı Fatma isminde bir 

kadının kucağında süt emen çocuğu ateşe atmış ve bedbaht valideye 

kebab olan yavrusunu yemesini ölüm tehdidiyle teklif etmişlerdir. 

Muhdaran-ı İslâmiyeden hasene malik (güzellik sahibi) olanlarla genç 

kadınları tefrik iderek namuslarına tecavüz ide ide Rusya’ya doğru 

götürdüler. Kasabamızda yapılan mezalim tasvir olunmakla bitmez.     

Ergene Müdiri Namına Hüseyin Hüsnü / Aza Yasin / Aza Mehmed 

Hanefi 

 Erzurum vilayeti dahilinde Rus ordusuna pişdar (öncü) ve rehber 

olan Ermeni çetelerinin ika’ ve irtkab eyledikleri mezalim hakkında 

makam-ı vilâyetçe yapılan tahkikat ve tedkikat hülasasıdır.  

 Rusların işgal eyledikleri sahalarda Ermeni çeteleri tarafından 

ahali-i İslamiye’ye… 
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Karşu yapılan mezalim başlı başına büyük bir tarih teşkil ider. 

Bidayetde ordumuzun ilerilemesi üzerine hudud-ı asliyeye çekilen Rus 

ordusuyla birlikde Pasinler ahalisinden iki binden ziyade ahali-i İslamiye 

birlikde götürülmüş, bunların bir kısmı Ermeniler tarafından itlaf ve 

diğer kısmı dahile sevk idilmişlerdir. O sırada Selamlı karyesine giren bir 

Ermeni çetesi köyde nekadar bakir varsa ırzlarına tasallut itdiği gibi 

kendilerine teslim olmayan Reşid Beğ’in gelinini katl ve kaim validesini 

cerh eylemişlerdir (yaralamışlardır).   

Arap cephesi Yüzveren köylerinde elliüç İslam cenazesini köprü 

köyünde avdetim esnasında re’y-ül ayn (kendi gözümle görerek) 

müşahade eyledim. Erzurum’un sükûtunu müteakip Rus işgaline ma’ruz 

kalan yerlerde bilhassa Ermeniler tarafından yapılan katl, i’tisaf (zulüm 

ve haksızlık) müshiş bir yekün teşkil eder. Erzurum’dan, Aşkale’den 

ahiren Tercan’dan firar edip gelebilen Reşid ve rüfekasının verdikleri 

ma’lumata göre ekserisi Ermeni çetelerinden mürekkeb olan Kazak 

müfrezeleri Aşkale, Rayice, Tercan kazalarında mal namına her neye 

tesadüf ettlerse kamilen gasb ve Höyük karyesiyle Pikriç nahiyesinde 

başda imam olduğu halde yüzü mütecaviz İslâmı çoluk çocukları önünde 

katl ve pek çok mahadderat-ı İslâmiye’ye (iffetli Müslüman kadınlarına) 

tasallut ettikleri Rusların pişdar (öncü) kuvvetleri Ermeni bakaya 

süvarilerinden ibaret bulunduğu anlaşıldı. Piknik nahiyesinde 

Ermenilerin teşkil ve mahkeme tesmiye ettikleri hey’et-i zâlimanenin 

verdiği kararla Tercan ve civar kurâsında kalan ileri gelenlerden 

üçyüzdört kişi idam edilmiştir.   

 

Trabzon Vilayeti 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

573 
 

Vakf-ı Kebir Ka’im-makamının tahkikat-ı resmiyesiyle sübut bulan 

Ermeni mezalimi ber-vech-i âtidir. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

574 
 

Ermeni çetelerinin Viçe’ye (Rize Fındıklı’ya) duhulünde 

tahsi(l)dar Osman Efendi’nin hanesine iltica eyleyen pek çok kadın ve 

çocuklar sibâane (vahşice) şehid edildikleri gibi 30 kişilik bir Ermeni 

çetesi tarafından kaç hane abluka edilerek kadın ve çocukları seçilüb bir 

dereye götürüldüğü ve orada kâmilen boğazlandığı ve bu vahşiyetden 

kurtulabilen iki kadının da mecruh (yaralı iken) iken şifayâb olarak 

(iyileşerek) vakıayı kemal-i teessürle (büyük üzüntüyle) hikâye ettikleri 

(anlattıkları) ve Of kazasının Gül Ali karyesinden beş neferin bir Ermeni 

çetesinin bir kadına jandarma huzurunda fi’l-i şeni icrasına tasaddi 

eyledikleri ve müdafaaya teşebbüs eden neferin katl edildiği ve zavallı 

kadının da namusu payimal oldukdan sonra bir yanağının ısırılmak 

suretiyle koparıldığı ve bu hunhar çetelerin bir çok ulemâyı envai 

hakaret ve işkence ile şehid ettikleri, emval ve eşya ve mevaşiyi kamilen 

alub götürdükleri ve tafsili cildler teşkil edecek mezalim ve şenâatler 

irtikab eyledikleri resmen tebeyyün eylemiştir. 

Trabzon polis idaresine müracaat ederek maa’l-kasem 

beyanatda bulunan müteaddid eşhasın ifadelerine nazaran Of kazasının 

(Lazandos) karyesine giren Ermeni çeteleri ahalinin isimlerini ve 

hanelerin mikdarını kayd ve zabt ettikden sonra mevcud eşyayı 

tamamıyla Rusya’ya nakl etmiş ve karye-i mezkûrede Dilsizoğlu Ali 

Osman’ın zevcesi Yasemin’in feryad ve figânına rağmen iffetine tecavüz 

ve zevcini mühlik (öldürücü suretle) suretde cerh etmişlerdir. Yine 

mezkûr kazaya tabi Pervane karyesinden Suiçmezoğlu Bican Ağa’nın 

karşısında zevcesine fi’l-i şeni icrasını müteakib her ikisini katl ve kaza-yı 

mezkûrun Pernak ve Zimle-i Kebir ve Sağır karyeleri ahalisinden 

kaçamayan nisvan ve sıbyanı (kadın ve çocukları) katl-i âm, Alana 

karyesiyle diğer kuradan Çakıroğlu Süleyman’ın zevcesine tecavüz, 

Tellioğlu Emin, kaza tahsildarlarından Ali, Hacı Mustafaoğlu Mehmed, 

Molla Mahmudoğlu Asker Mahmud, diğer Mahmud’un ailelerinin 

namusu hetk (kirletilmiş) ve Kemahcızade Hamid, Ali oğlu Mehmed, 

Tâbioğlu Hüseyin Ağa’nın bakire kızlarının bikirleri izale (bekâretleri yok 

edilmiş) ve Ömer oğlu Osman Efendi katl olunmuş ve zikr ve tafsili… 
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…tüyleri ü(r)pertecek şenâatler Rusların teşvikatıyla ve hatta 

mezâhiretiyle (mevcudatıyla, yardımıyla) Ermeni çeteleri tarafından ika 

edilmişdir (yapılmıştır). 
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Rus askerlerine rehberlik vazifesini ifa eden Ermeni çetelerinin 

mezalimi hakkında müteaddid eşhas-ı İslâmiyyenin maa’l-kasem 

(yeminle) vaki olan ifadelerine göre Yomra nahiyesinin Kalfaka 

karyesine giden Ermeniler birkaç haneye toplanarak ihtifa ve netice-i 

ahvale intizâr eden (korkudan, çeresizlikle durumu gözetleyen) 

Kulakoğlu Hüseyin ve zevcesi Aliye ve gelini Hüsniye ve Kulakoğlu Ali 

zevcesi Zeliha ve daha birçok kadını ve çocukları mezkûr haneden alub 

köy kenarında ve bir dağın eteğinde bulunan bir dereye götürerek 

erkeklerini gözleri önünde boğazladıkdan sonra kadın ve çocukları 

koyun boğazlar gibi kesmişlerdir. Köyde kalan Paslıoğlu Ali’nin 18 

yaşındaki kızı Emine’yi fi’l-i şeni’ icrasından sonra katl ve hemşiresi 

Hatice’nin henüz doğmuş bir kız çocuğunu havaya fırlatarak altında 

tuttukları süngüye tesadüf ettirmek suretiyle feciane katl, Kulak 

Hasan’ın zevcesi Emine ve Mevlüde ve sekiz yaşındaki kerimesi 

Şakire’nin ırzına tecavüz ve İspila karyesinden Alemdaroğlu Hasan ve 

Delibaltaoğlu Hasan ve Eyübzâde Mehmed ve Hacı Ahmedoğlu Osman 

ve Hasan Ağa’yı süngülerle itlaf ve bunlardan Hasan Ağa’nın ellerini, 

kollarını keserek canlı olduğu halde ateşle ihrak (yakmış) ve Eyüboğlu 

Mustafa’nın pek küçük kerimesinin feciane bir tarzda bikrini (bekâretini) 

izale eyledikden (ortadan kaldırdıktan sonra) sonra şehid eylemişlerdir. 

    Ermeniler, Rusların buraları istilâsında kaçmağa muvaffak 

olamayan polis me’murlarından Hasan Efendi’yi envai mezâlim ve 

işkenceye maruz bırakdıkdan sonra salben (asarak) idam etmişlerdir.   
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Ermenilerin Müslümanlara yaptığı zulümler onların müttefiki 

Rus gazetelerine bile konu olmuştur. Haberde nelerin yazdığına ait bilgi 

belgenin ekinde olmasa da varlığından bilgi sahibi oluyoruz. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 160, Gömlek No: 66,Tarihi: 18 

Ca 1312 (17 Kasım 1894), Konusu: Ermeni eşkiyasının civarlarındaki 

müslüman aşiretlerden bir çok kimseyi, gece gelip giden yolcuları, 

çocukları öldükleri, hamile kadınların çoçuklarını düşürttükleri, hatta 

karınlarına barut doldurup yaktıkları hakkında. 
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Hû 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu  

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyetinden fi 6 Teşrin-i-evvel Sene 

(1)310 

Cevap. Fi 1 Teşrin-i-evvel (1)310 isyan eden eşkıyanın 

civarlandaki aşayir-i İslâmiyeden katl edeledikleri nüfuz otuzu 

mütecavizdir (30’dan fazladır). Bekranlı aşireti reisi Ömer Ağa’nın 

birader zadesi Hacı Ağa’nın kızını barutla doldurub ihrak etmiş 

(yakmış) ve bidayet-i isyanda (isyanın başlarında) ellerine geçen 

muhadderat-ı İslâmiyeye (iffetli müslüman kadınlarına) pek vahşiyane 

tasalludat ve fezâhatda (saldırı ve çirkinliklerde) bulunduklarından 

ıskat-ı cinayet (anne karnındaki çocukları düşürerek öldürmek) gibi 

vekayi’-i müellemeye (elemli cinayetlere) kesretlice (çokça) olarak 

sebebiyet vermiş, hele Geligüzan karyelerindeki üç dört hane İslâmı 

çoluk çocuklarıyla beraber mahvetmişlerdir. Ol havaliyi devr ve teftiş-i 

ubeydanemde bunlar hakkında pek çok taharriyat icra kılınmış 

(araştırma yapılmış) ise de nam ve nişanları bulunamamışdır. Reis-i 

usatdan (asilerin reisi) Hamparsun ile avanesi dersedt olunduğu sırada 

ele geçirilenler  arasında Salurlu Ohannes namında birinin Hamparsun’a 

göndermiş olduğu bir mektubun oniki gündür muzaffer idik fakat bugün 

asker her tarafımızı sardı galiba bizi kılınçdan geçirecekler akıbetimiz ne 

olacağı malum değildir, fıkrasına nazaran usatın asakir-i şâhânenin 

vürudundan evvel civarlarındaki aşayir-i İslamiye hakkında oniki gün 

kadar etmedikleri mezalim ve taaddiyat kalmadığı anlaşılmakda ve 

aşayir-i ma’ruzanın vaktinden evvel oralardan meştâlarına (kışlalarına) 

çekilmeleri de bunu müeyyed bulunmaktadır. Bundan başka ticaret ve 

saire tarikiyle giceden gelüb giden yolculardan pek çoğunu itlaf 

eyledikleri dahi tahkikat-ı vakıadan hin-i vaktiyle ve tenkilinde asakir-i 

şahane kullarından altı neferle bir yüzbaşı şehid olmuş ve onaltı nefer 

ağırca mecruh bulunmuş olduğu arz olunur ol-babda ferman. 
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Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.PT.. Dosya No: 15, Gömlek No: 4, Tarihi: 

12 (Ra) Rebiü’l-evvel 1315 (11 Ağustos 1897), Konusu: Üçbin Ermeni 

eşkıyasının, Van'a yakınında Şerif Ağa Kürd aşiretine hücum ederek 

ikiyüz kişiyi katletmeleri. 

 

Suret 

Beyoğlu’ndan Londra’da Daily Mail’e 

Üçbin Ermeni Hıncakiler mükerrer ateşli tüfenklerle müsellah 

İran hududundan tecavüz ederek Van’a yakın Başkale üzerine pu-reviş 
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etmişler (koşarak gitmişler) ve orada Şerif Ağa Kürd aşairine üzerine 

hücum ederek ikiyüz erkek karı ve çocuk katl etmişlerdir. İki tabur redif 

anlara karşu gönderilmiş, iki tabur da silah altına alınmakda 

bulunmuştur. İslam ve Hristiyan karyelerine tasallut etmemek içün Kürd 

aşiretine o evamir-i müessire i’ta kılınmıştır.  

Fi 9 Ağustos Sene (12)97  

Ferguson   
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Beyoğlu’ndan Londra’da Daily Mail’e 

Dün bildirilen ikiyüz maktûlin maada (öldürülenlerden başka) 

tecavüz eden Ermenilerin yetmiş altı karının karınlarını yarıldıkdan ve 

kırkiki çocuğun kulaklarını kesdikden sonra İran hududundan 

geçdiklerine dair Bâb-ı Âlî’ce ahz-ı malumat edilmiştir.  

Fi 10 Ağustos Sene (12)97 

Ferguson 

Belge tarihi itibarıyla çok önemlidir. Birinci Dünya Savaşı’nda 

Kafkasya Cephesinde Ruslarla yaptığımız savaşta önemli toprak 

kayıplarına uğramıştık. Bu savaşta Ermenilerde alaylar kurarak Rus 

ordusuna iltica etmiş ve Osmanlıya karşı savaşmışlardı. Birinci Dünya 

Savaşı 11 Kasım 1918’de sona ermiş buna karşın Ruslarla 3 Mart 1918’de 

imzalanan Brest-Litowsk Antlaşması ile Ruslar ele geçirdikleri 

topraklardan geri çekilmeyi kabul etmişlerdi. 

 

Belgemizin 30 Eylül 1918 tarihi bu açıdan önemlidir. Gerçi 

belgenin ekinde bahse konu gazete ve tercümesi yok ise de haberi dahi 

önemlidir. Buna göre İşgal altında olan Erzurum’da bulunan Rus ikinci 

Topçu Alayının Harp Gazetesinde yayınlanan habere göre Ermeniler 

işgal ettikleri yerlerde bulunan Müslüman ahaliye çok zulüm ve haksızlık 

yapmışlardır. Bu durumu Rusların dahi tespit etmiş olması önemli bir 

detaydır.   

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb, Dosya No: 70, Gömlek No: 26, 

Tarihi: 24 Z 1336 (30 Eylül 1918), Konusu: Ermenilerin işgal ettikleri 

yerlerdeki İslâm ahaliye yaptıkları zulum hakkında Erzurum Rus ikinci 

topçu alayının harb gazetesinde çıkan malumatın tercümesinin tab 

ettirilerek on nüshasının gönderildiği. 
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6.2.1335 

Numero 524 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Ermenilerin arazi-i müstevliyedeki (ele geçirdikleri yerlerdeki) 

ahali-i İslamiyeye karşı icra ettikleri zulm ve i’tisafat (haksızlık) hakkında 

muktezi ma’lumatı muhtevi bulunan Erzurum Rus ikinci kale topçu 

alayının harb-i ceridesi tercüme ve tab’ ettirilerek on nüshasının leffen 

takdim kılındı. Ol-babda emr ü irade hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Ferik 
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Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4553, Gömlek No: 341401, 

Tarihi: 23 (R) Rebiü’l-evvel 1337 (26 Ocak 1919), Konusu: Kafkasya'da 

devam eden Ermeni mezalimi ve ahiren Gürcülerin dahi ahali-i 

İslamiye'ye karşı vuku bulan taarruzlarına dair Dokuzuncu Ordu 

Kumandanlığı'ndan gönderilen telgrafname. (Hariciye; SYS/34-54-13) 

[1336 da Kafkasya ve Asya ile Umumi Bolşevik askeri ve siyasi 

vaziyetine dair üç adet harita vardır. 

 

Mümessil muma-ileyh 1918 senesinde Ermenilerin aile ve 

acizelerini geriye sevk ettikden sonra müsellah olan gençleriyle teşkil 

eyledikleri çeteler vasıtasıyla bilhassa Erzurum ve havalisi ahalisini 
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şeni’ (çok çirkin) ve feci bir suretde katl ettikleri el-yevm harbiye 

nezaretindeki resmi vesaik mevcudu ile bütün cihan nazarında mertebe-

i subute varmış ve binaen aleyh Pernos karyesinde vaki’ ihbar edilmiş 

katliamın gayr-i vaki bulunduğu ve sırf setr-i cinayet içün iş’ar edilmiş 

olduğu şüphe bulunmadığına dair cevab verildiği bildirilmektedir. Fil-

hakika fi’l-i cinayetin İngiliz mümessli tarafından bildirildiği suretde 

kabul edildiği takdirde Türkiye’ye avdet etmek üzere hududa yaklaşan 

bu Ermenilerin hâlâ vahşet ve cinayetlerine devam edecekleri ve 

Müslümanları birer suretle imhadan geri durmayacakları hakkındaki 

vilayat-ı şarkiyye halkının havf (korku) ve kanaati te’yid eylemekde ve 

11/6/(13)35 ve yüz numerolu şifre Ermenistan ve muhacirin hakkındaki 

malumatımın derece-i ehemmiyeti tezâhür etmektedir. İstihbarat 116.  

Fi 12 Haziran Sene (13)35 (12 Haziran 1919) Vürudu fi 14 minh  

Dokuzuncu Ordu Kıt’aat Müfettişi Mustafa Kemal   

 

 
Ermeniler tarafından şehid edilenler 
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13.BÖLÜM 

SULTAN ABDÜLHAMİD’E SUİKAST  

 

Berlin Kongresi ve Antlaşması ile Ermeni olayları ivme 

kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Vilayat-ı Sitte olarak tabir edilen 

Doğu Anadolu Bölgesinde Ermeniler lehine ıslahat yapmak konusunda 

baskı altında bırakılmıştı. Ancak söz konusu yerlerde Ermeni nüfusu 

azınlıkta olduğundan amaçlanan durum gerçekleşmemişti. Ayrıca II. 

Abdülhamid, büyük devletlerin kendi arasındaki rekabetten 

faydalanarak Berlin Antlaşmasında kabul edilen maddelerin 

uygulanmasını geciktirmiştir. Bu nedenle de hedef olmuş, kendisine 

suikast dahi yapılmıştır. 

 

Sultan II.Abdülhamid Han’ın kararlı ve dik duruşundan kendi 

çıkarları açısından rahatsızlık duyan Ermeniler bir çok kez onu bir 

suikastla öldürmek istemiş bunun için çaba sarfetmişlerdir. Son olarak 

Yıldız Suikasti  olarak bilinen 21 Temmuz 1905 günü Osmanlı padişahı II. 

Abdülhamit'e karşı Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından Yıldız 

Hamidiye Camisi önünde yapılmış bombalı bir eylem düzenlenmiştir. 

 

Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulmasını 

isteyen Ermeni Devrimci Federasyonu’nun bir cüreti olan bu plan için bir 

atlı arabaya 100 kg’dan fazla patlayıcı padişahın Cuma selamlığından 

sonra Yıldız Hamidiye Camisi önündeki yoluna yerleştirilmiştir. Suikast 

için padişahın kendi arabasına yürüyüş süresi gibi en ince detayları dahi 

hesaplayanlar, padişahın Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile bir süre 

görüşmesi nedeniyle zaman ayarlı bomba erken patlamış ve Sultan 

Abdulhamit Han’a yaptıkları suikast başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

 

Patlama sonucu civardaki halk arasında 26 kişi ölmüş ve 58 kişi 

de  yaralanmışdı. Olaydan sonra yapılan araştırma sonucu olaya karışan 
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40 kişinin kimlikleri belirlendi bunlardan bir kısmı tutuklandı. Belçika 

vatandaşı Edward Joris'in suikast girişiminin lideri olduğu sonucuna 

varıldı, kısa bir süre hapis yattıktan sonra padişahın affına uğradı ve 

onun adına çalışmaya başladı. 

 

Bu bölümde inceleyeceğimiz 3 belgemiz bulunmaktadır. Bu 

belgelerden birisi Karahisar-i Şarki araştırmaları esnasında tevafuken 

tesbit edilmiş bir belgedir. Belgenin konu özetinden de anlaşılacağı gibi 

Karahisar’a ait özel bilgilerinin olması gereken bir dosyadan çıkmıştır. Bu 

dosya 2012 yılında incelenmiş olup, şimdiki halde durum düzelmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 4, Gömlek No:2, Tarihi: 

14 (Za) Zilkade 1297 (18 Ekim 1880), Konusu: Karahisar-i Şarki’nin 

kereste ihtiyacı, su meselesi, köprü tamiri, maarif meselesi, mensucat 

meselesi, maden meselesi ve çeşitli inşaatlar ile bölgenin nüfus ve 

sosyal durumu. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/04/image0053.jpg
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Yıldız Sarayı Hümayunu Teşrifat-ı Umumiye Dairesi 

Londra’da bulunan Rusya’lı Baron Nolda tarafından kullarına 

varid olan mektubun tercümesi 

 

Hak-i paye-i hümâyun Hazret-i Padişâhiye li-ecli’t takdim taraf-ı 

aliyyelerine bir arize göndermekle iktisab-ı fahr ve şeref duyarım. Işk-ı 

zat-ı şevket-simat cenab-ı şehriyarinin temin-i selamet-i şahs-ı 

hümâyunlarına müteallik olduğunu nazar-ı dikkate alarak keyfiyeti 

canib-i devletlerine iş’ar ettiğim sırada evvela arize-i mezkurenin 

muhtevi olduğu maddenin begayet (son derece) mahrem tutulmasını ve 

saniyen işbu arizenin mümkün olduğu kadar teehhür-i vukûa 

getirmeksizin (geciktirmeksizin) atabe-i ulyâ-yı şahâneye takdim 

kılınmasını ve salisen (ücüncü olarak) bunun arzı esnasında emniyet ve 

itimad-ı malukâneyi haiz (padişâhın  güvendiği)  bir adam (adem) 

tarafından tercüme edilmesi lüzumunun hâk-pay-i şahâneye arz 

olunmasını zat-ı devletlerinden bilahare rica eder ve bu vesileden bi’l-

istifade hakkı alilerinde ki ihtiramat (hürmet ve saygı) ve tanzimat 

muhalifkârânemden emin olmalarını istirham eylerim.  

Fi 10 Ağustos sene (18)94  
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Londra’da bulunan Rusya’lı Baron Nolda tarafından hâk-pay-i 

hümâyun cenab-ı padişâhiye irsal ve takdim olunan arıza-i 

mahrumânenin (gizli dilekçe, arzuhal) tercümesidir. 

 

Hidemad-ı seniyye mülükânelerinde bulunduğum ve zaten 

asilzâdegân bulunmam sebebiyle gammazlık mahiyetini haiz olacak her 
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türlü hususatdan tenfir ettiğim cihetlerle bu gün hâk-pay-i hümâyun-ı 

şahânelerine arzına mecbur olduğum maslahattan dolayı zat-ı şevket-

simat cenab-ı padişâhilerine maruzatda bulunmak benim içün kolay 

değil ise de malum-ı meali melzum cenab-ı şehriyârileri olduğu vechile 

hidmed-i seniyye-i şahânelerine duhul içün nice sene izhar ettiğim arzu 

ve bu babda mesruf olan mesai ve ikdamatım hiçbir neticeye muhacir 

olmamış ve mücerred hak Hümayun mülükânelerinde olan ihramat ve 

ta’zimatıma ve zat-ı şevket-simat ve hazret-i tacidârilerine bir hidmetde 

bulunmak arzu-yı samîmîsine mebni son mektubumda dahi şikâyet 

etmiş olduğum vechile amelim muvaffak olamamak bence pek ziyade 

mucib teessür olmuş olduğu halde hakk-ı ehakk-ı şahânelerinde ibraz 

asarından hali kaldığım ta’zimat ve tekrimat-ı faikam bu sebeble 

halelpezir olmadığı gibi taraf-ı eşref mülükânelerine bendeleri hakkında 

lütfen şâyan buyurulan eltaf ve inayeti dahi hiçbir vakit hiçbir sebeble 

unudamayacağım. 

 

Ermeniler hususuyla bunları idare eden merkez komiteleri 

eyyam-ı âhirede bi’n-nisbe pek sakin görünüyorlar fakat merkûmunun 

bilhassa bu sırada eser-i faaliyet izhar etmekte oldukları ve harekât-ı 

azimeye teşebbüsü tasmim ettikleri nazar-ı dikkate alınır ise bunların 

zahiren görülen hal-i sükûnları aldatıcı bir şeydir. Şimdiden geçen Mart 

zarfında Ermeni işlerini idare eden eşhas tarafından memalik-i şâhânede 

bulunan Ermenilerin zat-ı hümâyun mülükâneleri taht-ı âl-i baht-ı 

saltanat-ı seniyye de daim oldukça hiçbir şey ümit edemeyecekleri ve bu 

sebeple Ermenilerin lehinde masruf olacak mesai ve teşebbüsatın 

Dersââdet’de icrası ve hepsinden mukaddem zat-ı şevket-simat hazret-

i padişâhileri aleyhinde ifası lazım geleceği mealinde bir karar 

verilmiştir. 

 

Zaten nezd-i hümâyun-ı şâhânelerinde malûm olduğu vechile 

Ermenilerin eski proğramları Anadolu’da ve Kürdistan’da mümkün 
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olduğu kadar isyan çıkarmak ve o cihetle de imkân müsaid olduğu 

mertebe sevk-i dimaya (kan dökücülük) sebebiyet vererek havali-i 

merkûmede Bulgaristan meselesi mahiyetinde bir mesele mevcud 

olduğuna ve bi’l ahire ortaya nâ-kâbil hesâp ve tahminen bir takım 

tertîbât çıkarması mümkünattan bulunan bu meselenin şimdiden 

nazar-ı dikkate alınması lâzımeden idüğüne Avrupa hükümatını ikna’ 

etmek hususlarından ibaret idi. Anadolu’da müşkülat ikaına (vukuu) 

devamı tavsiye eden bu askeri program terk edilmemiş ise de 

muharrikler (karıştırıcılar, provakatörler) Dersââdette isyan çıkartarak 

bizzat nefsi nefis-i hümayunu mülükânelerini tehdit etmeği tasmim ile 

programı ikinci derecede haiz-i ehemmiyet bir şey suretinde telakki 

etmiştir. Gerek Der-saadet gerek Atina komitesi tarafından gayri 

mahdud iktidar ve selahiyeti haiz olarak geçen Mart’ın otuzunda 

Anadolu’ya müteveccihen buradan hareket eden bir Ermeni ile bir 

İngiliz Anadolu’da yalnız imkânın son derecesinde arbede (gavga, 

gürültü) ve şuriş (kargaşa, fitne) ikaı (vukua gelmesi) değil Der-

saadet’e her şeyi gözüne almış birçok eşhası dahi celbi vazifeyle 

mükellef idiler. Eşhas-ı merkûme ile ruesanın içtimai zamanı olmak 

üzere kanun-i evvelin birinci günü yakin olunmuş olduğu içün 

anladığıma göre hareket fevkâlade icrasına yalnız o tarihden sonra 

tesbit olunacakdır.işte ıtla-yı hümâyun mülükânelerine isal etmek 

istediğim tehlike bundan ibaret olub bu derece müdhiş bir tesbite karşı 

şahs-ı mukaddes hümâyun-ı şahanelerinin te’min-i selâmeti içün 

tedabir-i ciddiye ittihazını bilhassa rica ederim. 

 

Zat-ı hümâyun mülükânelerince muceb-i havf olacak olan şu 

teşebbüsü haber vermezden evvel malumat-ı mukemmele istihsaline 

sa-i ve gayret ettiğim cihetle şahs-ı âli-i şahânelerini tehdid eden tehlike 

hakkında evvelki şüphe tam teyid olduğundan bu babda ittihaz-ı 

tedabire müsaraat edilmesini yine suret-i mahsusada istirham eylerim. 
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Dersaadet’den müfarakat (ayrılmak) ettiğim günden beri hal ve 

mevkiim ve bütün tertibatım kâmilen tebeddül (başkalaşmış, değişmiş) 

etmiştir. Birkaç haftaya kadar Londra’yı dahi terk ile Afrika dâhilinde 

büyük bir seyahat icrası içün istihzaratta (zorluk, güçlük) bulunurum. Üç 

sene imtidad (uzamak) edeceği ind-el hesab anlaşılan şu seyahatten 

belki de avdet edemez isem de gitmezden evvel zat-ı şevket-simat 

hazret-i padişâhilerini tehlikeye ika’ edebilecek olan bir teşebbüsten 

hak-paye-i hümâyun-u mülükânelerine arz-ı mâlûmat ederek elimden 

geleni yapmış olduğuma cenab-ı hak şahiddir. 

 

Buradaki sefaret-i seniyyenin istihbaratı mükemmel olmuş olsa 

idi Londra’dan Mart’ın otuzunda hareket eden mâruzzikr tehlikeli 

eşhasın azimetinden haberdar olur ve bu halde bunların ahvali ve 

harekâti vakt u zamanıyla taht-ı teşebbüs ve takibde bulundurulsaydı 

şimdi dahi suret-i mahiranede icra edilmek şartıyla bu yolda tecessüsat 

ve takibat icrasıyla serrişte (ipucu, delil) elde edilerek netayici (neticesi) 

pek vahim olabilecek olan şu teşebbüsat vukuu men’ edilebilir idi. 
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Hükümet-i seniyyelerinin umur-ı siyasiye ve zabıtasına 

müdahaleye selahiyetdâr vekil isem de bu babda nazargâh-ı hümayun 

mülükânelerine mütalaata aptalca arz-ı cesaret ediyorum. Şayed bu su-

i kasdin zahire ihracı zat-ı hümayun şahânelerince arzu buyurulduğu 

takdirde bu babda icra olunacak teşebbüsatın Londra sefareti seniyyesi 

vasıtasıyla yapılması lâzımedendir. Çünki sefaret-i müşarünileyha her 

suretle vukua gelen yanlışlıkları esas alarak bura memuriyetine veya 

istihdamı icab eden eşhas-ı saireye karşı emniyet ve i’timaddan ve 

düşmüşdür. Bu vechile zat-ı şevket-simat cenab- tacidârilerinin bu işin 

zahire ihracını bizzat deruhde buyurmaları hatta buraya emniyet ve 

i’timad-ı mülükânelerini haiz ve gayrette mahir bir zatı tayin igram 

eylemeleri daha haberli olur. Bu halde dahi Londra’da Garbisi Guret? 

tarafında 9 numarada mûkim Mösyö Fuk’u tavsiye ederim. Mukaddema 

İngiltere zabıta-i hafiyesinde hidmed etmiş olan bu adam şimdi her kesin 

ahvali hakkında malûmât istihsâline mahsus bir idare teşkil etmiş ve bu 

iş içün mahsus polis memurları yakin etmiştir. Kendisini hayli zamandan 

beri tanıdığım içün şimdi arz ettiğim malûmâtın hakikat-i mukarenetini 

anlamak üzere mumaileyhin vesatatına (vasıta, araya girme) müracaat 

ettim maharet-i kâmileyi haiz ve her dürlü hud’a (hile oyun) istihsâline 

muktedir olan Mösyö Fuk dahi benim gibi eşhas-ı mezkûreyi tanımakta 

olduğu cihetle fikrimce merkûmun zahire ihracı ve Anadolu’da vukuu 

bulacak hal ve hareketlerin keşf ve tahkiki ve bu sebeble Dersaadet’de 

tertib edebilen şeylerin tesbiti hususlarında mumaileyh istihdam olunur 

ise pek iyi olur. Gerçi bendeniz pek korkak ve hayatını sakınır bir adam 

değil isem de şahsi hümâyun-u mülükânelerini tehdid eden su-i kasd 

hakkında zat-ı şevket-simat hazret-i pâdişâhilerine arz-ı malümat eden 

bendeniz olduğumun pek ziyade hafi tutulmasını suret-i mahsusada rica 

ederim. Çünkü eksi halde tertibatlarının tarafımdan ihlal edildiğini 

anlayacak olan eşhasın adavet ve intikamından kurtulamam. Gerçi 

birkaç haftaya kadar Londra’dan hareket edeceğim. Fakat o vakte kadar 

bana ne yegâne melce’ (sığınılacak yer) ve istinadgâhım taraf-ı eşref 
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cenâb-ı pâdişâhilerinden ahbarımın hafî (gizli) tutulması suretiyle şayan 

buyurulacak latif-i âlidir ki bunu da temin-i selâmet nefsi nefis-i 

hümâyun-u şâhâneleri uğurunda sebk eden hidmetime mükâfata 

makamında istirham ederim.  Fi 10 Ağustos sene (18)94 (belgenin 

orijinalindeki tarih) 

 

Osmanlıca metnin çevirisinin yapıldığı mektubun aslından 

günümüz Türkçesine yapılan tercüme de belgelerden sonra verilmiştir. 

Bu çeviride farklı olan şey mektubun muhatabı olan Sultan 

Abdülhamid’e olan aşırı teveccüh ve iltifatlardır. Saray erkânı tarafından 

yapılan Osmanlıca çeviride bu kısımların alınmadığı 

anlaşılmaktadır.  Fransızca bölümün giriş kısmının bir bölümünün 

çevirisi aşağıdadır. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/04/image0083.jpg
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Londra, Longs Hotel, New-bond sokak 
10 Agustos 1899 
Ekselans! 

Sayın imparatora verilmek üzere mektubumu size iletiyorum. 
Kanaatimce İmparator Hazretlerinin güvenliğini ilgilendiren bilgiler 
oluştuğu için, sizlerden bazı taleplerde bulunacağım: 
 
-İmparator hazretlerine ulaştırrmak için sizlere ulaştırdığım bu 
mektubun özellikle gizli kalmasını, 
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-Mümkün olduğu kadar ivedilikle bu mektubu İmparator hazretlerine 
ulastırmanızı 
 
-Göndermiş olduğum bu mektubun içeriğinin imparator hazretlerinin 
şahsi güvenliğiyle ilgili olup bu mektubun çevirisinin sadece İmparator 
hazretlerinin kesinlikle güvendiği kişiler tarafindan yapılmasını talep 
ettiğimi o'na bildirmenizi, bu vesileyle her zamanki gibi sadakatimden 
ve dostluğumdan emin olmanızı sizlere arz ederim. 

 

 Sayın İmparator! 
Sayın İmparatorun hizmetlerinde bulunmadığım için ve bir 

beyefendi olarak hertürlü ihbarlardan  iğrendiğim için bugün acele ile 
imparator hazretlerine yazmakta olduğum meselenin yazılması benim 
için hiç de kolay olmadı. Ancak imparator hazretlerinin güvende 
olmasını istediğim için İmparator hazretlerinin güvenliğini ve iyiliğini 
sağlamak için öğrenmiş bulunduğum bilgileri sizlerle paylaşmaktan 
baska çarem kalmadı. Her şeyden önce yanlış algılamalar olmaması için 
İmparator hazretlerine  şu anda bu mektubu yazarak ona yaklaşmak ve 
ondan bir af ve ödül almak amacından uzak bulunmakta olduğuma 
inancının tam olmasını istemekteyim. 
 

İmparator hazretlerinin kendisinin hizmetine girmek istediğimi 
hatırlamasını dilemekte, geçen sene bu amaçla yapmış olduğum tüm 
çabalarımın basarısız olduğunu hatırlatmaktayım. İmparator 
hazretlerine olan büyük hayranlıklarımın devam ettiğini ve bu yüzden 
onun gibi büyük, derin ve kurnaz bir politikacının hizmetinde bulunmayı 
(faydalı olmayı) özellikle istiyorum. İmparator hazretlerinin olduğu gibi, 
geçen seneki  beklentilerimin basarızlıkla sonuçlanması beni kalpten 
hüzünlendirdi. Bu başarısızlık ki  İmparator hazretlerine son yazdığım 
mektupta acı bir sekilde ifade ettim, benim için çok dogal ve birçok insan 
içinde İmparator hazretlerinin hizmetine girememenin ve güvenini 
alamamanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 
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Padişa suikast düzenleneceğine ilişkin ikinci belge 1896 tarihlidir. 

Yine bir yabancı şahıs Sultan Abdülhamid’i korumak adına ona suikast 

tertip edileceği bilgisine vakıf olunca derhal bunu Türk yetkiliye 

bildirerek önlem alınması istemiş uyarıda bulunmuştur. Onun Sultan 

II.Abdülhamid’e duyduğu hayranlık da çok dikkat çekicidir. 

  

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. Dosya No: 45, Gömlek No: 40, 

Tarihi: 10 (N) ramazan 1313 (24 Şubat 1896), Konusu: Sultan II. 

Abdülhamid'e Ermenilerce suikast düzenleneceğinin ihbar olunduğu. 

 
Hû  

Baş Kitabete Bulgaristan Komiserliğine Şifre 

Şimdi Mösyö İstovilof nezd-i çakerâneme gelerek Der-

saadet’deki Ermeni komiteleri efradına gönderilen ta’limatda 

Ramazan’ın onbeşinci günü veli-ni’met bi-minnetimiz efendimiz 

hazretlerinin hırka-i saadeti li-ecli’z-ziyare azimet-i hümâyûn hilâfet-

penâhileri esnasında maza-Allahû Te’âlâ zât-ı akdes veli-ni’met-i 

uzmâya su-i-kasd itmelerinin tavsiye olunduğunu ifade ve bu 

havadisin menba-i mevsukdan (sağlam Kaynakdan) kendisüne 
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bildirildiğini ve bunu kullarınızdan başka kimseye söylemediğini ve 

söylemeyeceğini te’min etmiş olduğu marûzdur. Ferman.  

Fi 24 Şubat Sene (12)96 (8 Mart 1831) Niyazi    

 

 Son belgemizin üzerinde tarih bulunmamakla birlikte arşivde 

tarihlendirilmiştir. Neye istinaden bu tarihin verildiği hakkında yorum 

yapmak zordur. Ancak tasnif sırasında yanında bulunan bulunan diğer 

belgelerin üzerindeki tarihe göre tahmini bir tarih verilmiş olabilir. 

 

 Bu durumda iki sonuç çıkmaktadır. Ya belgenin tarihi daha 

eskidir ve yanlış tarih verilmiştir. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid 

dönemine aittir. Ya da Sultan Abdülhamid’in 27 Nisan 1909’da tahttan 

indirildiği hatırlandığında, belgenin üzerindeki tarihe göre onun yerine 

tahta gelen Sultan V.Mehmed yapılması planlanan bir suikast söz 

konusu olmaktadır.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. Dosya No: 80, Gömlek No: 78, 

Tarihi: 29 Zilhicce 1327 (11 Ocak 1910), Konusu: Padişaha suikast 

tertibi.a.g.y.t 
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Hû 

Petersburg Sefaret-i Seniyyesi’ne Şifre 

Cenab-ı Hak vücud-ı bihbud-ı (iyilik, sağlık) hazret-i hilâfet-

penâhiyi bi’l-cümle elem ve âlâm ve ekdârdan masun buyursun 

(korusun) amin. Saltanat-ı seniyye aleyhinde su-i-kasdda bulunmak 

üzere Kariyan efendinin eser-i tahriki olarak bir takım Ermeni 

fedailerinin Varna veyahud Edirne cihetlerinden Der-saadet’e gitmeleri 

melhuz olduğundan (değerlendirildiğinden) bunlar meyanında eşgal-i 

mahsusası gönderilen Maturun nam müstearıyla Çekiç Artin namında 

bir Ermeninin bulunduğuna dair Erzurum vilayet-i celilesinden şimdi 

varid olub arz-ı atabe-i ulyâ kılınan şifre telgrafname sureti (aynen zire 

derç edilmiş) bu babda şeref-müteallik buyrulan irade-i hikmet-ade-i 

cenâb-ı hilâfet-penâhi hükm-i münifine tevfikan berâ-yı malumat zire 

derc edilmişdir. Bu-babda. 

 

 
 

 

 


