
ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE  

ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

Yazar   : Murat Dursun TOSUN 

 
Düzeltmeler  : Murat Dursun TOSUN 
 
Yayıma Hazırlayan : Murat Dursun TOSUN 
 
Kapak Tasarımı : Murat Dursun TOSUN 
 
Kapak Resmi Çizimi : İlke LOĞLAROĞLU 
 
1.Baskı   : Ocak 2016  

1.Baskı olarak 150 adet basılmıştır. 

 

TAKIM NUMARASI :978-605-65187-9-9 (Tk.) 

 
ISBN   : 978-605-66245-1-3 (II.Cilt) 
 

Sertifika No  : 29474 
 

Yayın Hakları  : Murat Dursun TOSUN 
 

Haberleşme  : Murat Dursun TOSUN 

   muratdt28@gmail.com 
 

Baskı   : RIHTIM Dijital Matbaa 
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. 
No: 17 Kadıköy / İstanbul 
T: 0216 346 07 45- 46 - F: 0216 346 07 06 
info@rihtimdijital.com 
 

mailto:muratdt28@gmail.com
mailto:info@rihtimdijital.com


I 
 

İÇİNDEKİLER II.CİLT 
        SAYFA NO 
14.BÖLÜM 
ANTRANİK         601 
Eşkıya reisi Entranik için Rusya’da bir kalpak yaptırılarak  
yollanması…………………………………………………………………………… 604 
Bitlis’deki manastırda gizlenen Ermeni eşkıyası ve Antranik… 605 
Eşkıya reisi Antranik’in Rusya’ya gideceği……………………………. 607 
Bin Ermeni eşkıyasının silahlı olarak Sason Kazası’nda  
toplandıkları……………………………………………………………………….. 610 
Ermeni Eşkıya Reisi Antranik’in bir grup eşkıya ile Sason  
havalisinde bulunduğu………………………………………………………… 616 
Ermeni serkerdelerinden Antranik’in riyasetindeki bir hayli  
eşkıyanın Soson dağlarında dolaşmakta olduğu………………….. 619 
Ermeni eşkıyasından Antranik ve avenesinin Muş yakınlarındaki  
Tapik karyesinde Müslüman ahaliye karşı uyguladığı muame… 620 
Antranik’in Cebel’deki Tapik karyesindeki zulümleri………………. 621 
Antranik ve yardımcılarının yabancı devlet temsilcilerine ilettiği, 
Ermenilerin yaşadığı vilâyetlere Hristiyan vali tayin edilmesi isteği 625 
Antranik ve diğerlerinin ıslahatla alakalı fikirlerini bölgedeki  
ecnebi konsoloslara ilettikleri……………………………………………… 626 
Amerika’dan Haleb’e gelmiş olan Ermeni müfsitlerinden  
Antranik’in hakkında………………………………………………………….. 630 
Antranik hakkında Sivas'da araştırma yapılması……………….... 631 
Sivas’da Antranik isimli gazete çıkarılma isteği…………………… 633 
Antranik’in Van’a karşı icrasına teşebbüs ettiği………………….. 636 
Antranik’in beşbin kişilik bir kuvvetle Nahcivan ve Iğdır  
havalisinde bulunduğu………………………………………………………. 637 
15.BÖLÜM 
TANİL (DANYAL, DANİEL, TANİEL) ÇAVUŞ     639 
Karahisar’da Tanil’in evinde bulunan Rovelver ve tüfek……… 639 
Ezbider vak’asından dolayı idam cezasına çarptırılan  
ve firarda bulunan Tanil……………………………………………………… 641 
Tanil ile avanesinin sancağının deposuna hücum edecekleri… 642 
 



II 
 

Tanil Çavuş'un Koçgiri'de vuku' bulan çatışmada ölü olarak  
ele geçirilmesi……………………………………………………………………… 643 
16.BÖLÜM 
DEVLET-HALK ERMENİ TOPLUMU İLİŞKİLERİ    646 
Şarkî Karahisar'da bulunan eski kilisenin tamiri…………………… 647 
Kaymakam Kethüdazade Emin Ağa soruşturması kapsamında  
Ermenilerle ilgili iddialar……………………………………………………… 651 
Kazancı Manok'un Ermeni patriğinin isteği üzerine  
Der-saadet'e gönderilmesi………………………………………………….. 655  
Tamzara Surp Nişan Manastırı'nın tarlalarına giden su……….. 656 
Sivas’daki Ermenilere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edilmesi 658 
Piskoposun teşekkür yazısına cevabname…………………………… 660 
Ezbider-i Bâlâ köyündeki Ermeni kilisesinin tamiri hakkında… 663 
Karahisar-ı Şarkili tüccarların Ermeni milletinden  
poliçeci ve murabahacılardan şikayeti…………………………………. 665 
Sivas'da Ermenilerden Şahinyan Agop ve arkadaşlarının  
padişaha bağlılık telgrafları…………………………………………………… 668 
Ermeni Katolik Patriği Azaryan Efendi'nin vermiş olduğu  
teşekkürname……………………………………………………………………… 670 
Bursa’ya düğüne gidecek olan Ermeni Patrikhanesi Kapu  
Kethüdası Abraham Efendi’ye yardım edilmesi……………………. 672 
Bidayet Mahkemesi Azası Vasfi Efendi'nin suistimali ve  
Tamzara olaylarının tahkiki………………………………………………….. 674 
Ermeni komitalarının karışıklıklara sebebiyet verdiklerinden  
dolayı tenkilleri……………………………………………………………………. 676 
Dördüncü Murad tarafından Hacik ve rüfekasına verilen muafiyet 677 
Şebinkarahisar'a giden Karnik'in Der-saadet'e dönüşüne izin  
verilmesi talebi…………………………………………………………………….. 681 
Şuşehri kazasının Andiryas kasabasında Protestan  
Cemaati için kabristan ittihazına mezuniyet verildiği……………. 682 
Şişli'de Kağıdhane Caddesi'nde bulunan bahçenin Ermeni  
Cemaati Yetimhanesi’ne verilmesi………………………………………… 685 
Şişli’de sekiz dönümden fazla olan mahallin Ermeni  
Yetimhanesi’ne tahsisi………………………………………………………….. 686 
 



III 
 

Şişli'de bulunan devlet arazisinden bir kısmının Ermeni  
Yetimhanesine ferağı…………………………………………………………… 688 
17.BÖLÜM 
EZBİDER OLAYLARININ İNCELENMESİ    690 
Suşehri kazası Ezbider köyünden Esad Ağa'yı öldürenler……… 690 
Ezider nahiyesinde iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayıp kaçan  
Ermeni firarileri…………………………………………………………………….. 692 
Ezbider karyesindeki vukuat mütecasirlerinin Ermeni olduğu… 694  
Ezider karyesinden Es’ad Ağa ile sairenin katillerinin yakalandığı 695 
Ezbider köyünde zuhur eden Gürcü elbiseli Ermeni eşkıyanın  
yaptığı katliama dair………………………………………………………………. 697 
Asador’u öldürmek isteyenler……………………………………………….. 703 
Ezbider karyesinden Esad Ağa ile sairenin katillerinin  
yargılanması………………………………………………………………………….. 704  
Ezbider karyesinden Esad Ağa ile sairenin katillerinin  
muhakemelerinin yapılması…………………………………………………… 707  
Ezbider Karyesi’nde vuku’ bulan hadiseden dolayı tevkif edilen  
Ermeniler hakkında yapılan tahkikat………………………………………. 708 
Ezbider olaylarıyla ve diğer olaylarla ilgili genel değerlendirmeler 715 
Suşehri'ndeki Ermeni Kilisesi'nde tüfek gizlendiği ihbarı………… 759 
Ezbider karyesinden Esad Ağa ile sairenin katillerine  
verilen cezalar………………………………………………………………………… 760 
Ezbider karyesinden Esad Ağa ile sairenin katillerine yapılan  
muameleye dair……………………………………………………………………… 762 
Esad Ağa ile saireyi ve Karahisar-i Şarki müddei-i umumisi ile bir  
zabtiyeyi öldürenlerin hukuki durumu…………………………………… 765  
Esad Ağa ile sairlerini katleden sekiz Ermeninin  
muhakemeleri ile cinayetlerinin duyurulması…………………………. 767 
Suşehri kazasına bağlı Ezbider karyesi papazının evinde  
görülen iki Ermeni…………………………………………………………………… 769 
Sivas Valisi Reşid Bey'in çalışkan olup Ermeni eşkiyalarına karşı  
tedbirler aldığı………………………………………………………………………… 772 
18.BÖLÜM 
TAMZARA OLAYLARI       775 
 



IV 
 

Ermeni Murahhasası Vekili Rinos'un mutasarrıf ve müdde-i  
umumi aleyhindeki şikayetleri………………………………………………….. 777 
Ermenilerin dükkânlarını açmamaları ve Tamzara karyesi  
ahalisinin evlerine dönmemeleri……………………………………………… 782 
Tamzara kasabasında Ermenilerle Müslümanlar arasında çıkan  
kavgada Ermenilerden bazıları darb edildiği……………………………. 785 
Tamzara ve Endires’deki olaylar hakkında Ermeni  
Parikhanesinin yazısı……………………………………………………………….. 790 
Tamzara karyesi hadisesi hakkında Papaz Kirkor tarafından  
Karahisar-ı Şarki'den gönderilen telgraf…………………………………… 796 
Tamzara’da yaşanan olaylar…………………………………………………….. 799 
Karahisar kasaba ve köylerindeki itaatsiz cemiyetlerin  
nasihatle dağıtılması…………………………………………………………………. 803 
19.BÖLÜM 
SUŞEHRİ OLAYLARI       809 
Suşehri kazasındaki iki Ermeni’ye hitaben yazılmış mektup… 809  
Suşehri ahalisinden iki Ermeni'ye hitaben yazılan mektupta  
Ermenilerin silaha sarılacağının belirtilmesi………………………… 811 
Suşehri merkezinde meydana gelen olayda Müslüman ve  
Ermenilerden ölen ve yaralananlar olduğu………………………….. 813 
Suşehri’ndeki karışıklığın sakinleştiği………………………………….. 815 
Şiran, Gümüşhane, Refahiye, Dersim’den Suşehri, Divriği ve  
Karahisar köylerine gelen Gürcü, Laz ve diğer eşkıyalar………. 816 
Gürcü elbiseli Ermenilerin Sakar Dağı civarında Müslüman  
yolcuları katlettikleri…………………………………………………………… 820 
Çarls Holburg'un Suşehri'nde öldürlmesi hadisesi………………. 822 
Suşehri’nde Ermenilerden müsadere olunan esliha mikdarının  
üçyüze yaklaştığı………………………………………………………………… 828 
20.BÖLÜM 
PÜRK KÖYÜ HADİSESİ      831 
Pürk köyünde çok miktarda silahlı Hristiyan biriktiği………………. 832 
Pürk köyünde vuku’ bulan çatışma………………………………………… 834 
Pürk köyünde yapılan tahkikata dair……………………………………… 835  

Karahisar ve Pürk olaylarına ilişkin raporların gönderildiği…….. 837 
 



V 
 

21.BÖLÜM 
ŞEBİNKARAHİSAR’DA (1823-1919) YAŞANMIŞ OLAYLAR  839 
İstanbul’dan Tamzara’ya sürülen Abraham…………………………….. 840 
Şarki Karahisar’da Kirkor isimli bir Ermeni üzerinde bulunan  
evrakta adları yazılı olan şahıslar………………………………………….... 842  
Ozanyan Artin ile oğlu ve arkadaşlarının Kudüs’e giderken  
Giresun yolunda soyulması……………………………………………………. 846  
Sivas’tan bildirilen yıllık durum raporu………………………………….. 849 
Karahisar-ı Şarki'de bir Ermeni'nin evinde ele geçirilen  
sakıncalı evrak………………………………………………………………………. 851 
Ermenilerin askere gitmemek için sakladıkları nüfuslarını  
ortaya çıkaranlara ödül verilip, verilmeyeceği……………………….. 853 
Karahisar hapishanesinden firar eden ve idam mahkûmlarının  
durumu…………………………………………………………………………………. 857 
Karahisar-ı Şarki Hapishanesi'nden kaçan on Ermeninin ölü  
olarak ele geçirildiği……………………………………………………………….. 859 
Karahisar-ı Şarki Hapishanesi'nden firar eden ve yakalandıkları  
bildirilen Ermeni tutuklular……………………………………………………… 860 
Şarki murahhasa vekili hakkında Dördüncü Ordu Müşiri Zeki  
Paşa’nın raporu………………………………………………………………………. 861 
Şarki Karahisar Murahhasa Vekili Soran Efendi’nin mahallece  
suçlu görülmesi……………………………………………………………………….. 865 
Karahisar’da Ermeniler hakkında kıtal vuku’ bulduğuna dair  
haber yapılması……………………………………………………………………….. 867 
Karahisar’da bir Ermeni’nin Müslümanlara tabancayla ateş  
açması üzerine olaylar başladığı………………………………………………  871 
Karahisar-ı Şarki'de Ermeni milletinden Şaki Kokas'ın  
silah ve cephaneleriyle birlikte yakalandığı………………………………. 873 
Karahisar-ı Şarki'de yakalanan bir Ermeni çetecide ele geçirilen  
Ermenice sakıncalı şarkının tercümesinin gönderildiği………………. 874 
Karahisar-i Şarki’de dokuz Ermeni eşkıyasının yakalanıp  
tutuklandığı………………………………………………………………………………. 875 
Karahisar’da yakalanan Ermeni eşkıyasının sorgulanması…………. 877 
Sorgu hakiminin değiştirilemesinin istenmesi…………………………… 879  
 



VI 
 

Ermeni eşkıyasının üzerinden çıkan Ermeni çetelerinin hal ve  
hareketlerini içeren talimatname ile sakıncalı mektup………………. 883 
Karahisar ve Suşehri kazalarında meydana gelen karışıklığın  
tesiriyle ortaya çıkan durum………………………………………………………. 903 
Raif adlı şahsın Karahisar-ı Şarki'ye giderek anlattıkları…………. 916 
Licese madeninin İngiliz direktörünün Ermenilerin yurtdışı  
ile haberleşmesine yardım ettiği……………………………………………… 920 
Karahisar’da komite mensuplarından ve şüpheli takımından  
pekçok Ermeni bulunduğu………………………………………………………. 923 
Karahisar-ı Şarkili Bağdasar adlı Ermeni'nin Suşehri ile Zara  
arasında öldürülmesi………………………………………………………………. 929 
Karahisar-ı Şarki Ermeni Murahhasa Vekaleti'nce izinsiz olarak 
getirtilen ve şüpheli halleri bulunan şahıslar…………………………… 932 
Der-saadette bulunan Karahisarlı Ermeni tüccarına ecnebi  
postalarıyla gelen sakıncalı evrakın gizlice Giresun'a yollanması 934 
Karahisarlı Tevekyan ve Karaboğazlı Avadikyan’ın yakalandığı… 938 
Markar Markaryan tarafından bahseden Karahisar isimli Türkçe  
günlük bir gazete çıkarılması için izin talebi…………………………….. 940 
Karahisar-ı Şarki'de Protestan mezhebine geçenler………………… 942 
Karahisar-ı Şarki’li Lion oğlu Sağma’nın isyana teşvik hareketleri 952  
22.BÖLÜM 
ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞAYANLARIN HATIRLARINDA  
ERMENİ OLAYLARI VE KONUYA İLİŞKİN BELGELER   955 
Habin Rıza Gökçen’in anıları…………………………………………………. 956 
Ahmet Hilmi Kalaç’ın anıları…………………………………………………. 978 
Her iki anının yorumu………………………………………………………….. 1023 
Şiran kazası ve köylerinde bulunan bombaların kazalara sebep  
olması……………………………………………………………………………………. 1024 
Şiran sokaklarında açlıktan ölmüş cesetlere rastlandığı…………. 1026 
Şiran’ın geçici olarak Karahisar-i Şarkiye bağlandığı………………. 1027 
Ermenilerinin seferberliğinin ilanının ardından askere gitme ve  
silahların teslimi konularında ihmalkâr davrandıkları…………….. 1029 
Güvenilir olmayan Ermeni askerlerinin istihdamları ve dahile  
sevk olunmamaları………………………………………………………………… 1031 
 



VII 
 

Görevden dönerken Sivas'a 2 saat mesafedeki Sefyebeli isimli mevkide  
üç Ermeni asker firarisi tarafından boğazlanan kişi…………………………… 1041 
Ermenilerin İslâm köylerinin erzakını Kars’a naklettiği……………………. 1043 
Düşmanın İslâm köylerinin erzakını Kars’a naklettiği………………………. 1044 
Karahisar Mutasarrıflığı'na Asım Bey ve Tokad Mutasarrıflığı'na  
Memduh Beylerin tayinleri……………………………………………………… 1047 
Talat Paşa’nın Sivası ziyaret edebileceği………………………………….. 1051 
Sivas Valisi Muammer Bey’e Mecidi Nişanı verilmesi………………. 1052 
Sivas Valisi Muammer Bey'in Ermenilerle ilgili görüşleri……….. 1054 
Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına Sivas Vilayet Mektupçusu İsmail  
Hakkı Bey’in tayini……………………………………………………………………. 1056  
İsmail Hakkı Bey’den boşalan mektupçuluğa Ahmet Hilmi  
Kalaç Bey’in tayini……………………………………………………………………. 1059 
Kimsesiz kalan Müslüman yul ve yetimlerinin bakımının  
üstlenilmesi……………………………………………………………………………… 1062 
Kimsesiz kadın ve çocukların yolda ölmesi……………………………….. 1064 
Giresun’da erzak anbarı tesis edilmesi……………………………………… 1066 
Erzak sevkiyatı………………………………………………………………………….. 1067 
Refahiye, Bayburd, Suşehri ve Ünye'ye yapılan erzak sevkiyatı… 1069 
Erzak sevkiyatına dair Muammer Bey’in telgrafı………………………. 1070 
Üçüncü Ordu mıntıkasına erzak sevkiyatı…………………………………. 1073 
23.BÖLÜM 
YILLAR İTİBARIYLA KARAHİSAR ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞANAN  
OLAYLAR        1079 
Şehit olan askerlerin ailelerine maaş bağlanması……………………… 1080 
Karahisar'daki Ermenilerin İslam ahali üzerine silah sıkmaları….. 1083 
Karahisar-ı Şarki mutasarrıfının görevden alınması talebi………… 1085  
Ermenilerin kale ile hanelerine mezilendiği ve buralardan ateş  
etmeye başladıkları ve çatışmanın devam ettiği………………………. 1088 
Karahisar Mutasarrıflığı Vekaleti'ne Suşehri kaymakamının  
gönderildiği…………………………………………………………………………….. 1090 
Taş Han'ın teslim alındığı, kaleye tahassun edenlerin de  
muhasarada oldukları…………………………………………………………….. 1092 
Karahisar’da başlayan yangının Müslümanların mahallesine  
de sıçradığı…………………………………………………………………………….. 1093  



VIII 
 

Ermenilerin sığındığı kaleye askeri kuvvet geldikten sonra  
tazyik edileceği………………………………………………………………………. 1097 
Karahisar-ı Şarki'de intizamın temin edildiği, kalede bulunanların  
toplarla te’dib edilmekte olduğu…………………………………………… 1099 
Askeri tarih dergisinde Karahisar olayları……………………………… 1101 
Ermeni isyanı esnasında harcanan, yanan ve isyancılarca zabtedilen  
silah elbise ve demirbaş eşyaların irsali talebi…………………………… 1106 
Sivas Valisi Muammer Bey'e Mecidi Nişanı verilmesi………………… 1110 
Karahisar-ı Şarki liva merkezinin Suşehri kazası merkezi olan  
Andiryas karyesine nakli kararına halkın tepkisi……………………….. 1114 
Karahisar-ı Şarki'nin bazı coğrafi idari ve sosyal nedenlerden  
dolayı Suşehri'ne nakli kararından sevinç duyulması……………….. 1118 
Suşehri’ndeki bazı köy isimlerinin değiştirilmesi………………………. 1120 
24.BÖLÜM 
ERMENİLERİN ÇIKARDIĞI YANGINLAR VE SONRASINDA  
YAŞANANLAR        1122 
Beyoğlu’ndaki yangından zarar görenlere yardım edilmesi……… 1123 
Karahisar’da zuhur eden yangın için komisyon teşkili……………… 1125 
Karahisar'dan Giresun'a giden cadde üzerindeki bir Ermeni  
hanesinde yangın çıkması……………………………………………………….. 1125 
Ermeni fesatçılarının çeşitli vasıtalarla Ermenileri yangın çıkarmaya  
teşvik etmeleri………………………………………………………………………… 1127 
Diyarbakır'da çarşıda yangın çıkması ve olaylar yaşanması……… 1129 
Karahisar’da Ermeni Mektebi'nde çıkan yangın………………………. 1130 
Giresun çarşısında çıkan yangın……………………………………………… 1133 
Yangından zarar gören yerlere yardım gönderilmesi……………… 1136 
Resmi dairelere Giresun’dan eşya gönderilmesi…………………….. 1137 
Yangın nedeniyle yer sıkıntısı çekildiğinden resmi daireler için  
yer temini………………………………………………………………………………. 1139 
Evi yanan Müftü Asım Efendi'ye ev verilmesi…………………………. 1144 
Karahisar’da Ermeniler tarafından yakılan evlerin tamiri için  
ödenek tahsisi…………………………………………………………………………. 1147 
25.BÖLÜM 
ERMENİ NÜFUSUNA AİT BİLGİLER     1149 
Sivas’da Ermeni nüfusunun sayılması……………………………………... 1149  



IX 
 

Ermenilerin bulunduğu vilayetlerde nüfus tesbiti yapılması……. 1151 
Canik Sancağı'ndaki nüfus mikdarı…………………………………………... 1158 
Ankara, Erzurum, Bitlis, Halep, Diyarbekir, Sivas, Trabzon,  
Mamuratülaziz ve Van vilayetlerindeki nüfus mikdarı………………. 1159 
Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbekir, Harput, Sivas, Halep  
ve Adana vilayetlerinindeki nüfus mikdarı………………………………... 1161 
Ermenilerin yoğun olarak bulundukları dokuz vilayetdeki  
nüfus mikdarı……………………………………………………………………………. 1163 
Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerindeki Ermeni nüfus  
miktarını gösterir liste………………………………………………………………. 1164 
Sivas’da Ermeni nüfusu ile sevk edilen ve kalanların miktarını  
gösteren cetvel…………………………………………………………………………. 1167 
Sivas’dan Cizre’ye sevk edilen ve sevke hazır Ermenilerin miktarı 1170 
Sivas dahilinde alıkonulan Ermeni miktarına ve saireye dair…….. 1170 
Sivas vilayeti dahilindeki Ermeni miktarına dair………………………… 1172 
Sivas'daki muhacir, mülteci, Rum ve Ermeni eytamının  
mikdarına vesaireye dair…………………………………………………………… 1174 
Karahisar mutasarrıfının kazadaki muhacir, mülteci, Rum ve  
Ermeni nüfusu hakkında verdiği bigiler……………………………………… 1179 
26.BÖLÜM 
ERMENİLERİN TEHCİRE TABİ TUTULMALARI   1180 
Amasya havalisi Ermenilerinin Kudüs’e vesair yerlere gitmek  
bahanesiyle Samsun’a toplandıkları…………………………………………. 1182 
Bir çok Ermeninin Der-saadet ve sair mahalle gitmek üzere  
Giresun'da toplandıkları…………………………………………………………… 1184 
Amasya, Merzifon, Tokat, Sivas vs. yerlerden Rusya’ya  
hicret eden Ermeniler………………………………………………………………. 1185 
Şakir Paşa'nın, Ermeni muhacirlerinin miktarını bildirmesi………. 1187 
Amerika'ya gitmesi için pasaport verilen Karahisarlı Ermeniler… 1188 
Lazkiye’ye gelen beşbin Ermeni için üç yüz çadırın itası……………. 1193 
Suşehri'ndeki Ermenilerin el-Cezire taraflarına gitmek  
üzere sevk edilecekleri…………………………………………………………….. 1195 
Ermenilerin sevkleri ve sevk sırasında vuku bulan olay……………. 1196 
Sivas'ta Ermeni ailelerine tecavüz edenlerin tedib edilmekte  
olduğu…………………………………………………………………………………….. 1204 



X 
 

Muhtelif yerlerden sevki lazım gelenler………………………………….. 1205 
Tehcir esnasında kaçanların durumu………………………………………. 1206 
Tehcirden geri dönenlerin durumu…………………………………………. 1207 
Geri dönmeyen Ermenilerin bıraktığı malların durumu…………… 1210 
Tehcirden avdet eden Çanakkaleliler……………………………………… 1212 
Memleketlerine dönen Adanalı Müslümanların tehcirden  
dönen Ermeniler gibi vergi affı istemesi……………………………….. 1216 
On bin kadar Ermeni'nin Kafkasya'ya götürülmek istenmesi… 1221 
27.BÖLÜM 
MUHTELİF KONULARA AİT BELGELER    1223 
Nubar Paşa'nın İslam haini olduğu………………………………………. 1224 

Sivas vilayetiyle ve genel durumla ilgili değerlendirme……….. 1230 

Sivas’da tutuklu Ermenilerin kaçırılması……………………………… 1233 

Merzifon Hapishanesi'nde bulunan yüz otuz dört Ermeninin  

tahliye edilmesi……………………………………………………………………. 1236 

Darende kasabasınya yaşananlar…………………………………………. 1238  

Rusya’nın Erzurum’da Mamanlara silah vermesi………………….. 1240 

Sigara paketleriyle yapılan propaganda……………………………….. 1241 

Sivas’da Ermeni tutukluların af talebi…………………………………… 1244 

Suç işleyen Ermeni memurların durumu……………………………… 1246 

SONUÇ………………………………………………………………………………. 1248 
KAYNAKÇA………………………………………………………………………… 1254 
DİZİN…………………………………………………………………………………. 1260 
 
 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

601 
 

14.BÖLÜM 

ANTRANİK HAKKINDA 

 
1866’da Şebinkarahisar’da doğan ve genç yaşında Ermeni 

komitesine katılan Antranik, bir Türk’ü öldürdüğü için hapse ayılmıştır. 

Ancak komite tarafından hapisten kaçırılarak Batum’a 

gönderilmiştir.  1890’dan sonra ismi duyulmaya başlanan (Baron) 

Vartian Antranik Bitlis ve Muş taraflarına geçerek çetesiyle buralarda 

türlü isyanlar yapmıştır. 

 

Antranik 1. Dünya Savaşında Rusların yanında Osmanlıya karşı 

girdiği çete savaşlarında ün yaparak Alay komutanlığına yükselmiştir. 

Antranikle ilgili belgeler incelendiğinde ve belgelerin zaman aralığı 

dikkate alındığında neredeyse bütün ömrünü çetecilikle geçirdiği 

anlaşılmaktadır. 
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1 Kasım 1914' te Rusların doğu sınırlarımıza saldırısı ile 1. Dünya 

Savaşı’na katılan Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde de savaşmak 

zorunda kaldı. Muhacir kafilesini koruyarak çekilen Halit Bey (Paşa) 

kuvvetleri daha Pazaryolu ilçesine varmamıştı ki, Ruslar 20 Şubat 1916 

tarihinde İspir' e girdi. Buradan ilerlemeye devam ederek 24 Şubat 1916 

günü Pazaryolu'nu aldı. Askerlerin büyük bir bölümü İspir ve 

çevresinden oluşmuş bulunan Çoruh müfreze komutan Halit Bey 

kuvvetlerinin büyük bir kısmını Karakoç Köyünde bir kısmını da Gökdere 

mevki’inde mevzilendirmişti.  

 

Pazaryolu'na giren Ruslar burada gecelerken düşmanın 

gafletinden istifade eden Gökdere'deki Türk Birlikleri gece yarısı 

Pazaryolu'na ani baskın yaparak Ruslara ağır zayiat vermiş Demirgöze 

Köyüne kadar geriye püskürtülmüşlerdir. Ertesi gün tekrar taarruza 

geçen Ruslar Pazaryolu'nu tekrar almışlardı. Bununla da kalmayarak 

Pazaryo’lu ve çevresindeki köylerden topladıkları erkekleri kurşuna 

dizmiş ve bir önceki günün intikamını almak maksadıyla bütün çevrede 

kadın erkek dememiş korkunç bir katliama girişmiş, sayısız insanı feci 

şekilde işkencelerle şehit etmişlerdir. Türk birliğinin yerini haber 

vermedikleri için Pazaryolu’ nda 65, kişiyi hunharca kurşuna 

dizmişlerdir. 

 

Rusların işgali ile birlikte Rusya'ya kaçmış olan Ermeniler de 

dönerek Hodiçor (Sırakonaklar) ve Mohurgot köylerinde oturan 

Ermenilerle birleştiler. Bilhassa Çamlıkaya bölgesi başta olmak üzere 

bütün köylerde en gaddar, en İnsanlık dışı işkencelere başlamışlardır. 

 

1917’de Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali’nden sonra Rusların 

geri çekilmesiyle birlikte daha önce onlarla birlikte Osmanlıya karşı 

savaşan Ermeniler kurdukları alaylarla bu kez Osmanlıya karşı tek 

başlarına savaşmaya ve katliamlar yapmaya başladılar. Söz konusu 
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Ermeni “Kasap Alayları” doğrudan doğruya taşnak komiteleri tarafından 

sevk ve idare ediliyordu. Liderleri, Ermenilerce general rütbesi verilen 

Antranik idi.67 Antranik aslen Şebinkarahisarlı olup, Van ve Bitlis 

taraflarındaki isyan hareketlerini de yönetmiş, Şebinkarahisar baskınına 

da liderlik etmiş kişidir. Birkaç defa da yurt dışına çıkıp tekrar Anadolu’ya 

gelmiştir.68   

 

Ayrıca Antranik’in çok aktif bir komitacı olduğu da 

görülmektedir. Bazı zamanlarda yurtdışına çıkarak orada işbirlikçileriyle 

görüşerek tekrar illegal yollardan geriye dönerek şekâvetine devam 

ettiği anlaşılmaktadır. Öyle ki bazı zamanlarda hükümeti tehdit 

etmekten de geri kalmamıştır. 

 

Antranik’in işbirliği içinde olduğu yabancı devlet yetkilileri 

vasıtasıyla hükümetten bir takım isteklerde bulunmuş, Bitlis ve 

Sason’daki olaylarda önemli rol almıştır. Amerika’dan Halep’e geçmeye 

çalışmış, Rusya’ya geçmiştir.  

 

15 Haziran 1915’de Ermeniler isyan ederek Şebinkarahisar 

kalesini işgal ettiklerinde Papaz Kırıh ile Baron Vartiyan Antranik 

isyancıların başındaydı. Osmanlı askerinin teslim olun uyarıları 

karşısında yaptıklarının yanlış olduğunu ve bir çıkmazda olduklarını fark 

ederek teslim olmayı kabul etmek isteyenler Papaz Kırıh ve Antranik 

tarafından kale içinde kurşuna dizilmiştir. 3 Temmuz 1915’de ise 300 

kişiden fazla bir Ermeni çete üyesi kaleden çıkarak kuşatmayı yardı ve 

                                                           
67 http://www.pazaryolu.gov.tr/default_B0.aspx?content=427 
68 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/29/ermeni-cete-lideri-
antranikle-ilgili-arsiv-bilgileri-1/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/29/ermeni-cete-lideri-
antranikle-ilgili-arsiv-belgeleri-bilgileri-2/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/ermeni-cete-lideri-
antranikle-ilgili-arsiv-belgeleri-bilgileri-3/ 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/29/ermeni-cete-lideri-antranikle-ilgili-arsiv-bilgileri-1/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/29/ermeni-cete-lideri-antranikle-ilgili-arsiv-bilgileri-1/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/29/ermeni-cete-lideri-antranikle-ilgili-arsiv-belgeleri-bilgileri-2/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/29/ermeni-cete-lideri-antranikle-ilgili-arsiv-belgeleri-bilgileri-2/
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Kıllıbaba Ormanları içinde izlerini kaybettirmeyi başardı. Daha sonra da 

Rus ordusuna katıldılar.69 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 227, Gömlek No: 106, 

Tarihi: 21 (Z) Zilhicce 1311 (25 Haziran 1894), Konusu: Ermeni komitesi 

reisi olup Talori cebelinde gizlenmiş bulunan Entranik adındaki şahsa 

mahsus yaptırılan bir kalpağın Rusya'dan gönderildiğine ve bir takım 

Ermeni fesadçılarının halen Talori cebelinde bulunduklarına dair 

Seraskerlik tahriri. 

 

                                                           
69 Yrd. Doç. Dr. Muammer Demirel, 1915 Şebinkarahisar Ermeni İsyanı 
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Hû 

Makam-ı Seraskeri Mektûbî Kalemi Hususi 

Ermeni komitesi reisi olub Talori cebelinde muhtefi bulunan 

(saklanan) Antranik nam şahs-ı şerire mahsus yaptırılan bir kalpak ile 

iskanbil ve birçok sigara kâğıd ve kibrid ve şeker gibi levazımın sevki içün 

gönderilen bir Ermeninin asakir-i şâhâne tarafından derdest olunarak 

tahkikat icra edilmekte olduğu Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyet-

i Celilesi’nden iş’ar olunması üzerine keyfiyyet fi 17 Zilhicce Sene (1)319 

(27 Mart 1902) tarihli tezkire-i hususiye-i acizanemle arz-ı hâk-i pâ-yi âlî 

kılınmışdı. Müşiriyet-i müşarün-ileyhadan bu kere varid olan 

telgrafnamede dahi mezkûr kalpağın komite reisi merkûm Antraniğe 

Rusya’dan suret-i mahsusada gönderilmiş olduğu tezahür ettiği 

(anlaşıldığı) ve Muş’un bakırcı esnafından olub bu kere derdest olunan 

Halmud mahdumu Şerak’ın nezdinde Ermeni  lisanıyla üzerinde Muş 

adalet perveran ibaresi menkuş (işlenmiş) bir mühür zuhur idüb icra 

olunan tahkikat-ı amika neticesi bildirileceği ve Muş’un Arak 

manastırıyla Norşin vukuatında ferceyab-ı firar olan Ermeni hazelesinin 

el-yevm Talori cebelinde bulundukları ve mugayir-i marzi-i âlî bir gunâ 

ahval vuku’una mahal kalmamak üzere iltizam-ı takayyüdat olunmakda 

bulunduğu Muş kumandanlığı vekâletinden bildirildiği iş’ar kılınmış ve 

Bâb-ı Âlî’ye malumat i’tası derdest bulunmuş olmağla ve icra olunmakda 

olduğu beyan olunan tahkikat neticesine dair vuku’ bulacak iş’arın arz-ı 

hâk-i pâ-yi âlî kılınacağı derkâr bulunmağla muhat-ı ilm-i âlî buyrulmak 

üzere arz-ı keyfiyete ibtidar kılındı. Ol-babda emr u irade efendim 

hazretlerinindir.  

Fi 21 Zilhicce Sene (1)319 ve fi 18 Mart Sene (1)318 (31 Mart 1902) 

Serasker Rıza   

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 271, Gömlek No: 26, Tarihi: 

19 Şaban 1319 (1 Aralık 1901), Konusu: Bitlis’deki manastırda gizlenen 

Ermeni eşkıyası ve Antranik nam eşkiya reisi, Sason ve Muş Ovası’nda 

meydana gelen vukuatın kendileriyle alakası olmadığı ve Ermenilerin 
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bundan mağdur olduklarını vali, kumandan ve konsoloslar tarafından 

imzalı ve mühürlü bir talepname ile hayatlarının temini ve afv-ı aliye 

mazhariyetleri temin olunsa bile manastırdan çıkmama taleplesrinin 

kabulünü istedikleri. (Bitlis) 
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20 Şaban 1319 (2 Aralık 1901) 

Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne 

Muş Murahhasa Rahip ve Polis Komiseri Mikdad Efendi bu sabah 

manastıra gönderilerek şimdi avdet eylediler verdikleri jurnalde 

Antranik reis-i nam eşkıya ile rüfekası Sason’sa ve Muş ovasında öteden 

beri olan vukuat Ermeni eşkıyasına yani kendilerine atv ve isnad 

olunduğundan ve halbuki onlar da hiç müdâhalâtı olmayub Ermeniler 

ma’zur (özürlü) olduklarından bahisle vukuat-ı mezkûrenin kendileri 

tarafından yapıldığına dair vâli ile kumandan canibinden ve konsoloslar 

tarafından mahtum (mühürlü) ve mahsun (sağlam) olarak taraflarına bir 

varaka (yazı) i’tasını ve hayatlarının te’mini hakkında verilecek kararın 

dahi tebliğini talep eyledikleri ve olunan nesâyıh-ı is’af etmedikleri 

gösterilmiş, bunlar kendi re’leriyle hareket ettikleri silahları illeriye 

virenlerin re’leriyle hareket ettikleri ifade ve his ettikleri varaka verildiği 

halde nail-i afv olsalar bile manastırdan çıkmayacaklarını ima eder 

tavırlar dahi irâe eyledikleri murahhasalarla komiser tarafından şifahen 

beyan olunmuş olduğu ve ablukaya devam ettirimekde bulunduğu 

maruzdur.   

18 Teşrin-i sâni 1317 (1 Aralık 1901) 

Bitlis Valisi Hüsnü 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 281, Gömlek No: 156, 

Tarihi: 28 Ma (Mayıs) 1318 (10 Haziran 1902), Konusu: Eşkıya reisi 

Antranik’in Rusya’ya gideceği ve yerine başka biri geleceği yolundaki 

şayia üzerine tarassudata daha fazla itina gösterilmesi lüzumu ve 

Manok namındaki bir Ermeni’nin Sason’a şeker, sigara ve iskambil 

kâğıtları gibi şeyler taşırken derdest olunduğu. (Bitlis) 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

15 Mart Sene 1318 itare-i sabah (sabah acele gönderildi) Reis-i 

eşkıya Antranik’in Rusya’ya gideceği yerine diğeri geleceği sözü bir 

mah evvelce mesalih olarak eşkıya muhbiri olan mevaki me’murlarınca 

bir kat daha tarassudata i’tina ettirmekde bulunmuş ise de bu kere 

şayiat buralarca ekseriya ihtira’ (evvelce keşfolunmamış) ve icad (yeni 

keşfedilmiş) olunmakda olmasına ve…  
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…Manok namında bir Ermeni Sason’a bir kalpak ve bir mikdar şeker ile 

sigara ve isgambil kâğıdları misillü şeyler nakil eder iken der-dest olunub 

ancak merkûm eşya-yı mezkûre kendisinin olmadığını iddia ettiğinden 

li-ecli’l-tedkik iş esasen haiz-i ehemmiyet görülmesine binaen arz-ı 

malumat olunmuş idi. Mamafih netayiç-i husulenin ileride arz kılınacağı 

maruzdur. Ferman.  

Fi 28 Mayıs Sene 1318 (10 Haziran 1902)  

Bitlis Valisi Hasan 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 622, Gömlek No: 33, 

Tarihi: 23 Şevval 1321 (12 Ocak 1904), Konusu: Bin Ermeni eşkıyasının 

silahlı olarak Sason Kazası’nda toplandıkları ve kaymakam ile 

memurların firar ettikleri şeklindeki haberlerin doğru olmadığı; bu ve 

benzeri haberlerin neşredildiği Londra gazetelerinin Memalik-i 

Şahaneye sokulmaması; ayrıca haberlerle ilgili olarak gereken tekzip 

muamelesinin icrası. Sason Kazası ve Talori’de maiyyetlerinde bir 

takım Ermeni eşkıyası bulunan Antranik ve Varşak isminde iki müfsit 

için asker sevkine gerek olmadığı; mevcut zabıta kuvveti ile lazım gelen 

tedbirlerin alınması. 

 
Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadâret-penahiye 

Marûz-i çaker-i kemineleridir 

Selanik’den mevrud bir “Roter” telgrafnamesinde mühem bir 

Bulgar çetesinin Kumanova kurbunda memâlik-i şâhâneye tahaddi ettiği 

(meydan okuduğu) ve Der-saadet’den meb’hus diğer bir telgrafnamede 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0022.jpg
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memalik-i şahânedeki Ermenilerin Kafkasya’da Rusya tarafından tahdid 

olunan milletdaşlarının menafi’ini muhafaza esbabına tevessül etmek 

üzere hatta piskoposlar beyninde (arasında) bile akd ictima’ etmelerine 

me’mûrîn-i Osmanîye tarafından mümana’at olunduğu muharrer idiğü 

ve mesalih (silahlı) bin Ermeni’nin Sason kazasında tecemmu’ ettikleri 

ve kaim-makam-ı kaza ile diğer me’murinin oradan firar ettiği ve Muş’da 

azim bir heyecan hükümferma olduğu diğer bir Roter telgrafnamesinde 

beyan olunmakda idiğü mutazammın Londra sefaret-i seniyyesinden 

ahz olunan 11 Kanûn-i sâni Sene 1904 tarihli ve 11 numerolu telgrafının 

tercemesi leffen takdim ve zikr olunan “Roter” telgrafnamelerini neşr 

eden Londra gazetelerinin efrenci (Frenk-Fransız) Kanûn-i sâni’nin 

onbiri tarihli nüshalarının memalik-i şâhâneye men-i idhali zımnında 

ale’l-usul muamele-i mukteziye icra fıkra-i ahirenin tekzibi lüzumu 

cevâben sefaret-i müşarün-ileyhaya tevcih ve inba edilmiş olmağla emr 

ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

Fi 23 Şevval Sene 1321 ve fi 30 Kanûn-i evvel Sene 1319 (12 Ocak 1904) 

Hariciye Nazırı Bende Tevfik 
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Hariciye Nezaretine 11 Kanunisani Sene 1904 tarihiyle Londra 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 11 numerolu telgrafnamenin 

tercemesidir. 

 

Şehr-i halin dokuzu tarihiyle Selanik’den mevrud bir 

telgrafnamesine nazaran mühem bir Bulgar çetesi Kumanova kurbunda 

memalik-i şahaneye tahaddi etmiş (meydan okumuş) imiş. 

Kanunisani’nin beşi tarihiyle Der-saadet’den mevrud diğer bir “Roter” 

memalik-i şahânedeki Ermenilerin Kafkasya’da Rusya tarafından tahdid 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image003.jpg
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olunan milletdaşlarının menafi’ini muhafaza esbabına tevessül etmek 

üzere hatta piskoposlar beyninde (arasında) bile akd ictima’ etmelerine 

me’mûrîn-i Osmanîye tarafından mümana’at olunduğu muharrerdir. 

Kanunisani’nin sekizi tarihiyle yine “Roter” şirketi tarafından vürud eden 

telgrafnamede mesalih bin Ermeni’nin Sason kazasında tecemmu’ 

ettikleri (toplandıkları) ve kaim-makam-ı kaza ile diğer me’murinin 

oradan firar ettiği ve Muş’da azim bir heyecan hükümferma olduğu 

(hüküm sürdüğü) beyan olunur. 

 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Maruz-i çaker-i kemineleridir ki 

Sason cebelindeki Ermeni eşkıyasının teşebbüsat-ı harekâtı 

hakkındaki istidlaatı ve Arşan namında bir habis ile on dört kişiden ibaret 

rüfekayı şekâvetane dair bazı ifadatı havi Bitlis vilayetinden iki kıt’a 

telgrafnamenin suretleri tesri-i muamelat komisyonu ifadesiyle li-ecli’l-

malumat leffen takdim kılınmış ve iş’arı merkûmenin hemişe tecessüs 

(gizlice araştırmak) harekâtıyla mugayir-i marzi’ ahvale meydan 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image0041.jpg
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verilmemesi cevaben vilayat-ı müşarün-ileyhaya tavsiye edilmiştir. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

Fi 6 Zilkade Sene 1321 ve fi 12 Kanûn-i sâni Sene 1319 (24 Ocak 1904)  

Nazır Umûr-ı Dâhiliye 

 

 
 

Bitlis vilayetinden alınan telgrafnamenin suret-i tercemesidir. 

Ermeni hazelesinin (kalleşlerinin) Muş’un hane köylerinden 

topladıkları zehâiri cebele (dağa) sevk ve iddihar etmekde 

(biriktirmekte) oldukları ve hazele-i merkûme Ermenilerin eli silah 

tutanlarını kendilerine ilhak ile şuriş ika’ına tasaddi idecekleri (kargaşalık 

oluşturmaya kalkışacakları) istihbar kılındığı geçende Muş 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image005.jpg
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mutasarrıflığından iş’ar olunmuş ve maddenin ehemmiyetine mebni bu-

babda taraflıca icra-yı tahkikat olunması lüzumu cevaben tavsiye 

kılınmışdı. Mezkûr mutasarrıflığındanbu kere tahrirata melfuf polis 

me’murlarının jurnali suretinde hazelenin nüzulünden evvel köylerden 

zahire, koyun, yağ, çul, keçe gibi şeyler toplayub götürdüklei ve oradaki 

Ermeni köylerinin ileri gelenlerini silah tedarikine icbâr ederek bunların 

öteden beriden mübayaa ettikleri (satın aldıkları) dört köyden birkaç 

Ermeni fesadeye iltihak maksadıyla cebele götürdükleri çalında bahar 

mevsiminde lüzum görülürse istenilecekleri yolunda aldıkları cevâb 

üzere avdet eyledikleri ve fesadenin şuriş (kargaşa) çıkaracaklarına dair 

malumat alınamadığı gösterilmiş ve hemişe (devamlı) teyakkuz üzere 

bulunularak harekât-ı ha’inane vukuuna imkân bırakdırılmaması lüzumu 

ekiden (sağlam bir şekilde) mutasarrıflığa tebliğ olunmuş olduğu 

maruzdur. 

 
Bitlis vilayetinden alınan şifreli telgrafname suretidir 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/11/image006.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

616 
 

Ermeni eşkıyayı meşhuresinden müsalihan yirmibeş kişi 

Sason’un Şinin karyesiyle Kulb kazasının Kiğı Mansur karyesine giderek 

orada mutavattın temurcü Ermeni Makrud ile biraderini esliha-i cariha 

yapmak içün Senin karyesine götürdükleri ve merkum Makrud ve 

biraderinin hanesi eşyasını Kığı Mensur İslamlarından ondört kişiye 

tahmilen (yükleyerek) Şinin karyesine sevk ederek zikr olunan ondört 

adamın o günün akşamı hanelerine avdet eyledikleri ve eşkıya-yı 

merkûme size pantalonlu ve mülazım formalı Bitlisli Ersan namında bir 

çavuş refakatinde olub bunlardan bazısının silahı mavzer tüfenkli olduğu 

Kulb kaim-makamlığının iş’arına atfen Kiğı mutasarrıflığı vekâletinden 

bildirilmiş ve bu babda icra-yı tahkikat ile alınacak malumatın inbası 

mutasarrıflığa yazılmış olduğu maruzdur ferman. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 320, Gömlek No: 102, 

Tarihi: 11 Kanun-i-sâni 1319 (14 Ocak 1904), Tarihi: Ermeni Eşkıya Reisi 

Antranik’in bir grup eşkıya ile Sason havalisinde bulunduğu, Sason 

kaymakamı hastalıktan dolayı Ahlat’ta hanesinde bulunduğundan 

Sason’daki işlerin kaymakam vekili vasıtasıyla yürütülmesi üzerine 

Sason Kaymakamlığı’na Süleyman Faik Bey’in tayin edilmesi gibi bir 

dizi önlemler alınması gerektiği. (Bitlis) 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Cevap 7 Kanun-i sânî 1319 Vilayetden evvel ve âhir vuku’ bulan 

maruzattan malûm-ı âlî-i nezaret-penâhileri buyurulduğu üzere 

…………Ermeni eşkıyası sergerdelerinden Antranik nam habis ile 

beraber vakıa bir mikdar Ermeni hazelesi Sason cebelinde (dağında) 

mevcutdur. Fakat Sason’a asker sevki takibat-ı icrası muvakkaten ve 

maslahaten muvafık görülememesine mebni Birlikova cihetine 

vürudları halinde dağdağasızca tenkilleri (cezalandırılmaları) içün zaman 

ve fırsat gözetilmekte ve şimdiye kadar bir tarafa asker ve top sevk 
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olunarak müteenniyâne (zahmetlice) hareket olunmaktadır. Hal böyle 

iken Avrupa gazetelerinin neşriyat-ı vakıası makasıd-ı hainaneden 

münbais olmak tabiidir. Mevkian bu kadar haiz-i ehemmiyet olan bir 

kazada muktedir bir kaim-makam bulundurulması lazımeden olub 

halbuki kaim-makam-ı sabık Cevded Efendinin melâzkerde (sığınılacak 

yer) tahammül-i me’muriyetden Sason Kaim-makamlığı vekâletle idare 

edilmekde… 

 
…ve  vekâlette bulunan ….Müdiri İsmail Bey ise düçar olduğu hastalık 

ilcasıyla bir müddetden berû Ahlat dâhilindeki hanesinde bulunmakda 

ve el-yevm umum-ı idare-i kazaya bakmakda (bugün halen kaza 

idaresine bakmakta) olan müfreze-i askeriye zâbîtanı dahi kalbindeki 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

619 
 

bölüğüne iltihak içün oradan hareketine cihet-i askeriyeden emr 

verilmekde olmasına ve böyle mühim ve mu’tena bir kazanın tûl-i 

müddet vekâletle idaresi arzuyu âli-i fehimânelerine gayr-i muvafık ve 

kaim-makamlığın bir yedd-i iktidara tevdi’i elzem olub hayli vakitden 

berû Genç ve Muş tahrirat müdir vekâletinde bulunan ve ahval ve 

emzice-i mahalliyeye (mahalli özellikler) kesb-i vukuf eylemiş olan 

erbâb-ı liyakat ve kifâyetden Süleyman Faik Efendi’nin mezkûr kaim-

makamlığına asaleten ta’yini münasib mütalaa olundukda bulunmasına 

nazaran icabının icrasıyla muktezâ-yı emrin i’tası menut-ı müsaade-i 

hidivv-i samileridir. Ferman.  

Fi 11 Kanun-i-sâni Sene 1319  

Bitlis Vali Vekili Muş Mutasarrıfı Mehmed 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 161, Gömlek No: 8, 

Tarihi: 2 Zilkade 1321 (20 Ocak 1904), Konusu: Ermeni 

serkerdelerinden Antranik’in riyasetindeki bir hayli eşkıyanın Soson 

dağlarında dolaşmakta olduğu ve bunların derdesti için top ve asker 

sevkedildiği hakkında gazete haberleri ile ilgili malumat itası. 
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Bitlis Vilayeti Makamına Şifre 

Yazıla 

7 Kanun-i-sâni Sene 1319 (2 Zilkade 1321-4 Ocak 1904) 

Ermeni sergerdelerinden Artranik’in taht-ı riyasetinde bir hayli 

eşkıyanın Sason dağlarında dolaşmakda oldukları ve bunların der-desti 

içün cihet-i askeriyeden birkaç topla asker sevk olunduğu Avrupa 

gazetelerinde görülmüştür. Şu hususa dair olan malumat ve 

tefahhusâtın (araştırmaların) serian inbası komisyonun ifadesiyle 

muntazırdır (beklenmektedir). 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No:322, Gömlek No: 89, 

Taraihi: 6 Şubat 1319 (19 Şubat 1904), Konusu: Ermeni eşkıyasından 

Antranik ve avenesinin Muş yakınlarındaki Tapik karyesinde 

Müslüman ahaliye karşı uyguladığı muameleden bahisle hazelenin 

tasavvur ettiği mazarratın engellenmesi. (Bitlis) 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

...Ermeni eşkıyası gerdelerinden Antranik nam baim mesalih otuz nefer 

avanesiyle beraber Muş’a dört saat mesafe İslam ve Ermeni mahluten 

(karışık olarak) sakin olan Tapik karyesine  gelerek İslamların ileri 

gelenlerini nezdine bi’l-celb umumiyette İslam mahallesine giderek 

müdafa ve muhafazaya elverişli olan hanelere duhul ve ikamet 

eyledikleri, İslamların çoluk çocuğunu kâmilen Ermeni mahallesine 

sevk  ettirdiği karye-i mezkûreden firaren (kaçarak) gelen iki İslam’ın 

ifadesine atfen Muş mutasarrıflığından şimdi alınan telgrafnamede iş’ar 

ve bunların suret-i harekâtını tevsi-i daire-i şekâvet fikrinden münbais 

olduğu ilaveten izbâr kılınmış ve hazelenin ika’ını tasvir eylediği 

mazarratın men’ini kâfil olacak tedabir ve tagayyüratta zerre kadar 

kusur olmaması derhal mezkûr mutasarrıflığa baliğ olunmuş olduğu 

maruzdur ferman.  

Fi 6 Şubat 1319 (19 Şubat 1904)  

Bitlis Vali Vekili Zabit Rafet 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 163, Gömlek No: 49, 

Tarihi: 05 Zilhicce 1321 (22 Şubat 1904), Konusu: Ermeni eşkıyasından 
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Antranik’in Cebel’deki Tapik karyesindeki zulümlerinden dolayı 

intikam alma ihtimali olduğundan yeterli asker sevk edilmesi talebi. 

 
Hû 

Bitlis vilayeti vekâletinden alınan şifreli telgrafname 

Bâb-ı Âlî Dâire-i Umûr-ı Dâhiliye Mektûbî Kalemi / Aded 

 

Ermeni eşkıyası sergerdelerinden Antranik nam baim (cahil) 

mesalih otuz nefer avanesiyle beraber Muş’a dört saat mesafede vaki 

ve İslam ve Ermeni mahluten (karışık) sakin olan Tapik karyesine gelerek 

islamların ileri gelenlerini nezdine bi’l-celb umumiyetle İslam 

mahallesine giderek müdafa ve muhafazaya elverişli olan hanelere 

duhul ve ikâmet eylediği ve İslamların çoluk çocuğunu kâmilen Ermeni 

mahallesine sevk ettirdiği karye-i mezkûreden firaren sakin iki İslam’ın 

ifadesine atfen Muş mutasarrıflığından şimdi alınan telgrafnamede iş’ar 

ve bunların şu suret-i hareketi tevsi-i daire-i şekâvet fikrinden münbais 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0037.jpg
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(çıkan) olduğu ilaveten izbâr kılınmış ve hazelenin ika’ını tasvir eylediği 

(yaptıklarını anlattığı) mazarratın men’ini kâfil olacak tedabir ve 

tagayyüratta (değişime) kadar kusur olunmaması derhal mezkûr 

mutasarrıflığa tebliğ olunmuş olduğu maruzdur. Ferman 

Fi 6 Şubat 1319 (19 Şubat 1904) Vali Vekili Naib Ra’fet 

Komisyona Fi 7 Şubat Sene 1319 (20 Şubat 1904) 

 
Hû 

Muş Mutasarrıflığından alınan şifreli telgrafname 

Bâb-ı Âlî Dâire-i Umûr-ı Dâhiliye Mektûbî Kalemi / Aded 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00414.jpg
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Ermeni eşkıyasından Antranik otuz nefer avanesiyle Cebel’de 

vaki Tapik karyesine beş gün evvel gelerek yirmi kadar İslam hanelerini 

zabt ve ileri gelenlerinden yedi neferini tevkif ve mezkûr hanelerin iki 

yüzü mütecaviz ailelerini iki Ermeni hanesine yerleştirdiği ve kura-yı 

Hristiyaneden beş yüz mikdarı eşhas-ı müselliha Antranik’e iltihak 

eylemelerini müteakib güya üzerlerine asakir-i şâhâne ve hafif süvari 

alaylarının gelmekde olduğu cihetiyle yolları tutmak üzere Gürün’e 

giderek Tapik’de Antranik’le yüz nefer avanesi kaldıkları vekâlet-i 

çakeriden 5 ve 6 Şubat Sene 1319 tarihlü telgrafnamelerle Bitlis vilayet-

i vekâletine arz olunmuş ve marrü’l-arz mevkufinden bu kere gelen iki 

neferin ifadesinden ve Muş’a muvasalat-ı abidanemle edilen tahkikata 

nazaran Tapik ve sair karyeler Ermenilerinin iltimasıyla Muş’a gitmemek 

ve diğer köylere azimet eylemek üzere zükur aile-i İslamiye-i fesadenin 

Muş’dan aldığı bir mektub üzerine esnâ-yı rahda kendüleri takip 

olunarak aile halkını gerüye iade ettirüb kendüleri firar eyledikleri 

serbest bırakdıkları sırada Çeto nam şahıs Antranik’i bırakmayarak 

bıyığını yolduğu yolduğu boğazını da yandırdığu ve yüz bu kadar 

hayvanatı zebh (kesme) ve kusuruna damga darp olunduğu 

anlaşılmıştır. Eşkıya-yı merkûmenin şu harekât-ı tecavüz-i 

şeniatkârânesine karşu aşayirce heyecân zuhuru ve bunun neticesi 

olarak ahz-ı intikam etmeleri muhtemel olmağla mugayyir-i marzi-i âli 

halin hudûsüne (yeniden meydana gelme) mahal ve imkân kalmamak 

ve icab eden nikata (noktalara) sevk ve ta’yin edilmek üzere evvelce de 

arz olunan asakir-i şâhânenin buraya i’zamı (gönderilmesi) menut-ı re’y-

i ve ferman-ı âli buyurulduğu maruzdur.  

Fi 8 Şubat Sene 1319  

Muş Mutasarrıfı Mehmed 

 

Osmanlı hükümeti 1901 yılında Sason’un idaresini düzene 

koymak için Taluri ve Şenik tepelerinde kışla yapmaya karar vermiş, 

Ermeniler bu projeye karşı çıkmıştır. 
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Bu isyanlar 1903 tarihinin sonlarından itibaren bölgede her 

tarafa yayılmaya başlamıştır. 13 Nisan 1904 yılında üzerlerine asker sevk 

edilince tutunamayarak Kafkasya’ya kaçmak zorunda kalmıştır. 

 

1929 yılında Beyrut’ta yazılmış olan Ermeni kaynaklı bir kitapta 

belirtildiğine göre 14, 16, 22 Nisan’da, 2 Mayıs’da ve 17 Temmuz’da 

yapılan çarpışmalarda 1000’den fazla Türk ölürken sadece 19 Ermeni 

ölmüştür.70 

 

Arşiv Fon Kodu: HR. SYS. Dosya No: 2760, Gömlek No: 34, 

Tarihi: 10 Ağustos 1904 Konusu: İsyancı Antranik ve yardımcılarının 

yabancı devlet temsilcilerine, Ermeni vilâyetlerine Hristiyan vali tayin 

edilmesi v.s. şeklinde isteklerini bildiren muhtıra verdiklerinin basında 

neşrolunduğu, İngiliz Hariciyesi’nin böyle bir muhtıra gelmediğini 

kesinlikle bildirdiği hakkında Londra Sefâreti tahriratı. 

 

 

                                                           
70 Gürün, Kâmuran; Ermeni Dosyası, TTK Basımevi, Ankara 1983, s-166,167, 
http://www.ermenisorunu.gen.tr/türkce/sorun/isyan8.html 

http://www.ermenisorunu.gen.tr/t%C3%BCrkce/sorun/isyan8.html
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Tiflis’den gelen rapor doğrultusunda; Antratik ve diğer isyan 

liderleri, büyükelçilerine iletmek için söz vermiş Avrupa konsoloslarına 

önerge sunmuşlardır. Önergedeki istekler arasında  Hristiyan vali-

generalinin yetkisiyle düzenlenmiş bir tayin vardır, bir Türk konusu 

değildir; savaş vergisinin yürürlükten kaldırılması ve modern tüfeklerle 

silahlandırılmış Ermeni köy korucularının tayinidir. İsyan hareketinin 

Ermeni illeri boyunca yeniden patlak vereceği belirtilmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 624, Gömlek No: 33, 

Tarih: 08 Cemaziye’l-ahir 1322 (20 Ağustos 1904), Konusu: Ermeni 

eşkıyası reislerinden Antranik ve diğerlerinin ıslahatla alakalı fikirlerini 

bölgedeki ecnebi konsoloslara ilettikleri şeklinde Daily Chronicle 

Gazetesi’nde çıkan haberle ilgili olarak yapılan tahkikat. 

 
Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi 

Erzurum ve Bitlis Vilayetlerine Şifre 

Fi 7 Ağustos Sene 1320 

Şaki-i meşhur Antranik ile diğer rüesâ-yı usât (asilere reislik 

edenler) bazı ıslahat talebini havi bir muhtırayı mensub oldukları 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00413.jpg
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sefaretlere gönderilmek üzere oradaki konsoloslara verdikleri İngiliz 

matbuatından Deily Khronicle Gazetesinde münderiç olmağla sahih 

olub olmadığının serian bi’t-tahkik inbası muntazırdır. Bitlis vilayetine de 

yazılmışdır.  

 

 
 

Erzurum vilayetinden varid olan şifre telgrafname 

Cevap 7 Ağustos Sene 1320 Emr u irade-i celile-i hidivanelerine 

tevfikan buradaki konsolosları birer vesile ile görüb kendilerine hiss 

ettirmeksizin istizah-ı keyfiyet eyledim. Rusya ve Fransız konsoloslarının 

bu babda malumatları olmadığı anlaşılmış ise de Sason ile civarının 

Ermenilere terkin-i intaç edecek bazı mutalebe mutazammın olmak 

üzere altı maddeden ibaret bir muhtırayı şaki-i merkum Antranik ile 

rüfekasının Muş’da bulunan İngiliz ve Fransız konsoloslarına verdikleri 

mahallinden aldığı malumata binaen buradaki İngiliz konsolosunun 

ifade eylediği maruzdur. Ferman.  

 

Fi 10 Ağustos Sene 1320 Erzurum Valisi Nazım Şifreye vürudu 11 minh 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0069.jpg
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Hariciye Nezaretine 10 Ağustos Sene 1904 tarihiyle Londra 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 305 numerolu tahriratın tercemesidir. 

 

Daily Khronicle Gazetesinin dünkü nüshasında münderiç olub 

Fransızca tercemesiyle beraber leffen takdim kılınan bir fıkrada Ermeni 

eşkıyası rüesasının (şeflerinin) bazı ıslahat talebini havi bir muhtırayı 

mensub oldukları süferaya li-ecli’l-irsal ecnebi konsoloslarına i’ta 

eylemiş oldukları beyan olunur ise de böyle bir muhtıraya dair hariciye 

nezaretince bir güna malumat olmadığı nezaret-i müşarün-ileyhadan 

tahkik kılınmışdır.Emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 

 

Daily Khronicle Gazetesinin 9 Ağustos Sene 1904 tarihli 

nüshasında münderiç melfuf fıkranın tercemesidir. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0083.jpg
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Antranik ile diğer rüesâ-yı usatın ecnebi konsoloslarına bir 

muhtıra i’ta eylemiş oldukları ve işbu muhtıranın kendi süferalarına irsal 

eyleyeceği konsoloslar tarafından va’d edildiği ve bunda Ermenilerin 

sakin oldukları vilayat-ı şahane içün hadd-i asgari olarak taleb olunan 

ıslahatın basd u temhid edildiği ve bu ıslahat meyanında teba’-i devlet-i 

aliyyeden olmamak üzere bir Hristiyan valinin devletler canibinden nasb 

ve ta’yini ile bedel-i askeriyenin ılgası ve yeni tüfenklerle mesalih 

(donatılmış, silahlandırılmış) Ermeni köyü bekçileri ta’yini taleb edilmiş. 

Ve iş bu muhtıraya bir cevâb-ı muvafık i’ta olunmadığı takdirde 

Ermenilerin sakin oldukları vilayat-ı şahânenin bir başından öbür başına 

kadar harekât-ı isyaniyenin yeniden ser-nümâ-yı zuhûr olacağı (baş 

göstereceği) ihtar kılınmış olduğu Bitlis’den iş’ar olunur. 

 
Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadaret-penâhilerine 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir 

Ermeni eşkıyası rüesasının bazı ıslahat talebini havi muhtırayı 

mensub oldukları süferaya li-ecli’l-irsal ecnebi konsoloslarına i’ta 

eylediklerine Daily Khronicle Gazetesinde münderiç fıkranın Fransızca 

tercümesiyle beraber gönderildiğini ve böyle bir muhtıraya dair İngiltere 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0102.jpg
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Hariciye Nazırınca bir güna malumat olmadığı nezaret-i müşarün-

ilehadan tahkik kılındığı şamil Londra sefaret-i seniyyesinden ahz olunan 

10 Ağustos Sene 1904 tarihlü ve üçyüzbeş numerolu tahrirat 

melfufunun tercümeleri leffen takdim kılınmağın emr ü ferman hazret-

i veliyyül emrindir. 

Fi 7 Cemaziyelahir Sene 1322 ve fi 7 Ağustos sene 1320 

Hariciye Nazırı Bende (Ahmet Tevfik Paşa) 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 549, Gömlek No: 29, 

Tarihi: 19 Cemaziyelahir 1323 (21 Ağustos 1905), Konusu: Amerika’dan 

Haleb’e gelmiş olan Ermeni müfsitlerinden Antranik’in hakkında. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0141.jpg
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Saderet-i Uzma Mektubî Kalemi 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 18 Cemaziyelahir Sene 1323 ve fi 7 Ağustos Sene 1321 

 

Ermeni fesadesinden Antranik namındaki şahsın fesadeye iltihak 

itmek üzere Amerika’dan gelerek Haleb’e muvasalat itmek üzere Kilis ile 

İskenderun arasında Ömer Ağa mevkiinden hareket ettiği kendisini belli 

etmemek içün bir takım Ermeni aileleriyle birlikte bulunduğu ve Haleb’e 

uğradığına nazaran Urfa Siverek tarikiyle Muş ve Bitlis cihetlerine 

gideceği anlaşıldığı Kiğı (Bingöl) taburunun sevkine me’mur kaim-

makam İbrahim Bey’in iş’arına atfen Dördüncü Ordu-yu Hümayun 

Müşiriyet-i Celilesinden bildirildiğine vemerkûmun ne veçhile memalik-

i şâhâneye dâhil olduğunun tahkik ve der-dest celb ve Adana fevkalade 

kumandanlığı vekâletine yazılmakla beraber müşiriyet-i müşarün-

ileyhaya Diyarbekir, Mamuretü’l-aziz ve Bitlis vilayetlerine de vesâyâ 

(vasiyet) ifâ kılındığına dair 17 Cemaziyelahir Sene 1313 tarihli ve 1341 

numerolu tezkire-i âliyye-i ser-askeri leffen savb-ı devletlerine tesyir 

kılınmış olmağla (gönderilmekle) icab idenlere taraf-ı devletlerinden de 

vesâyâ-yı acile ve tekidat-ı lazıme icrasıyla merkumun behemehal ele 

geçirilmesi esbabının istikmaline ve neticesinin inbasıyla melfufların 

iadesine himmet. 

Ba işaret-i âliyye-i hazret-i mektûbi 

 

Antranik’le ilgili bir tahkikat neticesi yapılan araştırmada Sivas’la 

ilgili bir malumata rastlanmadığı belirtilmişti. Oysa Antranik’in Suşehir’li 

olduğu Ermenilerin mezalimleri bölümünde görmüştük. Diğer taraftan 

Antranik’in Şebinkarahisarlı olduğuna yönelik de bilgiler bulunmaktadır. 

Bu durumda birden çok Antranik’in olması söz konusudur. 

 

Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 610, Gömlek No: 141, Tarihi: 17 

Teşrin-i-evvel 1323 (30 Ekim 1907), Konusu: Bir müddet Sivas'da 
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ikamet etmiş olsalar da Sorpak ve mahdumu Antranik'in Sivas'la 

ilişkilerine dair herhangi bir malumata rastlanılamadığı. 

 

 
 

Hû 

Sivas Vilayet-i Celilesi’ne 

Cevap 12 Eylül Sene 1323 Sorpak ve mahdumu Antranik’in 

Muhsine Hatun Mahallesinde bir müddet ikâmet eylemişler ise de 

Antranik’in esba-ı izamına ve buraca bir güna eyleşiklikleri bulunduğuna 

dair kayd u malumata dest-res olunamamıştır. Ol-babda. 
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Sivaslı Hayk Vartanyan Efendi 1909 yılında Sivas’da Antranik 

isminde bir gazete basmak üzere matbaa açma talebinde bulunmuştur. 

Talebi olumlu görülerek gerekli ruhsat işlemlerinin ikmali için prosedür 

işletilmiştir.  

 

Hayk Vartanyan Efendinin gazetesini koyduğu Antranin ismi 

dikkat çekicidir. Nedeni aslen Karahisar-i Şarkili olan Antranik isimli bir 

çetecinin ismi olmasındandır. Ermenilerde Antranik ilk doğan erkek 

çocuğuna verilen bir isimdir aynı zamanda.  

 

Antranik kurduğu çetelerle yıllarca Osmanlıya karşı savaştığı için 

Ermeniler tarafındana milli kahramanları olarak görülmektedir. Birinci 

Dünya Savaşında Antranik teşkil ettiği alayla Rus Ordusunun yanında 

Osmanlıya karşı da savaşmıştır. Kendisi General Antranik olarak da 

anılmaktadır. Bu nedenle Ermeni isyan hareketlerinin yoğun olduğu bir 

dönemde adına gazete çıkarılmış olması manidardır.  



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

634 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2758, Gömlek No: 2, Tarihi: 

11 Safer 1327 (4 Mart 1909), Konusu: Sivaslı Hayk Vartanyan Efendi'ye 

kendi adıyla bir matbaa tesis etmesi için ruhsat verildiğinin ve 

Antranik Gazetesi'nin ruhsatname harcının vezneye teslim edildiğinin 

Sivas Vilayeti'ne bildirilmesi. 

 
Sivas’da Hayk Vartanyan namıyla bir matbaa te’sisine 

me’zûniyet i’tası Sivaslı Hayk Vartanyan Efendi tarafından istid'a kılındığı 

Sivas vilayetinin idareyi çakeriye havale buyurulan 9 Teşrin-i-sani Sene 

(1)324 ve 17 Kanun-i-sani tarihli ve 179 ve 255 numerolu 

muharreratında iş’ar edilmiş olmasıyla muma-ileyh namına tanzim 

olunan melfuf ruhsatnamenin vilayet-i müşarün-ileyhaya irsali ve evrak-

ı müteferria meyanında bulunan tezkere-i Osmaninin iadesi ile beraber 

ruhsatname zirine (altına, aşağısına) yüz guruşluk maktu’ pul ve yüz 

guruşluk Hicaz Temur Yolu ilm u haberi ilsak (iliştirme, yapıştırma) ve 

vilayet mührüyle tahtim edildikten sonra sahibine i’tası ve harç nizamisi 

olan iki liranın istifa ettirilerek nezaret-i celile-i fehimâneleri veznesine 
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isali lazım geleceğinin ve Antranik Gazetesi’nin ruhsatname harcı olarak 

gönderildiği bildirilen yarım liranın vazneye teslim edildiğinin cevaben 

izbar buyurulması babında emr ü ferman hazret-iveliyyü’l emrindir.  

Fi 7 Safer Sene (1)327 ve fi 15 Şubat Sene (1)1324 (28 Şubat 1909)   

 
 

Fi 11 Safer Sene (1)327 ve fi 19 Şubat Sene (1)326 (4 Mart 1909) 

9 Teşrin-i-sani Sene (1)324 ve 17 Kanun-i-sani Sene (1)324 tarihli 

ve 179 ve 255 numerolu iki kıt’a tahrirat-ı behiyyeleri cevabıdır. Sivas’da 

Hayk Vartanyan namıyla bir matbaa tesisine me’zuniyet i’tasını istid’a 

eden Sivaslı Hayk Vartanyan Efendinin namına matbuat idaresince 

tanzim olunan melfuf ruhsatname zirine yüz guruşluk maktu’ pul ve yüz 

guruşluk Hicaz Demir Yolu ilm u haberi ilsak (yapıştırılarak) ve vilayet 

mührüyle tahtim edildikten (mühürlendikten) sonra muma-iley i’ta ve 

harç nizamiyesi olan iki liranın bi’t-tahsil nezaret veznesine ısrası 

hususunun beyana ibtidar ve Antranik Gazetesinin ruhsatname harcı 

olarak gönderildiği bildirilmiş yarım liranın vezneye teslim edildiği 

ilaveten iş’ar olunur. Ol-babda.    



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

636 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 100, Gömlek No: 45, Tarih: 

06 N (Ramazan) 1337 (5 Haziran 1919) Konusu. Antranik’in Van’a karşı 

icrasına teşebbüs ettiği tecavüzü hakkındaki tahkikat neticesinin 

bildirilmesine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden Van 

Valiliği’ne çekilen telgraf. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezareti 

Şifre 

Van Vilayetine 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti / Umumi / Hususi / Asayiş Şubesi / 64 

Gayet Müsta’cildir (gayet aceledir). 

Cevap 1 Haziran Sene 1335 Antranik’in Van’a karşı icrasına 

teşebbüs ettiği haber alınan tecavüzü hakkındaki tahkikat neticesinin 

serian iş’arı.  

Fi 5 Haziran Sene 1335 Nazır 

Yazılmışdır Fi 5 Haziran 
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Rusya' da Çarlığın devrilmesi, yerine geçen ömürsüz bir Rusya 

Cumhuriyetinden sonra 7 Kasım 1917 de patlak veren Bolşevik 

ihtilalinden kısa bir müddet sonra Rus cephesinde çözülme başladı. Bu 

çözülme Ermeni komitelerine ve '"Ermenistan” hayallerine yeni ve geniş 

ufuklar açtı. Ermeniler Rusların boşalttığı cephelere yerleşerek işgal 

altında kalan bölgelerdeki Müslümanları da kırarak buralarda suni bir 

"Ermeni Çokluğu" kurup, sahiplenmek, bu uğurda kendileri ile beraber 

olan Rus Subay ve Teknik Kadrodan gereği gibi faydalanmak istiyorlardı. 

Bu maksatla Ermeni intikam taburları (Kasap Alayları) Türkleri kitle 

halinde imhaya başlamışlardı. Ermeniler bu kasap alayları doğrudan 

doğruya taşnak komiteleri tarafından sevk ve idare ediliyordu. Liderleri, 

Ermenilerce general rütbesi verilen Antranik idi.71  

 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2877, Gömlek No: 7, Tarihi: 

15 Haziran 1919, Konusu: Müslüman ahâliye yaptığı “mezâlim”le 

şöhret bulan Antranik adlı Ermeni şakînin beşbin kişilik bir kuvvetle 

Nahcivan ve Iğdır havalisinde bulunduğunun istihbar kılındığı, ancak 

mezkûr şahsın gazetelerin yazdığına nazaran Londra’ya gidip 

gitmediğinin 15. Kolordu’ya bildirilmesinin Harbiye Nezareti’nden 

istirhamı. 

 
Sason kahramanı olarak adlandırılan çete reisi Antranik 

                                                           
71 http://www.pazaryolu.gov.tr/default_B0.aspx?content=427 

http://www.pazaryolu.gov.tr/default_B0.aspx?content=427


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

638 
 

 
 

Onbeşinci Kolordu Erkân-ı Harbiye Birinci Şubesi’nin müsvedde 

varakasıdır 

Harbiye Nezaretine 

 

Öteden berü ahali-i İslamîye hakkında yaptığı mezâlim ile iştihar 

etmiş (ün salmış) olan Antranik nam şakinin Londra’ya gittiği İstanbul 

gazetelerinde okunmuş bir taraftan da merkumun üç beş bin kişilik 

kuvvetle Nahcivan ve Iğdır havalisinde bulunduğu istihbar kılınmıştır. 

Binaen-aleyh merkumun İstanbul’dan geçtiği doğru olarak malum 

(bilinmekte) ise buraca da bilinmek üzere iş’arına müsaade 

buyurulmasını istirham ederim. 
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15.BÖLÜM 

TANİL (DANYAL, DANİEL, TANİEL) ÇAVUŞ 

 Tanil Çavuş’un adı değişik kaynaklarda farklı şekilde okunmuştur. 

Bu nedenle bu okunuş şekilleri parantez içinde verilmiştir. Dilimizdeki 

söyleyiş (okunuş) kolaylığı açısında Tanil şekli tercih edilmiştir. 

 Tanil Çavuş’un adına birçok belgede rastlamak mümkündür. Bu 

nedenle bir çok bölümde adı geçeçektir. Belgelerdeki konular içiçe 

geçmiş olduğundan kesin olarak bunları ayırmak mümkün 

olmamaktadır.  

 Bu cümleden olarak Tanil Çavuş cinayet, soygun, gasb, tehdid, 

haraç alma gibi her türlü kötü eylemin içinde bulunmuş birisidir. Kitabın 

tamamı okunduğunda kendisi hakkında daha net fikir sahibi olunacaktır. 

Bu bölümde Tanil Çavuşla ilgili 4 belge seçilmiştir.  

 Tanil Çavuş’un 1890’dan itibaren Ermeni isyanına zemin 

oluşturmak üzere silahlandığı anlaşılmaktadır. Şüphe üzerine yapılan 

aramada evinde Rovelver tabanca ve Wincester tüfek bulunmuştur. 

Tanil Çavuş tüfeğin kendisine ait olmadığını maden direktörlüğü 

yaptığında emaneten kendisine verildiğini, işten çıkarıldığından iade 

etmek üzere olduğunu belirtmiştir. Bunradan da anlaşılıyor ki Tanil 

Çavuş’un maden direktörlüğü görevi de olmuştur. Bahsedilen medenin 

Licese madeni olması kuvvetle muhtemeldir. Ermenilerin tehdit 

edilmesi bahsinde incelenen bir belgede Tanil Çavuş’un Licese Madeni 

Direktötrünü tehdit ettiği anlaşılmaktadır. 

Arşiv Fon Kodu: Y.MTV, Dosya No: 46, Gömlek No: 142, Tarihi: 

1308 R 29 (12 Aralık 1890), Konu Özeti: Şarki Karahisar’da Daniyel’in 

evinde bulunan Rovelver ve tüfek hakkında Sivas Valisi Memduh 

Paşa’nın telgrafı. 
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Yıldız Saray-ı Hümâyunu Baş Kitabet Dairesi 

Sivas vilayetinden varid olan şifre telgrafnamedir. 

Fi 25 Teşrin-i-sani sene (1)306 Taniyel’in hanesinden bir aded 

Rovelver ve bir de fişenklik çıkarılub evvelce yerinde bulunduğu haber 

verilen bir aded Vinçester dahi güya kendisünden olmayub ma’den 

direktödüğünde bulunduğu vakit kumpanya tarafından verildiğini 

ma’denden çıkarıldıktan sonra kumpanyaya teslim edilmek üzere 

ça…….tu vasıtasıyla maden yazıcısı Eyüb’e i’ta ettiğini istintakında 

(sorgusunda) ifade eylemesiyle keyfiyet ma’den-i mezkûr direktörlüğü 

ile derdest muhabere ve tahkik olub nicesi bildireceği cevaben 

Karahisar-i Şarki mutasarrıflığından mevrud telgrafname mealinden 

anlaşılmağla arz-ı keyfiyete ictisâr kılındı her halde ferman. 

Fi 30 Teşrin-i sani sene (1)306  

Sivas Valisi Memduh     
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 Nisan 1895’de ise Tanil Çavuş’un etrafına adam toplayarak 

eşkıyalığa başladığı anlaşılmaktadır. Ezbider’de işlediği suçtan dolayı da 

adamlarıyla birlikte sağ veya ölü olarak yakalanmalarına çalışılmıştır.  

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 173, Gömlek No: 29, Tarihi: 

6 Nisan 1311 (18 Nisan 1895), Konusu: Ezbider vakasından dolayı idam 

cezasına çarptırılan ve firarda bulunan komite reisi Tanil isimli Ermeni 

ile rüfekasının sağ veya ölü olarak yakalanmaları için ahaliden bazı 

kimselere izin verilip verilmeyeceği. (Sivas) 

 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine  

Şems-i subh (güneşle sabah erkenden) Ezbider vukuatından 

dolayı cinayet ve i’dam icrasıyla (suçlarından dolayı) mahkûm olarak 
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vadi-i firarda bulunan komite reisi Tanil nam Ermeniyle rufekasının 

hayyen ve meyyiten derdestine efrad ahalisinden bazı kimesnelere 

me’zuniyet verilip verilmemesi Karahisar-i Şarki mutasarrıflığından iş’arı 

üzerine istizan-ı ferman.  

Fi 6 Nisan Sene (1)311 Sivas Valisi Halil 

Üstteki belgeyle ilgili olarak Tanil Çavuş’un ezbider Nahiyesi 

Müdürü Esat Ağa ve hizmetcisini öldürdüğü için gıyabında yargılanarak 

idam cezasına çarptırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca Karahisar-i Şarki’nin 

silah deposuna saldırmaları ihtimalinden dolayı tedbirli olunması uyarısı 

da yapılmıştır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 119, Gömlek No: 94, Tarihi: 

11 (Za) Zilkade 1312 (6 Mayıs 1895), Konusu: Şarki Karahisar Sancağı 

dahilinde Azbider Nahiye Müdürü Esat Ağanın katlinden dolayı idama 

mahkûm olunup halâ firarda bulunan Tanil (Danyal) ile avanesinin 

sancağının deposuna hücum edecekleri rivayet hakkında Sivas 

Valiliği'nin şifresi. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

643 
 

Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 

Hû  

Sivas Vilayetinden Şifre 

Karahisar-i Şarki Dahilinde Suşehri kazasına tabi Azhar (Ezbider 

olması lazım) nahiyesi müdürü Es’ad Ağa’nın katlinden dolayı i’dam 

cezasıyla mahkûm olub vadi-i firarda bulunan Tanil ile avanesinin an 

kasdin Karahisar-i Şarki debboyuna hücum ederek bazı güna mefaside 

cür’rt edecekleri Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyetine i’ta olunan 

isimsiz layihanın bir fıkrasında münderiç bulunduğu cihetle li-ecli’l-

tahkikat müşiriyyet-i müşarün-ileyhadan me’muriyyet-i mahsusa ile 

Karahisar-i Şarki’ye gönderilen Refahiye bölük başısı Salih Efendi 

tarafından mahal mutasarrıflığından ba-tezkere su’al olunması üzerine 

saye-i satvet-vaye-i cenâb-ı hilafet-penâhide tedabir-i inzibatiyeye her 

zamankinden ziyade i’tina ve dikkat edilmekde bulunduğunun merkûm 

Tanil ve rüfekası gibi birkaç mefsedetin öyle debboy (silah deposu) 

üzerine hücuma cesaret edemeyecekleri cevabı verildiği mezkûr 

mutasarrıflıkdan bildirilmiş olmağla bera-yı malumat maruzdur.  

Fi 24 Nisan Sene (1)311 Halil (Sivas Valisi)  

 Su testisi su yolunda kırılır misali 1896’yılında adamlarıyla 

birlikte Koçgiri’de sıkıştırılan Tanil Çavuş yaşanan çatımada öldürülerek 

etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada adamlarından bazıları da 

öldürülmüş, kaçarak Pürk köyüne sığınanlar da sonradan ele 

geçirilmiştir.  

 Tanil çavuşun birkaç sene içinde yaptığı eylemleri de belgede 

sıralanmış olup liste oldukça kabarıktır.  

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2791, Gömlek No: 15, Tarihi:  

07 Ocak 1896, Konusu: Karahisar-ı Şarkî Kazası'nda işlediği çok sayıda 

cinayet ve yaralama fiillerinden dolayı idama mahkum olan Daniel 

Çavuş'un Koçgiri'de vuku' bulan çatışmada ölü olarak ele geçirilmesi.  
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Hû 

Dahiliye Nezaretinden mevrud fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)311 tarirli 

tezkerenin suretidir. 

Devletlü Efendim hazretleri, 

İdam cezasıyla mahkûm eşkıya-yı mefsedet-peymadan olub 

Karahisar-i Şarki Müddei-i Umumi Muavini Necib Efendi ile zabıta 

süvari çavuşlarından Abdullah Ağa ile Suşehri kazasına tabi Ezbider 

Nahiyesi Müdiri Es’ad Ağa’yı ve bir nefer zabtiye ile tüccardan Ebrim 

nam kimseyi ve Karahisar-i Şarki’ye mülhak İskefser ve Tokad’ın 

Nebişeyh karyeleri ahali-i Müslimesinden ikisi inas (kadın) ve 

onyedi(si) zükûr (erkek) olarak onaltı adamı avanesiyle müştereken 
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suret-i gaddarânede katl ve bir çok kesanı cerh etmiş (yaralamış) ve 

ahiren (sonradan) bir Ermeni çetesi teşekkülü tevsi’ daire-i şekâvete 

teşebbüs eylemiş olan Tanil Çavuş’un rüfekasıyla beraber Koçgiri 

kazası civarında dolaşmakda oldukları kaza-i mezkûr ka’im-makamı 

Süleyman Efendi tarafından istihbar olunması üzerine bir mikdar 

asakir-i şahane ve zabtiyeyi müstashiben (yanına alarak) bi’z-zat 

taharri ve ta’kib ederek merkûm Tanil (Danyal) ile rüfekasından altısını 

meyyiten derdest eylediği ve avanesinden firarda bulunan üç şahsın 

dahi muahharen (sonradan) Pürk karyesinde tutulub cümlesinin ceraim-

i vakıalarını itiraf ettikleri ve merkûmenin yedlerinde bulunan matbu’ 

(basılı malzeme) ve ecza ile muharrer bir iki gazete ve evrak ve üç aded 

Martini ve üç Rus tüfengi ve dört Laz palası ve kılıcı ve bir rulur?ve kama 

ile ikiyüz fişengin zabt olunduğu ve müsademe-i vakıanın kemal-i 

şiddetle altıbuçuk saat kadar devam etmesine nazaran eşkıya tarafından 

ikibine karib (yakın) fişenk yakıldığının tahmin kılındığı (tahmin edildiği) 

Sivas vilayet-i aliyyesinden gelüb tesri’i malumat komisyonunda 

mütalaa olunan telgrafnamelerinden anlaşılmış olmağla berâ-yı 

malumat iş’ar-ı keyfiyyete ibtidar olunur, ol-babda.    

 

Trabzon Ermeni Patriği (1880) 
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16.BÖLÜM 

DEVLET-HALK ERMENİ İLİŞKİLERİ 

 

Ermenilerin sosyal ihtiyaçları için gerekli olan her türlü 

ihtiyaçlarının karşılanması yolunda gereken kolaylık sağlanmıştır. Bunun 

yanında ibadetlerine karışılmamış, inançlarının gereğini yerine 

getirmişlerdir. Günün şartları uyarınca resmi prosedür takip edilerek 

talepleri karşılanmaya çalışılmıştır.  

 

Gün gelmiş murahhasahane yapımı için izin istenilmiş bu talep 

karşılanmaya çalışılmış,72 gün gelmiş kabristanları yetersiz geldiği için 

izin istenilmiş bunun için yardımcı olunmuştur.73 Bazende kendi 

aralarındaki anlaşmazlığın çözümü için bile yardım istedikleri 

olmuştur.74 Bu konulara ilişkin seçilmiş olan muhtelif belgelerle konu 

anlatılmaya çalışılacaktır. 

 

1848 tarihli belgede Ezbider köyünde bulunan Ermeni kilisesinin 

eskidiğinden ve tamire ihtiyacı olduğundan bahisle köyün ileri gelen 

Ermenilerinden oluşan bir heyet Şebinkarahisar Meclisine gelerek 

ruhsat talebinde bulunmuş. 

 

Bunun üzerine bir komisyon kurularak Ezbider köyünde bulunan 

kilise incelenmiş ve gerçekten de söylenildiği gibi kilisenin oldukça 

eskidiği ve acilen onarıma tabi tutulması gerektiği tespit edilmiştir. 

                                                           
72https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/16/sebinkarahisar-tas-

hana-dair-onemli-bilgiler-ve-diger-detaylar/ 
73https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/29/karahisar-i-sarkide-

ermeni-kabristani-yapilmasi/ 
74https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/10/1895de-karahisar-

i-sarkide-yasayan-ermeniler-arasindaki-alacak-verecek-sorununun-cozumu-

icin-yardim-istenilmesi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/16/sebinkarahisar-tas-hana-dair-onemli-bilgiler-ve-diger-detaylar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/16/sebinkarahisar-tas-hana-dair-onemli-bilgiler-ve-diger-detaylar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/29/karahisar-i-sarkide-ermeni-kabristani-yapilmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/29/karahisar-i-sarkide-ermeni-kabristani-yapilmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/10/1895de-karahisar-i-sarkide-yasayan-ermeniler-arasindaki-alacak-verecek-sorununun-cozumu-icin-yardim-istenilmesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/10/1895de-karahisar-i-sarkide-yasayan-ermeniler-arasindaki-alacak-verecek-sorununun-cozumu-icin-yardim-istenilmesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/11/10/1895de-karahisar-i-sarkide-yasayan-ermeniler-arasindaki-alacak-verecek-sorununun-cozumu-icin-yardim-istenilmesi/
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Bunun üzerine Kadı ve Fetva Emini Mehmet Emin Efendi verdiği 
fetva ile onarıma mani olunmaması ve gerekli ruhsatın verilmesini 
beyan etmiştir.  

 
Yazıda Ermenilerle ilgili dikkat çekici ifadeler de bulunmaktadır. 

Örneğin Ermeniler için ahali-i zimmet ifadesi kullanılmaktadır. Bu bize 
zimmetli, bizim sorumluluğumuzda demektir. Osmanlı Ermenilerle 
ilişkilerinde onlara bu mantıkla yaklaşmış ve onları korumuştur.  
 

Ama nasıl olduysa 45-50 sene sonra yine Ezbider örneğinde 
olduğu gibi Ermeni çeteciler köyleri basmış, yol kesmiş ve köylüleri, 
memurları öldürmüştür. Müslümanlarla iyi geçinen kendi 
mezhepdaşlarını da öldürmekten geri kalmamıştır. 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 133, Gömlek No: 9, Tarihi: 
5 B (Recep) 1264 (7 Haziran 1848), Konusu: Şarkî Karahisar'da bulunan 
eski kilisenin tamiri hususunda Kadı Mehmed Emin'in ilamı ve Fetva 
Emini'nin buna mani olunmaması hususundaki derkenarı. 

 
Der-i devlet mekin arz-ı dâî-i kemineleridir ki: Medine-i 

Karahisar-i Şarki kasabasına tabi Ezbider-i zir karyesi mütemekkinleri 

ahali-i zimmet Ermeni reâyâ-yı bi-cem’ihim huzur-ı şer’e gelüb şöyle 

tazim-i hal ve takriri ma-fi’l-bal niyaz ederler ki karyemiz bura dahi tulen 

otuziki zira ve arzen yirmidört zira ve kadden yirmidört zira Ahvazazin 

nam kilise-yi merkûmemiz zamanı vefireden beri tamir olmadığından 

her etrafı çürüyüb müsrif-i harab ve mail-i turab ile derununda icra-yı 

ayin mümkün olamadığından perişaniyetimize badi olmakla mürahimen 
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li-ahvaline kiliseyi mezburun ber-mucib fetva-yı şerife vaz’-ı kadim 

hey’et-i İslamiyesi üzere tamir ve termimi hususuna müsaade-i aliyye 

erzan ve bir kıt’a emr-i celil-i alişân ısdarı inayet ve ihsan ve ol-vechile 

karyemiz reâyasını ihya ve şâdan buyurmak niyaz ve istirhamımızı der-

bar-ı adalet-karara ilam-ı muayene idivir deyü tazallüm-i hal 

eyledüklerinden keyfiyeti li-ecli’l-tahkik karye-i mezburda bulunan 

cami-i şerif imamı Ahmed Efendi ibn-i Abdullah ve muhtarı Osman ibn-

i Süleyman ve erbâb-ı vukufdan Hasan bin Abdurrahman ve Yusuf bin 

Yakub ve Ali ibn-i Hüseyin ve Osman bin Muhsin ve taraf-ı 

dâiyanemizden Hafız Mehmed Efendi nam kimesneler bâ-tayin kilise-

yi mezburu muayene ve mesaha birle melfufen irsal olunan bir kıt’a 

resm-i musattahası da mürtesem (düz bir zemine resmolunmuş) olduğu 

üzere fi’l-hakika tulen otuziki ve arzen yirmidörd ve kadden yirmidört 

zira olduğu ve zamanı vefireden beri (uzun zamandan bu yana) tamir 

olmadığından her etrafı çürüyüb müsrif-i harab ve meil-i türab ile icra-

yı ayin edemedikleri ve kilise-yi mezkûr kadim kiliseleri olub muhtacı 

tamir eylediğinü inha ve ihtiyarları ile reâya-yı mersumenin takrirleri 

tahkikat-i hale muvafık nefsü’l-emire (işin hakikatine) mutabık olduğu 

huzur-ı şer’ide sabit olub ilm-i daiyanem dahi muhit olmağın fukara-yı 

mersumenin hal-i perişan mealleri ve niyaz ve istirhamları mukarin-i 

müsaade-i adâlet-âde-i seniyyeleri buyurulduğu halde kilise-yi 

mezkûrun vaz’-ı kadim ve hey’et-i asliyesi üzere tamir ve termimi 

(onarımı) hususuna ruhsatı babında bir kıt’a emr-i alişân inayet ve ihsan 

buyurulmak niyazı ve istirhamında oldukları evvelki vakiü’l-haldir bi’l-

iltimas paye-i serir-i alâya arz ve ilam olundu bakiü’l emr hazret-i men 

leh’ül emrindir. Evail-i şehr-i Cemaziyelahir tıs’a erba ve sittin ve 

mieteyn ve elf       

El-abdü’d dâî li’d devleti’l aliyyeti’l Osmaniyye 

Müftizade Mehmed Emin el-müvella el-hilafe Medine-i Karahisar-i 

Şarki 
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İşbu i’lam ve mazbata meallerine nazaran ketebe-i mersum-ı kadim 

tamire muhtaç olduğu Müslimun merkumun ihbarlarıyla zahir olmuş 

olmağla bu suretde reaya-yı mersumun ketebe-i mersumeyi vaz’-ı 

kadim ve heyet-i asliyesi üzere tamir hususundan men’ olunmamak 

meşru’ idiğü. Fi 5 B Sene (12)64  

Üst Mühür: Mehmed Emin 

Alt Mühür: Eminü’l-fetva 

 
Karahisar-i Şarki kazasına tabi Ezbider karyesi mütemekkinleri 

olub ahali-i zimmet Ermeniyan taifesi liva-i mezkûr meclisine gelüb şöyle 
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ifade-i hal ederler ki karye-i mezkûrda vaki tulen otuziki zira ve arza 

yirmidört zira ve kadden (boy olarak) kezalik (bunun gibi) yirmidört zira 

Ahvazazin (Astavazazin) nam kilise-yi kadimeleri zaman-ı vefireden beri 

âdem-i tamirinden her etrafı çevirilüb harabe-i müsrif olduğundan icra-

yı ayin edemedikleri beyanıyla kilise-yi mezburun ber-mucib fetva-yı 

şerife vaz-ı kadim ve hey’et-i İslâmiyesi üzere tamir ve termimi 

hususuna müsaade-i âli erzan ve şayân buyurulmasını istid’a ve istirham 

etmiş olmalarıyla karye-i mezburede vaki cami-i şerif imamı Ahmed 

Efendi ibn-i Abdullah ve Muhtarı Osman bin Süleyman ve erbâb-ı 

vukufdan Hasan bin Abdurrahman ve Yusufan Yakub ve Ali ibn-i Hüseyin 

ve Osman bin Memiş ve kibel-i şeriden Hafız Mehmed Efendi naman 

kimesneler meclis marifetiyle li-ecli’l-tahkik ta’yin olunarak kiliseyi 

mezbur muayene ve mesaha birle fi’l-hakika tulen otuziki arzen 

yirmidört ve kadden kezalik yirmidört zira olduğu ve zaman-ı vefireden 

beri tamir olmadığından her etrafı cürüyüb müsrif-i harab ile icra-yı ayin 

idemedikleri ve kilise-yi mezkûr kadim kiliseleri olub muhtaç-ı tamir 

idiğünü (tamire muhtaç olduğunu) meclise ihbar ve ifadeleriyle reaya-yı 

merkumun takrir ve istid’aları hakikat-i hale muvafık olduğu huzur-ı şer 

ve mecliste sabit ve tebeyyün etmiş olmağla ol-vechile fukara-yı 

mersumenin niyaz ve istid’alarına müsaade-i adalet-ade-i âlî-i şayân ve 

ihsân buyurulmak istirhamında olduklarını mübeyyin liva-i mezkûr 

meclisinden işbu mazbata-i acizanemiz tahrir ve takdimi hak-i pây-i 

rahimâneleri kılındığı bi-mennihi Teâlâ muhat-ı ilm-i alileri buyurulduk 

da ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 9 C Sene 1264  (13 Mayıs 1848) 

 

 Ermeni toplumu kendi arasında da zaman zaman sorunlar 

yaşamıştır. Bunların en önemlilerinden birisi de Karahisar’da bulunan 

Ermeni papazlarının öldürülmesi olayında Ermeni cemaatinin suçlanmış 

olmasıdır. 
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Arşiv Fon Kodu: İ..MVL. Dosya No: 123, Gömlek No: 3134, 

Tarihi: 07 (Ş) Şaban 1264 (9 Temmuz 1848), Konusu: Karahisar-ı Şarki 

Kaymakamı Kethüdazade Emin Ağa hakkındaki söylenenlerin tahkik 

edilmesine dair tezkire. 

 
 

Karahisar vücuhlarının meclise verdikleri memhur (mühürlü) 
takririn suretidir. 

Tamzara’da vuku’u bulmuş olan karabaşların katl maddesinden 

dolayı matluben hâk-i pâ-yi vâlâ-yı müşirânelerine yüz sürdüğümüzde 

beldemiz kocabaşları çend nefer kullarınızdan şüphemiz ve zannımız 
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bulunanlar deyû hâk-i pâ-yi asâfânelerine takdim eyledikleri takrirlerine 

sebeb bila murafaa (yüzleşerek muhakeme olunmadan) bi’l-meclis 

kulları habs buyrulmuş ve şer’-i şerif ve kanun-ı padişahiye razıyuz deyû 

çend (birkaç) defa hâk-i pâ-yi vâlâ-yı daverilerini tasdi’ (sıkmak, baş 

ağrıtmak) ve ta’cize ictisar kılınmış (kalkışılmış) ise de kocabaşlar ber-

vechile murafaa’ya ve muvaceheye rağbet etmediklerinden başka 

muahharen ırz ve ıyâlimize tasallut ve emvalimizi ahz ediyorlar deyû 

güna gün ikrarlar ile Bâb-ı Âlî’yi taciz ve…… emr-name-i sami ısdarından 

hali olmadıkları buyrulup mersum çorbacılar bizlere garaz ve nefsaniyet 

ederek hakk-ı acizanemizde bu misillü iftiralarına sebeb dört mahdan 

berû sefil ve sergerdan ve aciz, hoyrat ve hane berduş olarak perişanü’l-

hal olduğumuzdan başka bu ana kadar saye-i Resulullah’da ve saye-i 

Padişahide tedarik ittiğiniz namusumuzun hedm’ine (mahvına) ve hane-

manemizin harabına sebeb-i mahsa olmuşdur. Bu misillü iftirayı saye-i 

kiram-vaye mün’imanelerinde ber-vechile kabul itmeyüz. Ve maktul 

karabaşlar ile evvel ve ahir Hamdullahi Te’âlâ bir gûna ve hiçbir cihetle 

nefsaniyet ve adavete dair bir şey vuku’a gelmemiş idiğü cümlenin 

malum olan mevaddan bulunmuş ve ancak bundan sekiz sene akdem 

Sis karyesinde vaki manastırda mesmumen ahlak (zehirlenmiş) olan 

karabaşın altı yediyüz kise akçesini nefs-i şehir çorbacıları ahz idüb akl-ı 

baliğ ettiler deyû bi’n-nefs şehr reayaları Atufetlü İsmail Paşa Hazretleri 

avanında (zamanında) birbirleri meyanelerinde makalat-ı kesireye 

düşdükleri ve maktul karabaş dahi mesmumen ahlak (zehirlenmiş) olan 

karabaşın emval ve eşyasının muhasebesinin ru’yetiyle istirdadına (geri 

alınmasına) kalkışub ve kemaliyle (fazlasıyla) ısrarda bulunmuş 

olduğundan akçenin me’hûzu (borçluları) bulunan mersumlar dahi 

karabaşdan ber-vechile tahlisi giriban edemeyeceklerini 

(kurtulamayacaklarını) fehm u derk etmiş (anlamış) olduklarından akçe-

i mezkûrun birbirleri beynlerinde akl-ı baliğ itmek içün mersum 

karabaşları dahi bu hususdan kemal derece nefsaniyetleri vuku’u 

bulmuş ve ez-kadim Karahisar Ermeniyan milleti karabaşları ise nes-i 
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şehirde sekiz dokuz saat mesafe bulunan Sis karyesinde vaki ve Nin 

ta’bir olunan mahalde eğleşmeleri kaideden ve mu’tad-ı kadimeden 

olub ve maktul… 

 
…mersum dahi yine karye-i mezburede ikâmet üzere iken 

mersum karabaş li-ecli’l-ihanet (ihanetle) bir vesile ile Karahisar’a celb 
idüb ve nefs-i şehrde olan kilise odasında ikâmet ettirüb ve oturduğu 
odanın altından mersumu ihrak etmek içün ateş virüb ve ateş-i mezkûr 
kiliseye dahi serahat ederek anı dahi ihrak ve mersum karabaşın yüzü ve 
eli yanub ber-takrib canını kurtarmış olduğu ve bu karabaşa bu ihaneti 
eden kimlerdir deyû milletlerinden su’al olundukda yine kendimizdendir 
deyû ifade ve iddia ederek iki nefer kimesnenin üzerine ta’yin ve 
tebeyyün ettirmiş olduklarından mersumları Der-saadet’e göndermiş 
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oldukları ve kilise ihrakından sonra yine mersum karabaş akçenin 
tahsilini mersum çorbacılardan iddia edüb akçe-i mezburu verin kilisayı 
yaptıracağım deyû ısrar eylemiş. Ve çorbacılar mersum karabaşa teşvişe 
(karışıklığa) düşürmek içün kangi çorbacının hanesine varmış ise aman 
bizim hanemizi dahi ihrak ederler deyû bir takım güft ü gu (dedikodu) 
ile Tamzara’ya göndermiş oldukları ve Tamzara’ya vardıkda mersum 
karabaş çorbacılara parayı veriniz yoğusa patrikhaneye inha eylerim 
(bildiririm) hakkınızda fena olur deyû ihafe (korku) vermiş olduğu ve 
mersumlar dahi akçeyi vermedikçe tahlis olamayacakları 
(kurtulamayacakları) aynen fehm etmiş (anlamış) oldukları ve bu misillü 
hakaret ka’im-makam Emin Ağa’nın ma’rifetiyle olduğu fehem olunur 
(anlaşılır) ise de mutlak Sercanoğlu ve Taşçıoğlu’nun iğfalıyla itmâından 
(kötü niyetle hırslandırmasıyla) neş’et etmiş olduğu siyak ve sibak-ı 
halden müsteban olacağı (anlaşılacağı) ve Sercanoğluyla Taşçıoğlu 
mersumun tulen ve fiilen medhalleri bulunmuş olacağı bi-iştibah idiğü 
(şüphe dahilinde olduğu) ve kendi ettikleri fazahat (alçaklık) 
üzerlerinden def’ ve lağv etmek içün labüdd (mutlaka) bu keyfiyyeti 
bizden su’al ederler. Bu maddeyi birkaç kimesne üzerine bi’l-ittifak azv 
(suç isnadı) ve iftira ettikçe kurtulamayız deyû bir takım kemesneler dahi 
taglit-i zihin ederek (kafasını karıştırarak) bila muceb ve bila esas bu 
kullarına bi-gayri hak iftira etmiş oldukları Hasbete’nlillahi Te’âlâ bu 
kullarını mersum Sercanoğlu ve Taşçıoğluyla murafaa ve muhakeme 
buyurman mukteza-yı şer’isinin icrası ve kanun-ı münifinin icabı icra 
buyrulması niyazı babında ve her halde emr ü ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.        

Sağdan sola:  
Bende Süleyman Mahmudzâde kulları  
Bende Mehmed Arif Çeçenzâde kulları (Mehmed Arif) 
Bende Mehmed Emrullah Çeçenzâde kulları (Rızayı Es-Seyyid 
Mehmed Emrullah) 
Bende Hacı Hasan Efendizâde Mehmed kulları (Es-seyyid Mehmed) 
Bende Hacı Hafız kulları75  

                                                           
75 Murat Dursun Tosun, Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa, Tirebolu Voyvodası-
Şebinkarahisar Kaymakamı, İstanbul 2015, s-406-409 
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1849 tarihli belgede Karahisar-i Şarki’de Kazancılık yapan Ermeni 

cemaatinden Manok İstanbul’da bulunan Ermeni Milleti patrikliği 

tarafından bazı sorular sorulmak üzere çağırılmıştır.  

 

Çağırılmıştır ama burada ince bir nokta vardır. Söz konusu 

çağırma işlemi önce Der-saadet’e bildirilmiş, Der-saadet’te Trabzon 

Valisine yazı yazarak bahse konu Manok’un Ermeni patrikhanesi 

tarafından çağırıldığını belirterek gönderilmesini istemiştir. 

 

Manok’un Patrikhanesi tarafından ne amaçla çağrıldığı belli 

olmamakla birlikte cemaat içi bir husus olduğu bellidir. Burada dikkat 

çeken Merkezi idare ile teba’ların bağlı oldukları üst kuruluşları 

arasındaki uyumlu çalışmadır.  

  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 188, Gömlek No: 72, Tarihi: 

13 Ca 1265 (6 Nisan 1849), Konusu: Karahisar-i Şarki Kazası'ndan 

Kazancı Manok'un Ermeni patriğinin isteği üzerine Der-saadet'e 

gönderilmesi hususunda Trabzon valisine şukka. 

 
Trabzon Valisine 
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Karahisar-i Şarki kazası mütemekkinlerinden Kazgancı Manok 

nam kimesnenin milletçe bazı su’al ve cevab zımnında Der-saadet’ celbi 

lazım geldiği Ermeni Patriği ve Millet Meclisi tarafından müştereken bâ-

takrir inha ve ifade olunmuş olmağla ol-vechile merkumun bu tarafa 

irsali hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka.  

 
Marûzi çaker kemineleridir ki 

Karahisar-i Şarki kazasında mütemekkin Kazgancı Manok 

zimminin millet-i keyfiyetine dair bazı su'al ve cevab zımmında bu tarafa 

celbine lüzum görünmüş olmasıyla ol-vechile mersumun li-ecl-il-istintak 

bu tarafa sevk ve i’zamı hususuna müsaade-i âliyyeleri bi-diriğ ve erzân 

ve ol-babda lazimu’l-hitaba hitaben bir kıt’a emr-name-i sami-i hazret-i 

sadâret-penâhi inayet ve ihsan buyurulması babında her halde emr ü 

ferman hazret-i men leh’ül emrindir.   

SağdakiMühür/Ermeniyan Meclis-i Millet (Ermeni Milleti Meclisi) 

Soldaki Mühür/Hüda Bende Agob Sakbeson Be-tatik-i Ermeniyan-ı 

İstanbul Tevabian 

 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2821, Gömlek No: 10, Tarihi: 

18 Ekim 1853, Konusu: Ermenilere mahsus Surp Nişan Manastırı'nın 

tarlalarına giden suya vaki olan müdahalenin men'ine dair Karahisar-ı 

Şarkî Kaymakamı'na talimat. 
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Karahisar-i Şarki Kaim-makamı’na 

Karahisar-i Şarki Sancağı dahilinde Tamzara kazasında kain 

Ermeni milletine mahsus Surp Nişan Manastırı’nın tarlasında husule 

gelen mahsulün a’şar-ı şer’iyyesi eda olunageldiği halde ahali-i kazadan 

bazıları zikr olan tarlalara cari olan suyu sed u bend ile su vermemek 

daiyesinde bulundukları ve bu keyfiyyet zikr olunan tarlaların 

harabiyetini ve manastır-ı mezkûre zarar-ı külliyi muceb olacağı 

beyanıyla müdahale-i vakıanın men’i hususu Ermeni Patriği ve Millet 

Meclisi tarafından müştereken ba-takrir ifade ve istid’a olunmuş 

olmağla ber-mecib-i istid’a ahali-i merkûmenin böyle vaki olan 

müdahalelerinin bi’l-arz şer’i şerif ve meclis men’iyle zikr olunan suyun 

mecera-yı kadimesine salu verilmesi hususuna himmet eylemeniz 

siyakında şukka.    
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Arşiv Fon Kodu: A.}M… Dosya No: 14, gömlek No: 2, Tarihi: 14 

L (Şevval) 1271 (30 Haziran 1855), Konusu: Sivas’daki Ermenilere 

gösterilen ilgiden dolayı teşekkür. 

 
Maruzi çakerileridir ki; 

Zir-i saye-i meali-vaye-i rahimânelerinde mahmi (korunan, 

himaye gören) millet-i acizi Ermeniyan reayası kulları haklarında 

daimen ve müstemirren (sürekli olarak) mebzul (bol) ve şayan 

(münasib) buyurulagelen lütf ve merhamet-i seniyye ve şefkat ve 

inayet-i aliye-i daverilerinden dolayı cümleten mesrur (mutlu) ve şad u 

da’vat-ı bi’l-hayr vâlâları natıka-pirâ-yı (güzel sözlerle) tezkâr ve yâd 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00216.jpg
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itmekde (ziredip, anmakta) oldukları Sivas’da sakin Karabaşları Bedros 

Rahib kulları tarafından mevrud varaka mealinden istibsar (düşünceli, 

dikkatli) olunmaktan naşi çakerilerine ve umumen millet-i aciziye 

fevkalgaye (son derece) iras-ı şâd-mânı ve (sevinç ve mutluluğa sebep 

olan) meserret ederek (sevinerek) müdavimi olduğumuz da’vat-ı 

Hayriye-i rahimânelerinde tekrarına kıyam ve etval zinde-gâni (canlanıp, 

toparlanan) ve nail-i lem-yezeli (daim) ile bekam buyurulmak 

(isteklerine kavuşmak) temenniyatı cenab-ı erhamü’r-rahiminden niyaz 

ve istirham kılınmakda bulunmuş olmağla mücerred mehr-i 

mesruriyetimizden (sevkat ve memnuniyetizden) bir zerre olmak üzere 

beyanına ibtidar kılındı. Her halde emr ü ferman men leh’ül emrindir.  

Fi 14 L Sene 1271 Bende    

 
Bi-mennihi Teâlâ 

Bi’d-devlet ve’l ikbâl Sivas eyâletine sâye-endâz-ı (koruyucuk 

eden) übbehet ve İclal (büyük ve azametli) devletlü efendim 

hazretlerinin hak-pâ-yı âlilerine ariza-i çakeridir. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0049.jpg
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30 Haziran 1855 tarihli belgede Sivas genelinde yaşayan 

Ermenilerin kendilerine gösterilen ilgi ve yardımlar nedeniyle son 

derece mutlu ve memnun olduklarını belirtikleri yazı çok önemlidir. Bu 

nedenle de Padişaha devamlı olarak duacı olmaları da bu 

memnuniyetlerinin nişanesidir. 

 

Ama maalesef bu günlerden 30-40 sene sonra devletten şikâyet 

edilmeye ve yer yer isyan hareketleri ortaya çıkmaya başlamış 

nihayetinde de Birinci Dünya Savaşında Rusya’ya destek olarak 

Osmanlıya karşı savaşmışlardır. Devletine sadık kalanlar da bir şekilde 

ikna edilerek kendi taraflarına çekilmiştir. 

 

Piskoposun teşekkürüne cevap yazılarak teşekkürlerine 

mukabelede bulunulmuştur. Bu belge söz konusu yazının müsvettesidir 

yani beyazı, temize çekilmiş hali değildir. 

 

Belgede Sivas’da yerleşmiş olan Ermeni milletinin Osmanlı’da 

huzurlu ve adalet içinde yaşadıkları için Ermeni Piskoposun gönderdiği 

teşekkür mektubunun alındığı bu nedenle onların hayırlı haberlerinden 

dolayı memnuniyet duyulduğu cevaben bildirilmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 74, Gömlek No: 32, 

Tarihi: 7 Z 1271 (21 Ağustos 1855), Konusu: Sivas'da Ermeniler'in 

asayiş ve istirahatlerinin temininden dolayı piskoposun teşekkür 

yazısına cevabname. 
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Sivas Valisi Hazretlerine 

Sivas eyaletinde mütemekkin (yerleşmiş) Ermeni milletinin saye-

i ma’delet-vaye-i hazret-i şâhânede mazhar oldukları asayiş ve ber 

kemaldan dolayı teşekkürü havi sivas Piskoposunun savb-ı vâlâlarına 

mevrud memhur varakasanın irsal kılındığına dair tevarüd eden 

tahrirat-ı behiyyeleri meali ve mezkûr varaka-şukka müeddâsı (manası, 

içeriği) malum-ı senâveri olub bu veçhile ibraz-i hoşnudi olunması 

matlub bade’t-tahsisiçün hazret-i şâhâne vechile hareket mübeşşirlerini 

(hayırlı haberlerini, haber  verenlerini) müeyyed (te’yid edilmiş, 

doğrulanmış) ve bu ise vazife-i me’muriyete aid olarak müstelzim-i 

memnuniyet olmuş olmağla be’dema dahi her sınıf teba’anın istikmali 

hoşnudiyesi esbabının istihsaline himmet buyurmaları siyakında 

cevabnâme.  

Fi 7 Ca sene (12)71 (25 Şubat 1855) 
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1856 Ermeni Milleti Patrikhanesinin müracaatı üzerine eskimiş 

olan Karahisar-i Şarki’nin Ezbider-i Bâlâ köyündeki Ermeni kilisesinin 

tamiri için gerekli izin verilmiştir. Osmanlı teba’sı olan gayr-i Müslimlerin 

dini vecibelerini yerine getirebilmesi için onlara gerekli her türlü 

kolaylığı sağlamıştır. Özellikle onarım gerektiren kiliselerin tamiri için 

gerekli her türlü kolaylığı sağladığı gibi yardımı da yapmıştır. Bu konuda 

çok sayıda belge bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 776, Gömlek No: 36409 B, Tarihi: 

13 Rebiü’l-evvel 1250 (20 Temmuz 1834), Konusu: Harap ve münhedim 

bazı Ermeni kiliselerinin icra-yı tamirleri hakkında.  

 
Müşrüf-i harab (harap olmaya yüz tutmuş olan) ve münhedim olan Rum 

kiliselerinin ta’miri istid’asına dair vürud eden mazamini meşru’ 

i’lamının hülasasıdır. Fi 13 Rebiülevvel sene 1250 

 

Bu belgede belirtilen kiliseler Rum kiliseleridir. Balkanlardan, 

Anadolu’ya kadar değişik yerlerde bulunan 54 adet kilisenin tamiri söz 

konusudur. 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 776, Gömlek No: 36409 C, Tarihi: 

13 Rebiü’l-evvel 1250 (20 Temmuz 1834), Konusu: Harap ve münhedim 

bazı Ermeni kiliselerinin icra-yı tamirleri hakkında.   

 
Münhedim (harap olmuş) ve müşrif-i harab (harab olmaya yüz tutmuş 

olan) olan Ermeni kiliselerinin ta’miri istid’asına dair vürud eden 

mazamini meşru’ i’lamatın hülasasıdır. Fi 12 Rebiülevvel Sene 1250 

Bu belgede de değişik yerlerde bulunan 13 Ermeni kilisesinin tamiri için 

verilen izin (Hatt-ı Hümayun) söz konusudur. Aşağıdaki okunmuş kısmı 

bu belgenin bir bölümüdür. 
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Canik Sancağında Ünye kasabasında kâin bir bâb kilisenin ekseri 

mahalleri münhedim (yıkılmaya yüz tutmuş) olduğuna binaen marifet-i 

şer’ âlî keşf ve misaha olunmuş (keşif ve ölçüm yapılmış) olduğundan 

hey’et-i asliyesi üzere ta’miri istid’asını şamil kaza-i mezkûr naibinin 

i’lâmı kıt’a bir 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}AMD. Dosya No: 76, Gömlek No: 21, Tarihi: 

1273 (1856-1857), Konusu: Karahisar-i Şarki'de Ezbeder-i Bâlâ 

köyündeki Ermeni kilisesinin tamiri hakkında Ermeni Patriğinin 

yazısının takdimi. 
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Tezkere-i Samiye 

Karahisar-i Şarki kazasına tabi Ezbider-i Bâlâ karyesinde harab 

olan Ermeni kilisesinin müceddeden inşasını ruhsat-ı seniyye izbâr 

buyurulmasına dair Ermeni patriği millet millet meclisi tarafından 

müştereken verilen takrir manzur-ı âli buyurulmak içün arz ve takdim 

kılınmış olmağla muktezasında gösterildiği üzere beyan olunan vasatda 

zikr olunan kilisenin yaptırılması zımnında lazım gelen emr ü ferman 

i’tası hakkında ol-vechile emr ü ferman-ı hümâyun hazret-i padişâhi 

müteallik buyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyanıyla tezkere. 

 

Ermeni milletinden olan faizciler halkı canından bezdirmiştir. Bu 

para kazanma hırsı müslim, gayr-ı müslim ayrımı yapmadan halkı 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

665 
 

sömürmüşlerdir. Bu nedenle Ermeni tüccarları dahi Karahisar’ı 

terkederek Giresun’a yerleşmişlerdir.76 

 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 636, Gömlek No: 31, Tarihi: 21 

(S) Safer 1279 (18 Ağustos 1862), Konusu: Karahisar-ı Şarkili 

tüccarların Ermeni milletinden poliçeci ve murabahacılardan şikayeti. 

(17. Anadolu) 

 

                                                           
76 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/06/1899-oncesinde-
sebinkarahisardan-giresuna-goc-eden-zenginler/ 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/04/image00226.jpg
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Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Riyaset-i Celilesi’ne 

Nefs-i Karahisar-i Şarki’de mukim tüccar namına olan Ermeni 

milletinden poliçeci ve mürabahacı (faizci) malümu’l-esami kesanın 

hükümet aleyhinde bir-mahzar nizamıyla patrikhaneleri canibe 

göndermiş oldukları lede’l-istihbar lehü’l-hamd ve’l-minne liva-i 

mezkûrda bulunan sınuf-ı teba’nın seniyye-i şahanede müsaviyyen 

hissemend bir ve atıfet oldukları halde taife-i mezburenin hareketleri 

elbette bir desise tahtında olacağından ve bunlar hod be hod böyle 

uygunsuzluğa cür’et edemeyecekleri ahali-i vilayetle müsbet 

olduğundan sebebu hikmeti araştırıldıkda mal kâtibi sabık Nahifi 

Efendinin emval-i miriyeden sirkat ve zimmeti mukaddemce canib-i 

hükümetden bila niha azliyle ru’yet-i muhasebesine irade-i aliyye 

müteallik buyurulduğu esnada çünki muma-ileyh zimmet-i vakıa’sını bir 

takım heva-yı (nefsi isteklerini) ve bi-asıl (aslı olmayan) masarifle 

karşılaştırub kapatmış olduğundan bunların tedkikinden sarf-ı nazarla 

(kaçınarak) doldurmuş olduğu cedvellerin tahrir (yazılmasını) 

olunmasını bi’l-vasıta reca etmiş ise de beyan mikdarıyla canib-i 

hükümetden kabul olunmuş olmasıyla muma-ileyh hakemü’l şer’ 

Mehmet Emin Efendiye dehalet ederek anın vasıtasıyla yine etdirmiş 

olması üzerine dahi cevab-ı savab (doğru dürüst cevap) verilmeyib 

me’yus (ümitsiz) oldukdan sonra her ne mutalaa’ya mebni ise hakem-i 

muma-ileyh ile bi’l-müzakere zikr olunan mahzarı tanzim ve takdim 

etmiş oldukları tahkik olunmuş ve bu keyfiyyete ahali-i Müslime vakıf 

olarak böyle bi-gayri hak (haksız) hükümet aleyhine mahzar tanzim 

olunması emniyet ve asayiş-i beldeye sekte verecek ve mazallahu Te’ala 

(Allah göstertmesin) tebaa-i gayr-i müslime ile beynlerinde bürudet 

(aralarında soğukluk)  olmasına sebeb verecek çirkin şey olmasıyla 

şimdiye kadar canib-i hükümetten cümlenin lütuf (iyi muamele) ve 

nevaziş (iltifat) ve muavenetten (yardımdan) gayri bir şey görmedikleri 
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mealinde mazbata-i umumiye tertib olunmuş mu’teberan-i ahali (halkın 

ileri gelenleri) ve tebaa-i Müslime taraflarından bi’l-istid’a tanzimine 

mübaşeret olunmakda olduğunu zikr olunan mürabahacı (faizci) takımı 

haber aldıkları gibi ibtida-i mahkemeye (ilk derece mahkemesine) gidib 

bu mazbatayı temhir etmesini (mühürlemesini) hâkim efemdiye ifade 

eylediklerinden sonra aza-yı meclisin (meclis azalarının) hanelerini dahi 

dolaşıp ifade etmelerine cevab-ı sevab vermiş (olumlu cevap vermiş) ise 

de hâkim muma-ileyh bunların ifadatından bahisle mazbata-i mezbureyi 

temhirde beyan-ı ma’deret ve canib-i hükümetten bazı es’ile hâkimane 

üzerine tebayim-i cümle tarafından temhir olunmuş (mühürlenmiş) ise 

ol-vakit bende mühürlerim cevabını vermesi salifü’z-zikr mürabahacı 

(faizci) takımının takdim eyledikleri mahzara (imzalı dilekçe) ittifak ve 

inzimam re’yini te’yid ve isbat etmiş ve beyana hacet olduğu üzere 

mehamm-ı seniyyenin kesret-i esnasında böyle fesad tevekkün 

ettirilmesi ibtida-yı emr-de tahsilat maddesine sekte virüb saniyen 

nüfuz-ı hükümete halel getirmiş olmasına mebni hâkim muma-ileyhin 

ba’de-ezin bekası caiz olmayacağı gibi emsaline ibaret olmak ve bu 

misillü fesada kimesne tarafından min-ba’d (bundan böyle) cür’et ve 

cesaret olunmamak üzere mürabahalarcılardan piş-rev u fesad 

(fesatçıların önde gidenlerinden) olan birkaç neferinin muvakkaten 

birer (ayrı ayrı) mahale tard ve teb’ibleriyle (uzaklaştırılmaları) te’dibleri 

(edeblendirilmeleri) icab-ı halden ve meskutun-anh (suskun) kalmak 

lazım gelse atmışdört tarihinde vuku’u bulan Karabaş (Ermeni din 

amamı) maddesinden dolayı tebaa-i Müslime külli zarar-ı hasar 

gördüklerinden zikr olunan mürabahacı (faizci) takımı şimdiye kadar 

te’dib ve terbiye görmediklerinden böyle uygunsuzlukdan ba’dema 

(bundan sonra) dahi gerü durmayacaklarından mazallahü’t-Te’ala iki 

tebaa beyninde (arasında) bir fesad tahtına sebeb vermesi melhuz 

(mümkün) olmağla mücerred (yalnız) beyan hakikat-i hal salifü’z-zikr 
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hüsn-i hal hükümet mazbatasını temhir ettirmemek daiyesiyle devr-i 

ebvâb eden (kapı kapı dolaşan) kesanın esamisini (isimlerini) mübeyyin 

bir kıt’a pusulası takdim ve tesyar kılınmağla (gönderilmekle) icra-yı 

muktezası mütevakkıf-ı emr ü irade-i merhamet ifade-i riyaset-

penâhileri bulunduğu maruzunda terkim-i mazbata-i mahsusa-i 

müste’mendanemize ictisar kılındı (cüret edildi). Ol-babda ve her halde 

emr ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir. Karahisar 21 Saferü’l-hayr 

Sene (1)278 ve fi 6 Ağustos Sene (1)278 (28 Ağustos 1861) 

Bende Ka’im-makam-ı liva Karahisar 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 19, Gömlek No: 54, 

tarihi: 27 Ra 1308 (10 Kasım 1890), Konusu: Sivas'da Ermenilerden 

Şahinyan Agop ve arkadaşlarının padişaha bağlılık telgrafları. 

 

Mâbeyn-i Hümâyûn Ser-kitabet-i Celilesi’ne 
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C. (Cevap) 28 Teşrin-i-evvel Sene (1)306 Şahinyan Agob ile diğer 

ondört kimesne daire-i hükümetde nezd-i çekeriye da’vet olunarak arz-

ı ubudiyyet ve sadâkatı havi keşide eyledikleri telgrafname 

mahzuziyyet-i (memnuniyet) cihan kıymet-i cenâb-ı padişâhiyi muceb 

olduğu tebşir (müjde) teba-i sadıka-i şehâneden ibraz-ı sadakat edenler 

devletçe nazar-ı sıyanetle bakılarak mukâfat mükâfat olunmakda 

bulundukları Ermenilerden bazı ni’met-i nâ-şinâsanın zuhur eden 

mefsedetleri Ermeni teba-i sadıkası hakkındaki hüsn-i nazar-ı devlet-i 

âlîyyeyi asla tağyir etmediği dahi suret-i münasebede tebliğ kılındıkda 

kendileri veliyyü’n-ni’met-i bi-minnetimiz padişahımız efendimiz 

hazretlerine sadâkat ve ubudiyetle müftehir ve eltaf-ı  mütetabi’a-i 

(birbiri ardınca gelen lütuflar) cenâb-ı Zıllullahiye her bâr müteşekkir ve 

şükr ü mahmidetde (övmekde) dahi acizileri zahir olmakda bulunduğu 

lisan-ı rikkiyetle beyan ve ed’iye-i mefruza-i hazret-i şehr-i yari elsine-i 

müsadakatlarında daimiyyü’l-cereyan olduğunu isbat eyledikleri rehin-i 

ilm-i sami-i daverileri buyruldukda her halde ferman.  

Fi 29 Teşrin-i-evvel Sene (1)306 (10 Ocak 1891) 

Sivas Valisi Memduh   
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Mâbeyn-i Hümâyûn Ser-kitabet-i Celilesi’ne 

Ermeni cemaati kullarının nail olmakda bulundukları inâyet-i 

celile-i lâtuhsadan (sayısız iyilikten) dolayı ittibaen felek mertebe-i 

cenâb-ı cihân-bâniye arz-ı ubudiyyet ve sadakatimizi havi takdimine 

mütecasir olduğumuz tefgrafname-i ubeydane tenzile-i manzur-ı âlî 

buyurularak uhde-i ubeydanemize müretteb olan bir vazife-i 

mukaddeseyi ifa eylemekliğimiz mahzuziyet-i cihan kıymet hazret-i 

veliyyü’n-nimet bi-minnetimizi müstelzim olduğu vali-i vilayet 

tarafından bugün cümlemiz hazır olduğumuz halde tebliğ ve tebşir 

olunmuştur. Atıfet ve iltifat-ı âlînin şeref-zuhuru olan şu yevm-i mes’ud 

umum Ermeni cemaati içün eyyam-ı mukaddeseden add olunarak 

ilelebed tes’id olunacaktır (sevinç duyulacaktır). Şevket-meab efendimiz 

hazretleri içün hissiyat-ı sadakat-i kemterane ve minnetdarane ile 

memnu olan kalblerimiz şu suretle dahi lebriz-i server ve mefahirin 

buyrulmuş olmasından naşi efrad-ı ailemizle yüzümüzü yeerlere sürerek 

tezayüd-i ömr ü ikbal ve tevaf-ı şekva ve iclal-i hazret-i şehr-i yâri duası 

isal bargâh-ı Rabb-i müteal eylediğimizden kemal-i inbisat ve ibtihâc 

(gönül açıklığı ve sevinç) ile âstân-ı muallâ-nişân cenâb-ı âsitan-ı mı’la 

arz-ı sadâkat ve memlukiyete cür’et eylediğimizin arz-ı atabe-i ulyâ 

buyrulmasını istirham eyleriz.   

Fi 29 Teşrin-i-evvel Sene (1)306 (10 Kasım 1890)    

1887 tarihli belge Osmanlı’nın teba’sı olan cemaatlerin 

temsilcileriyle dolayısıyla cemaatlarla olan ilişkilerini göstermesi 

açısından güzel bir belgedir.  

 

Belge karşılıklı ilişkileri, saygıyı, bürokrasiyi, iletişim kurallarını 

gösterdiği gibi padişah tarafından kabul edildiğinden ve olası isteklerini 

ilettiğinden dolayı duyulan memnuniyetin ifadesini yansıtmaktadır. Belli 

ki Padişahla birebir görüşmüş olmak taleplerinin yerine getirileceğinin 

emniyeti gibi görülmektedir. Kimbilir belki de tamamen bir nezaket 

ziyaretidir.   
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Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 203, Gömlek No: 40, 

Tarihi: 14 Ramazan  1304 (6 Haziran 1887), Konusu: Huzura kabul 

edilmesinden dolayı Ermeni Katolik Patriği Azaryan Efendi'nin vermiş 

olduğu teşekkürnamenin takdimi. 

 
Huzur-ı şevket-mevhur-ı hazret-i padişahide nail-i şeref-misül 

olmasından dolayı teşekkür-i inayet-i seniyye-i mülükâneyi 

mutazammın Ermeni Katoliği Patriği Azaryan Efendi tarafından bâ-

tezkere irsal olunan ariza-i mahsusa leffen arz ve takdim kılındı, 

efendim. Fi 14 Ramazan Sene (1)304 ve fi 25 Mayıs Sene (1)303  

Sadrazam Kamil 
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Huzur-ı meyamin-mevfur hazret-i padişahi misül şerefine nail 

buyurulduğundan dolayı uhde-i aciziye farz-ı ayn olan dua-yı hayriye-i 

dâîyanemi maruz teşekkürname takdim-i atebe-i aliye-i cenâb-ı 

mülikâne buyurulmak üzere leffen huzur-ı âlî-i cenab-ı sadaret-

penâhilerine arzına ictisar eylediğinin beyan ve ifadesi maruzunda ol-

babda ve kaffe-i ahvalde emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 13 Ramazan Sene (1) 1304 ve fi 24 Mayıs Sene (1) 1303 (4 Haziran 

1887)  

Bende Esteban Bedrod Patrik Milel-i Ermeni Katolikan 

 

Osmanlının bazı uygulamaları çok farklı ve adil hatta insani bir 

yönetim anlayışları olduğunu ortaya koymaktadır. Belgedeki husus 

bunun güzel bir örneğidir. 

 

İncelediğimiz 1895 tarihli belgede Ermeni Patrikhanesinde Kapı 

Kethüdası olarak görev yapan Abraham Efendi’ye yapılan yardım söz 

konusudur. Abraham Efendi Bursa’da bulunan kızının yanına gidecektir 

ama maddi durumu buna el vermemektedir. Hiç şüphesiz Abraham 

Efendiye yol parasından da fazlası lazımdır. İnsanın kızı evlenir de onun 

değişik ihtiyaçları söz konusu olmaz mı, olur tabi ki; Abraham Efendi de 

paraya sıkışmıştır. 

 

Durum Adiye ve Mezhepler Nezaretinden Başbakanlığa ve 

Maliye Bakanlığına aktarılmıştır. Neticede kendisine beşbin kuruş 

ihsanda bulunulması kararlaştırılmış ve bunun kendisine verilmesi için 

de kaynak aranmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 335, Gömlek No: 72, 

Tarihi: 25 B (Recep) 1312 (22 Ocak 1895), Konusu. Kızının düğün töreni 

için Bursa’ya gidecek olan Ermeni Patrikhanesi Kapu Kethüdası 

Abraham Efendi’ye belirli bir miktar para verilmesi. 
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Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye ve Maliye Nezaret-i Celilesine 

25 Recep Sene 1312 ve fi 10 Kanun-i sâni Sene 1310 (22 Ocak 1895) 

 

Kerimesinin izdivacı cemiyetinde bulunmak içün şayân 

buyurulan müsaâde-i seniyye-i cenâb-ı mülükâne üzerine familyasıyla 

beraber Birusa’ya (Bursa) azimet edecek olan ve bu yoldaki masarifinin 

tesviyesinden aciz bulunan Ermeni Patrikhanesi Kapu Kethüdâsı 

Abraham Efendiye Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesinin iş’arına atfen 

“atiyye-i seniyye tertibinden i’tası” şeref-tevarüd eden 3 Kanun-i sâni 
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Sene 1310 tarihli tezkere-i samiye-i sadâret-penâhi de izbâr buyurulan 

beşbin guruşun (II) atiyye-i seniyye tertibinin mevcudu olmamasından 

dolayı sene-i haliye muvazenesi açığına ve tertib-i mezbur fazlasına 

ilaveten tesviyesi tensib buyurulduğu takdirde keyfiyyetin maliye 

nezaret-i celilesiyle taraf-ı âciziye emr ü iş’arı hususunun istizânına 

(iznine) muhâsebe ifadesiyle mücaseret kılındı (cesaret gösterildi) ol-

babda. 

Maliye 

(II) Nezaret-i âcizi tahsisatına mahsuben irsali hususuna himem. 

Battalı muhasebeye 

 

28 Ağustos 1895 tarihinde İçişleri Bakanlığına çekilen bir 

telgrafnamede Karahisar-i Şarki Bidayet (başlangıç, ilk derece) 

Mahkemesi Azası maaşsız stajyerlerinden Vasfi Efendi bir Ermeni 

vatandaşın arazi davası nedeniyle yaptığı şikâyette konuyu incelenerek 

adil davranmadığı tespit ettiğinden cezalandırılmıştır.    

 

Ayrıca Tamzara olayına ilişkin delillerin toplanarak savcılığa 

iletilmiş olduğu hususunda da bilgi verilmiştir.   

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 178, Gömlek No: 105, 

Tarihi: 16 A 1311 (28 Ağustos 1895), Konusu: Karahisar-i Şarki Bidayet 

Mahkemesi Azası Vasfi Efendi'nin suistimali görüldüğünden tebdil 

edildiği, Tamzara karyesi arbedesinin tahkikine devam edildiği. (Sivas) 
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Telgrafname 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Şems-i subh (Güneş doğduktan sonra, sabah vakti) bir arazi 

davasının livaya Ermeni tarafından aleyhinde şikâyeti vuku’ bulan 

Karahisar-i Şarki Bidayet Mahkemesi azası mülazımlarından Vasfi 

Efendi’nin seyyiatı (suçları) tahakkuk etmekle tebdil edildiği (sucu 

anlaşıldığından değiştirildiği) ve Tamzara karyesinde zuhur eden 

arbede-i malume maddesi dahi bi-hak tahakkuk olunarak bu savları 

(iddiaları) bi’l-cümle tertib-i cezaları derdest idiğü (elde edildiği) istinaf 

müddei-i umumisinden gelen telgrafname üzerine maruzdur.  

Fi 16 Ağustos Sene 1311 (28 Ağustos 1895) 

Sivas Valisi Halil  
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1895 yılında Halep’te yaşayan Ermeni cemaatinden Hacı Rafael 

Tıngıryan ile diğer üç arkadaşı komitacı oldukları şüphesiyle gözaltına 

alınmışlar ve sorgulanmak üzere Der-saadet’e gönderilmişlerdir.  

 

Sorgularından sonra memleketlerine dönmek istidasında 

bulunan söz konusu kişileri Der-saadet’te tutmayı gerektirecek kesin 

delil bulunamadığından ve daha fazla gözaltında bulundurulmalarını 

sağlayacak yasal düzenleme olmadığı belirtilerek Halep’e geri 

gönderilmelerine ancak gözetim altında bulundurulmalarına karar 

verilmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y.PRK.BŞK. Dosya No: 39, Gömlek No: 83, 

Tarihi: 19 Şaban 1312 (15 Şubat 1895), Konu Özeti: Ermeni 

komitalarının karışıklıklara sebebiyet verdiklerinden dolayı tenkilleri. 
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Hû 

Yıldız Sarayı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi 

Sadarete Gönderilen Tezkire Sureti 

Haleb’ten Der-saadet’e celb olunarak zabıtaca nezaret altında 

bulundurulmakta olan ve memleketlerine iadeleri istid’asında bulunan 

Ermeni cemaatinden Hacı Rafael Tıngıryan ile diğer üç nefer refikinin 

(arkadaşlarının) haklarında müstelzim-i (gerekli) muamele-i ahval-i 

müsbiteye dair (isbat edilen) malumat olmamasına mebni 

memleketlerine âdem-i iadelerini isti’zam edecek (engelleyecek) esbâb-

ı kanuniye mevcud olmadığından mahallince zabıtanın nezaretinde 

bulundurulmak ve bir güna münasebetsizliklerine meydan verilmemek 

ve âsâr-ı mefsedetleri (fenalık, fesat) zuhurunda der-dest ile haklarında 

muamele-i kanuniye ifa olunmak üzere vilayete icra-yı vesaya (vasiyet, 

öğüt) olunarak iade ettirilmeleri münasib olacağına dair Adliye Nezaret-

i Celilesinin 9 Şaban Sene (1)312 tarih ve 273 numerolu tezkire-i 

hususiyesi manzur-ı âli buyurularak ber-vech arz ve iş’ar ifa-yı muktezası 

hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfetpenâhi şeref-sudur 

buyurulmuş olmağla olbabda.  

Fi 19 Şaban Sene (1)312 (15 Şubat 1895) 

Mukabele edilmiştir. Kulları / Kulları Abd-ı mülükleri    

 

Tevafuken incelediğimiz belge çok önemli bir belgedir. Zira 

verilen muafiyetten çok veriliş nedeni çok önemlidir. Bu önem de çok 

manidar detaylar barındırmaktadır. 

 

  Belgemiz 1899 tarihli olmasına karşın yüzlerce yıllık geçmişi 

ilgilendirmekte ve günümüze taşımaktadır.  

 

Belge bir Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) kararıdır. Belge Bitlis’in 

Adilcevaz kazasında sakin Ermeni Hacik ve arkadaşlarının verdiği dilekçe 

üzerine alınmıştır. Belgedeki ifadede İmam Ali Kerremallahû Veche 
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Efendimiz Hazretlerinin cerrahlık hidmet-i aliyyelerinde bulunmuş 

olan zimminin ve evlad-ı evladinin devamlı olarak bütün vergilerden 

muaf olduklarına dair Sultan Murad Han Rabi’ (Dördüncü Murad Han) 

Hazretleri tarafından bir ferman verildiği belirtilmektedir. 

 

Söz konusu ferman 1842-1843’de yenilenmiş ise de sahipleri 

tarafından zayi’ edildiğinden yeniden verilmesi istenilmiştir. Bunun 

üzerine Şûrâ-yı Devlet komisyonu toplanmış ve konuyu müzakere 

etmiştir. Yapılan değerlendirmede söz konusu iddianın kaydı bulunmuş 

ve Hacik’in ailesinin bu muafiyetten senelerdir yararlandığı anlaşılmıştır. 

İlaveten  

 

Hacik ve arkadaşlarının Hazreti Ali’ye hizmette bulunan adamın 

sülalesinden bulunduğu anlaşıldığından kütüb-i mu’tebere-i siyerde bu 

konuda açıklık olmamasına karşın vaktiyle Padişah tarafından verilen 

ferman-ı âlilerin neye dayandıkları neyi senet kabul edildikleri esasen 

bilinememesine rağmen Padişahın iradesinin tecellisi olan ve sebeb 

göstermeye ihtiyacı olmayan ferman-ı âlilerin bir şeye dayandığından 

hareketle bunların araştırılmasına gerek olmadığı belirtilerek Sultan 

Murad Han Rabi’ Hazretleri tarafından verilen muafiyetin tasdikinin 

icap edeceği belirtilmiştir. 

 

Görüldüğü gibi belgede öne çıkan iki husus bulunmaktadır. 

Birincisi Hazreti Ali’ye cerrahi hizmet vermiş olan bir Ermeni doktor 

olduğudur. Diğeri de Hazreti Ali’ye hizmet verdiği için bu hizmette 

bulunan ermeni cerrahın ondan sonra gelen bütün nesline tanınan vergi 

muafiyetidir. Bu da Osmanlı’nın Hazreti Peygamberin amcasının oğlu 

aynı zamanda damadı ve Dördüncü İslam Halifesi ve “Ehli Beyt”in nüvesi 

olması nedeniyle Hazreti Ali’ye duyduğu derin saygının en güzel 

ifadesidir. Sen ki ona hizmet ettin biz de senin neslini koruruz, kollarız 

denilmiştir. 
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Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 98 1, Gömlek No: 24, Tarihi: 6 

R 1317 (14 Ağustos 1899), Konusu: Dördüncü Murad tarafından bi'l-

cümle tekâlif-i miriyyeden muafiyet verilen Tarha Familyası 

efradından Ermeni Hacik ve rüfekasının âşâr-ı şer'iyyeden dahi 

muafiyetlerine dair. 

 
 

Meclis-i vükela müzakeratına mahsus zabıt varakasıdır. 

Hazır bulunan zevat-ı fihamın (itibar ve nüfuz sahibi kişiler) esamisi 
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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 

Bâ-ferman-ı hümayun bi’l-cümle tekâlif-i miriyyeden muaf 

olunduklarından bahisle âşâr-ı şer’iden dahi muaf tutulmaları hakkında 

Âdilcevaz kazası sekenesinden Talha familyası efradından ve Ermeni 

Milletinden Hacik ve rüfekası (arkadaşları) taraflarından vaki olan istid’â 

ve ol-babda maliye nezaretiyle cereyan eden muhabere üzerine Şûrâ-yı 

Devlet’e melfuf maliye dairesinden kaleme alınan 14 Safer Sene 1312 

tarihli mazbata okundu. 

Kararı 

Zikr olunan mazbatada İmam Ali Kerremallahû Veche Efendimiz 

Hazretlerinin cerrahlık hidmet-i aliyyelerinde bulunmuş olan zimminin 

ve evlad-ı evladinin ile’l-inkiraz (devamlı olarak) cizye-i cüziye ve ispenç 

ve avârız-ı divaniye ve tekâlif-i arifeden muafiyetini mutazammın 

muafiyetname verilüb ahiran Sultan Murad Han Rabi’ (Dördüncü 

Murad Han) Hazretleri zamanında verilen fermân-ı âli ile de muafiyet-i 

mezkûre te’yid olunduğu kayden anlaşılmış ve zikr olunan fermân-ı 

âlinin 11 Zilkade Sene (12)58 tarihinde zayi’den diğeri dahi i’ta edilmiş 

ve merkum Hacik ve rüfekası hidmet-i âliyye-i mezburede bulunan 

adamın sülalesinden bulunmuş olub eğerci merkûmun hidmeti âliyye-i 

mezkûrede bulunduğuna dair kütüb-i mu’tebere-i siyerde serahat 

(açıklık) olmadığına ve binaenaleyh selâtin-i izam hazerâtı caniblerinden 

verilen ferman-ı âlilerin müstenid oldukları (dayandıkları, senet kabul 

edildikleri) esasen bilinemediğine nazaran ne yapılmak lazım geleceği 

maliye nezaretinden istifsâr edilmekte (sorulmakta) ise de azade-i ta’lil 

olan (sebeb göstermeye ihtiyacı olmayan) ferman-ı âlilerin müstenid 

(dayanmış, bir şeye isnat edilmiş) oldukları esasların taharrisine 

(araştırılmasına) mahal olmayub çünki Sultan Murad Han Rabi’ 

Hazretleri tarafından işbu muafiyetin tasdiki elbet bir esas-ı sahih ve 
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makbule müstenid (dayanacağı, bağlı olacağı) olacağı gibi bu misillü 

yadigâr eslâfın (seleflerin, geçmişlerin) muhafazasıyla şân-ı saltanat 

icabından bulunduğu cihetle mezkûr familya hakkında salifü’l-beyan o 

emr-i âliye tevfikan icra-yı muamele olunması dermeyân kılınmış ve bu 

suret münâsib görünmüş olmağla mucibince ifa-yı muktezasının Van 

vilayetine tebliğinin dâhiliye nezaretine havalesi ve maliye nezaretine 

de malumat i’tası tensib olundu. 

 

Sadece gayr-ı müslimlere ait olmadığını herkes için geçerli olan 

bir uygulamaya göre işi gücü olmayanların veya referansı 

bulunmayanların Der-saadet’e gelişlerine engel olmak için yapılan bir 

uygulama söz konusudur. Belgemizde de Karahisar-i Şarki’nin Çardak 

karyesinden olan Kivorg Mazmayan isimli Ermeni teba’ daha önce Der-

saadet’de yanında iken hava değişimi için memlekete yolladığı oğlu 

Karnik’in geri dönmesine müsaade edilmesini istemiştir. Bunun üzerine 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına yazılan yazıda Karnik’in oraya 

gelmesine mani bir durumu yok ise gönderilsin diye belirtilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 475, Gömlek No: 104, Tarihi: 24 

Nisan 1323 (7 Mayıs 1907), Konusu: Şebinkarahisar'a giden Karnik'in 

Dersaadet'e dönüşüne izin verilmesi talebi. 
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Hû 

Şebin Karahisari Mutasarrıflığına  

Fi 7 Ramazan 1323 

İki buçuk sene evvel berâ-yı tebdil-i hava olan (hava değişikliği 

için) Karahisar’ın Çardak karyesine giden oğlu Karnik’in avdetine 

müsaade i’tası Kivorg Mazmayan imzasıyla verilmiş arz-ı halde istid’a 

olunan merkum Karnik’in oraca avdetini mani hali olmadığı takdirde 

terfihi (rahat bırakılması, izin verilmesi) hususunun savb-ı dailerine 

izbârı bi’l-havale hey’et-i tahkikiyeden ifade edilmiş olmağın ol-vechile 

icra-yı icabı babında. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.İD.. Dosya No: 162 1, Gmlek No: 20, Tarihi: 

13 Za 1330 (24 Ekim 1912), Konusu: Şuşehri kazasının Andiryas 

kasabasında Protestan Cemaati için kabristan ittihazına mezuniyet 

verildiği. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 

İrade-i Seniyye Sureti  

Sivas Vilayeti Dahilinde Suşehri Kazasının Endiryas kasabasında 

arazi-i emiriye-i haliyeden binaltıyüz metro murabbaında bir mahallin 

kıymet-i hazırasından binde otuz para hesabıyla takdiri lazım gelen 

bedel-i öşr karar-ı mahsusuna tevfikan on misline bi’l-iblağ mukata-i 

zemin tahsis olunmak üzere Protestan cemaati içün kabristan ittihazına 

Şûrâ-yı Devlet kararıyla me’zuniyet verilmiştir.  

Bu irade-i seniyyenin icrasına Adliye ve Mezahib ve Maliye Nezaretleri 

me’murdur.  

Fi 25 Şevval Sene (1)330 ve fi 24 Eylül Sene (1)328 (7 Ekim 1912) 

Mehmed Reşad, Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar (Paşa), Adliye ve 

Mezahib Nazırı Abdülhalim, Maliye Nazırı Abdurrrahman 

Aslına mutabıktır 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 1906 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Suşehri Kazasının Endiryas kasabasında arazi-i emiriye-i 

haliyeden binaltıyüz metro murabbba’ında bir mahallin şerait-i 

muharrere-i vech ile Protestan cemaati içün bir kabristan ittihazına 

me’zuniyet i’tası hakkında Adliye ve Mezahib Nezareti makamının 

tezkiresi üzerine Şûrâ-yı Devlet kararıyla tanzim ve takdim olunan irade-

i seniyye layihası imza-yı hümâyûn-i cenâb-ı padişâhi ile tasdik 

buyurularak suret-i musaddakası leffen ısra ve devair-i müteallikaya 

tebligat icra kılınmağla ifa-yı muktezasına himmet buyrulması siyakında 

tezkire-i senâveri terkim kılındı efendim. 

Fi 9 Zilkade Sene (1)330 ve fi 7 Teşrin-i-evvel Sene (1)328 (20 Ekim 

1912) 

Sadrazam Namına Müsteşar Bende     

Belgelerin ilki olan 1914 tarihli belgede Şişli’de Kâğıthane 

Caddesi üzerinde bulunan Ermeni yetimhanesinden söz edilmektedir. 

Bu belgede Ermeni yetimhanesinin burada 1216 zira arazisi olduğu 

belirtilmektedir. İkinci belgede ise bahse konu arazinin bitişiğinde 

bulunan padişah vakfına ait mülkten 8 dönüm daha yer tahsis edildiği 

anlaşılmaktadır.   

 

1914’de başlayan yazışmalar Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde devam etmiş ve gerekli alt yapı 

oluşturulduktan sonra Şûrâ-yı Devlet yani Danıştay kararıyla tahsis 

1920’de gerçekleşmiştir. Son süreçte bahse konusu tahsisin ferağı da 

verilerek yer tamamen ermeni vakfına devredilmiş görünmektedir. Bu 

konuyla ilgili Osmanlı Arşivinde başka belgeler de bulunmaktadır.  
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Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4287, Gömlek No: 321456, 

Tarihi: 27 C 1332 (23 Mayıs 1914), Konusu: Şişli'de Kağıdhane 

Caddesi'nde Ermeni cemaatine ait bahçenin Ermeni Eytamhanesi'ne 

ilavesi. (Evkaf, Dâhiliye) 

 
Daire-i Sadaret-i Umur-ı Mühimme Kalemi 

Adliye Nezaret-i Celilesi’ne, Evkaf-ı Hümâyun Nezaret-i Celilesi Canib-

i Âlisine,  Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne   
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Fi 25 Cemaziye’l-ahir Sene 1332 ve fi 10 Mayıs 1330  

 

2 Nisan 1330 tarihli ve 64 numerolu tezkere-i âliyyelerine 

cevaptır. Şişli’de Kağıdhane Caddesinde Ermeni cemaatine aid 

“binikiyüzonaltı zira”77 vüsatindeki (ölçülerindeki) mükerrer iki 

numerolu bağçenin kıymet-i hazirenin binde onu nisbetinde ve kadı 

namına sınır-ı mukataa-i zemin tahsis olunmak üzere ittisalindeki 

(bitişiğindeki) Ermeni Eytamhanesine (yetimhanesine) ilavesi hususuna 

Şûrâ’yı Devlet (Danıştay) kararıyla bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazzret-i 

padişâhi şeref-müteallik buyurularak suret-i musadakası (dostluğu) ve 

ol-babda ki emr-i âli leffen taraf-ı âlilerine ısra ve devair-i müteallikaya 

(resmi dairelere) tebligat icra kılınmıştır efendim.  

 

28 Nisan 1330 tarihli irade-i seniyyeden 

 

180 numerolu ve fi 17 Nisan sene 1330 tarihli Şûrâ-yı Devlet 

mazbatasıyla 620 mumerolu ve fi 28 Nisan sene 1330 tarihli irade-i 

seniyye masasına verilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4609, Konusu: 345603, Tarihi: 

12 R 1338 (4 Ocak 1920), Konusu: Şişli'de Kâğıthane Caddesi'nde 

Ermeni Eytamhanesi ittisalindeki emlak-i hakaniyeden sekiz 

dönümden fazla olan mahallin mezkûr eytamhaneye tahsisi. (Maliye, 

Hazine-i Hassa, Dâhiliye; İD/86) 

                                                           
77 ZİRA:(bir kolun dirseğinden orta parmak ucuna kadar uzunluk ölçüsü- 75-90 

cm kadar) 
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Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne / Maliye Nezaret-i Celilesi’ne / Hazine-i 

Hassa-i Şahâne Müdiriyyet-i Umumiyesi’ne  

Fi 4 Kanun-i sâni Sene 1335 ve fi 12 (1) Rebiü’l ahir Sene 1337 (4 Ocak 

1919) 

Şişli’de Kâğıthane Caddesinde Ermeni eytamhanesi ittisalinde 

(bitişihinde) bulunan Emlak-ı Hakaniye’den “sekiz dönüm” küsur 

memalik-i nüzamname-i mahsusa mucebince muamele-i mukteziyesi 

ba’dehu icra ve neticesi bâ-mazbata arz-ı ittiba-i âliye kılınmak üzere 
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mezkûr eytamhaneye tahsis ve i’tası bi’l-istizan makrun-ı müsaade-i 

seniyye-i cenâb-ı padişahi buyrulduğu mabeyn-i hümayun-ı mülükâneye 

başkitabet-i aliyesinden cevaben varid olan tezkerede bildirilmiş ve 

maliye nezaret-i celilesiyle hazine-i hassa-i şahane müdiriyet-i 

umumiyesine tebligar icra ettirilmiş olmağla nezaret-i celilelerince de 

iktizasının serian ifa ve inbasına himmet. 

Fi 3 Kanun-i sâni Sene 1336 (3 Ocak 1920) tarihli irade-i hususiye 

üzerine   

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4610, Gömlek No: 345709, 

Tarihi: 19 (R) Rebiü’l-ahir Sene 1338 (11 Ocak 1920), Konusu: Şişli'de 

bulunan devlet arazisinden bir kısmının Ermeni Darül-eytamı'na 

ferağı. (Adliye, Maliye, Hazine-i Hassa, Dahiliye; İD/86) 

 

Hû 
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Hazine-i Hassa-i Şahane 

Müdiriyet-i Umumiyyesi Aded 2 

Marûz-i çaker-i kemineleridir 

Hame pira-yı tazim olan 11 Kanun-i-sani Sene (1)336 tarihlü ve 

dört numerolu tezkere-i samiye-i asaf-ı ekremilerine cevabdır. Şişli’de 

emlak-ı kadime-i hakaniyyeden olub bedel-i taraf-ı eşref-i hazret-i 

padişahiden tesviye buyurulmak (ödenmek) suretiyle Ermeni milletine 

aid Karagözyan daru’l eytamı namına inayet ve ihsan buyurulan 

(bağışlanan) on üç bin sekiz yüz doksan zira’ on iki parmak murabba’-i 

(dörtköşe, kare) arazı içün istihsal olunan sened-i hakâni icab idenlere 

tevdi buyurulmak üzere leffen savb-ı sami-i efhamilerine arz ve takdim 

kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir. Fi 27 

Rebiü’l-ahir Sene (1)338 ve fi 19 Kanun-i-sani Sene (1)336 Hazine-i 

Hassa Müdir-i Umumisi Bende Rıza78    

 

                                                           
78 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/13/1914de-sislide-
bulunan-ermeni-yetimhanesine-yer-tahsisi-hakkinda/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/01/1920de-ermeni-
yetimhanesine-sislide-tahsis-edilen-arazi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/13/1914de-sislide-bulunan-ermeni-yetimhanesine-yer-tahsisi-hakkinda/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/13/1914de-sislide-bulunan-ermeni-yetimhanesine-yer-tahsisi-hakkinda/
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17.BÖLÜM 

EZBİDER OLAYLARININ İNCELENMESİ 

 

 Ezbider (Akıncılar) Ermeni isyan hareketlerinin yaşandığı yerlerin 

en önemlilerindendir. Civarında Ermeni yerleşimlerinin çok olması iç 

kesimlere ulaşım yolunun üzerinde bulunması gibi nedenlerle Ermeni 

çetecilerin burada teşkilanlanması ciddi manada dikkat çekicidir. Bu 

nedenle Karahisar-i Şarki Sancağı’nda ilk olaylar burada başlamıştır.  

 

 Nahiye Müdürü Esat Ağa’nın Ermeni eşkıyası tarafından 

öldürülmesi bir anda bütün dikkatlerin buraya çevrilmesine neden 

olmuştur. Bu bölümde incelenecek belgelerin çokluğu da bunu 

doğrulamaktadır. Patrikhane ve konsoloslar yoluyla Avrupa’nın da 

dikkati buraya çekilmiştir. Her zaman olduğu gibi olayları çıkartıp suç 

işlediten sonra hükümet güçlerinin olayın sorumluluklarını tesbit 

edebilmek için yaptıkları çalışmaları kendilerine baskı ve haksızlık 

yapılıyormuş gibi göstererek yurt içinde ve yurt dışında kendi lehlerine 

kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır. 

 

 Bu bölümde buna ilişkin belgeler sırasıyla incelenecek 

yorumlanmaya çalışılacaktır.   Esat Ağanın öldürülmesinde olayın 

Ermeniler tarafından gerçekleştirimiş olması ihtimal olarak 

düşünüldüğü ancak tam olarak ne olduğu ve olayın sorumlularının 

kimler olduğu konusunda bir açıklık olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Arşiv Fon kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 30, Gömlek No: 71, 

Tarihi: 19 (Ra) Rebiü’l-evvel 1312 (20 Eylül 1894), Konusu: Suşehri 

kazası Ezbider köyünden Esad Ağa'yı öldürenlerin Ermeni 

olabileceğinden ona göre tahkikat yapılması. 
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Hû 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu  

Sivas Vilayetinden Şifre 

Eylül’ün dördüncü günü leylen onüç şahıs Karahisar-i Şarki 

sancağının Suşehri kazasına tabi Ezbider karyesine gidüb Es’ad Ağa ile 

hidmetcisini ve Abram nam kimseyi katl ve……nam kimseyi dahi cerh 

iderek firar eylemeleri üzerine kâfi zabtiye ile bi’z-zat takibe çıktığı liva-i 

mezkûr mutasarrıflığının fi 5 Ağustos Sene (1)310 (17 Ağustos 1894) 

tarihli telgrafnamesinde bildirilmiş ve eşkıya-yı merkûmenin Ermeniden 

olması da melhuz olduğundan (düşünüldüğünden) ona göre tahkikat ve 

taharriyat-ı acile (inceleme ve araştırma) ve mükemmele ifasıyla 

behemehal der-destleri lüzumu der-akab (hemen) mutasarrıf muma-
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ileyhiye tebliğ idilmiş ve keyfiyyet civar vilayetler ile livalara ve 

mülhakata dahi bi’t-telgraf yazılmış olduğu marûzdur, ferman.  

Fi 8 Ağustos Sene (1)310 (20 Eylül 1894) 

Vali-i Sivas Halil 

 

 Aynı tarihte yapılan bir diğer yazışmadan olayın sorumluları 

hakkında tahmini olarak Ermenilerin olabileceği değerlendirilmiştir. 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı’nın da askeri müfrezenin başında suçluları 

yakalamak üzere gittiği Sivas Valisi tarafından Dahiliye Nezaret-i 

Celilesi’ne çekilen telgrafda belirtilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 168, Gömlek No: 116, 

Tarihi: 8 Eylül 1310 (20 Eylül 1894), Konusu: Karahisar-ı Şarki 

Sancağının Suşehri kazasına tabi Ezider nahiyesinde iki kişiyi öldüren 

ve bir kişiyi yaralayıp kaçan Ermeni firarilerin yakalanmaları için 

gerekli takibatın yapılması. (Sivas) 

 
Ermeniler tarafından şehid edilenler ve yakınlarının başında ağlaşanlar 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Şems-i sabah Eylül’ün dördüncü günü onüç şahıs Karahisar-i 

Şarki Sancağının Suşehri kazasına tabi Ezbider karyesine gidüb Es’ad Ağa 

ile hidmetcisini ve Eprim nam kimseyi katl ve Aram nam şahsı dahi cerh 

ederek (yaralayarak) firar eylemeleri üzerine mikdar-ı kâfi zabtiye ile 

bi’z-zat ta’kibe çıktığı liva-i mezbur mutasarrıflığının 5 Eylül Sene (1)310 

(17 Eylül 1894) tarihli telgrafnamesinde bildirilmiş eşkıya-yı 

merkûmenin Ermeniden olması da melhuz olduğundan ana göre 
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tahkikat ve ta’kibat-ı acile ve mükemmele ifasıyla beher hal der-destleri 

lüzumu der-akab mutasarrıf muma-ileyhiye tebliğ edilmiş ve keyfiyet 

civar vilayetlerle livalara ve mülhakanelere ba-telgraf yazılmış olduğu 

marûzdur.  

Fi 8 Eylül Sene 1310 (20 Eylül 1894) Sivas Valisi Halil   

 

 Olayın ikinci günü yapılan tahkikat neticesi katillerin 

Ermenilerden olduğu anlaşılarak yakalanmaları istenilmiştir. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 168, Gömlek No: 120, 

Tarihi: 10 Eylül 1310 (22 Eylül 1894), Konusu: Ezbider karyesindeki 

vukuat mütecasirlerinin Ermeni olduğu ve bunların ortaya çıkarılarak 

derdest olunmaları. (Sivas) 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
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Fi 8 Eylül Sene 1310 tarihli telgrafname-i çakaraneme zeyldir. 

Şems-i sabah Ezbider karyesindeki vuku’at mütecasirlerinin Ermeniden 

olduğu tahkikat-ı vakı’a ve maktullerin meyanında bulunan bir 

Ermeninin ifadesi ile tahakkuk ettiği (anlaşıldığı) ve ahali-i karyede 

bazılarının canilere delalet ettiği (yol gösterdiği) anlaşıldığı ve bu babda 

taharriyat ve tahkikat-ı  lazıme (gerekli araştırma ve soruşturma, 

inceleme) icra edilmekde bulunduğu Suşehri ka’im-makamlığından 

bildirilmiş ve eşkıya-yı merkûmenin Karahisar-i Sahib (Karahisar-i Sahib 

yani Afyonkarahisar sehven yazılmış olmalı. Doğrusu Karahisar-i Şarki) 

ve Suşehri ve kura-yı muti’ada görülen hun’a (zanlı) takımından olacağı 

emsali delaletiyle kaviyyen melhuz bulunduğundan ana göre begayet 

tabassur-ane ve müdekkikane hareketle (inceden inceye tedkikle) 

herdürlü tedabir ittihaz olunarak eşkıya-yı merkûmenin serian zahire 

ihracıyla derdestleri lüzumu liva-i mezkûr mutasarrıflığına te’kiden ve 

kaza-i mezbur ka’im-makamlığına da cevaben yazılmış olduğu bera-yı 

malumat maruzdur. Ferman.  

Fi 10 Eylül Sene (1)310 (22 Eylül 1894)  

Sivas Valisi Halil  

 

 Olayın sonrasında yapılan tahkikatle birlikte katillerin Errmeni 

olduğu anlaşılmış bazı şahitlerin ifadeleri üzerine de zanlı olarak birkaç 

Ermeni gözaltına alınmıştır. Bir takim zanlının da kaçak olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 169, Gömlek No: 3, Tarihi: 

16 Eylül 1310 (28 Eylül 1894), Konusu: Suşehri'nin Ezider karyesinden 

Esfed (Es’ad) Ağa ile sairenin katilleri olan Ermeni milletinden Çordeli 

oğlu Misak ile rüfekasından Arot, Ara, Vartan, Agop, Karnik ve 

Karabet'in yakalandığı. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Fi 8 ve 10 Eylül Sene (1)310 tarihli iki kıt’a telgrafname-i 

acizenemle arz olunan şems-i sabah Suşehri kazasının Ezbider 

karyesinde Es’ad Ağa ile sairesinin katillerinden olduğu tahkikat-ı amika 

(inceden incete araştırma) ile anlaşılan Karahisar-i Şarki kasabası 

ahalisinden ve Ermeni milletinden Çordeli oğlu Misak derdest olunarak 

lede’l-isticvab (sorguda) asl-ı cürm (suçun aslı) ile beraber rüfekasının 

isimlerini de söylemesiyle kaza-i mezbura tabi Sevindik karyeli Arot 

nam şahs dahi elde edilüb merkûm Misak’ın ifadesini te’yid eylediği 

(doğruladığı) ve eşkıya-yı merkûmeden Ara ve Vartan ve Agob ve Karnik 
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ve Karabet nam diğer beş şahıs da ahz u grift olunarak saye-i 

muvaffakiyet-vaye-i hazret-i hilafet-penahide hakikat-i halin tamamıyla 

meydana çıkarıldığı el-yevm firarda bulunan yine Ermeniden dört şahsın 

kemal-i kerem ile ta’kibat ve taharriyatına da ikdam edilmekde 

bulunduğu malumatı maruzdur.  

Fi 16 Eylül Sene (1)310 (28 Eylül 1894) 

Sivas Valisi Halil 

 

 Olayla ilgili olarak yakalananlardan suçunu i’tiraf edenler olduğu 

gibi halen kaçak olanlar da bulunmaktadır. Katillerle ilgili olarak verilen 

detayda ise Gürcü elbiseli ve 12 kişi olduklarıdır. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 533, Gömlek No: 12, 

Tarihi: 1 R 1312 (2 Ekim 1894), Konusu: Suşehri’nin Ezbider köyünde 

zuhur eden Gürcü elbiseli Ermeni eşkıyanın yaptığı katliama dair. 

 
Taraf-ı Vâlâ-yı Ser-askeri’ye 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image002.jpg
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19 Eylül Sene 1310 

Suşehri’nde Ezbider karyesinde Gürcü elbisesiyle oniki nefer 

Ermeni şakisi zuhur ederek müdir ile hizmetkârını ve diğer bir şahsı 

katl ettikleri Dördüncü Ordu-yı Hümâyun Müşiriyet-i Celilesinden 

bildirildiğine dair 26 Rebiü’l evvel Sene 1312 tarihli sekizyüz otuziki 

numerolu tezkire-i devletleri üzerine sebk eden istilama cevaben Sivas 

vilayetinden alınan telgrafnamede onbir neferden ibaret olan eşkıyayı 

merkûmeden yedisi derdest olunub bunlardan ikisinin itiraf-ı cürm 

eylediği (suçunu kabul ettiği) ve firarda bulunan dördünün derdesti 

içün taharriyat ve takibata devam edildiği gösterilmiş olmağla irade 

efendimindir. İşaret-i aliye mucebince. 

 

 
Hû 

Umûr-ı Erkânı Harbiye Dâiresi Dördüncü Şubesi /832 

Marûz-ı çaker kemineleridir ki; 

Suşehri’nde vaki olub ahalisinin kısm-ı a’zamı (çoğunluğu) 

Ermeni olan Ezbider karyesinde birkaç gün mukaddem (önce) Ermeni 

milletinden Gürcü elbiseli ve Martini tüfenkleriyle müsellah (silahlı) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image004.jpg
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olarak zuhur eden oniki nefer eşkıyanın mütecasir oldukları ahval-i 

cinayet-kâraneden bahisle bunların derdest ve tenkilleri hakkında 

hükümetçe ittihazı lazım gelen tedabirin tesri’-i icrası lüzumu Onüçüncü 

Redif Fırkası Kumandanlığına cevaben iş’ar kılınacağına ve ifade-i 

saireye dair Dördüncü Ordu-yı Hümayun makamından varid olan 

telgrafnamenin suret-i mahlulesi manzûr-ı sâmi-i sadâret-penâhileri 

buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış olmağla suret-i iş’ara nazaran 

hükümet-i mahalliyeye bu-babda evamir-i mukteziye ifa ettirilmesi ve 

merhun-ı müsaade-i calile-i daver-i efhamileridir. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

Fi 26 Rebiülevvel Sene 1312 ve fi 14 Eylül Sene 1310 (26 Eylül 1894) 

Ser-asker Bende Rıza 

 

 
Hû 

Umûr-ı Erkânı Harbiye Dâiresi Dördüncü Şubesi 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image006.jpg
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Dördüncü Ordu-yı Hümayun Müşiriyet-i Celilesinden varid fi 12 Eylül 

Sene 1310 tarihlü telgrafname suret-i mahlulesidir. 

 

Suşehri’nde vaki olub ahalisi ellialtı (56) nüfus İslam ve dörtyüz 

(440)  Ermeni’den ibaret olan Ezbider karyesinde bundan çend gün 

evvel (birkaç gün önce) Ermeni milletinden Gürcü elbisesiyle yedlerinde 

Martini tüfenkleri olarak oniki nefer eşkıya karye-i mazkûre müdiri 

Es’ad Ağa ile hizmetkârı olan bir İslamı ve karye-i mezkûre 

Ermenilerinden bir şahsı katl etmiş olduğundan Karahisar-i Şarki 

mutasarrıflığından iş’ar olunduğu ve bu suretle karye-i mezkûreye 

yarım saat mesafede vaki Karahisar Redif Taburunun dördüncü bölüğü 

merkezi olan Ortaköy’de bölük-i mezkûr zabıtanının ikameleri 

mahzurdan salim olamayacağı cihetle zabıtan-ı muma-ileyhin hükümet 

merkezi olan Andiryas’a veyahut tabur merkezinde ikameleri 

Ondördüncü Redif Fırkası Kumandanlığından bâ-tebligat iş’ar olunur. 

Andiryas karyesi merkez hükümeti bölük-i mezkûr dairesinin semt-i 

hilafında mârre taburu dairesinde vaki olub binaen-aley zabitan-ı 

muma-ileyhanın gerek bu kaza ve gerek tabur-ı mezkûre müteallik 

merakezin hiç birine ikameleri caiz olamayacağından bölük-i mezkûr 

zabitanının kemâkân (eskiden olduğu gibi) Ortaköy’de ikameleri ve 

eşkıyayı merkûmenin derdest ve tenkilleri hakkında hükümetçe ittihaz 

olunmak üzere lazım gelen tedabirin tesri’-i icrasına ait vesailin 

(vesilelerin) istihsali (hâsıl edilmesi) lüzumu cevaben kumandanlık-ı 

müşarün-ileyha iş’ar kılındığını bera-yı malumat arz olunur ferman.   
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Sivas Vilayetine 

15 Eylül Sene 1311 / Şifre 

 

Suşehri’nde Ezbider karyesinde Gürcü elbisesiyle oniki nefer 

Ermeni şakisi zuhur ederek Müdir ile hizmetkârını ve diğer bir şahsı katl 

ettikleri Dördüncü Ordu-yu Hümâyun Müşiriyetinin iş’arı üzerine taraf-ı 

Ser-askeriden bildirilmekle hakikât-ı keyfiyetin bi’l-etraf (etraflıca, 

ayrıntılı olarak) iş’arı… 

İşâret-i müsteşârî  mucebince (müsteşarlık işaretiyle). 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image008.jpg
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadaret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Sivas Vilayetinden Mevrud Şifreli Telgrafnamedir. 

 

Cevab 15 Eylül Sene 1310 Ezbider karyesinden Es’ad Ağa ile 

hizmetkârının ve diğer bir adamın keyfiyyet-i katli 8 ve 10 Eylül Sene 

1310 ve buna mücaseretleri tahkikat-i amika ile anlaşılan on bir nefer 

Ermeni şakisinden saye-i muvaffakiyet-vaye-i cenâb-ı hilafet-

penâhilerinde yedisinin derdest olunub bunlardan ikisinin i’tiraf-ı cürm 

eyledikleri ve el-yevm firarda bulunan dört şahsın dahi kemal-i dikkatle 

taharriyat ve takibatına devam olunmakta bulunduğuna 16 Eylül Sene 

1310 tarihli üç kıt’a telgrafname-i acizanemle Dâhiliye Nezareti’ne 

yazılmış olduğu maruzdur. Ferman.  

Fi 17 Eylül Sene 1310 (29 Eylül 1894) Vali Halil 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image010.jpg
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Fon Kodu: Y. PRK. UM. Dosya No: 30, Gömlek No: 75, Tarih: 

1312 Ra 23 (24 Eylül 1894), Konu Özeti: Ermeni komitesi aleyhine 

muhbirlik eden Asador’u öldürmek isteyenler. 

 
Numru 41 

Saadetlü Efendim Hazretleri 

Komite-i ifsâdiye aleyhinde muhbirlik etmesinden dolayı Asador 

nam kimseyi geçen sene Amasya’da Panosoğlu Estepan’ın muavenet ve 

nigehbanlığıyla (gözetleyiciliyle) Sungurluoğlu Artin’e katl kastıyla 

kurşun atub isabet ettirememesinden naşi Hoca Hüseyin Efendinin alnı 

cerh (yaralı) ve ta’til itdiği ve Karahisar’lı Kahveci Agob ve Kelflikoğlu 

İğya ve Ezikoğlu Nişân’ın dahi Rovelveri (altı patlar denilen tabanca) 

saklamak suretiyle bu  cemiyet-i şekâveti idare eyledikleri anlaşılması 

üzerine tarih-i tevkiflerinden i’tibaren merkumundan Artin’in maa’t 

teşhir ve on ve İstepan’ın yedi ve iğya ve Agob ve Nişan’ın dahi üçer sene 
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müddetlerle küreğe konulmalarına ve müddet-i ceza’iyelerini ikmal 

ettikden sonra da zabtiye nezareti altında bulunmalarına ve masarif-i 

muhakemeninde mütesavviyen istifasına Sivas İstinaf Mahkemesince 

hakem olunduğu mahkeme-i mezkûre müdde-i umumiliğinden ba-

müzekkere bildirilmiş olmağla bera-yı malûmat arz-ı keyfiyete ictisar 

kılındı ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Fi 23 Rebiülevvel sene (1)312 ve fi 11 Eylül sene (1)310 (23 Eylül 

1894) Tokad’dan Sivas Valisi 

Mühür: Halil İbrahim bin Timur 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 313, Gömlek No: 67,  

Tarihi: 04 Cemaziye’l-evvel 1312 (3 Kasım 1894), Konusu: Karahisar-ı 

Şarki sancağına bağlı Suşehri kazası dahilinde Ezbider karyesinden 

Esad Ağa ile sairenin katilleri olup, yakalanan sekiz nefer Ermeninin 

icrayı mahkemelerinde olunacak muamelenin Sivas Vilayeti'ne 

bildirildiği. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzmâ Mektûbi Kalemi  

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim hazretleri, 

 

 Karahisar-i Şarki Sancağı’na tabi Suşehri kazası dahilinde Ezbider 

(Akıncılar) karyesinden Es’ad Ağa ile sairenin katilleri olub derdest 

edilmiş olan sekiz nefer Ermeni ile buna müteferri sair Ermeni 

fesedesinin Tokad’a celb olunarak icra-yı muhakemeleri istizanını havi 

Sivas vilayeti telgrafnamesi lede’l-arz merkûmenin Divan-ı Harbi’ce 

muhakemelerine lüzum olmadığından bunların emr-i muhakemelerinin 

muhakeme-i nizamiyece kemal-i derece-i dikkat ve bi-gâyet-i adilâne 

suretle icra ve işin uzamamasın ai’tina olunması hususuna irade-i 

seniyye-i cenâb-ı hilafet-penahi müteallik ve şeref-sudur buyrulmuş ve 

hükm-i emr u ferman-ı hümâyûn Adliye Nezaret-i Celileleriyle ba-telgraf 

vilayet-i müşarun-ileyhaya tebliğ edilmiş olmağla nezâret-i celilelerince 

de hükm-i emr u ferman-ı hümâyûna tevfikan icra-yı icabına himmet 

buyrulması siyakında tezkire-i senâveri terkim olundu efendim.  

Fi 22 Cemaziye’l-evvel Sene Sene (1)312 ve fi 9 Teşrin-i-sâni Sene 

(1)310 (21 Kasım 1894) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad  
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Dahiliye Mektûbî Kalemi Müsveddesine Mahsus  Varakadır 

Sivas Vilayet-i Âlîyyesi’ne 

Fi 4 Cemaziye’l-evvel (1)312 ve fi 21 Teşrin-i-sâni sene (1)310 (3 

Kasım 1894) 

Karahisar-i Şarki Sancağı’na tabi Suşehri kazası dahilinde Ezbider 

(Akıncılar) karyesinden Es’ad Ağa ile sairenin katilleri olub derdest 

edilmiş olan sekiz nefer Ermeni ile buna müteferri sair Ermeni 

fesedesinin Tokad’a celb olunarak icra-yı muhakemeleri istizanını havi 

telgrafname-i âlîleri lede’l-arz merkûmunun Divan-ı Harbi’ce 

muhakeme edilmerine lüzum olmadığından bunların emr-i 

muhakemelerinin mahkeme-i nizamiyece kemal-i derece-i dikkat ve 

begayet-i adilâne suretle icra ve işin uzamamasına i’tina olunması 

hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi müteallik ve şeref-
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sudur buyrulmuş ve hükm-i emr u ferman-ı hümâyûn Adliye Nezaret-i 

Celilesine ve taraf-ı âlîlerine bildirilmiş olduğu tevarüd eden 9 Teşrin-i-

sâni (1)310 tarihli tezkire-i samiyede izbar kılındığından ol-vechile icra-

yı icabına himem-i âlîleri masruf buyrulmak babında.  

 Esad Ağa’nın katili olanlardan yakalananlar yargılanmak üzere 

Tokat’da bulunan Divan-ı Harb’e yollanmışlardır. 

 
Arşiv Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 1317, Gömlek No: 37, Tarihi: 

18 (Ca) 1312 (17 Kasım 1894), Konusu: Karahisar-ı Şarki Sancağı 

Suşehri kazasının Ezbider karyesinden Esad Ağa ile diğerlerinin katilleri 

olan Ermenilerin ve Ermeni fesadçılarının muhakemelerinin yapılması.  

 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi  

Tokad’da Sivas Valisi’nden mevrud şifreli telgrafnamedir. 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Suşehri kazasının Ezbider 

karyesinden Es’ad Ağa ile sairenin katilleri olub saye-i satvet-vaye-i 

cenâb-ı hilâfet-penahide derdest olundukları (yakalandıkları) 17 ve 21 

Eylül Sene (1)310 tarihli iki kıt’a telgrafname-i çakerânemle arz olunan 
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sekiz nefer Ermeni şakisi ile buna mutazarrı’ sair fesede-i Ermeniyanın 

Tokad’a celb ile Divan-ı Harbi’ce icra-yı muhakemeleri muvafık-ı 

maslahat görülmekle istizan olunur. Ferman.  

Fi 22 Teşrin-i evvel Sene (1)310 Vali Halil   

 

 Esad Ağa’nın katili veya olayda sorumlulukları bulunduğu 

gerekçesiye tutuklu bulunan 38 kişi suçlamaya itiraz itiraz etmiştir. Bu 

konuda çok sayıda yazışma yapılmıştır.  

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 645, Gömlek No: 19, 

Tarihi: 2 B (Recep) 1312 (30 Aralık 1894), Konusu: Karahisar-ı Şarki’nin 

Suşehri Kazası’na mülhak Ezbider Karyesi’nde vuku’ bulan hadiseden 

dolayı tevkif edilen Ermeniler hakkında yapılan tahkikat. 
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Telgrafname 
Sâdâret-i Uzmâya 

Şevketlü kudretlü veli-nimetimiz padişahımız efendimiz 
hazretlerinin zir-i destânı içün her müsaaratı (teşebbüsü) te’min 
buyurulmuş olmasının esası es ser-i nev (yeni baştan) şu isti’tafı (yardım 
talebi) dermeyan etmeğe cesaret edenlerle harb ve işkence ile ismimiz 
pusulasını imza ettirdiğinden başka şimdi de mesalih-i ticariyemizin 
külliyen tatili yolunda zulm ve bi de biz bazılarımız tevkif müzekkeresiz 
yirmişer otuzar güne mevkuf (tutuklu) tutulduktan sonra isticvabımız 
(sorgumuz) neticesinde arz-ı tahrirden başka diyecek söz olmadığı halde 
mahza tebea-i sadıka-i devlet-i aliyeden kendi umur-ı ticariyemizle 
meşgul şurdan hacı tüccardan bulunduğumuz haşa günah add olunarak 
hakkımızda verilen mülakat tevkifat müzekkeresiyle iki mahdır 
mevkufen bila-istisna (istisnasız) teba’ ve bereyasının hakk-ı 
mülükânesinde hemişe şayan buyurulan merhamet u atıfet-i cenâb-ı 
şehinşâhi ise her gün bir suretle dünyaca  aksa-yı gayata (uzak gayelere) 
ve belki taze hayata naşi olmayub buraca ahkâm-ı kanuna kuvve-i 
müessireye mağlub kaldığından suçsuz ve bi-günah (günahsız) kulları 
hala mevkufdur istimdadımız (yardım istememiz) üzerine siz 
mazlumların içün memnu’ (yasak) bulunan mahzur ve mazbata-i umumi 
tanzim ve tehdidlerini ika’a muktedir bulunanlar naşi birer suretle 
temhir ettirilmekdelerdir. Bu kulları gibi tüccarlarının mazlum ve 
mağduriyetinin zahire ihracı (ortaya çıkarılması) zımnında ahkâm-ı 
kanuniyeyi bazı memurinin te’sir-i nüfuz ve kuvveti galebesinden 
kurtarmak üzere bir müfettişin vürud-ı intizarındayız  

(müfettişin gelmesi umuduyla beklemekteyiz). 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzma Mektûbi Kalemi 

Muhtıra-i gayr-i resmiye müsveddesidir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00426.jpg
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Karahisar-i Şarki dahilinde Suşehri kazasına merbut Ezbider 
karyesinde bir Müslüman ile bir Ermeninin katlinden dolayı yüzelli kadar 
Ermeni habs olunarak bunlar meyanında Bank-ı Osmanî 
me’murlarından Simon Efendi ile refiki dahi dahil olub merkumların elan 
mevkuf bulunduğu beyan edilmesinden dolayı Sivas vilayetiyle cereyan 
eden muhaberat ve icra edilmiş tetkikat üzerine keyfiyyet resmiyetten 
ârî olarak ber-vech ati hülasa olunur. 

 
Bank memurlarından Kazik karye-i mezkûrede Es’ad Ağa ile 

sairenin katilleri fi’linde zi-medhal olduğu gibi Simon ile diğer 
mevkufların rüesa-yı erbab-ı fesaddan bulundukları itiraf-ı cürm eden 
eşhas tarafından haber verilmiş ve tevkif bundan neşet etmiştir. 

 
Eşhası merkume yüz elli olmayub otuz sekiz neferden ibaret ve 

cümlesi hakkında kemal-i dikkat ve i’tina ile suret-i adilânede icra kılınan 
tahkikat reside-i hadd-i nihayettir. 
 

Tahkikat-ı cariyeyi havi idrak-ı ale’l-usul tedkik olumak üzere 
hey’et-i ithamiyeye (savcılığa, iddia makamına) verilecektir. 
 

Mahkemece aleni suretçe icrası tabii bulunan muhakemede 
töhmeti tebeyyün edecektir. Hakkında muamele-i kanuniyenin ifası ve 
beratı tahkik edeceklerin de sebebinin ihlası derkârdır.    
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İstizan 

Fi 18 Kanun-i-evvel Sene 1310 tarihiyle Karahisar-i Şarki’de 

Budnarnak Hamparsum ve saire tarafından Der-saadet’de Ermeni 

patrikliği kaim-makamlığına mürur telgrafname suretidir. 

 

Şevketlü, kudretlü veli-nimetimiz padişâhımız efendimiz 

hazretlerinin zir-i destâni içün her müsaadâtı temin buyurulmuş 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00618.jpg
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olmağın esası ez-ser-nev şu isti’tafı dermeyan etmeğe cesaret eyliyoruz 

ki darb ve işkence ile ismimiz pusulasını imza ettirdiğinden başka 

mesalih-i ticariyemizin külliyen tatili yolunda zulm dideyiz bazılarımız 

tevkif müzekkeresiz yirmişer otuzar gün mevkuf tutuldukdan sonra 

isticvabımız (sorgumuz) neticesinde arz-ı temyizden başka diyecek söz 

olmadığı halde mahza tebea-i sadıka-i devlet-i aliyeden kendi umur-ı 

ticariyemiz ile meşgul şurut-ı hacı tüccardan bulunduğumuz haşa günah 

add olunarak hakkımızda verilen muvakkat (geçici) tevkif 

müzekkeresiyle iki mahdır mevkufuz bila-istina tebea ve bereyasının 

hakk-ı memlükânesinde hemişe şayan buyurulan merhamet ve atufet-i 

cenâb-ı şehinşâhi ile hergün bir suretle dünyaca eksâ-yı gayâta ve belki 

taze hayata nailiyeti olub buraca ahkâm-ı kanuniye kuvve-i müessireye 

mağlub kaldığından suçsuz ve bi-günah kulları hala mevkufdur. 

İstimdadımız (yardım talebimiz) üzerine setr-i mezalimleri (zulümlerini 

örtmek için) için memnu’ (yasak edilmiş) bulunan mahzar ve mazbata-i 

umumi tanzim ve tahdidlerini ika’a muktedir bulunmalarından naşi bir 

suretle temhir ettirilmektedirler. Bu kulları gibi nicelerinin mazlum ve 

mağduriyetinin zahire ihracı zımnında ahkâm-ı kanuniye bazı te’sir-i 

nüfuz ve vukuf-ı aleyhasından (ona uyanlardan) kurtarmak üzere bir 

müfettişin müruru intizarındayız (müfettişin gelmesini gözlemekteyiz). 

Umum hakkında müşfik-i erham padişah âlem-penah efendimiz 

sultanımızın başı içün sızlandığımızı hakikat bilerek icra-yı ma’delet 

(adalet) buyurulmasını tazarru’ eyleriz ferman. 
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Hariciye Nezaret-i Celilesine 

29 Kanun-i-evvel Sene 1310 (10 Ocak 1895) 

Karahisar-i Şarki’de Suşehri kazasına mülhak Ezbider karyesinde 

Es’ad Ağa ile sairenin katlinde zi-medhal olmalarından ve rüesâ-yı 

erbâb-ı fesaddan (fesadın reislerinden) bulunmalarından naşi tevkif 

olunan otuzsekiz Ermeni hakkında cereyan eden tahkikat-ı kanuniye ve 

müteferriatına dair tanzim olunan muhtıra-i gayr-i resmiyenin bir sureti 

2 Receb Sene 1312 (30 Aralık 1894) tarihinde taraf-ı devletlerine tesyar 

ve iki mahdan berû bi-gayri hak habs ve tazyik edildiklerinden bahisle 

tahliyelerini istid’a eden Hamparsum Burnazyan ile refiklerinin dahi 

vakıa-i mezkûreden dolayı mevkuf bulunan eşhasdan oldukları da 10 

Receb Sene 1312 (7 Ocak 1895) tarihinde iş’ar edilmişti. Eşhas-ı 

merkûmeden haklarında delail-i kavviye mevcud olmayan otuz 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0087.jpg
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neferinin hey’et-i ithamiyece tahliyelerine karar verilerek icra-yı icabının 

mahalline iş’ar kılındığı Sivas vilayetinden ahiran varid olan 

telgrafnâmede gösterilmiş olmağla iktiza-yı halin ifasına himmet 

buyurulması siyakında tezkere. 

 

 Ezbider olayı nedeniyle tutuklu bulunanları uzun tutukluluk 

sürelerine itiraz ettikleri hatta suçsuz olduklarını iddia etmişlerdi. Bu 

hususu patrikhane ve konsolosların çabalarıyla konu durt dışına 

taşınmış basın yoluyla da gündemde tutularak hükümet baskı altında 

tutulmaya çalışılmıştır. Hariciye Siyasi dosyasında bulunan çok sayıda 

evrakda bu konu farklı yönleriyle gündeme taşınmıştır. Konuyla ilgili 

belgelerin içeriklerini tam olarak birbirinden ayırmak mümkün 

olmadığından bir başka bölümde bahsedilmiş hususlara ilişin bilgilere 

burada raslamak mümkündür.   Belgelerde Ezbider olaylarıyla ilgili 

olarak Tanil Çavuş’un adı da geçmektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 2811, Gömlek No: 1, Tarihi: 

09 Ocak 1895, Dosyadaki Belge Sayısı: 171, Konusu: Sivas hadiseleri; 

Ermeni eşkıyası tarafından ika edilen harekât-ı cinâyetkârâne. 

Karahisar'da bazı iğtişaşat zuhur ederek bir kaç Ermeninin cerh ve telef 

olduğuna dair La Gazette de Voss gazetesinin derc ettiği telgrafname. 

Sivas Vilâyeti dahilinde vaki Karahisar'da bazı karışıklıklar zuhur 

ederek bir çok Ermeninin telef olduğuna dair gazetelerde münderic 

havadis. Ezlidir Müdürü Esad Ağa'nın keyfiyet-i katlinde zî-medhal 

olan Ermeni Danyal ile hempası tarafından ika olunan hareket-i 

şekâvetkârâneye dair yanlışneşriyat vuku'bulursa tashih olunacağı. 

Memâlik-i Şâhâne'de vuku'bulan hadiselerle alâkalı cetvel. Kirkor 

Efendi'ye yazılan imzasız ve tarihsiz bir kıta mektubun tercümesi. Sivas 

Vilâyeti'nin bazı mahallerinde mevcud iğtişaşata mebni dahil-i 

vilâyette mütemekkin Amerika tebeasının himayesine dikkat 

olunması. 
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Hû 

Harciye Nezaret-i Celilesine varid olan fi 2 Receb Sene (1)312 ve fi 18 

Kanun-i-evvel Sene (1)310 (30 Aralık 1894) tarihli tezkere-i samiyenin 

suretidir. 

 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Karahisar-i Şarki’de Suşehri kazasına mülhak Ezbider 

karyesinde bir Müslüman ile bir Ermeninin katlinden dolayı yüzelli 

kadar Ermeni habs olunarak bunlar meyanında Bank Osmanî 

me’murlarından Simon Efendi ile refiki dahi dahil olub merkûmların 

elan mevkuf bulunduğu  İngiltere ve Rusya sefaretlerinden suret-i gayr-

i resmiyede i’ta kılınan muhtıralarda beyan edilmesinden naşi ol-babda 

Sivas vilayetiyle cereyan eden muhaberat üzerine merkûmların sebeb-i 

tevkifleriyle mevkufinin mikdarını ve icra kılınan muamelat-ı kanuniyeyi 

havi tanzim ve suret-i gayr-i resmiyede sefareteyn-i müşarun-

ileyhimaya tebliğ olunan muhtıranın bir sureti leffen taraf-ı devletlerine 

irsal kılınmış olmağla nezaret-i celilelerince de icab-ı halin icrasına 

himmet buyrulması siyakında tezkere-i senaveri terkim kılındı.    
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Hû 

Fi 29 Kanun-i-evvel Sene (1)310 tarihiyle makam-ı sami-i Sadâret-

penahiden, Hariciye Nezaret-i Celilesine mevrud tezkere-i samiye 

suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Karahisar-i Şarki’de Suşehri kazasına mülhak Ezbider 

karyesinde Es’ad Ağa ile sairenin katlinde zi-medhal (sorumlu) 

olduklarından ve rüesa-yı erbab-ı fesaddan bulunmalarından naşi 

tevkif olunan otuzsekiz Ermeni hakkında cereyan eden tahkikat-ı 

kanuniyeye ve teferruatına dair tanzim olunan muhtıra-i gayr-i 

resmiyenin bir sureti 2 Receb Sene (1)312 tarihinde taraf-ı devletlerine 

tesyar ve iki mahdan beri bi-gayr-i hak habs ve tazyik edildiklerinden 

bahisle tahliyelerini istid’a eden Hamparsum Bornazyan ile refiklerinin 

dahi vakıa’-i mezkûreden dolayı mevkûf bulunan eşhasdan oldukları da 

10 Receb Sene (1)312 tarihinde iş’ar edilmişdi. Eşhas-i merkûmeden 

haklarında delail-i kaviyye mevcud olmayan otuz neferinin heyet-i 
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ithamiyece tahliyelerine karar verilerek icra-yı icabının mahalline iş’ar 

kılınacağı Sivas vilayetinden ahiren varid olan telgrafnamede gösterilmiş 

olmağla iktiza-yı halin ifasına himmet buyrulması siyakında tezkere-i 

senaveri terkim olundu efendim. 

  

 
 

Hû 

Fi 24 Receb Sene (1)312 ve fi 9 Kanun-i-sani Sene (1)310 tarihiyle 

makam-ı sadâret-i uzmâdan yazılan tezkere-i samiye sureti. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Amasya’da bazı Ermeni ve Protestan hanelerine matbu’ ve 

müttehidü’l-meal beş varaka atılub mündericatı bazı Ermenileri tehdid 

ile fesada teşvikden ibaret bulunduğuna ve ol-babda tahkikat-ı lazıme 

icra edilmekde olduğuna ve ifadat-ı saireye dair Sivas vilayetinden varid 

olan telgrafnamenin sureti berâ-yı malumat leffen irsal kılınmış olduğu 

beyanıyla tezkere-i senâveri terkim kılındı efendim.  
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Hû 

Fi 4 Şaban Sene (1)312 ve fi 19 Kanun-i-sani Sene (1)310 tarihiyle 

makam-ı sadâret-i uzmadan yazılan tezkere-i samiye sureti. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Amasya’da bazı Ermeni hanelerine bir varaka atılub münericatı 

Ermenileri fesada teşvikden ibaret olduğuna ve saireye dair Sivas 

vilayetinden alınan telgrafnamenin sureti 24 Receb Sene (1)312 (21 

Ocak 1895) tarihinde nezaret-i celilelerine irsal kılınmışdı. Varaka-i 

mezkûrenin canib-i vilayetinden tesyar olunan tercemesinin bir sureti 

leffen taraf-ı devletlerine bir sureti de zabtiye nazırı ve fezleke 

komisyonu reisi devletlü paşa hazretlerine gönderilmiş ve mezburinin 

zahire ihracı içün tahkikat icra edilmekde olduğu cümle-i iş’ar-ı 

mahalliden bulunmuş olmağla icab-ı halin ifasına himmet buyrulması 

siyakında tezkere-i senâveri terkim kılındı efendim.  
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Hû 

Fi 29 Kanun-i-sani Sene (1)310 tarihiyle makam-ı sami-i sadâret-

penâhiden Hariciye Nezaret-i Celilesine mevrud tezkerenin suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Gürün hükümet konağı civarına asılub der-dest edilmiş ve Sivas 

vilayet-i behiyyesinden ba-tahrirat cevaben gönderilmiş olan varakanın 

bir sureti leffen savb-ı devletlerine tesyar ve zabtiye nazırı ve fezleke 

komisyonu reisi devletlü paşa hazretlerine keyfiyyet iş’ar kılınmış 

olmağla icab-ı halin icrasına himmet buyrulması. 

 

 Aşağıda bulunan ve Ermeniler tarafından yazılmış olan bir 

yazının tercümesi olan belgenin içeriğini dikkatle okuduğumuzda Türk 

milletine duydukları kin ve nefreti bunun yanında saygısızlığı görmek 

mümkündür. 

 

 Memur ve güvenlik güçlerine karşı ağır hakaret bulunmaktadır. 

Küfür olan yerin bir kısmı yazılmayarak…..olarak geçilmiştir. 
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Dinini devletini ırzını s….ğimin me’murin-i zabıta ve askeriye ve bütün 

İslamlara 

İşte çok vakitden beridir ki amansız ve dinsiz devletinize tabi olub 

virgü saliyan (yıllık vergi) ve bedel-i askeriye veriyoruz. Daha yetmez mi? 

Aldığınız parayı ve verdiğiniz eziyetler daha neniz kaldı ki. Hükümete 

gelip para topluyorsunuz, da’va görüyorsunuz, gecelerde mahalle 

arasında kol geziyorsunuz. Ve daha sair işler yapıyorsunuz yeterdir. Ya 

bu haftadan üç gün sonra hükümetden kaharsınız (kalkarsınız) ki 

Ermeniler oturup da’vaları veyahud sair işleri görecesiz. İslamlar sizin ne 

devletiniz kaldı ve ne de toprağınız, hiçbir şeyiniz kalmadı. Yana 

yakalıyorsunuz bu hükümeti yağharsınız (yıkarsınız-yakarsınız) yoğusa 

hükümetiniz yanacak sizlerde yanacaksınız. Dininizi imanınızı devletinizi 

ırzınızı s….ceyiz. Başınıza gelmedik hal kalmayacak. Vaktiyle yakanızı 

kurtaran hükümete gelmen ki biz gelek oturak. Bizim ka’im-makamımız, 

kadımız, başkatibimiz, malmüdürümüz vesair me’murlarımız hepsi 

tekmil bir gelüb oturub da’vayı biz göreceğiz. 

İmza Sahibi Devlet-i Âliyyeyi Ermeniyan         

 

 
Karahisar-i Şarki’li Simon Çöbelekyan 
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Hû  

Nezaret-i Celile-i Hariciyeye fi 4 Mart Sene (1)311 tarihiyle varid olan 

tezkere-i samiye sureti. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Sivas vilayeti dahilinde Karahisar’da güya bazı karışıklıklar zuhur 

ederek birçok Ermenilerin telef veya cerh edildiği hakkında İngiliz 

gazetelerinin neşriyatına dair Londra ve La Gazetta Der Voz 

Gazetesi’nin ol-babdaki neşriyatının katiyyen tekzibi içün ma’lumat 
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i’tası lüzumunu havi Berlin sefaret-i seniyyelerinden alınan telgrafname 

tercemelerinin leffiyle varid olan 16 Ramazan Sene (1)312 tarihli ve altı 

ve onyedi numaralı tezakir-i devletleri mütalaa güzar-ı senâveri oldu. 

Orada karışıklık zuhuru ve Ermenilerin katl ve cerhi külliyen gayr-i sahih 

olub, mezkûr gazetelerin neşriyatı bundan yedi sekiz mah (ay) 

mukaddem (önce) Karahisar-i Şarki’de Suşehri kazasına mülhak 

Ezbider karyesinde Es’ad Ağa ile sairenin katlinden ve fesada 

iştirakden dolayı otuz sekiz Ermeninin tevkifinden galat ise tevarih-i 

muhtelifede ve netice-i muameleyi havi vilayetden en sonra alınan 

telgrafname üzerine 13 Receb Sene (1)312 tarihinde nezaret-i 

celilelerine iş’ar olunduğu üzere bunda öyle cidal ve kital vuku’ 

bulmayub merkûmlar usulen bi’t-tevkif tedkikat-ı kanuniye icra 

olunarak haklarında delail-i kaviyye (kuvvetli delil) mevcud olmayan 

otuz neferinin sebil-i tahliye edilmiş olmağla neşriyat-ı mezkûrenin ana 

göre red ve tekzibi zımnında sefaret-i müşarün-ileyhimaya tebligat-ı 

lazıme ifasına himmet buyrulması siyakında.     

 
Hû 
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Fi 1 Şevval Sene (1)312 ve fi 15 Mart Sene (1)311 tarihiyle makam-ı 

sadâret-i uzmadan yazılan tezkere-i samiye suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Sivas vilayeti meclis idaresi a’zasından olub daima rıza cuyane 

hareket ve hüsn-i hidmeti meşhud olan (şehadet edilen) Nezâret 

Efendiyi zukakda (sokakda) yüzü örtüylü birkaç  şahsın eylediğine 

(durdurduğuna) ve carihlerin (onu yaralayanların) hal ve kallerine 

(sözlerine) nazaran Ermeni oldukları anlaşıldığı muma-ileyh tarafından 

ifade olduğuna dair vilayet-i mezkûre valisi beğ efendi hazretlerinden 

varid olan telgrafnamenin sureti leffen irsal-i su-yi devletleri kılınmağla 

ifa-yı muktezasına himmet buyrulması siyakında tezkere-i senâveri 

terkim kılındı efendim.   

 

 
Hû 
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Fi 3 Zilkade Sene (1)312 ve fi 16 Nisan Sene (1)311 (28 Nisan 1895) 

tarihiyle makam-ı sadâret-i uzmâdan yazılan tezkere-i samiye 

suretidir. 

Devletlü Efendim hazretleri, 

Nisan’ın onuncu Pazarertesi gecesi Tokad’ın bazı hane 

duvarlarına talik olunan ve Ermeninin huysuz takımı imzasıyla mumza 

(imzalı) bulunan dört kıt’a varakada isimleri muharrer sabıkalı ve şüpheli 

takımdan onsekiz Ermeninin erbab-ı fesad tarafından teslih ile 

(silahlandırılarak) sokak aralarına ve bağ ve bağçelere saluverildiği 

münderiç olduğuna ve mezkûr varakaların suret-i hayr-hahanede (güya 

onları iyilğe sevk ediyormuş gibi) tertib edilmiş olmasından ziyade 

hükümeti işgal ve yeniden tahkikat ve ta’kibata mecbur etmek içün 

fesad komisyonunun eser-i tertibi olması melhuz idiğüne ve ifadat-ı 

saireye dair Sivas vilayet-i behiyyesinden dahiliye nezaret-i celilesine 

varid olan telgrafnamenin sureti leffen irsal-i su-yi samileri kılınmış 

olmağla icab-ı halin icrasına himmet buyrulması siyakında tezkere-i 

senâveri terkim kılındı efendim.    

 

 
Karahisa-i Şarki’li Miyak Çöbelekyan 
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Hû 

Sivas vilayetinden varid olan telgrafname suretidir. 

Bugün ale’l-sabah Ebniye oğlu Nişan’ın arabasına rakiben 

Amasya’dan hareket eden Merzifon’un Eskicami Mahallesinden Bala 

Arakil’in zevcesi Berab nam kadın oğlu Agob kerimesi Sirobsima 

Merzifon’a giderken Gürcü elbiseli ve başlıklı ve dörder sıra fişenk 

üzerlerinde ve bir dürlü Karadağ Rovelverleri (silahları) ellerinde iki 

nefer eşkıya önlerine çıkarak ve derhal ateş etmeleri üzerine kurşunun 
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biri araba atının bir ayağından cerh eylemiş ve biri de arabacının kaşının 

üzerini çizmiş olduğundan arabacı heman firara başlayarak kemal-i 

süratle atlarını koşturmakda olduğunu Şirvan muhacirleri görür görmez 

eşkıyayı takibe şitab (seğirterek) ve birhayli müddet tarafeyn 

yekdiğerine silah endaht ettikleri esnada saye-i satvet-vaye-i hazret-i 

hilafet-penâhide eşkıya-yı merkûmeden Amasya’lı Tulumbacıoğlu Ohan 

veledi Agob meyyiten ve refiki Amasyalı Üsküdarlıoğlu Ohannes hayyen 

der-dest edilerek kıyafet-i asliyeleriyle Amasya’ya götürüldüğü. Amasya 

mutasarrıflığından şimdati bildirilmiş ve netice-i tahkikatın iş’arı 

cevaben mezkûr mutasarrıflığa yazılmış olmağla alınacak malumatın 

pey-der-pey arzına müsaraat kılınacağı maruzdur, ferman. 

Fi 17 Nisan Sene (1)311 (29 Nisan 1895)    

 
FTG.f.. 2016 /31.12.1902 Ermeni kasapların çengel olarak kullandığı 

Abdülhamit figürlü kartpostal. 
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Hû 

Hariciye Nezaret-i Celilesine mevrud fi 29 Nisan Sene (1)311 tarihli 

tezkere-i samiyenin suretidir. 
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Devletlü Efendim Hazretleri, 

İnceoğlu Nişan’ın arabasına rakiben (binerek) Amasya’dan 

hareket eden Merzifon’un Eskicami Mahallesinden Bala Arakil’in 

zevcesiyle oğlu ve kerimesi üzerine ateş ettikleri Şirvan muhacirleri 

tarafından ta’kib ve biri meyyiten ve diğeri hayyen derdest edilen 

Amasyalı Tulumbacıoğlu ohan ile refiki Üsküdarlıoğlu Ohannes hakkında 

Sivas vilayetinden alınan 17 Nisan sene (1)311 tarihli telgrafnamenin 

sureti evvelce taraf-ı devletlerine i’ta edilmişti. Vilayet-i müşarün-

ileyhadan icra-i tevarüd eden beş kıt’a telgrafnamede merkûm Ohannes 

ile beraber Ohan’ın naşı Amasya’ya celb olunarak kıyafet-i hazıralarıyla 

Ermeni muteberanına irae ve ika’ eyledikleri vakıa-i şekâvetkârâne 

arabacı Nişan ve müşterileri tarafından alâ mele’in nas (halkın 

huzurunda) hikâye olunduğu ve şakilerin iktisa eyledikleri (giyindikleri) 

Gürcü elbisesinin emsali olan terzinin dahi elbiseyi imal eylediğini i’tiraf 

ve kumaşı satan taciri irae etmesiyle bunların dahi fiil-i şekâvetde 

medhalleri anlaşıldığından cihet-i adliyeye tevdi’ kılındığı ve merkûm 

Tulumbacıoğlu Ohan’ın çeteresinde tedabir-i takabbuzkâri icra edilmiş 

ve cenaze keşfiyat ve tahkikat-ı lazıme bade’l-icra defn olunmak üzere 

kilisaya verilmiş ise de Ermenilerin teşvikiyle Ohan’ın validesi oğlunun 

maksadı arabanın içinde bulunan Sirobsima nam kızı kaçırmakdan ibaret 

olub üzerindeki elbise dahi kendisinin olmadığını bi’l-beyan na’şının 

tekrar muayenesini istid’a vesair Ermeni mu’teberânı da merkûmeye 

iktiza ile güya Ohan’ın teslim olundukdan sonra belindeki Karadağ 

Rovelveriyle urulmuş (vurulmuş) olduğunu iddia etmekde olduğu ve 

müstahcirata nazaran merkûmların bu iddiaları cenazenin yarasına bir 

Karadağ kurşunu sıkıştırmalarından neşet ederek bundan maksatları da 

köylüleri cezaya çarpdırub badeezin bu misillü şeylere karışmamak içün 

gözlerini korkutmakdan ibaret bulunduğu ve şu vak’ayı serrişte 

ittihazıyla bazı teşebbüsat-ı fesadiyede bulunmak üzere Ermenilerin 

kilisada toplanmak gibi harekâtı görüldüğü dermeyan ve talep olunan 

keşf-i sani hakkında icab eden muamele istifsar ve istizan olunmuş olub 

vak’a-i mezkûrenin cereyanı bu suretde olduğu ve arabacı Nişan ile 

müşterileri vuku’-i hali alenen beyan ve hikâye ve terzi dahi tacirin 
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nezdinde elbiseyi kendisi imal ettiğini itiraf ve ifade ederek işin 

Ermenilerin cümle-i harekât-ı fesad cuyanelerinden bulunduğu rehin-i 

mertebe-i sübut iken Amasya’daki Ermeni murahhasa vekili tarafından 

patrikhaneye keşide olunan bir kıt’a telgrafnamede suret-i diğerde 

tasvir-i vukuat edilerek güya Ohan ile refikinin karyelerine gittikleri 

sırada mechulu’l-ahval (durumları şüpheli) bir takım eşhasın bunları 

takib ve sopa ve balta ile cerh eyledikleri ve merkûmlar teslih-i nefs 

etdikden sonra Ohan’ın kurşunla telef edildiği beyan edilmiş ve bir 

tarafdan dahi Ermenilerin kendi meramları mucebince ifade vermek 

içün arabacı Nişan’ı telefle tehdid ettikleri cümle-i işarat-ı mahalliyeden 

bulunmuş olub hakikaten lüzum olduğu halde keşf-i saninin icra 

ettirilmesi zımnında vilayete tebligat icrası dahiliye ve bir güna yolsuzluk 

vuku’a gelmemek üzere patrikhaneye ifa-yı vesaya kılınması adliye ve 

mezahib nezaret-i celilelerine bildirilmiş olmağla nezaret-i celilesince de 

sefaret-i seniyyeye ma’lumat i’tasına himmet buyrulması siyakında 

tezkere-i senâveri terkim olundu.        
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Hû  

Hariciye Nezaret-i Celilesine mevrudfi 3 Mayıs Sene (1)311 tarihli 

tezkere-i samiye sureti. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Karahisar-i Şarki dahilinde vaki Ezbider nahiyesi müdiri Es’ad Ağa 

ve uşağının katilinden olub i’dam cezasıyla mahkûm ve elan firarda 

bulunan (Tanil-Danyal) ile rüfekası giçenlerde Licese madeninden 

Karahisar-i Şarki’ye gelmekde olan maden-i mezkûr direktörünün uşağı 

Yordan’ı tutub birçok eziyetden sonra direktör ve maden mühendisinin 

madene ne vakit geleceğini su’al ile salıverdikleri ve eşkıya-yı 

merkûmenin maksadları İngilizlerden birini katl ederek hükümete bir 

gaile çıkarmakdan ibaret olduğu his olunmasıyla bi’z-zat çıkub takib 

edeceği Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından bildirilmesi üzerine eşkıya-

yı merkûmenin behemahal der-desti ve maden memurlarının hüsn-i 

muhafazaları lüzumunun cevaben iş’ar kılındığına dair Sivas vilayetine 

ve dahiliye nezaret-i celilesine çekilen telgrafnamenin suretileffen su-yi 

devletlerine irsal kılınmış olmağla icabının ifasına himmet buyrulması 

siyakında…   
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Hû 

Fi 21 Mayıs Sene (1)311 tarihiyle makam-ı sadaret-penâhiden 

Hariciye Nezaret-i Celilesine varid olan tezkerenin suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Hafik kazası dahilinde Sofiler karyesi korucuları Hasan ve Ali’nin 

kaza-yı mezkûrun Gökdin karyesi ahalisinden yirmi nefer Ermeni 

tarafından ağırca cerh edildikleri istihbar kılınmasıyla tahkikate ibtidar 

olunduğuna ve ifadat-ı saireye dair Sivas vilayet-i behiyyesinden dahiliye 

nezaret-i celilesine bi’l-vürud elden i’ta olunan 19 Mayıs Sene (1)311 

tarihli telgrafnamenin sureti leffen savb-ı devletlerine irsal kılınmış 

olmağla icra-yı icabına himmet buyrulması siyakında tezkere-i senâveri 

terkim kılındı efendim. Fi 9 Zilhicce Sene (1)312 ve fi 21 Mayıs Sene 

(1)311 (2 Haziran 1895) 

 
 

Hû 

Fi 14 Haziran Sene (1)311 tarihli Hariciye Nezaret-i Celilesine varid olan 

tazkere-i samiyenin suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 
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Rusya teba’sından Ohannes Muradof’un sıfat-ı tabiiyyetini 

müsbit (isbat eden) evrak me’murin-i mahalliye canibinden ahz 

edildiğinden bahisle merkûmun tahliye-i sebili ve memurin-i muma-

ileyhim hakkında tahkikat icrası Rusya sefaretinden iltimas olunması 

üzerine Sivas vilayetinden istilâm-ı keyfiyyet edilmiş ve 25 Zilhicce Sene 

Sene (1)312 (19 Haziran 1895) tarihinde de taraf-ı devletlerine de 

cevaben malumat verilmiş idi. Merkûm seyyiat-ı tekerrüre ashabından 

bir teşahhus olub Divrik köylerinde ika’at-ı fesadiyeye cür’eti tahakkuk 

etmesinden dolayı bi’l-muhakeme beş sene kal’a bent edilmesine ve 

müdded-i cezaiyesini bede’l-ikmal on sene zabtiye nezareti altında 

bulundurulmasına Sivas mahkeme-i temyizce dahi kabul edilmiş 

olduğuna ve müracaat-ı vakıasında aslen tabi’iyyet-i ecnebiyye 

iddiasında bulunmayub muhakemeten mazbut olan ifadesine nazaran 

teba’-i devlet-i aliyyeden olunduğu müsbit ve evrakının muhakeme-i 

temyizde mahfuz bulunduğuna dair cevaben vilayet-i mezkûreden 

alınan 11 Haziran Sene (1)311 (23 Haziran 1895) tarihli telgrafnamenin 

sureti leffen irsal kılınmağla icab-ı halin icrasına himmet buyrulması 

siyakında…      
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Hû 

Makam-ı sami-i sadaret-penâhiye Sivas vilayetinden varid olan şifre 

telgrafname suretidir. 

 

Gürün ka’im-makamlığından bugün alınan üç kıt’a 

telgrafnamede kaza-i mezkûre merbut bir karyeye geldiği ve erbab-ı 

fesaddan olduğu anlaşılan Sason’un Talori karyeli bir Ermeninin celbi 

hakkında gönderilen zabtiyeler adem-i itaatle bir neferin dişini dahi telef 

etmesi üzerine der-dest ve tevkif edildiği ve merkûmun hapsine neden 

olmak ve hükümet dairesini abluka etmek ve bu vesile ile bir fesad 

çıkarmak fikriyle beş yüzü mütecaviz Ermeninin tecemmü’ etmekde ve 

yüz elli kadar Ermeninin dahi ellerinde bayraklar olduğu halde 

kasabanın etrafına çıktıkları beyanıyla mikdari kâfi süvari zabtiyesi 

yetiştirilmesi lüzumu bildirilmesine ve dünki telgrafname-i bidaye-i 

çakerânemle arz olunması üzerine mevcud süvari olmamasına binaen 

Sivas fırka kumandanıyla ba-tezkere merkez vilayetdeki bir bölük asker-

i redifeden bir zabıta kumandasıyla elli neferi dahi arabalara irtikaben 

kaza-i mezkûrdan sevk olunmuş ve 14 Nisan Sene (1)311 (26 Nisan 

1895) tarihli telgrafname-i sami-i sadaret-penâhilerine tebliğ buyrulan 

irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhi hükmüne tevfikan muamele-i 

gayretle? muhafaza-i asayişe itina kılınması kaza-i mezkûr ka’im-

makamlığına ve zabit muma-ileyhaya tebliğ kılındığı cemiyetlerini 

heman dağıtub mugayir-i rıza-i âlî……….meydan verilmemek üzere 

meclis-i merkûme vekiliyle mu’teberan-ı Ermeniyana telgrafla nesayih-i 

mukteziye (gerekli nasihat) icra içün Sivas Ermeni murahhasasına 

tebligat-ı lazıme ifa edilmiş olduğu maruzdur, ferman.  

 

Fi 15 Nisan Sene (1)311 (27 Nisan 1895) 

Sivas Valisi Halil  
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Hû 

Sivas vilayetinden huzur-ı sami-i sadaret-penâhiye fi 18 Teşrin-i evvel 

Sene (1)311 tarihiyle varid olan telgrafnamenin suretidir. 

 

Suşehri merkezinden Keşişoğlu Artin ve yedi nefer rüfekalarının 

imzalarıyla gelen telgrafnamenin sureti aynen zire derc olundu.  
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Merkûmenin ifade olunan mücerred padişahimiz velinimet-i bi-

minnetimiz efendimiz hazretlerinin her nevi’ efrad-ı teba’-i şahâneleri 

hakkında daimu’l-malumatı olan biz atufet-i hamiyyet-i hilafet-

penâhilerine karşu neşet-i sadakat ve ubudiyyet olmağla kendilerine 

memnuniyeti havi cevabname yazılmış ve iş’arları vechile Suşehri’nde 

harik (yangın) ve sair gûna fenalığa sebebiyet vermiş olan malumu’l-

esami eşhas hakkında serian tahkikat icrasıyla tebeyyün edecek hale 

göre muamele-i kanuniye ifası ve hüsn-i hareketleri meşhud olan 

Ermenilerin layıkıyla muhafazası lüzumu mahal ka’im-makamıyla 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına bildirilmiş olduğu berâ-yı malumat 

marûzdur.       

Suret 

Kasabamızın hal ve ahvali bazı vuku’ bulan harik (yangın) ve bazı 

fenalıklar ahali kullarına mağduriyet olduğunun sebebi kasabamızın 

ahalisinden Barutoğlu Kirgor ve Karnik, Başıbüyük oğlu Artin, Bogos oğlu 

Serat, Girçıkoğlu Mıgırdıç nam kesanın ahali-i İslamiye ve devlet-i aliyye 

aleyhine kıyam eylediklerinden (kalkıştıklarından) ileri gelmiştir biz sadık 

devletin İslam komşularımızla karındaş gibi geçinmekde olduğumuzu ve 

bu gibi müfsidlerin terbiyesini istirham ederiz ferman.  

Fi 18 Teşrin-i-evvel sene (1)311 (30 Ekim 1895) 

Berber oğlu Öskeyan, Çifçi oğlu Bogos, Sekücük oğlu Minas, Keşiş Artin, 

Temürciyan Boğos, Yorgancı oğlu Bedros, Çatkiyan….Orak oğlu Arakil 

 
Ermeni ailesinin giyimlerinden varlıklı bir aile olduğu anlaşılmaktadır  
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Suret 

Hariciye Nezaret-iCelilesine 

Bugün saat onbir raddesinde merkez vilayet olan nefs-i 

Mamuretü’l-azize yirmi dakikada vaki Kesik karyesinde İslamlar ile 

Ermeniler meyanında bir şuriş vuku’a gelmek üzere olduğu haber 

alınması üzerine bir tarafdan redif binbaşısı Bekir Efendi refakatiyle bir 
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bölük asker-i redife ve diğer tarafdan alay beyiyle merkez tabur ağası 

şitab ettirildi (koşturuldu). Netice-i vukuat dahi Ermenilerden Bağcı oğlu 

Hazende birkaç Ermeni  içtima’ ederek (toplanarak) serhoş oldukları 

halde Rovelver (silah) atmaları üzerine İslam ve Hıristiyan arasında bir 

heyecan hasıl olarak yek diğeri müte’akıb kurşun yağmaya başlamış 

olmasından ibaret görülüb asker-i şahane de yetişerek islamdan iki ve 

Ermeniden dahi iki kimse cüzice mecruh olduğu halde vukuat bastırılmış 

ve ba’den fesad olan Bağcı oğlu Kirkor dahi tutulub şimdi saat birde 

hükümete götürülmüş ise de merkûm pek serhoş olub ifade-i meram 

edecek vakitte olmadığından isticvab olunmak üzere tevkif edildiği bu 

suretle def’-i suriş olarak gönderilen asker de orada ikamet ettirildiği 

maruzdur ferman.  

Fi 26 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (7 Kasım 1895) 

Vekil-i Vali Emiri   
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Huzur-ı sami-i cenâb-ı sadâret-penâhiye 
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Saye-i asayiş-vaye-i hazret-i padişahide buradaki Ermeniler arz-ı 

dehalet (sığınmak) ve terk-i husumet etmeleriyle kiliselerinden çıkarılub 

kışla-i hümayun ile hanlara ve bazı İslam evlerine konmuş ve etrafdan 

gelen Ekrad (Kürtler) dağıtılmış ve Ermenilerin haneleri kısmen muhterik 

olub emval ve eşyalarının kısm-ı küllisi de civar kura ve kasaba ahalisiyle 

Ekrad tarafından gasb ve yağma ettirilmiş ise de emval ve eşyalarının 

zahire ihracı ve nüfusları sebt-i defter ettirilerek (deftere kaydedilerek) 

münasib hanelere bi’t-taksim yerleştirilmeleri velhasıl şimdilik te’min-i 

iaşe ve idareleri esbabının istikmali içün bir komisyon teşkil ettiği gibi 

asayiş-i mahalli iade ile igtişaş (karışıklık) ber taraf edilmiştir. Şu kadar ki 

beş altı bin nüfusdan ibaret olan bu Ermenilere verilmesi icab eden 

muayenat içün istizan-ı vakı’aya henüz irade-i cevabiye şeref-vürud 

etmediğine ve bunların idaresiz bir halde kalmasıda bi’l-vech caiz 

olamayacağına binaen nüfus başına yevmiye verilmesi labüdd (elzem, 

çok lazım) olan etmekden (ekmek) başka katık dahi verilmesi icab 

edecektir. Ve muhterik olan hanelerçün ne yapmak lazımdır buralarının 

sür’at-i emr-i iş’arı ve ilerüde komisyonun netice-i muamelatıyla bu 

babda edilecek tahkikat ve tafsilatı arz olunduğu marûzdur.  

Fi 28 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (9 Kasım 1895) 

 

Malatya Mutasarrıflığından şimdi varid olan telgrafname sureti aynen 

bâlâya naklen arz olunmağla ol-babda ferman.  

Fi 28 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (9 Kasım 1895) 

Vekil-i Vali Emiri  
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Suret 

Şuriş ve mukatelenin teskini ile tevekkül edildiğinden vuku’atın 

sıkça, sıkça arzı kabil olamıyor. Cuma gecesi saat dörtde şuriş ve harik 

bir derece tehvin edilebilmiş ise de leyle-i mezkûrede saat yedibuçuk 

raddelerinde Ermeni fedaileri Çarşı Cami Şerifine ve bir hayli mushaf 

ve kitabı cem’ (ile) Müftü Efendi Medresesini ateşe vermiş oldukları ve 
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çarşu içinde dahi ika’-i harik eyledikleri (yangın çıkardıkları) ve harik 

sirayet ederek bi’l-cümle dükkânların heman İslam ve Hıristiyan 

haneleri bütün muhterik olduğu ve hükümet tahrib eylemiş ise de 

cihet-i mülkiye ve askeriyeden edilen ikdam üzerine hükümet konağıyla 

Haruç ve Anbarki karyesi civarındaki dağlara tahassun eylediklerine 

(çekildiklerine) mebni binbaşı-i muma-ileyh tarafından takibat-ı lazıme 

icra edilmiş olduğu gibi yine leyle-i mezkûrda İslam mahallesinden 

Ulupınar mahallesini basarak orada İslamları katl eyledikleri bunlar dahi 

binbaşı-i muma-ileyh tarafından takib edilmiş ise de elde edilememiş 

olduğu ve bu hal ahali ve ekradın mucib-i heyecanı olarak şuriş 

(karışıklık) ve mukatelenin (karşılıklı çatışmanın) devamına badi olduğu 

Ermeniler pey-der-pey kendi hanelerini ihrak ederek çıkmakda iseler de 

kadın ve çocukları birer mahale müçtemian birleşdirmekde oldukları 

netice-i hal badehu arz edileceği maruzdur.  

 

Ma’muretü’l-aziz vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine mevrud 

tegrafname sureti 

 

Arapgir ka’im-makamlığından bu kere de alınan telgrafname 

sureti aynen bâlâya naklen arz olundu. Bazı cihetin istizahı (konuların 

açıklığa kavuşturulması) zımnında telgrafhaneye gidilmiş ise de tel kırık 

olduğundan dolayı mezkûr telin tamirine çalışıldığı idiğü ve badema 

alınacak malumatın pey-der-pey arz olunacağı marûzdur, ferman. 

Fi 29 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (10 Kasım 1895) Emiri   
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Hû 

21 Teşrin-i-sani Sene (1)311 tarihiyle Dördüncü Ordu-yu Hümayun 

Müşiriyetinden Huzur-ı Âlî-i Ser-askeriye mevrud telgrafname sureti 

 

Tokad ve Karahisar’a mülhak Karadere ve İskefser nahiyeleri 

ahalisinden ondört nefer İslam yolcusunun üzerine Hafide kazasının 

Sakar Dağı civarında Gürcü elbiseli ve Martini tüfenkli bir çok Ermeni 

eşkıyası hücum ederek yolculardan beşini der-dest ve kayd u bend 

ettikleri halde dokuzu firaren civar karyeye can atmış ve bunlara da 

imdada giden erkek ve kadınlardan dokuz zükûr (erkek) ile iki inasın 

(kadının) kezalik Ermeniler tarafından kayd u bend edilerek 

götürülmüş olduğu ve civar karyeler ahalisi müctemian ta’kib ve tenkil 

ile bulmuşlarsa da Ermeniler tarafından götürülmüş olan onbir İslam 

zükûrla iki kadının zükûr olanların kaffeten mezkûr Sakar Dağı Ağaları 

deresinde kulakları kesilmiş ve gözleri çıkarılmış ve vahşet bir suretde 

boğazlanmış oldukları ve kadınları da Ermeniler beraberce götürdükleri 

Sivas kumandanlığından mevrud telgrafnamede iş’ar olunmağla ve 

mütecasirlerinin der-destleriyle haklarında muamele-i kanuniyenin ifası 
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lüzumu Sivas vilayetine ve hemde mezkûr kumandanlığa da yazılmış 

olmağla arz-ı malumat olunur.   

 
Hû 

Huzur-ı sami-i sadaret-penâhiye Sivas vilayetinden meb’us fi 20 

Teşrin-i-sani Sene (1)311 tarihli telgrafnamenin suretidir. 

 

Gümüşhaneci (Gümüşhacı) Köyü vukuatına dair olan fi 6 Teşrin-

i-sani (1)311 (18 Ekim 1895) tarihli telgrafname-i çakerânemin bir 

fıkrasında Ermeniler tarafından katl ve itlaf edildiği arz olunan kaza-i 

mezkûr idare meclisi a’zasından Arif Efendi’nin keyfiyyet-i katli hakkında 

cereyan eden tahkikat ve muhaberata nazaran mah-ı hal-i Ruminin 

beşinci Pazar yani vuku’atın zuhuru günü müteveffa-yı muma-ileyh 

komşuları bulunan Şehbender Serkis nam şahsı hidmetkârı Zakun 
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Marifetiyle hanesine çağırmasıyla maktulün biraderi Hacı Hamdi Efendi 

dahi birlikde gidüb merkûm Serkis oğlu Mihran ve yeğeni Artin ve 

merkûm Zafar (Zekeriya) ve zevcesiyle kerimesinin hazır oldukları 

ailesini muhafaza eylemesi yolda Arif Efendi’ye bazı sözler söyledikden 

sonra biraderiyle avdete hazırlandıklarında Arif Efendiye biraz daha 

oturmasını teklif binaenaleyh yalnız Hacı Hamdi Efendi avdet eylemiş ve 

o sırada merkûm Serkis’in hanesinde diğer cihetde muhtefi (gizli) 

bulunan Gazardı ve Gazar ve Agob ve saire taraflarından atılan 

silahlardan birinin kurşunu devriyede bulunan bir askerin bacağına 

isabet etmesi üzerine Arif Efendi hanesine azimete şitab ederse de 

marruzu’l-esami Ermenilerin kurşunuyla muma-ileyhi de katl ve eşhası 

merkûme ile maan işbu maddede medhalleri anlaşılan cem’an oniki 

nefer Ermeninim tevarih-i muhtelife ile tutulub cihet-i adliyeye teslim 

edildikleri anlaşıldığı marûzdur, ferman.  

Vali Halil   

 
Makam-ı Sami-i Sadaret-penâhiye 
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Zile kasabasında iğtişaş zuhuru günü Ermenilerin dükkânlarını 

kapadıkdan sonra tecemmu’at eyledikleri (toplandıkları) gazino ve 

kahvehane ahiren lede’l-keşf kable’l-iğtişaş birkaç yerinden delinerek 

firar edecek mahrecler yapub muvakkaten intizar-ı nasdan sakladıkları 

anlaşıldığı ve şu hal dahi Ermenilerin şuriş tasvir ve tasmim ile arz-ı kasd 

ika’ etmiş olduklarının delail-i subutesi cümlesinden bulunduğu Zile 

ka’im-makamıyla orada bulunan divan-ı harb azasından ka’im-makam 

Mahmud Beğ’den alınan telgrafname üzerine marûzdur, ferman.  

Fi 22 Teşrin-i-sani Sene (1)311 (3 Kasım 1895) 

Sivas Valisi Halil    

 
Huzur-ı Sadaret-i Uzmâ-ya 
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Tafsilatı dünkü telgrafname-i acizanemle arz olunan Nevşehir’in 

yafte maddesine dair Niğde Mutasarrıflığı tarafından icra olunan 

tebligat üzerine mahallince tedabir-i lazıme ittihazıyla İslam ve 

Hristiyan bi’l-cümle eşraf ve muteberan-ı belde  müttehiden 

muhafaza-i asayişe çalışılmak içün taht-ı taahhüde alınmış mütalaya 

hacı olan hoca efendilerden de talebenin geceleri medreselerinden 

harice çıkarılmayacaklarına ve gündüzleri de mugayir-i rıza-yı ali bir 

halde bulunmayacaklarına dair başkaca taahhüdnameler ahz edilmiş 

giceleri dahi bi’z-zat ka’im-makam eşrafla kol gezerek te’min-i hıfz u 

haraset-i memleket esbabına tevessül kılınmış olduğu bu kere cevaben 

mutasarrıflıkdan iş’ar olunub ana göre kendisüne vesaya-yı lazıme tebliğ 

olunmağla badema alınacak ihbar-ı mahalliye dahi sırasıyla arz 

olunacağı marûzdur, ferman.  

Fi 22 Teşrin-i-sani Sene (1)311 Konya Valisi Kemâli    

 
Hû 

Fi 21 Teşrin-i-sani Sene (1)311 tarihiyle Dahiliye Nezaretinden 

mevrud tezkerenin suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Sivas vilayetinde birkaç Ermeninin Çerkes ve Kürd kıyafetinde 

köyleri gezerek ne duruyoruz Ermenilerin katliam ve mallarının yağma 
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olunması hakkında em(i)r vardır ki eracif neşr etmeleri oralarda 

serzede-i saha-i zuhur (başgöstererek ortaya çıkan) olan vuku’atın 

esbab-ı asliyesinden olduğu Sivas’da bulunan hey’et-i tahkikiye 

tarafından makam-ı sami-i sadaret-penâhiye keşide olunub tevdi’ edilen 

telgraflarda iş’ar olunmasına mebni tesri-i muamelat komisyonu 

kararıyla li-ecli’l-malumat beyan-ı keyfiyyet olunur. Ol-babda.   

 
Huzur-ı Sami-i Sadaret-penahiye 

Fi 15 Teşrin-i-sani Sene (1)311 tarihli telgrafname-i çakerânemle 

arz olunduğu vechile Tokad postasının gasıb (gaspedeni) ve Tatar 

Mehmed Efendi’nin katillerinden olub Tokad’da der-dest edilmiş olan 

eşkıya-yı meşhureden Sarkis Pehlivan ile refiki Ohannes’in üzerlerinde 

Gümüşden ma’mul iki aded hac zuhur eylediği Tokad mutasarrıflığından 

bildirilmesi üzerine mezkûr hacların komite efradına mahsus bir nişan 

olub olmadığı ve teferruatı hakkında vuku’ bulan istizaha cevaben 
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mezkûr mutasarrıflıkdan alınan telgrafnamede mezkûr iki hac 

kendilerine kurşun isabet etmemek üzere taşıdıklarını ifade eyledikleri 

ve bu hacların kilisaya ve hıfz ve isti’mali (kullanımı) ise papaslara aid 

olduğu halde kimler tarafından verildiğini ketm eyledikleri (sakladıkları) 

izbar kılınmış olduğu berâ-yı malumat marûzdur, ferman.  

Fi 4 Kanun-i-evvel Sene (1)311 (3 Ocak 1896) 

Sivas Valisi Halil 

 
Müsta’celdir. 

Makam-ı Celile-i Sadaret-i Uzmâ-ya  



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

751 
 

Geçen sene Ezbider Nahiyesi Müdiri Es’ad Ağa’yı iki nefer 

refikiyle ve geçen Ağustos ayında Karahisar-i Şarki Müddei-i Umumi 

Muavini Necib Efendi’yi refakatindeki zabtiye ile ve geçen Teşrin-i-sani 

içinde Hisar dağında ondört zükûr ve iki inas İslamı suret-i faciada 

şehid eden ve öteden beri emin ve asayişini ihlal eden meşhur şaki Tanil 

Çavuş nam Ermeninin rüfekasıyla behemahal derdesti hakkında Suşehri 

ve Koçgiri ka’im-makamlarıyla bi’l-muhabere her iki tarafdan ta’kibatına 

müfrezeler çıkarılmış idi. Bugün saat beşbuçuk raddelerinde Suşehri 

kazası dahilinde Suşehri’ne dört ve Zara’ya sekiz saat mesafede vaki 

Karababil? nam mahalde şeki-i merkûm onbir nefer rüfekasıyla bi’t-

tesadüf akşam onikiye kadar devam eden muharebede elhamdülillah 

saye-i muvaffakat-vaye-i hazret-i hilafet-penâhide merkûm Tanil ve 

diğer altı nefer rüfekasıyla meyyiten ve dört neferi hayyen derdest 

edildiği ve muvakkat zabtiyelerden iki neferini hafif surette mecruh 

olduğu ve gicenin karanlığından bi’l-istifade bir neferi firar etmiş ise de 

anın dahi der-desti eltaf-ı aliyyeden me’mul idiğü şimdi Koçgiri ka’im-

makamlığından alınan telgrafnameden anlaşılmış ve livanın emin ve 

asayişi tamamen takarrür ve iade olunduğu maa el teşekkür arz olunur, 

ferman.  

 

Fi 3 kanun-i-evvel Sene (1)311 Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Hakkı  

Karahisar-i Şarki telgrafhanesine vusulü Fi 4 Kanun-i-evvel Sene (1)311 

 
Eski Bir Rovelver Tabanca 
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Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesinden Hariciye Nezaret-i Celilesine mevrud fi 

3 Kanun-i evvel Sene (1)311 tarihli tezkerenin suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Sivas vilayetinin Divriği kazasında Pişgân namındaki Ermeni 

karyesinde Ekrad takımından bir aded humbara bulunarak hükümete 

teslim kılındığı Dersim Mutasarrıflığından Bayburd tesri’i muamelat 

komisyonunda mutalaa olunan telgrafnamede iş’ar edilmiş olduğundan 

vesair mahallerde dahi Ermeniler tarafından bu-yolda humbaralar 

(patlayıcı) tedarik edildiğinin işarat-ı vakıadan anlaşıldığının savb-ı âlî-i 

nezaret-panâhilerine izbârı tezekkür kılınmış, ol-babda.   

 
Hû 
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Dahiliye Nezaretinden mevrud fi 17 Kanun-i-evvel Sene (1)311 tarihli 

tezkerenin suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Mündefi olan iğtişaş (önlenen karışıklık) esnasında Divriği 

kazasının Göreyiş namındaki Ermeni karyesinde barutla dolar ufak gülle 

hacminde Tunçdan mamül yedi aded humbara ile bir mikdar top 

barutu zahire çıkarılarak tahkikate ibtidar olunduğu (başlandığı) ve bu 

da Ermenilerin efkâr-ı ihtilal cuyânelerinden delalet eden ahvalden 

bulunduğu Sivas vilayeti aliyyesinden keşide kılınan telgrafnamede 

muharrer olmağla tesri-i muamelat komisyonu kararıyla bera-yı 

malumat keyfiyyetin iş’arına ibtidar kılınmağın ol-babda.   

 
Hû 

Hariciye Nezaret-i Celilesine 21 Receb Sene (1)312 ve 26 Kanun-i-

evvel Sene (1)311 tarihiyle mevrud tezkere-i samiyenin suretidir. 

Sivas vilayetinin cenub-i garbi cihetinde ve ba-husus Gürün ile 

kura ve kasabat-ı mütecaviresinde mütemekkin Ermenilerin pek ziyade 

mutazarrır olduklarından bahisle bazı ifadata dair İngiltere sefaretinden 

verilen muhtıra tercemesinin leffiyle varid olan 2 Receb Sene (1)312 (30 

Aralık 1894) ve 21312 numerolu tezkere-i devletleri üzerine sebk eden 

istilama cevaben canib-i vilayetden alınan telgrafnamede esna-yı 

iğtişaşda o taraflarca dahi bazı….vuku’ bulmuş ise de tayin olunan 

taharri (araştırma) memurları (hafiye) ve mahal ka’im-makamı 
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vasıtasıyla eşya-yı maksubenin pey-der-pey istirdad (geri alınarak) ve 

ashabına itasına (sahiplerine geri verilmesine) ve saye-i merahim-vaye-

i hazret-i hilafet-penâhide muhtacinin tehvin-i zaruretine gayret 

edilmekde bulunduğu gösterilmiş olmağla ana göre iktiza-yı halin ifasına 

himmet buyrulması babında.   

 

 
Hû 

Fi 16 Ramazan Sene (1)314 ve fi 18 Şubat Sene (1)311 tarihiyle 

makam-ı sadaret-i uzmâ’dan yazılan tezkere-i samiye suretidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

İngiltere teba’sından ve tüccardan Corç Gavralik Karahisar-i 

Şarki’de bulunan vekili Simon Ustayan’ın tahte’l-hıfz Sivas’a sevk 

olunmasından dolayı umur-ı ticariyesi sektedar olduğundan (bütün işleri 

bozulduğundan) bahisle merkûma isnad edilen cürm-i ceraim hafifeden 
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ise tahliye-i sebili (salıverilmesi) İngiltere sefaretinden ilitimas 

kılındığına dair varid olan 29 Şaban Sene (1)313 tarihli ve 5090 

numerolu tezkere-i devletleri üzerine sebk eden iş’ara cevaben sivas 

vilayetinden alınub leffen savb-ı devletlerine irsal kılınan 10 Şubat Sene 

(1)311 tarihli telgrafnamede merkum Simon Ustayan Karahisar-i Şarki 

Müddei-i Umumi Muavin-i sabıkı müteveffa Necib Efendinin keyfiyyet-i 

katlinde zi-medhal olduğu icra kılınan tahkikat-ı istintakiyeden 

anlaşıldığı gösterilmiş olmağla icabının ifasına himmet buyrulması 

siyakında tezkere-i senaveri terkim kılındı efendim. 

 
 

Fi 20 Kanun-i-sani Sene (1)311 tarihli İngiltere sefaretinden mevrud 

muhtıranın suretidir. 

 

İngiltere devleti aliyyesi ve tüccar mu’teberânından Der-

saadet’de mukim Mösyö Corç Gavralik Sivas vilayeti dahilinde 

Karahisar-i Şarki’de bulunan vekili Simon Ustayan bu kere tekraren 

taht-ı tevkife alınarak Sivas’a sevk edilmiş olunmasından umur-ı 

ticariyesi sektedar olduğundan bahisle merkûmun tahliye esbabını 

muma-ileyh istirham eylemekde idiğünden şayed merkûma isnat edilen 

cürüm ağır birşeyin değil ise iltimas-ı vakıa ru-yi muvafakat gösterilmesi 

rica olunur.  
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Amerikan Elçiliği 

24 Mart 1897, İstanbul 

Dışişleri Nazırı Tevfik Paşa Hazretlerine… 

Sivas vilayetinde çeşitli şehirlerlerde (kasabalarda) meydana 

gelen karışıklıklardan dolayı bölgede görev yapan Amerikan 

misyonerlerin korunması için acilen telgraflar göndermenizi istirham 

ediyorum.  Ve özellikle vilayetdeki yöneticilere orada yaşayan 
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misyonerlere koruma (Jandarma) verilmesini talep etmenizi 

diliyorum. 

 

Şunu tekrarlamak zorundayım ki devletim (Amerika) Amerikan 

vatandaşlarının  yetersiz koruma yüzünden zarar görmesi durumunda 

Osmanlı Hükümetini sorumlu tutacaktır. 

İmza: A.W.Terrell 

 
 

Hû 

Fi 29 Haziran Sene (1)314 tarihiyle varid olan muhabere-i samiyenin 

suretidir. 
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Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Bazı Ermenilerin cebr u ihafe (cebren korkutmak) ile ihtida’ 

eyledikleri Sivas İngiltere konsolosu vekilinin iş’arından 

anlaşıldığından başka bu yoldaki ihtida’ların ke-en lem yekün (sanki 

olmadı) hükmünde tutulması sefir namına baş tercüman tarafından 

ifade olunduğunu mübeyyin 20 Zilhicce Sene (1)315 tarihli tezkere-i 

devletleri dahiliye nezaret-i celilesine havale ve i’ta ve Sivas vilayeti 

dahilinde muharreü’l-esami Ermenilerin keyfiyyet-i fuzuliyetiyle salifü’z-

zikr ihtida’ maddesi hakkında İngiltere sefaretinin ifadat-ı ahiresini havi 

25 Muharrem ve 13 Safer Sene (1)316 tarihli ve 1141 ve 1321 numaralı 

tezakir-i devletleri üzerine dahi nezaret-i müşarün-ileyhaya tebligat-ı 

lazıme icra olunmuşdu. Vuku’ bulan ihtidaların cebr u ihafe ile olmayub 

sırf arzu ve vicdanı ile olduğu Sivas vilayetinden ve bu babda cereyan 

eden muhaberatda hilaf-ı asıl bir şey görülemediği dahi adliye ve 

mezahib nezaret-i celilesinden cevaben bildirildiğine dair nezaret-i 

müşarün-ileyhadan bu kere alınan 17 Safer Sene (1)316 ve 1578 

numerolu tezkere melfuflarıyla savb-ı alilerine irsal kılınmış ve sefaretin 

marru’z-zikr ifadat-ı ahiresine müteallik alınacak cevabın dahi tebliğ 

edileceği derkâr bulunmuş olmağla icabının ifasına himmet buyrulması 

siyakında tezkere-i senâveri terkim kılındı efendim. 

   

 Ezbider olayından dolayı yargılananlar suça iştiraklerinin ve 

sorumluluklarının ağırlığına göre çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. 

Verilen cezalar idam ve bir kalede hapsedilmek olarak değişmektedir. 

 

Sivas valisi tarafından dönemin Dahiliye Nezaretine yani içişleri 

bakanlığına çekilmişmiş bir telgrafta Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına 

bir Ermeni vatandaşı tarafından Suşehri’nin Ezbider kilisesinde Martini 

tüfek gizlendiği ihbarı yapıldığı ve bunun üzerine kilisede arama yapılıp 

yapılmamasının uygun olup olmayacağının kendilerine sorulduğu, 

kendilerinin de ihbarın mahiyeti sıhhatli bulunmadığından kilisede 

arama yapılmasının uygun olmayacağına karar verildiği belirtilmiştir.  
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Anadolu’da farklı yerlerde kiliselerin bu tür olaylara karıştıkları 

bilinmesine rağmen bir kişinin yaptığı ihbar üstelik ihbarı yapan kişinin 

de Ermeni olmasına rağmen somut delil olarak görülmemiş ve bunun 

için kilisenin rahatsız edilmemesine karar verilmiştir. Bazı çevreler 

Osmanlı şöyle yaptı böyle yaptı diyor ama bu uygulamadaki hassasiyet 

başka bir şey anlatıyor ve teba’larına karşı her ne olursa olsun saygıyı da 

elden bırakmamıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 173, Gömlek:  33, Tarihi:  7 

Nisan 1311 (19 Nisan 1895), Konusu: Suşehri'ndeki Ermeni Kilisesi'nde 

tüfek gizlendiği ihbarı üzerine kilisede taharri yapılıp 

yapılamayacağının sorulduğu. (Sivas) 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
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Şems-i sabah (sabah güneşle) Suşehri’ndeki Ermeni kilisesinde 

üç aded Martini tüfengi muhtefi (gizli) bulunduğu bir Ermeni tarafından 

haber verildiğinden taharrirat icrası münasib olub olmayacağını mahalli 

ka’im-makamlığının iş’aratına atfen Karahisa-i Şarki Mutasarrıflığından 

haber verilmesine mebni mahiyeti meçhul olan bir ihbar üzerine kilise 

taharrisi (aranması) caiz olamayacağı cevaben yazılmış ise de muktezası 

menut-ı re’y ve irade-i aliyye-i nezaret-penâhileridir.  

Fi 7 Nisan Sene (1)311 1311 (19 Nisan 1895)  

Sivas Valisi Halil    

 

 
Arşiv Fon Kodu: Y. PRK. BŞK. Dosya No: 44, Gömlek No: 11, 

Tarih: 28 Ca (Cemaziyelevvel) 1313 (16 Kasım 1895), Konu Özeti: 
Ezbider Nahiyesi Fahri Müdürü Esad ve asakir-i zaptiyeden Hüseyin ve 
Ekrem Ağaları katleden Ermenilerin idamlarına ve yardım edenlerin de 
kalebend edilmeleri. 
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Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 
Hülâsa Sûreti 
Resmi Numarası: 3809 Defter Numarası: 9 

Ermeni cem’iyet-i fesâdiyesi tertibatından olarak binüçyüzon 
senesi Eylül’ünde Ezbider nahiyesi müdür-i fahrisi Esad ve asakir-i 
zaptiyeden Hüseyin ve İbram Ağaları suret-i gaddaranede kalt ve 
cemiyet-i fesadiye müşkiliyle şu vak’aya li-ecli’l icra eşkıya sevk ve 
bunlara esliha ve cebhane ve yiyecek i’ta ve ibram’ın emvalini yağma 
i’tdikleri inde’l-muhakeme sabit olan Gülmisak ve Yabcıyalı Vartan ve 
Yelkovan Urvet ve Âram ve Boyacı Kirkor ve Kovkiyan Artin ve Hoca’çün 
da’va’tın malûmü’l-esâmi-i firari rüfekasıyla adamlarına ve eşkıya-yı 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/03/image00223.jpg
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merkûmeye muavenetleri tebeyyün iden Dikran ve Abite ve Hacı 
Atamek kezalik firari refikleri ile müddet-i muhtelife ile kal’a bend (bir 
kale içinde yaşamaya mahkûm) eylemelerine ve Ozinian Karnik ve 
keşişyan Agop’un beratlarına dair Karahisar-i Şarki Sancağı Bidayet 
Mahkemesi Ceza Dairesi’nden vicahen ve gıyaben verilen i’lâmın hükm-
i vicahi-i cina-i cihetinin tasdikini havi mahkeme-i temyiz-i ceza 
dairesinden verilen i’lâmın adliye adliye nezaretinin tezkiresiyle ma’an 
takdimiyle ol-babda istizânı şâmil sadâretden tezkire.  
Fi 27 Cemaziyelahir sene (1)313 (15 Aralık 1895) 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 536, Gömlek No: 17, 

Tarihi: 18 Şaban 1313 (3 Şubat 1896), Konusu: Ezbider Nahiyesi 

Müdürü Esad Ağa ile arkadaşlarını katleden Ermeni eşkıyaları 

hakkında yapılan muameleye dair. 
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Adliye Nezaret-i Celilesi Canib-i Âlisine ve Dâhiliye Nezaret-i 

Celilesine 

Fi 21 Kanun-i sâni Sene 1311 ve fi 18 Şaban Sene 1312 (3 Şubat 1896) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0012.jpg
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Ermeni cemiyet-i fesadiyesi tertibatından olarak Ezbider 

Nahiyesi Müdiri Fahsemis Hatibzade Esad Ağa ile asker-i zabıtadan 

Cerindi karyeli Melikoğlu Hüseyin ve Babgiroğlu İbram Ağaları suret-i 

gaddarane de katl ve ifna’ (öldürmek ve mahvetmek) ve cemiyet-i 

fesadiye teşkiliyle şu vakıayı li-ecli’l-icra eşkıya sevk ve ısra ve bunlara 

esliha ve cebhane (silah ve cephane) ve yiyecek istihzar ve i’ta (temin 

etmek ve vermek) ve Ebrem’in emvalini gasb ve yağmaya cür’et 

eyledikleri inde’l-muhakeme sabit olan Gülmisak ve Babcılı Vartan ve 

Selkivan Urvet ve aram ve boyacı Kirkor ve Kudkiyan Artin ve Hoca 

Simon ve Avakan malumu’l-esami firafı refikleriyle idamlarına ve 

eşkıyayı merkûmeyi hanesine kabul ve ahfa (saklamak) ve eşkıyaya 

malumat i’atası gibi vesair suretle muavenetleri (yardımları) tebeyyün 

eden Dikran ve İbad ve Haci Atamek kezalik firari refikleriyle müddet-i 

muhtelifeyle kal’abend edilmelerine ve Ozanyan Karnik, Keşişyan 

Uzub’in beratlarına dair Karahisar-i Şarki Bidayet Mahkemesi Ceza 

Dairesinden vicahen verilen ilamın hükm ü cahi-i cinanı cihetinin 

tasdikini havi mahkeme-i temyiz ceza dairesinden tanzim olunan i’lamın 

leffiyle dâhiliye makam-ı nezaret-i celile-i asafânelerinden varid olan 5 

Cemaziye’l-evvel Sene 1313 tarihli ve 502 numerolu tezkere lede’l-arz 

merkumunun malumu’l-esami firari refikleriyle beraber idamlarına 

hükm olunan Gülmisak ve Babcılı Vartan ve Selkivan Urvet ve Aram ve 

Boyacı Kirkor ve Korkiyan Artin ve Hoca Simon ve İvak’ın idama bedel 

müebbeden küreğe vaazları ve diğerleri hakkında hükm-i ilamı veçhile 

muamele icra-yı hususlarına irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi 

müteallik buyurularak ifa-yı muktezası nezaret-i müşarün-ileyhaya 

tebliğ kılınmış olmağla beyan-ı hali siyakında tezkere Dâhiliye Nezaret-i 

Celilesine malumat i’ta ve evrak-ı müteferria iade-i savb-ı âli-i 

daverilerine ısra kılınmış olmağla (yollanmış olmakla) ifa-yı muktezası 

babında… 
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 Arşiv Fon Kodu: MV, Dosya No 91, Gömlek No:7, Tarihi: 30 

Kanun-i-evvel 1312 (11 Ocak 1897), Konusu: Ezbider Nahiyesi Müdürü 

Es’ad Ağa ile hademesini ve bir Ermeni tüccarını ve Karahisar-i Şarki 

müddei-i umumisi ile bir zabtiyeyi öldüren, diğerlerini yaralayanların 

hukuki durumu.    
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Meclis-i Vükela müzekkeresine mahsus zabıt varakasıdır 

Hazır bulunan zevat-ı fehamın esamisi 

Fi 7 Şaban sene (1)314 ve fi 30 Kanun-i-evvel Sene (1)312 (11 Ocak 

1897)  

 

Müzakere olunan mevadda müteallik varakanın nev’iyle hülasa-

i meali bâb-ı âli evrak odasınca olan numerosu meclise havalesi tarihi ve 

melfufatı dahi kaç kıt’a olduğu  

 

Hülasa-i Meali 

 

Ermeni igtişaşatından (karışıklığından) dolayı mevkuf (tutuklu) 

eşhasın kâmilen tahliye edilüb edilmemesi hakkında sebk eden iş’ar 

üzerine dahiliye nezaetinden vukuu bulan iş’ar hükmü Ermenilerin 

irtikab ettikleri cinayat Ermeni ifsadatından mün’bâis ve ana müteallik 

ise afv-ı aliyeden hissemend olmaları lazım geleceğini mutazammın 

olarak binaenalyh iktiza edenler pey-der-pey tahliye olunmakta ise de 

bunlar meyanında Ezbider Nahiyesi Müdürü Es’ad Ağa ile hademesini 

ve bir Ermeni tüccarını ve Karahisar-i Şarki müddei-i umumisi ile bir 

zabtiyeyi katl ve eşhas-ı saireyi cerh ve igtişaşdan sonra evrak-ı 

muzırra neşretmek gibi cinayat-ı azimede zi-medhal rüesa-yı eşkıyada 

mevcud olduğundan hiç olmaz ise bunlardan en muzır olanlarının bi’t-

tefrik (ayrılarak) idam cezasıyla mahkum olanlarla beraber ıslah-ı nefs 

edinceye kadar kal’a bend olmaları münasip olacağına ve bazı ifadeye 

dair Sivas vilayetinin 25 Kanun-i-evvel Sene (1)312 tarihli telgrafnamesi 

okundu.  

 

KARARI 

 

İğtişaşat-ı mündefi’ada (geçmiş karışıklıkta) medhali (katkısı) 

bulunanlar patrikhane ve murahhashanelerce tahlif olunmak (yemin 

ettirilmek) ve ba’dema daire-i mutavaat ve sadakatte inhiraf 

edememeleri patrihane ile ruhani ve cismani meclislerinin taht-ı 
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zamanında ve mamafih zabıtanın nezareti altında bulunup komitelerin 

esası hedm (yıkmak) ve tahrib kılınarak dağıtılmak ve iğdam ile mahkum 

olanları tamamıyla islah-ı nefs edinceye değin devletçe tensip olunacak 

bir kal’ada alıkonularak sanayi’le iştikal ettirilmek (meslekle 

uğraştırılmak) şeraitiyle (şartıyla) Der-saadet’de ve taşrada mahbus ve 

mevkuf olanların affı geçende bi’l-istizan şeref-müteallik buyurulan 

irade-i seniyye muktezasından olduğu gibi ol-babda arz ve takdim 

olunan mazbata cümle-i mündericatından bulunduğu cihetle hukuk-ı 

umumiye namına olan muhaberat-ı kanuniyeden ma’fiyye-i (muaf 

olmak) hukuk-ı şahsiye ve davalarını ıskat edemeyeceği (hükümsüz 

bırakmayacağı) cihetle burasının dahi meşrut (şarta bağlı) ve müstesna 

tutulması lazım gelerek siyak-ı iş’ara ve esna-yı müzekkerede dahiliye 

nazırı paşa tarafından vukuu bulan ifadata göre vilayet-i mezkûrece 

tefriki dermeyan kılınan eşhasın irtikap etmiş oldukları cinayat-ı azime-i 

mükerrere dahi iğtişaşa müteallik olduğu ve bu cinayatın mütecasirleri 

fesad komiteleri efradından olub mâhâzâ kendileri idam cezasıyla 

mahkum olmadıkları cihetle bu makulelerin heman salıverilmesi 

maslahata muvafık olmasa bile mademki bunlar idam olmaya mahkum 

edilmemişlerdir emsali cihetle tahlif olunarak tahliyeleri iktiza 

eyleyeceğinden eşhas-ı merkûme hakkında ol-suretle muamele 

edilmesi hususunun ve zikr olunan telgrafnamenin fıkarat-ı ahiresinde 

gösterilen mahsubin-i müslimeye gelince bunların sebeb-i habs ve 

tevkifleri igtişaşat-ı mezkûreye müteallik olduğu halde anların da afv-ı 

umumiyeye hissedar edilmeleri iktiza eyleyeceğinin cevaben vilayet-i 

mezbureye tebliği tezekkür kılındı.      

 
Arşiv Fon Kodu: İ..HUS. Dosya No: 31, Gömlek No: 120, Tarihi: 

16 Ca 1312 (1 Kasım 1898), Konusu: Karahisar ahalisinden Esad Ağa ile 

sairlerini katleden sekiz Ermeni ile diğer fesedenin Mahkeme-i 

Nizamiye'de muhakemeleri ile cinayetlerinin evrak-ı havadisle ilanı.  
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Hû 

Yıldız Saray-ı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi 4170 

Karahisar-i Şarki Sancağı ahalisinden Es’ad Ağa ile sairlerini katl 

etmiş ve bu kere derdest edilmiş olan sekiz nefer Ermeni ile diğer 

fesedenin Tokad’a celbiyle divan-ı harpce icra-yı muhakemeleri 

hususunun makam-ı celil-i sadaret-penâhilerine iş’ar kılındığı Sivas 

vilayeti valiliğinin ma’ruzat-ı vakıa’sından malum-ı âlî olmuş olub bu 

maddenin divan-ı harbe havalesine lüzum olmadığından merkûmenin 

mahkeme-i nizamiyede icra-yı muhakemeleri ve Ermenilerin mefasidi 

derecesine cümlece itla’-i husulunü mucib ve Avrupa gazetelerin 

müfteriyatına (yalan haberlerine) karşu hakikat-i halin tezahürüne 

medar olmak üzere merkûmenin cinayat-ı vakıa’larının evrak-ı havadisle 

ilanı şeref-sadır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilafet-penâhi iktiza-yı 

celilinden olmakla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 16 Cemaziye’l-evvel Sene (1)312 ve fi 3 Teşrin-i-sani Sene (1)310  

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyari Bende Süreyya     
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 329, Gömlek No: 148, 

Tarihi: 23 Haziran 1320 (6 Temmuz 1904), Konusu: Suşehri kazasına 

bağlı Ezbider karyesi papazının evinde görülen iki Ermeni ile bu 

karyedeki iki arkadaşlarının manastırda saklandıkları haber 

alındığından murahhasa vekili tarafından jandarmalara teslim 

edilmedikleritakdirde firarlarına meydan verilmeksizin derdestleri. 

(Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Âlîsine 

Haziranın on sekizinci gecesi müşteri sabah Suşehri kazasına tabi 

Ezbider karyesi papasının hanesinde sakallı ve Van ve Muş 

Ermenilerinin telebbüs ettikleri (giyindikleri) pantalonlu iki şahsın 

görüldüğü ve bunların yerliden iki arkadaşları dahi bulunduğu ve 

Ermeni müfsidlerinin sık sık bu karyeye gelip gittikleri mevsuk-ul-kelim 

(sözüne güvenilir) bir zat tarafından suret-i mahrumanede ihbar 

olunması üzerine tahkikat-ı hafiye icrası zımnında ta’limat-ı mahsusa ile 

polis Hakkı Efendinin tebdilen gönderildiği ve Ezbider müdiriyetlerine 

tebligat-ı mukteza ifa’ kılındığı ve hasıl olacak neticenin başkaca 

bildirileceği Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından alınan 22 Haziran Sene 

(1)320 (5 Temmuz 1904) tarihli telgrafnamede izbar olunmuş ve icabı 

vechile tebligat ifa kılınmış idi. Mezkûr mutasarrıflıkdan şimdi alınan 
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telgrafnamede işbu dört nefer Ermeninin mezkûr Ezbider karyesi 

manastırında muhtefi (gizlenen) oldukları muma-ileyh ile polisin 

işarından anlaşıldığına manastırdaki murahhsa vekili merkûm 

Ermenileri gönderilecek zabıta ile jandarmalara teslimden imtina’ ettiği 

(kaçındığı) surette manastırın taharri edilüb edilmeyeceği (araştırılıp, 

araştırılmayacağı) istifsar edilmiş ve ka’im-makam-ı kaza dahi zikr 

olunan karyeye giderek manastırda muhtefi (gizlenen) Ermenilerin 

evvel emrde teslimlerini teklif ile teklifi vaki resmen kabul olunmadığı 

ve imtina’ gösterildiği suretde derhal cereyan-ı muamele hakkında bir 

zabıt  varakası tanzim ile beraber usule tevfikan heman ve muntazaman 

kemal-i dikkat ile taharri ve muayene eylemek üzere livadan 

jandarmanın i’zamını ve merkûmların firarına meydan bırakılmaksızın 

behemahal der-destleri lüzumu cevaben tebliğ kılındığı ve istihbar 

kılınacak neticenin başkaca bildirileceği berâ-yı malumat maruzdur, 

ferman.  

Fi 23 Haziran Sene (1)320 (23 Haziran 1904)  

Sivas Valisi Reşid Akif79        

                                                           
79 https://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C5%9Fid_Akif_Pa%C5%9Fa Reşid Akif 

Paşa ya da Mustafa Salih (1863-1920) Osmanlı Devleti'nin son döneminde 

yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı. 1863 

yılında Yanya'da doğan Reşid Akif Paşa Şura-yı Devlet Reisi Mehmed Akif 

Paşa'nın oğludur. Mekteb-i Sultani'de okudu. Arapça, Farsça ve Fransızca 

öğrendi. Devlet hizmetine 1883 yılında Amedî Kalemi yani Reis-ül Küttab'ın 

özel kalem memuru olarak başladı. 1902 yılında II. Abdülhamit tarafından Sivas 

Valiliği görevine getirildi. Sivas Sanayi mektebini ve Soğuk Çermik kaplıcasını 

yaptırdı. Kendisi de şair olan Reşid Akif Paşa ayrıca Sivas'ta konağını şairlere 

açmasıyla hatırlanmaktadır. 1908 yılına kadar bu görevde kalan Reşit Akif Paşa 

İttihad ve Terakki Partisi'ne karşı olduğu bilinmesine rağmen II. Meşrutiyet'in 

ilanı üzerine İstanbul'a çağrılarak 6-25 Ağustos 1908 tarihleri arasında kısa bir 

süre Kamil Paşa hükümetinde Dahiliye Nazırı olarak görev yaptı. Daha sonra 

1909 yılının Kasım ayında Meclis-i Ayan üyesi oldu. I. Dünya Savaşı'nın 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C5%9Fid_Akif_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eura-y%C4%B1_Devlet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Akif_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Akif_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mekteb-i_Sultani
https://tr.wikipedia.org/wiki/Divan_(politika)#Amed.C3.AE_Kalemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Reis-%C3%BCl_K%C3%BCttab
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Me%C5%9Frutiyet
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1sl%C4%B1_Mehmed_K%C3%A2mil_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meclis-i_Ayan
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
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Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 220, Gömlek No: 37, 

Tarihi: 13 Cemaziye’l-ahir 1322 (25 Ağustos 1904), Konusu: Sivas Valisi 

Reşid Bey'in çalışkan olup Ermeni eşkiyalarına karşı tedbirler aldığı. 

                                                           

biterek Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı Mütareke yıllarında 14 

Ekim 1918 tarihinde Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Şura-yı Devlet reisliğini 

görevine getirildi. Bu görevde 1 aydan az bir süre kalan Reşid Akif Paşa 11 

Kasım 1918 tarihinde görevden alındı. 1920 yılında da öldü. 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mondros_Ate%C5%9Fkes_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_%C4%B0zzet_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eura-y%C4%B1_Devlet
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Hû 

Başkitabete 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûnları Müşiriyetinden Şifre 

Mukaddema Sivas vilayetini kısmen görmüş ve bukere de şeref-

mazhar olduğum müsaade-i seniyye-i hazret-i Zıllullahi ile Havza 

kaplucasına vuku’ bulan azimet-i bendegânemde Sivas vilayeti 

kasabasıyla mülhekatı heman umumiyet mertebesinde görülerek ahlak-

ı umumiye (genel ahlak) ve maarif-i hakikiye (gerçek eğitim) ve ümran-ı 
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memleketçe (memleketin gelişmesi) büyük bir tebeddulât (değişiklik) 

müşahede olunmuş idi. Meşhudad (şahit olunan) ve istidlaat-ı 

ubeydanemi atabe-i felek-mertebe-i hazret-i Zıllullahiye arz etmeği 

fariza-i zimmet-i sadakat ve ubidiyetden bulunduğu cihetle sarf-ı 

menfaat ve siyaset-i devlet nokta-i nazarından gayet ehemmiyetli olan 

bu meşhudatı arz ve ifadeye cür’et-yâb oldum. Vali-i Vilayet Reşid Beğ 

kulları hakikaten veli-nimet bi-minnet akdes ve azim efendimiz 

hazretlerinin gayet sadık ve hamiyetlü emirü’l-mü’minun kuddisiyet 

şiar efendimiz hazretlerinin uğur-ı hümâyunlarında feda-yı can ve 

cihan ider bir abd-ı sadıkı olduğuna kullarınca kanaat-ı kâmile hasıl 

olmuşdur. Bu vilâyete vürudundan beri terk-i havab ve rahatla islafının 

fevkinde müstekimâne ve hamiyyet-kârâne ibraz-ı mesa-i ederek civar 

vilâyetlerin bile muhafaza-i asayiş ve rahatlarına sebeb olacak derecede 

faaliyet ve sadakat ibraz eylediği ve maarif ve me’muriyet-i memlekete 

ve bi’l-hassa Ermeni ve ecânibin makasıd-ı muzırrasının ref’-i te’siratına 

ve ahali-i İslâmiyeyi de hüsn-i idare vechilesini halife-i uzmâ-yı 

İslâmiyeye esir suretinde rabt ve isti’mal ile da’avat-ı hayriye-i hazret-i 

padişâhiyi celbe geceli gündüzlü gögüs gererek çalıştığı ve lehü’l-hamd 

saye-i şâhânede te’min-i muvaffakiyyet eylediği nazar-ı iftihar ve 

memnuniyetle görülmüşdür. Şukadar ki kendisinden sonra rütbe-i bâlâ-

yı ihraz edenleri daha evvel nail-i rütbe-i refia-i  vezerat olmalarından 

dolayı mey’us (kederli) bulunduğu his edildiği cihetle müşarün-ileyh 

kullarının da kıdem-i ubudiyyet ve fart-ı sadâkatine ve aba an ced 

devlet-i aliyyeye sebk eden hidemat-ı sadıkanelerine hürmeten ve 

inayeten şeref-mahzar-ı mükâfat-ı seniyye-i cenâb-ı cihan-bâni 

buyrulmasını mahza sadakat ve ubudiyyet-i rasiha-i çekerâneme 

mağruren hâk-i pây-i âlî-i hazret-i veli-ni’met efendiye ferş-i nasiye-i 

memlukiyet (bendelik) ederek arz ve isti’tafa (şevkat dilemeye) cür’et 

eyledim. Ol-babda.  

Fi 13 Cemaziye’l-ahire Sene (1)322 ve fi 12 Ağustos Sene (1)320 (25 

Ağustos 1904) 

Yaver-i Ekrem Hazret-i Şehr-yari Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiri 

Mehmed Zeki  
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18.BÖLÜM 

TAMZARA OLAYLARI 

 

 Tamzara Karahisar-i Şarki’nin merkezinden sonra en büyük 

yerleşim yeridir ve belgelerde kasaba diye geçmektedir. Belgelerin 

detaylarında Tamzara’ya ait önemli bilgiler de yer almaktadır.  

 

 Tamzara’nın kasaba olarak anılmasındaki en önemli etken 

burada Ermenilerle birlikte Rum ve Müslümanların da yaşıyor olmasıdır. 

Buradaki Rum milletine ait hane sayılarına ilişkin bilgi bulunmamakla 

birlikte 500’e yakın Ermeni ve 150 civarında da Müslüman hanesinin 

olduğu bilinmektedir. 

 

 Tamzara’yı önemli kılan diğer husus ise buraya özgü Tamzara 

dokuması olarak bilinen dokumacılığın yapılıyor olmasıdır. Yüzlerce 

tezgâhta dokunan dokumalar yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına satılan bir 

ürün olup, Tamzara’ya ekonomik girdi olarak da çok büyük katkısı olan 

yüksek katma değeri bulunan endüstriyel bir ürün olarak Karahisar 

ekonomisinde yer almıştır.  

 

Emek yoğun bir iş olması nedeniyle çok sayıda kişinin 

istihdamına katkısı olduğu gibi, ana hammaddesi olan ketenin elde 

edildiği bitki olan kendirin de dikimi, iplik haline getirilmesi, boyanması, 

taşınmasıyla da istihdama katkı sağlamakta olan bir iş sahası olma 

özelliği taşımaktadır.   

 

Tamzara kasabası da bu özelliğinden dolayı zenginleşmiş, 

Karahisar kadar büyük bir yerleşim yeri olmuştur. Ne yazık ki Tamzara 

kasabası da gittikçe artan Ermeni olaylarından etkilenmiş olduğundan 

olacak ki birkaç Müslüman ile Ermeni arasında yaşanan adi bir olayı 

bahane ederek topluca bir karışıklık yaşanmasına neden olmuşlardır.  
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Belgelerde belirtilen detaylar okunduğunda anlaşılacağı gibi 

Tamzara’da yaşananlar organize bir olay olma izlenimi vermektedir. 

Zaten burada başlayan olaylar şehre de yayılmış toplu bir düzensizlik ve 

isyan halini almıştır. 

 

1895’de yaşanan bu olaydan sonra hükümet yetkililerinin 

çabasıyla ve bazı Ermeni muteberanının araya girmesiyle yaşanan 

tatsızlıklara son verilerek hayat normale döndürülmüştür. Tüm bunlara 

rağmen Ermeniler aradan geçen süre içinde silahlanmaya, yurtiçinde ve 

yurt dışında teşkilatlanmaya devam etmiişlerdir. Aradıkları fırsatı da 

Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle elde ettiklerine kani 

olarak, Rusya’nın da bazı doğu illerimizi işgal etmesini fırsat bilerek 

topyekün isyana başlamışlardır.  

 

Bu bölümde Tamzara olaylarının nasıl başladığına ve ne safhaya 

geldiğine ilişkin belgeleri inceleyeceğiz. 

 

17 Ağustos 1895 tarihli yazışmada Karahisar-ı Şarki Ermeni 

Murahhasası Vekili Rinos'un mutasarrıf ve müdde-i umumi’den 

şikâyetçi olduğu belirtilmektedir. Gerekçesi ise Tamzara karyesinde 

Müslümanlar Ermenilerin üzerine hücum derek on beş yirmi neferi 

dövüp yaraladıları buna karşın olayın sorumlularının gereği gibi 

cezalandırılmadığıdır. 

 

Ancak Ermeniler bunun üzerine Karahisar’da bulunan mezarlıkta 

toplanmışlar, dükkânlarını açmamışlar, işlerini terk etmişlerdir. 

Hükümet yetkilileri ise Ermeni ileri gelenleriyle görüşerek hayatın 

normale döndürülmesi, kiliselerinde ayinlerine devam etmeleri ve 

işlerinin başına dönmeleri için çaba sarfetmişlerdir. Müslümanlara 

yapılan telkinler ise çok dikkat çekicidir. Ermenilerin sözlerine aldırış 

etmeyin onların yanlarına gitmeyin, kesinlikle kavgaya döğüşe meydan 

vermeyin şeklinde uyarı yapılmıştır.        
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 178, Gömlek No: 33, Tarihi: 

5 Ağustos 1311 (17 Ağustos 1895), Konusu: Karahisar-ı Şarki Ermeni 

Murahhasası Vekili Rinos'un mutasarrıf ve müdde-i umumi 

aleyhindeki şikayetleri ve Tamzara karyesi İslam ahalisinin Ermenileri 

darb ve cerh etmeleri üzerine Ermenilerin kilise ve dükkanlarını 

kapatarak mezarlıkta toplandıklarını beyanla muhafazaları talebinin 

tahkiki. (Sivas) 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Fi 3 Ağustos Sene (1)311 tarihli telgrafname-i acizaneme zeyldir. 

Şems-i sabah Karahisar-i Şarki Ermeni murahhasası vekili papas Rinos 

imzasıyla gelen fi 3 Ağustos Sene (1)311 tarihli telgrafnamede Karahisar-

i Şarki mutasarrıfıyla müddei-i muavini bir takım gasp sarikleri himaye 

idüb fenalığa sebebiyet verdikleri ve Tamzara karyesi İslamları 

Ermenilerin üzerine hücum ile on beş yirmi neferi darb ve cerh 

etdikleri halde mütecasirlerden ekseriyesi serbest bırakılarak, 

mecruhları (yaralıları) tevkif olunduğu cihetle emniyetleri münselib 

olarak kilisa ve dükkânları kapattıkları beyanıyla muhafazaları lüzumu 

istid’a olunması üzerine bu-babda mutasarrıf ve muavin muma-
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ileyhimaya tebligat-ı müessire ve müekkede ifa olunmuş ve kilisa ve 

dükkânları heman açdırarak karye-i mezkûr ahalisinden Karahisar-i 

Şarki’ye gelenler hanelerine iade ettirilerek icraat-ı hükümete… 

 
…intizar eylemeleri de vekil muma-ileyhiye cevaben inba olunmuştu. 

Mezkûr mutasarrıflıkla mahal-i meclis idaresinden ve müddei-i umumi 

muavinliğinden gelen telgrafnamelerde adide-i mezkûr Kürd 

mütecasirleri der-dest ve tevkif edilüb haklarında tahkikat-i kanuniye 

der-dest icra idiğü ve muma-ileyh murahhasa vekili politika maddesiyle 

maznuniyetleri mesbuk olan bir takım eşhasın ifsadatına ittibaen 

müfteriyane kıyam etmiş ise de ta’yin-i madde ve olunan da’vete icabet 

itmediği ve Ermeni mutebaranından birkaç kimse celb olunarak dükkân 

ve kilisaları açdırılmış olması ve Tamzara karyesinden gelüb Karahisar-

i Şarki’nin mezaristanında oturanların hanelerine iadesi kemal-i refik 
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ile tefhim olunub (anlatılıp) muvafakatları hasıl olmuş iken icra-i nükul 

eyledikleri (vaz geçtikleri) ve işbu… 

 
...taaddilerine vukuat salikalarından dolayı Sivas’lı Kadiroğlu Kasım’ın 

tevkif edilmediğini ve  Karahisar-i Şarki’ye recasının dahi tahliye kılındığı 

vesile ittihaz etmekde iseler de merkûm Kasım’ın mahiyeti Karahisar-i 

Şarki’ce mechul olduğu gibi recanın dahi mevkûfen (tutuklu olarak) 

cihet-i adliyeye tevdi’i olunduğu bunların ufak bir hadiseyi serrişte 

ederek harekât-ı serkeşhanede bunları fesad çıkarmak fikrine müstenid 

idiğü reviş-i hallerinden anlaşıldığı bildirilmiş murahhasa vekilinden 

gelen telgrafnamede merkûman Kasım ve ricaili ile rüfekasının elan 

mazhar-ı sahabet (arka çıkma) olarak tehdidde bulundukları Tamzara 

karyesi adide mütecasiresinden ekserisinin müşviklerinin der-dest 
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edildiği cihetle emniyetleri münselib olduğu beyanıyla icra-yı icabı 

istid’a olunmuştur. Mezkûr Tamzara karyesindeki… 

 
...adidede zi-medhal oldukları şimdiye kadar icra kılınan tahkikatla 

tebeyyün eden İslamların işarat-ı sabıka vechile tamamen ve bazen 

fenalıklarda bulundukları evvelce cereyan eden muhabereden 

anlaşılmış olan merkûman Kasım ve ricalinin heman tevkif ve mezkûr 

Tamzara karyesinde mazrub (dövülmüş) Ermenilerden şayed mevkûf 

kesan var ise anların da derhal tahliye edilmesi ve kilisa ve dükkânları 

açub saye-i seniyye-i hazret-i padişahide kemal-i serbesti ile icra-yı ayin 

ve zanaat eylemeleri ve mezarlıktaki cemiyetleri dağıtmaları 

murahhasa vekiliyle muteberan-ı Ermeniyeye meclis idare heyeti 

huzurunda kavl-i leyyin (yumuşak söz) ile tekrar tefhim olunarak 

(anlatılarak) şayed yine ısga etmezler (söz dinlemezler) ise bu babda 
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hiçbir suretle cebr ve şiddet olunmaması ve bunların muamele ve 

hareketlerinden dolayı me’murin ve ahali-i İslamiyenin… 

 
…asla incirar (alınganlık) göstermemeleri ve birde İslamlar bu hususda 

Ermenilere değil müdahale etmek hatta Ermenilerin mecmu’una 

(topluluğuna) ve semtine bile uğramaması velhasıl erbab-ı fesadın arzu 

eyledikleri İslam ile Ermeniler meyanında harb ve müsademe vuku’una 

zinhar meydan bırakılmaması cevaben mezkûr mutasarrıflığa ve 

müddei-i umumi muavinliğine ve böyle pek adi bir arbede üzerine 

Ermenilerin kilisa ve dükkânları kapattırılarak icra-yı ayin ve 

sanaatdan geri bırakılması ve ezhan-ı ahalinin tahdiş edilmesi 

(kışkırtılması) ve vücuhla caiz olamayacağından mezkûr kilisa ve 

dükkânların heman küşadıyla cemiyetin dağıtılması ve icraat-ı 
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hükümete intizar olunması ve mutasarrıf ve muavin-i ileyhima 

haklarında şikâyeti nelerden ibaret ise… 

 
 

…tayin-i madde ile inbası lüzumu da mezkûr murahhasa 

vekâletine te’kid ve tebliğ edilmiş olduğu maruzdur.  

Fi 5 Ağustos Sene (1)311 (17 Ağustos 1895)  

Sivas Valisi Halil  

 

 18 Ağustos 1895 tarihli belgede ise iddiların soruşturulması 

istenilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 178, Gömlek No: 47, Tarih: 

06 A 1311 (18 Ağustos 1895), Konusu: Ermenilerin dükkânlarını 

açmamaları ve Tamzara karyesi ahalisinin evlerine dönmemeleri 

sebebini tahkik için İstinaf Müddei-i Umumisi Galib Bey’in Karahisar-ı 

Şarki’ye gönderildiği. (Sivas) 
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Telgrafname 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

5 Ağustos Sene 1311 tarihli telgrafname-i âcizime zeyldir. Şehr-i 

sabah Karahisar-i Şarki’de Ermeniler henüz dükkânlarını küşad 

(açmamış). Tamzara karyesi Ermenileri de hanelerine avdet itmeyüb 

dünkü gün Ermeni murahhasa vekili ile bazı mu’teberan bu babda icra 

olunan vesaya (nasihat) üzerine mahallin müddei-i umumi muavini ve 

müstantik (sorgu hakimi ve savcı) ile diğer bazı me’murlar ve sairenin 

mugayir-i kanun bir takım haller muamele ve harekâtını tebeyyün 

madde ile beyan eylemişler olub me’murin-i livanın tahkikatde bunu 

müeyyed idiğü (doğrulandığı) ve memurin-i livanın harekât-ı kanun-ı 

şikenaneleri naire-i fesad (fesad ateşi) teşdid itmekte (şiddetlenmekte) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00213.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

784 
 

olduğu beyanıyla icra-yı icabı mezkûr mutasarrıflıktan bugün alınan 

telgrafnamede bildirilmiş ve Ermeniler ise mutasarrıf muma-ileyhinde 

şikâyet eylemekde bulunmuş olmasına ve ehemmiyet-i maddeye… 

 
…binaen bu babda mevadd-ı mutazarrıa-i (işin aslı) saire hakkında âriz 

ve amik (ayrıntılı) tahkikat icrasıyla hâsıl olan i’tişaşın (karışıklık) bertaraf 

edilmesi ve istihsal olunacak neticenin peyderpey bildirilmesi zımnında 

istinaf müddei-i umumisi (savcı) Galib Bey Karahisar-i Şarki’ye 

gönderildiği (gönderilmiş) olduğu maruzdur.  

Fi 6 Ağustos Sene 1311 (18 Ağustos 1895) 

Sivas Valisi Halil 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0031.jpg
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Olayın araştırılmasının istenmesi üzerine Sivas vilayetinden 

gelen savcı olayın tahkikine başlamıştır. Buna göre: Tamzara 

kasabasında Çakmak oğlu İbrahim’in, Mardiros adlı Ermeni vatandaşın 

içki imal etmekte olan karısı arasında başlayan basit tartışma bir başka 

Ermeninin de müdahil olmasıyla önce münakaşaya sonra kavgaya 

dönüşmüş, kavgaya diğer Ermeni ve Müslümanların da karışmasıyla 

yaralananlar olmuştur. Belgelerin içeriğinden anlaşıldığına göre kavgada 

ölen olmamasına rağmen bu olayı bahane eden Ermenilerden 70-80 kişi 

gece toplanarak fenerler yakmışlar ve mezarlıkta gecelemişlerdir, ertesi 

gün de dükkânlarını açmamışlardır. Belgede belirtildiğine göre Tamzara 

kasabasının 1/4‘ü müslüman geri kalanları gayr-ı müslimdir. Olaylar 

normale döndürülmek için çok çaba gösterilmiş, kavgaya karışan 

Müslümanlardan 5 kişi de tutuklanmıştır. Buna rağmen gerginlik uzun 

süre devam ettirilmiştir. 

 

Son halde mesele İçişleri Bakanlığına (Dahiliye Nezâreti) ve 

Sadrazama (Başbakana) intikal etmiş, verilen talimatlarda sakın kimse 

kayırılarak haksızlık yapılmasın, olaya din ve mezhep farklılığı açısından 

da yaklaşılmasın ve suçlular tesbit edilerek gereği yapılsın katiyyen 

mesele ileri boyutlara taşınmasın diye kesin talimat verilmiştir. 

 

Ancak bu durumu bahane eden bazı Ermenilerin olayları 

tırmandırmak gibi bir eğilim içinde olduğundan endişe edildiği dile 

getirilmiştir. Gerçekten de korkulan olmuş birkaç ay sonra Ermeniler 

kiliselerinde toplanarak Müslüman ahali üzerine rasgele ateş açmışlar 

işi silahlı çatışmaya götürmüşlerdir. 
 
Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 334, Gömlek No: 91, 

Tarihi: 1313 S (Safer) 28 (20 Ağustos 1895), Konu Özeti: Şarki 
Karahisar'da Tamzara kasabasında Ermenilerle Müslümanlar arasında 
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çıkan kavgada Ermenilerden bazıları darb ve cerh olunduklarından 
Müslümanların tevkifatı yapıldığı. 

 
Karahisar-i Şarki’nin Tamzara kasabasında Ermeniler ile İslamlar 

beyninde zuhûr eden bir münaza da (çekişmede) Ermenilerden bazıları 

darb ve cerh olunmuş ve darib oldukları (döven, darb eden) iddia olunan 

İslamlar taht-ı tehkife alınmış olduğu halde bu hali şerrişte (vesile) eden 

Karahisar-i Şarki’deki Ermenilerin dükkânlarını kapayarak gece 

mezarlıkda ârâm ettikleri (durdukları) Sivas vilayetinden bildirilmesi 

üzerine vilâyetden muktedir bir memurun mahalline i’zamiyle 

(yollamak) mütecasirleri (cüret eden) hakkında tahkikat-ı lâzıme ifasıyla 

keyfiyetin cihet-i adliyeye tevdi’ ve Ermenilere dahi nesayih-i mukteziye 

icra buyururlarak dükkânlarının açtırılması el-hasıl müdebbirane 

(evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan) hareketle işin azam (garaz, 

hiddet) edilmeksizin tesviyesi (halledilmesi) hususlarının cevaben 

vilâyet-i müşarün-ileyhiye tavsive izbar kılınmış olduğundan daire-i 

dahiliye nezaret-i celilesinin tezkiresi manzûr-ı âli buyurulmak içün 

melfufuyla beraber arz ve takdim kılındı efendim.  

Fi 28 Safer sene (1)313 ve fi 7 Ağustos sene (1)311 (19 Ağustos 1895) 

Sadrazam Said     
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Evvelki gün Karahisar-i Şarki’nin Tamzara kasabasında İslamlarla 

Ermeniler beyninde (arasında) münaza’ (kavga) vukuu bulmuş olduğu 

istihbar kılınması üzerine mikdar-ı kâfi süvari ile i’zam kılınan tabur 

ağasıyla me’murin-i sa’irenin avdetleriyle i’ta eyledikleri jurnalden 

anlaşıldığına göre Mardiros nam kimesnenin zevcesi müskirat (içki) imal 

etmekde iken Çakmak oğlu İbrahim mezburenin yanına giderek ne 
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korkuduyorsun demesine binaen orada bulunan Monu nam Ermeninin 

merkum İbrahim ile arbede eyledikleri sırada birkaç İslam ve Ermeni 

dahi gidüb meyanelerinde münaza’ (ağız kavgası) ve muzarebe 

(vuruşmak) vukuu bulmuş ise de işin bertaraf edildiği ve Ermenilerden 

birkaçının haberince darb ve cerh eseri olub darb bulunduğu iddia 

olunan beş nefer İslâmın taht-ı nezarete alınarak evrak-ı tahkikiyenin 

cihat-i adliyeye tevdi’ olunduğu ve dünki gün Karahisar-i Şarki’de 

bulunan Ermeniler adaletin hilafında olarak dükkânlarını saat onda 

kapatub merhume haneye ve Tamzaralı yetmiş seksen Ermeninin dahi 

ahşam üzeri Karahisar-i Şarki Ermeni mezarlığına tecmi eyledikleri 

(toplandıkları)  ve sebebi istifâr olundukda Tamzaralı İslâmlar Ermenileri 

darb eyledikleri halde hükümetçe icrasına kaldığından emniyetleri 

olmadıklarını söyledikleri her iki tarafdan kabahati olanlar taht-ı tevkife 

alındığı ve kanun dairesinde tahkikat-ı lâzıme der-dest icra bulunduğu 

cihetle cemaatlerinin dağıtılması icab edenlere tefhim olunmuş 

(anlatılmış) ise de ısfa’ etmeyüb gice (gece) fenerler yakarak mezarlıkda 

müctemian (topluca) ârâm ettikleri (durdukları) gibi bugün dükkânlarını 

açmayacakları anlaşıldığı Tamzara ahalisinin rub’u (dörtde biri) İslâm 

olub küsur Ermeni bulunduğu ve bir zabıtla mikdar-ı kâfi zabıta 

gönderildiği halde Ermenilerin hareket-i vakıası bir fesad çıkarmak 

fikrinden hali olduğuna bu babda ne muamele edileceği mahalli 

mutasarrıflığından elyevm alınan iki kıt’a telgrafnamede istifsar 

olunmuş derun-ı hale nazaran mukim İbrahim Mardiros’un zevcesine 

başka suretle zeban-dırazlık (dil uzatan, atıp tutan) belki tasallut etmiş 

olub ketm-i hakikat (gerçeğin saklanması) edilmiş pek muhtemel 

olduğundan evvel-ahir tevcih kılındığı üzere bu babda din u mezheb ve 

hata gibi şey’lere kat’an bakılmayarak bi-ferzane (hikmetsiz)  ve bi-

tarafane (tarafsız) icra-yı tahkikat ile lâzıme-i adl (adalet) ve 

hakkaniyenin ifasını ve mezkur Tamzara kasabasına tekrar mutemed 

(güvenilen) hal-i şinasi (bilgili) me’murlar i’zamıyla (yollamak) arbedeye 

badi (sebep) olanların tamamıyla taht-ı tevkif oldurulmak ve icraat-ı 

hükümete intizarla dükkân kapamak ve mezaristanda yatmak gibi 

ahvale na marziyede (razı olmama, memnuniyetsizlik) bulunmamaları 
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içünde Ermeni muteberasına tebligat ifasi cevaben yazılmış olduğu 

maruzdur.  

Fi 3 Ağustos sene (1)311 Halil   

 
 

Huzur-ı Ali-i Hazret-i Sadâretpenâhiye 

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki; 

Karahisar-i Şarki’nin Tamzara kasabasında Mardiros nam 

kimesnenin müskirat (içki) imâl etmekte olan zevcesine İbrahim 

namında birinin bir söz söylemesi üzerine orada bulunan Mevnis nam 

Ermeni ile beyinlerinde zuhur eden nizada birkaç Ermeni ve İslâmın dahi 
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karışmalarıyla Ermenilerden bazısı darb ve cerh olunmuş ve daribe 

(döven, darb eden) oldukları iddia olunan İslâmlar cihet-i adliyeye 

verilmiş olduğu gibi ertesi günü bu hali serrişte ederek Karahisar-i 

Şarki’deki ermenilerin dükkânlarını kapadıklarına ve gice (gece) 

mezarlıkda ârâm ettiklerine ve teferruatına dair mahal 

mutasarrıflığından vaki olan iş’aratı hali ve inâyet-i ba-tarafane icra-yı 

tahkikat ile lâzıme-i ma’deletin ifası ve dükkânların açdırılması 

zımmında tebligat ifası cevaben mahalline yazıldığını havi Sivas Vilâyet-

i Âliyyesinden keşide olunan 3 Ağustos sene (1)311 tarihli 

telgrafnamenin bir sureti leffen takdim kılınmış ve dükkânların 

açılmasında şikâyetde bulundukları mutasarrıf ile müddei-yi umumi 

(savcı) haklarında icraata intizar edeceklerine ve bulardan emin 

olmadıkları cihetle icra-yı tahkikat içün bir memur-ı adil gönderilmesini 

vilâyetden istid’a eylediklerine dair Karahisar-i Şarki Ermeni 

murahhasası (delegasyonu) vekili canibinden Ermeni patrikhanesine bir 

telgraf çekilmesiyle vilâyetden bir memur-ı muktedir i’zamıyla 

töhmetlülerin (suç isnat edilenlerin) bi’t-tahkik adliyeye tevdi ve 

nesayih-i lâzıme icrası ile dükkânların açdırılması el-hasıl meselenin 

daha ilerü götürülmeyüb suret-i hekimâne ve müdebbirânede hareketle 

hal ve tesviyesi telgrafla Sivas vilâyetine tavsiye ve tebliğ kılınmış 

olmağla ol-babda emr ü ferman hazreti veliyyü’l emrindir. 

Fi 26 Safer sene (1)313 ve fi 6 Ağustos sene (1)311   

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliye Bende (İmza) 

 

 25 Ağustos 1895 tarihli yazışmalarda Ermeni patriği şikâyet 

konusu hususları tekrar etmekle birlikte olayın başlangıcıyle ilgili biraz 

farklı açıklama yapmıştır. Buna göre: güya Müslüman olan ancak 

yaşantısı itibarıyla düzensiz olan birileri Ermeni bir kadından zorla rakı 

istemiş vermeyince ona saldırmışlardır. Kadının bağırması üzerine ona 

yardıma gelenleri de dövmüşlerdir.   

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 428, Gömlek No: 59, 

Tarihi: 4 Rebiü’l-ahir (1)313 (25 Ağustos 1895), Konusu: Karahisar-i 
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Şarki’nin Tamzara ve Endires’deki olaylar hakkında Ermeni 

Parikhanesinin yazısı. 

 
Hüve 

Patrikhane-i Millet-i Ermeniyan İstanbul 

Karahisar-i Şarki’den keşide olunan suret-i telgrafname ki aslı 

patrikhaneye i’ta olunmuşdur. 

Ba-tapu tasarrufda emlak ve arazi ve emval-i saire gasb u sirkate 

(hırsızlığa) ve katle (adam öldürmeye) mütecasir (cüret etmiş) caniler 

munsarif ve müddei-i umumi muavini (savcı yardımcısı) taraflarından 

daima sahabet olunub (sahip çıkılıp) mücazat (ceza) görmediklerinden 

envai fenalık gün be gün terakki etmekde ve dünki gün dahi kasabaya 

civar Tamzara karyesinde ahali-i İslamdan bir cemaat esnafdan 

bulunan Ermeniler üzerine hücumla onbeş yirmi nefer şediden darb ve 

cerh eyledikleri halde mütecasirlerinden ekserisi serbest ve bi-günah 

mecruhlar (günahsız yaralılar) ise tevkif bulunmakda olduklarından 

me’murin-i muma-ileyhimanın şu hal-i hareketlerinden emniyet-i 

umumiyemiz kamilen selb olunmağla el-yevm kiliseler dükkânlar 

kapatılub hane köşelerinde mağdur ve perişan bir halde 

bulunduğumuzdan muhafaza ve vikâyemiz (korunmamız) hususuna 

merhamet ve adalet-i devletlerine iltica eyleriz (sığınırız) ferman.  
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Parikhane-i Millet-i Ermeniyan İstanbul Aded 203 

Hû  

Adliye ve Mezahin Nezaret-i Aliyyesi Cenab-ı Aliyyesine  

Marûz-ı daileridir ki 

Sivas vilayetinde Karahisar-i Şarki Sancağının köylerinde ve 

hususuyla Endiryas ve Tamzara karyelerinde şerir ve uygunsuz kesanın 
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ika’ etdikleri dürlü mezalim ve taaddiyatdan dolayı şikâyeti havi vürud 

iden evrak-ı müte’addide muhteviyatı calib-i nazar-ı dikkat-i mevaddan 

bulunmağın ahval-i müşteka bihanın bazıları ber-vech-i arz ve beyan 

olunur şöyle ki mezkûr Endiryas karyesi Ermeni ahalisinden Ayvad oğlu 

Sahak Müslümanlar tarafından katl edildiği gibi Karabekyan Sahaki dahi 

Hayri ve Ra’if nam şahıslar Şimşe denilen kayalık mahalden aşağıya 

atarak öldürmüş oldukları ve Kalaycıyan Artin’in on dört yaşında 

Avazanik nam oğlu, Karabaş oğlu Durmuş nam kimesnenin on sekiz 

yaşında oğlu Mehmed bıçakla katl eylediği ve mecruh bir Kürd sârikin 

(hırsızın) gice Yurd nam karyenin Ermenileri “beni cerh ettiler ve iki 

refikimi dahi öldürdüler” demesi üzerine karye-i mezkûreden on bir 

Ermeni taht-ı tevkife alınub ikrar-ı cürüm itmek içün bunlara eziyet ve 

işkence muamelesi icra olunduğu ve vücudlarında eser-i darb ve cerh 

bulunduğu ve bunların familyaları bu halden haberdar olarak yirmi iki 

araba familya halkı li-ecli’l-istirham Zara ka’im-makamlık merkezine 

getirdikleri ve hocalarla ulemanın Hristiyanlar aleyhindeki neşriyat ve 

teşvikatdan ve hükümet-i mahalliyenin kayıdsızlığından ahali-i İslam 

Ermenileri mahv etmeğe hazırlandıkları gösterilmiştir. Tamzara karyesi 

ahalisinin şikâyet ve sızlandıklarına gelince şehr-i halin Ağustos’un 

birinci Salı günü ahali-i İslamın arazil (rezil) takımından birkaç şahıs bir 

Ermeni kadınından cebren rakı talep etmelerinden ve tasallut ve 

taarruzda bulunmalarından merkumenin feryad ve figânı üzerine 

bunlar imdada gelen Ermeniler üzerine hücum etmiş ve İslamlar 

ayaklanarak bıçak ve sopalarla Ermeniler üzerine hücum ederek 

bazılarını şediden darb ve cerh eyledikleri ve eğerci hükümet 

tarafından zabıta neferatı irsal olunarak bir kital halini kesb edecek olan 

vakıayı men’ ve teskin edilmiş ise de karye-i mezkûre ahalisi havf-ı 

canlarından naşi merkez livaya iltica etmiş ve kabristanda açıkda ve sefil 

halde kalmışlardır. Karahisar’ın emlak Başkâtibi olub Tamzara’ya nakl-i 

hane etmiş olan Salih Efendi’nin para koparmak maksadıyla dürlü 

müftereyat (iftira) ve tehdidatda bulunmuş olduğundan ve virgü tahsili 

içün süvari zabtiye neferatı sevk ettirerek ahaliyi darb ve habs gibi 

muamele-i şedide icra ve virgüden bir cüz’i borcu bulunanın hane-i 
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eşyalarını gayet ehvan fi’yatla füruht ittirmekde bulunduğundan bahisle 

ahali sızlanmakda bulunduğu misillü Başkâtip muma-ileyhin 

me’muriyet-i vezaifi ifa ettirir gibi icra ettiği dürlü sui istimalat ve 

taaddiyatı üzerine birde şunun bunun ırzına tasallut etmek gibi mugayir-

i edeb-i hal ve hareketi dahi irtikap etmekde olmasıyla böyle bir 

tasallutu karye-i mezkûre sakinesinden olub Giresun’da bulunan 

Bojaryan Girupa’nın zevcesi hakkında  görülmeyerek kadın-ı merkûme 

bunun pençe-i zulmünden namusunu kurtarmak maksadıyla zevcinin 

nezdine gitmek üzere Tamzara’dan çıkmış olub Baş kâtip muma-ileyh 

bunu istihbar itmesi üzerine virgüden borcu olub firar idiyor diyerek 

arkasından Sinan oğlu Mustafa nam süvariyi sevk itdirüb biçare kadını 

cebren iade ettirmek istemiş ise de merkûme kadın müdafaa ve 

muhafaza-i namus gayretiyle mukavemetde bulunmuş avdet 

itmemiştir. Muma-ileyh Başkâtip’in edep ve namusa karşı hal ve irtikabı 

diğer mezalim ve taaddisi üzerine manzum olarak ahali bizar ve 

muzdarib hale düçar olmuş ve eğerci ahali başkâtip muma-ileyh ile 

bunun hal ve hareketininden teşvik ve terkib olunarak su-i istimalat ve 

dürlü taaddiyatda bulunan nahiye müdürü ve biraderi Muharrem ve 

zabtiye me’murları aleyhinde mutasarrıflığa şikâyeti havi bir mahzar i’ta 

olunmuş ise de şikâyet-i vakıaya havale-i semi’ i’tibar olunmadığından 

bunlar efal ve hareket-i vakıalarında kesb-i kuvvet itmiş oldukları beyan 

ve şikâyet olunmakda bulunmuş ve ahval-i meşruhadan dolayı Karahisar 

Ermenileri havf-ı canlarından naşi dükkânlarını sedd iderek hanelerinde 

kapanmış oldukları ve kiliseleri dahi açamayub icra-yı a’yin ta’til 

olunduğu ifade olunmuş ve ol-babda makam-ı celil-i hazret-i sadaret-

penâhiye ve Sivas vilayetine ve Patrikhâneye keşide olunub fakat 

patrikhaneye verilmemiş olan telgrafnâmelerinin bir sureti evrak-ı 

mezkûreye leffen gönderilmiştir. Evrak-ı mezkûre ve telgrafnâme 

meallerinden kiliselerin kapandıkları anlaşılmağla bunların açılmasıyla 

icra-yı a’yin ve ibadetin ta’til olunmaması taraf-ı çakeriden ba-telgraf 

icab idenlere ihtar olunmuş ise de ahval veşikâyetin ehemmiyeti ve 

vehameti hasebiyle savb-ı âli-i hazret-i nezaret-penâhilerine arz ve 

beyanla beraber manzur-ı âlî buyurulmak üzere telgrafnâme-i 
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mezkûrun aynen ihraç olunan (çıkarılan) sureti leffen takdime ibtidar 

kılındı. Ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir. 

 Fi 7 Rebiü’l-evvel Sene (1)313 ve fi 15 Ağustos Sene (1)311             

İstanbul ve tevabi-i patrik-i millet-i Ermeniyan Madteos (III. Madteos 

İzmirliyan) (1894-1896-(1908-1909) 

 
Hüve 

Patrikhane-i Millet-i Ermeniyan İstanbul Aded 232 

Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi Bâb-ı Âlîsine 

Marûz-ı daileridir ki  

Sivas vilayetinin Karahisar-i Şarki Sancağının Tamzara ve diğer 

karyelerinde ika’ olunan mezalim ve taaddiyat ve sui-istimalatdan dolayı 

şikâyata dair vurud iden evrak muhteviyatı calib-i nazar-ı dikkat-ı 

mevaddan bulunmuş 7 Rebiü’l-evvel Sene (1)313 tarih ve 203 numero 

ile takdim kılınan takrir-i çâkerânemle arz ve beyan olunmuşdu. Zikr 

olunan Tamzara karyesi ahalisi tarafından 7 Eylül (1)311 tarihiyle 

patrikhaneye keşide olunan bir telgrafnamede mütecasir-i mezalim 

olanlar hakkında muamele-i kanuniyyenin ifa ve tatbiki hakkında sui-
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istimalat vuku’undan ve ol-babda vaki’ olan müracaat semeresiz kalmış 

olduğundan ve karye-i mezkûre ahalisinden olub merkez vivaya 

müracaat ve iltica idenler olan kabristan derununda beytûtet edilmekde 

(gecelenmekte) olduklarından bahisle ve şikâyetle patrikhanece icra-yı 

tavassut (aracı) olunması istid’a olunmakda bulunmuş ve manzur-ı âlî-i 

hazret-i nezaret-penâhileri buyurulmak üzere telgrafname-i mezkûrun 

icra olunmak sureti leffen takdim kılınmış olmağla ihkak-ı hak ve icra-yı 

adalet buyrulmak istidasıyla arz ve beyan-ı hale ibtidar kılındı. Ol-babda 

ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fi 4 Rebiü’l-

ahir Sene (1)313 ve fi 11 Eylül Sene (1)311 (24 Eylül 1895) Bende       

İstanbul ve tevabi-i patrik-i millet-i Ermeniyan Madteos (III. Madteos 

İzmirliyan) (1894-1896-(1908-1909)  

 

 
Ermeni olaylarından önce Karahisar’da bulunan Ermeni Kilisesi 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 178, Gömlek No: 87, Tarihi: 
13 Ağustos 1311 (25 Ağustos 1895), Konusu: Tamzara karyesi hadisesi 
hakkında Papaz Kirkor tarafından Karahisar-ı Şarki'den gönderilen 
telgraf hakkında yapılan tahkikat. (Sivas) 
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Telgrafname 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Cevap 7 Ağustos Sene 1311 Papas Kirkor imzasıyla Karahisar-i 
Şarki’den çekilen telgrafname ahz ve mütalaa olunub Karahisar-i 
Şarki’de bulunan istinaf müddei-i umumisinden bi’l-istifsar (soruya) 
alınan cevabnamede Tamzara karyesinde kasabadan bir saat mesafede 
bulunan Avutmuş karyesinden işidilerek müsellehan (silahlı) İslamlar 
gelmekte olduğundan ve esna-yı muharebede Rovelver silah saire 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00217.jpg
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bulunduğuna ve Gül (Kel) Hasan namındaki adamın iki çocuk maa 
(beraber) tepeleyüb gine Tamzara’ya yetiştiğine dair tahkikat-i cariye de 
bir söz geçmemiş ve murahhas vekiliyle Ermenilerin diğer telgraflarında 
da bu yolda bir şey yazılmamış olduğundan ve umum Tamzara karyesi 
ahali-i Hıristiyanesinin…  

 
…Karahisar-i Şarki’ye geldikleri mezkûr telgrafnamede dermeyan 
olunmuş ise de vürud eddikle içinde kadın ve çocuk olmadığı gibi halin 
(durumun) daha yirmi otuz delikanlıdan ibaret olub bunlar da kendileri 
kendileri gösterib giceleri hanelere dağılmakda olduklarından ve bütün 
aileleri velileriyle beraber Tamzara’daki hanelerinde kemal-i emniyet ve 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00410.jpg
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asayiş içinde bulunduklarından ahali-i Müslime de rabıta-i vatandaş ya 
muhalif bir hüsn-i hareket olmadığından mücerred hal ve zamanın 
nezaketinden bi’l-istifade bazı me’murinin te’diblerine muvaffak olmak 
ve o halde sıdk-ı müddealarına sened ittihaz eylemek ve daha doğrusu 
asayişi muhtell (bozuk) göstermek maksadına müstenid olan (dayanan) 
şu nümayişin teskini çaresini teşebbüsten gerü durmamakta olduğu ve 
Tamzara münazaası (çekişmesi) münhasırların (kendihalinde olanların) 
kariben (yakında) ve hükmen tesviye edilmeyeceği bildirilmiş olduğu 
maruzdur. 
Fi 13 Ağustos Sene 1311  
Vali Halil 
 

11 Eylül 1895 tarihli belgede çok önemli açıklamalar 

bulunmaktadır. Öncelikle olayların analizi yapılmaktadır. Burada hane 

ve nüfus sayıları verilse de birbirine oranlandığında bir hata olma 

ihtimali bulunmaktadır. Yani Tamzara’daki Ermeni nüfusu sayısının hane 

sayısına bakıldığında daha fazla olması gerekmektedir. 

 

 Ermeni partiğinin açıklamasının aksine burada olayın Dikenoğlu 

Mardiros’un ailesi içki imal etmekde iken oradan geçen Çakmakoğlu 

İbrahim’in ona hitaben buraları yine niye kokutuyorsun demesi üzerine 

çıktığı belirtilmiştir. Bunun üzerine Karahisar Ermenilerinin hepsi 

dükkânlarını kapatıp, kilisede toplanmışlardır. Daha sonra Tamzara 

Ermenileri ise Karahisar’da bulunan Ermeni mezarlığında birikerek 

geceyi orada geçirmişlerdir.  

 

Sivas’dan gelen Galip Bey’in aracılığını da kabul etmemişlerdir. 

Bunun üzerine valinin talimatıyla Ermeni tutuklular serbest bırakılmıştır. 

Bu arada Karahisar’dan Sivas’a gitmekte olan müddei-i umumi muavini 

Necib Efendi, Zara kasabasına iki buçuk saat mesafede bulan 

Çobanderesi’nde otuz kadar Ermeni eşkıyası tarafından dağa kaldırılarak 

yanındakilerle birlikte şehit edilmiştir.  
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Arşiv Fon Kodu: Y.MTV. Dosya No: 128, Gömlek No: 65, Tarihi 

21 Rebiü’l-evvel 1313 (11 Eylül 1895), Konusu: Tamzara’da yaşanan 

olaylar. 

 
Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 

Hû 

Karahisar-i Şarki’den Şifre Telgrafnâme 
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Cevap. 27 Ağustos Sene (1)311 Karahisar-i Şarki’ye üç çayrek 

mesafede olan yüz bu kadar hanede ikiyüzdoksansekiz nüfusu İslamiye 

ve üçyüz hanede yine yüzdoksanüç nüfus Ermeniyi havi bulunan 

Tamzara kasabasında mah-ı hali Rûmi’nin birinci Salı günü Dikenoğlu 

Mardiros’un familyası müskirat imal etmekde iken oradan mürur iden 

Çakmakoğlu İbrahim’in mezbureye hitaben buraları yine niye 

kokutuyorsun demesi üzerine heman orada peyda olan Munis namında 

bir Ermeni’nin İbrahimle mücadele etmesine sebebiyet virerek İslam ve 

Ermeni’den bir takım eşhas birikerek beynlerinde (aralarında) 

mudarebe ve müşateme (atışma, birbirine sövme) vuku’u istihbar 

kılınması üzerine derhal tabur ağası ile mikdarı kâfi zabtiye gönderilüb 

tarafeynden zi-medhal (sorumlu) ve maznun (zanlı) olanlar derdest ve 

tevkif ile daire-i aidesine (aid olduğu daireye) teslim ittirilmiş olduğu 

halde ertesi gün her ne maksada mebni ise Karahisar Ermenileri ale’l-

umum dükkânlarını kapayub kiliseye biriküb Tamzara Ermenileri 

avamından dahi bir takım eşhas Karahisar’da bulunan Ermeniler 

mezarlığında beytutet-i ihtiyar eylediler (gecelediler) kendilerine rıfk u 

mülayemetle (yumuşaklıkla) vesaya-yı lazıme icra edilmiş ise de ıska’ 

etmemeleri (söz dinlememeleri) üzerine derhal vilayetle i’ta-yı malumat 

ile ifa olunacak muamele istizan edilmiş vilayetden alınan emir üzerine 

zi-medhal (sorumlu) olub da taht-ı tevkifte bulunan Ermeniler 

salıvirilmiş idi. Muahharen (sonradan) tahkikat-ı lazıme icrası içün 

vilayet istinaf müdde-i umumisi Galib Bey’in dahi gelerek dükkânların 

açılması ve mezarlıkda içtima idenlerin mahallerine gitmesi hakkında 

muma-ileyh canibinden dahi her dürlü vesaya icra (nasihat) edildiği 

halde yine semeresiz kalmışdır. Bunların böyle ufacık hadise 

serriştesiyle (bahanesiyle) bi’d-defaat icra olunan vesayayı adem-i ısga’ 

ile harekât-ı asayiş-şikenânede ısrarları fesad ika’ına ictisar ideceklerini 

işrab (ima etmeleri) ile ahali-i sadıka-i İslamiyece bais-i havf ve telaş 

olmuş ve hatta Sivas’a azimet iden müdde-i umumi muavini Necib 

Efendi’nin Zara kasabasına iki buçuk saat mesafede Çobanderesi nam 

mahalde otuz kadar Ermeni eşkıyası tarafından dağa kaldırılması ve 

muahharen itlaf ile na’şının yol üzerine atılması ve beraberinde olan 
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Çorum Tahrirat Müdiri Maaz Efendi ile refakatinde bulunan 

zabtiyelerden iki neferini ağırca cerh edüb aldığı cerihadan Abdullah 

Çavuş’un vefat etmesi gibi ahval ile makasıd-ı mefsedetkârâneleriniisbat 

etmişlerdir. Ve şu vukuat ise ru’esa-yı mefsedetden Azbiyan Agob ve 

Karabet ve Mıgırdıç ve Kigorg ve Sirok ve Hamparsum ve Ohannes ve 

Kirkor ve Vartan ve Karabet ve Antranik ve Ka…..namun on iki kesanın 

tertib ve tefkifatları semeresi idiğü cümle-i istitlaat-ı kemteranemden 

bulunduğunu ve Tamzara Ermenilerinin avam takımından on beş kadar 

eşhasın el-yevm mezarlıkda beytutet eyledikleri ve yirmiyi mütecaviz 

denilen mecruhların dahi dokuz neferden ibaret olub bunların yaraları 

ise öyle alat-ı kat’a ve nariye gibi silah istimalinden ileri gelmeyüb 

ekserisi değnek ve taş ve bir takımı da tartak yara ve beresi olduğu ve 

cerihalarının da bazısının üç dört ve en ziyadesinin nihayet onbeş günde 

iltizam-pezir (iyi olacak yara) olacağı tabib raporu mündericatıyla 

sabittir. Salifü’l-arz murahhasa vekilinin şu suretle vukubulan maruzatı 

sırf hilaf-ı hakikat olub saye-i asayiş-vaye-i hazret-i hilafet-penâhide 

ittihaz ve icra olunan tedabir üzerine şimdilik başka vukuat olmadığı 

marûzdur. Ferman.  

Fi 30 Ağustos Sene (1)311 (11 Eylül 1895)  

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Mustafa       

 

Sivas valiliğinden dahiliye nezaretine (içişleri bakanlığı’na) 

çekilen telgrafta Ermenilerin dükkânlarını açmadığı Tamzara köyü 

Ermenilerinin evlerine dönmediği, Ermeni murahhasa ve bazı Ermeni 

ileri gelenlerine Ermenileri sakinleştirmeleri yönünde nasihatlerde 

bulunulmuş ise de ortamın gerginliğinin devam ettiği hatta olayların 

heyecanında artış gözlemlendiği, karışıklığın önünün alınmaya 

çalışıldığı, olayın aslının araştırılması için Şebinkarahisar’a savcı 

yollandığı savcıdan alınacak haberler doğrultusunda bilgi verileceği 

ifade edilmiştir. 
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25 Ağustos 1895 tarihli telgrafnamede Papas Kirkor’un daha 
önce çektiği telgrafta belirttiği hususların yerinde incelendiği 
belirtilmektedir. Buna göre durumun Papaz Kirkor’un dediği veya 
abarttığı gibi olmadığı gösterilere katılanların 20-30 kişiden oluşan 
gençler tarafından yapıldığı akşam olunca da bunların da evlerine 
çekildikleri, Tamzara’da asayişin endişe edilecek gibi olmadığı bunun 
yanında Avutmuş’lu Hasan’la ilgili iddiaları destekleyecek bulgunun 
olmadığı alınan ifadelerde de buna yönelik bilgi bulunmadığı 
belirtilmiştir. Ancak ilerleyen tarihlerde gösteriler artmış ve olaylar 
Karahisar-i Şarki'nin merkezine kadar yayılmıştır. 

 
Aşağıdaki belge de yukarıda yapılan açıklamaların devamı 

niteliğindedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y.MTV, Dosya No: 131, Gömlek No: 75, Tarihi: 

Fi 28 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (9 Kasım 1895), Konusu: Karahisar 

kasaba ve köylerindeki itaatsiz cemiyetlerin nasihatle dağıtıldığı. 

 
Hüve 

Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 

Sivas Vilayetinden Şifre 
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Karahisar Mutasarrıflığından alınan fi 27 Teşrin-i-evvel Sene 

(1)311 tarihli iki kıt’a telgrafnamede Karahisar kasabasıyla kurasındaki 

cemiyet icra-yı nasayihle dağıttırılmış olduğu ve saye-i asayiş-vaye-i 

hazret-i hilafet-penâhide çend günden berü bir gûna vukuat olmadığı 

bildirildiği maruzdur. Ferman.  

Fi 28 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (9 Kasım 1895)  

Sivas Valisi Halil  

 

 
Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi Aded 26 

Hû 

Karahisar-i Şarki’nin Tamzara karyesinde bir Ermeninin 

müskirat imal etmekde olan zevcesine bir Müslüman tarafından bir 

söz söylenmesi üzerine orada bulunan Munes nam Ermeni ile 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

805 
 

beynlerinde (aralarında) zuhur iden niza (çekişme) birkaç Ermeni ve 

İslamın dahi karışmasıyla vukua gelen arbedede Ermenilerden bazısı 

darb ve cerh olunmuş ve darb oldukları iddia olunan İslamlar 

mahkemeye verilmiş olduğu gibi bir gün sonra bu hali serrişte ederek 

Karahisar-i Şarki’deki Ermenilerin dükkânlarını kapadıkları ve gece 

mezarlıkda aram ittiklerini havi Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından vaki 

olan iş’ar ile icra olunan tebligat-ı cevabiyeye dair Sivas Vilayet-i 

Âliyyesinin 3 Ağustos Sene (1)311 (15 Ağustos 1311) tarihli 

telgrafnamesinin vürudu esnada dükkânların açılmasında şikâyetde 

bulundukları mutasarrıf ile müdde-i umumi haklarında icraata i’tizar 

ideceklerine ve bunlardan emin olmadıkları cihetle icra-yı tahkikat içün 

bir adil me’mur gönderilmesi vilayetden istid’a eylediklerine dair 

Karahisar Ermeni murahhası (piskoposu) vekili canibinden Ermeni 

Patrikhanesine bir telgraf çekilmesiyle vilayetten mahalline bir me’mur-

ı muktedir i’zamı ve töhmetlülerin ba-tahkik cihet-i adliyeye tevdi’ ve 

nesayih-i lazıme icrasıyla dükkânların açılması el-hasıl mes’elenin daha 

ilerü götürülmeyüb suret-i hâkîmâne ve müdbirâne hareketle hal ve 

tesviyesi vilayet-i müşarün-ileyhaya telgrafla müekkiden tavsiye ve iş’ar 

olunmuşdur. Vekil-i muma-ileyhin bu bada vilayete çektiği 

telgrafnâmede Karahisar Mutasarrıfıyla, Müdde-i Umumi’nin (Savcı) 

gasib ve sarikleri (gaspçı ve hırsızları) himayet ile fenalığa sebeb 

oldukları ve daribleri (darb edenler) serbest bırakılub mecruhları tevkif 

olunduğu cihetle emniyetleri münseli olarak (kalmamış) dükkânları 

kapadıkları beyan olunması üzerine mutasarrıf ile muavine vekil-i 

muma-ileyha tebligat-ı icabiye icra olunduğunu ve anlar (onlar) 

tarafından cevaben alınan telgrafnâmede  murahhasa vekilinin politika 

maznunlarının (zanlıların) ifsadatına binaen müfteriyane kıyam ettiği ve 

daribler (darb edenler) der-dest olunduğu iş’ar ve vekil muma-ileyh 

canibinden dahi çekilen telgrafda şikâyet-i sabıkası tekrar olunub 

Tamzara karyesi arbedesinde zi-medhal olan İslamların tevkif ve 

madrublardan (darb edilenlerden) mevkuf (tevkif edilen) var ise tahliye 

edilmesi ve kilisa ve dükkânların açılması ve mezarlıkdaki cemaatin 

dağıtılması zımnında tebligat-ı lisane ifası mahalline ve bu yolda ihtarat-
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ı lazıme ile beraber mutasarrıf ve muavin-i muma-ileyha haklarında 

şikâyet neden ibaret ise ta’yin-i madde ile bildirilmesi dahi murahhasa 

vekiline yazıldığına dair canib-i vilayetden alınan 5 Ağustos Sene (1)311 

(17 Ağustos 1895) tarihli telgrafnâmenin bir sureti leffen arz ve takdim 

kılınmış ve icraat-ı mahalliye muvafık-ı hal ve maslahat görünüb 

keyfiyyet evvel ve ahir makam-ı celil-i sadaret-i uzmâya yazılmış 

olduğunun arzına ibtidar kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir. 

Fi 28 Safer Sene (1)313 ve fi 7 Ağustos Sene (1)311 (19 Ağustos 1895) 

Nazır-ı Umur-ı Dahiliye Bende   
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Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi Aded  

Hû 

Sivas Vilayetinden alınan 5 Ağustos Sene (1)311 tarihli telgrafnâme 

suretidir 

3 Ağustos Sene (1)311 tarihli telgrafnâme-i acizâme zeyldir. 

Karahisar-i Şarki Ermeni murahhası (patriği) vekili papas Rinos imzasıyla 

gelen 3 Ağustos Sene (1)311 tarihli telgrafnâmede Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıfıyla Müdde-i Umumisi Muavini bir takım gasib ve sarikleri 

himaye idüb fenalığa sebebiyet virdikleri ve Tamzara karyesi İslamları 

Ermenilerin üzerine hücum ile onbeş yirmi neferi darb ve cerh itdikleri 

halde mütecasirlerden ekserisi serbest bırakılarak mecruhların tevkif 

olunduğu cihetle emniyetleri münselib olarak (kalmayarak) kilisa ve 

dükkânları kapaddıkları beyanıyla muhafazaları lüzumu istid’a 

olunması üzerine bu babda mutasarrıf ve muavin muma-ileyhaya 

tebligat-ı müessire ve müekkede ifa olunmuş ve kilisa ve dükkânların 

heman açdırılarak karye-i mezkûr ahalisinden Karahisar-i Şarki’ye 

gelenler hanelerine iade ettirilerek icraat-ı hükümete intizar eylemeleri 

de vekil muma-ileyhaya cevaben izbar olunmuşdu. Mezkûr 

mutasarrıflıkla meclis idaresine ve müdde-i umumi muavinliğinden 

gelen telgrafnamelerde arbede-i mezkûr mütecasirleri der-dest icra ve 

tevkif idilüb haklarında tahkikat-ı kanuniyye der-sets icra idildiği ve 

muma-ileyh murahhasa vekili politika maddesiyle maznuniyetleri 

mesbuk olan bir takım eşhasın ifsadatına ibtidaren müfteriyane kıyam 

etmiş ise de ta’yin-i madde ve olunan da’vete icabet itmediği Ermeni 

mu’teberanından birkaç kimse celb olunarak dükkân ve kilisaların 

açılması Tamzara karyesinden gelüb Karahisar-i Şarki’nin 

mezaristanında otoranların hanelerine iadeleri kemal-i refik ile tefhim 

olunub muvafakatları hasıl olmuş iken ihiren nükul eyledikleri (vaz 

geçtikleri) ta’annüdlerine (inadlarına) vukuat-ı sabıkalarından dolayı 

Sivaslı Kadir oğlu Kasım’ın tevkif edildiğini ve Karahisar- Şarkili Recai’nin 

dahi tahliye kılındığını vesile ittihaz itmekde iseler de merkûm Kasım’ın 

mahiyeti Karahisar-i Şarkice mechul olduğu gibi Recai’nin dahi 

mevkufen cihet-i adliyeye tevdi’ olunduğu ve bunların ufak bir hadiseyi 
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serrişte iderek hareket-i serkeşhanede bulundukları fesad çıkarmak 

fikrine müstenid idiğü reviş-ihalinden anlaşıldığı bildirilmiş ve 

murahhasa vekilinden gelen telgrafnamede merkûman Kasım ve Recai 

ile rüfekasının elan mazhar-ı himayet olarak tehdid de bulundukları ve 

Tamzara karyesi arbede müteasirinden ekserisinin ve müşevviklerinin 

(teşvikçilerin) derdest edildiği (yakalandığı) cihetle emniyetleri münselib 

olduğu (kalmadığı) beyanıyla icra-yı icabı istid’a olunmuşdur. Mezkûr 

Tamzara karyesinden arbedede zi-medhal (sorumlu) oldukları şimdiye 

kadar icra kılınan tahkikatla tebeyyün iden (anlaşılan) İslamların iş’arat-

ı sabıka vechile ta’mamen ve bazen fenalıklarda bulundukları evvelce 

ceryan iden muhabereden anlaşılmış olan merkûman Kasım ve 

Recai’nin heman tevkif ve mezkûr Tamzara karyesinde madrub 

(döğülmüş) Ermenilerden şayed mevkuf kimse var ise anlarında derhal 

tahliye edilmesi ve kilisa ve dükkânları açub saye-i seniyye hazret-i 

padişâhide kemal-i serbesti ile icra-yı ayin ve zanaat eylemeleri ve 

mezarlıkdaki cemaatleri dağıtmaları murahhasa vekiliyle mu’teberan-ı 

Ermeniye meclis idare hey’eti huzurunda kavl-i leyyin (yumuşak söz) ile 

tekrar tefhim olunarak şayed yine ısga’ itmezler (söz dinlemezler) ise bu 

babda hiçbir suretle cebr ve şiddet olunmaması bunların iş’bu 

muamele-i hareketlerinden dolayı me’muren ve ahali-i İslamiyenin asla 

igbirar (gücenme, kırılma) göstermemeleri ve bir de İslamlar bu hususda 

Ermenilere değil müdahale etmek hatta Ermenilerin mecma’ına 

(topluca bulundukları yere) ve semtine bile uğramaması vel-hasıl erbab-

ı fesadın arzu eyledikleri İslam ile Ermeniler meyanesinde arbede ve 

müsademe vukuuna zinhar meydan bırakılmaması cevaben mezkûr 

mutasarrıflığa ve müdde-i umumi muavinliğine ve böyle pek adi bir 

arbede üzerine Ermenilerin kilisa ve dükkânları kapattırılarak icra-yı 

a’yin ve zanatdan geri bırakılması ve ezhan ahalisinin tahdiş edilmesi 

(zihinlerinin kurcalanması) vüvuhla caiz olamayacağından mezkûr kilisa 

ve dükkânların heman küşadıyla cem’iyyetin dağıtılması ve icraat-ı 

hükümete intizar olunması ve mutasarrıf ve muavin muma-ileyha 

haklarında şikâyeti neden ibaret ise ta’yin-i madde ile inbası lüzumuda 

mezkûr murahhasa vekiline tekid ve tebliğ edilmiş olduğu maruzdur.       
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19.BÖLÜM 

SUŞEHRİ OLAYLARI 

 

 Suşehri olayları Karahisar-i Şarki’de olayların ilk başladığı yerdir. 

Daha sonra Tamzara’da yaşanan olayların akabinde Suşehri ile Zara 

arasında Müddei-i Umumi (Savcı) Muavini Necip Bey vahşice şehit 

edilmiştir. Onunla birlikte başkaları da şehit edilmiştir.   

 

 Suşehri’nde Ezbider, Pürk ve Endiryas gibi Ermenilerin yoğun 

olarak yaşadığı köyler bulunduğundan Ermeni isyancıları burada 

gizlenme ve teşkilatlanma imkânı bulmuştur.  

 

 Diğer taraftan Birinci Dünya Savaşı’nda Suşehri’nin darü’l-harp 

ilan edilmiş olması nedeniyle önemi daha da artmıştır. Ruslarla savaş 

halinde olan ordumuza Sivas üzerinden Erzak ve mühimmat sevki de 

buradan yapıldığından, ayrıca Müslüman halkında buradan sevk edilmiş 

olmasından dolayı Karahisar merkezi ve diğer sevk hattı olan Alucra 

güzergâhı kadar önemlidir.  

 

Bu nedenle her iki kazanın emniyeti üzerinde hassasiyetle 

durulmuştur. Ermenilerin burada karışıklık çıkarması da tesadüfi 

değildir. Bu iki yeri düşürüp ele geçirerek Şiran’a kadar gelmiş Ruslara 

yol açmayı planlıyorlardı. Rus işgali altındaki yerlerde Ruslara öncülük 

ederek ne gibi katliam yaptıkları bilinmektedir.  

 

 Bu bölümde incelenen ilk belge 1894 tarihlidir.  Belgeden 

Ermenilerin teşkilatlandığı ve silahlandıkları hatta isyana hazır hale 

geldikleri anlaşılmaktadır.    

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 714, Gömlek No:  8, 

Tarihi: 22 R 1312 (23 Ekim 1894), Konusu: Suşehri kazasındaki iki 
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Ermeni’ye hitaben yazılmış olup derdest edilen mektubun içeriği 

hakkında yapılan tahkikat. 

 

 
 

Taraf-ı Valâ-yı Ser-askeriye ve Zabtiye Nezaret-i Celilesine 

22 Rebiülahir Sene 1312 ve fi 10 Teşrinievvel Sene 1310 (23 Ekim 

1894) 

 

Suşehri kazası ahalisinden iki Ermeni’ye hitaben yazılub elde 

edilen bir mektubda Teşrin-i-evvel’in onbirine doğru umum 

Ermenilerin silaha sarılacağı ve oraca esliha ve cebhane nevakisi 

(eksikliği) var ise ikmali içün Erzincan ve sair mahal-ı komite reislerine 

müracaat edilmek lüzumu münderic bulunduğu bi’l-istihbar Tokad 

Mutasarrıflığından iş’ar olunub hakikat-i hali Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıflığından isti’lam (bilgi istendiği) olunduğu gibi bu babda 

mülhakata tebligat-ı ekide icrasıyla bereber Divan Reisi Ferik Saadetlü 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image001.jpg
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Mustafa Paşa Hazretleriyle birlikte Tokad’a müteveccihen (Tokat’a 

gitmek üzere) Merzifon’dan hareket eylediğini Sivas Vilayeti Valisi 

Atufetlü Beyefendi Hazretleri tarafından iş’ar olunmuş ve 

müteyakkızane (uyanık, dikkatli) davranılması ta’mimen Vilayat ve 

Elviye-i Mustakille (bağımsız liva) Mutasarrıflığına ve Zabtiye Nezaret-i 

Celilesine yazılmış olduğundan daire-i askeriyece de ona göre icra-yı 

icabına himmet buyurulması babında. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 311, Gömlek No: 64, 

Tarihi: 25 R 1312 (26 Ekim 1894), Konusu: Suşehri ahalisinden iki 

Ermeni'ye hitaben yazılan ve umum Ermenilerin silaha sarılacağı, silah 

ve cephane noksanları var ise istenmesi tavsiye edilen mektup üzerine 

vilayetlere yapılan tebligat. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn 

Suşehri kazası ahalisinden iki Ermeniye hitaben yazılub elde 

edilmiş olan bir mektubdu Teşrin-i-evvelin onbirine doğru umum 

Ermenilerin silaha sarılacağı ve oraca esliha ve cebhane nevakisi var ise 
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ikmali içün komite reislerine müracaat edilmek lüzumu münderiç idiğü 

Sivas vilayetinden bildirilmesi üzerine müteyakkızane durulması 

hakkında icab eden vilâyata sebk eden iş’ara cevaben saye-i muvaffakat-

vaye-i hazret-i hilâfet-penâhide o makula bir hareket vuku’una meydan 

verilmeyeceğini havi Konya vilayetinden alınan telgrafname manzur-ı âlî 

buyrulmak içün arz ve takdim kılındı, efendim. 

Fi 25 Rebiü’l-ahir Sene (1)312 ve fi 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)310 (26 

Ekim 1894) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad  

 
 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzmâ  

Konya vilâyetinden varid olan şifreli telgrafnamedir. 

Cevap. 10 Teşrin-i-evvel Sene (1)310 bu vilayetin Ermeni milleti 

nüfusu ahali-i İslamiyeye nisbetle akl-ı kalil ve ihtimalden ba’id olarak o 

makule bir harekete cür’et vuku’unda avn u inâyet bâri ile saye-i satvet-

vaye-i cenâb-ı cihandaride derhal haklarından gelinebileceği 

bedihiyatdan (delile gerek duymayacak şekilde belli) ise de mamafih 
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yine her halde merkez ve mülhakatca kemal-i derece teyakkuz ve 

intibah üzere bulunulmak içün lazım gelenlere tenbihat-ı müessire-i 

ihtiyatkâri icra olunduğu ma’ruzdur. Ferman.  

Fi 11 Teşrin-i-evvel Sene (1)310 (23 Ekim 1894) 

Vali Kemal  

 

 1895 yılında Ermeniler bir isyan denemesi yapmışlar ise de 

bunda başarılı olamamışlardır. Yaşanan olaylarda her iki taraftan da 

ölenler olmuştur.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y.MTV. Dosya No: 130, Gömlek No: 122, Tarihi: 

17 Teşrin-i-evvel 1311 (29 Ekim 1895), Konusu: Suşehri merkezinde 

meydana gelen olayda Müslüman ve Ermenilerden ölen ve 

yaralananlar olduğu, olayların kontrol altına alındığı ve asayişin 

normale döndüğü; Karahisar'daki olayların da sona erdiği; olay 

çıkması ihtimaline karşı Gürün kazasına elli asker gönderildiği. 
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Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dairesi 

Sivas'dan Şifre Telgrafnâme 

 

Suşehri merkezi olan Endiryas karyesinde şuriş ve iğtişaşın 

(kargaşa ve ayaklanmanın) devamı sırasında üç-dört kadar İslâmdan ve 

on kadar da Ermenilerden maktul vuku'u tahmin olunmakda ve bir de 

harîk (yangın) zuhur eylediği ve ekser Ermenilerin aileleriyle beraber 

memurin ve eşraf-ı mahalliye hanelerinde muhafaza edilmekde 

olduğu ve son derecelerde edilen gayret ve ihtimam semeresiyle saye-i 

satvet-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhi'de şurişin şimdilik kesb-i sükûnet 

eylediği mahallinden bildirilmekle iğtişaşın adem-i tekerrürü ve asayişin 

kâmilen iadesi hakkında cevaben te’kîd-i keyfiyet edildiği berây-ı 

malumat ma'rûzdur. 

 

Fi 17 Teşrin-i-evvel sene (1)311 (29 Ekim 1895) 

Sivas Valisi 

 

Bu olaydan kısa bir süre sonra 14 Kasım 1894 tarihinde 

Suşehri’nde Ermenilerin ortaya çıkardığı bir kargaşalık yaşanmıştır. Bu 

kargaşalığı bastırmak ve düzeni sağlamak için Sivas ve Karahisar’dan 

asker sevk edildmiştir. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde 

düzen sağlanmış tır. Bunun üzerine buradaki askerin geri çekilmesi teklif 

edilmiştir. 

 

Ayrıca Tanil Çavuş isimli bir eşkıyanın Koyulhisar ve Hamidiye’de 

etrafa zarar verdiği haber alındığından Tokat’a gitmesi istenilen askerin 

buralara da uğrayarak asayişin sağlanmasına katkı vermesi 

planlanmıştır. Tanil Çavuş’un ismi pek çok belgede geçmektedir. 

Yapmadığı kötülük, işlemediği suç kalmamıştır. Ayrıca Tokat’ta Divan-ı 

Harp Mahkemesi olduğu da anlaşılmaktadır.  
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Fon Kodu: T. MTV. Dosya No: 131, Gömlek No: 3, Tarihi 1312 

Ca (Cemaziyelevvel) 15 (14 Kasım 1894), Konu Özeti: Suşehri’ndeki 

igtişaşın kesb-i sükûnet etmesine ve oraya vilayet merkezinden ve 

Karahisar’dan zaptiye ve redif efradı gönderilmesine mebni lüzumu 

kalmayan süvari müfrezesinin Tokat’a aldırıldığı hakkında Ser-

askerliğin arizası. 

 
 

Makam-ı Ser-askeriye Mektûbî Kalemi Hususi 

Tokat’ta bulunan Divan-ı Harb Reis-i Ferik-i Mustafa Paşa 

tarafından mürur u telgrafnamede Suşehri’ndeki igtişaşın (karışıklık, 

kargaşa) saye-i hazret-i mülükânede kesb-i sükûnet ettiği gibi oraya 

Karahisar-i Şarki’den de efrad-ı redife (askerliği bittiği halde görevine 

devam eden sınıf, ihtiyat askeri) ve merkez vilayetden dahi yüz nefer 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0012.jpg
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muvakkat (geçici) süvari zabtiyesi gönderilmiş olmasına binaen 

nizamiye süvari müfrezesinin orada lüzumu kalmamış ve Tanil Çavuş 

avanesinden olan eşkıyanın Koyulhisar ve Hamidiye kazalarına 

tecavüz ve taarruza başladıkları cereyan eden muhaberelerden 

(haberleşmelerden) anlaşılmış olduğundan mezkûr nizamiye süvarisini 

mustashiben (beraberinde götürerek) Koyulhisar ve Hamidiye’ye 

uğrayarak ahval-i inzibatiyesine (asayiş durumuna) ve ba-husus merkum 

Tanil’in müstahber (haber alınmış) olan olan teşebbüsat-ı muzırrasına 

(zararlı teşebbüslerine) dikkat ve mezkûr kazalarca muceb-i iştigal 

(gerekli) bir hal görülemez ise Niksar tariki ile Tokat’a avdet eylemesi 

(gelmesi) Suşehri’nde bulunan Nizâmiye Mülâzımı (Ön Yüzbaşı) Halil 

Efendi’ye yazılmış olduğu Sivas vilayetinin iş’arına atfen izbâr olunmuş 

ve bâb-ı âliye de ma’lûmat i’tası der-dest bulunmuş olmağla muhat-ı 

ilm-i âli buyurulmak üzere arz-ı ma’lûmata ibtidar kılındı. Ol-babda emr 

ü irade efendim hazretlerinindir. Fi 15 Cemaziyelahir Sene (1)313 ve fi 

22 Teşrinievvel Sene (1)311 (3 Kasım 1895) 

Ser-asker Rıza 

 

Karahisar-i Şarki ve kasabalarına saldıran değişik yerlerden gelen 

ve sayıları birkaç yüz kişiye ulaşan eşkıya grupları türemiştir.  Bunların 

içinde Ermeni eşkıyası da bulunmaktadır. Bunlarla mücadele edebilmek 

için her kazaya ellişer kişi olmak üzere ihtiyat askeri istihdam edilmesi 

planlanmıştır.  

 

Yağmacılık yapanlar arasında ve etrafa zarar verenler arasında 

Gürcü ve Lazlardan da bahsedilmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y. PRK. UM. Dosya No: 33, Gömlek No: 19, 

Tarihi: 09  Ca (Cemaziyelevvel) 1313 (28 Ekim 1895), Suşehri’nde 

Ermeni eşkıyasının köylere hücum etmek teşebbüsünde bulunduğu. 

Şiran, Gümüşhane, Refahiye, Dersim Vs. yerlerden Suşehri, Diriği ve 
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Karahisar-i Şarki karyelerine gelip oradakilerle birlik olup yağmaya 

kalkışan Gürcü, Laz ve diğer eşkıyaların durdurulması için zabtiye ve 

süvari askeri sevk edilmesi. 
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Sivas Vilâyetinden Dâhiliye Nezâretine Meb’us 16 Teşrinievvel 

Sene (1)311 Tarihli Telgrafnâme Hâlli Sûretidir. 

15 Teşrinievvel sene (1)311 tebliğ buyurulan karar-ı âli 

dairesinde muamele ifası bedihi (aşikâr) olub ancak tevarih-i (tarihler, 

hadiselerin zuhurunu kaydeden kitaplar) muhtelife ile huzur-ı sâmi-i 

sadaretpenahiye arz olunduğu üzere mezkûr dörd bölük redifin suret-i 

cem’-i hakkında Sivas kumandanlığıyla merci-i beyninde (aralarında) 

cereyan eden muhaberenin vaktiyle neticelenmediği içün asker-i 

mezkûrenin henüz silahaltına alınmadığı gibi kazalarda her ne kadar 

redif sınıfı mevcud ise de elbise ve esliha ve cebhaneleri olmadığı cihetle 

dokuz kaza içün müsaade buyurulan ellişer nefer ihtiyad efradıyla el-

an (hali hazırda) cem’ olunamamış ve ba’dema (bundan sonra) ihtiyaç 

mahalli tesbitinde silahaltına alınacak efrad-ı ihtiyatiye ve redife içün 

mikdar-ı kâfi elbise ve esliha dahi mevâkı-i lazımesinde mevcud olmadığı 

kumandan müşarün-ileyhin ifadesinden anlaşılmıştır.  

 

Suşehri Kaim-makamlığından alınan telgrafnâmeler meallerine 

nazaran kaza-i mezkûrun bazı kurasında birkaç yüz müsellah (silahlı) 

Ermeni’nin tecemmü’ (toplanma) ile hükümete ve bazı kura-yı 

İslâmiyeye hücum etmek teşebbüsünde bulunduklarından bunların ve 

emsali Ermeni eşkıyasının dakika fevt (zaman kaybetmeden) 

ettirilmeyerek def’ ve tenkilleri ehemm ve elzem olduğu ve ahali-i 

Müslümeden Ermenilerin taarruzatına karşu müdafaa edenlerin 

muhafaza-i hukuk eyledikleri cihetle yâr ve ağyâr nazarında hareketleri 

şayân-ı muvaheze olmayub fakat çend kıt’a telgrafnâme-i çakerânemle 

makam-ı sâmi-i sadâretpenâhiye arz edildiği cihetle Trabzon’un Şiran ve 

Gümüşhane ve Erzincan’ın Refahiye cihetlerinden ve Dersim 

taraflarından ve mahal-i sa’ireden Karahisar-i Şarki ve Suşehri’nden 

Divriği kasabat (kasabalar)  ve kurasına gelüb bir takım sübükmagzan 

(düşüncesizler, ahmaklar) mahalliyeye iltihak ile yağmagirlik eden Laz 

ve Gürcülerle buna mümasil (benzer) İslâm-ı serserinin hareketleri 
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cem’iyet-i İslâmiye sa’ikasıyla olmayub fakirleri gasb ve garat idiğü reviş-

i (gidiş, hal, tavır) hal ve hareketlerinden müstadildir. İşbu surişe evvel 

ve ahir Ermeniler tarafından sebebiyet verildiği bedihi ve Ermenilerin 

hareket-i fesâdiye ve na-marziyelerini izhar içün men gayr-i hadd-i sarf 

edilen ve edilecek olan ikdamat ve mesai-i çakerânem ârizden müstağni 

(gerekli, lüzumlu bulmayan) ise de ahval-i marûzaya karşu hükümet 

seyirci gibi bulunubda gasb ve garat ve vuku’atın önü derhal alınmaz ve 

mağsubat-ı vakı’adan hiç olmazsa bir mikdarı istirdad ile ashabına 

verilmezse bilahire her tarafa sirayetle tezyid-i gavaile badi (geçici 

musibet) olabileceği cihetle ubudiyet ve musadakat-ı (karşılıklı dostluk) 

kemterânem iktizasınca tekrar arz-ı keyfiyetle ehl-i ırz ve cesur (cesur 

ve namuslu) takımdan hatta, değil üç yüz nefer hal ve mevkiin kesb 

ettiği ehemmiyete göre muvakkaten (geçici olarak) lüzumu miktar 

süvari zabtiyesi ve bunlara eşraf ve muteberan-ı mahalliden yine 

muvakkat ( geçici) zabitler tayin ve Sivas’ın redif (yedek, ihtiyat) ve 

zabtiye debboylarından i’ta olunub derece-i haysiyet ve iktidarlarına 

göre saye-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhide zabıtâne birer de rütbe 

nişan ve edeble acilen icab eden yerlere sevk ile teskin-i suriş etmek içün 

bir iki saate kadar mezuniyet-i kat’iyye ihsan buyurulmasını istirham 

eylerim ferman. 

 

Gürcü elbisesi giymiş silahlı Ermeniler Sivas’a bağlı Sakar Dağı 

civarında yolcuların önlerini keserek darp etmişler, kaçıp kurtularak 

civardan yardım talep edenlerin çağrısına uyarak yardıma gelen erkek 

ve kadınları da ele geçirerek vahşi bir şekilde kulaklarını kesmiş, gözlerini 

oymuşlardır. 

 

Kadınları da esir alarak yanlarında götürmüşlerdir. Onların 

akıbeti hakkında ise bilgi yoksa da kadınlar tecavüz ettikten sonra onlara 

türlü işkenceler yaparak öldürdükleri bilinmektedir. 
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Arşiv Fon Kodu: Y. PRK. ASK. Dosya No: 108, Gömlek No: 105, 

Tarihi 1313 C 17 (5 Aralık 1895), Konu Özeti: Gürcü elbiseli Ermenilerin 

Sakar Dağı civarında Müslüman yolcuları katlettikleri. 

 
 

Makam-ı Ser-askeri Mektubi Kalemi Hususi 

Gürcü elbiseli ve Martini tüfenkli birçok Ermeni 

eşkıyasının Sakardağı civarında ahali-i İslamiyeden bazıları hakkında 

mütecasir oldukları muamele-ivahşiyaneye dair Dördüncü Ordu-

yu Hümâyûn Müşiriyet-i Celilesinden varid olan fi 21 Teşrinisani Sene 

(1)311 tarihli telgrafnamenin sureti leffen arz ve takdim 

kılındı. İşbu telgrafname bugün acizileri bâb-ı âlide meclis-

i mahsusada bulunduğum sırada vürud etmiş olmasına binaen Ermeni 

eşkıyasının ahali-i Müslime hakkında cür’et-yâb oldukları bu hareket 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0025.jpg
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meclis-i mahsusça malûm olmak ve hariciye nazırı paşa 

hazretleri süferâ-yı ecnebiye ile mülakatında söylemek ve irae etmek 

üzere meclis-i mahsusda kıraat ettirildi ve bir sureti de nazır müşarün-

ileyh hazretlerine verildi.  

 

Ve eşkıya-yı merkûmenin behemehal elde edilüb haklarında 

lazım gelen muamele-i kanuniyi ifa edilmek üzere hükümet-i 

mahalliyeye teslim edilmeleri ve eşkıyanın bir daha o gibi vesair dürlü 

harekât-ı şekavetkârânelerine zinhar (kesinlikle) meydan verilmemesi 

içün iktiza edenlere yeniden tebligat-ı mü’essere ifası zımnında 

müşiriyet-i müşarün-ileyhaya vesayayı mukteziye-i cevabiye (gereken 

nasihat cevabının) ifa kılınmağla ol-babda emr ü irade efendim 

hazretlerinindir. 

Fi 17 Cemaziyelahir Sene (1)313 ve fi 22 Teşrinisani Sene (1)311 

Ser-asker Rıza 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image004.jpg


ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

822 
 

Makam-ı Ser-askeri Mektûbî Kalemi Husussi 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyet-i Celilesinden Mevrud Fi 21 

Teşrinisani Sene (1)311 Tarihli Telgrafnamenin Suretidir. 

 
            Tokad ve Karahisar’a mülhak (bağlı) Karadere ve İskefser 

nahiyeleri ahalisinden ondört nefer İslam yolcusunun üzerine Hafide 

(Hafik?) kazasının Sakar Dağı civarında Gürcü elbiseli ve Martini 

tüfenkli birçok Ermeni eşkıyası hücum ederek yolculardan beşini der-

dest ve kayd u bend ettikleri halde dokuzu firaren civar karyeye can 

etmiş ve bunlara da imdada giden erkek ve kadınlardan 

dokuz zükur (erkek) ile iki inasın (kadın) kezalik Ermeniler tarafından 

kayd u bend edilerek götürülmüş olduğu ve civar karyeler 

ahalisi müctemian takib ve tenkil ile buluşmuşlar ise de Ermeniler 

tarafından götürülmüş olan on bir İslam zükur (erkek) ile iki 

kadının zükur olanların kaffeten mezkûr Sakar Dağı Ağaları Deresinde 

kulakları kesilmiş ve gözleri çıkarılmış ve vahşi bir suretde boğazlanmış 

oldukları ve kadınları da Ermeniler beraberce götürdükleri Sivas 

kumandanlığından mevrud telgrafnamede iş’ar olunmağla ve 

mütecasirlerinin der-destleriyle haklarında muamele-i kanuniyenin ifası 

lüzumu hem Sivas vilayetine ve hem de mezkûr kumandanlığa 

yazılmış olmağla arz-ı malûmat olunur. 

 
 1913 yılında Suşehri’nde önemli etkileri olan bir olay yaşanmı ve 

Amerikalı bir misyoner öldürülmüştür. Amerikan konsolosunun da 

müdahil olduğu soruşturma ve inceleme sonucunda olayın siyası bir 

yönünün olmadığı anlaşılmıştır. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.H... Dosya No: 37 1, Gömlek No: 24, Tarihi: 

14 (N) Ramazan 1331 (17 Ağustos 1913), Konusu: Amerikalı 

misyonerlerden Çarls Holburg'un Suşehri'nde bir bahçede gece ölü 

olarak bulunduğu ve bu olayın bir kadın meselesinden olup Hamidoğlu 

İsmail tarafından hataen öldürüldüğü hakkındaki yazışmalar. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Hariciye Nezareti Umur-ı Siyasiye Müdiriyet-i Umumiyyesi 

/Aded 518 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Hülasa: Mösyö Patrick mahzar-ı teshilat olmasına ve Çerls Holburg’un 

katillerinin şiddetle ta’kib ve derdest edilmelerine dair. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Çarls Holburg namında Amerika’lı bir misyonerin Suşehri 

kazasında ve Sivas’dan seksen kilometre mesafede bir mevkide katl 

edilmiş olduğu haberi alınması üzerine Sivas’daki Amerikan Mektebi 

Müdürü Mösyö Patrick berâ-yı tahkikat mahal-i vak’aya gittiği beyanıyla 

muma-ileyhin me’muriyet-i mahalliyece mazhar-ı teshilat (kolaylık) 

olması Amerika sefaretinden bâ-takrir iltimas edilmekde olduğundan 
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icab edenlere telgrafla talimat i’tası ile beraber katillerin şiddetle ta’kib 

ve derdest edilmelerine son derece gayret olunması hususunda 

teveccüh buyrulması siyakında tezkire-i senâveri terkim kılındı efendim.  

Fi 12 Ramazan Sene 1331 ve fi 3 Ağustos Sene 1329 (15 Ağustos 1913)  

Hariciye Nazırı Namına Umur-ı Siyasiye Müdir-i Umumisi Bende 

Mehmed Salih 

 

Mahreci Sivas  

Dahiliye Nezareti’ne 

C. (Cevap) 3 Ağustos Sene (1)329 tahkikat neticesi diğer bir 

telgrafla arz edilmişdi. Mister Patriç Suşehri’ne giderek cenazeyi alarak 

hareket etmiş ve hükümetçe gösterilen muavenetden ve katilin taayyün 
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ve tezahür ettirilmesinden (ortaya çıkarılması) dolayı beyan-ı teşekkür 

eylemişdir.  

Fi 3 Ağustos Sene (1)329 (16 Ağustos 1913) 

Vali Muammer   

 

Mahreci Sivas  

Dahiliye Nezareti’ne 

Dünki telgrafıma zeyldir (ekdir). Esbab-ı katl bir kadın 

mes’elesinden hasıl olan rekabete ve sirkat fiilinden hükümete vaki olan 

şikâyetden mütevellid husumete binaen ahz-ı sâr daiyesiyle ve Nişan 
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Gavadbekyan’ı katl itmek tasavvuruyla Hamid oğlu İsmail tarafından 

atılan merminin müteveffa Holburg’a tesadüf ettiği refakatleri Durmuş 

ile vesile rekabet olan kadının zevci diğer İsmail’in fiilde zi-medhal 

oldukları şehadet-i vakıa ile tezahür iderek evrak-ı tahkikiyenin cihet-i 

adliyeye tevdi’-i olunduğu mahal-i cürümde icra-yı tahkikat iden 

Karahisar Mutasarrıfının iş’arı üzerine ma’ruzdur.  

Fi 4 Ağustos (13)29 (17 Ağustos 1913) 

Vali Muammer   
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Mahreci Sivas  

Dahiliye Nezareti’ne 

Zeyl. 1 Ağustos Sene (1)329 Amerikalı Mister Holburg’un katli 

Pençşenbe gecesi saat yedide vuku’a gelmişdir. Ve maktulün biryerinde 

kurşun vardır. Alet-i katl kâr-ı kadim ağızdan dolma tabancadır. Maktul 

merminin isabetini müteakib vefat etmiş. Ve fail ta’ayyün eylemiştir. Ve 

fiil-i katl maktulün misafir olduğu hane sahibi Nişan Akıllıyan da 

civarındaki İslam kadınlarına taarruz etmesinden hasıl olan iğbirardan 

münbais (gücenmeden ileri gelmiş) olub merkûm nişana atılan 

kurşunun sehven maktule isabet eylediği anlaşılıyor. Karahisar 

Mutasarrıfıyla Müddei-i Umumisi Muavini mahal-i cürmde olub 

tahkikate devam edilmektedir.  

Fi 3 Ağustos Sene (1)329 (16 Ağustos 1913) 

Vali Muammer  
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Mahreci Sivas  

Dahiliye Nezareti’ne 

Sivas’da bulunan misyonerlerden olub gezmek içün Suşehri’ne 

giden ve Nişan Efendi namında birinin bağçesine misafir olan Mösyö 

Hokdurum gice bağçede şahs-ı mechul tarafından katl olunmuş ve 

maznun olarak birkaç şahs tutulmuşdur. Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı 

mahall-i cürme azimet eylediğinden netice-i tahkikat başkaca arz 

olunacaktır.  

Fi 1 Ağustos Sene (1)328 (14 Ağustos 1912) 

Vali Muammer  

 Birinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde ise Ermeniler 

isyankârlıklarını ve zulümlerini artırmışlardır. Özellikle Pürk köyünde 

şiddetli çatışma yaşanmıştır. İsyan Suşehri’nden gelen askeri 

kuvvetlerde bastırılmıştır. Pürk olayları da ayrı bir bölüm halinde 

inceleneceğinden bu bölümün konusu değildir. Bununla birlikte isyanın 

bastırılmasından sonra yapılan aramada 300’e yakın silah ele 

geçirilmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 467, Gömlek No: 70, Tarihi: 

30 Mayıs 1331 (12 Haziran 1915), Konu Özeti: Suşehri’nde 

Ermenilerden müsadere olunan esliha mikdarının üçyüze baliğ olduğu 

ve Karahisar-i Şarki Ermeni Murahhasası Vagnak’ın bu babda 

medhaldar olduğu. (Sivas) 
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Dâhiliye Nezareti’ne     

13 Mart (13)31 / 13 Nisan 1915 
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Suşehri kazasında şimdiye kadar Ermeni(lerden) çıkarılan ve 

müsadere olunan silahlar Mavzer, Martini, Gra olarak üçyüze baliğ 

olmuştur. Bir taraftan sürdürülen tahkikat ve tetkikat devam 

ettirilmekte olduğundan daha bir kısım silahların bulunacağı malumdur. 

Eslihanın (silahların) ahaliye suret-i tevzi’-i ve füruhatı hakkında yapılan 

tahkikat Karahisar Ermeni Murahhası Vagnak bu babdaki tertibat ve 

teşvikata medhaldar (bir işte parmağı olan) olunduğunu gösteriyor. 

İcabet-i vazife-i ruhaniyesinden maada (bundan başka) işlerle meşgul 

olarak ahali-i İslâmiye’nin iğbiraratını (kırılma, gücenme) da’vet eden bu 

def’ada harekât-ı nâ-lâyıkası (uygun olmayan hareketleri) bi’t-tahkik 

teyid eden muma-ileyhin hali arz olunur.  

Vali Muammer    

 
Ermenilerin Erzincan kasabasından toplayub götürdükleri ve 

orada ef’âl-i le’imeyi (rezil işi) tatbikden sonra Harbiye Kışlası önünde 

şehit ettikleri Pakize hanım. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

831 
 

20.BÖLÜM 

PÜRK KÖYÜ HADİSESİ 

 

Belgelerde bahsedilen konular birbirine karışmış olduğundan bir 

belgede bahsedilen husus diğer bilgilerin-bölümlerin muhtelif 

yerlerinde de geçmektedir. Bu bölümde ise bahsedilen bu hususlara ait 

özel belgeler incelenecektir. Bu belgelerin birçoğu şifreli telgraflar olup, 

anlık mesajları içerdiğinden o güne ilişkin sıçak bilgileri ihtiva 

etmektedir. 

 

Pürk köyü 1915 hadiseleriyle daha çok bilinse de incelenecek 

belgelerde de görüleceği gibi bu köy en büyük Ermeni köyü olması 

nedeniyle çok öncelerden beri bu köyde Ermeni komitacıların 

faaliyetleri bulunmaktadır.  

 

1915 olayları ise son gelinen nokta olmuştur. Osmanlı birçok 

devletle savaş halinde iken Ermenilerde onlarla birlik olarak Osmanlı’ya 

cephe almışlar, yıllardan beri yaptıkları yaptıkları hazırlıklara güvenerek 

fırsat bu fırsat diyerek isyana kalkışmışlardır.  

 

Ruslarla Kafkas cephesinde savaşmakta olan ordumuza katılmak 

için silahsız olarak giden gönüllü askerlerden oluşan kafile Pürk 

köyünden geçerken yardım amaçlı olarak köyden yük taşımaya elverişli 

mekkari diye tabir edilen hayvan istediklerinde vermedikleri gibi silahla 

mukavemette bulunarak içlerinden bazılarını öldürmüşlerdir.  

 

Olayın Suşehri’ne iletilmesi üzerine de Kaymakam Ahmet Hilmi 

Bey bir müfreze alarak olay mahalline intikal etmiş ve asilere müdahale 

etmiştir. Bununla birlikte köyde saklanan asker kaçağı çok sayıdaki 

isyancı da müsademeye katılmış ise de askeri müfreze karşısında fazla 

tutunamayarak köyden firar etmişlerdir.  
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Daha sonra köyde yapılan aramada çok sayıda silah, patlayıcı ve 

Hıncakyan örgütüne aid dökümanlar ele geçirilmiştir. Burada yaşananlar 

adeta bir işaret fişeği olmuş ve diğer köylerde de aramalar yapılarak 

buralarda da çok sayıda silah ele geçirilmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A…HUS. Dosya No: 338, Gömlek No: 49, 

Tarihi: 8 Cemaziye’l-evvel 1313 (27 Ekim 1895), Konusu: Şarki 

Karahisar Sancağı dâhilinde Suşehri köylerinde çıkan bazı vukuata ve 

Pürk köyünde çok miktarda müsellah (silahlı) Hristiyan ictima ettiği. 

 
 

Suşehri’nin Pürk karyesinde şaki-i meşhur Ermeni Tanil Çavuş’un 

Kürd Mehmed’i katl etmek üzere iken yanındaki Ermenilerin ricası 

üzerine salıverdiği ve karye-i mezkûre civarındaki köylerden külliyetli 

(çok sayıda) Hrıstiyanın müsellahan (silahlı olarak) tememmu’ ettiği 

(toplandıkları) ve Müşeknis (Bostancık) karyesinde bir Müslüman ağır 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00216.jpg
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suretde cerh olunub Yeniköy karyesinde de eşhas-ı meçhule tarafından 

iki erkek bir kadın Ermeni’nin katl ve bir kadının cerh edildiği Karahisar 

Mutasarrıflığından bildirilmesi üzerine merkum Tanbil ve avanesinin ve 

diğer mütecasirlerin der-dest ile beraber İslam ve Ermeni 

mu’teberânına nasihat ve tecavüzatın men’ine gayret edilmesi lüzumu 

cevaben Mutasarrıflığa bildirildiğine dair Sivas Vilayeti telgrafnamesi 

manzûr-ı âli buyurulmak üzere takdim olundu efendim. 

Fi 8 Cemaziyelevvel Sene (1)313 ve fi 15 Teşrinievvel Sene (1)311 (27 

Ekim 1895)  

Sadrazam  

 

 
Sivas Vilayetinden varid olan şifre telgrafnamedir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0033.jpg
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Dünki tarihli telgrafnâme-i çakerâneme zeyldir. Suşehri’nin Pürk 

karyesinde şaki-i meşhur Ermeni Tanil Çavuş, Kürd Mehmed’i yatırarak 

kesmek üzere iken yanında bulunan bir iki Ermenin ricası üzerine tahliye 

olunduğu ve karye-i mezkûreye civar karyelerden külliyetli Hrıstiyan 

cem’ ve teslih (silahlandırma) edildiği ve Müşeknis (Bostancık) 

karyesinde de bir Müslümanın ağır surette cerh edildiği Yeniköy 

karyesinde de mechûlü’l-ahval kesân (bilinmeyenler) tarafından iki 

erkek bir kadın olarak üç katl ve bir kadının da cerh edildiği ve maktuller 

taraf-ı hükümetten Papas’a teslim olunmuş ise de sahib çıkdıkları 

mahallinin iş’arına atfen Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı katından 

bildirilmesi üzerine şaki-i merkum Tanil Çavuş’un avanesiyle beraber 

der-dest ve tenkili mütecasirlerinin de heman bi’t-taharri elde edilerek 

mücazatlarının (karşılıklarının) tertibi ve İslamlarla Ermeniler 

mu’teberanına tebligat ve nesayih-i müessire icrasıyla beyinlerindeki 

(aralarındaki) nifak ve adavetin (husumet) ve tecavüzat ve taaddiyatın 

(saldırma, düşmanlık) men-i lüzumu cevaben yazıldığı maruzdur 

ferman. 

 

Fi 15 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (27 Ekim 1895) 

Sivas Valisi Halil 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 463,Gömlek No: 16, Tarihi: 

15 Şubat 1330 (28 Şubat 1915), Konusu: Zara'dan Erzurum'a gitmekte 

olan gönüllülerin, Karahisar-ı Şarki'ye merbut Ermeni Pürk 

karyesinden iki mekkâri almak istemeleri üzerine aralarında vuku 

bulan müsademe. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Mahreci Sivas 

Numero beş 

Zara’dan Erzurum’a gitmekte olan gönüllülerden Karahisar 

livasına merbut Ermeni Pürk karyesinden iki mekkare (yük hayvanı) satın 

almak istemelerinden karye ahalisiyle aralarında zuhur eden münazaa 

(ağız kavgası) üzerine Fatsalı Kerim namında birinin mecruh olmağla 

tahkikat ve takibat icra eylettirilmekde bulunduğu lede’l-malumat 

marûzdur.  

Fi 15 Şubat Sene 1330  

Sivas Valisi Muammer    

 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 463, Gömlek No: 44, 

Tarihi: Fi 16 Şubat (1)330 (1 Mart 1915), Konusu: Pürk köyünde yapılan 

tahkikata dair.  
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Fi 16 Şubat (1)330 (1 Mart 1915)  

Mahreci Sivas  

Dahiliye Nezaretine 
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Zeyl 15 Şubat Sene (1)330 beş numrulu Pürk karyesinde yapılan 

tahkikat ve ta’kibatda icabında sevk ve idare edilmek üzere bir hareket-

i ihtilâliyenin müretteb (tertip) edildiği tahakkuk etmekle beraber 

kırkaltı Mavzer Beğlik Martini ve Gra eslihası (silahı) elde edildiği bi’z-

zat mahal-i vakıa’ya azimetimle tahkikat icra edilmekde olan Suşehri 

kaim-makamından alına  telgrafnamede bildirilmişdir. Pürk civarındaki 

karyelerin Hıncak olmaları cihetle Pürk ile münasebet-i alakası olmasına 

nazaran oralarda taharriyat ve takibat ika’ıyla bilhassa teşkilata aid 

kuyudun (kayıtların) ve eslihanın zahire ihracı esbabının istikmali içün 

tebligat ika olunmuşdur. Netice başkaca arz olunacaktır.  

Fi 16 minh (1 Mart 1915)  

Vali Muammer 

 

Fon Kodu: DH. EUM. 2.Şb. Dosya No: 68, Gömlek No: 98, Tarihi: 

13 Zilhicce 1333 (22 Ekim 1915), Konu Özeti: Sivas ve Karahisar’da 

Ermeni isyan hareketleriyle ilgili belgelerin daha önce gönderilmiş 

olduğu, Pürk isyan hareketiyle ilgili raporun bir nüshasının da takdim 

kılındığı. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0018.jpg
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Üçüncü Ordu Kumandanlığı Canib-i Âlîsine 

11 Eylül Sene (1)331 tarihli şifre telgrafname-i âlî-i 

kumandanilerine cevaptır. Ermenilerin harekât-ı isyaniyesine dair elde 

edilen evrak ve vesâ’ikın fail ve maznunlarıyla beraber divan-ı harb-i 

örfiye tevdi ve âmâl-ı ihtilaliyeye dair olan vesâik ve fotoğrafların da 

bakiyyesi de aynen dâhiliye nezaretine irsal olunduğu 17 Ağustos Sene 

(1)331 tarihli ve iki bin sekiz numerolu tahriratla arz edilmiş ve Karahisar 

hadisesine aid raporun bir nüshası da takdim kılınmış idi. Suşehri’ne tabi 

Pürk harekât-ı asiyanesine dair nezaret-i müşarün-ileyhiye gönderilmiş 

olan raporun bir nüshası da leffen takdim olunmuşdur. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Fi 18 Zilkade Sene (1)332 ve fi 14 Eylül Sene (1)331 (27 Eylül 1915)  

Sivas Valisi 

 

 

Komitacılar  
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21.BÖLÜM 

ŞEBİNKARAHİSAR’DA 1823-1919 ARASI YAŞANMIŞ  OLAYLAR 

 

 Bu bölümde Ermeni olayları yönünden Karahisar’ı ilgilendiren 

belgelerin bir kısmı ayrı tutularak incelenmiştir. Belgelerin zaman aralığı 

yüz yıla yakındır.   

 

1823 tarihli belge Sultan II. Mahmud’un tuğrasıyla yazılmış bir 

fermannamedir. Bu fermanname ile Sultan II. Mahmud İstanbul’da 

Narlıkapı Yalısı’nda yaşayan Abraham’ın kötü bir insan olduğunun tespit 

edilmesi üzerine çoluk çocuğuyla beraber Tamzara’ya sürgüne 

gönderilmesine karar vermiştir.  

 

Konunun evveliyatında Sadrazam’ın (Başbakan) da konuyla 

ilgilendiği, Abraham’a nezaret etmek ve Karahisar-i Şarki Mutasarrıfına 

teslim etmek üzere Sadrazam’ın silahlı muhafızının görevlendirilmiş 

olmasından anlaşılmaktadır. 

 

Ayrıca fermanname de Abraham’ın Tamzara’dan ayrılmaması 

gerektiği yönünde kesin uyarılar da bulunmaktadır. Bu konuya azami 

derecede dikkat edilmesi aksi takdirde sorumlu olacakları 

vurgulanmıştır.   

 

Abraham’ın İstanbul’da yaşadığı semt Ermeni ve Rumların 

birlikte yaşadığı Samatya ve Kocamustafa Paşa semtlerinin Marmara 

sahiline bakan kısmı olan Narlıkapı semtidir. Abraham da isim olarak 

Yahudi ismi izlenimi verse de belgede Ermeni milletinden olduğu 

belirtilmiştir. Zaten sürgün yeri olarak Tamzara’nın seçilmiş olması da bu 

nedenledir. Hal ve hareketlerindeki olumsuzluk ve zararlarından dolayı 

bulunduğu yerin emin olmadığı bir insanın Tamzara’ya gönderilmiş 

olması Tamzara’yı da uzun vadede etkilemiştir.   
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Seneler sonra Tamzara’da yaşanan Ermeni olaylarının arkasında 

da Abraham’ın veya onun çocuklarının olma ihtimali de bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Abraham’ın mesleği olarak arşiv kayıtlarında belirtilen 

Çuhacı olarak okunmuş. Ancak arkadaşlar bu kelimeyi ittifakla “Plakacı 

Dellali” olarak okudular. Bunun bir şey satıcısı olması lazım ama 

anlamını bulmak mümkün olmadı.  

 

Arşiv Fon Kodu: C..ZB.. Dosya No: 36, Gömlek No: 1763, Tarihi: 

29 N (Ramazan) 1243 (1823), Konusu:  İstanbul'da Narlıkapı Yalısı'nda 

sakin Çuhacı Abraham’ın mefsedetine binaen evlad ü iyaliyle 

Tamzara'ya nefyedildiği. g.tt 
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Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteserri’in Tamzara nam mahallin tabi’ 

olduğu kazânın naibi mevlânâ zîde ilmuhuya tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma’lûm ola ki Ermeni milletinden ve Der-saâdet’im de Narlukapu 

Yalısında mütemekkin (yaşayan) Plakacı Dellâlî Abraham nâm zımmi 

kendi halinde arz ve öyle meşgul olmayıp hilâf-ı tavr-ı raiyyet envâ’-ı 

mefsedete (çeşitli kötülüklere) cesâret etmekde olduğu tahkik kılınıp bu 

makulelerin Der-saadet’imden tard-u defleriyle (İstanbul’dan 

uzaklaştırılmaları) şîrâze-i nizâm-ı (toplumsal düzeni) raiyyetin tatarruk-

ı (yol bulup girme) halelden vikâyesi lâzımeden (vereceği zararlardan 

korunmuş) olmakdan nâşi (başka) mersumun iyâl u evlâdıyla (çoluk 

çocuğuyla) kavvas (güvenlikçi) mübâşeretiyle Tamzara’ya nefy u 

iskânları (uzaklaştırma ve yerleştirilmeleri) fermânım olmağın imdi 

mersûm iyâl ü evlâdıyla ahz ve mübâşir ta’yin olunan Sadrazamın 

kavvaslarından (silahlı muhafızlarından) kavvasa teslimen Tamzara’ya 

nefy ve irsal olunmağla sen ki na’ib-i muma-ileyhsin vüsullerinde 

mersulleri ol tarafta iskân suretiyle menfiyyen meks (beklemeden) u 

ikâmet ettirilip bilâ ferman ıtlaklarından mücanebet (izinsiz salıvermek 

ve insanlardan uzağa çekilme) ve hatve-i vâhide (tek bir adım bile) 

mahall-i ahara (başka yere) hareketlerine ira’et-i ruhsat olunmak lazım 

gelür ise mes’ul ve mu’ateb olacağını bilüp ana (ona) göre muhâfazaları 

esbabının istihsaline kemâl-i takayyüd (itina) ve dikkat ve vusullerini 

kavâs-ı merkum ile Der-saadet’ime tahrir ve i’lâma mübaderet eylemen 

bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuştur. Buyurdum ki: vüsul buldukda 

bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yafte-i südûr olan fermân-ı vâcibü’l 

ittiba’ ve lâzımu’l-imtisâlimin mazmun-ı itâat-makrunuyla amel ve 

hareket ve hilâfından hazer ve mücânebet eyleyesiz (sakınasınız) ve 

şöyle bilesiniz alâmet-i şerîfeme i’timâd kılasın. Tahriren fi evâhir-i şehr-

i Ramazanü’l mübarek sene selase ve erbain ve mieteyn ve elf.  

 

3 Ramazan 1243 (19 Mart 1828) 
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Ermeni olaylarında artışın başlamasıyla birlikte Karahisar’da da 

etkileri görülmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak olaylarla ve 

komitalarla ilgisi olanlardan yakalananlar da olmuştur.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y. MTV. Dosya No: 47, Gömlek No: 43, Tarihi: 

1308 Cemaziye’l-Evvel 10 (22 Aralık 1890), Konu Özeti: Şarki 

Karahisar’da Kirkor isimli bir Ermeni üzerinde bulunan evrakta adları 

yazılı olan şahıslar hakkında yapılan tahkikat hususunda Sivas 

vilayetinden alınan telgrafların takdimi. 
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Adliye ve Mezahib Nezaret-i Umûr-ı Cezâiye Müdürlüğü 

Sivas istinaf müdde-i umumiliğinden varid olan telgrafnâme suretidir. 

 

7 Teşrinisani sene (1)306 tarihi ve şifreli emr-i telgrafilerine 

cevabdır. Derdest olunan dört serserinin Karahisar-i Şarki 

müstantikliğince eğerce (eğer ki) tahkikatına başlanmış ise de 

üzerlerinde zuhur eden evrakda esamisi muharrer doksan neferi 

mütecaviz eşhasın Sivas Sancağına mülhak (bağlı) kazalarda ve 

bunlardan asıl matlub dört kişide eşhas-ı merkûme meyanında olub 

bunların der-destiyle berâ-yı istintak bu kadar âdemin liva-yı mezkûre 

igramlarındaki hasbe’l-mevsim suubet ve müşkilat ve aid olduğu 

müstantiklere talimat israsıyla ifâ-yı muamelede dahi melhuz 

(düşünülebilen, akla gelen) olan teşvik ve te’ehhürât-ı tabi’iyyeden ve 

mahallince mütercim bulunmaması cihetiyle evrak-ı merkûmeden bir 

kısmı vilâyetçe tercüme ettirilmekte olmasından dolayı mezkûr dört 

nefer muavenetle (yardım) evrak-ı istintakiyyenin (sorgu tutanağı) 

mezkûre celb olunarak tahkikat ve takibat-ı kanuniyenin icra ettirilmesi 

her halde suhûlet ve mazbutunu müstelzim olacağı anlaşılmağla 

olvechile icra-yı icabı içün istizân-ı keyfiyet olunur. 
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Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 
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Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı’nın bir telgrafnâmesinde serseri 

takımdan Kirkor isminde bir Ermeninin üzerinde zuhur eden Ermeniyyul 

ibare evrakdan birinde doksanı mütecaviz isimden dördünün hizasında 

hali (boş) ve diğerlerinde asker ibaresi ve bunların içinde Mehmed ve 

Aziz ve diğer Mehmed ve Necib isimleri görülmüş ve kendisinden 

keyfiyet su’al olundukda bu yazıları mektubda bulunan oğlu yazdığını 

söylemiş ise de yazıların çocuk yazısına müşebehatı olmadığı cihetle ne 

yapılmak lazım geleceği istifâr olunması üzerine merkumun cihet-i 

adliyeye teslimiyle usul ve kanun dairesinde tahkikat icrası cevaben 

tavsiye kılındığı Sivas vilâyetinden ba-telgraf arz ve iş’ar olunmuş ve bu 

babda ale’l-usul muamele olunmakla beraber muharrerü’l-esâmi dört 

Müslümanın behemahal buldurulub lazım gelen istintakları icra 

olunarak vaki olacak ifadelerinin atâbe-i ülyâyâ arz ve izbârı muktezâ-yı 

irade-i seniyye-icenâb-ı hilâfetpenâhiden bulunmuş olmağın ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 6 Rebiülahir sene (1)308 ve fi 7 Teşrinisani sene (1)306 (19 Kasım 

1890) 

Serkatib-i Hazret-i Şehriyâri Bende Süreyya 

 

Reside-i dest-i tazim olan işbu tezkire-i seniyye-i hususiye 

mantuk-ı âlisi müdrike ara-yı âcizi olarak Sivas müdde-i umumiliğine ba-

telgraf vukuu bulan tebligat üzerine cevaben vârid olub suret-i 

muhrecesi leffen takdim kılınan telgrafnâmede derdest olunan dört 

serserinin Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığınca eğerci (eğerki) tahkikatine 

başlanılmış ise de üzerlerinde zuhur eden evrakda esamisi muharrer 

doksan neferi mütecaviz eşhasın Sivas Sancağına mülhak kazalarda ve 

bunlardan asıl matlub dört kişide eşhas-ı merkûme meyanında olub 

bunların derdestiyle berâ-yı istintakı bu kadar adamın liva-yı mezkûre 

agramlarında hasbe’l-mevsim suubet ve müşkülat ve aid oldugu 

müstantiklere talimat isrâsıyla ifâ-yı muamelede melhuz (düşünülen, 

akla gelebilen) olan teşvik ve te’ehhürat-ı tabi’iyyece ve mahallince 
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mütercim bulunmaması cihetiyle evrak-ı merkûmeden bir kısmı 

vilâyetçe tercüme ettirilmekte olmasından dolayı mezkûr… 

 

1891 tarihli belge Ermeni ve Türk toplumunun arasını açmak için 

neler yapıldığını göstermesi açısından çok şeyler anlatmaktadır. 

Karahisar-i Şarki’li Ozanyan Artin isimli bir Ermeni oğlu ve yanında 50’ye 

yakın arkadaşıyla Küdüs ü Şerife gitmek üzere Giresun’a doğru yola 

çıkarlar, belli ki Giresun’dan gemi ile yollarına devam etmek 

düşüncesindedirler. Ancak, Eğri Bel’e geldiklerinde 4 kişilik bir eşkıya 

grubu önlerini keser, eşkıyalar tanınmamak için yüzlerini de 

boyamışlardır.     

 

Hepsi burada gasp edilir ve önemli miktarda para ve eşyaları 

çalınır. Daha sonra yapılan inceleme ve tahkikat sonrası soyguncuların 

Ermeni oldukları ve üçünün Karahisar Ermenilerinden Hamparsum, 

Aram ve Şark olduğu bunların silahlarıyla beraber yakalanmışlar yalnız 

arkadaşlarından Erzincan Sancağına tabi Kuruçay kazasının Armudan 

köyünden Kaspar kaçmayı başarmıştır. Daha sonra Kaspar’ın çalarak 

yanında götürdüğü para ve mallar Yusyid karyesinde Ton oğlu Agob’un 

hanesinde gizlenmiş olarak bulunmuştur. 

 

Olayı çözmedeki ve suçluları yakalamadaki gösterdikleri 

başarıdan dolayı Zabtiye Mülazımı (Yüzbaşıdan evvelki rütbe, Ön 

Yüzbaşı gibi) Şakir Efendi ve askerleri değişik biçimlerde 

ödüllendirilmiştir. En önemlisi de kendi yaptıkları kötü eylemlerini 

Müslümanların üzerine atmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. 

 

Fon Kodu: Y. PRK. UM. Dosya No: 20, Gömlek No: 101, Tarihi: 

1308 C 29 (9 Şubat 1891), Konu Özeti: Tüccar Ozanyan Artin ile oğlu ve 

arkadaşlarını Kudüs’e giderken Giresun yolunda soyan eşkıyayı 

yakalayan Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Şakir Bey’in taltifi. 
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Mabeyn-i Hümâyûn Baş Kitabet-i Celilesine 

Karahisar-i Şarki Sancağından Ozanyan Artin ile oğlu ve elli nefer 

refiki ve refikaları Kudüs-ü Şerife gider iken şehr-i hâl-i rûminin yirmi 

birinci günü Giresun tarafında Eğri Bel(i) nam mahalde önlerine yüzleri 

boyalı dörd nefer müsellah (silahlı) eşkıya çıkub bin yüz liraya karib 
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(yakın) nukudlarını (nakit) gasb etmelerini üzerine taharriyat (araştırma) 

ve takibat-ı lazıme bi’l-icra eşkıyayı merkûmeden ve Karahisar 

Ermenilerinden Hamparsum ve Aram ve Şark eslihalarıyla (silahlarıyla) 

beraber der-dest edilüb (yakalanıp) yalnız refikalarından Erzincan 

Sancağına tabi Kuruçay kazasının Armudan karyeli Kaspar’ın firar 

eylediği Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından bildirilmesiyle merkum 

Kaspar’ın ve nukud u mahsusasının dahi bi-eyy-i hal meydana ihraciycün 

tebligat-ı müessere ifa kılınmışdı merkum Kaspar’ın Yusyid karyesinde 

Ton oğlu Agob’un hanesinde muhtefi (gizli) olduğunu bi’l-istihbar 

zabtiye mülazımı Ömer Ağa refakatiyle sevk edilen zabtiye müfrezesi 

tarafından saye-i satvet-vaye-i hazret-i padişahide eslihasıyla (silahıyla) 

beraber nukud-ı mesrukadan dörtyüzaltı Osmanlı ve yirmialtı buçuk 

İngiliz ve Frank sekizbuçuk Fransız liralarıyla bir pul ve bir kremise 

(gremse) ve üçyüz kırkaltı ecnar altunu ve üç parça altun külçeyi ve üç 

aded yüzük gümüş ve bir altun saatle altun kordon ve bir gümüş tabaka 

ve saire ile beraber hayyen (canlı) der-dest edildiği ve evvelce tutulan 

üç şakinin yedlerinde yüz kırk bir aded siyah Mecidi ve maa kordon iki 

siyah saat ve bir altun kordon ve dörd aded yüzlük Mahmudiye altunu 

ile birkaç yüz guruş (sikke-i) mağşuşe zuhûr eylediği ve merkum Kaspar 

teşhir-i silâha cüretle mülazım muma-ileyhin elinden ve süvari 

nefaratından Gökçe oğlu Mustafa’yı pek hafif suretde yaraladığı bu kere 

mezkûr mutasarrıflıkdan alınan telgrafnamede izbâr kılınmış ve şimdiye 

kadar ol havalide Ermeni eşkıyasının zuhuru mesbuk (geçmiş) olmayub 

bunların şekâvete sülukleri (bir yolu takip etme) ve Kudüs ü Şerife giden 

kendü mezhepdaşlarına tasallutları asayişi ihlal ve ahali-i Müslimeye 

fazayih (ayıplar, rezaletler) şekâvetkârâne isnad eylemek fikr-i 

fesadından ileri geldiği bedihi ve asla göz açtırılmayarak şu suretle der-

dest edilmeleri mücerred (yalnız, tek) muvaffakiyet-i seniyye-i hazret-i 

hilâfetpenâhi asâr-ı celilesinden bulunduğu emr celi bulunmuşdur. Bu-

babda gayretleri müşâhede olunan diğer zabıtan ve efrad-ı zabtiyenin 

kendileri mahallinden istenilip ba’de-ma arz kılınacağından şimdilik liva-
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i mezkûr mutasarrıfı Şakir Efendi dördüncü rütbeden Mecidi Nişân-ı bir 

nişanla taltif ve mülâzım muma-ileyhin bir derece terfi’ ve merkum 

neferin terakki veyahut mükâfat-ı nakdiye ile tesriri merhun-ı atifet ve 

merhamet-i seniyye-i cenâb-ı padişahiden ferman.  

Fi 28 Kanunisani Sene (1)306 (9 Şubat 1891)  

Sivas Valisi Halil    

 

1892 yılında Karahisar-i Şarki’den ve Sivas’tan Yıldız Sarayına 

çekilen telgraflarda anılan senenin huzur içinde geçtiği belirtilmiştir. 

Özellikle belirtilen hususlar ise 1892 senesinin Ramazan Bayramının 

önceki bayramlara nazaran daha huzurlu geçtiği keza Karahisar-i 

Şarki’de Ermeniler tarafından huzursuzluk çıkaracak bir hareketin 

olmadığı da beyan edilmiştir.  

 

Bu ifadeden 1892 öncesinde bazı olayların yaşandığı ancak daha 

sonra durumun sakinleştiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Ancak 

1895 yılı olayların artış gösterdiği bir yıl olmuştur.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y.PRK. UM. Dosya No: 24, Gömlek No: 62, 

Tarihi: 20 Nisan 1308 (2 Mayıs 1892), Konusu: Sivas’tan bildirilen yıllık 

durum raporu.  

 
Hû 
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Yıldız saray-ı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi 

Sivas’dan Şifre Telgrafname 

Elhamdülillâh saye-i hazret-i padişâhi’de bu sene ıyd-i fıtr 

(Ramazan Bayramı) sair senelerden ziyade kemal-i sükûn (huzurla) ve 

rahatla güzerân eylediği (geçtiği) ve bir güna vukuat olmadığı mülhakât 

(bağlı yerler) ve vilayetten alınan cevaplar üzerine berâ-yı malumat 

maruzdur. Ferman.  

Fi 20 Nisan Sene 1308 (2 Mayıs 1892) 

Sivas Valisi Memduh     

 
 

Hû 

Yıldız Saray-ı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi 

Karahisar-i Şarki’den Şifre Telgrafname 

Cevap 13 Nisan Sene 1308 Daima imtina edilmekte olduğu gibi 

bayram arasında dahi bir kat daha tedabir-i teyakkuzkaraneye dikkat 

olunarak saye-i satvet-vaye-i hazret-i padişâhi’de Ermeniler tarafından 

bir güna uygunsuz hal ve hareket vukuuna meydan verilmediği ve dâhil-

i liva da emniyet ve asayiş-i mahalliye ber kemal idiğü maruzdur.  

Ferman.  

Fi 20 Nisan Sene 1308  

Mutasarrıf Karahisar-i Şarki Şakir 
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1892’de yapılan arama sırasında bir Ermeninin üzerinden çıkan 

evrakları okuyacak kimse bulunamayınca İçişleri Bakanlığı’ndan 

tercüman istenilmiştir. Karahisar’da veya Sivas’da Ermeni memurların 

olduğu düşünüldüğünde belgenin okunması için buralarda kimsenin 

olmaması mümkün değildir. Bunun nedeni komitaların tehdid ve 

baskılarından korkulduğu şeklinde açıklanabilir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 156, Gömlek No: 116, 

Tarihi: 1 Kanun-i-Evvel 1308 (13 Aralık 1892), Konusu: Karahisar-ı 

Şarki'de bir Ermeni'nin evinde ele geçirilen muzır evrakın tercümesi 

için mütercim gönderilmesi talebi. (Karahisar-ı Şarki) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Ermeni milletinden Karabet ile sair kesanın (diğer kişilerin) 

hanelerinden olunan iştibah (şüphe) üzerine müdde-i umumi muavini 

(savcı yardımcısı) vasıtasıyla mukaddema (sonradan) beş kırk da evrak 

zahire çıkarılarak muzır olanların tefrikiyle (ayrılarak) tercemesi 

zımnında bir mütercim gönderilmesi Sivas vilayetine yazılmış ve 

tercüme keyfiyyeti bâb-ı âlî ile tahsin-i muhaberede olduğundan 

alınacak emre değin evrak-ı mebhuseyi (bahsedilen evrakı) muhafazada 

bulundurulması ve fi 24 Ağustos Sene (1)308 tarihli ve şifreli telgrafla 

cevap iş’ar buyrulmuşsa da mütercim hala çekmemiş ve bu gibi emr-i 

mühimin pesmande (geri) kalması caiz olacağından bahisle mütercimlü 

berat-ı ali izbarı lüzumu muavin muma-ileyh ile tarafından ifade 

olunmakda bulunmuş olmağla bu babdaki irade-i nezaret-penahilerini 

arz ve istizan eylerim. Ferman.  

Fi 1 Kanun-i evvel Sene (1)308 (13 Aralık 1892) 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Şakir 
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 Ermeni toplumu komitaların kendilerine tebliğ ettiği talimat 

üzerine olsa gerek askerlikten kaçmak ve veya yükümlülüklerini yerine 

getirmemek (cizye vergisi ödememek) için gerçek nüfuslarını gizleme 

yoluna gitmişlerdir. Bu konuya ilişkin belgelere muhtelif yerlerde 

rastlanmaktadır. Belgenin içinde de bahsedilmektedir. Bu gibi durumda 

olanların ihbar edilmesi yönünde bir çaba da olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

ihbarı yapanlar da vergi gelirlerinde artış olacağı için kendilerinin 

ödüllendirilmesini istemiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 257, Gömlek No: 19270, Tarihi: 

3 (S) Safer 1311 (16 Ağustos 1893), Konusu: Karahisar-i Şarki 

mülhekatından bazı kurada sakin Ermeni milletinden nüfus-ı mektume 

zahire çıkaran muhbirlere ihbariye verilip verilmeyeceği hakkındaki 

mütalaa. (Dahiliye; 19270) 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Aded 1205 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Saderet-penâhiye 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir ki; 

 

Karahisar-i Şarki dahilinde vaki Tamzara kasabasıyla Yaycı ve 

Çardak karyelerinde sakin Ermeni milleti içinde doksan iki nefer nüfus 

mektume (gizli, saklanan) zahire çıkarılarak tarihi tevellüdlerinden 

itibaren hesab olunan dokuz bin üç yüz guruş bedelat-ı askeriye üç sekiz 

senesi mürettebatına bi’l-ilave an cema’ati tahsil olunacak ise de nüfus-

ı mektume (gizli nüfus) muhbirlerine ihbariye verilmesine dair sarahat-i 

kanuniye ve emr bulunamadığından ve bu misillülere (bu gibilere) 

ihbariye verilmesi efrad ve bedelat-ı askeriye mikdarının artmasına 

hadim olacağından bahisle muamele-i lazıme Sivas vilayetinden meb’us 

tahriratda istifsar kılınmasına ve yine bu gibi bir madde üzerine Konya 

vilayetinden mukaddema vaki olan iş’ara mebni dahiliye dairesinden 

tanzim edilen 23 Temmuz (1)303 (4 Ağustos 1887) tarihli mazbatada 

külliyet üzere mektumat ihbar edenlere askerlikten kurtulmak 

maksadına müstenid olmayarak (dayanmayarak) kendilerini sicil-i 

nüfusa kayd ettirmeyenlerden alınacak ceza-yı nakdiyenin karşılık 

ittihazıyla nezaret-i acizice tensib ve Şûrâ-yı Devlet’çe tasdik olunacak 

mikdar atiyye-i seniyye i’tası muharrer olmasına binaen evvel emrde 

mazbata-i mezkûre vechile verilecek atiyye içün bir miktar ta’yin ve iş’arı 

şûrâ-yı mezkûr riyaset-i vekâlet-i celilesinden tevarüd eden 9 Haziran 

(1)309 tarihli ve yirmi altı numerolu tezkerede gösterilmiş ve atiyye i’tası 

umur-ı iradiyeden bulunduğu cihetle keyfiyetin huzur-ı ali-i 

fehimanelerinden istizanı muhasebeden ifade kılınmış olmağla şu hale 

nazaran muktezasının emr ve inbasına müsaade-i aliyye-i hazret-i 

vekâlet-penahileri şayan buyrulmak babında emr ü ferman hazret-i 

veliyyül emrindir.  
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Fi 18 Muharrem Sene (1)311 ve fi 20 Temmuz Sene (1)309 (1 Ağustos 

1893)  

Nazır Umur-ı Dahiliye Bende Rıfat (Halil Rıfat Paşa)  

 

 
 

Hû 

Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nin mazbatası suretidir. 
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Akşehir kasabasına tabi Cihanıklı nahiyesinde Ali Ağa’nın 

ihbarıyla dört bin nüfus mektume meydana çıkarıldığına ve hidemat-ı 

vakıasından dolayı ihbariye i’tası muma-ileyh tarafından istid’a 

edilmekte bulunduğuna dair Konya vilayetinden sebk eden iş’ar üzerine 

Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nden tanzim ve takdim olunub bi’l-istizan 

şere-sanih olan irade-i seniyye mucince ifa-yı muktezası zımnında ba-

buyruldu-ı ali dahiliye nezaretine tevdi’ buyrulan mazbatanın bir 

fıkrasında nüfus-ı mektume muhbirlerine ihbariye i’tasına dair tahrir 

nüfus talimatında ve sicil-i nüfus nizamnamesinde serahat (açıklık) 

bulunmadığından vukuat-ı muhbirleri misillü nüfus-ı mektume 

muhbirleri hakkında dahi bir karar ittihazına lüzum gösterildiği 

beyanıyla icra-yı icabı ifadesini havi dahiliye nezaretinin Şûrâ-yı Devlet’e 

varid olan tezkeresi Tanzimat Dairesi’nde kıraat olundu (okundu). 

 

Vakıa zikr olunan nizamname ve talimatda nüfus-ı mektume 

ihbar edenlere dair bir kayd olduğundan dahiliye dairesince mütalaa 

olunduğu veçhile bunlara ihbariye verileceğinin taht-ı karara alınması 

nüfus-ı mektumenin zahire ihracına medar olur ise de her hususda 

muhbirlerin aidatı ihbar ettikleri vukuatdan dolayı istihsal olunan ceza-

yı nakdiden tesviye olunduğu halde nüzamname-i mezkûrun dördüncü 

maddesi mucibince askerlikden kurtulmak maksadına müstenid 

olmayarak bila gadr-i şer’i kendisini sicil-i nüfusa kayd ettirmeyenlerden 

bir Mecidiyeden dört beş Mecidiyeye kadar kadar ceza-yı nakdi alınacağı 

ve esnan-ı askeriye dahilinde olub da kur’aya dahil olmamak içün ismini 

sicil-i nüfusa kayd ettirmemiş olanların bila kura askere alınmaları 

mukarrer olmasına ve bila kura alındıkdan sonra bunlardan birde ceza-

yi nakdi ahzı muvafık-ı ma’delet olamayacağına göre bazı nev’inden 

(sınıftan) ceza-yi nakdi ahzı lazım gelmeyen vakayı muhbirlerine vakayı 

saire muhbirleri gibi ihbar ettikleri vukuat-ı ceza-yi nakdisinin tamamı 

veya bir kısmı verilmek misillü umumi mutad bir karar ittihaz 

olunamayacağından ve mâhâzâ nizamnamede bu misillü mektumatın 
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meydana çıkarılması içün yol tezkeresi almak ve emlak muamelesi icra 

ettirilmek gibi daha bir takım ahvalde nüfus tezkeresini ibraz 

mecburiyeti misillü vesait mevcud olmağla bu-babda hariciden?ihbar 

vuku’una esasen pekde lüzum olmadığından muma-ileyh Ali Ağa 

hakkında icra olunduğu veçhile yalnız geliş üzere mektumat ihbar 

edenlere askerlikten kurtulmak maksadına müstenid olmayarak 

kendilerini sicil-i nüfusa kayd ettirilmeyenlerden alınacak ceza-yi 

nakdinin karşılık ittihazıyla dahiliye nezaretince tensib ve Şûrâ-yı 

Devlet’çe tasdik olunacak mikdar atiyye-i seniyye i’ta olunması münasib 

olacağının nezaret-i müşarün-ileyhaya havalesi tezekkür kılındı. Ol-

babda.  

 

Fi 14 Zilkade Sene (1)304 ve fi 22 Temmuz Sene (1)303 (4 Ağustos 1887)     

 

Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nin sureti bâlâda muharrer mazbatası 

mucebince Dahiliye Nezaret-i Celilesi’nin iktizasının ifasına himmet 

buyrulmak.  

 

Fi 20 Zilkade Sene (1)304 fi 28 Temmuz Sene (1)303 (10 Ağustos 1887)  

 

 Aynı konuya ait 1894 tarihli iki farklı belgede Karahisar 

hapishanesinde bulunan on Ermeninin hapisten kaçtığı ve daha sonra 

bunların askerle çatışmaya girdiği ve önce ikisinin, sonra dördünün ve 

bilahare diğerlerinin ölü olarak ele geçirildiği belirtilmektedir.  

 

 Fon Kodu: Y.A.HUS. Dosya No: 301, Gömlek No: 64, 

Tarihi: 1311 Z (Zilhicce) 24 (28 Haziran 1894), Konu Özeti: Şarki 

Karahisar hapishanesinden firar eden ve idam cezasına mahkûm 

edilen Ermenilerden ikisinin ve diğer dört Ermeni’nin meyyiten 

derdest edildiği. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

858 
 

 
Evvelki akşam Karahisar-i Şarki hapishanesindeki mahbuseynin 

firar ederek bi’t-tahkik idam cezasıyla mahkûm Ermenilerden iki ve yine 

Ermeni mahkûmunundan dörd kişinin kasaba civarında meyyiten der-

dest edilüb (ölü ele geçirilip) kuvve-i zabıtadan üç ve ahaliden bir kişinin 

mecruh ve bir adamın dahi maktul olmuş ve Halil ve Hüseyin 

isimlerindeki iki mahbusin ele geçürilememiş iderek mahallinden 

mahallinden bildirildiğine dair Sivas vilâyetinin telgrafnâmesi manzûr-ı 

âli buyurulmak içün arz ve takdim kılındı efendim.  

Fi 24 Zilhicce sene (1)311 ve fi 16 Haziran sene (1)310  

Sadr-ı Azam ve Yaver-i Ekrem 

 

Bu babda Sivas vilâyetinin telgrafnâmesi üzerine şeref-sadır olan 

irâdat-ı seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhi evvelce makâm-ı sadâret-e 

tebliğ edilmiştir.  

Fi 5 Muharrem sene (1)312 ve fi 27 Haziran (1)310 
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Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 98, Gömlek No: 68, Tarihi: 

24 Z 1311 (28 Haziran 1894), Konusu: Karahisar-ı Şarki 

Hapishanesi'nden kaçan on Ermeninin ölü olarak ele geçirildiği. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

 

Salı günü akşamı saat onikide Karahisar-i Şarki hapishanesinden 

mahbuseyn firar eylediğinden mutasarrıf ile kuvve-i kâfiye tarafından 

bi’t-ta’kib politika maddesinden dolayı idam cezasıyla mahkûm ve kat’-ı 

tarik maddesiyle müttehim (zanlı) olan malumu’l-esamı on nefer 

Ermeninin meyyiten derdest edildikleri kuvve-i zabıta ile muavenete 

gelenlerden beş kişi mecruh olub birinin vefat eylediği ve tutulamayan 

iki İslam mahbusun ta’kib olunmakda idiğü ve ba’dema hapishanenin 
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hüsn-i muhafazasına dikkat olunarak bu gibi fenalığa sebebiyet 

verilmemesinin mahalline tebliğ kılındığı Sivas vilayetinden telgrafla 

iş’ar kılınmış ve makam-ı sadâret-i uzmâya malumat verilmiş olmağla ol-

babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 24 Zilhicce Sene (1)311 ve fi 16 Haziran Sene (1)310 (28 Haziran 

1894) Nazır Umur-ı Dahiliye  

 

 1894 yılına air bir başka belgede yine Ermeni mahkumların 

habishaneden firar edeceklerinin haber alındığının belirtilmiş olması bu 

tarihte Karahisar’da oldukça hareketlilik yaşandığını göstermektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 167, Gömlek No: 37, Tarihi: 

23 Haziran 1310 (5 Temmuz 1894), Konusu: Karahisar-ı Şarki 

Hapishanesi'nden firar eden ve yakalandıkları bildirilen Ermeni 

mahbusin, yevm-i mezkurda tekrar firar edeceklerinden gerekli 

tedabirin icrası. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

15 Haziran Sene (1)310 (27 Haziran 1894) tarihli telgrafname-i 

çakerânemle şems-i sabah Karahisar-i Şarki hapishanesinden firar 

edenler derdest olundukleri arz ve iş’ar kılınan Ermeni mahbusunun 

yevm-i mezkûrda firar edeceklerinden Ermenilerce malumat olub 

tahlislerine muavenet kusurunda bulunmuşlarsa da hükümetin saye-i 

hazret-i padişahi takibat icrasında görüştüğü sür’at ve derhal der-

destleri emrindeki muvaffakiyetini görmeleri üzerine maneviyyat-ı 

mefsedetkârânelerine cesaret edemedikleri tahkikat-i vakıa ile reviş-i 

halden ve mahbusin-i merkûmenin hin-i firarında yüzden mütecaviz 

Ermeninin bağteten hükümet civarına tecemmu’ etmesinden 

(toplanmasından) anlaşılmış olduğu liva-i mezkûr mutasarrıflığından bu 

kere varid olan telgrafnamede bildirilmiş ve tahkikat-i lazımesi der-dest 

icra kılınmış idiğü berâ-yı malumat marûzdur.  

Fi 23 Haziran Sene (1)310  

Sivas Valisi Halil   

 

Karahisar’da bulunan Ermeni murahhasa vekili hareketleriyle 

dikkat çektiği için incelemeye alınmış ve Dördüncü Ordu Müşiri Zeki 

Paşa tarafından hakkında rapor hazırlanmıştır. Buna göre murahhasanın 

İngiltere’de okuduğu bu nedenle İngilizce de bildiği belirtilmiştir. Tanil 

Çavuş’un ifadelerinden hatırlayacağımız gibi Ermeni çetelerini 

İngiltere’nin organize ettiği ve teşkilatlandırdığı değerlendirildiğinde 

murahhasanın İngiltere’de bulunduğu süre içinde nasıl temasları olduğu 

da muammadır.   Zaten bir sonraki belgede Soran Efendinin suçlu 

bulunduğu belirtilmiştir. 

 

Aynı zamanda Karahisar-i Şarki İdare Meclisi üyeside olan ve 

Ermeni ileri gelenlerinden olduğunu belirten Soran Efendi’nin Rumların 

iddiaları üzerine yerel mahkemece yargılanarak suçlu görüldüğü 

anlaşılmaktadır. Suçun mahiyetine ilişkin bilgi verilmemekle birlikte 
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Soran Efendi’nin kendi ifadesiyle iftira sonucu yargılanmak durumunda 

kaldığı anlaşılmaktadır. 

 

En önemli husus da yerel mahkemelere olan güvensizliğini 

belirtmesidir. Öyle ki beni nerede yargılarsanız yargılayın ama 

bulunduğum mahalde yargılamayın demektedir. Öte yandan II. 

Abdülhamid dönemine denk gelen olayda sarayın nasıl bir adalet arama 

mercii olduğu da ibretliktir. Gayr-ı müslimler tarafından da güvenilerek 

yardım talep edilecek son merci olarak hak aranabilmektedir. Öyle 

anlaşılıyor ki bu hak aramalar karşılığını bulmaktadır ki sığınılacak bir 

merci olarak görülmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 160, Gömlek No: 45, Tarihi: 

21 Ca 1312 (20 Kasım 1894), Karahisar-ı Şarki murahhasa vekili 

hakkında Dördüncü Ordu Müşiri Zeki Paşa’nın raporu. 

 
Yıldız Sarayı Hümâyûnu 
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Dördüncü Ordu-yu Hümayun Müşiriyetinden Şifre 

Cevap. Fi 29 Teşrin-i evvel Sene 1310 Karahisar-i Şarki 

Murahhasa (Ermeni Piskoposu) Vekili Soran Efendi hakkında tahkikat 

icra olunmak üzere ber-mantuk emr ü ferman-ı hümâyûn-ı mülükâne 

me’mur-ı mahsus i’zam kılınmış idi. Taraf-ı bendekânemden arz-ı atabe-

i ulya kılınmak üzere mafiyü’z zamiri (içini, vicdanını) bi’z-zat abd-ı 

memlüklerine ifade etmek emelinde bulunduğundan bahisle merkez 

ordu-yu hümâyûna geldi. Merkûm Karahisar-i Şarki’de sekenesi 

(oturanları) İslam ve Ermeniden mürekkep (oluşan) bir köyde sakin 

olduğu ve İslamların kendisine muhib (dost) olub Ermenilerin ekseri 

sevmedikleri ve mütearif meczûbiyetle (başkasının tesiriyle hareket 

ettikleri bilinen) bulunduğu tahkikat-ı vakı’adan ve kendisi atmış beş 

yaşında bir adam olub Türkçe okuyub yazdığı ve vaktiyle İngiltere’ye 

tahsile gittiği içün İngilizce de bildiği ve fi’l-hakika hafif meşreb olduğu 

anlaşılmıştır. Devletine sadık olub Ermenilerin kendisine düşman 

bulunduğu ve sair bir takım ifadat-ı mühimmede bulunmuş ise de şayân-

ı dikkat ve i’tibar olabilecek ifadesi ancak Ermeni Patrikhanesi Ermeni 

erbab-ı şerâret (şerlilik) ve mefsedetini hükümetlere ihbar ve sadakatini 

izhar eden ruhban ve papas murahhasaları birer bahane-i nâ-meşru’ ile 

isnad-ı töhmed ederek azl ve perişan etmekde olduğu ve geçende 

alenen neşr ve ta’mim ettiği bir emr-name de reis-i ruhaniler Ermeni 

havane (hainler) ve fesedasına sokularak efkâr-ı fesadiyelerine kesb-i 

vukuf ile hükümetlere ihbar ve bu suretle Ermeni hainlerinin Ermeni 

milleti sadıkası içerisinden çıkarılarak sadakat izhar olunması muharrer 

olub hakbuki bu neşriyat-ı aleni sadakat ihanet arasında külliyen teba’ud 

ve selb-i emniyeti mucib bulunduğu ve me’mur ve ruhaniler ise zaten 

patrikhanenin erbab-ı sadakat hakkındaki su-i fikr ve mükâfatını ve ale’l-

husus Ermeni eşirra ve eşkıyasının dahi kendilerine olan su-i kasdlarını 

emsali delaletiyle bildikleriçün maddi ve manevi derkâr olan te’sirlerine 

karşu ta’yin hatta hareket edemeyerek şaşırub kaldıkları ifadesinden 

ibarettir. Atabe-i Ulya-yı Cenâb-ı Zillullahiye telgrafla arz-ı müracaat 
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eylediğinin ve biz-zat abd-ı mülğklerine ifadede bulunmak üzere buraya 

geldiğinin sebebi ise mutasarrıfın Karahisara yeni geldiğinde mutasarrıf-

ı şişman olduğuçün güya mutasarrıf büyük memleket küçük deyu 

tefevvüh de (olur olmaz konuşmakda) bulunduğunu erbab-ı garez 

mutasarrıfa ihbarla hakkında mutasarrıfın hiddet-i iğbirarını celb 

eylediklerinden (çok kızgınlığını çekerek) dolayı kendisini Ermeni erbab-

ı mefsedesinin harekât-ı melanetkârânesine zimedhal (dâhil) tutularak 

bu suretle vali kaim-makamın dahi garez ve iğbirarına (gücenme, 

kırgınlık) hedef olduğuçün bunlara emin olamadığını ve Sivas Divan-ı 

Harb-i arefesinde ise adam kamçılamak ve iğnelemek gibi işkenceler icra 

eylediğini istihbar edüb kendisi bu yaşında böyle işkencelere 

dayanamayacağını ve sadakatinden emin olduğuçün Sivas vilayetinden 

başka herhangi mevki’ ve muhakemede olursa muhakemeye hazır 

olduğunu ve muhakeme edilmedikçe avdet edemeyeceğini ağlayarak 

ifade etmiştir. Halbuki kendisinin buraya vürudundan beri hafiyeler 

vasıtasıyla tecessüs edilen ahval ve harekâtına nazaran burada fikr-i 

mefsedet (fenalık) taşıyan Ermenilerle ihtilat ve münasebette 

bulunduğu anlaşıldığına karyesi ahali-i İslamiyesinin kendisine muhib 

(dost) oldukları sahih olsa bile bunlar köylü ve sadedil adamlar 

olduklarıçün bunların muhabbeti merkumun masumiyetine bir burhan-

ı kâfi olamayacağı gibi suret-i ifadesindeki iğtişaşat (kargaşalık) ve 

mühmelatın (anlamsız boş sözler) hall-i şeyhuhet (ihtiyarlık) ve 

meczubiyetinden (başkasının tesirinde kalmasından) ziyade eser-i 

mefsedet (fenalık eseri) olması me’mul-ı kavi (daha sağlam ihtimal) 

idiğünden (olduğundan) maznuniyeti (sorgusu) hasebiyle iadesi Sivas 

vilayetinden bildirilmiş olduğundan ve hakkında icra edilen tahkikat dahi 

bâlâda arz kılındığından hâl ve şânına ve sibâk-ı ifade ve istid’asına 

nazaran hakkında olunacak muamele menut-ı re’y ve ferman-ı âlidir. Ol-

babda.  

Fi 8 Teşrin-i Sani Sene 1310 
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Yaver-i Ekrem Hazret-i Şehriyâri ve Dördüncü Orduyu Hümâyûn Müşiri 

Kulları Zeki 

 

Arşiv Fon Kodu: Y. PRK. MYD. Dosya No: 15, Gömlek No: 80, 

Tarihi: 26 Cemaziye’l-Evvel 1312 (25 Kasım 1894), Konu Özeti: Şarki 

Karahisar Murahhasa Vekili Soran Efendi’nin mahallece suçlu görülüp, 

kendisinin ifadesi ile ilgili cevabi telgrafnamesi hakkında. 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0024.jpg
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Yıldız Saray-ı Hümâyûnu 

Dördüncü Orduyu Hümâyûn Müşiriyetinden Şifre 

 

Fi 7 Teşrinisani Sene (1)310 Karahisar-i Şarki Murahhasa 

Vekili olub mahallince maznun bulunan (şüpheli) ve kendü arzusuyla 

buraya gelen Soran Efendi’nin hakkındaki tahkikatla ifadat-ı vakıası Fi 7 

Teşrinisani sene (1)310 tarihli telgrafname-i cevabi-i bendekânemle arz-

ı hâk-i pâ-yi âli kılınmışdı. Tekrar celb ve mahallesi hükümetlerinde 

kendüsüne saye-i şahânede hiçbir vakitde hakaret olunmayacağından 

bahs ve bir hüsn-i muamele ile avdet-i lüzumu tebliğ olunmuş ise de 

Ermeni   mu’teberânının   münasebatıyla bazı Rumların  ifsadat  ve 

tezvirat-ı (söze yalan karıştırma) garazkerânesi üzerinebi-gayr-i hâk 

hükümet-i  mahalliyece  hedef-i  maznuniyet  edilmiş (zan edilmiş) 

olduğunu ve kendisi patrik vekâletiyle umûr-ı murahhasalığına  me’mur 

olub  Papas ve ârî bir  ruhayan sınıfından bulunmağla beraber meclis 

idare-i livanın aza-yı tabii’yesinden bulunduğunu ve ağraz-ı 

şahsiyeden ve sırf iftiraazviyatdan (yalanlardan) ibaret bulunan 

maddenin Karahisar’ca kemâ-yelik (gereği gibi) fasl u ru’yet edilmek 

istenilmeyeceği cihetle o havalide icra edilecek isticvayı (sorgulama) 

mahzur ve garezden salim olmayacağını ve kendisi ise men ve bi-

kes olub bi-gayr-i hâk sefalet ve hakarete tahmile tabaver (güçlü, 

dayanıklı) olamayacağını ifade ve oraca sairler hakkında derdest olan 

tahkikatın neticesine kadar burada bulunmaklığını ve lede’l-iktiza 

Erzincan mahkemesinde isticvab (sorguya çekmek, cevap istemek) ve 

andan (ondan) sonra Sivas hükümetinden başka her hangi mevki ve 

mahkeme olursa olsun muhakeme edilmesini ağlayarak ulüvvi 

(büyüklük,yücelik) merhamet ve ma’delet-i (adalet) seniyyeden 

istid’a eylemişdir. Bu hale ve mürûr-ı hasenât sabika-i abidâneme 

nazaran hakkında olunacak muamele her halde merhûn-ı re’y-i ve 

ferman-ı isâbet ünvân-ı âlidir. Ol-babda. 

Fi 13 Teşrinisan-i-Sene (1)310 (25 Kasım 1894) 
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Yaver-i Ekrem Hazreti Şehriyâri ve Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn 
Müşiri Kulları Mehmet Zeki 
 

Aşağıda bulunan 1895 tarihli belgeler Ermeni olaylarının 
kışkırtılarak Osmanlı Devletinin nasıl zor durumda bırakılmak istendiğini 
göstermesi bakımından ilginç örneklerdir. 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. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..A…HUS. Dosya: No: 322, Gömlek No:  106, 
Tarihi: 1312 N (Ramazan) 29 (26 Mart 1895), Konu Özeti: Estiya 
gazetesinin mel’anetkârane bir makale ve Karahisar’da Ermeniler 
hakkında kıtal vuku’u bulduğuna dair bir de telgrafname derc ettiğini 
Osmanlı Atina sefirinin bildirdiği. 
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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 

http://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. 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0045.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0061.jpg
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Hu 

Estiya Gazetesinin Efrenci Mart’ın yirmi üçüncü günü akşamki 

nüshasına “Daily News” Gazetesi’nin 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-zade Ahmet Cevat Paşa) 

 

 
 

http://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. 

 

Ermeniler ayaklanarak Müslümanlara ateş açınca bu olayın 

doğurduğu infiale ve tepki neticesi karşılıklı mukatele (vuruşma) 

yaşanmıştır. Bunun neticesinde de her iki tarafdan ölenler olmuştur. 

Arşiv Fon Kodu: Y.MTV. Dosya No: 130, Gömlek No: 141, Tarihi: 

14 Cumâde’l-ûlâ Sene 1313 (2 Kasım 1895), Konusu: Karahisar’da bir 

Ermeni’nin Müslümanlara tabancayla ateş açmakla başlayan 

olaylarda her iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu. 
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Makam-ı Ser-askeri Mektûbî Kalemi Hususi 

Ermenilerin Karahisar’da dahi ika’ eyledikleri şuriş hakkında 
Dördüncü Ordu’yu Hümâyûn-ı Müşiriyet-i Celilesi’nden mevrud 
telfrafnamenin sureti meşmul-i nigah-ı âlî buyrulmak üzere leffen arz u 
takdim kılınmış ve men’-i tekerrür-i şuriş ve muhafaza ve idame-i asayiş 
emrinde takayyüdat-ı kâmile icrası zımnında müşiriyet-i müşarün-
ileyhaya tebligat-ı cevabiye ifa ve Bâb-ı Âli’ye de malumat i’ta olunmuş 
olduğunun muhat-ı ilm-i âlî buyrulmak üzere arz u izbârına ibtidar 
kılındı. Ol-babda emr u irade efendim hazretlerinindir. 

Fi 14 Cumâde’l-ûlâ Sene (1)313 ve fi 21 Teşrin-i evvel Sene (1)311 (2 
Kasım 1895) 
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Hû 

Makam-ı Ser-askeri Mektûbî Kalemi Hususi 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiri Zeki Paşa Hazretlerinden mevrud 

19 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 tarihli telgrafnamenin halli suretidir. 

Karahisar’da şehr-i hâl-i Rumi’nin on beşinci Pazar günü saat on 

buçuk raddelerinde bir Ermeni tarafından ahali-i Müslime miyanında 

rovelver endaht edilmesinden dolayı galeyana gelmiş olan ahali devriye 

kolları ve jandarma ve saire tarafından dağıdılmış iken Taş Han ve 

kilisede müctemi’ Ermeniler tarafından isti’mal-i silah ve gecenin 

takarrübünde Ermenilerin endaht ettikleri eslihadan dolayı ahalinin 

dağıdılmasına muvaffak olunamadığından otuz hane yağma ve 

Ermenilerden dahi bir hane kasden ihrak olunmuş ve kasabaya civar bazı 

Ermeni karyelerinde dahi ahali-i Müslime tarafından bazı mertebe 

zayiat ve telefat getirilmiş olduğu ve bu sırada tarafeynden vuku’ bulan 

telefat ve mecruhinin mikdarları ba’dehu bildirileceği Karahisar redif 

Binbaşılığı’ndan mevrud telgrafnamede iş’ar olunduğu ve vukuatın 

neticesi cevabının vürudunda arz olunacağı ve mugayir-i rıza-yı âlî ahval 

vuku’una meydan verilmeyerek istikrar-ı asayiş esbabının istikmali 

binbaşı-i muma-ileyhe tebliğ olunduğu ma’ruzdur. 2 Kasım 1895  

1895 yılında yaşanan hadiseler yatıştırılsa da Ermeniler 

silahlanmaktan ve çatışma ortamı aramaktan vaz geçmemiştir. 

Bunlardan biri 1896 yılında Karahisar’da yakalanmıştır. 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 3, Gömlek No: 37, 

Tarihi: 15 (Za) Zilkade 1313 (28 Nisan 1896), Konusu: Karahisar-ı 

Şarki'de Ermeni milletinden Şaki Kokas'ın silah ve cephaneleriyle 

birlikte yakalandığı. 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Karahisar-i Şarki’nin Ermeni milletinden ve nice İslamları katl 

iden (öldüren) maktul Tanil’in (yoksa Danyal mı) arkadaşlarından olub 

idamla mahkûm eşkıya-yı meşhureden Ruletda oğlu Kokas’ın bugün nisa 

(kadın) elbisesiyle atlu olarak hanesine geldiği hafiyyen haber alınmağla 

merkûmun derhal bir aded Ruskarı tüfenginin ve yüz otuz fişeng ve bir 

aded kırma Rovelver ve otuz aded Rovelver fişengi ve bir dane de kama 

ile beraber bir gûna fenalığa meydan verilmeksizin saye-i tevfikat-vaye-

i hazret-i hilafet-penâhide ihafe-i himem-i celile-i nezaret-penâhilerinde 

der-destle taht-ı tevkife ve tahkikate devam edilmekde bulunmuş 

olduğu marûzdur. Ferman.  

Fi 15 Nisan Sene (1)312 Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Hakkı  

 

 Ermeni komita üyelerinde yakalanan silah ve patlayıcıların 

yanında muhtelif yazılı dökümanda ele geçirilmiştir. Bu yazılı 

dökümanların çoğu yurtdışında basılarak aynı silah ve cephanede 

olduğu gibi kaçak yollarla Anadolu’ya getirilerek dağıtılmakta ve 

sempatizan oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M..Dosya No: 9, Gömlek No: 67, 

Tarihi: 1314 Muharrem 29 (10 Temmuz 1896), Konusu: Karahisar-ı 
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Şarki'de yakalanan bir Ermeni çetecide ele geçirilen Ermenice muzır 

şarkının tercümesinin gönderildiği. 

 
 

Zabtiye Nezaret-i Celilesine Tezkere-i Aliye 

29 Muharrem sene 314 / 29 Haziran sene 312 (11 Temmuz 1896) 

Ermeni eşkiyasından Tanil Çavuş’un avanesinden olub Karahisar-

i Şarkice hanesinde der-dest edilen cani Kokas’ın muhtefi (gizlendiği) 

olduğu mahalde zuhur eyleyen Ermenice muzır-ı şarkının Sivas vilayet-i 

aliyyesinden ba-tahrirat irsal olunan tercümesi tahrirat-ı mezkûre ile 

beraber bera-yı malumat (bilgi için) Tesri’-i Muamelat Komisyonu 

ifadesiyle leffen irsali savb-ı ali-i asafaneleri kılınmağla ol-babda     

 

 Bir evde toplandıkları haber alınan Ermeni eşkıyasının 

tutuklanması için girişimde bulunulmuştur. Ermeni eşkıyasının 

bulunduğu ev ise Leblebicioğlu olarak bilinen zengin bir Ermeninin 

evidir.  

 

Arşiv Fon Kodu: HR. SYS. Dosya No: 2792, Gömlek No: 31, 

Tarihi: 17 Ekim 1896, Konu Özeti: Karahisar-i Şarki’de bir evde olduğu 

haber alınan dokuz Ermeni eşkıyasının yakalanıp tutuklanması ile ilgili 

yazışmalar. 
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Dâhiliye Nezâret-i Celilesi’nden Fi 28 Eylül Sene (1)312 (10 Ekim 

1896) tarihiyle Hariciye Nezâret-i Celilesi’ne mevrud tezkirenin 

suretidir. 

 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

 

Karahisar-i Şarki’de Leblebicioğlu Haci Beğ’in hanesinde muhtefi 

(gizlenmiş) oldukları haber alınan dokuz nüfus Ermeni eşkıyasının 

üzerlelerinde Martini (tek kurşun atan bir tüfek) ve Şişhane (namlusu 

altı yivli top veya tüfek) ve Rovelverle (altı patlar denilen tabanca) hayli 

cebhane komite elbisesi ve evrak-ı muzırra bulunduğu halde suret-i 

mahsusada hazırlanmış bir mahzen derûnunda saye-i kudret-vaye-i 

hazret-i hilâfetpenâhide bilâ vukûat çıkarıldığı ve tahkikat-ı lazımeleri 

der-dest icrâ bulunduğu Sivas vilayetinden ba-telgraf bildirilmeğle 

tesri’-i mâlûmat komisyonu ifadesiyle i’ta-yı mâlûmata ibtidar kılındı. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

 

Yakalanan eşkıyanın sorgulanarak yapılmak istenilen faaliyetler 
hakkında bilgi edinilmesi söz konusu iken sorgulamayı yapacak olan 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

877 
 

savcının değiştirilmesi talebi söz konusu olmuştur. Belgede Savcı Münir 
Efendi’nin kötü niyetli olduğu belirtilerek ona güven duyulmadığının 
belirtilmiş olması geçmişte de vukuatı olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Fon Kodu: Y. PRK. UM. Dosya No: 36, Gömlek No: 15, Tarih: 

1314 Ca 18 (25 Ekim 1896), Konu Özeti: Karahisar-i Şarki’de derdest 
olunan Ermeni eşkıyasının sorgulanması. 

 
Yıldız Sarayı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 

Sivas Vilayetinden Şifre Telgrafnâme 
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Karahisar-i Şarki’de derdest edildiği (yakalandığı) evvel ve âhir 

arz ve iş’âr olunan Ermeni eşkıyası hakkında mahalli adliye 

müstantikliğince tahkikat icra edilmekte olub ancak müstantik Münir 

Efendinin zaten su-i’niyet ile kesb-i istihar eylediği cihetle işbu 

tahkikatda da mahsus olan bazı muamelat ve teşebbüsat-ı menfaat-

perestanesi kendisinden külliyen emniyeti selb ettiğinden ve 

maslahatın ehemmiyetinden bahisle mezkûr tahkikatın diğer bir 

müstantik ta’yini ile ana icra ettirilmesi ve müstantik muma-ileyhin dahi 

tebdili (değiştirilmesi) Karahisar-i Şarki mutasarrıflığından ba-telgraf 

bildirilmesi ve tahkikat-i mezkûrenin mahalli mahkemesince ta’yin 

olunacak diğer bir müstantiğe tevdiiyle adil ve hâk dairesinde ifa 

ettirilmesini ve her hale mugayir rızâ-yı âlî hale meydan verilmemesi 

cevaben yazılmış olmağla ve Karahisar Şarki’nin ehemmiyeti ve ale’l-

husus şu zamanda me’murin erbâb-ı emniyet ve istikametden olması 

lüzumu mütezammın arz ve izâh bulunmağla müstantik muma-ileyhin 

biran evvel tebdili (değiştirmek) ile yerine muktedir (kuvvetli, becerikli) 

ve müstakim (doğru) birinin ta’yin ve i’zamı (göndermek) esbabının 

istihsâli dâhiliye nezaretine iş’ar kılınmış olduğu maruzdur. Ferman.  

Fi 13 Teşrinievvel sene (1)312 (25 Ekim 1896)  

Sivas Valisi Halil 
 

Karahisar-i Şarki’de Ermeni eşkıyası üzerinde yakalanan kötü 

amaçlı belgelerden ve bunlara ilişkin soruşturma ile yazışmalardan 

bahsedilen belgelerde Ermeni çetelerinin hal ve hareketlerine ilişkin çok 

önemli bilgiler bulunmaktadır. 

 

İlk belge-mektup yandaşlarını teşvik etmeğe yönelik olarak 
yazılmıştır. Burada dikkat çeken hususlar kendileri gibi 
düşünmeyenlerin ihanetle suçlanması ile İslami bir kavram olan şehitlik 
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tanımının kendileri için de kullanılmış olmasıdır. Ayrıca isyana teşvik 
vardır. 
 

Diğer otuz bir maddeden oluşan talimatnamenin ilk maddesini 
okuyunca toplum yarına kurulan bir derneğe üye seçiliyor 
zannedilmektedir. Ancak sonraki maddelerde çete üyelerine ne 
yapmaları, neyi yapmamaları gerektiği anlatılmaktadır. Burada hükümet 
görevlilerinin dağa kaldırılıp öldürülmesinden, yolcuların ve postaların 
soyulmasına, erzak depolarının yağmalanmasına kadar talimat 
maddeleri bulunmaktadır. İncelediğimiz diğer belgelerde gördüğümüz 
Müddei-i Umuminin (Savcı) kaçırılarak öldürülmesi, yolcuların 
soyulması ve öldürülmesi hep bu talimatlar çerçevesinde yapılmış 
olmalıdır. 
 

Diğer belgeler yapılan tahkikata ve yapılan yazışmalarla ilgilidir. 
Bunlarda da önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 20, Gömlek No: 101, 
Tarihi: 22 (Ca) 1314 (29 Ekim 1896), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de 
yakalanmış olan Ermeni fesatçıları hakkında yapılan tahkikattaki 
müstantığin güvenilir birisi olmadığı ve değiştirilmesi talebi. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine mmevrud 

telgrafname halli 

Karahisar-i Şarki’de der-dest edildiği evvel ve ahir arz ve iş’ar 

olunan Ermeni eşkıya hakkında mahalli adliye müstantikliğince (sorgu 

hakimliğince) tahkikat icra edilmekde olub işbu tahkikatde de mahus 

olan bazı muamelat ve teşebbüsat-ı mefsedet-i perestanesi kendisinden 

emniyeti külliyen selb ettiğinden (noksanlaştırdığından) ve maslahatın 

ehemmiyetinden bahisle mezkûr tahkikatın diğer bir müstantik (sorgu 

hakimi) ta’yini ile ana icra ettirilmesi ve müstantik muma-ileyhin dahi 

tebdili (değiştirilmesi) Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından bi’t-tebligat 

bildirilmiş ve tahkikat-ı mezkûrenin mahal mahkemesince ta’yin 

olunacak diğer bir müstantiğe tevdiiyle adl ve hak dairesinde ifa 

ettirilmesi ve her halde mugayir-i rıza-yı âlî hale meydan verilmemesi 

cevaben yazılmış olmağla ve Karahisar-i Şarki’nin ehemmiyeti ve ale’l-

husus şu zamanda me’murinin erbab-ı emniyet ve istikametden olması 

lüzumu müstağni-i arz ve izah bulunmağla müstantik-i muma-ileyhin bir 

an evvel tebdili ile yerine muktedir ve müstakim birinin ta’yin ve i’zamı 

esbabının istihsali marûzdur.  

Fi 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)312 (25 Ekim 1892) Halil     

 
Ermenilerce kutsal kabul edilen Ecmiyazin Kilisesi 
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Hû 

Adliye ve Mezahib Nezareti Sicil-i Memurin Müdürlüğü 247 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletkü Efendim Hazretleri, 

 

17 Teşrin-i-evvel Sene (1)312 tarihli ve üçyüzsekiz numrulu 

tezkere-i aliyye-i asâfânelerine cevabtır. Karahisar-i Şarki’de der-dest 

edilen Ermeni fesedesine aid tahkikatın mahalli müstantiğinin haiz-i 

emniyet olmadığı beyanıyla diğer bir müstantiğe tevdi’i mutasarrıf-ı 

livanın iş’arına atfen makam-ı vilayetden mahalline tebliğ ve izbar 

olunmuş ise de liva-i mezkûrda müstakil müstantik bulunmasına ve 

tahkikat-ı mezkûrenin diğer bir müstantiğe tevdi’i esbab-ı kanuniyenin 

vücuduyla beraber usul-ı müttehazesi vechile cereyan etmek icab 

edeceğine nazaran mutasarrıf-ı livanın bu babdaki iş’arı derece-i 

kifayede olmayacağı gibi tahkikatın buna binaen diğer müstantiğe 

tevdi’i dahi kanun haricinde bir muamele olduğundan ahkâm-ı 

kanuniyeye tevfiken ıslah-ı muamele ile beraber müstantik-i muma-

ileyhin dermeyan olunan ahval-i na-marziyesi hakkında heman icra-yı 
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tahkikat-ı mükemmele ile neticesinin iş’ar ve evrakının dahi tesyar 

olunması hususu telgrafla Sivas istinaf müddei-i umumiliğine tebliğ 

edilmiş ve alınacak cevabe göre müstantik-i muma-ileyh hakkında 

muamele-i mukteziyenin icrası der-kâr bulunmuş olmakla badema 

ahkâm-ı kanuniye hilafında bu gibi muamelata meydan verilmemesi 

zımnında vilayet-i müşarün-ileyhaya tebligat icrası hususuna himem-i 

âlî-i asâfâneleri der-kâr buyrulmak babında irade hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  

 

Fi 10 Cemaziye’l-ahire Sene (1)312 ve fi 4 Teşrin-i-sani Sene (1)312          

 
Sivas Vilayet-i Aliyyesine 

22 Cemaziye’l-evvel Sene (1)314 ve fi 16 Teşrin-i-evvel Sene (1)312 

(29 Ekim 1896) 
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Karahisar-i Şarki’de der-dest edilen Ermeni fesedesine hakkında 

icra kılınmakda olan  tahkikatın mahalli müstantiğinin haiz-i emniyet 

olmamasından dolayı diğer bir müstantiğe tevdi’i Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıflığından bildirildiği beyanıyla müstantik-i muma-ileyhin bi’t-

tebdil yerine muktedir birinin ta’yini hakkında varid olan 13 Teşrin-i-

evvel Sene (1)312 tarihli telgrafname-i aliyyeleri üzerine keyfiyyet Tesri-

i Muamelat Komisyonu kararıyla Adliye Nezaret-i Celilesi’ne yazılmışdı. 

Bu kere cevaben alınan tezkerede liva-i mezkûrda müstakil müstantik 

bulunmasına ve tahkikat-ı mezkûrenin diğer bir müstantiğe tevdi’i 

esbab-ı kanuniyyenin vücuduyla beraber usul-ı müttehazesi vechile 

cereyan etmek icab edeceğine nazaran mutasarrıf-ı livanın bu babdaki 

iş’arı derece-i kifayede olmadığı gibi tahkikatın buna binaen diğer 

müstantiğe tevdi’i dahi kanun haricinde bir muamele olduğu cihetle 

ahkâm-ı kanuniyeye tevfikan ıslah-ı muamele ile beraber müstantik-i 

muma-ileyhin dermeyan olunan ahval-i gayr-imarziyyesi hakkında 

heman icra-yı tahkikat-ı mükemmele ile neticesinin iş’ar ve evrakının 

dahi tesyar olunması telgrafla vilayet-i aliyyeleri istinaf müddei-i 

umumiliğine tebliğ edildiğinden ve alınacak cevabe göre müstantik-i 

muma-ileyh hakkında muamele-i mukteziyenin icrası derkâr olarak 

badema ahkâm-ı kanuniye hilafında bu gibi muamelata meydan 

verilmemesinin vilayet-i aliyyelerine tebliği gösterildiğinden mezkûr 

komisyon ifadesiyle bile iş’ar-ı keyfiyyete mübaderet kılındı ol-babda.   

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 27, Gömlek No: 58, 

Tarihi: 2 N 1314 (4 Şubat 1897) Konu Özeti: Karahisar-ı Şarki’de 

yakalanan Ermeni eşkıyasının üzerinden çıkan Ermeni çetelerinin hal 

ve hareketlerini mübeyyin talimatname ile muzır mektubun Sivas 

Vilayeti’nden gönderildiği ve bu muzır evrakların münderecatı 

hakkında tahkikat icrası. 
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Sevgili biraderlerim, 

Evvela sizlerin halinizi sualden sonra ümid ederim rahatsınız. 

Gelelim kalemin sade ve saf hissiyatını beyan ederim. Sizin ikbalinize 

mutabık ikbal ile ki alçak millet-daşlarımızın kalplerinin bozukluğundan 

ileri gelmiş olan gammazlıkları semeresi sizin önünüze a’la bir meydan 

açıyor ki o meydan içinde yuvarlanmaktasınız sevgililerim bununla 

beraber önünüze gelen her müşkilat ve vukuatlarla uğraşmayasınız 

şehid kardaşlarınızın muhabbeti vatan ve milletin muhabbeti ümidini 

yardımcı tutarak omuzlarınız üzerine ağırlaşmış olan yükü taşımalısınız 

ki her daim size kulaklarınızın altından bağırıyor intikam, intikam bizim 

alnımızın yazısıyla uğraşmayız birisini yahud ölümümü kendimize esas 

ittihaz ederek artık yiğit olunuz ey benim yiğit millet-daşlarım 

konuşunuz sizin alnınızın üzerine parmakla vaz’ edilmiş olan mukaddes 

nişanın tahkir etmeyiniz ki Ermenistan’ın her bir tozlarını bizim 

ecdamımız kan damlalarıyla satın almıştır. Bizim içün kurban olmuş ve 

geçmiş olan acılar bizi abluka edüb uyku ve uyanık halinde bizi 

korkutmasın. Bizim mağlubiyetlerimizi birisi va’z etse bile bu halleriniz 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00111.jpg
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içerisinde o va’z ve nasihat bizi müteessir etmeğe kadir olamaz her bir 

halinizde muvaffakiyet temenni ederim. 

Sizin sadık biraderiniz. 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00218.jpg
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1. Bend: Eşkıya çetelerine onlar dâhil olabiliyorlar ki evvela hali ve etvarları 

(davranışları) temiz lekesiz olmalıdırlar ikinci serhoşlukdan 

zanparalığından ve mugayir-i ahlak hallerinden vaz geçmelidirler. 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0035.jpg
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2. Bend: Eşkıya çetelerine dâhil olan fırkaya emin ve bu nizamnamenin 

cümle-i mündericatına tabiyyet etmek içün kendi silah ve namus 

üzerine yemin etmeli. 

3. Bend: Eşkıya çetelerine dâhil olan Ermeni evvel emirde her bir işkence 

ve sefaletleri ve ölümü kabul etmeli ve fırka gidişatına sadık kalmalıdır. 

Eşkıya Çetelerinin Teşkili 

4. Bend: Eşkıya çete çetesi ekall (en az) yedi a’zadan mürekkeb olmak 

şarttır. 

5. Bend: Her bir çetenin bir reis ve bir muavini olacaktır. 

6. Bend: A’zalar intihabıyla (seçmek, beğenmek) tayin eder, kendi reis ve 

muavinlerini. 

7. Bend: Reis ve muavin intihabı (seçimi) zamanında aza içerisinde ne vakit 

ki ittifak ve ekseriyet hâsıl olmazsa ol zaman çetenin sureti hareketini 

kumanda ve ta’yin edecek idare meclisi mezkûr reis ve muavini intihab 

ve ta’yin eder. 

8. Bend: Yeni a’za alındığında çetenin ve idarenin içerisinde müttefiku’l-

efkâr olmaları lazımdır. 

Efkâr (düşünceler) ve ef’al (fiiller, işler) 

9. Bend: Çetenin hatt-ı hareketi iyi ve namuslu olmalıdır. 

10. Bend: Şahsiyet üzerine intikam almak katiyyen memnu’dur (yasaktır). 

11. Bend: Her kimse ki menfaat-ı zâtiye fikriyle çeteye dâhil olur ise o 

fikirden vaz geçmelidir. Eğer girince hareketsizlik ve sahtekârlık yaparsa 

reis ve muavininin tensibiyle hilekârlığı tebeyyün ettikten (anlaşıldıktan) 

sonra idam cezasıyla te’dib olunur (cezalandırılır). 

12. Bend: Çete bulunduğu yerde ne vakit görürlerse ki Ermenileri yabancılar 

tarafından her bir muamelatta mümanaat (mani olma) ve takibat 

görüyorlar mütecasirlerini yine terbiye edilebilir. Şu kadar var ki büyük 

bir fenalık zuhur etmeyeceğini anlarlar ise, 

13. Bend: Kötü ve haksız memurları dağa kaldırarak hükümetin ısrarını ve 

yedlerinde bulunan evraklarını talep etmeğe ve iftikası halinde onları 

öldürmeğe me’zundur. 
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14. Bend: Çete hükümetin buğday ve idame ambarlarını aç ve muhtaç 

bulunan ahalisinin önüne açabilir. 

15. Bend: Hükümet postasını dahi urmağa (vurmaya) mezundur. 

16. Bend: Yolcuları münferiden soymak memnu’dur. Ancak çetenin son 

derecede akçaya ihtiyacı görünüp de çete mezuniyet verildiği zamanlar 

müstesnadır. 

17. Bend: Ne zaman ki çete efradı düşmanla harbe tutuşur hiçbir efrad 

arkadaşlarını bırakıp harp meydanından kaçamaz. Eğer kaçan olursa 

firar eden efradı öldürmek lazımdır. 

18. Bend: ne vakit reis kaçmağa müsaade eder ise ol vakit firar olunabilir. 

19. Bend: Reis kendi efkârıçün çete efradının firarına müsaade edemez. 

Harpden kaçmakda namussuzluk ve zarar görüldüğünde meydan-ı 

muharebeden kaçmağa müsaade edemez ancak harp etmek tehlikeli ve 

faidesiz olduğunu görürse o vakit çetenin firarına mezuniyet verir. 

20. Bend: Neferler kâmilen kendi reislerine ita’at etmeğe mecburdurlar, 

aksi halinde reis tensib ettiği cezayı vermeğe serbesttir. 

21. Bend: Reisin bulunmadığı zaman yahud tehlikeye düçar olduğu zaman 

muavin muvakkaten o memuriyeti deruhte edebilir. 

22. Bend: Yolcu veyahut posta soyulduğu zaman çete efradı onlardan hiçbir 

şeyi üzerinde taşımaya hakkı yoktur. 

23. Bend: Şekâvetin vukuunda eşya ve nukud her ne hâsıl olursa çete efradı 

kendisine bir şey alıkoymayarak kâmilen reis vasıtasıyla idareye 

göndermek ve teslim etmek lazımdır. 

24. Bend: Şekâvet esnasında nukud ve eşya-yı saire zuhur eder ise hiçbir 

efrad keyfemâ yeşa’ (istediği gibi) kendi üzerinde taşıyamaz.  O gibiler 

muvakkaten taksim veya tertib olunması reise aittir. 

25. Bend: Her bir efrad silah talimine dikkat etmelidir. Silah ve sairesini 

dikkatle saklamalıdır. 

26. Bend: Çete efradı eğer dikkatsizlikle silah ve fişenklik sairelerini zayi 

ederler ise büyük mesuliyet altında kalırlar. 
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27. Bend: Çete efradından her kesim noksansız ve kendilerine tevdi’ olunan 

işi muvaffakiyetle icra ederler. Tabidir ki o gibilere şirket teşvikat ve 

taltifat icrasında bulunacaktır. 

28. Bend: Her kimle efrad içerisinde rahatsız(lık) ittifaksızlığa sebebiyetdir. 

Buradakiler tedip olunacaktır (cezalandırılacaktır). 

29.  Bend: Her kimle azaların bazı çete efradın fena-i efkârını ve namussuz 

hallerine vakıf olurlar ise çete riyasetine derhal malumat vermek 

lazımdır. 

30. Bend: Çete her hangi idare altında bulunursa onun emirlerini noksansız 

icra etmekle borçludurlar. 

31. Bend: Çete her nerede dahi daima idare ile muhabere etmesi lazımdır. 

 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Saye-i muvaffakiyet-vaye-i hazret-i hilafetpenâhide geçende 

Karahisar-i Şarki’de der-dest olunduğu evvel ve ahir arz olunan Ermeni 

eşkıyasının üzerinde zuhur eden evrak-ı muzırradan bi’t-tercüme 

mutasarrıflığından gönderilen ve Ermeni çetesinin hatt-ı hareketlerini 

muayyen (görülmüş, kati) bulunan otuz bir bendi şamil talimat ile muzırr 

bir mektubun tercümeleri sureti leffen arz ve takdim kılınmış olduğunun 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0047.jpg
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arzına ictisar kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 

emrindir.  

Fi 17 Cemaziyelevvel Sene (1)314 ve fi 12 Teşrinievvel Sene (1)312 (24 

Ekim 1896)  

Sivas Valisi Bende 

 
Adliye Nezaret-i Celilesi Cenâb-ı Âlisine 

Hariciye ve Zabtiye Nezaret-i Celilesine 

5 Cemaziyelahire Sene (1)314 / 30 Teşrinievvel Sene (1)312 811 Kasım 

1896) 

Saye-i muvaffakiyet vaye-i hazret-i hilafetpenâhide geçende 

Karahisar-i Şarki’de der-dest olunan Ermeni eşkıyası üzerinde eşkıya 

çetesinin hatt-ı hareketlerini mübeyyin zuhur edüb Sivas Vilayet-i 

Âliyyesinden ba-tahrirat gönderilen otuz bir bendi şamil ta’limat ile 

muzırr bir mektubun tercümeleri sureti tesri’-i mu’amelat komisyonu 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0051.jpg
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ifadesiyle berâ-yı mâlûmat leffen pişgâh-ı sâmi-i fehimânelerine takdim 

kılındı. Ol-Babda. 

Atufilerine / Hariciye ve Zabtiye 

Savb-ı âli-i asafânelerine irsal kılındı. Ol-babda. 

 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

5 Cemaziyelahir sene (1)314 tarihlü ve 3393 numerolu tezkire-i 

devletlerine cevabdır. Karahisar-i Şarki’de der-dest olunan Ermeni 

eşkıyası üzerinde zuhur edip Sivas Vilayetinden irsal olunan muzırr 

mektup ve saire kimden kime gönderilmiştir ve ta’limat kimler 

tarafından yazılıp irsal kılınmıştır ve beyan olunan eşkıya çetesi 

tamamen der-dest olunmuş mudur? Buralarının dahi tahkikiyle 

neticesinin iş’arına himmet buyurulması siyakında tezkire-i senâveri 

terkim olundu efendim.  

 

Fi 10 Cemaziyelahir Sene (1)314 ve fi 4 Teşrinisani Sene (1)312 (16 

Kasım 1896)  

Sadrazam 
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Sivas Vilayet-i Celilesine Telgrafname 7 Teşrinisani Sene (1)312 

12 Teşrinievvel Sene (1)312 tarihli tahrirat-ı aliyyeleri cevabıdır. 

Karahisar-ı Şarki’de der-dest olunan (yakalanan) Ermeni eşkıyası 

üzerinde zuhur eden muzırr mektub ve risaile kimden kime 

gönderilmiştir ve talimat kimler tarafından yazılıp irsal kılınmıştır ve 

beyan edilen eşkıya çetesi tamamen der-dest olunmuş mudur? 

Buralarının dahi bi’t-tahkik neticesinin iş’arı komisyon kararıyla 

mütemennadır (istenilen). 
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Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı’nın Fi 14 Teşrinisani Sene (1)312 

tarihli ve şifreli telgrafnamesi suretidir. 

Fi 13 Teşrinisani Sene (1)312 Ermeni eşkıyası üzerlerinde zuhur 

eden evrak-ı muzırra Hıncak Komitesinin Memâlik-i Mahrusâ-i 

Şahâne’deki şubeleri tarafından tertib ve teslih eyleyecek 

(silahlandıracak) eşkıya çetelerinin hareketlerine dair on altı bendi 

şamil ta’limat suretiyle Ermenilerin İslam aleyhine tahrik ve teşci’i 

(cesaretlendirme) muhtevi müteaddid şarkiler mecmuaları ve bu eşkıya 

meyanında geçen sene Refahiye’de ika-i şûriş (kargaşalık) hidmet eden 

ol-vakit tutulduğu halde her nasılsa mahallince firarı teshil edilen Burnaz 

oğlu Ardaşık nam şahsın Karahisar’da Ermeni cemiyet-i fesadiyesinin 

bidayet-i tesisinden (ilk kuruluşundan) kendisinin der-destine değin 

(yakalanmasına kadar) zabt ve tahrir eylediği vakayi-i siyasiyye 

sergüzeştini haki bir cüzdan ile üç kıt’a Hıncak gazetesi ve kimden 

olduğu bilinemeyen ve fakat eşkıya çetesine hitaben yazıldığı 

mündericatından anlaşılan mektub ile buna mümasil evrak-ı saireden 

ibarettir. Bu eşkıya çetesine gelince evvel ve ahir arz olunduğu veçhile 

bunların adedi elde edilen şekâvet ta’limatına muvafık tamamı dokuz 

neferden mürekkeb bir çete-i eşkıyadır. Bunlar esliha-i mükemmele ile 

mücehhez ve ifadat-ı mazbatalarından anlaşıldığı veçhile şekâvete 

mahya oldukları halde saye-i muvaffakiyet-vaye-i hazret-i 

hilâfetpenâhide bu yüzden hiçbir fenalık vukuuna meydan verilmeyerek 

der-dest edilmişlerdir (yakalanmışlardır). Dâhiliye Nezaret-i Celilesinin 

tamamıyla der-dest olunmuşlar mıdır sualinden maksad ne olduğu 

ma’lum değil ise de ehemmiyeti haiz olan bu çeteden ziyade şayân-ı 

dikkat mezkûr çete efradından merkûm Ardaşık’dan maadası (başkası) 

bi-kudret ayak takımından ibaret oldukları cihetle ne böyle kıymetli 

eslihayı tedarike ve ne de bir güne işsiz kalsalar maişetlerini te’mine 

iktidarları olmadığı kaziyesi iken daire-i istintakça iki maha karib icra 

edilmekte olan tahkikat yalnız eşkıyayı merkûmenin sathı bir 

ifadelerinin zabtından ve bilakis mezkûr şekâvet ta’limatı suret-i hatt-ı 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

895 
 

desti olduğu haber verilen Hushusyan livanın tahliye olunmasından 

ibaret kalub hatt-ı müstantikden mahsus olan bazı ahvali arz olunmasına 

ve alınan irâde-i cevabiyeleri üzerine bu işe mahkeme azasından biri 

müstantik-i mahsus ta’yin edilmiş olduğu halde ahiren Adliye Nezaret-i 

Celilesinden aslına irca’ olunmuşdur. Artık kullarınca yapacak bir şey 

kalmadığını arz eder ve şurasını da ilaveten beyana cür’et eylerim ki 

sâye-i veli-ni’met-i bi-minnet-i a’zamide ibrazına muvaffak olunan şu 

hidmet-i naçızânem hasbe’t-talı’ nazar-ı alide takdir buyurulmadığına 

şimdiye kadar emsaline tebliğ buyurulmakda olan mahzuziyet-i 

seniyyeye dair bir lutf-ı âliye nail olunamamakla müsbettir bu da 

hakirlerinin hasbe’l-meslek şaşalandırmak istemeyüb o sırada hey’et-i 

idarenin hâk-pâ-yi vilâyet-penâhilerine tanzim ve tahtim eyledikleri 

mazbata-i telgrafiyi bile telgrafhaneden aldırarak tasdik-i meydan 

verilmemiş ise de bu derece hidmet-i acizanemden ehemniyetsiz add 

olunması bi’t-tabi teessür-i çakerânemi mucib olmuştur. Tensib 

buyurulduğu halde işbu telgrafname-i çakerânemin aynen nezaret-i 

müşarün-ileyhaya irsali müsterhamdır, ferman. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki’de derdest olunan Ermeni eşkıyası üzerinde 

zuhur eden mükâtib ve evrak-ı muzırra ile eşkıya-yı merkumenin 

tamamen der-dest olunup olunmadığı hakkında istizahı (izah istemek) 

havi cevabname-i şeref varid olan fi 10 Teşrinisani Sene (1)312 tarihli 

telgrafname-i ali-i cenâb-ı nezaretpenâhileri üzerine bi’l-muhabere liva-

i mezbur mutasarrıflığından varid olan şifreli telgrafname-i cevâbî sureti 

leffen takdim kılınmış olmakla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

leh’ül emrindir.  

Fi 24 Cemaziyelahire Sene (1)314 ve fi 17 Teşrinisani Sene (1)312  

Sivas Valisi Bende 

 

 
 

Hariciye Nezaretine 7 Kanunievvel Sene (1)1296 tarihiyle Londra 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 1005 numerolu tahriratın 

tercümesidir. 
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183 ve 284 numerolu iki kıt’a tahrirat-ı aliyye-i 

nezaretpenahilerinde münderiç evamire imtisâlen Der-saadet’den 

mevrud bir mektub şeklinde olarak şehr-i hallin dördü tarihli İngiliz 

gazetelerine derc ettirdiğim bend leffen takdim kılındı. Londra ile 

eyalette intişar eden (dağıtılan) gazetelerin kâffesini bend-i mezkûri 

aynen veya kısmen derc etmişlerdir. İşbu neşriyat dört liradan ibaret bir 

masarif ihtiyarını (razı olmak) icap ettirmeyle meblağ-ı mezbûru 

bermu’tad (her zamanki gibi) sefaret-i seniyyenin şühûd-ı selase 

(üçüncü) hesabatı meyanına idhal (dâhil) edeceğim emr ü ferman 

hazret-i men-leh’ül emrindir. 

 

 
 

Hariciye Nezaretine 8 Kanunievvel Sene (12)96 tarihiyle Brüksel 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 256 numerolu tahriratın 

tercümesidir. 
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Ermeni fesadesi tarafından Sivas’da yeniden vukua getirilen 

tahrikata ve ahiren Karahisar-i Şarkid’e taht-ı tevkife alınan Ermeni 

haydutları üzerinde zuhur eden evrak-ı muzırraya dair geçen 

Teşrinisaninin yirmibeşi tarihli ve ikiyüzseksenüç ve ikiyüzseksendört 

numerolu iki kıt’a tahrirat-ı umumeyi asafaneleri reşide-i dest-i tazim 

oldu. İşbu tahriratda melfuf evrakda münderiç malumatdan layıkı 

veçhile istifade de tecviz-i kusur etmeyeceğim der-kârdır. Emr ü ferman 

hazret-i men-leh’ül emrindir. 

 
Hariciye Nezaretine 30 Kanunievvel Sene (12)96 tarihli Brüksel 

sefaret-i seniyyesinden varid olan 273 numerolu tahriratın 

tercümesidir. 

 

Ermeni fesadesinin yeniden memalik-i şâhânede ika-yı iğtişaşat 

maksadıyla irtikab ettikleri harekât ve tesvilat-ı fesad-ı cuyaneye dair 15 

Kanunievvel Sene (12)96 tarihli ve ikiyüz doksansekiz nımerolu tahrirat-
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ı umumiye-i nezaretpenâhileri melfufu olan zabtiye nezaret-i âliyyesinin 

tezkiresi suretiyle maan vâsıl dest-i i’zaz i’zaz olundu. Bunda münderiç 

evamire tevfikan ale’l-usul icra-yı icabında tecvize kusur etmeyeceğim 

derkârdır. Emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 
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Huzûr-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 

13 Şaban Sene (1)314 ve fi 5 Kanunisani Sene (1)312 (17 Ocak 1897) 

Karahisar-i Şarki’de der-dest olunan Ermeni eşkıyası üzerinde 

zuhur eden evrak-ı muzırra tercümelerinin gönderildiğine dair 

mukaddema Sivas vilayetinden alınan tahrirat ile evrak-ı mezkûrenin 

takdimine havi sebk eden iş’ar-ı hakiraneme cevaben şeref-tevarüd 

eden 4 Teşrinisani Sene (1)312 tarihli ve iki binyediyüzonbir numerolu 

tezkire-i sami-i cenâb-ı sadâretpenâhilerinde işbu muzırr evrak 

meyanındaki mektub saire geçen gece gönderilmiştir. Ve talimat kimler 

tarafından yazılıp irsal kılınmıştır? Ve beyan olunan eşkıya çetesi 

tamamen der-dest olunmuş mudur? Buralarının dahi tahkikiyle arz ve 

iş’arı emr u izbâr buyurulmasına mebni keyfiyet vilayat-ı müşarün-

ileyhadan istilam edilmişti. Bu kere varid olan tahrirata melfuf 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı telgrafnamesi suretinde zikr olunan 

evrak-ı muzırranın Hıncak Komitesinin şubeleri taraflarından tertib ve 

teslih edilecek eşkıya çetelerinin hareketlerine dair ve onaltı bendi şamil 

bir talimat suretiyle Ermenileri İslam aleyhine tahrik ve tesci’-i havi 

müteaddid şeriklerden ve reis-i eşkıya olub geçen sene Refahiye 

iğtişaşını ika-i ettiği esnada der-dest edilmişken firarı teshil eylemiş olan 

bu Rifaz oğlu Ardaşık nam şahsın Karahisar Ermeni cemiyet-i 

fesadiyesinin bidayet-i te’sisinden der-destine değin zabt ve tahrir 

edildiği vaka-yı siyasiye ile sergüzeştini haki bir cüzdan ve üç Hıncak 

gazetesi ve kimden kime olduğu bilinemeyüb fakat eşkıya çetesine 

hitaben yazıldığı mündericatından anlaşılan bir mektub ve buna 

mümasil evrak-ı saireden ibaret olduğu ve eşkıyanın adedi dahi elde 

edilen şekâvet talimatına muvafık olarak dokuz neferden mürekkeb 

idiğü anlaşılmış olmakla tesri-i mu’amelat komisyonu ifadesiyle arz-ı 

keyfiyet olunur, ol-babda. 
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Adliye ve mezahib (mezhebler) nezaret-i celilesi canîb-i âlisine 

Ve bunlar hakkında iki maha karib bir zamandan beri icra 

edilmekte bulunan tahkikat neticesi yalnız eşkıya-yı merkûmenin. 

 

Sathi bir ifadelerini zabıtdan ibaret kalub mezkûr şekavet 

talimatı kendi hatt-ı desti olduğu haber verilen Hushusyan Lui’nin dahi 

müstantik-i liva tarafına sebil-i tahliye edildiği ve gerçi müstantike 

mahsus olan bazı ahvaline mebni bu eşya mahkeme-i bidayet azasından 

biri müstantik ta’yin edilmiş ise de ahiren nezaret-i celile-i 

fehimanelerince iş aslına irca’ edildiğinden livaca yapacak bir şey 

kalmadığı dermeyan olunmuş ve su’al buyurulan mevadd hakkında 

huzur-ı sami-i sadâretpenâhileri ba-tezkire-i cevabiye arz-ı keyfiyet 

edildiği gibi müstantikin ahval-i mebhûs-ı anhası hakkında daire-i 
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aidesince tedkikat icra ve iktiza-yı hâlin ifa buyurulması zımnında 

keyfiyetin savb-ı sami-i sadâretpenâhilerine de arz ve inbası tesri’-i 

mu’amelat komisyonundan ifade kılınmış olmakla ol-babda. 

 

 
 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Geçende Karahisar-i Şarki’de der-dest olunan Ermeni eşkıyası 

üzerinde çetenin hareketini mübeyyin zuhur edip Sivas vilayet-i 

aliyyesinden gönderilen ta’limat ile muzırr bir mektub tercümelerinin 

suretleri irsal kılındığını ve Merzifon cihetine savuşmuş olan şaki-i 

meşhur Minas oğlu avanesinden asker-i şahâne tarafından bi’l-

müsademe birinin meyyiten der-dest edildiği hakkında vilayet-i 
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müşarün-ileyhadan verilen ma’lumat ve tafsilatı şamil varid olan 29 ve 

30 Teşrinievvel Sene (1)312 tarihli iki kıt’a mezkûre-i âliyye-i 

asâfâneleriyle Ermeni fedayilerine yataklık eden Kirkor ile kadın 

kıyafetine giren Kel Ohan’ın ne suretle der-dest edildiklerine dair 

vilayet-i müşarün-ileyhadan alınan telgrafname üzerine evrak-ı mezkûre 

suretlerinin irsaliyle süferâ-yı saltanat-ı seniyye icra olunan vesayaya 

cevaben işbu malumatın layıkıyla istifade olunacağını havi Brüksel ve bu 

babda Der-saadet’den mevrud mektub şeklinde İngiliz gazetelerine derç 

ettirilen bendler gönderildiğini ve Londra ile eyalette intişar eden 

gazetelerin mezkûr bendi aynen veya kısmen derc ettiklerini vesaireyi 

havi Londra sefaret-i sefaret-i seniyyelerinden ahz olunan 8 Kanunievvel 

Sene (12)96 tarihli ve iki yüz elli altı ve bin beş numerolu iki kıt’a 

tahriratın tercümeleri melfuflarıyla beraber leffen tesyir kılınmakla emr 

ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 25 Şaban 1314 ve fi 16 Kanunisani Sene (1)312 (29 Ocak 1897)  

Hariciye Nazırı Bende Tevfik  (Ahmet Tevfik Paşa) 

 

 Olaylarda yaşanan artış bununla beraber Karahisar sancağı 

dahiline de yayılmıştır. Her ne kadar olayları çıkaranlar Ermeniler de olsa 

her zaman olduğu gibi kendilerini mağdur göstermeye çalışarak 

evlerinden dışarı çıkamadıklarını iddia etmişlerdir.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 206, Gömlek No: 4, Tarihi: 

16 Mart 1313 (28 Mart 1897), Konusu: Karahisar-ı Şarki ve Suşehri 

kazalarında meydana gelen iğtişaşın tesiriyle Ermenilerin 

hanelerinden dışarı çıkamayacak hale geldikleri, Müslümanların da 

Ermeni ihtilalcilerin kasaba dahilinde sakladıkları silahlarla dehşet 

saçmaları endişesiyle korku içinde bulundukları, alınan askeri tedbirler 

ve iki tarafın sözü geçen kişileri yardımıyla facianın önü alınarak 

sükunetin sağlandığı, vilayet dahilindeki havanın nezaketi sebebiyle 

teyyakuza geçildiği. (Karahisar-ı Şarki) 
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Müsta’celdir (aceledir).  

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Cevap. 14 Mart sene (1)313 Geçen sene Karahisar-i Şarki’ye 

muvasalat-ı çakerânem olan Hazirandan evvel burada ve Suşehri 

kazalarında vuku’ bulan iğtişaşatın tesiriyle Ermeniler hanelerinden 

dışarı çıkamayacak (kadar) emniyetsiz bir halde ve ehl-i İslam dahi 

Ermeni erbab-ı… 
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…ihtilalinden olub o aralık kazada muhtefi (gizli) ve fakat esliha-i 

mükemmele ile mücehhez (donatılmış) eşkıyanın envai fekk-i fazayik 

(rezalet, ayıp) ifasına tasaddi  edecekleri (kalkışacakları) şaiyasından naşi 

havf (korku) ve havası (isteği) içinde idi. Memleketce cidden mevcud 

olan bir muhataraya…   
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…karşu ise evvel kuvve-i askeriye efrad-ı redife bakayasından alel-acele 

toplattırılan yüz neferden ibaret iken avn u inayet bari ve teveccühat-ı 

kudsiyyet-ayat-ı hazret-i şehriyâri semeresi olarak celb edilen ulemâ-yı 

İslamiye ile mu’teberân-ı Hristiyaniyeye bu… 
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…halin tevlid edeceği (ortaya çıkaracağı) mazarrat ve vehametin 

derecatı hakkındaki tebligat ve iki tarafın hususan hüsn-i muaşeret 

(birlikte yaşanılanlar) ve i’tilafını mucib icra edilen nesâyih (nasihat) 

cümlesine itminan (emniyet) bahş ederek (mutlak olarak bilerek) diğer 

tarafdan dahi on seneden beri vadi-i firarda (kaçak) bulunan bakayayı 

askeriyenin celb ve cem’ine… 
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…çalışılarak mevcudu az vakit içinde beşyüze iblağ edilebilmiş ve şu 

muvaffakiyet dördüncü ordu-yu hümayun müşiriyet-i celilesinin 

telgrafla beyan-ı memnuniyet eylemesini mucib olmuş idi. Hükümetin 

şu suretle mesai-i mütemadiyesi ezhan-ı umumiyede bir kat daha sükûn 

hasıl eylemekle Ermeniler kemal-i emniyet ve serbestiyle işlerinin 

başına… 
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…avdet ve hükümet dahi şunun bunun tarafından zabt olunan arazileri 

bil-istirdat (geri alınarak) kendilerine teslime müsaraat eylemişdi. Ancak 

kasaba içinde ihtifa eyledikleri (saklandıkları) arz ve olunan ve bi-hakkın 

endişeyi mucib bulunan erbab-ı ihtilal hakkında hafiyyen şedideye 

ibtidar olunarak bunlarda ahiren (sonradan) Sivas’dan alarak 

kendilerine… 
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…iltihak eylemiş olan iki neferle beraber dokuz kişiden ibaret olmaları 

Martini tüfenkleri mükemmel Rovelverleri Cenman komitenin ta’limat 

ve evrak ve saire müteferresiyle cümlesi saye-i kudret-vaye-i cenâb-ı 

şehriyâriye bila-vukuat der-dest edilerek cihet-i adliyeye teslim 

edilmişlerdir ki bu eşhas-ı leimenin (alçak şahısların) vahşiyâne ve 

harekât-ı hainanelerine nazaran suret-i istifsarları (sorgulanmaları) 

muvaffakiyyet-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhiye bir lahika-i cemile 

add edilse sezadır andan sonra Divriği ve Niksar ve…   



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

911 
 

 
 

…Eğin kazalarında zuhur eden vakayi-i ma’lumden dolayı civariyet 

hasebiyle livanın bir an efkâr-ı umumiyesinde bazı mertebe eser-i 

galeyan his edilmesine mebni derhal tedabir-i teskiniyata ve teminiyeye 

tevessül edilerek (çalışılarak) hamd olsun her iki millet beyninde 

(arasında) hasıl olan hüsn-i muaşerete halel gelmemiştir. Bu kere de 

Tokad hadisesinin şuyu (söylentisi) sel-i sükûtunda da olan bura 

ahalisinin ezhanı tahdiş edebileceği (zihinleri karıştırabileceği) 

ihtimaline mebni merkez livaca iktiza-yı hale göre tedabir…   
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…teyakkuz-kârâne (uyanıklıkla) ittihaz edildiği gibi evvelki igtişaşata 

merkez vilayete tabi Koçgiri ve Erzurum vilayeti dahilinde Refahiye 

kazalarındaki ekratın tecavüzat ve taaddiyatı sebebiyet verdiği hiffetle 

(hafiflikle) fidan-gerde (fidan edilmiş) yine tekrir-i (tekrar) mütecavizatı 

(haddi aşarcasına) mucib olabilecek halata (duruma) meydan 

verilmemek üzere her dürlü ahvalata karşu mahallerince şimdiden 

tedabir-i müessireye tevessül edilmesi Sivas vilayet-i aliyyesine yazılmış 

ve alınan cevabname-i telgrafide mütalaa-i çakeranem icab-ı maslahata 

muvafık olduğundan bahisle icab edenlere tebligat ifa edildiği bildirilmiş 
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ve Suşehri ka’im-makamıyla cereyan eden muhabere neticesinde dahi 

hristiyan kurası civarında jandarma efradından…  

 
…merkeze küçük müfrezeler gönderilmesi mucib-i fevaid olacağı 

anlaşılması üzerine tertib-i tesrib edilmiştir. Buraca zaman-ı 

çakeranemde en küçük vakıa bile zuhura geldiği gibi bundan böyle de 

bi-mennihi te’âlâ bir hadise vukua gelmesi şimdilik mahsus değilse yine 

kemal-i takayyüdat ve ihtiyat ile hareket olunmaktadır. Ermeni efradıyla 

tehdidler eylediği hükümetçe mesmu’ (işitilmiş) olmayub ancak emr-i 

âlî-i daverilerinden bahs edilmeyerek bir vesile-i münasibe ile bu kere 

keyfiyet bura Ermeni murahhasalığından ba-tezkere istifsar ve o yolda 

bir cür’etde…  
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…olunan var ise haklarında derhal hükm-i kanun ifa edilmek üzere iş’arı 

izbar edilmişdi. Alınan tezkere-i cevabiye de eltaf-ı hazret-i veliyyü’n-

ni’met-i a’zamiden dolayı beyan-ı memnuniyet ve mahmedet ve 

hükümetin sahabet-i müessiresinden dolayı izhar-ı kemal-i memnuniyet 

ile hiçbir ferd hakkında bais-i tevehhün tehdid (kuvvetsiz bir tehdid) 

vuku’una katiyyen asıl ve esası olmadığı beyan ve te’min edilmiştir. Fi’l-

hakika gerek muma-ileyh ve gerek Ermeni mu’teberanı defaatle nezd-i 

çakeraneme gelerek hükümetin icraatı ciddiye ve takayyüdat-ı 

müteadiyesinden mütehassıl-ı meserred ve memnuniyetlerini 

telgraflarla huzur-ı sami-i hidivilerine arz edeceklerini mükerreren 

beyan ve ifade etmişler iken bazı mütalaat…   
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…siyasiyeye mebni adem-i lüzumu (gerekliliği) anladılılarak mutayyiben 

(gönlü alınarak) iade edilmişlerdir. Maksad-ı ubeydanem arzu ali 

dairesinde iktisab-ı tevehhümat (kuruntu, şüphe) hüsn-i sureti’l-

füyûzat-ı cenab-ı daverileri zımnında sadıkane ve mütebassirane 

çalışmaktan ibaret olub hatta eşkıya-yı merkûmenin suret-i der-dest ve 

istihsalleri gibi bir muvaffakiyet-i azimeyi (büyük muvaffakiyeti) yalnız 

vilayete yazmakla iktiza eylemiştim. Şayed Ermeni mu’teberânının arz-ı 

ubudiyet (bağlılık) ve mesarıfatlarına lüzum var ise derhal icabı ifa 

edilmek üzere emr ü ferman buyrulması ve malumat-ı mükemmele…  
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…arzı hakkındaki irade-i celile-i desturilerine imtisalen tafsilata 

mecburiyet hasıl olduğu marûzdur. Her halde ferman.  

Fi 16 Mart Sene (1)313 (28 Mart 1897) 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Raif 

 

 Dikkat edilirse Karahisar mutasarrıfının ismi Raif’dir. Aşağıdaki 

belgede Ermeniler hakkında bilgi vereceği belirtilen kişinin adı da 

Raif’dir. Bu durum ilginç bir tevafuk olmuştur.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 31, Gömlek No: 14, 

Tarihi: 03 Zilkade 1314 (5 Nisan 1897), Konusu: Suşehri kazasında 

vuku’ bulan karışıklıklar ile Ermeniler ve eşkiya hakkında bazı şeylere 

şahid olan Raif adlı şahsın Karahisar-ı Şarki'ye giderek anlattıkları. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından Dahiliye Nezâret-i Celilesi’ne 

mevrud telgrafname halli 

C. (Cevap) 14 Mart Sene (1)313 geçen sene Karahisar-i Şarki’ye 

muvasalat-ı çakeranem olan Hazirandan evvel burada Suşehri 

kazalarında vuku’ bulan iğtişasatın te’siri(y)le Ermeniler hanelerinden 

dışarı çıkamayacak emniyetsiz bir halde ve ahali-i İslama Ermeni erbab-

ı ihtilalinden olub o aralık kazada muhtefi (gizlenen) ve fakat esliha-i 

mükemmele eşkıyanın envai fezayih ika’i mukadder edecekleri 

şayiasından naşi havf ve hevas içinde idi. Memleketçe cidden mevcud 

olan bir muhataraya karşu ise evvel kuvve-i askeriye efrad-ı redife 

bakayasından ale’l-acele toplattırılan yüz neferden ibaret iken avn-ı 

inâyet bâri ve teveccühat-ı kudsiyyet-i ayet-i hazret-i şehr-i yari 

semeresi olarak celb edilen ulemâ-yı İslamiye, mu’teberan-ı Hristiyaniye 

bu mülk-i tevlid edeceği (sebep olacağı) mazeret-i vehametin derecatı 

hakkındaki tebligat ve iki tarafın husus-ı hüsn-i muaşeret ve itlafını 

mucib icra edilen nesayih cümlesine itminan bahş ederek diğer tarafdan 

dahi on seneden beri vadi-i firarda bulunan bakaya-yı askeriyenin celb 

ve cem’ine (toplanmasına) çalışılarak mevcudu az vakit içinde beşyüze 

iblağ edilebilmiş muvaffakiyet Dördüncü Ordu-yu Hümayun Müşiriyeti 

Celilesi’nin telgrafıyla beyan-ı memnuniyet eylemesini mucib olmuştu. 

Hükümetin şu suretle mesai-i mütemadiyesi ezhan-ı umumiyede bir kat 

sükûn hasıl edilmekle Ermeniler kemal-i emniyet-i serbestiyle işlerinin 

başına avdet ve hükümet dahi şunun bunun tarafından zabt olunan 

arazileri kendilerine teslime müsaraat eylemişti. Ancak kasaba içinde 

ihtifa eyledikleri (saklandıkları) arz olunan ancak endişeyi mucib 

bulunan erbab-ı ihtilal hakkında hafiyyen şedideye ibtidar olunarak 

bunlarda ahiren Sivas’dan olarak kendilerine i’timat eylemiş olan iki 

neferle beraber dokuz kişiden ibaret olunmaları Martini tüfengleri ve 

mükemmel Rovelverleri Hıncak komitesinden ta’limat alarak saire 

muzırasıyla cümlesi saye-i kudret-vaye-i cenâb-ı şehr-i yaride bila 
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vukuat derdest edilerek cihet-i adliyeye teslim edilmişlerdir ki bu eşhas-

ı laimenin vahşiyata ve harekât-ı hainenelerine nazaran suret-i 

istisalleri muvaffakiyet-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhiye bir lahika-i 

cümleye ad edilse sezadır. Andan sonra Divriği, Niksar, Eğin kazalarında 

zuhur-ı vakayi-i müteellimeden (acıklı olaylardan) dolayı civariyet 

hasebiyle buranın ifkâr-ı umumiyesinde bazı mertebe asar-ı galayan 

edilmesine mebni derhal tedabir-i teşebbüsata….edilerek hamd olsun 

her iki millet beyninde hasıl olan maaşerete halel gelmemiştir. Bu kere 

de Tokad hadisesinin şuyu’u sal-i sükûnunda da olan ahalisinin ezhanı 

tahaddis edebileceği ihtimaline mebni merkez livaca iktizayı hale göre 

tedabir-i tayakkuzkârâne ittihaz edildiği gibi evvelki iğtişaşata merkez 

vilayete tabi Koçgiri ve Erzurum vilayeti dahilinde Refahiye kazalarındaki 

Ekrad’ın (Kürtlerin) tecavüzat taaddiyata sebebiyet verdiği çiftle 

Hüdanegerde (Allah korusun) yine tekrir-i tecavüzatı (tekrarlanan 

tecavüzleri) mucib olabilecek halata meydan verilmemek üzere her 

dürlü ahvala karşu mahallerince şimdiden tedabir-i müessireye tevessül 

edilmesi Sivas vilayet-i aliyyesinden yazılmış ve alınan cevabname-i 

telgrafide mütalaa-i çakeranem icab-ı maslahata muvafık 

olunduğundan bahisle icab edenlere tebligat ifa edildiği bildirilmiş ve 

Suşehri kaim-makamıyla cereyan eden muhabere neticesinde dahi 

Hristiyan kazası civarında jandarma efradından merkez küçük 

müfrezeler gezdirilmesi mucib-i favaid olacağı anlaşılması üzerine 

tertib-i tesrib edilmiştir (tertip edilerek yollanmıştır). Buraca zaman-ı 

çakeranemde en küçük vakıa bile zuhura gelmediği gibi bundan böyle 

de bi-havlihi te’âlâ bir hadise vukua gelmesi şimdilik mahsus değilse yine 

kemal-i takayyüdat (gayretle çalışılmalı) ve ihtiyat ile hareket 

olunmaktadır. Ermeni efradıyla tehdid eylediği hükümetçe mesmu’ 

olmayub (işitilmemiş) ancak emr-i âlî-i daverilerinden bahs edilmeyerek 

bir vesile-i müasebe ile bu kere keyfiyet bura Ermeni 

murahhasalarından bâ-tezkire istifsar ve o yolda bir cüretde bulunan var 

ise haklarında derhal hükm-i kanun ifa edilmek üzere iş’arı izbar 

edilmişti. Alınan tezkire-i cevabiyede eltaf-ı hazret-i veliyyü’n-nimet-i 

a’zamiden dolayı beyan-ı memnuniyet ve mahmeddet ve hukümetin 
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sahabet-i müessiresinden dolayı izhar-ı kemal-i memnuniyet ile hiçbir 

ferd hakkında bais-i tevahhuş (korku) tehdid vuku’una kat’iyyen aslı 

esası olmadığı beyan ve te’min edilmiştir. Filhakika gerek muma-ileyh 

ve gerek Ermeni mu’teberanı defaatle nezd-i çakeraneme gelerek 

hükümetin icraat-ı cedide ve takayyüdat-ı mütemadiyesinden 

mütehassıl meserret ve memnuniyetlerini telgraflarla huzur-ı sami-i 

hidivilerine arz edeceklerini mükerreren beyan ve ifade etmişler iken 

bazı mütalaat-ı siyasiyeye mebni adem-i lüzumu anlatılarak 

mutayyeben iade edilmişlerdir. Maksıd-ı ubeydanem erzi âlî dairesinde 

iktisab-ı teveccühat-ı murisü’l-füyuzat-ı cenâb-ı daverileri zımnında 

sadıkane müstakimane çalışmakdan ibaret olub hatta eşkıya-yı 

merkûmenin suret-i derdest-i istihsalleri gibi bir muvaffakiyet-i 

azamiyeyi yalnız vilayete yazılmakla iktifa eylemiştim. Şayed Ermeni 

mu’teberanının arz-ı ubudiyet-ı musadakatlarına (dostluklarına) lüzum 

var ise derhal icabı ifa edilmek üzere emr u ferman buyrulması ve 

malumat-ı mükemmele arzı hakkındaki irade-i celile-i desturilerine 

imtisalen bu tafsilata mecburiyet hasıl olduğu ma’rûzdur. Her halde 

ferman.  

Fi 16 Mart Sene (1)313 (28 Mart 1897) 

Komisyona fi 18 Mart Sene Minh Raif    

Licese’de bulunan Simli Kurşun madeninin imtiyaz sahibinin 

İngiliz olduğu dolayısıyla yöneticisinin de İngiliz olduğu bilinmektedir. 

Öte yandan İngilizlerin Ermeni olaylarına verdiği destek de 

bilinmektedir. 

 

Licese madeni yöneticisine yurt dışından gönderilen gazete ve 

dergiler şirketin Giresun’da bulunan acentesine gelmekte oradan da 

zamanın nakliyecileri olan taşıyıcı ve katırcılarla da madende bulunan 

yöneticiye getirilmekteymiş. Ancak firmanın nakliye işini yapanların 

Ermeniler olması nedeniyle Ermenilere dağıtılmak üzere yurt dışından 

gelen yazılı dökümanlar söz konusu yöneticinin bilgisi dahilinde 
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Giresun’daki acenteye gelmekte oradan da madene ve madenden de 

dağıtımı yapılarak Ermenileri devlete karşı kalkışmaya teşvik etmek için 

kullanılmaktaymış.  

 

Günün hükümeti durumdan şüphelenmeye başlayınca delil 

toplamaya başlamış. O tarihlerde madende torna makinesi ve diğer alet 

edevatın da olduğu düşünüldüğünde buralarda daha neler yapılmış 

olabileceği hususundaki şüpheleri artırmaktadır. Bunlar bilindiği için 

olsa gerek Cumhuriyet döneminde yabancılara ait olan işletme 

imtiyazları feshedilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M, Dosya No: 35, Gömlek No: 5, 

Tarihi: 22 Muharrem 1315 (23 Haziran 1897), Konusu:  Licese 

madeninin İngiliz direktörünün Ermenilerin yurtdışı ile 

haberleşmesine yardım etmesi. 
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Sivas Vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine Mevrud Telgrafname 

Halli 

Ermeni sakin olan beldelerden yekdiğerine teati (karşılıklı alıp-

verilecek) edilecek muzırr gazete ve sair evrak ve mekatib-i fesadiyenin 

zarf-ı derununa konularak ve üzeri mürsel-i ileyhin bulunduğu memalik-

i muteberat-ı İslamiyeden biri namına yazılıp fakat kime verileceği 

nakline şifahen beyan olunarak arabacılık ve katırcılıkla öteye beriye 

giden Ermenilerle gönderilmekde bulunduğu anlaşılması üzerine bu 

babda mülhekata vesaya-yı lazıme gerekli uyarı ve ikazlar) icra 

olunmuşdu. Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından alınan telgrafname-i 

cevabiyede Karahisar’a dört saat mesafede Giresun tariki üzerinde vaki 

Licese maadeni direktörü İngiltere devleti teba’sından olub ecnebi 

postalarından muma-ileyhe gelen gazete ve kendisi tarafından 

gönderilen evrak öteden berü adam-ı mahsusla ve Giresun’daki 

acenteler marifetiyle teati ediilmekde olmasına ve bu vasıta ile evrak-ı 

muzırra idhal olunabilmesi melhuz olarak bu babda elde bir emr 

olmamasına nazaran ba’dema (bundan sonra) maden-i mezkûr 

direktörlüğü namına vürud edecek ve onlar tarafından gönderilecek 

evrak için ne yolda ne muamele olunacağı istifsar olunmağla 

(sorulmakla) icab-ı halin emr ü izbar buyurulması marûzdur.  

Fi 6 Haziran Sene (1)313 Hasan Hilmi 
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Sivas Vilayet-i Celilesine Şifre 

10 Haziran Sene (1)313  

Cevap 6 Haziran (1)313 ecânib hakkında dahi bila delil muamele 

icrası caiz olamayacağından ibtida-yı emr’de Giresun’daki acentenin 

evrak-ı muzırra teatisine (karşılıklı alıp vermeye) vesatet (aracılık) 

ettiğine dair oraca delail-i kâfiyye olub olmadığının inbası komisyon 

ifadesiyle beyan olunur. Ol-babda.  

 

Karahisar’da Ermeni komitacılarının faaliyetlerinin yoğun 

olduğunu çok sayıda belgede müşahade etmek mümkündür. Aşağıdaki 

belgelerde bunun teyididir.   

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 40, Gömlek No: 14, 

Tarihi: 03 Cemaziye’l-evvel 1315 (30 Eylül 1897), Konusu: Karahisar-ı 

Şarki'de komite mensuplarından ve şüpheli takımından pekçok Ermeni 

bulunduğundan bahisle, asayişin muhafazası için ihtiyat efradının 

arttırılması yolunda yapılan talebin karşılanamayacağı. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

 

Sivas vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine varid olan şifre 

telgrafname halidir. 

 

Cevab. 20 Ağustos Sene (1)312 (1 Eylül 1896) Karahisar-i 

Şarki’de gerice yüz nefer efrad-ı ihtiyadiye mevcud ise de iğtişaşdan 

beri bir tabur asakir-i şahane ikâmesiyle taht-ı emniyetde tutulmakda 

bulunan bir mahallin şimdi yüz nefer ile idaresindeki müşkilat malum 

idiğüne ve mamafih yüz piyade jandarmaları dahi dairece ve 

hapushanelerin ancak muhafazasına kifayet idüb sair başkaca bir iş 

görülemediğine ve hususuyla Karahisar-i Şarki’nin ehemmiyet-i mevkiye 

ve siyasiyesi müstagni-i arz olub burada komite ve sabıkalı takımından 

pek çok Ermeniler mevcud olarak hatta culus-ı meyâmin me’nus-ı 

hazret-i hilafet-penahiye müsadif olan (raslayan) leyle-i (gece) 

mesmude de devren geşt ü güzar eden zabtiyelere bir Ermeni edepsizi 

tarafından kurşun endaht edilerek efrad-ı zabtiyeden birinin koluna 

isabet edüb bir gûna fenalık ve sair suretle vuku’ata meydan 

verilmeyerek mütecasiri der-dest ile aid olduğu muhakemeye tevdi’ 

kılındığına ve ilerüde daha sair suretle mahal-i asayiş ve emniyet bir 

halde vuku’ bi-hakkın indifa’ edildiğine (sağlandığına) nazaran daima 

devriye kollarında ve taburdan aldırıldıkdan sonra filan memleket 

derununda ve haricindeki karakolhanelerde bulundurularak asayiş ve 

inzibat-ı mahalliye tamamıyla takviye ve muhafaza edilmek üzere arz-ı 

mesbuk (önceki arz) dairesinde mezkûr yüz nefer ihtiyatın iki yüz nefere 

iblağı lüzumu tekrar arzına mücaseret eyledim. Ferman.  

 

Fi 26 Ağustos Sene (1)313 (7 Eylül 1897) Hasan Hilmi    
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Tesri’-i muamelat komisyonunun tezkere ve tahrirat müsvedatına 

mahsus varakadır 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadaret-penâhiye  

Fi 4 Eylül Sene (1)313 (16 Eylül 1897) 
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Gürün kazasında bulunan nizamiye taburunun Mamuretü’l-

aziz’e (Elazığa) hareket ettirilmesi Dördüncü Ordu-yu Hümayun 

müşiriyet-i celilesinden iş’ar olunmuş ise de Gürün’ün ehemmiyet-i 

mevkiyesine mebni mezkûr taburun yerinde ikası ve Karahisar’dan 

hareket eden taburun yerine de Divriği taburunun Karahisar’a irsali 

Sivas vilayet-i celilesinden bildirilmesi üzerine bi’l-muhabere taraf-ı 

vâlâ-yı ser-askeriden alınan tezkerede Divriği’deki taburun iki bölüğü 

Gürün’e ve bir bölüğü Eğin’e gönderilüb bir bölüğü de mahallinde 

alıkonulduğu ve Karahisar’da yüz nefer efrad-ı ihtiyatiye silah altına 

alınarak merkez ordu-yu hümayununda bir bölük Sivas’a gönderilmekde 

bulunduğu ve merkeze kurbiyeti hasebiyle oraya icabında yine asker 

gönderilebileceği gösterilmekden naşi keyfiyet vilayet-i müşarün-

ileyhaya yazılmışdı. Karahisar-i Şarki’de yüz nefer efrad-ı ihtiyatiye 

mevcud ise de orada komite ve sabıkalı takımından pek çok Ermeniler 

olub mezkûr yüz neferle asayiş-i mahalliyenin bi-hakkın muhafazası 

kabil olamayacağından bahisle memleket derununda ve haricindeki 

karakolhanelerde bulundurularak asayiş ve inzibat tamamıyla takviye ve 

muhafaza edilmek üzere zikr olunan yüz nefer ihtiyatın ikiyüz nefere 

iblağı lüzumuna ve bazı ifadeye dair vilayet-i müşarün-ileyhadan 

cevaben alınan telgrafnamenin sureti tesri’-i muamelat komisyonu 

ifadesiyle leffen takdim kılınmış olmağla mündericatına nazaran 

iktizasının ifa ve emr ü inbasına müsaade-i aliyye-i cenab-ı sadaret-

penâhileri sezavar buyrulmak babında.    
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzmâ Mektûbi Kalemi Aded 1943 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Karahisar-i Şarki’de komite ve sabıkalı takımından pek çok 

Ermeni bulunduğundan asayiş-i mahalliyenin muhafazası zımnında 

mevcud olan yüz nefer efrad-ı ihtiyatiyenin iki yüz nefere iblağı hakkında 

Sivas vilayeti telgrafnamesinin leffiyle varid olan 18 Rebiü’l-ahire Sene 

(1)315 tarihli ve 2471 numerolu tezkere-i devletleri üzerine keyfiyyet 

taraf-ı vâlâ-yı ser-askeriye iş’ar kılınmış olub bu sırada ser-asker 

müşarün-ileyhadan gelen tezkerede efrad-ı ihtiyatiyenin ikiyüz nefere 

iblağı tasvib olunduğu halde taht-ı silaha alınacak (silah altına alınacak) 

yüz neferin masarifleri olan yetmişyedi bin küsür guruşun sene-i haliye 

büdçesine zam’ ve ilavesi Dördüncü Ordu-yu Hümayun müşiriyet-i 

celilesinin iş’arına atfen bildirilmiş ise de ahval-i mevkiyeye olan 
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malumat-ı sabıkaya nazaran fazla efrad istihdamı bi-lüzum ve hal-i hazır 

hazinede malum olduğundan mevcuduyla idare-i maslahat olunması 

zımnında mahalline vesaya-yı lazımenin ifasına himmet buyrulması 

siyakında tezkere-i  senâveri terkim kılındı efendim.  

Fi 24 Rebiü’l-ahir Sene (1)315 ve fi 10 Eylül Sene (1)313 (22 Eylül 1897)  

Sadrazam  

 
Tesri’-i muamelat komisyonunun tezkere ve tahrirat müsvedatına 

mahsus varakadır 

Sivas Vilayet-i Celilesine 

Yazıla 

Fi 3 Cemaziye’l-evvel Sene (1)315 ve fi 18 Eylül Sene (1)313 (30 Eylül 

1897) 

  Karahisar-i Şarki’de komite ve sabıkalı takımından pek çok 

Ermeni bulunduğundan bahisle asayiş-i mahalliyenin muhafazası 
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zımnında mevcud olan yüz nefer efrad-ı ihtiyatiyenin iki yüz nefere iblağı 

lüzumuna ve müteferriatına dair varid olan 26 Ağustos Sene (1)313 

tarihli telgrafname-i asafaneleri üzerine bi’l-muhabere cevaben şeref 

tevarüd eden tezkere-i samiyede efrad-ı ihtiyatiyenin ikiyüz nefere 

iblağı tasvib olunduğu halde taht-ı silaha alınacak yüz neferin masarıfları 

olan yetmişyedi bin küsür guruşun sene-i haliye büdçesine zam’ ve 

ilavesi lazım geleceği taraf-ı vâlâ-yı ser-askeriden bildirilüb ahval-i 

mevkiyeye olan malumat-ı sabıkaya nazaran fazla efrad istihdamı bi-

lüzum ve hal-i hazır hazinede malum olduğundan bu suretle idare-i 

maslahata gayret olunması bildirilmiş olmağla ana göre iktizasının ifası 

hususunun savb-ı vâlâ-yı daverilerine izbarı tesri’-i muamelat 

komisyonundan ifade kılındı ol-babda.   

 

Karahisar’lı bir Ermeni olan Bağdasar bir işi için gittiği sivas’dan 

dönerken Suşehri ile Zara arasında öldürülmüştür. Katillerin Zara’nın 

Mestolar karyesinden olduğu anlaşılarak yakalanmıştır.  

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 269, Gömlek No: 105, 

Tarihi: 31 Teşrin-i-evvel Sene 1317 (13 Kasım 1901), Konusu: 

Karahisar-ı Şarkili Bağdasar adlı Ermeni'nin Suşehri ile Zara arasında 

öldürüldüğü, Koçgiri'nin Mestolar karyesinden olan katillerin 

yakalandığı. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Zühre sabah karahisar-i Şarki kasabası ahalisinden Bağdasar 

namında bir ermeninin Niksar’dan Karahisar-i Şarki’ye avdeti esnasında 

Suşehri ile Zara arasında zebh (boğazı kesilmek) suretiyle katl edildiği 

haber alınarak ileride kıyl u kali mucib olmamak üzere işin fevkalade 

mültezimene suretde icra-yı tahkikatle katillerin zahire ihracı hakkında 

mutasarrıflığa vesaya-yı şedide (şiddetli nasihat) icra kılınmışdı. Bu kere 

cevaben alınan telgrafname-i mealine nazaran Koçgiri'nin Mestolar 

karyesi ahalisinden Timur Çavuş biraderi İsmail ve Kasım oğlu Hüseyin 

nam şahısların bir aralık merkûma refakat eyledikleri anlaşılarak… 

 

…kendileri derdest edilüb tahkikat-ı lazıme icra edildikde merkûm 

Bağdasar’ın kendi taraflarından katl edildiği merkûmandan birinin 

i’tirafıyla ve her ikisinin hanesinde maktul-i merkuma aid eşyadan birer 

mikdarının bulunmuş olmasıyla tahakkuk eylemiş ve merkûman habs 
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ettirilüb tahkikat tassarruf ettirilmekde bulunmuş olmağla arz-ı 

malumat olunur, ferman. 

Fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)317 (13 Kasım 1901)  

Sivas Valisi Hasan Hilmi  

 İleriki bölümlerde Suşehri kaymakamı Ahmet Hilmi Kalaç’ın 

anlatımlarında da göreceğimiz üzere Ermeni okullarında eğitim gören 

çocuklar Türk düşmanı olarak yetiştirilmişlerdir. 1901 tarihli 

belgedenden de anlaşılacağı gibi buralarda nizamnameye (yönetmeliğe) 

aykırı olarak liyakatsiz kişiler görevlendirilmiştir. Görevlendiren de 

Karahisar Ermeni murahhasıdır. 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 113, Gömlek No: 62, 

Tarihi: 2 Şaban 1319 (14 Kasım 1901), Konusu: Suşehri kazası dahilinde 

muallimlik yapmak üzere Karahisar-ı Şarki Ermeni Murahhasa 

Vekaleti'nce tezkiresiz olarak getirtilen ve şüpheli halleri bulunan 

şahısların mahallerine iadeleri ve yapılacak tahkikata göre haklarında 

kanunî muamele ifası lüzumu. 

 
Sivas Vilayet-i Celilesine Şifre 

Fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)317 

Yazıla 
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Cevap. Fi 18 Teşrin-i-evvel Sene (1)317 Suşehri kazası dahilinde 

muallimlik etmek üzere Karahisar-i Şarki Ermeni murahhasa vekâletince 

celb olunub mürur tezkerelerini hamil olmayan ve halleri daimen 

şüphe(li) bulunan eşhasın ber-mucib-i nizam geldikleri mahale iadeleri 

ve hüviyetleri hakkında icra edilen tahkikat neticesine göre muamele-i 

kanuniye ifası lazım geleceğinden mahalleriyle bi’l-muhabere icabının 

ifa buyurulması komisyondan ifade edildi. Ol-babda. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi Aded 

Sivas Vilayetinden Gelen Telgrafname  

Suşehri kazası dahilinde muallimlik etmek üzere Karahisar-i Şarki 

Ermeni murahhasa vekâletince celb olunan altı şahsın her biri bir 

memleket ahalisinden olub yedlerinde mürur tezkereleri olmadığı ve 

yalnız birinin nüfus tezkeresinde etmekçi (ekmekçi) olduğu gösterilüb 

diğerlerinin tezkerelerinde san’atları dahi gösterilmediğine mebni 

hüviyetleri meçhul olan eşhas-ı merkûmenin muallimlik san’atıyla 
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bekaları siyaseten mahzuru müeddi bulunmasına binaen mezkûr 

murahhasa vekilinden  lede’l-istiza’ (açıklatma) ba-tezkere haklarında 

fevkalade hüsn-i suretle şehadet olunmuş ise de ayrıca tahkikat icra 

olunarak içlerinden birinin politika töhmeti ve birisinin de menfi (sürgün 

edilmiş) takımından olması hasebiyle Kuruçay Polis Komiserliğinden 

cevaben varid olan tahrirat üzerine mahfuzen oraya gönderildikleri ve 

diğerlerinin hüviyet ve mahiyetleri tahkik olunmakda olub şukadar ki 

murahhasa vekilinin bu misillülerin mu’allim sıfatıyla haklarında hüsn-i 

şehadetde bulunması kendisinden insilab-ı emniyeti dâî ahvalden 

bulunduğu mutasarrıflıkdan varid olan iki kıt’a telgrafnamede beyan 

olunmuş olmağla arz-ı keyfiyyetle hüviyetleri malum ve yedlerinde 

mürur tezkeresi mevcud olmayan merkûmun nüfus tezkerelerinde 

muharrer memleketlerine mahfuzen iadeleri lazım geliyorsa da 

ihtiyaten istizan-ı muamele olunur ferman. 

Fi 18 Teşrin-i-evvel Sene (1)317  

Vali Hasan Hilmi 

 

Daha önce bir örneğini Licese madeni yöneticinde gördüğümüz 

gibi karahisar’da bulunan Ermeni tüccarına da yurt dışından gelen yasak 

yayınlar Giresun iskelesinden katırcılarla kendilerine getirilmiştir.  

Elbette bu sevkiyatın Giresun limanında bulunan işbirlikçileri de 

bulunmaktadır.  

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 302, Gömlek No: 105, 

Tarihi: 20 Şubat 1318 (5 Mart 1903), Konusu: Dersaadette bulunan 

Karahisar-ı Şarkili Ermeni tüccarına ecnebi postalarıyla memleket 

haricinden gelen muzır evrakın yine ecnebi postalarıyla Giresun'daki 

komisyonculuk yapan Harputlu Tokatlıyan Matos ve Karahisarlı 

Evakim vasıtalarıyla Karahisar-i Şarki Ermenilerine iletilmekte 

olduğunun tespit edildiği, bu şahısların Giresun'dan çıkartılarak 

memleketlerine iade edilmelerinin yerinde olacağı. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Âlîsine 

Müşteri (yıldızı, Jupiter) sabah Der-saadet’de bulunan Karahisar-i Şarki 

Ermeni tüccarına ecnebi postalarıyla memalik-i ecnebiyeden vüruduyla 

bazı muzır evrakın oraca füruht edildikden sonra Ermeni postaları ve 

Giresun’daki Karahisar-ı sahib komisyoncusu Tokadlıyan Matos ve 

Hadişyan Evakim ve ustalarıyla Karahisar-i Sahib Ermenilerine 

gönderilmekde olduğu mevsukan (sağlam, delile dayanır olarak) istihbar 

olunmasına mebni merkûman Matos ve Evakim’in ahval-i sabıkasıyla 
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Giresun’a ne vakit gittiklerinin Karahisar-ı Sahib’de kimlerle ziyade 

muhabere eyledikleri tahkik ve iş’arıyla beraber postalara hin-i 

vürudlarında sabıkalı ve polisçe ahvali dâi-i şüphe ve fesad olan 

Ermenilerden kimler namına bu komisyoncular tarafından ve mahal-i 

saireden şüpheli evrak vürud ider ise dağdağasızca ve hafiyyen elde 

edilmesine dikkat ve i’tina kılınarak (olarak) böyle muzır evrakın 

duhulleriyle mugayir-imarz-i ali ahval vuku’na katiyyen meydan 

verilmemesi ol-babda istihsal olunacak… 

 

…malumatın bildirilmesi hakkında Karahisar-i Şarki mutasarrıflığına 

tebligat icra kılınmış idi bu kere alınan cevabda merkûm Tokadlıyan 

Matos fi’lasıl (aslen) Eğin (Kemaliye) ahalisinden ve Hadişyan Evakim 
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dahi Karahisar’ın Tamzara kasabasından olub yirmi beş otuz sene 

evvel Giresun’a gitmiş okumuş oldukları ve merkûmanın Ermenilerin 

en şerirlerine ve öteden beri Karahisar havalisindeki Ermenilerin dahili 

ve harici muhaberat-ı haşinanelerine tavassut-ı mekasıdlardan 

bulundukları anlaşıldıkları gibi merkûm Matosyan Harput tüccarından 

başka Hermenistan? ile Karahisar Ermeni tüccarından ve komite 

efradından malumu’l-esami Ermenilerde komisyonculuk etmekde 

bulundukları ve geçen üçyüzonyedi senesinde Katırcıya teslimen 

gönderiyor olmakda iken Kaya nam mahalde elde edilmiş olan evrak-ı 

muzırranın bunlar tarafından irsal kılındığına şüphe olmadığı cihetle işbu 

iki şahs-ı… 
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…şeririn badema Giresun’da ikâmetleri mahazir-i dâi-i olduğundan 

Giresun’ca birer bahane ile mahallerine teb’id olundukları takdirde 

muhaberat-ı muzırralarının önü alınmış ve kendileri memleketlerinde 

daima taht-ı tarassudda bulunarak (olarak) hareket-i gayr-i 

marziyelerine dahi meydan verilmemiş olacağından icra-yı muktezası 

bildirilmiş olub bunların tensib ve ferman buyrulacak surette 

memleketlerine gönderilmeleri muvafık ise icabına bakılmakla beraber 

ictihad-ı kemteraneme göre mesele böyle maznuniyeti muhkem 

mahkûm olan iki Ermeninin Trabzon vilayetine vuku’ bulacak olacak emr 

ü irade üzerine vatanlarına iadeleri pekde bitemeyüb her halde taraf-ı 

çakeranemden sırası düşdükçe arz olunduğu vechile sevahilin 

fevkalgaye bir suretde ve hakikaten sadakat ve diyanete müterettib 

(icab eden) olacak mertebelerde hin-i muhafazasıyla terkibat daima 

tahtında bulundurularak ve merkez saltanatı seniyye ile bi’l-cümle bu 

sene hanelerce ve gümrüklerce dikkat-i mütemadiye ve cedid icrasına 

mütevakkıf bulunduğu hasbe’l-sadaka bu kere de maruzdur. Ferman.  

Fi 22 Şubat (1)318  

Sivas Valisi Reşid Akif 

 Yıllar yılları kovalamış ama Ermeni olayları aralıklı olaral devam 

etmiştir. Olaylar kimi zaman azalmış, kimi zaman artmış ama 

Ermenilerin yaptığı isyan hazırlıkları kesintisiz devam etmiştir. 

Karahisar’ın Ermeni olaylarındaki bir diğer rolü de olayları memleket 

genelinde yönlendiren Ermeni komitacılarının buradan çıkmış olmasıdır. 

Buradan çıkarılacak sonuç okur yazar ve olayları yönlendirebilecek 

kabiliyette olan Ermenilerin Karahisar’da yetişmiş olmasıdır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 33, Gömlek No: 36, 

Tarihi: 10 Rebiü’l-ahir 1321 (6 Temmuz 1903), Konusu: Karahisarlı 

Tevekyan ve Karaboğazlı Avadikyan nam Ermeni fesedesinin Eşvak 

karyesinde Kito oğlu Bogos'un evinde yakalandığı. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

939 
 

 

Hû 

Zabtiye Nezareti Mektûbî Kalemi 

Mamuretü’l-aziz Polis Ser-komiserliğinden alınan şifreli 

telgrafnamenin halli suretidir 

Bu giçe saat yedi raddelerinde Harput Komiseri Hamdi Efendi 

nezd-i aciziye gelerek Eşvak karyesinde cinayet-i azimeyi ika’ edenler 

Karahisar’lı Tevekyan Apd ile Karaboğazlı Avadikyan Agob nam 

fedailerin Mamuretü’l-aziz’e bir saat mesafede Şivan karyesinde Kito 

oğlu Bogos’un hanesinde muhtefi oldukları (saklandıkları) haber 
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verilmesi üzerine derhal keyfiyet jandarma kumandanı vekili Bahri Beğ’e 

bi’l-ihbar komiser-i muma-ileyha terfik edilen (yanına katılan) üç nefer 

polis me’muru ve binbaşı-i muma-ileyh dahi mikdar-ı kâfi süvari ve 

piyade jandarma ile bi’i-fariha (gayretle) karye-i mezkûreyi şafakla sarub 

mezkûr hanede cani-i merkûmları bi’l-müşahade içeriden pek çok 

rovelver kurşunu da endahtetmişler ise de saye-i seniyye-i hazret-i 

hilâfet-penâhide her ikisi üzerlerindeki eslihalarıyla ve hane sahibi 

Bogos maan der-destle hükümet-i seniyyeye götürmüş oldukları 

ma’ruzdur, ferman.  

Fi 23 Haziran Sene (1)319 (6 Temmuz 1903) 

1908 tarihinde Karahisar isimli Türkçe olarak günlük siyasi ve 

ticari konuları işleyen bir gazetenin çıkarılmak istenilmiştir. Gazeteyi 

çıkarmak isteyen kişi Markar Markaryan isimli bir Osmanlı vatandaşıdır. 

Ancak çıkarılmak istenilen gazetenin yerel mi veya hangi şehirde 

çıkarılmak istendiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Markar 

Markaryan’ın Karahisar-i Şarkili olup olamadığı da anlaşılamamaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: ZB, Dosya No: 330, Gömlek No: 55, Tarihi: 28 

Kanun-i-sâni 1324 (10 Şubat 1909), Konu Özeti: Markar Markaryan 

tarafından siyasi ve ticari konulardan bahseden Karahisar isimli Türkçe 

günlük bir gazete neşrine ruhsat verilmesi talebinde bulunulduğu. 
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Hû 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

28 Kanun-i-sâni Sene (1)324 (10 Şubat 1909) 

24 Kanunisâni sene (1)324 tarih ve 1611 numerolu tezkire-i 

âliye-i nezâretpenâhileri cevabıdır. Umur-u siyasiye ve ticaretden bahis 

olarak Karahisar namıyla Türkçe yevmi bir gazete neşrine ruhsat i’tasını 

istid’a eden Markar Markaryan Efendi teb’a-yı Osmaniyeden olub, otuz 

yaşını ikmal ettiği ve cinâyet ve cünha (küçük suç) aleyhine hüküm tertib 

etmeyüb hüsn-i hal ashabından (iyi huylu kişilerden) bulunduğu ve 

mezkûr (zikredilen) gazeteyi mevcud matbaaların birine tab’ ettirileceği 

(bastıracağı) anlaşılarak ale’l-usul (usulüyle) kendisinden alınan 

beyanname ile sened leffen (birlikte, ekinde) takdim kılınmış olmakla ol-

babda. 

 

1910 tarihli belgelerden bir kısım Ermeni ve Rum cemaati 

üyesinin Protestanlığa geçtiklerini belirterek nüfustaki kayıtlarının buna 

göre düzenlenmesini istemişlerdir. Bu talepleri için verdikleri dilekçede 

protestan olanların sayısının otuz kişiyi geçtiklerini belirtmiş olmaları 

önemli bir detaydır. Demek ki bu tarihe kadar eski inançları gereği 

ibadetlerini yapmaktadırlar. Belgelerde o günlerde içinde bulunulan 

durumla ilgili bilgiler ve genel değerlendirmeler de bulunmaktadır.  

 

Bülbül Mahallesinden Leblebici Ohannes ve arkadşları bu istekle 

müracaatta bulunca durum Sivas vilayetine bildirilmiş, vilayet de bu 

durum karşısında ne yapılması lazım diye Adliye ve Mezhepler 

Bakanlığına sormuştur. Bu aşamadan sonra durum değerlendirmesi 

yapılarak gayr-i Müslimleri mezhep değişikliğine zorlayanın Bulgar ve 

Rum komiteleri olduğu belirtilerek bunların tesiri ortadan kaldırılana 

kadar bir işlem yapılmaması değerlendirilmiştir. Bir başka 

değerlendirmede ise bu durumda yapacak bir şey yok, dinen kim hangi 

meshebe girmek istiyorsa girsin denilmiştir. 
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Ancak Osmanlı’daki teba’nın devletle ayrışmasının meshep 

değişikliği neticesinde olduğu da belgelere yansımıştır. Misyonerler 

Ermeni ve Rumları çeşitli vaadlerle önce meshep değişikliğine zorlamış 

sonra da değişik yöntemlerle fikren onları isyana hazırlamış, son tahlilde 

de her türlü desteği vermişlerdir.  

 

O zaman Devletin bir tarafı bu idrakte olduğundan olsa gerek 

meseleye ihtiyatla yaklaşmıştır. Filvaki’ Karahisar-i Şarki’de de aynı 

durum yaşanmıştır. İki toplum yüzyıllarca birlikte yaşadığı halde 

sonradan nasıl karşı karşıya geldikleri ve bu süreçte yaşananlar 

bilinmektedir. Osmanlı teba’sı olan her millet dininin vecibelerini 

gerektiği gibi yaşasın diye her türlü kolaylığı sağlamış olmasına karşın, 

bu toplumlar dış kışkırtmalar ile pey-der-pey isyana gitmişlerdir. En son 

1915 yılında yaşanan Ermeni isyanı neticesi bütün bir Sancak yanmış 

geriye neredeyse bir şey kalmamıştır.  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3825, Gömlek No: 286821, 

Tarihi: 17 Za 1328 (20 Kasım 1910), Konusu: Ermeni ve Rum 

mezheplerine mensup iken Protestan mezhebine geçen Karahisar-ı 

Şarki'de Leblebici Ohannes ve Keşiş oğlu Ananya ve rüfekasının gerekli 

muamelenin yapılması hakkındaki müracaatlarının kabulü. (Adliye, 

Dahiliye; 281359) 
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Hû 

Bâb-ı Âli Daire-i Nezaret Muhacirin-i Umumiye Dairesi Dördüncü Şube 

1918 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Maruz-ı Çaker kemineleridir ki 

Ermeni ve Rum mezheplerine mensup iken Protestan 

mezhebine dahil olduklarından bahisle muamele-i lazımenin ifası 

hakkında Karahisar-i Şarki’de Leblebici Ohannes ve Keşişoğlu Ananiya ve 
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rüfekası (arkadaşları) tarafından vukuu bulan istid’a (dilekçeleri) üzerine 

istifsâr-ı muameleyi (ne yapılacağını) havi Sivas vilayetinden alınan 

tahriratın gönderildiği ve üçyüzondokuz senesinden sonra ahali-i 

kuranın Patrikhaneden Eksarhhaneye (Bulgar Ortadoks Kilisesinin resmi 

adı) ve Eksarhhaneden Patrikhaneye tahvil-i irtibat etmeleri kesir-ül-

vuku’ (sık sık olan) ve Rum ve Bulgar komitelerinin tehdidat ve 

icbaratından (zorlamalarından) münbais olduğu (ileri geldiği) cihetle 

komitelerin izale-i te’siratına (tesiri giderilene) kadar tahvil-i irtibat-ı arz-

ı halleri resmen mevkii muameleye konulmayarak merbutiyet-i kadime-

i mezhebiyenin muhafazası hakkında mülga (kaldırılmış) Rumeli 

Müfettişliğince ittihaz edilmiş kararın lüzum-ı meriyyeti Pirlepe’de 

(Makedonya’da bir şehir) Sırplık iddiasında bulunan bazıları hakkında 

cereyan eden muhabere sırasında 15 Haziran Sene 1326 tarihli tezkere-

i samiye-i fahimânelerinde tebliğ buyurulmuş olduğu beyanıyla 

muktezâ-yı halin ifasını Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesinden alınub 

leffen takdim kılınan müzekkerede iş’ar edilmiştir. Karar-ı mezkûr 

vaktiyle Rumeli’de Bulgar ve Rum komitelerinin ahaliyi cebr ve tehdid 

suretiyle Patrikhaneden Eksarhhâneye80 ve Eksarhhâneden 

                                                           
80 Ekserhhane: Rum patriğinin ikamet ettiği binaya Patrikhane dendiği 

gibi, Bulgar ruhani liderinin bulunduğu Fener'deki yere de Eksarhhane denirdi. 

Sultan Abdülaziz döneminde 28 Şubat 1870 tarihli ferman-ı hümayun ile 

kuruldu. O döneme dek Osmanlı Devleti'nde geçerli olanmillet 

sistemi uyarınca Bulgarlar da Rum Ortodoks Milleti'ne mensup 

addedildiklerinden, böyle bir makama ihtiyaç duyulmadı. Bulgar İsyanları'nın 

filiz verdiği ve Bulgarlar'ın Rum Ortodoks tahakkümünden ayrılmak için 

hareketlenmeye başladıkları 1840'lı yıllarda başlayan mücadele 1870 tarihli 

ferman ile sonuçlandı ve yaklaşık 30.000 Bulgar kökenli Osmanlı vatandaşının 

yaşadığı İstanbul'da bir Eksarhhâne kuruldu. 1872 yılında da Patrikhane, 

Eksarhhane ile ilişiğini kesti. 1908 yılında Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan 

etmesiyle Eksarhhâne'nin taşınması gündemi meşgul etmeye başladı. 1913 

yılında Balkan Savaşı'nın ardından Eksarh Josef I döneminde Sofya'ya taşındı 

ve İstanbul'daki kurum "Eksarh Vekilliği"ne dönüştürüldü. 1945 yılında "Eksarh 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Patrikhane
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fener
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClaziz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Millet_(Osmanl%C4%B1_Devleti)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Millet_(Osmanl%C4%B1_Devleti)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgar_%C4%B0syan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgarlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Patrikhane
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Balkan_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sofya
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Patrikhaneye tahvil-i irtibat içün mütevaliyen (aralıksız) vukua gelen  ve 

ihlal-i asayişi intaç eden te’sirat ve tesvilatının izalesi (kötü bir şeyi güzel 

göstermenin ortadan kaldırılması) maksadıyla mütttehaz olmasına göre 

bu kararın Anadolu vilayatında (vilayetlerinde) tatbikine esasen mahal 

(gerek) olmamasına ve tebdil-i mezheb (mezheb değişikliği) hakkında 

vukuu bulacak bu kabil müsted’iyatın (başvuruların) adem-i is’afı 

(kabulü) serbeste-i edyân (dinlerin serbestliği) ve mezahib (mezhepler) 

kaidesiyle gayr-i kabil-i te’lif (birleştirmek) bulunmasına binaen 

Karahisar-i Şarki’deki salifü’l-arz eşhasın (şahısların) ve emsalinin kabul-

ı müracaatlarına müsaade buyurulması muvafık-ı maslahat görülmekte 

ise de icra-yı icabı menut-ı re’y-i sâmi-i fahimâneleridir. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-leh’ül-emrindir.  

Fi 12 Zilkade Sene 1328 ve fi 1 Teşrin-i-sâni Sene 1326  

Dahiliye Nazırı Talat     

 

                                                           
Vekilliği"nin Patrikhane'ye bağlanmasıyla Eksarhhane'nin faaliyeti de sona 

erdi.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgar_Eksarhl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgar_Eksarhl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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Hû 

Adliye ve Mezâhib Nezaret-i Mektûbî Kalemi 346 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine  

Nazır Bey Efendi Hazretleri 
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Karahisar-i Şarki’de Ermeni ve Rum mezheplerinden iken 

Protestan mezhebine dahil olduklarından bahisle muamele-i lazımenin 

ifası Leblebici Ohannes ve Keşişoğlu Ananaya ile on bir nefer refiki 

imzasıyla verilen arz-ı halde istid’a ve müctemian tebdil-i mezheb-i 

keyfiyyetinin memnu’iyeti nezaret-i celileleri makamının 21 Teşrin-i-

evvel Sene 1319 tarihli telgrafnâmesiyle mübelliğ idiğü (tebliğ edildiği) 

nüfus me’murluğundan ifade olunduğundan ve Ermeni ve Rum ru’esâ-

yı ruhaniyesince merkumların tebdil-i mezheb etmeleri (mezhep 

değiştirmeleri) hususatınca serd edilen ifadattan bahisle istisar-ı 

muameleyi (ne yapılacağını) havi Sivas vilayet-i alisinden alınan tahrirat 

melfufuyla maan ve matviyyen savb-ı âlilerine irsal kılındı. Mukaddemâ 

Cisr-i Mustafa Paşa kazasının Nusretli Karyesi ahalisinden Katolik 

mezhebini kabul eden yüzelli nüfusun kaydlarının tashihi Bulgar Katolik 

Ser-piskoposluğundan istid’a olunduğu Orta vilayetinden iş’ar 

kılındığından ve müctemian tebdil-i mezheb keyfiyyetinin esasen 

memnu’ olub bir mahalle ve karye ahalisinin umumiyetle tebdil-i 

mezheb iddiasında bulundukları taktirde bu cihet şayân-ı dikkat ve Şûrâ-

yı Devlet’çe karar ittihazına lüzum gösterir bir keyfiyyet olmağla öyle bir 

hal vukuunda malumat itası Tesrii Muamelat Komisyonu kararıyla 

mukaddemâ tamimen tebliğ kılınmış ise de bunun hal-i hazırda takibine 

lüzum görülememekte ve müctemian tebdil-i mezhebin (mezhep 

değiştirmenin) esasen memnu’iyeti (yasak oluşu) hakkında bir kayd-ı 

nizamı tahatur edilmemekte (hatırlatılmakta) bulunduğundan bahisle 

istifsar-ı mütalaayı mutazammın varid olan Nisan 1326 tarihli tezkere-i 

aliye-i nezaret-penâhileri yine cevâben tebligat-ı mahbusenin hin-i 

icrasında nezaret-i acizi ile bir güne muhabere sebk etmemiş ve binaen-

aleyh zalik o sırada tebdili mezkuru icab eden ahvaller ve esbab 

hakkında malumat-ı mükemmele bulunmamış ise de müctemian tebdil-

i mezhebe mani’ olabilecek bir emr ve nizamın mezahib idaresince dahi 

malum ve mukayyed olmadığına ve Sicil Nüfus Nizamnâmesinin bu 

babdaki onuncu maddesinin mutlakıyyet müfadına nazaran tebligat-ı 
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sabıkanın hal-i hazırda takibine lüzum olmadığı bahsinde re’y-i âlilerine 

iştirak edildiği 21 Nisan Sene 1326 tarihinde cevaben bildirilmiş ve 

bilahare Pirlepe’de Sırp unsuruna merbut iken yeni tahrir-i nüfusda 

Bulgar yazıldıkları beyanıyla kayıdlarının tashihi (düzeltilmesi) istid’a 

olunan bazı eşhas hakkında sebk eden muhabereye cevaben şeref-verid 

olan 15 Haziran Sene 1326 tarihli ve ikiyüzyetmişbir numerolu tezkere-i 

samiyede dahi üçyüzondokuz senesinden sonra ahali-i kuranın 

Patrikhaneden Eksarhhâneye ve Eksarhhâneden Patrikhaneye tahvil-i 

irtibat etmeleri kesr-ül-vuku’ ve Rum ve Bulgar komitelerinin tehdidat 

ve icbaratından münbais olduğu (ileri geldiği) cihetle komitelerin izale-i 

izale-i te’siratına değin tahvil-i irtibat istid’aları resmen mevkii 

muameleye konulmayarak merbutiyet-i kedime-i mezhebiyenin 

muhafazası mülga Rumeli Müfettişliğince ittihaz edilen karar icabından 

ve Pirlepe’de Sırplık iddiasında bulunan ahali-i merkumenin bu 

teşebbüsleri dahi sırb komitesinin telkinatı neticesinden bulunmasına 

mebni tahrir-i nüfusda ol-babdaki müracaatlarının mahallince nazar-ı 

dikkate alınmayarak Eksarhhaneye mensub Hıristiyan kayd edildikleri ve 

ahali-i kuranın istid’aları vechile suret-i umumiyede kaydlarının tahshihi 

ber-vech-i muharrer karar ile te’sis eden istatikonun ref’-i demek olacağı 

anlaşılıp siyak-ı iş’ara nazaran bu babda zikr olunan müfettişlikçe 

müttehaz olan kararların muhafazası muktezi idiğünden ol-vechile icra-

yı icabının meclis-i mahsus-ı vükelâ kararıyla nezaret-i celilelerine 

bildirildiği tebliğ tebliğ ve izbar buyurulmuş olmağla şu ahval-i 

muhaberat ile vilayet-i müşarün-ileyhanın istifsar-ı vakı’na göre ifa-yı 

muktezâsı merhun-ı re’y ve takdir-i âli-i nezaret-penâhileridir. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

 

Fi 29 Şevval Sene 1328 ve fi 20 Teşrin-i-evvel Sene 1320 (3 Kasım 1910)  

Adliye ve Mezahib Nazırı Namına Müsteşar  
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Hû  

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 594 

Adliye ve Mezâhib Nezaret-i Celilesine 

Protestan mezhebine dehaletlerini istid’a eden Ohannes ve on refiki 

hakkında  

Semahatlü Efendim Hazretleri 

Ermeni ve Rum mezheblerinde iken protestan mezhebine dahil 

olduklarından bahisle muamele-i lazımenin ifası istid’asında 

bulundukları Karahisar-i Şarki kasabasından iş’ar olunan Leblebici 

Ohannes ve on refiki hakkında liva metropolit ve murahhasa 

vekâletlerinden ol-babdaki arz-ı halde sedr idilen mehazire mebni 

olunacak muamelenin istizani meclis idare-i vilayetden ifade olunmuş 

ve mezkûr arz-ı hal leffen takdim kılınmıştır. Ol-babda emr ü ferman 

hazret-i men’leh’ül emrindir.  

Fi 19 Şaban Sene 1328 ve fi 11 Ağustos Sene 1326 (26 Ağustos 1910) 

Sivas Vali  Vekili Naib Ed-dâî Mahmud Rıza  
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Hû 

Makam-ı Sâmi-i Cenâb-ı Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Saadetlü Efendim Hazretleri 
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Kanun-i esâsinin on birinci maddesinde münderiç Memâlik-i 

Osmani’de ma’ruf olan (bilinen) bi’l-cümle edyân’ın (dinlerin) serbesti-i 

icrası ve cemaat-ı muhtelifine verilmiş olan imtiyâzât-ı mezhebiyenin 

kemâ-kâne cereyânı devletin taht-ı himayesindedir. Şöyle ki kavanin-i 

ahkâmca efrad-ı ahalinin arzu eylediği mezhebi kabul ve ihtiyarda 

muhtar bulunduğu hasebiyle arzuları dahi Rum ve Ermeni mezhebinden 

iken yirmi beş sene mukaddem bi’l-ihtiyar protestan mezhebine iltihak 

otuz nüfusdan ibaret bir cemaat teşkil ederek meclis idare-i liva-i 

kararıyla fi 15 Cemaziye’l-evvel Sene 1279 (8 Kasım 1862) ve fi 30 Teşrin-

i evvel Sene 1278 (11 Kasım 1862) tarihli bir kıt’a i’lâm mucebince bir 

kabristan mahal tahsisi ve terk olunarak Saye-i Hazret-i Padişahi’de ve 

Meşrutiyet’de şimdiye kadar ibadetgâh olarak ittihaz kılınan mahalde 

suret-i serbestanede denmiş buyurulan imtiyazat dairesinde icra-yı 

ayin-i mezhebe eylemekde velâkin henüz hükümet nüfusça kuyudatları 

(kayıtları) bulunduğu malum-ı alileri olduğundan ve bir mahalde 

Protestan cemaatinin otuz nüfusu tecavüz etdiği halde nüfus-ı 

mevcude-i kuyudatının Protestan cemaati namına kaydı evamir-i aliye 

ahkâmından bulunduğu cihetle ol-vechile icra-yı icabı hususnda lazım 

gelen daireye emr ü havale buyurulmasını arz ve istirham eyleriz. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.     

 

Fi 21 Kanun-i-sâni Sene 1325  

Karahisar’ın Bülbül Mahallesinden Leblebicioğlu Ohannes  

Keşişoğlu Yani, Şaharnikoğlu Mahirhad, Kasabyan Karabet, Surblusan 

Manuk, Surblusan Roben, Surblusan Haik, Gariboğlu Leon, Gariboğlu 

Proant, Keşişoğlu Anderya, Keşişoğlu İsak, Tukiloğlu Erşak, Ferhadoğlu 

Heamayak, 

 

 Karahisar-i Şarki’li Ermenilerin her yerde karışıklık çıkardığı 

belgelerle sabittir. Bu kez hangi milletten olduğu belirtilmemekle 
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birlikte Lion isminde bir Karahisar’lının hastahanede bile rahat 

durmayarak onları itaatsizliğe teşvik ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Arşiv Fon Kodu: İ..DUİT, Dosya No: 170, Gömlek No: 41, Tarihi: 

03 (C) Cemaziye’l-ahire 1334 (7 Nisan 1916), Konusu: Ceza, isyana 

teşvik; Lion veledi Sağma (Karahisar-ı Şarki); Amele Taburu. 

 

Hû 

Hariciye Nezareti 

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Taşkışla Hastahanesinde elli atmış hasta huzurunda taburcu olan 

efradın elbiselerinin değişmesini vesile ittihaz ederek efrad-ı askeriyeyi 

adem-i itaate teşvik edici beyanatda bulunduğu bi’l-muhakeme sabit 

olan Uzunköprü amele taburu efradından Karahisa-i Şarki’li Leon veledi 

Sogma’nın Mülkiye Ceza Kanunnamesinin atmışıncı maddesi zeyline 

tevfikan üç sene müddetle muvakkaten kal’a benliğine dair Der-saadet 

Divan-ı Harb-i Örfiyesinden verilen kararı havi mazbata-i hükmiye ve 

irade-i seniyye layihası leffen takdim kılınmış olmakla icabının icra ve 
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emr ü inba buyrulması merhun-ı irade-i aliyye-i fahimaneleridir. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 29 Cemaziye’l-evvel Sene (1)334 ve fi 21 Mart Sene 1)332 (3 Nisan 

1916) 

Başkumandan Vekili Harbiye Nazırı  

 

Hû 

Harbiye Nezareti Umur-ı Mehâkim Müdiriyeti 222 

İrade-i Seniyye 

Taşkışla Hastanesinde elli atmış hasta huzurunda taburcu olan 

efradın elbiselerinin değişmesini vesile ittihaz ederek efrad-ı askeriyeyi 

adem-i i’taata teşvik edici beyanatda bulunduğu bi’l-muhakeme sabit 

olan uzunköprü amele taburu efradından Karahisa-i Şarki’li Leon veledi 

Sogma’nın Mülkiye Ceza Kanunnamesinin atmışıncı maddesi zeyline 

tevfikan (ekine bağlı olarak) üç sene müddetle muvakkaten (geçici 
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olarak) kal’a bendliğine dair Der-saadet Divan-ı Harb-i Örfiyesinden 

verilen karar tasdik olunmuşdur.   

İşbu irade-i seniyyenin icrasına harbiye nazırı me’murdur.  

Fi 3 Cemaziye’l-ahire Sene 1334 ve fi 24 Mart Sene 1332 (7 Nisan 

1916) 

Sadrazam: Mehmed Said (Paşa)  

Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı: Enver (Paşa)  

Mehmed Baha 
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22.BÖLÜM 

ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞAYANLARIN HATIRLARINDA ERMENİ 

OLAYLARI VE KONUYA İLİŞKİN BELGELER 

  

Bu bölümde çok önemli iki hatıratdan alıntılar yapılarak sonunda 

karşılatırmalı olarak birlikte yorumlanacaktır. Ayrıca anlatımları 

desteklemesi açısından yer yer belgelerde kullanılarak anlatımlar 

desteklenecektir. 

 

İlk olarak Şebinkarahisar’ın yerlisi olan ve Osmanlı Türkçesiyle 

yazdığı hatıratı ölümünden sonra yeni Türkçe’ye çevrilen Habib Rıza 

Gökçen Efendi’nin anlatımıyla başlayacağız. Daha sonra da Sivas valiliği 

maiyetinde görev yapmakta iken Suşehri kaymakamı olan ve olayların 

öncesi de bilen akabinde Şebinkarahisar mutasarrıflığı vekâletine tayin 

olunan  Ahmet Hilmi Kalaç’ın anılarıyla devam edeceğiz.  

 

Her iki kâynakda da çok değerli bilgiler bulunmakla birlikte bazı 

hususlarda bakış açıları farklıdır. Ancak çoğunlukla anlatımlar 

uyumludur. Bu anlatımları belgelerle de takip edebilmekteyiz. 

Anlatımlarda bulunan bazı hususlar doğrudan olaylarla ilgi olmasa da 

dönemin sahip olunan imkânlarına ve içinde bulunulan dönemin 

ekonomik, siyasi ve sosyal durumuna ilişkin bilgiler verdiğinden yer yer 

bunlardan da alıntı yapılmıştır.  

 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

956 
 

 

 
 

Habib Rıza Gökçen Efendi’nin anılarını günümüz Türkçesine 

çeviren kişi ayakta soldan ikinci sırada bulunan Tevfit Ertürk’tür.  

 

Ahmet Hilmi Kalaç ise İstanbul’da eğitim görmüş son derece 

deneyimli bir devlet adamıdır. Yaptığı vazifeler icabı onunda yazdığı 
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hatıratı gayet kapsamlı ve anlaşılabilir niteliktedir. Her iki anlatımda da 

kullanılan ancak günümüzde pek yaygın kullanılmadığı için anlamı 

anlaşılamayacak olan bazı kelimelerin yanına parantez içinde 

açıklamaları da verilerek okumada bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.  

 
 

HABİB RIZA GÖKÇEN: 

1330 Teşrin-i-sanisi nihayetinde (13 Aralık 1914’de) nüfus 

memurluğu vekaletinden ayrıldımsa da komisyon kitabetinde devam ve 

iki sene 200 er kuruş ücret aldım. Bu ücretin idareme epeyce faidesi ve 

yardımı oldu. Rusya, Erzurum ve Bayburt’u istila ile Şiran kazası 

merkezi olan Karaca kariyesi’ne kadar geldi. Bize 15 saatlik bir 

mesafedir. Halk ekseriyetle kaçtılar. Biz mahallece sebat ettik. 

Memurların hicretine müsaade verilmemiş ise de bazı memurlar da 

kaçtılar. 

 Rusya da daha ileri gelemedi bir sene müddetle orada kaldı. Bu 

bozgunlukta halk mezruatını (ekinlerini) içeriye alamadı, bütün (hepsi) 

zayi oldu, hatta harmanda çıkarılmış hazır buğdayını içeri almaksızın iki 

saat mesafede kuleye kadar kaçıp bir gün sonra dönen harmandaki 
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çeçinin tamamıyla kaldırılmış olduğunu gördü. Ahali kendisi ve/veya 

kafile kafile gelip geçen muhacirler hep yediler. Artık pahalılık yokluk 

çekmeye başladı. Nüfus başma ölmeyecek kadar iaşe veriliyorsa da 

verilen iaşe pek te kafi değil onunla ekmek yapılıyor, yemek yapılamıyor 

idi. Buğdayın kodu üç madeni liraya çıktı. Evi var kendisi yok idi. Açlıktan 

ölenin haddi hesabı yoktu. Bir ineği olan süt yoğurt sayesinde bir 

dereceye kadar hayatını kurtardı. Bu seferberlikten evvelleri açlıktan 

ölenin mezarı yok deniliyordu. Bu söz açlıktan ölen yok demek idi. Ve 

bolluk ve her mebzulen bulunduğunu beyandan kinaye idi. Bu pahalılık 

ve yokluğa sebep olarak bildirilen bozgunluğun tesiri var ise de başlıca 

sebep harik-i umumi olmuştur. 

 

Açlıktan dolayı şahidi bulunduğum hal ve hadisatı olan birisini 

nakil ve hikaye edeceğim. Ey evlat ve ahfadım bu halleri içinizde görüp 

yetişen vardır. Fakat bundan sonra gelenlere ibret olmak üzere 

ellerindeki nan (ekmek) ve nimetin ve sıhhatin kadrini bilerek Allaha 

şükür etmek vücup (gereklilik) ve edasını bilmek lazımdır. Bir gün 

şehirde sattığım evimin bahçesinde bulunduğum sırada arka ve şimal 

cihetteki Rüştiye Hocanın muhterik (yanmış) ve dört divan hane 

arsasının üzerini örterek askeri hayvanat tavlası yaptılar. Bu tavladaki 

bulunan hayvanattan bir katır gebermiş idi. Katırın gönünü (derisini) 

yüzdüler laşesi kaldı idi. İşte bu laşeye iri ufak büyük küçük kadın erkek 

İslam ve Rum elli kadar insan birlikte bu laşeden eline bir parça et 

geçiren mesudâne (mutlu) savuşup gidiyordu. Çok sürmedi koca katırın 

laşesinin yerinde kan bulaşığı kaldı. 

 

Aman Ya Rabbi bu ne feci ve elim bir hal idi. Bu hal ve manzara 

aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor. Ol senelerde at, it ve kedi velhasıl eti 

haram ve necis olan hayvanat etini yiyen çok idi. (zarûretler yasakları 

mübâh kılar) haram olsun, helal olsun, her ne olursa olsun elde edilmesi 

kabil olan herşeyi hayatını muhafaza için yemekten çekinmediler. Bir iki 
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gün hayatını idame eden kendisini bahtiyar sayıyor idi. Aman Yarab! ne 

korkunç bir haldir cenab-ı hak tekrarından masun (korusun) ve 

muhafaza etsin. Velhasıl her ne tarafa baksan bir fenalık ve harabiyet 

görülüyor ve atiyen (sonradan) beyan edileceği veçhile memleketin hali 

harap ve aşiyane-i bun garap (sıkıntılı,garip bir yuva) idi. Harik-i 

umuminin (büyük yangının) esbab-ı hakkında bir parça izahat vermek 

isterim.  

 

Şöyle ki: 1330 senesi veya Nisan aylarında olacak bilcümle 

muhtarana (muhtarlara) büyük kapalı zarf içersinde birer kağıt dağıttılar 

ve hükümetten emir olmadıkça zinhar açılmasını, açıldığı taktirde 

mücazatı şedide olunacağını (ağır ceza verileceği) ve tenbihat kat’iyyede 

bulundular. Bittabi açılamamış bunun ne olduğu ve ne olacağı hakkında 

hiçbir mana verememiş idi. 1330 Temmuz’unun yirmibirinci (21.) 

Pazarertesi (3 Ağustos 1914) günü muhtarlara verilen emir üzerine 

kağıtlar açılmış ve seferberlik ilanına dair olduğu anlaşılmış olduğundan 

ahaliye anlatmak ve ilan etmek için muhtaran mahalle ve karyelerde 

(köylerde) davulu olan davulla olmayan gaz tenekelerini davul 

mekanında çalmaya ve bu suretle ilan etmeye başladılar. Ramazan 

haftası müslümanlar oruç idi. Meşruteyn (şartlar) dolayısı ile kaide-i 

müsavata (eşitliğe) riayeten Ermeni ve Rum ve Mileli saireden de asker 

alınıyor idi. Harbe ve her taraftan orduya ait levazımat tedarik ve 

irsalatına tekalif i harbiye usulu ile teşekkül eden komisyon mahsusları 

tarafından tüccaran ve esnaf saireden mevhum makbuz mukabili 

(karşılığı sonra ödenmek üzere) eşya ve kumaş alınmaya ve zahire 

toplanmaya, depolanmaya ve pey-der-pey memleketin vesait 

mevcudiyesi ile nakil ve sevk olunmaya başlandı. 

 

Seferberlik olunduğunda bidayet-i emirde halkta o kadar istek 

var idi ki sanki düğüne bayrama koşuşur gibi kayıt olmaya koşuyorlardı. 

Ben de bu meyanda kayıt olundum, 7. numarayı teşkil ettim ve ilk kafile 
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ile gitmek üzere hazırlandım. Sanki düğün davetine veya bayram ziyareti 

için akraba nezdine gidiyormuşum gibi istek vardı. Benim bu vaziyetimi 

bir gün evvel kafile ile gitmekteki hal ve hareketimi ve telaşımı gören 

emimzadem Hacı Şerif Efendi, amca bu telaş ve isti’cal (acele) nedir halk 

hep gitti de sen geri mi kaldın, hele sabırlı ve temkinli ol demesi ve devri 

endişane ihtaratta bulunması üzerine birinci kafileden geri kaldım. 

Birinci kafile seferberlik ilanının üçüncü Çarşamba günü beşyüz kişi 

olarak yola çıkarıldı. Sürate bak ki Pazartesi ilan oldu. Arzusu ile gelen 

500 kişi Çarşamba günü çıkarıldı ve ikinci kafile cumartesi günü 

gönderilecekti. İkinci kafile birinciden az değildi.  

 

Biz Türkler civarın itibarı ile bize münasebeti (yakınlığı) olmayan 

Alman radiğini çalarak müttefikan hareket ve ilan harp etmiş idik. Biz 

her ne suretle olursa olsun bi taraflığı muhafaza etmiş olsa idik bu gün 

en kuvvetli ve zengin bir millet ve hükümeti olur idik. Hele bu vesaite 

hakkında ki ahvalimiz gülünç bir halde at ve araba ve küçük eşeklerden 

başka insanlara da tahmil (yükleyerek) ve sevk etmeğe ve bunun erkek, 

kadın ve İslam ve Rum ve Ermeni müsavi tutularak sevkiyata devama 

başladılar. Ahaliyi teşvik ve gösteriş olmak üzere köprü başına 

(Avutmuş’a) kadar maşiyen (yaya olarak) köprü başından Alucra’ya 

kadar hayvanla, mutasarrıf ve ekabir-i memureyn dahi ikişer üçer 

okkalık zahire götürmek sureti ile iştirak ettiler. 

 

Alucra’ya kadar gitmeye muktedir, şimdi ortaokul denilen idadi 

mektebi talebesi dahi bu sevkiyata iştirak ettirilmiş ve oğlum Ömer Kadri 

de bu meyanda bulunmuş idi. Velhasıl işte her halimiz buna kıyas 

edilirse taşıma su ile değirmen dönmeyeceği ve millet arkası ile sefil 

sergerdan (sefaletten başı dönmüş) aç ve perişan, açık, çıplak, kadın, 

erkek bila tefrik cins ve mezhep (cins ve mezhep ayrımı olmaksızın) 

zahire taşımak sureti ile ordunun ihtiyacını tedarik ve temin ve ordu da 
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harp edecek ve bu suretle yapılan harbinde kazanılamayacağı şüphesiz 

idi.  

 

Bu vaziyet ve halimizi gören ve (taşımaya) iştirak ettirilmek 

istenen Ermeni milleti bu suretle harbin kazanılamayağını müdrik 

(anlamakta) idiler. Ve hatta biz hayvan değiliz insanız yük taşımak 

hayvan işidir. Madem ki vesaitimiz ve kavi devletlerle harbi iktidarımız 

yok bizim için bitaraflık olmadığı taktirde İngilizlerle iştirak etmemiz 

lazım idi diyorlar ve için için halimize gülüyorlar idi.  

 

Harb-i umuminin tafsilatını tarihlerde görür okursunuz işte bu 

tarihçemizin uzun uzadıya anlatmaya kari’leri (okuyucuları) 

usandırmaya müsadesi yoktur (gerek yoktur). Ben ancak harbi 

umuminin sebep vuku’u ile Ermeni’lerin ahvali hakkında bir mukaddime 

(makale, önsöz) olarak beyan ve hikaye ediyorum.  

 

Ermeniler Rus ve İngiliz taraftarı olmak münasebeti ile aşağıda 

beyan olunacağı gibi isyan ve kaleye çıkmalan ve bu isyanın önünü 

almak ve güya Ermenilerin İslam’a taarruzlarını def’e medar (vesile) 

olmak için hükümetin bi-l-iltizam vuku’a getirip memleketi 

mahvettiğini beyan ve hikayeden ibarettir.  

 

Bu Karahisar’da İslam ve Rum Ermeni üç millet bulunuyor idi. Bu 

Ermeni’ler gayur (gayretli) çalışkan ve uyanık ve hemen cümlesi (çoğu) 

okur yazar ve ahval-i-aleni (genel duruma) ve siyasete bizden daha 

ziyade müdrik (anlayan), vâkıf (bilen) ve yapmak istedikleri şeyi güzel 

yapmaya çalışan, sanatkar ve zenginlerdi. 

 

Bizimle yaşaması kuvvetinin kafi olmadığından ve ekalliyette 

bulunmasından ileri geliyordu. Hatta üçyüzonbir tarihinde bir parça 

talihlerini yoklamak istediler. İsyan amareleri görülse de şiddetlice 
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yedikleri sopa yanlarına kaldı ve kimseden müzaheret (yardım) 

göremediler. 

 

Ermeniler için için muhâsım (Osmanlı ile sorunlu olan eden) 

devletlerin düdüğünü çalmaya ve dahilen teşkilatlar yapmaya 

başlamışlardı. Hükümet bunları haber aldı. Hükümet bu konuda bir çok 

vesaik ve emareler elde etti. Buna karşı tedbirler almaya çalıştı. 

Ermeniler Van’da Rus’ların mukavemeti ile büyük hasarat ve katl-i 

umumide bulunmuşlar ve şehri tamamen yakmışlardı. Artık bu hal ve 

vaziyet her tarafa sirayet etmeye başladı.  

 

1331 Haziran’ının birinci pazartesi (14 Haziran 1915) günü Taş 

Han’dan asker kaçağı gençlerden kırk elli kişi toplayıp hapsettiler idi. Kıl 

Hasan namında memleketin bayağı aşağı adamlarından bir edepsiz ve 

namussuz bir şahsı da Hristiyan askerlerini ve kaçaklarını toplamaya 

memur etmişlerdi. Bunu böyle vazifeye memur edenlerde tabii kendi 

gibi alçak ve fürumayedir (esas edepsizlerdir). Jandarma kumandanı 

Vasıf gibi. 

 

Bu Kıl Hasan hem kıl hem de topal idi. Bunun göreceği işte 

isabet ve hayır olmayacağı ve neticesinde fenalık olacağı melhuzdu (akla 

gelmekteydi). Bu kıl Hasan asker toplama behanesi ile Ermenilere sert, 

katı ve acımasız davranmıştı. Ermenilerin Taş Han’dan hükümete 

götürüldükleri günün ferdası (ertesi) Salı günü sabahleyin yine bu Kıl 

Hasan bir eve jandarma Tembeloğlu Şükrü Ahmet Efendi’nin kardeşi ve 

Polis Tüysüz Saraçoğlu Tevfik Efendileri göndermiş bir mutat taharriyat 

(olağan araştırma) yapmakta iken Ermeni’lerden kaçak ve gizli müsellah 

(silahlı) gençler jandarma ve polisi şehit ederek kaleye çekildiler. Oradan 

hükümete ve şehire kurşun yağdırmaya ve ihtilala (ayaklanmaya) 

başladılar. Artık kaleye giremeyen Ermeniler dahi şehrin içinde silah 

atmaya başladılar.  
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Daha henüz vak’a yayılmamış idi. Sabah namazını kıldıktan sonra 

bir müddet kıraathaneye gitmek üzere yola çıktım. Bağlardan gelen 

yolun kasabadaki Giresun şosesine kavuştuğu yola ki burası Nalçacıoğlu 

Ahmet Efendinin hanesinin önüdür. Buradan çarşıya doğru baktım, 

adeta vak’ayı andırır kesafet (yoğunluk) ve şeamet (bedbahtlık) var. 

Çarşıda çoluk çocuk çeşmenin önünde üç beş adam görünüyor ileriye 

gitmekte tereddüt ve üç beş dakika orada tevakkuf (durup) ve mülahaza 

ettim (düşündüm). Herce (karışıklığa) bakmayarak yoluma devam ettim. 

Çarşıya geldim, çeşmenin üzerindeki kahvede Kıl Hasan’ın toplatdığı 

Ermeni’lerden birkaç kişi vardı. Kıraathane de Kör Yakup oğullarından 

beledi sokağındaki kargir binada idi. Bir çay içtim yarım sahife de gazete 

okudum du ki, bir de silahların çatırtısı başladı. Kaleye çıkan Ermeni’ler 

hükümete ve mahallata (mahallelere) kurşun yağdırmaya başladılar. 

Kahvenin kapısını kapadılar üç beş dakika sonra açtıkta mahalle içinden 

aralıklardan siper yerlerinden eve çocuklarımın içine geldim. Çocuklar 

heyecan içinde idiler. Bunları teskin ettim. O sırada hükümetin kuvveti 

kâfi değildi. Eğer Ermeniler mahallata dağılacak olupta hücumla 

ahaliye taarruz etmiş olsalardı birimizi bırakmazlar idi. Çünki onlar 

gözlerini karartmakla beraber, görülmedik ve işitilmedik esliha (silah) 

ile mücehhez (donatılmış) bir durumda idiler.  

 

1311 senesinde yaşanan isyandan sonra bunlar yine 

evvelkinden ziyade oldular o vak’adan ders çıkarmayarak  aynı 

emelleri doğrultusunda çaba içine girdiler.  

 

Ermenilerin şehirdeki hanelerden attıkları silahların önünü 

almak ve vak’ayı bastırmak emeli ile alınmak istenen tedbirler sonucu 

memleket yangınla mahv oldu. İş başa, baş telaşa düştü hükümet 

evvelce lakayıt bulundu. Vak’anın hudusundan (meydana 

gelmesinden) evvel tedabir-i lazımeye teşebbüs ile mes’elenin önüne 

geçilmesi lazımdı. Ermeni’ler bu gibi halleri bir iki ay evvel düşünmüş, 
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emelleri doğrutusunda lazım gelen tertibatı almış, vakt-i zamanında 

kaleye lüzumu derkâr olan cephane, erzak ve saireyi aşırarak hıfz 

etmiş (saklamış), hükümet ise mes’eleye bigâne (kayıtsız) kalmıştı. 

Daha doğrusu yan gözü ile bakmıştı.  

 

Ol vakit mutasarrıf Hilmi Bey isminde bir zat idi. Muma-ileyh 

selim ve muktedir ve müştekim ise de görevde bulunan jandarma 

kumandanı Yüzbaşı Vasıf, hain-i millet hırsız ve edepsiz olduğu için 

verilen emirleri ifa etmemek ve mutasarrıfı saymamak gibi fena bir 

vaziyet almıştı. Zaman ve ahval (durum) dolayısı ile bu hainin tebdili 

(değiştirilmesi) çaresine dair olan teşebbüsleri âkîm (neticesiz) kalmıştır. 

Çünkü hainin hamisi çoktu. O vakit Sivas'ta vali olan Muammer Bey,81 

mutasarrıfın beyanatına ve Ermeni’lerin vaziyeti hakkındaki işaratına 

karşı Suşehri Kaymakamı Ahmet Bey’den alacağın talimat üzerine 

hareket edebilirsiniz cevabını ve adeta mutasarrıfın maiyeti olan 

kaymakamı mutasarrıfa bir amiri mutlak olarak göstermiştir. İşte bu 

gibi hal ve vaziyetler bu mes’elenin bu suretle hudusuna 

(gerçekleşmesine) sebep olmuştur.  

 

Vali bunada kani olamayarak vak’ayı bastırmak için memleketi 

yangınla mahvetmiştir. Devren Karahisar’a geldiğinde âyân ve vücuh ve 

mu’teberan-ı memleket tarafından istikbal edilmiş (karşılamaya 

çıkılmış) ve hakkında gereği gibi  ihtiram (hürmet) görmemesinden 

muğber (alınmış) ve münfeil olduğu (canı sıkıldığı) sonradan anlaşılan 

Vali Muammer Bey, kin ve garazına ika (meydana gelmesi) bundan 

ziyade müsait münasip fırsat bulamıyacağını tahmin etmiş olmakla 

                                                           
81 Habib Rıza Gökçen, Vali Muammer Bey için hain ifadesini kullanmıştır. Onun 
valiye kızgınlığının şehrin yanmasıyla ilgili olduğu sanılmaktadır. Diğer taraftan 
Suşehri Kaymakamı Bâb-i Âlî’nin bilgisi ve izni doğrultusunda Şebinkarahisar’a 
atanmıştır. Buna ilişkin belgeleri ileriki bölümlerde göreceğiz. Aynı şekilde üst 
düzey devlet görevlilerinin de Vali Muammer Bey hakkındaki medhedici 
sözlerini de okuyacağız. 
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vak’anın üçüncü Perşembe günü telefonla şehrin ihrakı emrini vermiştir. 

Artık böyle bir emir sonucu serrişte etmiş (meydana getirmiş), akıbetin 

vehametini derk (anlayış) ve iz’andan (basiretden) mahrum ve idraksiz 

jandarmalar ve onlara hempa (yardımcı) çapulcu erazil (bayağı ve adi 

kimseler) ve serseriler Menzilcioğlu Asım Efendinin karşısındaki arsada 

mebni (bina edilmiş) Nazarit’in hanesinden başladılar.  

 

Buna da kanaat etmeyerek şehrin orta göbeği çarşıya ve İslam 

hanelerine yakın ve mülahık (bitişik) ve Karacaoğlu Halil Ağa’nın 

yaptırdığı hanenin yerinde mebni (bina edilmiş) Erzincan’lı oğlu 

Hamparsum’un hanesini ve bitişik haneleri tutuşturdular. Çünki 

Erzincanlıoğlu birinci olarak zengin ve yağmaya daha münasip olduğu 

için üç beş kuruş menfaata tamah eden alçaklar işte görüldüğü veçhile 

şehri ateş içinde bıraktılar. Herkes can telaşında ve kurşundan 

tahaffuza (korunmak) daiyesinde olup ancak kendisini idareye kifayet 

edecek kadar eşyasını kurtaran bahtiyar idi.  

 

Bu ateş öyle bir süratle dört tarafı sardı ki artık itfası 

(söndürülmesi) imkânı zaten mefkud (gayri kabil) olduğu gibi bu veçhile 

ümit bütün bütün kesildi. Yangın kendi hali ile üzeri dam ve toprak olan 

hanelere gelince söndü. Kaleden kurşun yağmur gibi yağıyordu. Şehir 

yirmidört saat yandı. İşte bu görülen harabeler husule (meydana) geldi. 

Biz de bir dereceye kadar harikten (yangından) maneviyeti ümitli 

Eminzâde Hacı Şerif Efendi’nin hanesine taşındık. Bir taraftan yangının 

dehşeti bir taraftan kurşunun yağmur gibi yağdırılmasından 

mütahassıl (meydana gelen) müthiş ve cehennemi bir vak’a ve 

manzara idi.  

 

Yangın bizim hanemize yanaştı rüştiye muallimi Esbeki Hüseyin 

Efendi’nin hanesine sirayet etti, yanmaya başladı. Bu hane ile bizim 

evimiz arasında tahminen 15 metre kadar olan hanenin harimi vardı. 
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Hacı Şerif Efendi hanenin (evin) kurtarılması çaresine bakınız demesi 

üzerine ve zaten biz de o telaşta iken bu ihtarın daha ziyade ümit 

uyandırması cihetle hartamasını (ahşap çatı kaplamasını) çıkarmak 

üzere adam aradım ise de kimseyi bulamadım. Me’yusen avdet ettim 

(ümitsiz olarak döndüm) bir çeyrek saat durduktan sonra canım sıkıldı 

yine gittim. İki madeni lira ile iki adam buldum. Hartamanın üzerine 

çıkarmak üzere iken Allah rahmet etsin Şekeroğlu müteveffa (rahmetli) 

Hüsnü Efendi iki liraya beş adam bulup göndermiş.  

 

Benim bulduklarıma cevap verdim. Bunlann ikisini hartamaya 

çıkarttım ve ikisini oğlum Kadri ile su taşımaya ve biri de suyu iple 

hartamanın üstüne vermeye tayin ettim. Ben yukarı katta, nüfus 

memuru Şevki Efendi de orta katta kaldı. Hane henüz sıvanmamış 

bağdadi halinde bulunmakta ve rüştüye mualliminin hanesi de artık 

dehşetli alev içinde yanmakta ve şimal (kuzey) tarafından rüzgar 

esmekte bulunduğu ve bizim evde bu yanan hanenin cenubunda 

(güneyinde) olduğu cihetle alev ve kıvılcımlar tamamı ile bizim evin 

üzerine yüklendi. Elimi harlamalara vurdum ki soğuk biraz ümit geldi. Bu 

sırada orta katta merdivenin sahanlığında hizmetçi kızın yatağı 

unutulmuş idi. Bir kıvılcım düşmüş yanmakta iken, Şevki Efendi 

karartmış. Sıvasız bağdadi olduğu için kıvılcımlar bir taraftan girip diğer 

taraftan çıkıyordu. Velhasıl Hakkın avn-ı inayeti (yardımı) ile hanemiz o 

müthiş cehennemi yangından masun kaldı (korundu).  

 

Bu hanenin yapıldığı günden, pederin vefatı gününe kadar peder 

tarafından ve üçyüz yirmi dokuzdan yangına kadarda kendim delail-i 

Hayrat (salavat-ı şerifeler mecbuası) müdavimi olarak okuduk. Delail-i 

Hayrat okunan hane harikten (yangından) masun (korunmuş) kalacağı 

hakkında eser olduğu söyleniyor. Daha ağrebi (garip olanı) şurasıdır. Ben 

bu tedbire tevessülden evvel hartama üzerine elden büyükçe ateşli bir 

hartama parçası düşmüş bir iki parladıktan sonra sirayet etmeden 
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rüzgar alıp götürmüş bu hali re’y-ül ayn (kendi gözleriyle) gören 

Tamzara’lı Hacı Mehmet oğlu Rüştü Efendi şimdiki belediye reisi söyledi. 

Gerçi sonradan mecburiyetden sattım. İşte bizim ev inayet-i Rabbani 

olarak hârikulâde (eşi görülmemiş) yangından masun kaldı.  

 

Çarşıdan depoya giden yol üzerinde Kavaklar’lı İmamoğlu Kasap 

Asım Efendi’nin haneside ol-vakit fevkalade ihtimam neticesi olarak 

kurtulmuş ise de ben evi sattıktan on beş gün sonra bu hane de yandı. 

Kiracı olarak reji dairesi oturuyordu. Bu yangının setri seyyiet ve ihtilası 

maksadı ile an kasıt (kasıtlı olarak) reji müdürü82 tarafindan yaktırılmış 

olduğu söylendi. İşte bu yangını gece saat üçte bahçeden gördük ise de 

artık telaşı mucip bir alakam olmadığı için hiç aldırış yapmadım. 

Rahatça uyudum. Evi satmamış olsa idim yangının hanenin civarında 

olduğu anlaşılıyordu, tabii şehre koşar giderdim.  

 

Gelelim Ermeni hadisesinde yirmi gün devam eden ihtişaşa: 

Ermeni iğtişaşı içinde gerek askerden gerek ahaliden vefat edenlerin 

miktarını üçyüz kadar tahmin ediyorlar. Ermeni’lerin haliyle o kadar 

taarruzları yok idi. Ve hatta sakınarak dükkânına gitmek ve harikten 

(yangından) dükkân enkazı kurtarmakta olan Keçecioğlu Hacı 

Muharrem Ağa’ya, Muharrem Ağa siz korkmayınız bizim ahaliye 

taarruzumuz ve işimiz yoktur. Bizim derdimiz hükümetten diyerek 

kaleden bağırmış olduklarını söylüyorlar. Eğer ahaliye kati ve ciddi 

olarak taarruz etmiş ve silah atmış olsalardı çok telefat olurdu. Çünki 

halk havaicini (ihtiyaçlarını) temin, yangından mal kurtarmak için 

uğraşıyordu. Pazartesi günü hapishaneye konulan Ermenilerin firar 

etmesiyle hapishane de boşalmıştı. Bu Ermenilerle müsademe edilmiş 

                                                           
82 Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarına karşılık olarak, İmparatorluk’ta 
tütün ekimini ve tütün işlenmesini düzenlemek üzere Fransızların kurmuş 
oldukları tekel idaresi. Bu idarenin değişik yerlerde şubeleri de bulunmaktaydı. 
http://rejiidaresi.nedir.com/#ixzz3qBWsY643 

http://rejiidaresi.nedir.com/#ixzz3qBWsY643
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ise de çoğu firarla kaleye iltica etmişti. Bu sırada Ermeni’nin biri de 

Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Vasıf’ı vurarak öldürdü.  

 

Yukanda anlaşıldığı veçhile mutasarrıf Hilmi Bey doğru zararsız 

ise de Vali Muammer ile geçinemedikleri için ahvalin vehameti 

hakkındaki beyanatını ismâ ettiremedi (duyuramadı). Ve hatta valiye 

müracaat ettikçe Suşehri Kaymakamı Ahmet Bey’den talimat alınız 

cevabını verir idi.  

 

Adeta mutasarrıf vücudu mevhum (adı var kendisi yok) idare 

Yüzbaşı Vasıf’a teslim edilmişti. Suşehri hudusundan (olayından) evvel 

kaleye mühimmat ve evrak taşımakta olduklarını keşif ve tahmin 

etmiş olsalardı vak’anın vuku’una meydan verilmiş olmazdı.  

 

İş başa, baş telaşa düştü bir hafta sonra Erzincan’dan ve mevaki-

i saire askeriyeden pey-der-pey beş bin kadar asker ve top geldi. Topun 

birisi Bayramköy’ün münasip (uygun) mahalline diğeri de Öksürük 

taşının Uluburun denilen mevkii’nin üstüne yerleştirildi. Öksürük’teki 

topun kumandanı olan başçavuş muallim (öğretici, usta) olup istediği 

hedefe mermisini isabet ettiriyordu. Bayram köyündeki topçular 

mermilerini isabet ettiremeyerek kaleden aşırır Kavaklar mahallesine 

düşürürlerdi. Bu topların ne derece faide ve tesiri olduğunu bilmiyorum. 

Uluburun’daki topçu mütemadiyen kaleyi döğüyordu. Çünki 

cephemizde olduğu için görüyorduk. Bu suretle halen isyanda 

bulunması ve kaleden açılan silahların kesrette (çoklukta) olmasından 

dolayı adeden halkın gözüne çok görünmekte ve üç beş yüzünün 

müsellah (silahlı) olduğu tahmin edilmekte idi.  

 

Gerçi yangın gecesi Ermenilerin büyüğü küçüğü, kadını erkeği 

kaffesi kaleye iltica etmiş ise de silah tutanın adedi halkın tevehhüm 

(şüpheye düşmesi) neticesi tahmin ettikleri kadar yok idi. Mutasarrıfın 
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infisaline (azledilmesine) mebni vekaleten bulunan Suşehri Kaymakamı 

Ahmet Bey nüfus memuru ile beni çağırttı.  

 

Kaledeki eli silah tutan müdafileri bir tahmin yaptık. Zaten 

Ermenilerin nüfus-ı mezkuru dört bin kusur idi. Bundan Tamzara, Çırdak, 

Buseyit, Yaycı daha ufak tefek köyler iştirak etmemiş olduğu yalnız, 

Ziberi Ermenileri kaleye çekilmiş bulundukları cihetle bu miktardan eli 

silah tutanın yarısından çoğunun askerde şurada burada olması bi’t-

tabi hesaptan hariç tutulmuş ve firaren hariçten gelüp tahassun ve 

isyana iştirak edenler ilave edilmekle bu suretle eli silah tutanın adedini 

hakikate mukaren (yaklaştırarak) tahmin ve hesap yaptık. Silah 

tutanlann adedinin üç yüzle beş yüz arasında olabileceğini söyledik. 

Kaymakam da bu tahminin muvafık olduğuna kanaat etti. Ve hakikaten 

da bundan ibaret idi. Fakat vaziyete silahların atılmasına bakılırsa 

avamın ve kalenin bu kadar halkı istiaba müsadesi olup olamadığı 

tahminden aciz ve gayr-ı müdrik (anlayamayan) avamın bu tahminini 

kabul etmemek lazım geliyordu. Halbuki sonradan yürütülen tahkikata 

nazaran müsellah (silahlı) bir Ermeni üç dört sipere kalenin mazgallarına 

kumanda edermiş.  

 

Ziberi köyü cephesindeki kapudan ve Taş Mahalle cephesindeki 

kapudan taarruz ve kaleye çıkmak isteyen kuvvetlere bilmediğimiz 

işitmediğimiz silah ve bombalarla müdafaa ve taarruzları def 

ediyorlardı. Hergün ve her gece kesilmeksizin taraflarda harp oluyordu, 

bu asker üç mıntıkada bulunuyor merkez şehirde Müftü mahallesinden 

kumandan Neşet Paşa’da merkezde bir kısmı Reisoğlu namı diğeri Molla 

Hümmetoğlu bahçesinde kısmı mühimmide Kırkgöz’de bulunuyordu. 

Hayri Efendi’nin hanesinde de kumandan ve telefon bulunuyordu. 

Zabitlerin bir kısmı Molla Kadir’in bir kısmı da Mansuroğlu Osman 

Ağa’nın hanesinde idi. Bizim evde askeri karargah idi.  
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Ermeni’lerin kaleden bu suretle imtidat-ı ikamet (yayılarak 

yerşleşmeleri) ve müdafaalarına hükümetin gafletinden bil-istifade 

(istifade ederek) mühim miktarda tedarikat ve idarelerini temine kâfi 

erzak ve eşya götümüş ve yangın gecesi de noksanlarını ikmal etmiş ve 

sarnıçlardaki sularlada idare etmiş olmaları onlara yardım etmiştir 

(destek olmuştur). Vak’anın onbeş ve onaltıncı günü aşağıdan müdafaa 

bir hayli zaman süreceği kaleye asker çıkarmanın ve yol bulmanın 

çaresini düşünmeye başlamışlar, Ermenilerin ümit ve tahmin 

edemedikleri sarnıçların şehir tarafı ve Kavaklar mahallesine nazır 

cephede bir keçi yolu olduğunu bilenler tarif ve delalet etmişlerdir (yol 

göstermişlerdir).  

 

Kırkgöz mıntıkası dahilinde olduğu için bu mıntıkadan asker 

çıkarılması için Ortabahçe’de ikamet eden kumandan bi-idrak (idraksiz) 

Neşet Paşa telefonla vakitsiz emir vermiş ve bu emrin sürat-i infazında 

israr etmiş olmasından bi’z-zarur saat sekiz dokuz raddelerinde asker 

kaleye tırmanmaya başlamıştı. 

 

Öksürük başındaki topa sarnıçın kale yolu tarif ve orayı 

mütemadiyen döğmesi ve suya inmek için Ermenilere meydan 

verilmemesi bildirilmiş çünki Ermeniler suya inerken askerin kaleye 

çıktıklarını görecekleri ve askerin çıkmasına mani olacakları tabii idi. 

Muallim topçu beyan ve tarif olunan hedefi tutarak Ermeni’leri yoldan 

menetmiş ve asker de birer birer çıkmışlardı.  

 

İşte bu suretle dört yüz kadar askerle bir başçavuş kumandası ile 

kaleye çıkarıldı. Vakit tam on buçuk idi. Biz de aşağıda vaziyeti 

görüyorduk. Çünki kalenin bu mevkii tam bizim karşımızda idi. Asker 

düze çıktı kumandanları başçavuş askeri avcı vaziyetine soktu ve kaleye 

çıkanldı, fethedildi. Ermeni’leri ya tamamen teslim veya kahır ve tedmir 

(etkisiz hale getirildi) imha edildi, zannı ile asker süngü tak kumandasını 
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verüp padişahım çok yaşa bağırttı. Bundan sonra Ermeni’ler siperlerden 

çıkarak kurşun yemiş gibi askerin bulunduğu mevkiye hakim yukarıdaki 

top mevki’ine yine çıktılar ve cephe aldılar. Bomba ve kurşunla askeri 

perişan ettiler. Çünki asker kabak gibi meydanda idi ve siper alacak yer 

yoktu. Mecburen ricat etti (geri çekildi), bu hal saat onbire karip (yakın) 

bir zamanda idi. Askerin geldiği ve teker teker çıktığı keçi yolundan böyle 

ani ricatı (geri çekilmesi) düşünülmedi.  

 

18-20 kadar yaralı ve şehit ile sükut vaki olmuş ve asker 

sarnıçlara iltica ve orada tahassün etmişler (sığınmışlar) ve kâfi miktarda 

erzak gönderilmiş olduğu cihetle tecrübesizlikten veya cahillikten 

vakitsiz kaleye huruc (çıkma) ve hücum emrini vermesi nasıl hata ise 

artık mevki’ini tutmuş ve suya hakim olarak kalenin tabiatı ile sukutu 

katiyen kabil iken geriye çağırılması emrini vermiş ve mıntıka 

kumandanının muhik (adil, doğru) beyanatını semi itibar etmemiş 

(duymazlıktan gelmiş) kumandan Neşet Paşanın böyle askeri kaleye 

çıkartması ve sonra da geriye alması (geriye çağırması) hatayı azimdi 

(büyük hataydı).  

 

Asker oradan inerken yuvarlanmak ve kurşunla vurulmak sureti 

ile birkaç kişi de ol vakit telef olmuştu. Artık kaleye hücumun ümidi 

kesilmişti. Bu müddet içinde mevcut toplarla bir iş görülemiyeceği 

anlaşılınca Erzincan’dan on dörtlük pervane topu getirildi. Bu da Bayram 

köyünde münasip mahalle konuldu. Ermeni’ler gelen gideni dürbünle 

görüyorlar bu topun geldiğini ve münasip yere tesbit edildiğini gördüler. 

Bu top henüz atılmamıştı. Her halde artık bu toptan korunmak imkanı 

olmadığını anlamış olmalılar ki bu günün gecesi huruc (çıkma) kararı 

vermiş olacaklar ki topun endaht etmesine (patlatılmasına, atılmasına) 

mahal kalmadan o gece kalenin kapısından huruc etmeye (çıkmağa) 

başladılar.  

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

972 
 

Aman Allah mahşerden bir alamet müthiş cehennemi bir 

manzara ve mahuf (korkulu ve tehlikeli) bir gece idi. Aşağıdan beş bin 

asker ve onlara iltihak eden (katılan) ahali ve toplar ve kaleden huruc 

mahallerinden Ermeniler harp ve mütemadiyen endaht ediyorlardı 

(aralıksız silah atıyorlar).  

 

Bu gece Karahisar’da kıyametten bir alamet memleket alt üst 

oluyordu. Müthiş manzara kumanda ile atılan silahlar adeta hızar çeker 

gibi hor hor ediyordu. Bu sırada iki asker soluyarak bizim eve geldi. 

Kasap Asım Efendinin evinin böğründe siper aldılar. Biz seslendik parola 

sorduk parolayı verdiler. Asker olduğunu anlayınca yanımıza çağırdık 

bunlardan ahvali sorduk. Kendileri bir manga asker oldukları halde Taş 

Mescit yanında bulunduklarını ve Ermenilerin oraları bastıklarını ve 

askeri kırdıklarını söylediler.  

 

Biçare (çaresiz) askerler kale kapusunun karşındaki cephede 

oldukları için korkmuşlar cephelerini bırakıp kaçmışlar. Bunlara 

hükümetin yolunu tarif ettik gittiler. Bu defa Recep oğullarının bahçe 

duvarına vuran dom dom kurşunlan bizi tehdit ediyordu. Eli silah tutan 

üç yüz Ermeni kaçtı. Yollarının üzerine isabet eden hanede 

Koyulhisar’lı Polis Arif Efendiyi vurmuşlardı. Bunların arkasından asker 

çıkarıldı, takip edildi. Tamzara’nın altında Kozman’ın değirmenini 

basarak un öğüten bir iki adamı da orada öldürdüler. Sabahleyin 

kalede kalan acaze takımı padişahım çok yaşa diye bağırarak telsim 

oldular.  

 

Hüsus(yan) oğlu Nazarit’in oğlu komite başı Vahan artık iş işten 

geçti diyerek kendi ailesine mensup çoluk çocuk kadınların Türklerin 

eline geçmemesi için kalede tesmim etmiş (zehirlemiş) aşağı 

indiklerinde cümlesi ölmüştür. Kendisi ise diğer firarilerle birlikte 
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kaçmıştır. Sonradan vurulmuş olduğu söylendi ise de bu malum değildir 

(bilinmemektedir).  

 

Karahisar yanmamış olsa idi,  Ermeni’lerin metrukatı (eşyaları) 

ve zahiresi şehir halkını üç dört sene idare ederdi. Ne yazık ki yanan 

yandı yanmayan yağma edildi. Yangında Ermeni ve Rumlardan bir hayli 

hane eşya zayi oldu. Öyle hane oldu ki yalnız canlarını kurtarabildiler. 

Çünki yangın ani olarak süratle her tarafı sarıyordu.  

 

Gerçi Ermeniler katlolmuşlarsa da dinimiz gayrı meşru ef’ala 

(işlere) müsait değildir. Hükümete isyan edenlerin katli vaciptir. Nisyanı 

(kadınları) inayet ve muhafaza lazımdır. Bu Ermeni hadisesini evvelinden 

ahirine kadar yazmak için bir cilt tarih yazmak gerekir.  

 

Bu huruc günü artık kaleden kurşun atılmak tehlikesi kalmadı, 

halk da şuraya buraya gidip gelmeye başladı. Ben de hemen bahçeye 

geldim, ki bahçe harap olmuş, elmaları soydurmuşlar muhafaza 

sırıklarım ve üzümlerin çangallarını söküp yakmışlar. Bir asker gördüm 

bunları böyle niçin yaptınız dedim. Haydi haydi ne söyleniyorsun dedi ve 

beni kovdu. Fakat baktım fazla söylesem taarruza uğrayacağım 

söylemekten içtinap ettim (çekindim). O ara bir çavuş geldi ne diyorsun 

diye sordu. Bahçe benim harap olmuş dedim. Efendi bu bahçe senin mi 

deyince evet dedim. O da yahu biz bu bahçeyi Ermeni malı biliyorduk 

dedi ve muhafaza edeceğine söz verdi. Bu askerlerin çoğu Yenihan 

Kangal ahalisindendi. Bahçenin kadir ve kıymetini bilmezlerdi. Askerler 

gitti biz de naklettik. Bu Ermeni vak’asının hudusu (meydana gelmesi) 

bahçeye göçmek zamanı ise de ahvalin meşkûk (durumun şüpheli) 

olduğunu düşünerek akıbete intizaren (sonuca bakılarak) nakilde teenni 

olmakta idi (bahçeye gitmekte temkinli davranılmaktaydı).  
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Ermeni’ler kalede iken gün dönümü fırtınasında emsaline 

nadiren tesadüf olunan ra’d-ı berk (gök gürültüsü ve şimşekle) ve saika 

endaz (yıldırım atan) muzlim (karanlık) bir havadan müthiş yağmur ve 

dolu yağdı, seller gitti. Mezruat-ı (ekinleri) hasar etti. Dolu yığınları 24 

saat devam etti.  

 

1331 Haziran’ının üçünçü (24) Perşembe (7 Temmuz 1915) 

günü yangın vaki olmuştu. Kumandan Neşet Paşa yanlış kumandasının 

su-i tedbir (kötü tedbir) veya hafi (gizli) olarak kalenin Ermenilerin huruc 

ettikleri sırada 300 den fazla Ermeni’nin firara teşebbüsü sırasında 

birkaç kişinin katledilmelerine sebebiyet verilmiş, kalenin etrafı zincir 

gibi kuşatılmış ve girizgahlarının kafesi tarsin edilmiş (sağlamlaştırılmış) 

ve taht-ı tarassuda (gözetlemeye) alınmış iken bunların bila mezâhim 

(kolaylıkla) çıkıp gitmeleri elbette su-i tedbir (kötü tedbir) yapılmış ve 

erbab-ı daniş indinde bu kararı verenlerin müssebbibeyn (sebep 

olanların) olması vârid-i hâtır (akla gelen) olacağını düşünen kumandan 

setr-i seyyie (suçunu örtmek) ve tedbir-i ihtiyat olarak hakikat hilafına 

raporu verdi (kabahatini örtmeye çalıştı).  

 

Şöyle ki güya Tamzara ormanında olması muhtemel dört beş yüz 

müsellah (silahlı) Ermeni’nin ansızın arkadan ve kaledekiler de 

cepheden hücum ederek askeri iki ateş arasına alabileceklerinden 

çekinilerek asker bilzarur sipere çekilmek mecburiyetinde kalmış, bu 

durumdan bi’l-istifade (istifadeyle) kaledeki Ermeni’lerde huruc ve firar 

etmeye muvaffak olmuşlar.  

 

Sağır mutasarrıf Vasıf Bey beni çağırttı, bir lira yevmiye ile iaşe 

zahiresi şevki için Sivas’a gideceksin hemen hareket edeceksin diye emir 

verdi. Ben de bey ben silahı belinde seyyar memuru değilim müsaede 

buyurun tedarikimi göreyim emri alinize imtisal edeyim dedim. Kafile 

yola çıkacağı zaman ertesi gün ales-seher (seherle) yola çıkmaklığıma 
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ihtar edildi. Derhal seferiyeye ikmal yatağımı hayvana yükleyerek 

ayağımda çarık maşiyen (yaya olarak) rah-ı sefer eyledim (yola çıktım). 

 

Yolda kimseye rastlamadım, Yumurcaktaş’ta kaldım. Kafile Kınık 

kariyesinde imiş ertesi günü onlarda geldiler. Beraberce Suşehri’nin 

Gözköy’e gittik. Sabahleyin kalkarak Habeşin Kırık köyüne gittik. Velhasıl 

altıncı gün saat sekizde Sivas’a gittik. Gözköy’de kafile muhafızı 

jandarma çavuşu kafile sana teslim ben gidiyorum demesin mi. Ben de 

arkadaş ben muhafaza memuru değilim. Ben zahire alıp bu kafile diğer 

kafile ile sevk ve ikakete memurum, ister durur ister gidersin dedim.J 

andarma terfik ederek gitti. Sivas’ta hayvanat ve nakillara hususi bir han 

bulunarak yerleştirdikten ve istirahatlarını temin ettikten sonra ben 

hükümete gittim. Evvelce komisyon katibi Musa Kazim Efendiyi buldum. 

Biraz konuştuktan sonra Karahisar’a mürettep (tertip edilmiş, 

hazırlanmış) zahire olmadığını söyledi.  

 

Ben valiye müracaatla vesikamı taktim ettim. Vali Necmettin Bey 

tatlı bir adam idi. Vesikayı verince şaşaladı, sizin zahire alacağınız yok 

dedi. Mutasarrıf için bu adam seni gönderiyor muhabereden demi 

anlamıyor. Ben de bey ben muhaberenizi bilmem bu vesikaları 

memuren gönderdi dedim. Bunun üzerine beni tekrar Kazım Efendiye 

gönderdi. Vali beni size gönderdi dedim. Dosyalan ortaya koydu, elli bin 

kilo Refahiye ve Alucra’ya zahire havalesi varsa da Karahisar’a yoktu. 

Vali’ye aç susuz rahıl ederek Sivas’a gelüpte me’yusen (ümitsiz) boş 

olarak avdet etmek olmaz. Bu hal ile altı gündür yol geldik, boş mu 

gidelim derken gayet me’yusane (ümitsiz) ve refikane (dostca) 

merhamete celp edecek gibi söyledim. Vali bey dört beş dakika kadar 

düşündükden sonra, git Musa Kazım’ı bul o yardımcı olacak dedi. 

Avdetimde Hafik kazası anbarından yirmi bin kilo buğday verdiğini ve 

akşam valinin konağına gel emri verdi. Meğerse mutasarrıf olacak herif 

Asaf Bey Suşehri’ne göndermiş burada ki komisyonda bulunanlar da 
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bildikleri halde bana söylememişler. Ne ise bu kadar olsun kopardık. 

Akşam nakliyecilerden Şekeroğlu Hüsnü ve Bahattin oğlu Alaattin Ağayı 

muhafız olarak valinin konağına gittim. Bunları aşağıda kahve ocağında 

bırakarak valinin bulunduğu daireye çıktım. Saat üçe kadar yazdırdım, 

ertesi günü saat dörtte kafileyi tahrik ettim (yola çıkarttım) Hafik’e 

gittim. Kaymakam evet yirmi bin kilo buğday havalesi verildi dedi. 

Ambara bakan müdürüne gönderdi. Doğrusu hakkımda hürmet etti. 

Karahisar’ın eskiden aldığı zahireden çok borcu varken verilmez bu 

havalenin bedeli olan 95 bin kuruşun telgraf havalesi ile bankaya 

gönderilmesi gerek yoksa olamaz dedi. Ben de 3 Kanun-i-evvel 1333 (3 

Aralık 1917) tarihle yazdım. İki gün sonra havale verildi. Sabahın saat 

11’inde nakliyecileri yola çıkardım. Bir saat sonra aman Allah misli nadir 

bir fırtına kopmasın mı! Bereket versin kar o kadar değil. Adamlarda 

hayır kalmadı müteessir oldum.  

 

İki gün sonra Zara kaymakamlığından bir hayvanın yükü ile kayıp 

olduğunu ve bir iki yükün de zayi olduğunu duydum. Ben de 10 minh 

(Kanun-i-evvel 1333) telgrafla kaymakama bildirdim. Kaymakam burada 

öyle bir fırtına yok o sözlere kulak asmam tahkik et (yola çıkart) tazmin 

ettireyim. Bunun üzerine nakliyecilerin Zara’ya gittiklerinden Zara 

kaymakamlığının bura kaymakamına vermiş olduğunu berây-ı malûmat 

arz ettim. Civar köylerden tahkik için kaymakama müracaat ettim. 

Nakilleri buradan muntazaman çıkarıyorum, yolda hadis olan (değişen) 

hallerinden malumatım olamayacağını cevabını verdim. Bundan sonra 

iki bin kilo daha Hafik’ten gönderdim.  

 

13 bin kilo kalmıştı onunda Şerefiye ambarına Hafik vesaiti ile 

naklettirilmesi hakkındaki mutasarrıfın telgrafını kaymakama 

gösterdim. Kaymakam mevcut vesaitle ancak askeri mühimmat 

naklettirebildiğini bu suretle zahire şevki için hayvan bulunmadığını kati 

cevap vermiştir. Bize müracaatlara rağmen vasıta olmadığını 
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mutasarrıfa yazmış idim. Bir hafta sonra vali Hafik’e geldi. Ertesi gün 

apdest için kahveden çıkmış idim. Jjandarma yüzbaşısı dolaşıyordu. 

Bana hitaben birader şu araba sizin vesaitinizdir, bu gün Şerefiye’ye 

hareket edeceksiniz vali bey görecek, kahvenin yanında on dört kağnı 

arabası vardı. Namazımı kıldım derhal ambar memurunu buldum, 

zahireyi teslim ve arabaları tahrik ettim yola çıkarttım). Artık ilişiğimi 

keserek elimde bir şemsiye yaya olarak vasıtaların arkasından gittim. 

Çınçık köyüne girmek üzere köyün altında Kızılırmak üzerindeki 

köprüden geçiyorlardı, o köyde yattık.  

 

Ertesi günü Zara’ya gittik. Kaymakam vekili Alişan Bey’le 

görüştük, vesait için baza söz söyleyeceklerimi söyledim. Ertesi sabah 

erkenden arabaları yürüttüm. Kurbağa köyüne geldik o gece yattık, 

ertesi gün hareketle erken Şerefiye’ye geldik. Müdürle görüştüm 

nakliyeciler yarım saatlik bir köye gittiler. Müdürle müzakeremizi yaptık. 

Dere köyüne gittim ki müdürün Abeş nakliyesi iaşe ve zahiresi için ittihaz 

ettiği ambarın damına yığmışlar bir çok mülahazadan sonra mahfaza 

(muhafaza) noktasında müştereken koymayı muvafık gördüm. 

Zahirenin bakiyesi sonradan peyderpey gönderildi. Ambarda ne kadar 

zahire vardı ve Zara’dan ne kadar aldık diye mutasarrıf benden soruyor. 

Ben de ambarda yirmi bin kilodan fazla zahire vardı. Zara’dan ne kadar 

aldın deniliyor. Bu hususta uzun telgraf konuşmaları oldu. Fakat bir türlü 

cevap alamadım. Bir gün uzun bir telgraf yazdım müdür Abdülkadir’e 

gösterdim.  

 

Müdür hele telgrafı verme ben evraklara bir bakayım, 

Karahisar’a Zara’dan verilmiş zahire görebilirsek o vakit miktarını 

yazarsın dedi. Ben de münasip gördüm, evrakları karıştırırken bir kağıdın 

zahrında (arkasında) kaymakam vekilinin kendi el yazısı ile Karahisar’a 

on beş bin beş yüz (15.500) kilo zahire ibaresi yazılmış olduğunu görüp 

bu miktarı hakiki zannederek malumat verdim. Bilahare kaymakam 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

978 
 

müdürü sıkıştırmaya başladı. (atı alan Üsküdarı geçti) havadan on beş 

bin beş yüz daha iaşe olarak temin ve irsal edildi. Hiç yoktan Karahisar 

iaşe ambarına otuz bin beş yüz kilo zahire koparmakla memlekete 

hidmet etmiş oldum. İşte bu hizmetime ve yararlığıma mükafatan güya 

Şerefiye’de iaşe olunmuşum gibi on üç günlük iaşemi kestiler.  

 

Yalnız mutasarrıftan iltifat ve mükafat olarak beyan-ı 

memnuniyetle kuru bir teşekküre nail olduk. Doğruluk dost kapusudur. 

Ziya Paşa’nın (İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah, doğruların 

yardımcısıdır Hazreti Allah) beyti rehberi hareketimdir. Bir lira ücretim 

vardı, onunla idare ettim. Beş on kuruşta artırdım. Milletin ambarından 

bir dane bile hile etmedim. Çünki hırsızlık şanımdan değildi, buna 

alışmadım. Hamdolsun şimdiye kadar doğrulukla geçindim. 1306 senesi 

Nisan’ından bu güne kadar bilerek keseme haram ve rüşvet parası 

girmedi. Memuriyetimi nefsime alet etmedim. Doğrulukla geçindim. Ey 

evlatlarım doğruluk insanı aziz, eğrilik zelil eder. Doğru hareket edenler 

mevlasını eğriler de belasını bulur.  

 

Benim Hafik ve Şerefiye’de bulunduğum sırada hanemi 

askeriye tarafından cebren vaziyet ederek (el konularak) tablidot 

yapmışlar, harap ve kısmen de tadil etmişler geldim hanemin bu halini 

gördüm, gözümden çıktı. 

 

AHMET HİLMİ KALAÇ: 

Seyahatimiz sakin bir havada, neşe içinde seçiyordu. Tatlı 

hasbıhaller yaparak, istikbal için tatlı ümitler besleyerek yolculuğa 

devam ediyorduk. İnebolu’ya, Samsun’a çıkarak gezmek fırsatını 

kaçırmadım. Uğradığımız bu şehirlerde hürriyetin akislerini görmek 

istiyordum. Samsun ile Giresun arasında hava bozuldu. Şiddetli bir 

fırtına yaptı. Dalgaların güverteye kadar gelmesi yolcuların gösterdikleri 

telâş üzerine ezan okuyanlar, tekbir getirenler vapurda ayrı bir heyecan 
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oluşturuyordu. Bu yolculuğun acemisi olduğum için yakın bir tehlike 

tasavvur etmiştim. Fırtınalı geçen gecenin sabahında Giresun limanına 

geldiğimiz zaman hava sakinleşmişti. Mamafih, sert dalgalar içinde 

sahile çıkmak için bindiğimiz kayık, cesur kayıkçıların yardımı ve iplerle 

çekmesi ile karaya ayak bastık. 

 

 (Anlatımına göre 1909’da) Malatya, Elâzığ bölgelerinin 

İstanbul’a en kestirme yolu o zamanlarda Giresun idi. Vapurla buraya 

gelen yolcular mekkâtelerle Kulakkaya, Şebinkarahisar, Karakütük 

yolu ile Eğin, Kemah, Malatya ve daha içerdeki şehirlere kadar 

giderlerdi. Bu itibarla Giresun'a çıkan ve dahile gidecek olan yolcular az 

olmazdı. O geceyi Giresun'da geçirdik. Ertesi gün 15 kişilik bir kervan 

teşekkül etti. Herkes birer beygir veya katır kiraladı. Toplu bir halde yola 

çıktık. Meşrutiyetin ilânı asayişin teessüsünde (yerleşmesinde) nisbî bir 

iyilik husule getirmekle beraber, eski itiyatlann tesiriyle olacak yolcu 

kafilesi toplu halde harekete mecbur ediliyordu. İlk geceyi Kulakkaya’da 

geçirdik. Üçüncü gün Şebinkarahisar’a geldik. Burada ben esas kafileden 

ayrıldım. Suşehri yolu ile Zara istikametini tuttum. Yollarda hanlarda 

karşılaştığım insanlarla çokça konuştuğumuz hürriyet ve meşrutiyet 

üzerine oluyordu. Kimsenin esaslı bir bilgisi yoktu. Hürriyeti şahıs 

farzedenler, gelip geçtiğini söyliyenler olduğu gibi gelmesini bekleyenler 

de vardı. 

 

İstanbul'dan hareketimin sekizinci günü Zara'ya ulaştım. Üç 

gün deniz yolculuğu, beş gün de kara yolculuğu devam etti. Zara’da bir 

hafta kalacak, oradan Kayseri'ye geçecektim. Zara, henüz hürriyet 

nümayişleri yapmamış, istibdat memurlarını ıskat (alaşağı) etmemişti. 

Ama, bir kaynaşma olduğu hissolunuyordu. Oraya muvassalatımın 

(varmamın) üçüncü günü hükümette tahrirat kâtibinin odasında 

oturuyorduk. Bir halk topluluğunun hükümete doğru geldiğini gördük. 

Hükümet meydanında bir kaç yüz kişi toplandı. Gürültüden ne 
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söyledikleri, ne istedikleri anlaşılamıyordu. Kaymakam aşağıya indi. Ne 

istediklerini sordu. Her kafadan bir ses çıkıyor, söyledikleri uğultu 

arasında kaybolup, gidiyordu. Nümayiş yapmak için toplandıkları anla-

şılıyor, fakat bir türlü baklayı ağızlarından çıkarmağa cesarer 

edemiyorlardı. Kaymakamın sert ve seri hareketi, cesaretlerini kırmıştı. 

Nihayet içlerinden birisi öne altıldı. “Biz acımızdan mı öleceğiz, ayniyat 

zahiresini niçin Sivas'a gönderiyorsunuz” diyebildi (Ayniyat zahiresinden 

kastedilen aşarın devam ettiği yıllarda bazı yerlerde nakit yerine aynen 

alınan buğday ve arpa olmaktaydı). 

 

Kaymakam derhal bunu karşıladı. Ayniyat zahiresinin burada 

kalması için vilâyete yazı yazdım; bu gün bu meseleyi idare meclisinde 

tekrar görüşeceğiz. İçinizden bir heyet ayırın gelsin benimle görüşsün. 

Teşebbüsümüzün neticesini anlar ve sizlere bildirir, dedi. 

 

Nümayişçiler (göstericiler) başka bir söze ve harekete cesaret 

edemeden dağıldılar. O gün için fırtına geçmiş, memurlar geniş bir nefes 

almışa benziyordu. Halbuki asıl kasırga ertesi gün koptu. İkinci gün, daha 

fazla halk topluluğu öğleden biraz sonra yine hükümetin önünde 

toplandı. Bugünün evvelkinden farkı kasabanın ileri gelenlerinden 

oldukları anlaşılan bazı simaların da aralarında bulunması idi. Velvele ve 

şamata arasında kaymakamı istedikleri anlaşıldı. Kaymakam aşağıya 

indi. Yine niçin toplandıklarını soruyor, dağılmalarını emrediyordu. Bu 

sefer ayniyat zahiresi ileri sürülmedi. Memurların irtikabına (rüşvet 

almasına) göz yumulduğu, halâ memurların tasfiye edilmediği ortaya 

atıldı. Sonradan arabacı olduğunu öğrendiğimiz bir şahıs, bazı 

Ermenilerle herkesten fazla ileri gidiyor, bunu bir çok ağızlardan çıkan 

(istemiyoruz) sayhası (sesi) takip ediyordu. İsimler sıralanıyor, küfürler 

savruluyor, hücumlar artıyordu. Kaymakamın müdafaası ve cevabı 

gürültü arasında boğuluyordu. Kargaşalık arasında bir sarığın yere 

düştüğü, cüppeli bir zatın perişan vaziyette üzerine savrulan 
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yumruklardan sakındığı görüldü. Kazanın kadısı evinden mahkemeye 

gelirken nümayişçilerin arasına düşmüş, kimin tarafından verildiği 

belli olmayan bir işaretle üstüne atılmışlar ve bir hayli pataklamışlardı. 

Ahaliden bir ikisinin yardımı ile canını güç kurtardı. Gözden nihan oldu 

(kayboldu). Dayak faslı kaymakamın başına gelmek üzere iken hükümet 

binasının alt katındaki mal müdürünün odasına iltica edebildi. Kay-

makam ve bir kısım memurlar içeride, muhacimler (saldırganlar) dışarda 

pencereden atışıyorlar, kaymakama istifa teklifinde bulunuyorlardı. 

Halk vaziyete hâkim olmuş, hükümet kuvveti aciz vaziyete düşmüştü. 

Kaymakam pencereden bir kâğıt uzattı. Bunu yakalıyan birisi, bir okur 

yazar aradı. Kâğıt bir ikinci ele geçti, etrafına toplandılar. Yüksek sesle 

okunan istifa kâğıdında kaymakam, hasbelicab (zorunlulukdan) istifa 

ettiğini bildiriyor ve imzalıyordu. Hasbelicab kelimesi halkı tekrar 

sinirlendirdi. Olmaz, bu kelime çıkmalıdır, diye bağırıştılar. Kâğıt 

pencereden iade edildi. Kayıtsız, esbabı mucibesiz (gerekçesiz) ikinci 

bir istifaname imzalattılar. Bu kâğıt vilâyete çekilmek üzere 

telgrafhaneye gönderilirken, halk topluluğu arasında zafer nefesi 

dalgalanıyor, kasabanın ileri gelenlerinden olduğu anlaşılan beyaz 

sakallı bir zata halk tarafından kaymakamlık tevcih ediliyor, ağamızsın, 

kaymakamımız da sensin, deniliyordu. İsminin Nuri Efendi olduğunu 

öğrendiğim, bu gün görmüş ihtiyar ilk günkü toplantının neticesiz 

kaldığını görünce gece icabedenlerle müşavereler yapmış, ertesi günkü 

nümayişi hazırlamış, Ermenilerde kiliselerinde toplanarak beraber 

nümayiş programını kararlaştırmışlar. 

 

Kaymakam meselesi hallonulmuş, sıra diğer memurlara gelmişti. 

Kalabalıktan takım takım heyetler ayrılıyor, hükümet binasına girerek, 

birer birer memurları odalarından alıyor, bir anda azil kararını vererek, 

kapı dışarı ediyordu. Yakasından tutularak hakaretle sürüklenen, 

hükümet kapısından atılan memurların adedi az olmadı. Jandarma 

kumandanlığı, hükümete yakın ayrı bir daire idi. Bölük kumandanı ve 
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jandarmalar hükümet meydanında ve içinde olup bitenlere ko-

ğuşlarının penceresinden seyirci kalmaktan başka bir şey yap-

mamışlardı. Bölük kumandanı tecavüz selinin kendi dairesine 

gelmemesinden memnun görünüyordu. Kumandanın da gece 

toplantılarında rolü olduğu rivayet edilmişti. 

 

İkindi güneşinin son şua’sı (ışığı) çekilirken Zara hükümet dairesi 

“enkazı istibdad”dan (istibdad: zulüm idaresi) temizlenmiş, bütün 

memurları kovulduğu için ekseri dairelerin kapısı kapanmıştı. Tektük 

kalan memurların başları eğik, süklüm püklüm, arka sokaklardan ev-

lerine gittikleri görülüyordu. Muzaffer halk yığınları yavaş yavaş dağıldı. 

Kerpiç evlerin bacalarından çıkan tezek dumanları kasabanın semasım 

kapladı. Kızılırmak, Kızıldağ'dan aldığı bulanık suları ile sakin akıyordu. 

Bir bostan dolabının gıcırtısı baykuş sesine karışarak gecenin sükûnetini 

bozuyordu. 

 

Ertesi gün kaymakam ile evinde görüştüm. Mülkiye mezunu 

münevver bir idare memuru olan kaymakam, bir gün evvelki hâdisenin 

tesirinden kurtulamamıştı. Vilâyetten aldığı telgrafları gösterdi. Kuvvet 

gönderileceği bildiriliyor, vazifesi başından ayrılmaması, hadiseden 

müşebbislerin (olaydan sorumlu olanların) yakalanarak adalete teslim 

edilmeleri tavsiye olunuyordu. Fakat kaymakam, bir teşebbüs alacağa 

(girişimde bulunacağa) benzemiyordu. Hakarete uğradığı bu kazada 

vazife yapamayacağnı, bir kaç güne kadar çekip gideceğini söylüyordu. 

Hakikaten kaymakam bir daha evinden çıkmamış, vazifesini jandarma 

kumandanına devrederek, kazadan ayrılmıştı. Vilâyetten gönderilen 

kuvvetin Zara’ya muvasalatından (ulaşmasından) ve icraat neticesini 

anlamadan Zara’dan ayrıldım. Sivas'a gelmek için bindiğim arabanın 

Zara'lı arabacısı, korku ye heyecan içerisinde idi. O gün ben de içlerinde 

bulundum, fazla ileri gittiler, korkarım cezasını çekeriz diyordu. 

 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

983 
 

Sivas'ta kaldığım Afyon otelinde hep Zara hadisesi konuşuluyor, 

vali vekili Aristidi Paşa’nın vakaya ehemmiyet verdiği merkezen kuvvet 

gönderdiği söyleniyordu. 

 

Uzun senelerin istibdad (baskı) ve tazyikinden kurtulan halk 

geniş nefes almıştı. Memurlar maaşlarım almak için tahsildarların 

peşinden günlerce koşar, veya bir sarrafın insafına sığınarak maaş 

senedini kırdırırdı. Mal sandıklarından maaş almak bayram ve cülus 

günlerinin şerefine mümkün olurdu. Memurların menfaatsiz vazife 

yapmaları mümkün olmazdı. Himayesiz iltimassız memur tayini imkânsız 

gibiydi. İktidar ve liyakate ehemmiyet verilmezdi. Mekteplerde umumi 

tarihin fikir uyandıracak bahisleri kaldırılmıştı. Medreselerde yüzlerce 

sene evvel takip edilen klasik usullerde okunan derslerden bir faide hasıl 

olmuyordu. Bu şartlar altında yetişen gençlik, enerjiden mahrum ve 

hareketsiz bir halde bulunuyordu. 10 Temmuz83 memlekette havayı 

değiştirmiş, yeni bir ruh meydana getirmişti. Mevhum (belirsiz) bir 

kuvvet şehir ve kasabalarda hatta köy ve kırlarda tesirini göstermiş, 

geçici bir zaman için müsait bir hava yaratmıştı. Herkes devrin değiştiğini 

biliyor, yeni bir şeyler bekliyordu. Bir taraftan da mebus intihabı (seçimi) 

için hazırlıklara başlanmıştı. Nüfus deftelerinin hazırlanması muamelesi 

devam ediyordu. 

 

Kayseri’de bir hafta kalarak, Ereğli yolundan İstanbul’a hareket 

ettim. Eylül ortalarında İstanbul'a geldiğim zaman hürriyet 

hareketlerinin daha hızlanmış olduğunu görüyordum. Mekteplerin 

açılma zamanı yaklaşmıştı. Mülkiye ve Hukukta mutat olan müsabaka 

imtihanının (giriş sınavının) kaldırılması için talebe tarafından 

teşebbüsler alınıyor, nümayişler (girişimde bulunuluyor gösteriler) 

yapılıyordu. Nitekim o sene, talebe nümayişi tesirini göstermiş, 

                                                           
83 10 Temmuz ile 1908 tarihini ve Meşrutiyetin ilanını kastediyor olsa gerek. 
Ancak Meşrutiyetin ilanı 24 Temmuz 1908 olarak bilinmektedir. 
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müsabakasız müracaat edenler Mülkiye ve Hukuka alınmıştı. Her ne 

kadar Mülkiye müdürü Celâl Bey, müsabakanın idamesi için mukavemet 

göstermişse de, Sadrazam Hakkı Paşa daha uysal ve müsamahakâr bir 

siyaset takip ederek, müsabakanın kaldırılmasına emir vermişti. 

Mülkiyeye girmek için lise mezunu olmak kâfi geliyordu. Her sene alınan 

40 seçkin talebeye mukabil, o sene Mülkiyeye 200’e yakın talebe 

kaydolunmuştu. Hukuka girmek için de okur yazar olmak kâfi gelmişti.84  

 

İstibdad yıllarının devamınca ders programları istibdadı takviye 

edecek, fikirleri körletecek şekilde devam ederdi. Kitaplardan bazı 

bahisler çıkarılmış, bazı dersler büsbütün kaldırışmıştı. Tarihin ihtilâle ait 

bahisleri, millî hareketlere ait kısımları okutulmazdı. Yeni devirle 

beraber, ders programlarında mühim yenilikler oldu. Hocaların bazıları 

değişti. Hürriyet havası içinde derslerimiz başladı. Senelerce kapalı ve 

hürriyetsiz kalan talebe birden serbestisine kavuşunca, bazı reaksiyonlar 

da oluyordu. Eski muallimlerden bir kısmına karşı memnunsuzluk 

başlamıştı. Gazetelerdeki siyasî münakaşalar mektep sıralarına intikal 

ediyor, talebe arasında partizanlıklar beliriyordu. Muallimlerin dersteki 

liyakat ve kifayetlerinden başka siyasi hüviyetleri, vaktiyle saraya 

intisapları (yakınlığı) olup olmadığı tetkik konusu oluyordu. Hariçteki 

dedikodular dershanelerin saf ve masum havasını bozuyor ve henüz 

tecrübesiz dimağlarda izler bırakıyordu. Muallimlere karşı bir nevi 

obüstrüksiyon (engelleme) hareketleri başladı. Buna bizim ikinci sınıf ön 

ayak oldu. Mecelle, arazi kanunu muallimimiz derse girdiği zaman 

dershanedeki iki talebeden başka muhatap bulamamıştı. Bu iki talebe 

de hocanın alacağı tavrı anlamak için derse girmişlerdi. Hukuku düvel 

muallimi ve hikmeti hukuku islâmiye hocaları da derse girdikleri zaman, 

dershaneyi bomboş buldular. ikinci derslerinde vaziyeti anlayarak bir 

daha derse gelmediler. Talebenin bu hareketleri idarenin 

                                                           
84 Bu şartlarda Hukuk Fakültesine girip de bir şekilde mezun olanların hukuka 
nekadar katkısı olduğu da ayrı bir soru işaretidir. 
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müsamahasına (hoşgörüsüne) uğruyor, kimsenin cezalandırılması 

yoluna gidilmiyordu. Maarif nazırı olan Emrullah Efendinin oğlu da 

arkadaşlarımız arasında bulunuyordu. O da bize iltihakda (katılmakta) 

tereddüt etmemişti. Bu hareketlerde hariçten teşvik olup olmadığını 

bilmiyorum. Fakat şunu pekala anlıyordum ki, mekteplerdeki bu gibi 

haller yeni idarenin hoşuna gidiyor Avrupa'dan anavatana dönmüş yeni 

rejime taraftar ve hür fikirli muallimlere yer açılıyor, çekilen 

profesörlerin yerine ve ilave olunan derlere yeni hocalar geliyordu.  

 

İstanbul'dan Muammer Bey’den tegrafı aldım: “Sivas'da benimle 

beraber çalışmak isterken Dâhiliyeye müracaat et, bana bildir.” 

 

Muammer Beyin Sivas'a Vali tayin edilmek üzere olduğu 

anlaşıldı. Beraber çalışmanın verimli, ve yurt hizmetinde faydalı 

olduğunu yakından biliyordum. Hiç tereddüt etmeden müsbet (olumlu) 

cevap verdim. Dahiliye’ye de maiyet memurluğumun Sivas’a tahvili için 

müracaatta bulundum. Netice almadan memur edildiğim tahkikat işi 

için Mart’ın beşinde yola çıktım. Gülek’de tahkikat işi on gün kadar 

sürdü. Adana'ya avdetimde Sivas’a tayinim emrini gelmiş buldum. 

Ayrıca Muammer Bey’den Ulukışla'dan geçeceği günü bildiren, mümkün 

olursa orada iltihakımı isteyen bir telgraf da gelmişti. Bu mümkün 

olmadı. Ben Gülek'de iken Muammer Bey Ulukışla'dan geçmiş 

bulunuyordu. Adana'da işlerimi bitirdim. Veda ziyaretlerimi yaptım. 1 

Nisan 1913 de tatlı hatıralarla dolu olan ÇukurIova muhitinden ayrılmış 

bulunuyordum. Beş günlük araba yolculuğundan sonra Kayseri'ye 

geldim. 19 aylık ayrılıktan sonra memleketimde farklı bir hayat yoktu. 

İmar ve terakki hamleleri, Muammer Bey zamanına göre biraz da 

gerilemiş durumdaydı. 

 

15 Nisan 1913’de Nisan ortalarında henüz yer yer karlı olan 

Anadolu'nun yayla şehri olan Sivas’a gelmiş bulunuyordum. O sırada 
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vilâyeti esaslı iki mesele işgal ediyordu. Asayiş ve ekalliyetler (yabancı 

din ve millete mesup olanlar) politikası. Balkan Harbi, hürriyet ve ihtilaf 

hükümetinin acz içinde geçen idaresi vilâyetin asayişini bozmuş, 

muhtelif şekavet (kötülük) zümreleri türüyerek vatandaşları iz’ac 

(rahatsız) edip duruyordu.  

 

Şekavetin ele başlan o vakit Sivas'a bağlı olan Aziziye (Pınarbaşı) 

kazasında Alev çetesi, Kangal ve Gürün taraflarında Cevat çetesi.. 

Bunlardan başka vilâyetin muhtelif yerlerinde eşkıya zümreleri vardı. 

Bunlar vilâyette huzur ve emniyet bırakmıyordu. Balkan harbinden 

mağlup çıkmamız ekalliyeti şımartmış, şark vilâyetlerimizin üstünde 

istikal ve aynlık emellerini canlandıran bir hava yaratmıştı. Vali, evvelâ 

asayiş işini ele aldı. Muhiti iyi biliyor, jandarma kumandanlarının ve yerli 

halkın hangilerinden, ne yolda istifade edileceğini takdir ediyordu. 

Şekavetin temerküz ettiği (kötülüğün çoğaldığı) kazalarda iş bilen ve 

sözünü geçiren adamlardan bazılarını merkeze davet etti. Lazım gelen 

talimatı verdi, icabeden tedbirleri aldı. Bir iki ay içinde Alev çetesi imha 

edildi. Cevat çetesinin adamları dağıldı. Şaki başı olan Cevat, Sivas 

vilâyetinde barınamıyacağmı anlayınca Dersim'e geçmeğe karar verdiği 

anlaşıldı. Dersim yolu üstündeki Pingan köprüsünde pusuya düşürülerek 

vuruldu. Kesik başı Sivas'a getirildi. Hükümet meydanında teşhir edildi. 

Asayişin iadesinden Ermenilerin pek de memnun olmadıkları 

anlaşılmıştı. Nizamsızlığın devam etmesini, havanın bulanık olmasını 

siyasetlerine daha muafık buluyorlardı. Sivas'ta çıkan gazetelerinde 

“Cevat'ın Başı” başlığı altında yazı bile yazdılar. Bu hadiseyi tenkit ettiler. 

O sıralarda Şark Ermenileri havanın daima bulanık olmasını arzu 

ediyorlar, Avrupa efkârını lehlerine çekmek için vesileler ihdasından 

geri kalmıyorlardı. En küçük bir zabıta vakasını bile İstanbul’a 

aksettirmeği ihmal etmezlerdi. Vilâyet dahilinde Ermeni kaymakamlar, 

mal memurları, hatta polis memur ve komiserleri vardı. Bunlar bir Türk 
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vatandaşı gibi memleketin amme hizmetlerine iştirak etmiş bulunmak-

tan başka hususi ve mili emeller takip eden ve fırsatları kendi lehlerinde 

kullanmağa çalışan elemanlar olmuşlardır. Etrafımızdaki son 

hadiselerden Türk aleyhtarlıkları açıkça gözüküyordu. 

 

Mekteperde verdikleri temsillerde hükümeti zalim ve müstebit 

(zorba) gösteren imalar bulunuyordu. Dahildeki Ermeniler vatandaşlık 

sıfat ve samimiyetine aykırı hareket ve faaliyette bulunurken, hariçteki 

büyük devletleri aleyhimize karar almaya sevkeden heyetlerin siyasi 

faaliyetleri de işitiliyordu. Büyük devletlerden başta Rusya, İngiltere ve 

Fransa'nın müştereken hükümete teklif ettikleri ıslahat layihası ile altı 

vilayetimizi de Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mamuretü’l-aziz 

(Elazığ) ve Sivas'ta ayrı bir idarenin kurulması isteniyordu. Şayet bu 

layiha kabul olunursa büyük devletlerin muavakatiyle ve beş sene 

müddetle Avrupa'dan veya yerlilerden bir Hıristiyan umumi vali tayin 

edilecek, altı vilayetimiz bunun idaresine verilecekti. Umumi vali icra 

kuvvetinin reisi olacak, istisnasız bilcümle memurları padişahın iradesi 

alınmaksızın tayin ve azledecek, hakimler vali tarafından seçilecek, polis 

ve jandarma kuvveti vali emrinde olacak, asayişi temin için icabında 

emrine askeri kuvvet verilecekti. Meclisi umumi müsavi adette 

Müslüman ve Hıristiyanlardan terettüp edecek (oluşacak) ve bu 

meclislerin mahalli menfaatlere ait kanunlar tanziminde selâhiyeti 

olacaktı. Aynca vilâyet  ve livalarda idare meclisleri kurulacak, bu da yarı 

yarıya Müslüman ve Ermemden teşekkül edecekti. Polis ve jandarma 

kuvvetleri de yarı yarıya Müslüman ve Hıristiyandan ibaret olacak ve 

Avrupalı kumandanlarınn idaresine verilecekti. Ordu kıtalarının da vakti 

hazırda mahallinde talim ve terbiye görmeleri kaydı mevcuttu.  

 

Altı vilayetimizin idaresine ait olan bu tekliflerden başka bu 

vilayetlerin haricinde kalan yerlerde ve bilhassa Adana vilayetinde 

bulunan Ermeniler için de bazı ıslahat isteniyordu. Bu ıslahat projesinin 
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hedefi Şark vilayetlerimizi bizden ayırmak, müstakil Ermenistan teşkiline 

doğru ilk adımı atmaktı. Sivas vilayetinin altı Şark vilayetlerimizden birisi  

olması ehemmiyetini artırmıştı. Herşeyden evvel hükümeti düzeltmek, 

daireleri iyi çalışır hale getirmek lazımdı. Başta Vali Muammer Bey 

olarak, hepimiz büyük bir şevkle çalışmakta, eski devirlerin ihmallerini 

telafiye gayret göstermekte idik. Adana'da. olduğu gibi burada da 

ğündüz mesaisinden başka geceleri vali konağında toplanıyor, 

memleketin kalkınması, Türk gençliğinin yetişmesi için projeler 

hazırlıyor, raporlar yazıyorduk. Muammer Bey, dahiliyeye yazdığı 

raporlardan başka İttihat ve Terakki merkezi umumisiyle de muhabere 

eder, mühim meselelerimizi doğrudan doğruya bir rapor ile bu 

merkeze bildirirdi. Vilayet memurlarının bilassa idare amirlerinin işe 

yaramıyanları, uzun formaliteye lüzum gösterilmeksizin değiştirilirdi. 

Halkı ve memurları yakından görmek, muhitin ihtiyaçlarını anlamak için 

sık sık devir ve teftişe çıkardı. Bu teftişlerde ben de beraber 

bulunurdum. 

 

12 Mayıs 1329 ( 25 Mayıs 1913) da beraberinde vilayet erkâ-

nından baş mühendis, jandarma alay kumandanı, hususi muhasebe 

müdürü, maliyeden bir memur, kalabalık bir heyet halinde devir 

(dolaşmak) ve teftişe çıktık. Bu devir esnasında vali, ahçısını, vekil harcını 

da beraber almak ihtiyatında idi. Ta ki, uğradığı ve teftiş ettiği kaza ve 

nahiyelerde kimseye barolmasın (yük olmasın). 

 

Ulaş nahiyesinden başlayarak Kangal, Kocakurt, Konukboğan, 

Gürün ve Darende’de birer gece konakladık. Her sınıf halk ile görüşüyor, 

ihtiyaçları tetkik ediyor, mümkün olanlarını yapmağa çalışıyorduk. Bu 

seyahatten avdetten (döndükten) sonra Ağustos içinde Şarkışla ve o 

vakit Sivas'a bağlı olan Bünyan’da iki tahkikat işi çıkmıştı. Vali bu 

tahkikata beni memur etti. Bu vazifem, 10 gün kadar devam etti. Sivas'a 

döndükten sonra Eylül başlarında Kangal kaymakam vekâletine gittim. 
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Temiz bir yurt parçası olan bu kazada bir ay kadar kaldım. Hemen her 

köyünü gezdim. O gün için iptidai halde olan ziraatı, koyun, sığır ve at 

yetiştirmekteki kabiliyeti bakımından ehemmiyeti vardı. Uzunyaylanın 

tepesinden istikbale ümitle bakan hali çok hoşa giderdi. Buradan tren 

geçerse, zirai sanat şubeleri inkişaf ederse (gelişirse), türlü peynirlerini, 

temiz tereyağlarını menleketin dört bir tarafına göndermek imkanını 

bulursa ne kadar inkişaf edecek bir muhittir derdik. 

 

Kazanın asıl kaymakamı gelince Sivas'a döndüm. Bir hafta kadar 

da Hafik kazasında Türkler ve Ermeniler arasında tahaddüs (ortaya 

çıkan) eden arazi ihtilafını halletmek üzere vazife yaptım. 

 

15 Teşrin-i-evvel 1329 (23 Ekim 1913)’da Tokat ve Amasya liva-

larının devir ve teftişine çıkıldı. Valinin maiyeti bu sefer de hayli 

kalabalıktı. Tokat’ın ve Amasya'nın bütün kazalarına ve mühim, 

nahiyelerine uğradık, gece konaklayacağımız yerler tespit edilmiş 

olduğundan valinin ahçısı ve vekilharcı daha evvel hareket eder, heyetin 

yiyeceklerini hazırlardı. Hükümet konaklarında veya belediyelerde, 

hazırlanan yerlerde geceyi geçirirdik. Yakından tanımadığı ve 

karekterine vakıf olmadığı idare amirlerinin ve belediye reislerinin 

ziyafetlerini kabul etmemek valinin esaslı prensibi idi. Gezilerimiz 

esnasında notlar alıyor, ait olduğu vekaletletlere icabını yazıyorduk. Me-

murlardan işe yaramıyanların azil ve tayinleri vilâyetin selahiyeti 

dahilinde bulunanlar, yerinde değiştiriliyordu. Daha yüksek dereceden 

olanlar mercilerine yazılıyordu. Bu teftiş esnasında Amasya mutasarrıfı 

ile dört kaza kaymakamı tebdil edilmişti (değiştirilmişti). Şer’iye ve 

adliye mahkemeleri hakkında vaki şikâyetler dinleniyor, bunlar için de 

adliye nezaretinin dikkat-i nazarı çekiliyordu. 

 

Balkan muharebesinden sonra zaaf gösteren idare mekanizması 

işler hale gelmişti. Asayiş ve emniyet meselesi de düzelmişti. Sivas'a 
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avdetimizden bir kaç gün sonra asaleten Suşehri kaymakamlığına 

tayinim emri geldi. 19 Teşrinsani 1329 (2 Aralık 1913). Sivas'da bir kaç 

gün kaldım, Şuşehri hakkında bilgi topladım, notlarımı aldım. Hafik ve 

Zara’ya uğrayarak, Aralık ayının 25’inde (1913) Şuşehri'nde vazifeme 

başladım. 

 

Kızıl ve Köse dağlarının kuzey mailesini teşkil eden ve Kelkit 

vadisinin altmış kilometrelik verimli topraklarına sahip olan bu kaza, ilk 

görüşte kıymet ve ehemmiyeti hakkında fikir vermeğe kafi idi. Kazarnn 

merkezi ovarım batısında ve hakim bir noktada kurulmuştu. Dağlardan 

inen derelerin bol suları ile sulanıyordu. Kendisine yakışan Suşehri adı, 

tam müsemmasına göre bir addı. Etrafı bahçelerle, dutluklarla çevrilmiş, 

şirin bir kasabacıktı. Karabayır, Zara kazası ile hatt-ı fasıl teşkil ediyor, 

buradan itibaren iklim değişikliği bariz surette hissolunuyordu. Ovaya 

sıralanan köyleri toplu ve verimli bir halde idi. Sivas - Erzurum şoşesinin 

üstünde olması ticaret bakımından ehemmiyetini artırdığı gibi, Ordu ve 

Giresun iskeleleri vasıtasıyla kendi bölgesinin, Eğin, Arapkir ve 

Malatya’ya kadar İç Anadolu'nun deniz muvasalatnı (ulaşımını) temin 

ediyordu. Her bakımdan İç Anadolu'nun canlı ve hareketli bir parçası idi. 

Ermenilerin burada hususi bir faaliyet gösterdikleri göze çarpıyordu. Va-

tandaşların kanuni ve meşru yollardan giderek, memleketin tabii 

servetlerinden fadyalanması, refah ve servetini yükseltmesi, maddi ve 

manevi varlığına her an bir şey ilave etmesi ne kadar hoşa gider ve arzu 

olunur. Ancak bu faaliyetlerin hedef ve gayesi müşterek vatan için değil 

kendi milli emellerinin tahakkuku için sarf edildiği görülür ve 

hissolunursa, bunu önlemek her vatandaşın bilhassa başta idare 

amirlerinin esas vazifesi olması zaruridir. Şuşehri'nde daha ilk günlerde 

karşılaştığım vaziyet, Ermeni vatandaşların her vesilede hükümeti 

zayıf düşürmek, başına gaile açmak, milli gayelerini herşeyin üstünde 

tutarak hadiselere bu yönden istikamet vermek olduğu anlaşıldı. Çok 

uyanık ve dikkatli bulunmak lazım geldiğine kani oldum. Benden evvel 
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Şuşehri’nde, Karahisar havalisinde geçmiş olan hadiseleri tetkik ederek, 

bunları bulunduğum zamanla birleştirmeğe ve bir netice çıkarmağa 

çalıştım. Vasıl olduğum hakikat şu oldu. Aslında çalışkan ve iktisadi bir 

millet olan Ermeniler, Taşnak cemiyetinin ve bir kısım komite 

başlarının idaresinde hükümete ve Türklere karşı tahrik ediliyor, 

silahlandırılıyor, münasip zaman ve fırsatı bulunca ihtilal için 

hazırlanıyordu. 

 

Suşehri, o vakit ki teşkilata göre Şarkikarahisar mutasarrıflığına 

bağlı bir kaza idi. Karahisar mutasarrıfı, genç ve güzide idarecilerimizden 

Babanzade Asım Bey di. Suşehri'ne muvasalatımdan bir hafta sonra liva 

merkezine giderek, mutasarrıf ile görüştüm. İdari işlerimiz arasında 

mühimlerini gözden geçirdik. Görüşlerimizde fikir birliği vardı. Liva 

dahilindeki Ermeni ve Rumların gayretlerine karşı bizim de çalışmaktan 

ve Türkleri yetiştirmekten başka çaremiz olmadığına kani olduk. Evvela 

mektepleri ele almayı, Türk gençlerini yetiştirmeyi planımızın başına 

aldık.  

 

O zamana göre siyasi bir renk verilen bir hadise olmuştu. 

Suşehri’ne gelmeden bir kaç ay evvel, Suşehri merkezinde geçen 

cinayet. Hadise şu idi: Sivas Amerikan Koleji muallimlerinden Mr. 

Horburg tatil günlerini geçirmek üzere Sivas’dan kalkarak Zara, Suşehri, 

Karahisar a kadar bir seyahat yapar, Karahisar'dan avdetinde 

Suşehri’nde bir gece kalır. Gece “Beledis” mahallesinde bir Ermeni 

bahçesinde yatarken atılan Martini kurşunu ile katledilir. İlk akla gelen 

katilerin İslâm olduğudur. Türklerden bir kısım kimseler tevkif olunur. 

Kaptilasyonlar hükmü mucibince Amerikan sefarethanesinden konsolos 

vekili Mr. Hek muhakemede bulunmak ve failinin meydana çıkarılması 

işini takip etrmek üzere Karahisar'a gönderilir. Hükümet bu meseleye 

ehemmiyet veriyor, failinin bulunarak cezalandırılmasını istiyordu. 

Maznun (zanlı) ve şahit sıfatıyla yüzden fazla eşhas celb bir kısmı tevkif 
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olunmuş, Karahisar liva mahkemesine sevk olunarak orada 

muhakemeleri İcra edilmiştir. Muhakeme ve tahkikat derinleştikçe 

cinayetin başka eller tarafından hususi maksatlarla yapıldığı tahakkuk 

ederek, müttehim (suç isnad eden) ve maznunların (zanlı) beraat ve 

tahliyesine karar verilmiştir. Fakat aylarca Türklerin Karahisar'a gidip 

gelmeleri maduriyetlerine sebep olmuştur. Hükümet cinayetin failini 

bulamamak aczi içinde gösterilmek suretiyle hususi maksat ve emeller 

elde edilmeğe çalışılmış ve bunda kısmen muvaffak olmuşlardı. 

 

Kazanın iki nahiyesi vardı. Ezbider ve Ağvanis. Bu nahiyeleri ve 

hemen bütün köylerini gezerek gördüm. Ezbider’deki Ermeni 

manastırının dini müessese olmaktan ziyade hususi maksatlara ma’kes 

olmakta olduğunu anlamakta geçikmedim. Uğradığım Ermeni 

köylerinde mekteplerine gidiyor, hocalarını tanımağa çalışıyordum. 

Büyük köylerin mektep hocaları kolej mezunu veya İstanbul'dan 

gönderilmiş gençlerdi. 0 vakit adı, Müşeknis olan Bir Ermeni köyünde 

karşılaştığım bir vaziyeti hikâye edersem, muallimlerin çocukları nasıl 

Türk vatandaşlığından uzaklaştırmağa çalıştıkları hakkında okurlarıma 

bir fikir vermiş olurum. Beklenmiyen bir zamanda mekteplerine 

uğramaklığımı taaccüple (hayretle) karşıladılar. Tedrisat hakkında izahat 

verdiler. Türkçe tedrisata da ehemmiyet verdiklerini anlatmağa 

çalıştılar. Türkçe’den hangi kitabı ve ne okuttuklarını sordum. Türkçe ve 

Ermenice yazılmış kıraat ktabını gösterdiler. Bu kitaptan bir sınıfta yalnız 

üç çocukta, henüz sahifeleri kesilmemiş olarak mevcuttu. Derecesi ilk 

mektebin üstünde ve o zamanın rüştiyesi halinde olan bu mektepte 

Türkçeyi doğru dürüst okuyan bulunamadı. Muallim hasıl olan soğuk 

havayı tadil (değiştirmek) için çocuklara şarkı söyletmek istedi. Ermenice 

tutturduklarını bir şarkı üzerine, Türkçe bilmezler mi? dedim. 

 

Yukarı sınıfların yüksek yaştaki talebesinden bir gurup o zamanın 

hürriyet şarkılarından birini bütün kuvvetIe bağırarak okudular. 
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Manzumede “Osmanlı” kelimeleri yerine “Ermeni” kelimesini ikâme 

ederek “merdoğlu mert Ermeniyiz” diyorlardı. Çocuklar okuduklarından 

bir şey anlamıyorlar, muallim renkten renge giriyordu. 

 

O gün için Ermenileri kendi hallerine bırakmak açık ve bariz 

hareketleri olunca önlemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Beri 

taraftan Türk mektepleri mühmel (ihmal edilmiş) bir halde merkez ve 

köylerde bina ve hoca bakımından pek fakirdi. Suşehri’nde yeni bir 

mektep yapmak işini ele aldım. Yeni bîr bina inşa parasını tedarike 

çalışırken mevcut mektebin kuvve-i mefkure (güç ve gaye) sahibi ellere 

tevdi’ini temin ettim. Vilayetin itimadı kuvvetli idi. Vali Muammer Bey’in 

her suretle muavenet (yardım) ve sahabetine (desteğine) 

güveniyordum. Mutasarrıf Asım Bey’le tanışmıştık. Muallim ve 

memurların işe yaramıyanlarını değiştirmekte güçlük çekmiyordum. 

 

Kaza dahilinde silah taşımak, kasaba içinde sebepli sebebsiz silah 

atmak adet hükmüne girmişti. Bunu önlemek için mücadele ettim. 

Balkan muharebesinden sonra her yer gibi buranında asayişi bozulmuş, 

Eğin ve Malatya havalisinin, Giresun limanı vasıtasıyla sahil yolu olan, 

kazadan geçen Karakütük geçiti seyrisefer için tehlikeli bir hale gelmişti. 

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan şosenin Karabayır kısımlarında soygunculuk 

hadisesi eksik olmuyordu. Buralarda asayiş ve huzuru temin için her 

gayreti sarfettik. Kaza jandarma kumandanlığına Sivas’lı Yüzbaşı Ziya 

Bey gelmişti. Zamanın nezaketini anlayan vazifesini her şeyin üstünde 

tutan bir kulundandı. Asayiş ve inzibat hususunda olduğu kadar, imar ve 

maarif işlerinde de bana yakın bir arkadaş olmuştur. 

 

İşlerimi yoluna koymağa çalışırken Suşehri'ne muvasalatımın 

ikinci ayında mutasarrıf Asım Bey tifoya tutuldu. Hastalığı süratle 

ilerledi. Vilâyetten bir telgraf aldım. Mutasarrıf Asım Bey’in hastalığı 

ciddi bir vaziyet almıştır, mutasarrıf vekâletine tayin edildiniz. 
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Karahisar'a hareket ederek, liva umurunu (işlerini) tedvir (idare ediniz) 

ve Asım Bey’in tedavisine itina ediniz. Kaza kadısını yerime vekil 

bırakarak hemen Karahisar'a hareket ettim. Ben liva merkezine vasıl 

olduğum günün gecesi mutasarrıf vefat ettiğinden, hazin bir manzara ile 

karşılaştım. Asım Bey, güzide ve genç idarecilerimizden olduğundan 

zamansız ufulü (ölmesi) beni hayli üzdü. Fakat onun artık geri gelmesi 

mümkün değildi. Kimsesiz ve parasız kalan ailesini İstanbul'a 

göndermek, techiz ve tekfin masrafını, ufak tefek borçlarını ödemek ilk 

ve acil vazife oldu. Vilayet kâfi bir para gönderdi. Bu hususu temin ve 

tasfiye ettikten sonra mutasarrıflığın normal işlerine başladım. Yeni 

mutasarrıfın tayini, gelip işe başlaması iki aydan fazla sürdü. Bu müddet 

içinde livanın ihtiva ettiği Alucara, Mesudiye ve Koyulhisar kazalarını 

yakından anlamak ve kaymakam arkadaşlarımı tanımak fırsatını elde 

etmiş oldum. 

 

Karahisar'da da beni en çok meşgul eden Ermenilerin gizli ve 

siyasi hareketleri olmuştur. Polis komişeri bir Ermeni idi. Balkan 

muharebesi sonunda hürriyet ve ihtilâf hükümeti, ecnebilere karşı 

mümaşatkâr davranmada (dost geçinmekte) fayda mülahaza ederek 

(fayda görerek) dahilde de ekalliyetleri (diğer din ve milletlere mensup 

olanları) memnun ederim zehabıya (düşüncesiyle) bir kısım memur ve 

idare amirlerini bu unsurlardan tayin etmişti. O vakit Dahiliye 

Nezareti’nin (içişleri bakanlığının) memurin (personel) müdürü de bir 

Ermeni idi. Sivas vilâyetinde Hafik, Havza, Merzifon kaymakamları ile bir 

kısım komiser ve polisler onlardan intihap olunmuştu. Bir Ermeni 

komiser de Karahisar'ın hissesini düşmüştü. Bu tayinlerde ecnebilerin 

aldanarak hakkımızda daha insaflı ve mülâyim hareket ettiklerini 

zannetmiyorum. Ermenilere gelince, emellerine bir an evvel vusul için 

bu tayinlerden tabii memnun olmuşlardır. 
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Karahisar’da bulunduğum esnada bir intihar hadisesi oldu. 

Sabahın erken bir saatinde komiser ikametgâhıma gelerek, gece bir 

intihar vakası olduğunu ihbar etti. Karahisar'ın Yaycı köyünde Serkiz adlı 

biri, köye yarım saat mesafede taşlıklar arasında ölü olarak bulunmuş. 

Müntehirin (ölenin) yanında hem tabanca hem de ip varmış. İntihara 

karar verdikten sonra, o yere giderek göğsüne üç el ateş etmek suretiyle 

hayatına son vermiş. Komiserin intihar şeklinde gösterdiği vaka, adliye 

ve zabıtanın tahkikatı ile şeklini eleğiştirdi. Doktorun raporu, başkası 

tarafından öldürüldüğünü gösterdi. Hadise sebebi de komiteye is-

tedikleri parayı vermemesi ve silah almaktan çekinmesi olduğu anlaşıldı. 

Müntehirin ölümünden bir kaç gün evvel, bir Türk tüccardan para 

istediği ve sıkıntısından bahsettiği tahakkuk etti (anlaşıldı). 

 

Buna mümasil (benzer) vakıa o sene içinde Suşehri’nin Hamam 

ve Müşeknis Ermeni köylerinde de geçmişti. Hükümetin bütün 

gayretine rağmen failini meydana çıkarmak mümkün olamamıştı. Gizlice 

hazırlığını yapan Taşnaksiyon cemiyeti kendisine mümanaat edenlere 

(zorluk çıkaranlara) karşı insafsızca ve en şiddetli şekilde hareket 

ediyordu. Karahisar hadisesinden Ermeni komiserin daha yakın 

malumatı olması icabederdi. Fakat söylemesine ve açılmasına o gün için 

imkân yoktu. Hadiseler faili meçhul kalıyordu. 

 

Mutasarrıflıkta geçen ilk vekâletim işlere daha yakından nüfuz 

etmek, muhiti daha selâhiyetli sandalyedan görmek imkânını vermiş 

oldu. Amerikalı Mr. Horburg'un öldürülmesinden zanlı olanların 

muhakemesi de vekâletim zamanına tesadüf etmişti. Mahkemede 

kapitilasyonlar icabı, Amerikan sefaretini temsilen İstanbul'dan 

gönderilen Mr. Heg hazır bulundu gibi, idare amiri sıfatıyle ben de 

mahkemeyi takip ediyordum. Her ikimize reisin yanı başında birer 

sandalye konulurdu. Vakanın Suşehri’nde geçmiş bulunması hususi 

alâka ve dikkatimi celbediyordu. Ermeniler bir çok Türkleri maznun 
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(zanlı) sıfatyla ihbar etmişler ve tevkif ettirmişlerdi. Zanlı ve tanık 

sıfatıyla mahkemeye getirilenlerin adedi yüzü geçmişti. Muhitte ağalık 

ve beylik rekabeti, bu müessif (üzücü) hadisenin istismarına sebep 

oluyor, bu vesileden istifade ederek rakibini ezmek rolü oynanıyordu. 

Ben bu vaziyeti Suşehri’ne geldiğim zaman anlamıştım. Mahkeme 

safhaları açıldıkça ve derinleştikçe hakimler de anlamakta geçikmediler. 

Türklerden birer tarafa mensup olan maznunların (zanlıların) beraatine 

karar verdiler. Mr. Heg’de katilin Ermeni olduğunu sezdi. İşi uzatmanın 

katilin bulunmasına yol açar diye Ermenileri rahatsız etmek siyasetine 

elvermedi (istemedi). Muhakemenin (yargılamanın) adilane ve ciddi 

olarak cereyan ettiğini belirterek hükümete teşekkür edip, 

Karahisar'dan ayrıldı. 

 

6 Nisan tarihinde Karahisar mutasamfiığına tayin olunan 

Hüseyin Nazmi Bey geldi. Ben de Suşehri'ne döndüm. Suşehri’ndeki 

işlerime tekrar başladım. Gençliği ele alarak izci teşkilatını kurmak 

vazifelerim arasında idi. Mektep binaları için icabeden yerlerin istimlak 

muamelelerini ikmal ettim ve mektebe başladım. Hükümet binası da 

köhne bir bina idi. Yeni binanın temelerini attım. Bu işlerle uğraşırken 

Ermenilerin menfi hareketleriyle karşılaşıyordum. O vakte kadar 

alıştıkları tegallüplerine set çekmek istediğim bazı kodamanlar da 

müşkilât çıkarmaktan geri durmuyorlardı. Hiç bir yılgınlık göstermeden 

işlerime devam ettim. Vakit vakit müfettişler geliyor, teftişlerini yaparak 

dönüyorlardı. İçlerinde beni takdir eden, şevk ve gayretimi artıranlar 

olmuştu. Zaman geçtikçe hükümetin otoritesi kuvvetlenmiş, halkın sevgi 

ve itimadı artmıştı. Kazanın imar ve istimlak işlerinde uğradığım 

güçlükler hayliden hayliçeye azalmıştı. İlk mektebin baş öğretmenliğine 

gelen Baha Bey, genç ve idealist bir arkadaştı. İzci teşkilâtında, gençlere 

milli şuur aşılamakta başarılar gösteriyordu.  
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Vilâyetler umumi ve hususi idareler kanunu, o sıralarda 

yürürlüğe girmişti. Bu kanunlar idare memurlarının vazifelerini 

artırmıştı. Kanunun neşrinden evvel, memurların tayin ve azilleri esaslı 

usul ve kaidelere bağlı değildi. Gelişi güzel tayinleri, sebepli sebepsiz 

azilleri, memur hayatında istikrar bırakmıyordu. Bu kanunlar memur 

hayatında düzen yaratan bir dönüm noktası olmuştur. 

 

İlk tedrisat kanunu da o senelerde neşredilmiştir. Bu kanunun, 

idare memurlarına verdiği selâhiyetle çocukların mekteplere 

devamlarım takip edebildiğimiz kadar, öğretim ve eğitim hususunda 

hocalarla işbirliği yapabiliyorduk. Okulların adedi çoğalıyor, verim 

kabiliyeti artıyordu. 

 

Balkan muharebesi hezimeti Türkler için ibret ve intibah 

(hassasiyet) amili (sebebi) olmuştu. Parti mücadeleleri arasında 

savsaklayan hükümet, bundan sonra kuvvet ve karar sahibi olmağa 

başlamıştı. Yeni yeni neşrolunan eserler, gençliğin yetişmesinde ve milli 

şuurunun işlemesinde faydalar sağlamıştır. Ziya Gökalp'ın eserleri, Türk 

yurdundaki yazılar gençliğin severek ve benimseyerek okuduğu konular 

oluyordu. Bilhassa Ziya Gökalp'in eserleri, gençliği tenvir ediyor 

(aydınlatıyor), Türk ocaklarının çatısı altında milli hislerimize ma’kes 

buluyordu (aksediyordu). Bu hareketlerden memnun olmayanlar, 

ekalliyetlere mensup unsurlarla, menfaatleri haleldar olan veya inkilâp 

ruhunu kavrayamayan mütegalibe (hak ve hukuka saygı 

göstermeyenler) ve hocalardı. 

 

Birinci Cihan harbine tekaddüm eden (süren) iki seneye yakın bit 

zamanda hükümet çıkardığı kanun ve kararlarla idarede istikrar temin 

etmiş, maliyede de intizam ve emniyeti sağlamıştı. Açılan yeni devir o 

hızla devam etse memleketin umran (şenlenmiş, bayındır) ve terakki 

(ilerleme) sahasında mesut mesafeler alacağı ümid olunabilirdi. O vakte 
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kadar layıkiyle inkişaf edememiş (gelişememiş) olan milli hisler 

uyanmaya, mimarlık ve güzel sanatlarda inkişaflar belirmeğe Türkler 

yabancı kaldıkları ticaret ve iktisat sahasında terakkiler kaydedilmeye 

başlamıştı. Saltanat ve istibdat idaresinin uzun seneleri fikirleri 

körletmiş, bilhassa Türkleri milliyetinden ve benliğinden uzakaştırmıştı. 

İmparatorluğun ihtiva ettiği muhtelif unsurlar çalışmalarına hususi ve 

milli bir istikamet verdikleri halde, Türkler Osmanlılık namının aldatıcı ve 

uyutucu mefhumu içinde varlığını kaybediyordu.  

 

Şehirlerde medreseler, köylerde mektepler yalnız din tedrisi 

yapan müesseseler olmaktan kurtulamamıştı. Açılan resmi mekteplerin 

adedi pek azdı. Meselâ Suşehri kazasında yanlız üç yerde resmi mektep 

vardı. Bunlarda dinî tedris yapan, bina ve öğretim bakımın dan sübyan 

mekteplerinden az farklı olan müesseselerdi. Avrupa'nın reform devri 

çoktan geçmiş olduğu halde, bizim kültür yuvalarımız hâlâ yerinde 

sayıyordu. Medrese ve eski mekteplerimiz fikirleri körletmekten daha 

ileri gidemiyordu. 

 

İkinci meşrutiyetin ilânından sonra başlayan fikir hareketleri 

Türk gençlerinde intibah amili (hassasiyet vesilesi) olmuştur. İnkilâbın ilk 

anarşi senelerinden sonra şuurlu ve sükûnetli bir devir açılıyordu. 

Mazinin acı ve meskenetli (beceriksizlik) hatıraları, halin icap ve ihtiyaç-

ları Türk münevverlerini harekete getirmişti. Başta idare memurları, az 

çok ahenkli ve verimli çalışma yoluna girmişlerdi. 

 

Bir taraftan mektep ve maarif işleriyle uğraşırken, bir taraftan da 

kazanın nahiyeleri ve karakolları arasında telefon tesisi işini ele 

almıştım. Bir kaç aylık mesai, Suşehri'nin Ezbider ve Ağvanos 

nahiyelerini telefonla merkeze bağlamağa, Karahisar ve Zara hududuna 

kadar hattı uzatmağa kâfi geldi. Zara ve Hafik kaymakamları da harekete 

geçerek altı ay sonra Sivas'la muhabere imkânını hazırladık, telefonun 
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civar kazalara ve bir kısım köy ve karakollara kadar uzaması her 

bakımdan faydalı olmuştu. 

 

Suşehri'nde başladığımız mektep binası ilerliyor, kapı ve pencere 

kemerleri kapanıyordu. Kapı kemerinin üstüne ve tam cepheye bir 

kabartma kurt başı koymak istedik. O zaman için bu teşebbüs orjinal ve 

belki de biraz ileri hareket sayılmıştı. Mamafih, tereddüt etmeden kurt 

başını işlettik, bina cephesine koyduk. Bunu takiben Hafik kaymakamı 

Nafi Bey, taştan Sultan Osman'ın büstünü yaptırdı. Kasaba meydanında 

bir sütun üstüne oturttu.85 Eski devrin heykel ve canlı resim düşmanlığı 

karşısında meşrutiyetle başlayan zihniyet değişikliğine bir misal vermek 

için bu iki müşahhas teşebbüsü kaydettim. 

 

Ermeni İhtilâli (Ayaklanması) 

Suşehri'nde idare işlerinin başında çalışırken beni en çok meşgul 

eden, Ermenilerin gizli ve açık hükümete karşı olan hareketleri oluyordu. 

Eski vaka ve hadiseleri bir tarafa bırakarak, benim Suşehri'nde 

bulunduğum zamanda ve benden evvelki yakın tarihlerde geçmiş 

vakaları zikredersem, okurlarım durum hakkında az çok fikir edinmiş 

olurlar. Şu ciheti kaydetmeliyim ki, hükümet hakkındaki bu hareketlerin 

amil ve müşevvikleri (sebep olan ve gayretlendirenleri) Taşnaksiyon 

cemiyeti teşkilatının idarecileri, murahhashane ve kilise mensuplar idi. 

Vaktiyle iktisadi ve faydalı bir unsur olarak Osmanlı camiasına karışmış 

olan Er- meniler, 1878 Berlin muahedesine (anlaşmasına) kadar 

bulundukları yerler de çalışkanlıkları ile köylerde ve şehirlerde ziraat 

ve ticaret sahalarında muvaffak oluyorlar, Osmanlılık camiasının 

                                                           
85 Yazarın notu: Bu iki eserden kurtbaşı zelzeleden, Sultan Osman’ın büstü 

Osmanlılığa ait hatıradır diye bir vali tarafından kaldırılmıştır. Tekrar yerlerine 

konulup, konulmadığını bilmiyorum. 
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müreffeh (refaha kavuşmuş) bir unsuru bulunuyorlardı. Berlin 

muahedesinden sonra hariçten gelen tahrikler, dahilde komitelerin 

faaliyeti kendilerinde muhtariyet sevdasını uyandırmış, huzur ve 

rahatlarını gidermiş, hükümetin başına da gaile açmaktan hâli 

kalmamıştır (geri durmamıştır). İkinci meşrutiyetin ilânından sonra 

samimi ve hakiki bir vatandaş sıfatıyla Türklerle el ele verseler, istiklâl 

sevdasından vazgeçerek memleket işlerinde halis ve dürüst vatandaş 

olarak çalışsalar idi, bulundukları yerlerin ekonomi ve bayındırlık 

bakımından faydalı birer unsuru olarak devam ederlerdi. Ne çare ki, 

komitecilerin takdirsizliği ve nankörlüğü kendilerinin zararına olmuştur. 

 

Hadiselerin izahına geçiyorum. Aşağıda kaydolunan vakalarla o 

zamanki Ermenilerin nasıl bir siyasi ve milli hareket hattı takip ettiklerini 

anlatmağa kâfi gelir. 

 

1-Meşrutiyetin ilânından sonra daha serbestçe köyleri dolaşan 

Taşnaksiyon idarecileri, Ermenilere şu yolda telkinlerde bulunmuşlardır. 

“Hürriyet ve müsavat (eşitlik) kelimelerine sakın aldanmayın, 

Ermeninin hürriyetini bomba ve silahı kazandıracaktır. öküzlerinizi 

satın, silah alın.” Komitelerin bu yoldaki telkinini mürettep olan (tayin 

olunan) silah tacirlerinin köye uğramaları takip etmiş, köylüler 

silahlandırılmağa çalışılmıştır. Şarki Karahisar livasında bu işler için 

çalışanların başında Pingan’lı Piza Mığırdıç, Gökdin’li Murat, Suşehir’li 

Dakisyan Atam, Karahisar’lı Karagözyan Hamayak vardır. 

 

2-Meşrutiyetin ilk senelerinde Karahisar’dan tahvilen ayrılan Müddei-yi 

Umumi (Savcı) Necip Bey, Suşehri-Zara arasında bir çetenin tecavüzüne 

uğramış, kendisi ve ailesi katledilmiştir. Katilin Daniel (Taniel-Tanil) 

Çavuş çetesi olduğu tahakkuk etmiştir (anlaşılmıştır). Sebep müddei-yi 

umuminin vazife esnasında Ermeni gizli hareketlerini müsamahasız 

takip etmesidir. 
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3-Raif isminde bir süvari jandarma, Balkan muharebesi günlerinde 

Karahisar-Suşehri arasında (Eşek Meydanı) denilen mevkide bir 

Ermeninin taşıdığı Gra silahını alır ve kendisini memnu (yasak) silah 

taşıdığı için adliyeye teslim eder. Üç ay sonra Raif, kaçak bir askerle o 

mevkiden geçerken pusudan atılan Martin kurşunu ile, kendisi ve 

beraberindeki asker öldürülür. Atı bir çalıya bağlanarak, yanlız silahı 

alınmıştır. Çetenin Ermeni olduğu, olayın intikam kasdıyla yapıldığı 

anlaşılmıştı. 

 

4-1913 senesi Ağustosu içinde Sivas Amerikan Koleji muallimlerinden 

Mr. Horburg, Suşehri'nin Beledis mahallesinde bahçede uyurken bir 

Martin (tek atımlık İngiliz tüfeği) kurşunu ile öldürülmüştür ki, bu 

hadiseyi evvelki yazılarımda izah etmiştim. Maksat hükümeti zayıf 

düşürmek, memleketi asayişten mahrum göstermekti. 

 

5-1914 senesi ilk ayları içinde yekdiğerini takiben birisi Karahisar’ın 

Yaycı, ikisi Suşehri'nin Hamam ve Müşeknis Ermeni köylerinde, üç 

intihar hadisesi dikkati çekecek mahiyette idi. Kendi hallerinde 

işleriyle meşgul olan müntehirler (ölen veya öldürülenler) komiteye 

para vermediklerini ve silah almaktan çekindiklerinden bu akibete 

uğradıkları adli tahkikat neticesinde meydana çıkmıştır. Taşnaksiyon 

cemiyeti maksatlarına vusul (ulaşmak) için, silahla oynamaktan, terör 

yaratmaktan çekinmiyordu. Hükümete intihar şeklinde aksettirmeğe 

çalışıyorlardı. 

 

6-Seferberliğin ilânından sonra milli emellerinin taahhuku 

(gerçekleşmesi) için müsait fırsatın. doğacağına kail olmuşlar; İhtilâl 

hazırlıklarına hız vermişlerdir. Karahisar'ın Yaycı köyü papazı evvelce 

murahhashanenin işlerinde çalışan bir adam iken sonradan ruhani 

mesleğe intisap etmiş, Yaycı'ya papaz olmuştur. Bu papaz zahiren 

patrikhane ve murahhashane aidatını toplamak vazifesile Suşehri'nin 
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Alemerik, Müşeknis, Pürk, Kirtanos, Ezbider köylerini dolaşmıştır. Her 

uğradığı köyde itimada lâyık gördüğü Ernenilere şu yolda telkinde 

bulunmuştu: 

 

“Osmanlılar ergeç harbe girecekler, o zaman Ruslar Erzurum'dan 

buralara kadar gelirler. Ruslar önden orduyu işgal ederken, biz de 

akadan çalışacağız. Silahlarınızı kullanmak zamanı yakındadır. Vaktiyle 

silah almakta tereddüt edenler onun lüzum ve faydasını göreceklerdir. 

Hayatını feda ederek silah tevzi’ine çalışanlar takdis edeceklerdir”.86 

 

7-Seferberliğin ilânından 15 gün kadar geçmişti. Ezbider nahiyesi 

Ermenilerinden askerlik dairesine kaydolunanlardan hiç birisinin 

mürettep oldukları (tayin edildikleri) Erzincan’a kadar gitmiyerek, firar 

ettikleri görüldü. 

 

8-Yaycı papazının köyleri devrinden biraz sonra, deri taciri Pinganlı Piza 

Mığırdıç da köyleri gezmiştir. Seferberlik dolayısyla deriyi, ticareti 

düşünecek bir zaman değildi. Mığırdıç uğradığı köylerde silah adedini 

tespit etmiş, işe yarayan ve yaramayanlarını ayırmış, silah kullanmak 

usulünü de öğretmiş, aynı zamanda Sivas vilâyetinde 30.000, müsellah 

(silahlı) kuvvetleri olduğunu söyliyerek maneviyatlarını takviyeye 

çalışmıştır. Ermenilerin hazırlıkları ve propagandaları devam ederken, 

bilfiil harbe girmiş bulunuyorduk. Her gün Sivas’dan Suşehri yolu ile 

Erzincan ve Erzurum'a kıtalar geçmeğe başlamıştı. Her sınıftan askerler, 

subaylar, teşkilâtı mahsusa taburları, arkası kesilmeden gidiyorlardı. Bu 

manzara Ermenileri muvakkaten sindirmiş gibi idi. Mutat (alışılmış) 

taşkınlıklarını bırakmışa benziyorlardı. Bunun başka bir manası da vardı. 

Hükümetin dikkat-i nazarını üzerlerinden uzak tutmak ve gevşetmek ve 

yine sinsi sinsi hazırlıklarına devam etmek. Zaman ve hadiseler, ikinci 

                                                           
86 Yazarın notu: Pürk hadisesi tahkikat raporundan 
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mananın doğruluğunu, sükûnetin ârızi (kalıcı olmayan) ve muvakkat 

(geçici) olduğunu gösterdi. 

 

Pürk Hadisesi 

Arazisinin genişliği, verim kabiliyeti ve nüfuz nİsbeti itibarıyla 

Suşehri'nin birinci sınıf bir Ermeni köyü idi. Kaza merkezine beş 

kilometre kadar mesafede Kösedağı'nın eteğinde, ovaya hakim, güzel 

manzaralı, sağlam havalı bir yerdir. Toprağının verimli ve geniş olması, 

köy halkını nisbeten müreffeh ve zengin yapmıştır. Taşnaksiyon 

cemiyetinin şubesi 1909 yılında açılmış, Suşehri'nin diğer Ermeni 

köylerine bir nevi siyasi merkez rolü oynamıştır. İhtilâl cemiyetlerini, 

emellerine sarf edilmek üzere, en çok para bu köye verilmiştir. Kulübün 

açılmasından sonra ilk işi, ahalinin silahlanmasına çalışmak olmuştur. 

Kulübün idaresi, kısmen Amerikan Kolejinde tahsilini yapmış ve 

fotoğrafçılık mesleğine intisap etmiş olan bir Ermeniye tevdi edilmiştir. 

Mesleğinin icabı, seyyar atelye ve makinasıyla köyleri dolaşan kulüp 

reisi, gezdiği Ermeni köylerinde silah temini ve tevzii (dağıtımı) işleriyle 

de meşkul olmuştur. Silahlar Giresun yolu ile ve tüccar eşyası arasında 

saklı olarak sevk olunmuştur. Silahlar evvela Karahisar'a geliyor, orada 

mesleği fırıncı olan ve aslen Pürk’lü bulunan Arot vasıtasıyla köye 

naklediliyordu. Arot’un esas vazifesi, silah celbi ve tevzii olduğu halde, 

hükümetin, dikkat-ı nazarını çekmemek için Karahisar'da fırıncı dükkânı 

açmıştır. Buğday ve un sevkiyatı arasında silah nakli işini başarmıştır. 

Karahisar'da üç kişilik bir heyet, yardımcısı olmuştur. Bu heyet vakit 

vakit köyleri dolaşmış, verilen silahın parasım tahsil etmiştir. Silahlar 

dereceli bedel üzerinden köylülere satılmıştır. Gıra ve Martin gibi si-

lahlardan her biri serveti müsait görülen köylüye 10 altın lira, ikinci 

derece servet sahiplerine 5 lira, fakirlere de ayda beş kuruş taksitle 

verilmiştir. Komite birinci sınıf ahaliye sattığı silahların bedelinden, fakir 

ahaliye verilen silahların bedelini çıkardığından para hususunda üçüncü 

sınıfa karşı müsamahakâr davranmıştır. Yanlız silah bedelini çıkarmakla 
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kalmamış, bu uğurda köyleri gezecek, telkinde bulunacak müfet-

tişlerinin, cemiyet azasının masraflarını da kısmen bu paradan temin 

etmiştir, Suşehri ve Karahisar mıntıkası silah müfettişliğine Divriğ’li Piza 

Mığırdıç isminde birini tayin etmiştir. Gerek Piza Mığırdıç, gerek kulüp 

azaları zahiren ticaret maksadıyla hakikatte silahlan teftiş ve muayene 

vazifesiyle vakit vakit köyleri gezmişlerdir.  

 

1914 senesi Temmuzunun 21’inde yani Osmanlı hükümetinin 

seferberlik ilân etmesi tarihine kadar o bölge Ermenileri Martin, Gıra, 

Mavzer, Tabanca ve bir miktar da ordu elindeki mavzer silahlarıyla ve 

kendi imal ettikleri memeli bombalarla teslih edilmiş (silahlandırılmış) 

bulunuyordu. 

 

Silahların gizlenmesi için ne yapılmak lazımsa hiç birisini ihmal 

etmemişlerdi. İhtilâl hareketleri son derece gizli yapılıryordu. Pürk 

hâdisesinden sonraki tahkikatla meydana çıktığı üzere, gizli 

hareketlerini hükümete ve Türklere haber verenlerin cezası, 

Taşnaksiyon cemiyetince idam cezasına bağlanmıştı. Bu durum 

karşısında hükümet mesaisi netice vermiyordu. Seferberliğimiz ve harbe 

iştirakimizderi sonra Pürk köyünün bazı halleri dikkat-i nazarımızdan 

kaçmıyacak mahiyet aldı. Zahiren hükümete karşı bir yakınlık, harp 

mükellefiyetine ait vazifeperverlik gösterir gibi oldular. Diğer köyler gibi 

bu köyün askerlik çağındaki delikanlıları askerlik şubelerinden cepheye 

sevk olunmuşlardı. Ancak yüzü geçen bu köy erlerinden hiç birisi değil 

Erzurum'a, hatta Erzincan'a kadar varmayarak yollardan kaçmışlardır. 

Sevklerinden on gün geçmeden askerlik şubelerinden kaymakamlığa 

telgraflar yağmaya, Pürk'den ve diğer Ermeni köylerinden giden 

askerlerin firar ettikleri bildirilmeğe başlandı. Tutulup gönderilenler yine 

kaçıyorlardı. 
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Şubat’ın onunda Suşehri'nden geçen ve Pürk'de konaklayan Zara 

teşkilâtı mahsusa ve gönüllü efradı eşya ye ağırlıklarını taşıtmak için o 

zamanın tabir ve usulünce “tekâlifi harbiye”87 suretiyle iki mekkari 

hayvanı almak İsterler. Köy muhtarı şiddetle reddeder. Münakaşa 

büyür, muhtar taşıdığı Mavzer tabancasını kafile kumandanı Nuri 

Efendiye teşhir etmekden çekinmez. Muhtarın patlattığı silah sesi 

köyde bulunan firari ve müsellah (silahlı) Ermenilere davet işareti olur. 

Sayıları yüzü geçen silahlı eşhas, köyün her tarafından ve hususi 

hazırlanmış siperlerden ateş ederler. Vaka Suşehri'ne akseder etmez 

seyyar ve sabit jandarmadan kâfi kuvveti ve jandarma kumanı Salim ve 

Ziya Beyleri beraber alarak köye yetiştim.  

 

Köy kenarında atlarımızdan inerek ve siper alarak bir eve girebil-

dik. Bu ev bize ufak bir karargâh vazifesi yaptı. Jandarmanın tereddütsüz 

ve şiddetle mukabelesi Ermenileri şaşırttı. Bir kaç saat müsademeden 

sonra köydeki silah sesi kesildi. Bir kısım silahlı asilerin köye bir saatlik 

mesafede bir mağaraya tahassun ettikleri (kaçarak sığındıkları) anlaşıldı. 

Mağaradakileri bir tarafa bırakarak köydeki silahları toplamağa başladık.  

 

İnkâra ve herhangi bir tevile (yalanlamay) mahal bırakmıyan bir 

hâdise ortada olduğu için silahların elde edilmesi güç olmadı. Bir kaç gün 

içinde on dördü Mavzer, diğerleri Gıra ve Martin olarak yüz elli silah 

elimize geçti. Bizik isminde biri silahını vermediği gibi evinden 

mukavemete ve ateşe devam etti. Mukavemeti iki gün dayandı. Süratli 

hareket ve tedbirimiz başka köylerin hareket ve tecavüzüne meydana 

                                                           
87 Tekâlif-i Harbiye seferberlik ve harp yıllarında halkın elindeki taşıtların, 

erzakın ve savaşta kullanılması ya da bedeli karşılığı satın alınması veya 

kiralanması işlemidir. Kullanılması, kiralanması ve satın alınması karşılığında 

mal sahibine mazbata verilir ve bu devletin mazbata sahibine olan borcu 

olurdu.   
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bırakmamış oldu. Pürk'deki tahkikatın gösterdiği iz ve isimler üzerinden 

hareket ederek diğer köylerin silahlanın toplamakta gecikmedik.  

 

Ermenilere adeta bir şaşkınlık ve tereddüt gelmişti. Kuvvetli 

bildikleri köyün silâhlarını teslim etmesi beklemedikleri bir hadise oldu. 

Sivas'dan ve Karahisar'dan bir işaret ve emir alamıyorlardı. Silahlarını 

saklamanın daha vahim akibet doğuracağından endişe etmeğe 

başlamışladır. Zamanın getireceği fırsatı beklemekten başka çareleri 

kalmadığını gören Suşehri Ermenileri silahlarını hükûmete teslim ettiler. 

On beş günlük tarama neticesinde beş yüz elli adet muhtelif cinsteki 

silah ve bombalar hükümetlin eline geçti. 

 

Karahisar-i Şarki İhtilâli (Ayaklanması)  

Şuşehri bu işlerle uğraşırken, bağlı olduğu Şarkikarahisar livası 

ciddi teşebbüs almakta gecikiyordu. İdare başında bulunan zat olup 

bitenleri kayıtsız bir nazarla görüyor, karar ve tedbir almakta 

gecikiyordu. Nisan ayına kadar kendiliğinden hiç bir hareket ve 

teşebbüse geçilmemişti. Nisan içinde dahiliyeden şu yolda mahrem bir 

emir tebliğ edilmiştir. “Teşkilat-ı siyasinin ilgası muzır görülen eşhasın, 

faal ve müsbet komite efradının tevkif edilmesi” bildirilmişti. Bunun 

üzerine mutasarrıflık, güya emri yerine getirmiş olmak için komitenin 

asıl başlarını ihmal ederek, üçüncü dördüncü derecedeki efradından 

ve ayak takımlarından bazı eşhası derdest ve tevkife başlamış. Bu işe 

memur ettiği jandarma ve polisin yanma Kel Hasan isminde sivil bir 

şahsı da katmıştır. Silahları ve asker kaçaklarını toplarken zaten hazırlıklı 

olan ve fırsat bekleyen Ermeniler bu hareketleri vesile yaparak silaha 

sarılmakta ve hükümete karşı gelmekte tereddüt etmemişlerdir. 

Çarşıda başlayan arbede ye şuriş (kargaşalık) arasında jandarma ve 

polisden ölen ve yaralananlar olmuştur. Hükümet kuvvetlerine karşı 

çekilen silah üzerine liva jandarma tabur kumandanı Asaf Bey, yarım 

tedbirle bir kısım Ermenileri toplatarak hükümet binasının altıdaki 
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tevkifhaneye kapatmak istemiştir. Toplattığı Ermenilerin üstlerini 

ararken ve silahlarını almağa çaşırken atılan bir tabanca kurşunu ile 

vurulmuş ve ölmüştür. Hasıl olan kargaşalık ve panikten istifade eden 

Ermeniler kaçmaya muvaffak olmuşlardır. 

 

Jandarma kumandanının şehadetinden sonra ihtilal (ayaklanma) 

alevlenmiştir. Kasabada inzibat ve asayiş tamamen muhtel (yok) olmuş 

ve hükümet otoritesi namına bir şey kalmamıştır. Rasgele Ermeniler 

Türklere, Türkler Ermenilere saldırmaktadır. Komite başlarından 

Vuhan’ın kenar mahalledeki evi taasungâh (karargâh ve sığınma yeri) 

haline konularak silahlı, bombalı Ermeniler toplanmakta ve ihtilal 

buradan idare edilmektedir. İlk hadisede, jandarma bulunan oğlunun 

şehadeti üzerine son derecede müteessir olan Rüştü Efendi namındaki 

bir kimse, ortaya atılarak intikam avazı ile bağırmakta ve sağa sola 

hücum etmektedir. İslâm mahallesine yakın bir yerde bulunan 

Erzincanlıyan denilen bir Ermeninin evi ilk kıvılcımın çıktığı yer 

olmuştur. Buradan başlayan yangın tamamen ahşap olan kasabanın 

diğer evlerine sirayet ederek, her tarafa yayılmıştır. Hükümet binasının 

bulunduğu semte de atlayarak mülkiye, adliye ve maliye dairelerini ve 

bu dairelerin kayıt, defter ve evraklarını tamamen kül haline getirmiştir. 

Memur ve ahali, yangını söndürmek için tedbir alacak durumda 

değildi. Bir taraftan da silah bomba tehdidi altındaydı. Kurtarabildiği 

pahada ağır yükte hafif eşyası ile bahçelere ve kırlara sığınmaktaydı. 

 

İkinci bir yangın da Hüsüsyan'ın evinden çıkmıştı. İhtilalde 

(ayaklanmada) başlıca rol oynayan Hüsüyan, evinde silah ve 

bombasıyla kendisine iltihak eden (katılan) komitecilerle etrafına ateş 

saçmaktadır. Yedek subaylardan kıtasına iltihak etmek (katılmak) izere 

Suşehri'nden geçerken istikametini değiştirerek Karahisar’a yetişen 

Sayın Vasfi Raşit Sevig ve Mehmet Rüştü, asker ve jandarmadan 

toplayabildikleri ufak bir müfreze ile burada vazife yapmaya başladılar. 
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Vak’anın ikinci akşamı bin müşkilatla (zorlukla) ve tehlikeler içinde bu 

eve yaklaşabilmişler, müsademeye tutuşmuşlardır. Müsademe 

esnasında yangın çkmıştır. Yangının başlamasıyla istinatgâhını 

kaybettiğini gören Hüsüyan ve avanesi, silahlarını alarak kaleye 

çıkabilmişler, orada tahassun etmişlerdir. O gece kasaba Ermenilerinin 

hemen ekserisi aileleri ve alabildikleri erzakla kaleye geçmişlerdir.  

 

Karahisar'da vaziyetin bu şekle girdiğini, telgraf ve telefon 

muhaberesinin kesildiğini gören Vali Muammer Bey, Suşehri’nde beni, 

telgrafhanede makina başına çağırdı. Karahisar'da durumun vahim bir 

neticeye doğru gittiğini bildirerek, mutasarrıfın ordan alınacağını, 

benim vazifeyi deruhte etmekliftimi tebliğ etti. Suşehri asayişine tesir 

etmemek kaydyla istediğim kadar kaza jandarmasından kuvvet alarak, 

hemen Karahisar’a gitmekliğimi (gitmem gerektiğini) bildirdi. 

Suşehri'nde icabeden tedbir evvelce alınmış ve silahlar toplanmış 

olduğundan asayiş itibariyle endişemiz olmadığını ve derhal hareket 

edebileceğimi söyledim. Kaza jandarma kumandanı yüzbaşı Ziya Bey’i ve 

on kadar da süvari erini beraber alarak, Karahisar'a hareket etlim. 

 

Evvelce vekâletinde bulunduğum için iyi bildiğim şirin kalabayı 

alevin içinde yanıyor bulduk. Elemli ve hüzünlü bir manzara ile karşı 

karşıya idik. Türkler kasabayı terk etmişler, kenar mahallelerde ve 

bahçelerde kurtarabildikleri ufak tefek eşyaları ile şaşkım ve avare 

dolaşıyorlardı. Bizi görüp tanıyanlardan atımızın dizginine yapışanlar, 

üzengiye kapananlar oluyor ve imdat bekliyorlardı. Bahçeler arasında 

atlarımızı bıraktık, yangın mintıkasına kadar yaya olarak ilerledik. Şehrin 

mühim kısmı yanmış ve yangın hâlâ devam etmekte idi. Vaziyet pek 

karışık, inzibat ve asayişden eser kalmamış, halkın maneviyatı bozulmuş, 

Jandarma ve polis başsız, halk ve hükümet ne yaptığını ve ne yapacağını 

tayinden aciz bir hale düşmüştü. 
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Mutasarrıfı, henüz yangından masun kalmış (yanmamış) 

mahalle aracında dolaşıyor bulduk. Vekâlete geldiğimi bilen kendsinin 

müşkil vaziyetten kurtulduğunu anlayan yaşlı mutasarrıf adeta memnun 

olmuştu. Yapılacak iş ve alınacak tedbir hususunda ayak üstü izahat 

almak istedim.  

 

-Ellerini havaya açtı, hal ve tavrı ile durumu görüyorsun, anlatacak bir 

şey kalmadı, demek istedi. Liva idaresini, devir tesellüm (teslim) 

muamelesi bu kadar basit ve külfetsiz oluvermişti. 

 

Acele yapılacak iş, hükümet vazifesini yapacak bir yer bumak bir 

karargâh tesis etmek, dağılan jandarma ve polis kuvvetini toplamak, 

telefon ve telgraf muhaberesini açmak idi. İlk aklıma gelen idadi binası 

oldu. Buranın Müftü Mahallesinde ve kasabanın dış bir yerinde 

olduğunu biliyordum. Yangının o tarafa sirayet etmek üzere olduğunu 

söylediler. Suşehri’nden getirdiğimiz, Karahisar polis ve jandarmasından 

bulabildiğimiz, ufak bir müfreze ile bu mahalleye gittik. Neredeyse 

yangın idadi binasına sıçrayacak duruma gelmişti. O geceyi ayakta 

geçirdik. Binayı yangından kurtardık, hükümeti muvakkaten (geçici 

olarak) bu binada tesis edebildik. 

 

Yangın Türkler ve Ermeniler arasında kendiliğinden bir “hatt-ı 

fâsıl” (ayırıcı çizgi) meydana getirmişti. Ermeni mahalleleri kale etek-

lerimle ve kaleye yakın yerlerde olduğundan yangın çıkar çıkmaz onlar 

kale yolunu tutmuşlardı. Alabildikleri bomba ve silahlan ile o vakte kadar 

metruk (kullanılmaz) halde bulunan ve eski bir sur ile çevrili olan kasaba 

üstündeki kaleyi işgal etmişlerdi. Herhangi bir ihtilal ve şuriş (kargaşalık) 

vuku’unda kaleyi işgal ederek, merkez yapmak evvelce verilmiş 

kararlarından olduğu anlaşıldı. 
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Yangın devam ederken vakit vakit infilâk sedaları ve müthiş 

tarrakalar (gümbürtüler) duyuluyordu. Bunlar bomba sedası ve yangın 

neticesinde patlayan infilâk maddeleri idi. Bu hal herhangi bir tecavüzü 

önlüyordu. 

 

Vak’anın (yangının) dördüncü akşamı, yangın sönmüş, hal ve 

vaziyette az çok vuzuh (açık ve belli olma durumu) hasıl olmuştu. Kasaba 

Ermenileri ve civar Ermeni köylerinden silahlı, silahsız kendilerine iltihak 

edenler (katılanlar), kaleye çekilerek silahlı mukavemet merkezi tesis 

etmişler, asker, jandarma ve polisten ibaret yüzelli kişilik bir kuvvet de 

kale etrafında bir muhasara hattı yapabilmişlerdi. Askerin başında Vasfi 

Raşit, Süreyya Yiğenağa ve Mehmet Rüştü gibi genç ve kıymetli subaylar 

vardı. Jandarmayı Susehri jandarma kumandanı Ziya Bey idare ediyordu. 

Yangın devam ettiği müddetçe, ErmeniIerin Türklere, Türklerin 

Ermenilere toplu tecavüz hareketleri kendiliğinden önlenmiş 

oluyordu. Herkes başını kurtarmak ve kendini korumak yoluna girmişti. 

Tek tük münferit vakalar işitiliyor, mübalağalı şayialar dolaşıyor, şuradan 

buradan Ermenilerin baskın yaptığı söyleniyordu. Yangın bitmişti ve asıl 

hükümet vazifeside ehemmiyet ve şumulü ile meydana çıkmıştı. Kalede 

bombasıyla, Martini ve Mavzeriyle, silahlı bir ihtilal merkezi vardı. 

Cephenin gerisinde ve ikmal yolunun üstünde meydana gelen çıban 

başının büyümesi, etrafa dal budak salması mümkündü. Senelerce takip 

ettikleri Ermeni istiklâlini elde etmek için müsellah (silahlı) ve açık 

hareketleri meydanda idi. Şark vilâyetlerinde Ermeniler yerli yerinde 

olduğu gibi duruyordu.  

 

Şarki Karahisar isyanı, Ermeni ihtilâlinin bir başlangıcı ve bir 

işaret fişengi olabilirdi. Ancak zaman intihabında (zaman seçiminde) ve 

tahminlerinde aldanmışlardı. Mutasarrıflığın bağlı olduğu Sivas 

vilâyetinin başında kuvvetli bir vali vardı. Tehlikeyi çoktan sezmiş, 

icabden tedbirlerini almıştı. Karahisar livasına gelince, ihtiva ettiği dört 
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kazadan yalnız Suşehri'nde kuvvetli teşkilatlan ve nüfus cokluğu varsa 

da Pürk hadisesi, bizi vaktinde ikaz etmiş olduğundan, silahları 

toplanmış, ele başıları kanun pençesine teslim edilmişti. Koyulhisar, 

Mesudiye ve Alucara kazalarında baş kaldıracak ve Karahisar’a yardım 

edecek kemiyet ve keyfiyette varlıkları yoktu. Bununla beraber her ih-

timali gözönüne alarak, isyanı bir an evvel söndürmek, başka bölgelere 

sirayetini önlemek lazımdı. Evvela işi, muslihane (barış yoluyla) hal-

letmeğe çalıştık. Teslim olmadıkları takdirde doğacak akibetin kendileri 

için vahim olacağını yazı ile bildirdik. Verdikleri cevap, silahlannı 

muhafaza etmek haklarında “Affı Şahane” çıkarılmak gibi küstahça ve 

kabule şayan olmayacak mahiyette idi. 

 

Karahisar tepesine ve kaleye hâkim olduklan günler iki 

haftadan fazla devam etti. Bu müddet içinde propagandalarının 

mihverini (en önemli noktasını) Rus kuvvetlerinin yetişeceği, hariçten 

imdat geleceği şeklinde olduğu tek tük iltica eden veya alınan esirlerin 

ifadesinden anlaşılıyordu. 

 

İsyanın ilk günleri karşılıklı silah teatisi ile geçmiştir. Kaleye 

çıkmak ve girmek için yaptığımız teşebbüslerden netice 

alınılamıyordu. Bir kaç defa surların zayıf noktasına kadar ilerleyen 

müfrezlerimize tepeden atılan bombalarla mukabele edilmiş, her 

defasında birkaç şehit ve yaralıya mal olmuştur. Bizimkiler aşağıda 

yayılmış vaziyette, onlar tepede hâkim noktada olduklarından jandarma 

ve askerin ateşi hedefini bulamıyor, onların silah ve bombaları daha 

müessir (tesirli) iş görüyordu. Sivas’ta valinin her ihtimale karsı daha 

evvelden hazır bulundurduğu “Mantelli Topu”nun Karahisar’a celbine 

lüzum hasıl oldu. Bir topçu subayı idaresinde gönderilen top, kaleyi 

dövebilecek bir mevkiye kuruldu. Bunu takiben Neşet Paşa Sivas'ta 

yetiştirilmekte olan ikmal efradından bir tabur askerle Karahisar’a 

yetişti. Kuvai mürettebe kumandanı sıfatıyla tenkil vazifesine başlamış 
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oldu. Neşet Paşa karargâhını bağlar arasında bir bağ evinde tesis etti. 

Hükümetle Neşet Paşa karargâhı arasındaki mesafe on dakika 

çekiyordu. Gündüzleri görüşmek için gidip gelme tehlikeli oluyor, 

kalenin ateşine maruz kalıyorduk. Bunun için temaslarımızı ortalık 

karardıktan sonra yapıyorduk. Asker kuvvetleri kale etrafında tabiye 

bakımından müsait mevkileri tutduktan sonra Neşet Paşa ile 

müştereken asilere bir tebliğ yaptık. Vak’aya sebep olan amilleri izah 

ettikten sonra Ermenileri bir vatandaş hissiyle karşılarken kendi 

hareketleriyle bu hissi ihlâl ettiklerini, devletin harp halinde vatan-

daştan beklediği hizmete karşılık, Ermenilerden silahla mukavemet 

gördüğünü, bu vaziyetlerinin kendileri ve diğer Ermeni vatandaşları için 

zarar ve hüsrandan başka bir netice vermeyeceğini, şayet mukavemette 

ısrar ederlerse kaleyi bombardıman etmekte mazur (özürlü) 

olduğumuzu, bundan mütevellit (dolayı) manevi mesuliyetin 

kendilerine ait olacağını izah ettik. 

 

Buna verdikleri cevap, yine oyalama kabilinden oldu. Cevabı 

bize getiren idare meclisi azasından tamınmış bir Ermeni idi. Gecenin 

saat yirmi ikisinde cevap üzerinde konuşurken yu karıda silah ve bomba 

sesleri artıyor, gürültü ve velvele kasaba semasında akisler yapıyordu. 

Ne olup bittiğini sorup soruşturmaya vakit kalmadan abluka hattından 

koşarak gelen bir Jandarma Ermenilerin kaleden çıkarak hücum 

ettiklerini söyledi. Artık müzakereyi bıraktık. Durum ciddi bir hal almıştı. 

İlk baskında abluka hattından atılan bombalardan şehit düşen asker ve 

jandarmalarımız vardı. Şiddetli saldırıştan kendilerine bir gedik açmağa 

muvaffak olan üç yüz kadar müsellah (silahlı) Ermeni, Tamzara 

istikametinde kaçmağa muvaffak olmuşlardı. Abluka hattında hasıl olan 

kargaşalık ve sarsıntı çok sürmeden düzeldi. Kaleden çıkmak ve kaçmak 

istiyen diğer Ermeniler gerilemeğe ve tekrar kaleye kapanmağa mecbur 

oldular. Müsademe gittikçe azalan bir tempoyda ortalık ağarıncaya 

kadar devam etti. Güneş doğarken beyaz bayraklar ve daha bariz göze 
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çarpması için beyaz örtü ve çarşaf ne bulmuşlarsa hepsi teslim işareti 

olarak kalenin surlarına çekildi. “Padişahım çok yaşa” avazesi bunu 

takip etti.  Artık silah sesi kesilmiş, harp hali bitmişti. Bir sabah Haziran 

güneşi doğarken şarkta istiklâl emeli, “Vilayat-ı Sitte” projeleri yarım 

asırlık muhtelif şekillerde kendini gösteren ve bazan kanlı hadiselere 

sebep olan ve Avrupa siyaset masalarına bile konu teşkil eden bir 

mesele Anadolu’da ebediyen sönmüştü. 

 

16 Haziran 1916 tarihi, Anadolu'da bir dönüm noktasıdır. Bu 

vak’anın şumul ve ehemmiyetini gören hükümet, “Tehcir Kanunu”nu 

çıkartarak Ermeni meselesini esasından halletmek zaruretini görmüştür. 

 

Kaleden çıkmağa muvaffak olan Ermeniler, Tamzara'dan sonra 

dağlara vurmuşlar çete savaşları ile daha bir müddet hükümeti işgal 

etmişlerdir. Genç subay ve jandarmalarımız bu çarpışmalarda azami 

fedakarlık göstermişlerdir. Karahisar vakasının başlangıcından sonuna 

kadar asker, sivil ve jandarma kuvvetlerinden kaybımız seksen dört şehit 

ve yüz kırk yaralıya mal olmuştur. Bu rakamlar hadisenin ehemmiyetini 

göstermeye kâfidir sanırım. Ölenleri rahmetle, hayatta olanları 

hürmetle anmayı bir borç bilirim. 

 

Şarki Karahisar'da Ocak ayına kadar daha yedi ay kaldım. 

Merkez ve kazalarında bozulan asayişin yeniden tesisi yanan kasabada 

halkın yerleştirilmesi, esaslı işlerimiz olmuştu. Bunlarla uğraşırken 

Alucara, Kelkit, Şiran hattından orduya erzak yetiştirmek vazifemiz de 

başta geliyordu. Livanın kağnı ve mekkâre (yük hayvanı) vasıtalarından 

azami istifade ettiğimiz halde, yetiştiremiyorduk. İnsan sırtında bile 

erzak ve cephane taşınmasına ihtiyaç olduğu görüldü. Bu çığırı açmak 

için ilk tecrübeyi kendimiz yaptık. Hazırlanan torbalarla yirmişer kiloluk 

buğdayı sırtlarımızda bir kafile halinde Karahisar’dan Alucara'ya 

naklettik. Üç yüz kişilik kafilemizin başında daire reisleri, memurlar, 
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müftü, metropolit, meclis idare azalan ve şehrin ileri gelenleri vardı. 

Bu teşebbüsümüzü gören ve işiten halk, büyük bir heyecanla ve her 

vasıtadan istifade ederek ordu nakliyatı na ehemmiyet vermişlerdir. O 

anlarda ordu sevkiyatı en yüksek haddini bulmuşdur. Şark ordumuzun 

İkmal yolu ve ana hattı olan Sivas-Erzurum şosesi, çok yerlerde bozuk, 

köprüler ahşap ve çürük bir halde idi. Bu hat, Suşehri, Refahiye'den 

geçtiği için sevkiyatın ağırlığı çokça bu kazalarm üstüne basıyordu 

(kalıyordu). O zamanda hiç bir motörlü vasıtamız yoktu. Tek tük binek 

otomobili, ancak en yüksek rütbeli bir iki kumandan da vardı. Suşehri-

Refahiye arasındaki nakliye teşkilatını buraya kaydedersem nasıl şartlar 

altında Birinci Cihan Harbinin yapıldığı hakkında bir fikir vermiş olurum. 

Suşehri-Refahiye arasındaki taşıt vasıtaları: 200 deve, 500 eşek, 300 at 

ve katırdan ibaretti. Bunlar on kol halinde çalışıyordu. Develer soğuğa 

dayamadığından ve bakımını bilen erlerin elinde olmadığından birer 

ikişer ölerek deve kolu yok hale gelmişti. Bunlardan başka kağnı 

arabaları da harp mükellefiyeti olarak sevkiyat yapıyorlardı. Bu 

vasıtalarla her gün 100 ton erzak ve cephane sevk edilmek mecburiyeti 

vardı. 

 

1916 senesinin sonbahar aylarında açılan mebusluk için ara 

seçimi yapılması işi çıktı. Osmanlı Meclis-i Mebusan azasından 

Şebinkarahisar mebuslarından bir zat vefat etmişti. Dahiliye Nazırı Telat 

Paşa’dan şifreli bir telgraf aldım. “İstanbul’ un Eminbey mahallesinden 

Muammer Raşit Bey’i Karahiaar nüfusuna kaydettirerek bildiriniz.” 

deniliyordu. Bunun manası belli idi. O zamanki kanunu esasi (Anayasa) 

hükmünce mebus olabilmek için o seçim dairesinin halkından olmak 

şartı vardı. Buna göre Muammer Raşit Bey’in nüfus kaydı Karahisar'a 

nakledilecek ve mebusluğa namzetliği (adaylığı) konulacaktı. Nüfus 

müdürümüz dürüst vazifesini seven bir zattı. Evvela vaziyeti 

kavrıyamadı, kendisi tecrübe edilmek için böyle bir teklif karşısında 

kaldığını zannetti, hayli tereddüt ve taallülden (mazretten) sonra 
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meselenin mahiyetini anlayınca işi kitaba uydurdu. Muammer Raşit 

Bey’i, Karahisarlı yaptı. Tahminim gibi aradan çok geçmeden Muammer 

Raşit Bey mebus namzedi (adayı) gösterildi. Karşısına rakip olarak 

Karahisar müftüsünün oğlu Sırrı Efendi88 adaylısını koydu. Kazalardan da 

adaylar çıktı. Mücadeleli bir seçimden sonra Muammer Raşit Bey 

kazandı.   

 

Karahisar'da halkın ve hükümetin hayatı az çok normale avdet 

edince (dönünce) resmi ve hususi binalar ile yanan kasabanın yeniden 

kurulması işine tevessül ettik. Vilayetten gelen mühendis bir şehir planı 

hazırladı. Buna göre şehir yeri değişiyor, eski kasabanın kuzey batısında 

Sivas şosesinin üstündeki hafif meyilli arazi üzerinde kurulması tensip 

olunuyordu. Bu yerde, yapılacak hükümetin yeri de tayin olunuyordu. 

İnşaata başlanmak üzere bazı hazırlıklar yapıldı. Halkı alıştığı yerden 

başka yere çekmek kolay olmaz. Tarihin akışına ve hayatın icabına 

uyarak kurulan eski kasabayı başka tarafa geçirmek (nakletmek) kolay 

olmadı. Harbin devam etmesi, insan ve malzeme yokluğu 

tasavvurlarımızı fiil sahasına getirmeden livadan ayrıldım. 

 

Ahmet Hilmi Kalaç Bey, Vali Muammer Bey’le tanışması ve 

arkadaşlığının Kayseri'de maiyet memurluğu ile başladığını, 

dostluklarının zamanla kuvvetlenerek, fikir ve ideal birliğinin teessüs 

ettiğini (oluştuğunu), Kayseri'den sonra Adana ve Konya'da da beraber 

bulunduklarını, Muammer Bey, Sivas valisi olunca kendisinin de Sivas'a 

tayin olduğunu belirtmiştir.  Sivas vilâyeti mektupçuluğuna tayini emri 

tebliğ edilince eski görevinden ayrılmak zorunda kaldığından, Karahisar 

                                                           
88 Sırrı Efendi, Birinci Büyük Millet Meclisi azalığına seçilmiş, ikinci devrede reis 

vekili iken seçim dairesinde seyahatteyken otomobil kazası neticesinde vefat 

etmiştir.  
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ve Suşehri’nde başladığı işlerini ikmal edemeden ayrıldığı için üzüntü 

duyduğunu belirtmiştir. Karahisar’a ve Suşehri'ne veda ederek Aralık ayı 

içinde Sivas'a hareket, etmiş ve 29 Aralık 1916’da mektupçuluk va-

zifesine başlamıştır. 

 

Sivas’da Muammer Bey’in görevi nedeniyle teftişe çıktığı 

zamanlarda Vali vekilliği görevini de o üstlenmiştir. Ayrıca, hat ve menzil 

kumandanlığı işi de vilâyetin üstünde bulunuyordu. Bu nedenle mülki 

işlerinden başka askeri işleri de vardı. Gündüz mesaisi kâfi gelmediği 

için, geceleri de çalışmak mutat hale gelmişti. Vilâyeti meşgul eden isler. 

Şu noktalar üstünde toplanıyordu.  

 

1-Askeri işler; cepheye giden askerleri iaşe ve ibate etmek, cepheden 

gelen yaralıları yerleştirmek, hastahane binaları bulmak, ve ordunun 

erzak ve mühimmatını yetiştirmek, ayrıca cepheye giden ve gelen devlet 

büyüklerini karşılamak ve ağırlamak mühim meseleler araşma giriyordu. 

Mesela bunlar arasında Talat Paşa, baş kumandan vekili Enver Paşa, bazı 

şahzadeler, ordu ve kolordu kumandanlarının Sivas'dan geçişleri sık sık 

tekerrür ediyordu (tekrarlanıyordu). Mektepler istikbal merasimine 

iştirak eder, şereflerinde ziyafetler verilir, nazik bir teşrifat işi de ortaya 

çıkardı.  

 

2-Harp dolayısıyla ortada kalan kimsesiz çocukların korunması, tahsil ve 

terbiyeleri meselesi için öksüz yurtları tesis edilmişti.  

 

3-Köylerde insan ye vasıta eksildikçe tarlalar boş kalıyor, kâfi ekim 

yapılamıyordu. Gün geçtikçe ve harp uzadıkça iaşe darlığı baş 

göstermişti. Fazla istihsal (üretim), için zemin hazırlamak mühim vazife 

olmuştu. 
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Vilayetin üstünde durduğu meselelerden biri de, mektep ve 

maarif keyfiyeti idi. O  vakit, Sivas vilâyetini teşkil eden Tokat, Amasya 

ye Şarki Karahisar livaları merkezlerinde ve kazaların ekserisinde birer 

öksüz yurdu açılmıştı. Bunların idaresine liyakatli maarif elemanları 

getirilmişti. Vilayet dahilinde savıları 20’yi geçen yurtlarda, şuurlu ve 

milli terbiye sistemi altında çocuklann yetiştirilmesine çalışılıyordu.  

 

Vali devir ve teftiş için mülhakata çıktığı zaman behemal 

mekteplere ve yurtlara uğrar, noksanlarını tesbit eder, merkeze 

dönüşünde bunları ikmal ettirirdi. Ayrıca yurtlar, öksüz yurtlan 

müfettişleri vasıtasile teftiş ve mürakabe (kontrol) altında 

bulundurulurdu.  

 

Sivas’ın o taihlerdeki hal ve mevki hakkında ihtisas ve 

müşahadelerini kaydetmek üzere bir şeref defteri açılmıştı. Sivas’tan 

gelip geçen ve orada oturan bazı zevatın görüş ve düşünceleri, kendi 

yazılarıyla aşağıdaki gibi yazılmıştı. 

 

Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa: 

Bol ırmakları, ovaları, dağları, ormanları ile zengin Sivas vilâyeti, 

kendi kendine bahtiyar ve mesut olmağa lâyık bir ülkedir. Şimdiki esaslı 

çalışma devam ederse güzellemeler yer bulur. Esası güzel kurulmuş olan 

şehirde başlanılmış olan temizleme, güzelleştirme devam ederse cidden 

bu ülkeye lâyık bir merkez olur. Yalnız durmayıp derin, köklü çalışmak 

lâzımdır.” 

 

Birinci Ferik Ahmet İzzet Paşa (Dördüncü Ordu Kumandanı): 

“Avan-ı tufuliyyetimin (ilk gelişimin) bir kaç senesini bir 

köşesinde imrar ettiğim (geçirdiğim) Sivas vilâyetine büyük bir iştiyakle 

geldim. Hududa girdiğim dakikadan itibaren arazinin feyzine 

(bereketine) ve dil-rüba menazırı (gönül alan manzarası), halkının beşûş 
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(güler yüzlü) ve cazibedâr (cazibeli, çekici) sima ve şemaili kalbimi bir kat 

daha lebrizi (taşacak kadar) muhabet ve gördüğüm asari mihvanperveri 

meşunu minnet eyledi. Âsar (eserleri) ve edvarı debdebeyi (debdebeli 

zamanları) idrak eden beldeyi kadimenin (kadim beldenin) müsrif-i 

harap olan (yıkılmaya yüz tutan) mebânî (binaları) ve âsar-ı atikasına 

(eski eserlerine) karşı son asırların idareyi lâkayd idaresinden (kayıtsız 

idaresinden) mütevellit (dolayı) sefalet ve harabı, ne kadar büyük bir 

tezat teşkil ediyor idiyse, Vali-i lahık Muammer Beyefendi hazretlerinin 

ihyasına tevessül ettikleri (başladıkları) âsar-ı umran (şenlendirilmiş 

eserler) ve bilhassa mektep ve dürus-ı sanai’ (faydali sanayi) gibi 

müessesat, ati (gelecek) için ol derece ümit bahiş, terraki ve felah 

görülmektedir. Cenab-ı Hâfız ve Feyyazı Hakiki bu vilâyet-i celileyi 

hemişe (herzaman) saltanatı seviyyeyi Osmaniyyenin zir-i canahı atıfet 

ve refetinden berkarar ve müstahak olduğu her türlü feyiz ve telakkiye 

(ilerlemeye) mazhar buyursun.” 

 

Şahzade Abdulhalim Efendi:  

“Sivas vilâyetinde vücuda getirilen müessesat ve âsar-ı sanayi 

(sanayi eserleri) itibarile terraki (ilerleme) ve teceddütün 

(yenilenmenin) âmil-i (sebebi) muhteremi Muammer Bey, şâyân-ı 

takdirdir. Vilayetin turuku (yolları) esasiyesine himmet olunduğu gibi 

atiyen (gelecekte) dahili yollara vesaiti nakliyenin istimaline müsait 

olacak tarzda nazar-ı ehemmiyete alınması vesaiti nakliyenin daha 

muntazam bir şekle konulması arzu olunur. Mebzulen (çokça) ağaç 

dikilmesi ve vasi ovaların mezraası kabili istifade dağların vasi ormanlığı 

muhteva olması vilâyetin umran-ı terrakkisine (geelişme ve idaresine) 

medar (sebep) olacaktır. Umranı vilâyetin tekamülü uğrunda çalışmasını 

kendisine zevk edinmiş olan vali beyin daima say ve saadetini arzu 

ederim.” 
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Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa: 

“Sivas vilâyetinin fevkalâde umran-ı terrakiye (bayındır bir 

vaziyette ilerlemesine) müstenid (dayanan) ve vali-yi bülent himmet 

vezi iktidarı Muammer Beyefendi hazret lerinin ulüvvü himmetleriyle 

(büyük gayretleriyle) pek parlak bir istikbale namzet (aday) gördüm. 

Sivas’ın vatanın, Osmanlılığın ve Türklüğün gayeyi saadetine nasbı 

nigâhı (yükselmesine bakmak) ümit eden ve vakf-ı vücudü mesaiye 

hazırlanmakta olan gençliği beni fevkalade mütehassis etti 

(duygulandırdı). 

 

Üçüncü Ordu Kumandanı Vehip Paşa: 

“Sivas'ın maziye karışmış olan tarih saifelerini tarsi’ (süslemek) 

ve tervice başlayan (değerini artıran), ilmi ve tecrübî mesai çok zaman 

intizara hacet (gözlemeye) bırakmaksızın semarati nafıasını ibraz 

edecektir (bayındırlığını gösterecektir). Tarih ve coğrafya (sınai, iktisadi, 

hikemi Hikmetli)) Sivas’ın kasidesini asırlardan beri terennüm ediyor 

(gezelce anlatıyor). Bunun için buna dair bast-ı bisat-ı mutalaaya 

(genişçe değerlendirmeğe) cesaret etmiyorum. Yanlız asker olmak 

itibarıyla diyorum ki, memalik-i mahruse bir vücut ise, Sivas o vücudun 

amudi fikrisidir (ayaktaki fikridir). 

 

Esbab-ı refah ve servet ve vesaiti umran ve medeniyeti bi-hakkın 

müdrik olan (hakkıyla kavrayan) Sivas’ı, büyük Muammer’i ve ihvani ha-

miyet şiarı ve hadekayı uyunu vali-yi lâhıkın (zamanın valisinin) çizdiği 

muttarit (muntazaman devam eden) ve nevvar (aydınlık) proğramını 

bilen bu aciz, vilâyetin irfan ordusu ile muhitimizde bir inkilabı içtimai 

vücude getireceğine kanidir. Gayret Muammer’den, tevfik 

Hüdâdandır.” 
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Doktor Server Kâmil Bey: 

“Gerek avan-ı tufuliyetin ve gerekse mektebi tıbbiyeden 

neşetimden itibaren memleketimizin bazı mahallerini görmüş, fakat ana 

yurdumuz olan Anadolu’nun dahil akşamım görmemiş idim. Harb-i 

umumîde hisseme Kafkas cephesi hilali ahmer heyeti sıhhiyyesi riyaseti 

düştü. Bu vesileyi hasene ile Anadolu’ya çıktım. Sekiz senelik meşrutiyet 

idaremizin bize bahşedeceği mesai-i umran perveraneyi görmek için her 

tarafa büyük bir tecessüsle (iyice) baktım ve bir çok yerlerde bu âsar-ı 

feyizdarı kısmen görmek suretiyle teşfi’i sadır (şahitlik) etmiş idim. Lâkin 

Sivas’a geldiğim zaman, bu muhiti humma âlut bir mesainin neşedar 

inbisatına (neşeli genişleme ve gelişmesine) mazhariyetini görmeğe 

muaffak oldum. Ve bilahare muhit-i müceddit (muhiti yenileyen) 

valinin, âsarından olan matbaa, demirhane, işyurdu, öksüz yurdu, 

hastahane gibi müessesatı gezip gördüğüm zaman bu valiyi muhtereme 

karşı derin bir his hürmetle mütehassıs oldum (hakikatini gördüm). 

Müşârün ileyhe arz-ı şükranımı tamim ve neşri irfana vesile olan 

matbaasının şu defter-i hatırasına (hatıra defterine) kaydıyla kendimde 

en büyük bir zevk duyuyorum. 

 

Rafet Paşa: 

“Türk’ün büyük şehirlerinden biri olan Sivas’ı, Oğuzhan'ın sözü 

doğru özü doğru evlatlarına bir makam ilim ve irfan olmuş gördü. Necip 

Türk gayeyi amalinin husulüne bütün âsarıyla yegâne başlangıç olacak 

bu büyük vilâyet merkezinin ulvi bir şay (çalışma) ve himmetle 

yükselmesini görmekle mutmainneyim (içi rahatım). 

 

Cehalet ordusu ile muharebe eden mektepleri ve ataleti öldüren 

gayret numuneleri ile gençliği temsil eden bu memleket halkını ve 

bilhassa burada Türklüğün güneşini gözlere sokan Vali Muammer 

Beyefendiyi şayanı tebrik görür ve daima mazhar-ı muvaffakiyyet ve 

saadet olmalarını Allah’tan temenni ederim.” 
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Dahiliye Nezareti Heyet-i Teftişiye Müdürü Umumisi Hami Bey: 

“Vilâyet dahilinde gördüğüm âsar vatanın istikbal-i mesudu 

hakkındaki imanımı takviye eyledi. Sivaslılar Muammer ile Muammer 

memleketi selamete isal edecek yolları herkesden evvel keşif ve fetih 

etmekle İftihar edebilir.” 

 

Milliva Naci Paşa:  

“Güzergâhıma müsadif (rastlayan) vâsi’ (geniş) ovaları dil-rüba 

(gönül alan) vadilerden geçerek Sivas’a girdiğim ve hayatı millet ve 

memleket namına cabeca (bazı yerlerde) bir say-ı mütemadideyi 

(devamlı çalışmayı) iftiharla gördüğüm andaki ihtisasatım (hislerim) 

cidden balaterdir (söze gerek bırakmamaktadır). Nasıl olmasın ki, 

şimdiye kadar ilim ve irfandan bilhassa umrandan hisse-yi mahsusasına 

dereceyi matlubada nail olamamış bulunan bu mübarek Türk ocağında 

hüküm ferma olan (hüküm süren) faaliyeti hazıradan atiyi garipte mevkii 

coğrafisi ve İstidad-ı fıtrisi ile mebzulen (çokça) mütenasip (uyumlu) 

neticeyi semaratı nafia-yi hakikiyye (gerçek menfaatler) ikttitaf 

olunacağı (faydalanılacağı) ve bundan elyevm (bugün) olduğu gibi 

badema (bundan sonra) dahi o derecede istifade teminine imkân 

bulunacağı hakkındaki kanaatim mevki’ini bulmuştur. Binaenaleyh, bu 

milk (mülk) ve milletin manen, maddeten terakki ve malisinde bakemal 

(faziletli) istikamete bihakkın ikdam (çaba) ve gayret eden metin ellerin 

muaffakiyetlerini ve bu fikrin hayız arayı husul olmasına bütün 

mevcudiyetiyle ceht (çalışma) ve himmet eyleyen vatandaşların 

mevcudiyetlerini Cenâb-ı Kibriyâdan temenni eder, bir ikincisinde Sivas'ı 

ezher cihet nadirü’l emsal parlak bir mevkii mutenada göreceğim 

ümniyesini (ümidini) perverde ederim (büyütürüm, beklerim).” 

 

Miralay Naci Beyin (Naci İldeniz): 

“Pek güzel hatıralarla ayrıldığım bu memleket için hakikaten 

bülent himmet bir veliyu’l emri âli menkibet (hayatı başarılarla dolu) 
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olan Muammer Beyefendi hazretlerinin niyat ve muvaffakiyeti 

mahsusaları istikameti feyiz bahşasından (ihsanından) mütezayit 

(gittikçe artan) ve muhallet (gelip geçici olmayan) bir saadeti umran 

temenni etmekteyim. Şehrin tanzim ve tanzifîne ve hususiyle gençliğin 

tahsil ve terbiyesine sarf edilmekte olan büyük himmetler hakikaten 

şayan-ı tebcil (saygıya layık) ve her tarafta sezâ-yı imtisaldir (yaygın 

örnektir). Esasatı vezedilmiş ve hatta kısmen pek iyi cereyan almış göze 

görünmiyen bazı muvaffakiyetlere de vakıfız ki, bi-mennihi’l- kerim bu 

memleketi bir atiyi karipte (yakın bir gelecekte) hemsayi dari-naim 

edecektir. Sivas’ı her türlü iyiliğe lâyık buluyorum. Onun için halinden 

ziyade istikbalinin temini kemaline matuf (yönelmiş) olan ikdamatı 

(gayreti) cemile ve celile ben de intıbaat (edindiğim intibaları) şükran ve 

mübahat husulüne vesile (öğünç vesilesi) olmaktadır.” 

 

Mirliva Avni Paşa: 

“Sivas'a geldiğim zaman mesai proğramı başlamıştı. Bir kaç ay 

kaldım. Seferberliğin ilk aylarında darülharbe geçtim. Bir buçuk senelik 

gaybubetten (ayrılıktan) sonra bu defa tekrar Sivas'a geldiğim zaman 

büyük bir tahavvül (değişiklik) ve terakkiye (ilerlemeye) şahit oldum. 

Sivas vilâyetini yahnız merkezinde değil, bütün muhit ve mülhakatında 

(merkeze bağlı yerler) bir proğram ve yeknesaklık gördüm. Bu teceddüd 

(yenilenme) ve terraki (gelişme), anil merkez ve ilel merkezdi. Sivas 

vilâyeti ve şehri baklanda böyle düşünüyorum. Yanlız ve ancak kudreti 

fatıranın feyiz ve lütfuna mazhar olan Sivas'ın, vaktile kendi sinesinde 

hayatın en cevval ve hararetli devrelerini Muammer olan ilme ve fenne 

ve sanata aşık olan faal ve mert bir vücude kavuşmakla müstefit ve 

bahtiyar olmuştur. Sivas, yurtsuz kalanlara yurt veriyor, orduya, 

hudutlara bütün mevcudiyetiyle arz-ı hizmet ederken atiyi de tahkime 

çalışıyor. Ve kuvai tabiiyenin hiç birisini israf etmemeğe azmediyor. Bu 

say ve mücadele ile vilâyetin az zamanda büyük bir tekamüle mazhar 

olacağını ümid ederim.” 
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Kaymakam Pertev Bey (Pertev Paşa): 

“Muhterem kumandanımın Sivas vilâyeti hakkındaki İhtisasatına 

ve reyel ayin gördüğü intizam ve terrakiyata dair zati kalemiyle yazdığı 

iki kıymettar sözüne bütün kalbimle iştirak ederim. Filhakika Sivas vali-i 

ihyakârı utufetlu Muammer Beyefendinin takip buyurdukları tarik-i 

mesai ancak vatanın mütefekkir (düşünen, tasavvur) bir aşıkına 

müyesser olur (kolaylaşır). Müşarün-ileyhin seferberliğin, bidayetinden 

(başlangıcından) itibaren mütemadi bir faaliyetle orduyu hümayün 

hakkında ibzal buyurdukları hidemat ve himemat-ı vatan-perveraneye 

ordunun bilâ-tefrik (ayırmaksızın) her ferdi medyunu şükrandır. 

Vilâyetin her köşesinde uyunu iftiharı kamaştıran âsarı umranın dahi 

aynı mukaddes vazife ile zaman-ı seferberide meydana getirildiğini 

görmek müşarün-ileyhin geceli gündüzlü muhayyerül ukûl olan 

mesaisine adil ve bi-taraf mikyastır (tarafsız kıyasdır).”  

 

HER İKİ ANLATIMIN YORUMU: 

 

Görüldüğü gibi her Ermeni olayları sırasında Karahisar’da 

bulunan iki kişinin hatıralarından olayın anlatımını gördük. Bunlardan 

Ahmet Hilmi Kalaç Bey’in anlatımı devlet ciddiyetiyle bağdaşır ve 

gerçeklere uygun bir şekilde yapılan anlatımdır. 

 

Buna karşın bir memur da olsa yetkilerine kıyasla çok daha alt 

düzeyde bir memur olan Habib Rıza Gökçen’ın anlatımı biraz sorunlu 

görünmektedir. Diğer tarftan onun Osmanlıca olarak kendi el yazısıyla 

yazdığı ve sonradan el yazısıyla günümüz Türkçesine çevirilen notları bu 

kez de daktilo veya bilgisarda yeniden yazılmıştır. Bu çevrimler 

esnasında yazının bozulmuş olması da muhtemeldir. Zira bazı 

kelimelerin karşılığı bulunamadığından yanlış yazılmış olduğu 

anlaşılmıştır. Buna karşın yapılan alıntıda dikkat çeken hususlar burada 

ele alınacaktır. 
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Habib Rıza Efendi Rusların, Karahisar’a yürüme olarak 15 saat 

mesafeye kadar geldikleri orada durdurulduklarını belirtmektedir. 

Günümüzde bu mesafe arabayla 1 saatte alınabilmektedir.    

 

Gerçekten de Ruslar Kelkit’te önemli derecede yığınak yapmışlar 

Şiran’ın belli bölgelerini işgal etmişlerdir. Buralarada mühimmat yığarak 

ileri taarruz için fırsat gözlemişlerdir. Bunlara karşılık olarak 

Refahiye’den Trabzon’a kadar olan hat boyunca da Türk ordusu 

savunma hattı oluşturmuştur. 1917’de Rusya’da olan Bolşevik 

İhtilâlinden sonra Ruslar geri çekilince onların çekildikleri yerlerde kalan 

bombalardan ölenler olmuştur.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.6.Şb, Dosya No: 49, Gömlek No: 5, 

Tarihi: 10 Cemaziye’l-evvel 1337 (11 Şubat 1919), Konusu: Şiran kazası 

ve köylerinde bulunan bombaların kazalara sebep olmaması için cihet-

i askeriyece toplattırılması. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

30 Kanun-i sâni Sene 1335 tarihli ve 7145/56 numerolu ariza-i 

acizaneme zeyldir. Şiran kazasına tabi Seydi Baba karyesinden Mahmud 

ve oğlu Asım ve Hozman (Duruçay) karyesinden Bekir oğlu İskender’in 

ellerine geçen bombalarla balık sayd etmekde (avlamakta) iken 

bombaların iştiali (patlaması) neticesi olarak her ikisinin de cerihadar 

olarak (yaralanarak) müteessiren vefat eyledikleri ve bu gibi mevadd-ı 

meşgalenin (cisimlerle uğraşmanın) her kimin yedinde (elinde) 

görülürse heman alınarak imha ile bu gibi ahval-i müessifeye (keder 

veren duruma) meydan verilmemesi içün karye ahalisi ile karakollara 

tekrar tenbihat-ı lazıme icra edildiği iş’ar-ı mahalliye atfen Gümüşhane 

Mutasarrıflığından bildirilmiş ve Rusya tarafından terk edilüb her yerde 

her yerde tesadüf edilen bomba ve dinamit vesaire gibi mevadd-ı 

infilakiye sebk iden iş’arat-ı mükerrereye rağmen cihet-i askeriyece hâlâ 

toplattırılmamış ve bu yüzden ara sıra gayet feci’-i kazalar tahaddüs 

etmekte (ortaya çıkmakta) bulunmuş olduğundan mevadd-ı 

mezkûrenin suret-i müsta’cale de (acele) toplattırılması esbabının 

istikmali bu kere de havali kumandanlığına yazılmış olmağla ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 11 Şubat Sene 1335 (11 Şubat 1919) Trabzon Valisi 

 

 Yokluk yani kıtlık nedeniyle harmanların bile yağmalandığı, 

açıktan ölenlerin olduğu, insanların ölmemek için hayvan ölüsü bile 

yediklerini nakletmiştir. Habib Rıza Gökçen Efendi yokuluğun nedenini 

Karahisar’da yaşanan yangın olarak gösterse de bu durumun Karahisar’a 

has bir durum olmadığını ve savaş nedeniyle hiçbir yerin hakkıyla 

ekilemediğini bu nedenle genel bir kıtlık durumunun yaşandığını 

belgelerden biliyoruz. 
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Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM, Dosya No: 20-04, Gömlek No: 2-41, 

Tarihi: 19 Za 1336 (26 Ağustos 1918), Konusu: Şiran sokaklarında 

açlıktan ölmüş cesetlere rastlandığı ve zorluk içerisinde insanlar 

bulunduğuna dair Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü’nden verilen 

müzekkerenin İaşe Nezareti’ne gönderildiği. 

 
İdare-i Umumiye-i Dâhiliye Müdiriyeti 

24 Ağustos 1334 (17 Zilkade 1336-24 Ağustos 1918) 

Şiran kazasında ahalinin açlıktan son derece muzdarib 

bulunduğunun ve sokaklarda açlıktan ölmüş ecsada (cesetlere) ve hâlet-

i ihtizarda (can çekişen) insanlara tesadüf edildiğine dair Emniyet-i 

Umumiye Müdiriyetinden verilmiş müzekkere leffen savb-ı devletlerine 

irsal kılındı ol babda. 

 

24 Za Sene 1335 (11 Eylül 1917) 

Savaş devam ederken Rusya’da 23 Şubat 1917’de Bolşevik ihtilali 

olmuş, Osmanlı ile Rusya arasında 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk 
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Antlaşması Ermenistan ile de 4 Haziran 1918’de Batum antlaşması 

imzalanmıştı. Akabinde de 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes 

Antlaşması ile durum kısmen normale dönmüştü. 

 

İşte yaşanan bu hengâmede her ne kadar erzak yollanmış ise 

bunlar yeterli olmamış, olağan üstü şartlar nedeniyle de toprak 

ekilemediğinden kıtlık (kaht) yaşanmıştır. 

 

  Bu dönemde Şiran geçici olarak Karahisar-i Şarki’ye bağlanmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 76, Gömlek No: 243/43, 

Tarihi: 6 Şaban 1335 (28 Mayıs 1917), Konusu: Şiran’ın geçici olarak 

Karahisar-i Şarkiye bağlanması. 

 

 
Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezaret-i İdare-i Umuriye-i Dahiliye Müdüriyeti 

Hû 

Sivas Vilayetine 
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Gümüşhane Sancağına tabi Şiran kazasının ahval-i hazıra 

dolayısıyla muvakkaten Karahisar-i Şarki Livasınca idaresi tensib ve 

keyfiyet Trabzon vilayetine tebliğ edilmiştir.  

Fi 28 Mayıs Sene (1)333 (28 Mayıs 1917) Nazır Namına 

 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte 3 Ağustos 1914’de 

Seferberlik ilan edilmiş ve Tekâlif-i Harbiye Usulü getirilmişti. Bu usul 

gereğince devlet ihtiyaç duyduğunda vatandaşın malına savaş sonuna 

kadar el koyabiliyordu. Yine köylü yük taşımak için de hayvan vermek 

durumundaydı.  

 

Ancak, ordunun ihtiyacı olan malzeme ve cephane o kadar çokdu 

ki eldeki yük hayvanları buna yeterli olmuyordu bu nedenle insan 

gücüyle dahi cepheye zahire taşınması gerekmekteydi. Bu konuda Habib 

Rıza Gökçen çok umutsuz ve inançsız düşünceye sahiptir. Yapılan işi de 

küçümsemekte bu şartlarda savaş kazanılmaz diyebilmektedir. Oysa bu 

milletin inancı nice zorluklara galip gelmiştir. Ne tesadüftür ki 

Ermenilerde aynı şekilde düşünmekteydi. 

 

Habib Rıza Efendi gösteriş için 3-5 okka buğday taşınıyordu dese 

de Ahmet Hilmi Kalaç 300 kişilik bir gönüllüyle kişi başı 20 kilo buğday 

insan sırtında Alucra’ya intikal ettirildi demiştir.   

 

Habib Rıza Gökçen Efendi, Ermeni isyanını bastıracağız diye 

memleketi mahfettiler diye hükümete içten içe kızmaktadır. Buna karşın 

Ermenilerin vasıflarını övmekte, çalışkan, becerikli ve gayretli olarak 

tanımlamaktadır. Aslında bu realiteyi Ahmet Hilmi Bey’de belirtmekte 

ama Ermeni komiteleri halkı isyana ve mevcud düzene karşı koymaya 

teşvik etmişler üstelik bunu zaman zaman kendi dindaşlarına zor 

kullanarak, onları öldürerek yapmışlardır.  
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Habib Rıza Gökçen Efendi, 1895’de Ermenilerin bir kez daha 

isyan ettiğini ancak başarılı olamadıklarını buna rağmen gerçek niyetleri 

uğrunda çalıştıklarını belirtmiştir.  

 

Öte yandan son Ermeni isyanında Erzurumu yaktılar, yıktılar 

ahaliye çok zarar verdiler demektedir. Gerçeği görmekte 

zorlanmaktadır.  

 

Bir yerde Ermenilerin askere gittiğini belirtirken diğer tarafta 

asker kaçaklarının Taş Han’da olduğunu ve yakalanarak hapse 

götürüldüğünü yazabilmektedir. Ertesi gün arama yapılırken de polise 

ateş açtıklarını ve şehit ettiklerini, bu esnada hapistekilerin de 

kaçırıldığını, başlarındaki Yüzbaşının da şehit edildiğini belirtmiştir.  

 

 Oysa Osmanlı’nın yanında Ruslara veya diğer devletlere karşı 

savaşmak istemeyen Ermenilerden askere sevkedilenlerin çoğu 

birliklerine teslim olmadan firar etmişlerdir. Bu durum hemen hemen 

her yerde böyle olmuştur. Askerde olanlara da çeşitli nedenlerden 

dolayı güven duyulamadığından geri hizmete alınmışlardır. Bu firarlar 

bölgemizde özellikle Rus işgalinde olan bölgelere yakın yerlerde sıkça 

görülmüştür. 

 

 Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb. Dosya No: 68, Gömlek No: 57, 

Tarihi: 28 Ağustos 1915, Konusu: Tirebolu Ermenilerinin 

seferberliğinin ilanının ardından askere gitme ve silahların teslimi 

konularında ihmalkâr davrandıkları, vilayet dahiline sevkleri sırasında 

da kasaba papazının kışkıtmasıyla yangın çıkararak Müslüman ahaliye 

saldırdıkları. 
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Trabzon Vilayeti Mektubi Kalemi 

Tirebolu Kaymakamlığı’nın 

15 Ağustos Sene (1)331 ve 373 numaralı şifre mahlûlüdür. 

 

Cevap. 13 Ağustos sene (1)331 tarih ve 1123 şifreye: Kazamızda 

seferberlikden beri Ermeniler tarafından vuku‘a getirilen vekâyi 

şunlardır: 

1-Kaza Ermenilerinin hiçbirisi hüsn-i rızalarıyla askere gitmeyip cebren 

gönderilenlerinde ya kaffesi firar ve hanelerinde saklandıkları halde hiç-

bir Ermeni tarafından gelip ihbar olunmamışdır. 
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2-Ermenilerden mevcud silahlan taleb olunup kendilerinde hiçbir silah 

bulunmadığını te’min etdikleri halde bi’t-taharri yirmiyedi esliha-i 

memnû‘a (yasak silah) ve onaltı Revolver ve iki aded kurşun dökmeye 

mahsus alet elde edilmiş ve elde edilememiş birçok eslihayı (silahı) dahi 

gizledikleri hissedilmişdir. Bu silahlar kâmilen cihet-i askeriyeye teslim 

olunmuşdur. 

 

3-Ermenilerin dahil-i vilâyete şevklerine teşebbüs edildiği zaman kasaba 

Ermeni papasının teşvikiyle Tirebolu kasabasını kâmilen yakmak ve 

ahali-i İslâmiye'den birçoklannı katletmek üzere kasaba Ermenileri 

ittifak ederek kendi hanelerini ihrak (yakarak) ve bundan hasıl olan 

kargaşalıkdan istifade ederek İslâmlann üzerine hücum etmeğe 

teşebbüs etmişlerse de bu hal vaktiyle haber alınarak ittihâz olunan 

tedabir sayesinde Ermeni papasından mâada Ermeniler hemen kışlaya 

sevk olunduğundan yalnız mezkûr papas hanesinden (öte)den beri 

sakladığı üç tane yabancı vasıtasıyla kapılarını sed ve haneye ateş 

vererek söndürmeye gelen jandarma ve ahali üzerine isti'mal-i silah 

ederek hanenin kâmilen yanmasına ve bundan sirayet ederek beş İslâm 

hanesinin dahi kâmilen ihrakına sebebiyet vermiş oldukları ve bundan 

başka dahil-i kazada vekâyı olmadığı ma’ruzdur. Aslına mutabıktır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 54, Gömlek No: 439, Tarihi: 

13 Temmuz 1915, Konusu: Güvenilir olmayan Ermeni askerlerinin 

istihdamları ve dahile sevk olunmamaları hakkında emir verilmediği, 

aksine sakıncalı bir kısım Ermenilerin yol hizmetlerinde 

çalıştırılacakları. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezaret-i Emniyet-i Umumiyye Müdriyeti  

Hususi: 22 / Şifre 

Canik Mutasarrıflığı’na 

Cevap. 21 Haziran Sene (1)331 Kabil-i emniyet olmayan ikiyüz 

nefer Ermeni efrad-ı askeriyesinin Samsun’da istihdamları ve dahile 

sevk olunmamaları hakkında bir gûna emir verilmediği  ve bilakis 

Samsun mıntıkasındaki üç amele taburuyla terzihane ve inşaatda 

müstahdem Ermeni efradından mıntıka-i mezkûrede istihdamlarında 

cihet-i mezkûrece mahzur gösterilen üçyüzbeş nefer Ermeni efradının 

derdest-i teşkil amele taburları miyanında idhal olunmak üzere 

Ünye’den Sivas’a celb olunduğu ve Samsun’da da bu suretle çıkarılan 

üçbeş neferin müfreze-i askeriye muhafazasında Tokad’a vasıl oldukları 

ve bunların da Sivas’a getirilerek yol hidematında çalıştırılacağı Üçüncü 
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Kolordu Komutanlığı’nın iş’arına atfen Harbiye Nezareti’nden 

bildirilmiştir.  

Fi 30 Haziran Sene (1)311 

Nâzır Talat (Paşa) 

 

 Habib Rıza Gökçen Efendi’nin çelişkilerinden birise de kaleye 

sığınan ve oradan isyana devam edenlerle ilgili olarak belirttiği isyancı 

sayısıyla bağlantılıdır. 300-500 arasında diye tahmin edildiğini söylediği 

isyancıları yola getirmek için 5000 asker geldiğini belirtmektedir. Oysa 

bu sayı çok çok abartılıdır. Savaş halinde bulunan bir ordunun 5000 

askeri iç kesime Şebinkararhisar’a sevk etmesi mümkün değildir. İki 

tabur asker olduğu bunun yanında Alucra ve diğer ilçelerden milis 

kuvvetlerin yardıma geldiği bilinmektedir.  

 

 Yine bir kurmay subay edasıyla Karahisar’da görevli paşayı 

suçlayarak yanlış strateji uyguladı kaleye yanlış asker çıkarttı, 

isyancıların kaçmasına neden oldu diye de ağırca eleştirmektedir. Eğer 

Karahisar’da 5000 asker olsa idi 300-500 asi bu kuşatmayı yarıp 

kaçabilirmiydi, bunu düşünmek gerekmektedir. 

 

 Kaleden yağmur gibi mermi ve bomba atılıyor, hiç görmediğimiz 

silahları kullanıyorlardı derken, doğru bir tesbitte bulunuyor, ama 

akabinde güya kaleden aşağıda bulunan bir eşrafa seslenerek bizim 

sisinle işimiz yok, bizim derdimiz hükümetle dediğini ileri sürüyor ve 

milletle devletin bölünmez, ayırdedilemez bir bütün olduğunu idrakten 

aciz kalıyor. Eğer Ermeniler Karahisar’da Erzincan, Erzurum ve diğer 

yerlerdeki gibi ağır katliamlar yapmadılarsa bu yapamadıklarındandır. 

Rus işgali altında olan yerlerde yaptıkları mezalimi anlatmaya kalem 

yetmez. 

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı 
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Kafkas Orduları Grubundan Başkomutanlığa gelen 883 

numaralı şifredir. 

Erzincan’dan kaçarak Tunceli yoluyla gelen Müslümanlar, 

Rusların Erzincan'daki bütün Müslümanları toplayıp Ermeni 

komitelerine teslim ederek, bu komiteler aracılığıyla öldürttüklerini, ırza 

geçmenin ve her türlü hakaretin apaçık bir şekilde yapılmakta olduğunu 

ve Müslüman mallannın tamamen yağma edildiğini ifade etmektedirler. 

Rusların isteğiyle olduğuna şüphe olmayan Erzincan’daki bu mezalimin 

önüne geçilmesi konusunda gerekli yerlere siyasi teşebbüste 

bulunulması görüşlerinize bağlıdır. 

Kafkas Orduları Grubu Komutanı Ahmet izzet 

9-10 Mayıs 191789 

 

                                                           
89 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, Cilt II, Genelkurmay ATESE 
ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, 2005, s-81 Ankara 
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3’ncü Ordu Kumandanlığı Kurmay Başkanlığı 1’nci Şube  

Şifre 

4 ncü Ordu Kurmay Başkanlığına 

Cevap. 10 Şubat 1918 İstihbarat 

 

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre işgal edilen 

topraklardaki Müslümanlara, Ermen iler tarafından yapılan mezalimin 

özeti aşağıdadır: 
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1-Ermeniler, Erzincan’da silâh arama bahanesiyle 200’ü aşkın 

Müslümanı katletmişlerdir. 

 

2-Ermeniler, Erzincan’da 1.500 kadar Müslümanı kasaba dahilindeki 

Vahit Bey Konağına doldurarak, konağı her tarafından ateşe vermişler 

ve kendilerini kurtarmak için pencereden atlayanlar, evi kuşatan 

Ermeniler tarafından süngü ve kurşunla öldürülmüşlerdir. 

 

3-Ermeniler, Erzincan dahilindeki Kale Kışlası’na yüzlerce çocuğu ve 

kadını doldurarak yakmışlardır. 

 

4-Yollarda çalıştırılacakları bahanesiyle 650 Müslümanı götürmüşler ve 

bunlar da katledilmişlerdir. 

 

5-İşgal edilen topraklarda, namusuna saldırılmayan Müslüman kadın ve 

kızına çok az rastlanmaktadır. 

 

6-Polathane, Vakfıkebir, Bayburt birer katliam yeri olmuştur. 

 

7-Erzincan’daki cinayetleri tertip eden, Ermeni reislerinden Sivas’lı 

Marat’tır.90 Arşak ismindeki diğer reis de Bayburt’ta Marat’ı örnek 

almaktadır. 

 

8-Daha önce meydana gelen olaylar, Rus Kafkas Ordusu Komutanlığına 

devamlı bildirilmiş ve bunun biraz faydası görülmüştür. 

 

9-Sırası gelmişken şunu da arz ederim ki, bildirilen harekât, bugün 

Ermenilere yönelik olup, çoluk çocuk, kadın ve ihtiyarlara karşı, Osmanlı 

                                                           
90 Marat ismi bazı belgelerde Murad olarak geçmektedir. ATESE Başkanlığı 
a.g.e. s-196 
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askerine özgü asil ve şefkatli bir tavırla muamele edilmekte, yalnız 

silâhlı olarak askeri karşılıkla Müslümanlara zulüm ve kötülük eden 

Ermeni çeteleri mahvedilmektedir. 

 

15 Şubat 1918 - Harekât - 1070 

3’ncü Ordu Kurmay Başkanı Albay (imza) 

 

…Erzurum katliamını Antranik ve Hekim Azariev yaptırıyor. Bu 

uygulamaya 10 Şubat 1918'de başlanıyor. Erzurum’un bütün 

mahalleleri devriyelerle sarılıyor. Çarşı pazarda dolaşan çocuk, ihtiyar, 

kadın ve erkekler yol yaptırmak bahanesiyle toplanıyorlar. Toplanan bu 

masumlar kafile kafile Karskapısı dışına götürülüyorlar. Üzerleri iyice 

aranarak para ve kıymetli eşyaları tamamıyla gasp edildikten sonra 

Aziziye Tabyası civarındaki vadilerde balta, süngü ve kurşunla feci bir 

şekilde katledildikten sonra, hazırlanmış çukurlara dolduruluyorlar. 

Daha sonra Erzurum garnizonlarında bulunan bütün Ermeni askerleri, 

evlere saldırmaya başlıyorlar. Yağma, katliam, ırza tecavüz gibi 

iğrençlikler ve vahşet bütün şiddetiyle uygulanıyor. Bu feci durum, Türk 

birliklerinin Erzurum’u kurtarma tarihi olan Şubat 1918 tarihine kadar 

devam ediyor.  

 

Erzurum’a giren Türk birlikleri, şehir içinde 2.127 erkek cenazesi 

defnediyor. Ayrıca Karskapısı dışında 250 ceset görülüyor. Üzerinde 

balta, süngü, mermi yarası olan, ciğerleri çıkarılmış, gözlerine sivri kazık 

sokulmuş cesetlerle karşılaşılıyor. 

 

Özet : Erzurum katliamına maruz kalan ihtiyar, kadın, çocuk ve 

erkeğin toplamı 8.000’i buluyor. Erzurum’un Türk çarşısının tamamen 

yağmalanmış ve yakılmış olduğu anlaşılıyor. 
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Ermeni birliklerinin yaptığı vahşete lânet ederek söz konusu 

birliklerde subaylık yapmak istemeyip, Erzincan’da kalmış olan 13 ncü 

Türkistan Avcı Alayından Yüzbaşı Vekili Kazmir’in mezalime ait yazdığı 

rapor, yapılan kötülüğü bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Yüzbaşı 

Vekili Kazmir’in hatıralarında aynen şu cümleler görülüyor “Ermeniler 

Müslümanları Sarıkamış'ta çalıştırmak bahanesiyle topladılar ve 

şehirden 2 km uzaklaşınca katlettiler. Ermeniler arasında Rus subayları 

bulunmasaydı, mezalimin daha geniş ölçüde uygulanacağı doğaldı. Bir 

gecede 800 Müslümanın kesildiğini, kendim bizzat Ermenilerden 

duydum. 15/16 Ocak 1918 gecesi, Ermeniler Erzincan’da yerel halkı 

katlettiler. Albay Moret’in aldığı tedbirler sonuçsuz kaldı. Zulüm ve 

yağma devam etti.” 

 

Aynı şekilde Erzincan’da kalmış olan Madam Passe ile Er 

Aleksandr yukarıdaki olayları aynen anlatıyorlar. Özellikle 1’nci Kafkas 

Kolordusu tarafından esir edilen Ermeni istihkam subayı Tiflisli Morzof 

Mıgırdıc, Erzincan katliamının başlamasını ve uygulanış şeklini anlatan, 

kendi el yazısıyla yazdığı Fransızca raporda katliamı şu şekilde ifade 

ediyor: “Bir taraftan tek tek askerlerin, Ermeniler tarafından saldırıya 

uğraması, diğer taraftan Kültlerin genel bir ayaklanma hazırlığında 

bulundukları hakkında bir söylentinin dolaşması, Albay Moret’i 

Ruslara karşı saldırabilecek bütün halkın tutuklanması için emir 

vermeye mecbur etmişti. Bu andan itibaren, hiçbir taraftan emir 

verilmeksizin katliam başladı. Katliama gönüllüler ile beraber düzenli 

askerler de katılmaktaydı. Katliam, en çok Ermeni kilisesi civarında 

yapılmıştı. Yapılan uyarılara rağmen katliamın önüne geçmek 

mümkün olmamıştır. Erzincan ve civarında yaklaşık 250 ila 300 kişi 

katledilmiştir.”91 

                                                           
91 Gen.Kur. ATESE Başk. a.g.e. s-253-254 
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 Anlaşılacağı üzere mesele hiç de öyle Habib Rıza Efendi Gökçen 

Efendi’nin anladığı veya anlatmaya çalıştığı gibi değilmiş. Ayrıca Kıl 

Hasan Ermenilere kötü davrandı derken onu aşağılayıcı ifadeler 

kullanmakta hem kıl hem de topaldı demektedir. Burada kıl tabirinin 

çevrilirken hata yapılmış olması da muhtemeldir.  
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İlk yazım kel veya gül olarak okunabilmektedir. İkinci yazım ise 

kıl söylenişinin yazımıdır. Ayrıca kel ve kıl’ın başlangıç harfleri de 

değişiktir. Bu Osmanlıca bir gramer kuralıdır. Bu nedenle ya çeviride 

yada yazım aşamasında bir hata yapılmış olması muhtemeldir. 

 

 Öte yandan Kel hasan ismine Karahisar’da sonraki tarihlerde de 

rastlıyoruz. Osman Ağa ve maiyeti 30 Haziran 1919’da Şebinkarahisar’a 

geldiği zaman Ahçı Kel Hasan’ın gazinosunda oturdular. Karahisar 

Mutasarrıfı Osman Bey’e de Osman Ağa’nın ve maiyetinin geldiği haberi 

verildi.92  

 

 Görülmektedir ki burada açıkça maddi bir hata bulunmaktadır. 

Kel Hasan’ın askerlerin yanında görevlendirildiğini Ahmet Hilmi Kalaç’da 

belirtmekte detaya girmemektedir. Bu görevlendirme işi Ahmet Hilmi 

Kalaç’ın vekaleten göreve gelmesinden önce olan bir iştir. Söz konusu 

görevlendirme göreve gelen askerlerin halkı tanımayacağı için onlara 

mihmandarlık edecek birne ihtiyaç duyacakları için yapılmış olmalıdır. 

Ancak kaçak asker aramasına da çıktıklarına göre kendisine yetki de 

verilmiş olmalıdır. Onun Ermenilere kötü davrandığı konusu ise muhlak 

bir ifadedir. Asilere neasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmış onun 

dışan çıkmamış, çıkamamıştır. Zira üstünde amirleri vardır. Neticede 

Müslüman bir toplumun hiçbir şeyde aşırı gitmeyiniz hükmü gereğince 

kötülük yapması da söz konusu değildir. Bunu yabancılarda 

beyanatlarında belirtmektedir. 

 

Ermeni birliklerinin vahyi hareketlerine karşı Türk birliderinin tavır va 

hareketleri hakkında Kutayis93 Valisi Çikutsivilli’nin, Kutayıs’a va bağlı yerlere 

yazdığı telgraftan aşağıdaki bölümler dikkati çekmektedir. 

 

                                                           
92Cavit Akın, İstiklal Savaşı Yıllarında Şebinkarahisar s-233,   
93 Gürcistan’ın bir kenti. 
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“Türkler kesiyor, öldürüyor, diye söylentiler çıkıyor. Ben sizi temin 

ederim ki bu bu doğru değildir. Türk Devleti ve Türk askeri kendi halinde 

duranlara hiçbir şey yapmaz ve ilişmez. Mal ve mülkünü da koruyarak 

kendilerine yardım eder. Halkın yerlerine gelmesini, sahipsiz kalan 

evlerdeki aşyalarına sahip olmalarını, bunların kaybolmakta bulunduğunu 

Türk Devleti bize bildiriyor.” 

 

 Durum böyleyken asker firarilerini aramak ve bunları 

saklayanları cezalandırmak savaş şartlarında çok da yadırganacak bir şey 

değildir. Aksi taktirde askerden kaçanlar ya komitelere katılarak çete 

üyesi olmakda ve suç işlemekte ya da Ruslara ilhak ederek toplu 

katliamlara girişmektedirler.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb. Dosya No: 7, Gömlek No: 44, Tarihi: 15 

Receb 1333 (29 Mayıs 1915), Konusu: Sivas Jandarma Piyade İkmal 

efradından Abdullah oğlu Mustafa'nın 24 Mayıs 1915  Pazartesi günü 

görevden dönerken Sivas'a 2 saat mesafedeki Sefyebeli isimli mevkide üç 

Ermeni asker firarisi tarafından elleri ve ayakları bağlanarak boğazlandığı.  
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Sivas Vilâyeti Mektubî Kalemi Umumî: 54729 Huşu»: 187 

Dahiliye Nezâret-i Celilesi'ne Devletlü Efendim Hazretleri 

 

Sivas Jandarma Piyade ikmal efradından Abdullah oğlu Mustafa 

şehr-ı hâl-i Rumi'nin on birinci Pazartesi günü memur olduğu vazifeyi ifa 

eyledikden sonra bir köyden merkez-i vilâyete avdet eylemekde 

(dönemkte) iken Sivas'a iki saat mesafede Seyfebeli nam mevkide üç 

Ermeni asker firarisi tarafından leffen takdim kılınan fotoğrafdan da 

müsteban olacağı üzere el ve ayaklan bağlanmak suretiyle, suret-i 

feci'ada boğazlanmış ve failleri şiddetle takib edilmekde olup 

neticesinin arzı tabii bulunmuşdur. Ol bâbda emr u ferman hazret-i men 

lehü'l-emrindir. 

 

Fî 15 Receb sene (1)333 ve fî 16 Mayıs sene (1)331 

Sivas Valisi Ahmed Muammer 

(29 Mayıs 1915) 
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Karahisar’dan cephe hattına erzak sevki husunda hatıralarda da 

bahsedilmiş, muhtelif belgelerle de bu durum teyit edilmişti. Aşağıdaki 

belge ise Karahisar’dan ne şartlarda erzak sevk edildiğine dair ayrıntılı 

bilgi vermektedir.   

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 5, Gömlek No: 35, 

Tarihi:  26 Muharrem 1333 (14 Aralık 1914), Konusu: Karahisar-ı 

Şarki'den erzakın Erzurum'a nakledildiğinin daha önce arzedildiği. 

Sevkiyat için, nakliye kolları kurulduğu ve mevcut vasıtalar ile hudut 

haricine olduğu gibi Erzurum'a kadar da sevkiyat yapılması için 

çalışıldığına dair Sivas Vilayeti'nden gönderilen telgraf. 

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi 

Sivas vilayetinden alınan şifre 
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C. (Cevap) 29 Teşrin-i-sâni Sene (1)330 Karahisar-i Şarki’deki 

erzak’dan üç yüz atmış bir bin beş yüz on yedi kıyye dakik’in doğruca 

Erzurum’a gönderildiğini dünki telgrafla arz etmiş idim. Bu kere liva-i 

mezkûrdan altı bin üç yüz yirmi sekiz kıyye erzak daha sevk edildiği gibi 

pey-der-peyde sevkiyat içün nakliye kolları teşkil edilmekde 

bulun(ul)muşdu. Evvel ve ahir arz olunduğu üzere dahil-i vilayetde 

bulunan vesaid-i mevcude ile münteha-yı hududa kadar erzak nakl 

olunmakda olduğu misillü hudud haricinde Erzurum’a kadar da nakliyat 

icrası içün imkânın olduğu mertebede çalışılmaktadır efendim.  

Fi 30 Teşrin-i-sâni (1)330 (13 Aralık 1914) Vali Muammer 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM. 2. Şb. Dosya No: 4, Gömlek No: 39, Tarihi: 

22 Kanun-i-sani 1330 (4 Şubat 1915), Konusu: Artvin'de bulunan Bahaeddin 

Şakır Beyden alınan telgrafta, düşmanın İslâm köylerinin erzakını Kars’a 

nakletmekte olduğu, Ermenilerin Müslümanları diri diri toprağa gömdüğü ve 

verdirilen telefât ile kayıpların bildirildiği. 
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Telgrafnâme  

Mahreç: Erzurum Numara: 95744 Tarih: 22 Kanun-ı Sâni (1)330 

Dahiliye Nezâret-i Celilesi'ne 

Artvin'de Bahaeddin Şakir Bey'den alınan telgraf aynen arz olunur. 

R 21/22 minh. 

Erzurum Valisi Tahsin 

Suret 

1-Düşman İslâm köylerinin erzak ve mevaşisini Dink'e ve oradan da 

Kars'a naklediyormuş. Rum ve Ermeni canavarları İslâmları sağ sağ 

gömüyorlar. Kaçıp kurtulan kadın, çocuk ve aceze süngü yaralarıyla 

mecrûhdurlar. 

2-Kapan köyünde düşman tecavüzü püskürtülmüş ve düşmana onbeş 

telafat veridirilmiştir. Bizden de üç mecruh iki şehid vardır. 

4 Şubat 1915 

Savunma Bakanlığı Yazı İşleri Dairesi Yazı İşleri Kalemi 

3’ncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Paşa’dan gelen 19 Haziran 1915 

tarihli şifre: 

Doğuda Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır ve 

Sivas illeri savaş alanıdır. Harp harekâtı bu alanda yapılmakta olduğu 

gibi, ordunun muhtaç olduğu yiyecek maddeleri de bu illerden 

sağlanmaktadır. Erzurum, Van ve Bitlis illerindeki Ermeniler, düşman 

tarafına firar ederek, çeteler halinde yolları kesip halkı katlederek, 

depoları yağmalayarak gerçek yüzlerini gösterdiler. Sivas, Diyarbakır, 

Elazığ illerinde oturan Ermenilerin de aynı gayeyi güttükleri, ele geçirilen 

silah, bomba, patlayıcı maddeler ve açığa çıkan teşkilatlarıyla meydana 

çıkmaktadır. Bu durum, sonradan Karahisar’da ortaya çıkan olay ile de 

tescil edilmiştir. Bunun üzerine, orduyu besleyecek bölgenin ve menzil 

sınırımızın geçtiği yerlerin düşmanca emeller taşıyan bu unsurlarla dolu 

olmasını, ordunun yiyecek ihtiyacı ve emniyeti bakımından tehlikeli 

görüyorum. Ordu, dış düşmana zorlukla karşı koyduğu anda, ikmal 

ederinin ve yeni kuvvetlerinin bir kısmını, iç düşmanlara ayırarak büyük 
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bir tehlikeye maruz kalıyor. Bu nedenle gelecekte daha vahim bir durum 

karşısında kalmamak için, şimdiden yukarıda arz edilen illerdeki 

Ermenilerin de Halep ve Musul bölgesine sevk edilerek iskân edilmesine 

ve valilere bu konuda ordu tarafından yapılacak tebliğlerin 

geciktirilmemesi için yardım edilmesini ve bu konudaki onaylarının 

bildirilmesini arz ederim.94 

 

 Demek ki Karahisar-i Şarki’nin önemi büyükmüş, burada 

gösterilecek gevşeklik veya başarısızlık, ordunun ikmal yolunun da 

kaybedilmesi anlamına geldiğinden buraya özel önem verilmiştir. 

Mesele Habib Rıza Gökçen Efendi’nin Karahisardan gördüğü gibi 

değildir. Ayrıca Vali dahil bütün komutanlar, Mutasarrıf vekili herkes 

kötüdür. Habib Rıza Gökçen Efendinin bu bakış açısına neden sahip 

olduğu aslında kendi ifadelerinde kendini ele vermektedir. 

 

 Ne demişti Habib Rıza Gökçen Efendi, bahçemdeki elmaları 

yemişler, üzüm çubuklarımı yakmışlar, evim askeriyenin aşevi yapılmış 

vb. diyerek rahatsızlığını beyan etmişti. Bu durum malına aşırı düşkün 

olduğunu göstermektedir. Öte yandan sattığı evinin yandığını görünce 

benden çıktı yanarsa yansın tavrını takınması da çok manidardır. Yine 

kasaba yanmasaydı Ermenilerin eşyaları ve zahiresinin şehre uzun bir 

süre yeteceğini belirtmesi de dikkat çekicidir. 

 

 Ahmet Hilmi kalaç’ın anlatımı ise olayların başından gelişine 

kadar pek çok detayı barındırmaktadır. Öncelikle Sivas’da vali 

Muammer Bey’in asayişi sağlamasından ve huzur ortamı 

oluşturmasından Ermeniler pek memnun olmadılar, havanın bulanık 

olması onların daha çok işlerine geliyordu tesbiti önemlidir. Zira 

Ermenilerin her vesilede hükümeti zayıf göstermeye çalıştkları 

                                                           
94 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, Cilt I, s-187, Genelkurmay 
ATESE Genelkurmay Denetleme Başkanlığı, 2005 Ankara 
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bilinmektedir. Bu şekilde memleketi sorunlu yönetilemez göstererek 

yabancı devletlerin müdahil olmasını arzuladıkları da bir gerçektir.  

 

 Ahmet Hamdi Kalaç Bey, Suşehri’ne kaymakam olarak 

atandıktan sonra Ermenilerin tavır ve davranışlarını dikkate alanark 

onlar hakkında bilgi sahibi olmuş, çevresini tanımaya çalışmıştır. 

 

 Karahisar Mutasarrıfı Babanzâde Asım Bey’in tifo’ya yakalanması 

üzerine ona vekalet etmek üzere görevlendirilmiş, karahiar’a geldiğinde 

de Asım Bey vefat etmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4173, Gömlek No: 312934, 

Tarihi: 10 (C) Cemaziye’l-ahir 1331 (17 Mayıs 1913), Konusu: Karahisar-

ı Şarki Mutasarrıflığı'na Köprülü Kaymakamı Asım ve Tokad 

Mutasarrıflığı'na Yenice Mutasarrıfı Memduh Beylerin tayinleri. 

(Dahiliye; 305428) 

 
Daire-i Sadaret Tahrirat Kalemi Şube 2 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

4 Mayıs Sene (1)329 ve fi 10 Cemaziye’l-ahire Sene (1)331 (17 Mayıs 

1913) 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1048 
 

Karahisar-i Şarki mutasarrıflığına Köprülü ka’im-makamı Asım ve 

Tokad mutasarrıflığına Yenice mutasarrıfı Memduh Beğ’lerin ta’yinleri 

hakkında tanzim ve 30 Nisan Sene (1)329 tarihli ve 338 numerolu 

tezkere-i aliyyeleriyle tesyir olunan (yollanan) irade-i seniyye layihası 

imza-yı hümayun cenâb-ı padişahi ile tasdik buyrularak musaddak 

(tasdikli) sureti leffen ısra kılınmakla (ekte gönderilmekle) infazına 

himmet. 

 

Genç bir mutasarrıf olan Asım Bey 1915 Ermeni isyanından önce 

vefat etmiştir. Allah rahmet etsin.  

 

Ahmet Hilmi Kalaç ise, mutasarrıflığa vekâleti sırasında Alucra ve 

diğer kazaları daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Karahisar’da iken 

Yaycı köyünde meydana gelen ve Karahisar’ın Ermeni kökenli polis 

komiseri tarafından adi bir intihar vakası gibi gösterilmeye çalışılan 

olayın, Ermeniler tarafından baskı amacıyla işlenmiş cinayet olduğunun 

anlaşıldığını belirtmiş olması ilginç bir tesbittir. Daha sonra buna benzer 

olaylar Suşehri’nde de yaşanmıştır.  

 

Bu anlatılanlar Ermeni çetecilerin halkı korku ve baskı ile 

yanlarına çekmeye çalışmak istediklerini gösteren vurgulayıcı 

örneklerinden birisidir. Bu konuyu ayrı bir başlık altında belgeleriyle 

incelenmiştir.  
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Ermeni çetecilerin bu takdik ve yaklaşımları dış kaynaklı 

belgelere dahi yansımıştır. İngiliz Belgelerinde Ermeni Mezalimi: 

 

 
 

İstanbul İngiliz Büyükelçisi Philip Currie’den Lord Salisbury’e 6 

Eylül 1895, No: 512, Correspondence Respecting to the Asiatic 

Provinces of Turkey 1894-1895, Turkey. No. 6 (1896), Presented Both 

to the Houses of Parliament and by Command of Her Majesty, 

Ağustos, 1896. 

 

Aşağıdaki bilgi Sivas, Fransız konsolosluğundan edinilmiştir. 

 

Vali tarafından makamından azledilen, hakkında Ermeniler 

tarafından sikayette bulunulalan Karahisar Kadısı, üç zabit eşliğinde 

Sivas`a sevk edilirken bir Ermeni  çetesi saldırıp, refakatçileri yaralamış 

ve kadıyı dağa kaldırıp, işkence edilip, vücudu parçalara ayrılmıştır. 

Bunun üzerine yetkililer bir yüzbaşı ve dokuz askeri Ermenilere karşı 

göndermiş, fakat yüzbaşı tehlikeli bir şekilde yaralanmış ve altı asker de 
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öldürülmüştür. Yeklililer şimdi yirmisekiz Çerkesi onların üstesinden 

gelmek için gönderdi. 

 

Sivas çevresinde yaklaşık otuz kırk iyi silahlanmış Ermeni çetesi 

vardır ve muhafızlar tarafından nakledilen Regie`ye95 ait olan para 

Ermeniler tarafından soyulmuştur. Müslüman halk arasında çok büyük 

bir telaş var.  

 

Bu ve Kemah hadisesi başka yörelerden gelen raparolarla 

birlikte tasdik eder ki Ermeni ihtilal komitesi reformların gecikmesi için 

kiriz yaratmak istemektedirler. 

 

Görüldüğü gibi Ermeni çeteciler halkta korku ve infial 

uyandıracak işler yaparak hem ortamı germekte hem de iki toplum 

arasına nifak sokmaya devam etmektedir.  
 

 Ahmet Hilmi Kalaç Bey’in Suşehri’ndeki görevinin devam ettiği 

sırada Pürk Ermeni köyünde bir isyan hareketi yaşanmıştır. Seferberlik 

yükümlülüğü gereği cepheye gitmekte olan birliklerin köyden yük 

hayvanı istemeleri üzerine yaşanan tartışmada köylüler silahsız olanlara 

karşı silahlı müdahalede bulunarak zarar vermiştir. 

 

                                                           

95 REJİ : Osmanlı devleti boçlarını ödemekte zorlanınca yabancılar osmanlının 

gelir kaynaklarına el koyup işleterek paralarını alıyorlardı. Trenler, Tuz 

memlahalaları, limanlar, tütün /Tekel idaresi vs. Bunun için bir idare 

kurmuşlardı adı: Reji İdaresi idi. Bu yönetimde yabancıların [alacaklı devlet 

temsilcilerinin] yanında Osmanlı vatandaşları da çalışıyorları. Bu reji idaresi 

Düyun-ı Umumiye [genel boçlar] anlamında da kullanılır. 
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 Durumdan haberdar olunması üzerine köye müfreze gitmiş, bu 
sefer köyde saklanan çok sayıdaki asker kaçağının da silahlarıyla 
çatışmaya girmesi üzerine olay büyümüştür. Ancak askerlere 
direnemeyen asiler çareyi kaçmakta bulmuş, geri kalanları da telim 
olmak zorunda kalmıştır. Bu hususa ilişkin bilgiler ayrı bir başlık altında 
incelenecektir. 
 
 Ahmet Hilmi Kalaç’da aksine Karahisar cenahını olaylara geç 
tedbir almakla hatta almamakla itham etmiş ve Pürk olayından ders 
alınmadığını 2. 3. derecede ele başlarıyla uğraşılarak olayın gerçek 
sorumlularının üzerine gidilmediğini belirtmiştir. Aslında Habib Rıza 
Gökçen’ın hatıratında da bu konuda bir tesbit bulunmakta ve Ermeniler 
kaleye yığınak yaparken hükümet bunun farkına varmadı demektedir. 
 
 Habin Rıza Gökçen’in tüm görevlileri kötülemesi ise onun 
olumsuz hissiyatından ileri gelmektedir. Ahmet Hilmi Kalaç’ın 
hatıratında da göründüğü gibi Vali Muammer Bey son derece vakar 
sahibi, kişilikli ve sevilen birisidir. Sivas hatıra defetrine yazılan notlar da 
bunu göstermektedir.  
 
 Diğer taraftan Muammer Bey gerçekten özgüveni yüksek  
birisidir ve İstanbul’da bulunan bakanlarla doğrudan ilişkileri 
bulunmakta diama telgrafla bulundukları yerde onlarla temas 
kurabilmektedir.  
 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 63, Gömlek No: 166, Tarihi: 
Fi 19 Nisan Sene (1)332 (2 Mayıs 1916) Konusu: Talat Paşa’nın Sivası 
ziyaret edebileceği hk. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Kalemi-i Mahsusu 

Sivas Valisi Muammer Beğ Efendiye 

 

Cevap. 18 Nisan Sene (1)332 Enver Paşa’nın avdetinde seyahat 

müyesser olursa doğru Sivas’a geleceğim. 

Fi 19 Nisan Sene (1)332 (2 Mayıs 1916) Nazır Talat  

Yazılmışdır. 

 

 Talat Paşa’dan gönderilen bu telgrafla Enver Paşa döndüğünde 

kısmet olursa yanına Sivas’a gideceğini belirtmiştir ki bu da kendisine 

verilen önemi ve dostluğu işaret etmektedir. Ayrıca Muammer Bey, 

daha önce başarılı hizmetleri nedeniyle takdir almış birisidir. 

 

Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 246, Gömlek No: 12, Tarihi: 9 

Teşrin-i-sani Sene (1)332 (22 Kasım 1916), Konusu: Sivas Valisi 

Muammer Bey’e Mecidi Nişanı verilmesi. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî dahiliye Nezareti Kalem-i mahsusa 2117 

İrade-i Seniyye  

Derkenar: Tebdilen tebyiz olunmuşdur. Fi 9 Teşrin-i-sani Sene (1)332 

(22 Kasım 1916) 

 

Sivas Valisi Muammer Beğ’e birinci rütebeden Mecidi Nişanı i’ta 

edilmiştir. İşbu irade-i seniyyenin icrasına dahiliye nezareti me’murdur.  

Sadrazam (Mehmed Said Paşa) 

Dahiliye Nazırı Talat (Paşa) 

 

 Habib Rıza Gökçen Efendi’nin, Muammer Bey’e  yönelttiği 

eleştirilerden biri de Karahisar Mutasarrıfının üzerine Suşehri 

Kaymakamı Ahmet Hilmi Kalaç’ı getirmesiyle ilgilidir. Oysa Muammer 

Bey, her ne kadar Dahiliye Nazırı ile dostluğu bulunan birisi ise de devlet 

umuru gereği İstanbul’dan izinsiz iş yapmamaktadır.   Bun konuya ilişkin 

belgeleri sonraki bölümde inceleyeceğiz. 
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 467, Gömlek No: 127, 
Tarihi: 5 Nisan 1331 (18 Nisan 1915), Konusu: Sivas Valisi Muammer 
Bey'in Vilayet'teki Ermeniler iler ilgili düşünce ve icraatlarını 
bildirmesi. 

 

Mahreci Sivas 

Mahrem ve hususidir. Dahiliye Nazırı Talat Bey Hazretlerine 

Cevap. 1 Nisan (1)331 numru bir Ermeniler ile bu memlekette 

karındaş olarak yaşayamacağımıza kani’im biz anları ezmez isek de anlar 

bizi ilk fırsatda hiç acımayarak mahva kıyam eyleyeceklerdir 

(kalkışacaklardır). Burada Ermeniler hakkında ta’kib eylediğimiz 

program anları kuvveden düşürmek unsur-ı İslami kuvvetli 

bulundurmak ve müsellah (silahlı) vazifesini gören ve her işi tedvir 

eyleyen (idare eden) rüesadan (reislerinden) anları mahrum etmekdir. 

Birinci maddeyi tatbik eylemek içün silahları toplanıyor. 
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İslamları teslih eyliyoruz. Şirketler teşkil ile iktisaden de hakim olmasına 

san’atı ellerinden almağa çalışıyoruz. Bugün içün muzırr görmeyiniz, 

avama ilişmiyoruz. Kemiyetten ziyade keyfiyyete (duruma) ehemmiyet 

verdiğimizden nüfusça fevkalâde telefat yoktur. Diğer emriniz 

edilmediği? marûzdur.  

Fi 5 Nisan Sene (1)331 (5 Nisan 1915) 

Sivas Valisi Muammer 

 

 Üstteki belge bile Muammer Bey tanıtmaya tek başına yetecek 

içeriktedir. Her şeyden önce onun olayları tesbitine, analizine yönelik 

olarak nekadar zeki birisi olduğunu göstermektedir. Ermenilerin 

durumuna ve ahvâline bakarak onları yola getirmezsek ilk fırsatta bizi 

katlederler demektedir. Bunu düşünerek Müslümanlarında onlara karşı 

koyabilmesi için silahlandırıldıklarını belirtmektedir. En önemlsi ise 
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ekonomik yönden güçlü olmanın gerekliliğini vurgulamakta ve şirketler 

kurulduğunu, Müslümanları sanaatkât yapmak için çaba sarfedildiğini 

yazmaktadır. Nitekim analizlerinde nekadar haklı olduğu çok geçmeden 

Ermenilerin isyan etmesi ve Müslümanları ağır işkencelere tabi tutarak, 

ırzlarına kastederek şehid etmesi ile anlaşılmıştır. 

 

Anlaşılacağı üzere Sivas Valisi Muammer Bey, kendi başına 

hareket eden bir idareci değildir. Sorumluluğunu bilmekte, amirlerine 

bilgi vermektedir. 

 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Babanzâde Asım Bey’in 

hastalanması üzerine onun yerine vekâleten mutasarrıflık görevini 

üstlenen, daha sonra yeni mutasarrıf Hüseyin Nazmi Bey’in atanması 

üzerine görevine dönen 1915 Ermeni isyanı sırasında da mutasarrıfın 

görevden alınması üzerine bir kez daha Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı 

vekâletine getirilen Suşehri Kaymakamı Ahmet Hilmi Kalaç Bey, bu kez 

Sivas Vilayeti Mektupçusu olmuştur. Vilâyet mektupçuluğu o tarihlerde 

önemli görevlerdendir ve valinin bulunmadığı zamanlarda valiliğe 

vekâlet etmektedir. 

 

Daha önce bu görevde bulunan İsmail Hakkı Bey’de Karahisar-i 

Şarki Mutasarrıfı olmuştur.  Belgede 35. Osmanlı Sultanı ve 114. İslam 

Halifesi Mehmet Reşad’ın da imzası bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: İ.DH. Dosya No: 1518, Gömlek No: 46, Tarihi: 

28 (M) Muharrem 1334 (6 Aralık 1915), Konusu: Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıflığına Sivas Vilayet Mektupçusu İsmail hakkı ve Sivas 

mektupçuluğuna Suşehri Kaymakamı Ahmet Hilmi Kalaç Beylerin 

tayinleri. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Me’murin ve Sicil-i Ahval Müdiriyeti / 

Aded 1963 

İrade-i Seniyye 

Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığına üçüncü sınıf maaşla 

Sivas Vilayeti Mektupçusu İsmail Hakkı ve Sivas Mektupçuluğuna da 

Suşehri Ka’im-makamı Ahmed Hilmi Beğ ta’yin kılınmışdır.  

İşbu irade-i seniyyenin icrasına dahiliye nazırı me’murdur.  

Fi 28 Muharrem Sene 1334 ve fi 23 Teşrin-i-sani 1331 (6 Aralık 1915) 

(Sultan) Mehmed Reşad 

Sadrazam Mehmet Said (Paşa) 

Dahiliye Nazırı Vekili 
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Sultan Mehmed Reşad Saltanatı 27 Mayıs 1909-3 Temmuz 1918  

 
Hû 

Bâb-ı âlî Dahiliye Nezareti Me’murin ve Sicil-i Ahval Müdiriyeti / 

Aded 19659 

 

Huzur-ı Âlî-i Cenâb-ı Sâdâret-penâhiye 

Marûz-i çaker-i kemineleridir, 
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Münhal (açık, boş) olan Karahisar-i Şarki Sancağı 

Mutasarrıflığı’na Mekteb-i Mülkiye’den mezun ve ka’im-makamlıklarda 

hidmeti mesbuk (hizmeti geçmiş) olan Sivas Vilayeti Mektupçusu İsmail 

Hakkı Beğ’in üçüncü sınıf maaşla terfian ve şu suretle açılacak olan 

vilayet-i müşarun-ileyha mektupçuluğuna da Suşehri Kazası Ka’im-

makamı Ahmed Hilmi Beğ’in tahvilen ta’yinleri intihab-ı me’muriyet 

komisyonları kararıyla bi’t-tensib irade-i seniyye layihası leffen takdim 

kılınmış olmağla ifa-yı muktezası menut-ı müsaade-i samiye-i 

fahimâneleridir. Ol-babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 

Fi 27 Muharrem Sene (1)334 ve fi 22 Teşrin-i-sani Sene (1)331 (5 Aralık 

1915) 

Dahiliye Nazırı Vekili Bende  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Gömlek No: 4388, Dosya No: 329033, 

Tarihi: 29 Muharrem 1334 (7 Aralık 1915), Konusu: Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıflığına Sivas Vilayet Mektupçusu İsmail Hakkı ve Sivas 

mektupçuluğuna Suşehri Kaymakamı Ahmet Hilmi Kalaç Beylerin 

tayinleri. 
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Hû 

Daire-i Sâdâret Umur-ı Mühimme Kalemi 

Dahiliye Nezaret-i Vekâleti Riyaset-i Celilesi’ne 

Fi 29 Muharrem Sene (1)329 ve fi 24 Teşrin-i-sani Sene (1)321 

 

Fi 22 Teşrin-i-sani (1)321 tarihli ve 350 numerolu tezkere-i 

aliyyelerine cevabdır. Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığına Sivas 

vilayeti mektupçusu İsmail Hakkı ve anın yerine Suşehri Kaymakamı 

Ahmed Hilmi Beğlerin ta’yinleri hususuna bi’l-istizan irade-i seniyye-i 

cenâb-ı padişâhi şeref-müteallik buyrularak suret-i musaddakası lefffen 

taraf-ı devletlerine tesyar kılındı (yollandı) efendim.  

23 Teşrin-i-sani  (1)331 tarihli irade-i seniyye üzerine 

 

Bu bölüme Genelkurmay ATESE yayınlarından bir bilgi ile son 

verilim. Şebinkarahisar yangınına ve Şebinkarahisar’ın o tarihteki 

önemine ilişkin çarpıcı bir bilgi verilmiştir. Buna göre: 

 

5 Haziran 1915 tarihinde Şebinkarahisar’da isyan başladı. Sivas’lı Murat 
Hamparsun Boyacıyan adında bir Ermeni çete reisi 500 kadar adamıyla 
Şebinkarahisar’ı bastı. Türk ordusunun Doğu Cephesindeki ana ikmal yolu 
buradan geçtiği için bölgenin stratejik önemi vardı. Ermeniler bu bölgeyi ele 
geçirdikleri tahtirde ordunun ikmal ve geri hizmetleri aksayacak, Rus 
ordusunun ileri harekâtı kolaylaşacaktı. Çeteciler Şebinkarahisar’ın Müslüman 
mahallesini yaktılar. Rastladıkları Türkleri, işkenceler yaparak öldürmeye 
başladılar. Çevreden toplanmış olan asker ve jandarma müfrezelerine 
saldırdılar. Bu durum karşısında başka bölgelerden kuvvet tasarruf edilerek 
Şebinkarahisar’a getirilerek Ermeni isyancılar kuşatıldı ve isyan bastırıldı.96  
  

                                                           
96 Belgelerle Ermeni Sorunu,  Genelkurmay ATESE Başkanlığı Yayınları, 1992 
Ankara, s-230-241, Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, Cilt VI, 
Genelkurmay ATESE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, 2006 Ankara, s-29 
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 Demek ki Ermeniler müslüman mahallesini yakmış, kendi 

evlerini de tahkim ederek kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik 

güçlerine silah ve bombayla karşılık vermişler. Durumun vehametine 

binaen çıkan şiddetli çatışma neticesi de Ermeni mahallesinde yangın 

başlamış. Çatıları çam ağacından hartama olan, diğer aksamı da ağırlıklı 

olarak ahşap bağdadi olan evlerde nerede olursa olsun bir yangın 

başladığı zaman söndürülmesi gayri kabildi.  

 

 

Bu yokuluk ve perişanlık ortamında bizim insanlarımızın ne hale 

düştüğünü anlamak için aşağıdaki belgeyi okumak yeterlidir. Erkekleri 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1062 
 

düşmanla savaşa giden bu nedenle sahipsiz kalan aç ve sefil duruma 

düşen kadın ve çocuklar korunabilmek için toplanıp hal ve durumlarına 

göre uygun yerlere yerleştirilmişlerdir.  

 

Tabi buraya uşabilenler şanslıdır. Zira birçoğu kış şartlarından 

ve açlıktan yolda vefat etmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 64, Gömlek No: 162, Tarihi: 

27 (B) Recep 1334 (30 Mayıs 1916), Konusu: Erkekleri sevk edilen veya 

asker olan kimsesiz ailelerin, Ermeni ve ecnebi bulunmayan kazalara 

tevzi’iyle muhacirin tahsisatından iaşelerinin temini, genç ve dul 

kadınların evlendirilmesi, çocukların Darüleytam ve Öksüz yurtlarına 

yerleştirilmesi veya müslümanların yanına verilmeleri bu da mümkün 

değilse muhacirin tahsisatından masrafı verilerek köylülere tevzi’ine 

dair, İskan-ı Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti’nden Ankara Vilayeti’ne 

çekilen telgraf. 
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Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti  İskân-ı Aşair ve Muhacirin Müdiriyeti 

İstatistik Şubesi 1338 

Ankara Vilayetine 

Oraya keşide olunmadığı bildirilmiş 17 Nisan Sene (1) 332 tarihli şifre 

telgrafnâme zire derc ile tebliğ olunur. 

 

(1)Erkekleri sevk edilüb veyahud askerde olub da kimsesiz ve 

velisiz kalan aileler ermeni ve ecnebi bulunmayan ve o kasabata 

mutasarrıfan tevzi’ ve….tahsisatının iaşeleri te’min edilerek adat-ı 

mahalliye ile istinaslarına (2) genç ve dul kadınların tezviçlerine (3) on 

iki yaşına kadar olan….mahalli darüleytam ve öksüz yurtlarına tevziğine 

(4) darüleytamların mevcudu kifayet etmediği takdirde sahib-i hal 

Müslümanlar nezdine verilerek adat-ı mahalliye ile…yetişmelerine (5) 

bunları kabul ve terbiye edecek sahib-i hal Müslümanlar bulunmadığı 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/03/image00220.jpg
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takdirde muhacirin tahsisatından otuz guruş iaşe masarifi verilmek 

şartıyla….tevziğine gayret edilmesi ve suver-i sâlife (geçmiş suretler) 

dahilinde vaki olacak icraat ve teşebbüsatdan aded ve erkâma müstenid 

(aded ve sayıya bağlı) olarak pey-der-pey malumat i’tası. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 608, Gömlek No: 60, Tarihi: 

31 Ks 1334 (31 Ocak 1918), Konusu: Erzincan ve Refahiye’den Sivas’a 

sevk edilmek üzere Suşehri yoluyla gelen birçok kimsesiz çocuk ve 

kadının hastalık ve erzaksızlık sebebiyle yollarda telef oldukları, bu gibi 

zayıf ve fukaranın yola çıkarılmaması hususunun Erzincan 

Mutasarrıflığı’na yazıldığı. (Sivas) 

 
Numru iki Erzincan ve Refahiye’den Sivas’a sevk edilmek üzere 

Suşehri tarikiyle ricad eden (geriçekilen) birçok kimsesiz çocuk ve kadın 

gelerek şiddet-i şita ve erzaksızlık sebebiyle birçoklarının burada telef 

olmakda bulunduğu Karahisar Mutasarrıflığından bildirilmiştir. Şu sırada 
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bu gibi zayıf ve fukaranın kat’a yola çıkarılmaması hususu Erzincan 

Mutasarrıflığına yazılmış ise de nezaret-i celilelerinden de icab idenlere 

ehemmiyetle tebligat ifa buyurulması maruzdur. 

Fi 21 Kanun-i-sâni (13)34 (21 Ocak 1918) Sivas Valisi 
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 Ana kuzusu sayılacak çocuklar bile düşmanla savaşmak için 

cepheye giderken Ermeniler Müslüman komşularını arkadan vurmaya 

çalışmış, hatta düşmanlarıyla birlik olarak ağır zulümler yapmıştır. 

Fotoğrafda oniki yaşında bulunmasına rağmen gönüllü sıfatıyla orduya 

dahil olarak mecruh düşen (yaralanan) bir kahraman Karahisar’lı Nuri 

Çavuş 

 

Bu yokluk darlık ve sıkıntı zamanında memleketin içinde 

bulunduğu durumu anlamak ve Sivas valiğinin çaba ve sorumluluğunu 

anlamak açısından aşağıda sırasıyla incelenecek belgeler önem 

arzetmektedir. Birinci Dünya Savaşında Sivas’ın yükü gerçekten çok 

ağırdır. Bir yandan erzak sevkiyatıyla, bir yandan da hem Ermeni hem de 

Müslüman muhacirlerin sevki, barındırılması ve iaşeleriyle bunun 

yanında Ermeni isyanıyla da uğraşmıştır.  

 

Birinci Dünya Savaşı hazırlıkları çerçevesinde Giresun’da bir 

erzak anbarı tesis edilmiştir. Tesis edilen bu anbara çok miktarda erzak 

depolanması için de Trabzon, Ordu, Tirebolu, Karahisar-i Şarki, 

Koyulhisar ve Suşehri Kaymakamlıklarına telgraf çekilmiştir. 

 

Anbara konulmak üzere buğday, un, pirinç, bulgur, her çeşit kuru 

sebze, yağ, çay, şeker ve koyun, keçi, sığır gibi hayvanlardan belirtilen 

yerlerde bulunanların ihtiyacından fazlasına askeri yükümlülük 

gereğince el konularak en güvenli ve en kısa yol kullanılarak aceleyle 

Giresun’a gönderilmesi emredilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 44, Gömlek No: 156, Tarihi: 

10 Şevval 1332 (1 Eylül 1914), Konusu: Giresun’da bir anbar tesisi ile 

külliyetli miktarda zahire toplanabilmesi için gerekenin yapılmasına 

dair Harbiye Nezareti’nden Trabzon, Ordu, Tirebolu, Karahisar-ı Şarki, 

Koyulhisar ve Suşehri Kaymakamlıklarına çekilen telgraf. 
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Hû 

Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi Şifre Kalemi 

Trabzon, Ordu, Tirebolu, Karahisar-i Şarki, Koyluhisar, Suşehri Kaim-

makamlıklarına yazılacak şifredir. 

Müsta’celdir (aceledir). 

Giresun’da bir anbar te’sisiyle külliyetli mikdarda zehair iddiharı 

(zahire biriktirilmesi) lazım geldiğinden buğday, dakik (un), pirinç, 

bulgur, her nevi’ kuru sebze, yağ, çay, şeker ve mevaşiden (koyun, keçi, 

sığır) orada bulunanların ihtiyacın fazlasına tekalif-i harbiye (askeri 

yükümlülük) suretiyle vaz’-ı yed edilerek (el konularak) en salim ve kısa 

tarik (yol) ile ve mümkün mertebe süratle Giresun’a sevkiyle inbası. 

Fi 19 Eylül Sene (1)330 (2 Ekim 1914) Yazıla  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 10, Gömlek No: 72, 

Tarihi: 2 Zilkade 1333 (11 Eylül 1915), Konusu: Refahiye, Erzincan, 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/12/06/birinci-dunya-savasinda-giresunda-kurulan-zahire-anbari/image002-754/
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Suşehri, Zara ve Bayburt'a yapılan zahire ve erzak sevkiyatına dair 

Sivas Valisi Muammer Bey tarafından gönderilen telgraf. 

 
Dahiliye Nezareti’ne 

Mahreci Sivas  

Numero Ağustos’un yirmibirinden yirmi altısına kadar 

Refahiye’ye teşkilat-ı hususiye ile dörtbinüçyüz kilo arpa, altıbin 

sekizyüzdoksanaltı kilo buğday onbinsekizyüz seksensekiz kilo dakik ve 

yirmibirbinbeşyüzellisekiz kilo peksimed ve menzil-i vesaitden 

kırkbinaltıyüzotuzdört kilo dakik dörtbindokuzyüzotuz kilo buğday ve 

Erzincan’a teşkilat-ı hususiye ile onbeşbinyüzotuzüç kilo dakik otuzikibin 

yüzyetmiş kilo buğday dörtbinaltıyüzyirmi kilo Arpa ve mutevassıt-ı 

merkez (sevkiyat merkezi) olan Suşehri’ne teşkilat-ı mahsusa ile 

onyedibin  ikiyüzseksenüç kilo peksimed ve ondokuzbinüçyüzotuzdokuz 

kilo dakik ve Zara’ya yirmiyedibinyediyüz doksansekiz kilo peksimed ve 

otuzbindörtyüzatmışdokuz kilo arpa ve Bayburd’a binüçyüzyetmişüç 

kilo arpa ve ikibinyüz kilo buğday sevk edilmiş ve mecmu’ sevkiyat 

(toplam sevkiyat) üçyüzbinbirbinyediyüzelli dokuz kilo erzakdan ibaret 

bulunmuştur. Nakliye kollarının adedi pey-der-pey tezyid edilmekde 
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(artırılmakda) olduğundan erzak mikdarı da gittikçe tezayüd olacaktır 

(artacaktır) efendim.  

Fi 27 Ağustos Sene (1)331 (9 Eylül 1915)   

Vali Muammer 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 11, Gömlek No: 7, 

Tarihi: 23 Zilkade 1333 (2 Ekim 1915), Konusu: Refahiye, Bayburd, 

Suşehri ve Ünye'ye yapılan zahire sevkiyatına dair Sivas Valisi 

Muammer'den alınan telgraf. 

 

Dahiliye Nezareti Celilesi’ne 

Mahreci Sivas 

Son bir hafta zarfında Erzincan’a un üçyüzdoksandört kilo dakik 

beşbinyüzelli (kilo) buğday dörtbinyediyüzotuziki (kilo) arpa ve 

Refahiye’ye dörtbinyüzyetmişdört (kilo) buğday kırkbirbindokuzyüzdört 
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(kilo) dakik binyüzdoksansekiz (kilo) ve Bayburd’a otuzsekiz-

binaltıyüzdoksanbir (kilo) arpa ve yirmibeşbinelliüç (kilo) buğday ve 

mutevassıt-ı merkez (sevkiyat merkezi) olan Suşehri’ne atmışbir-

binüçyüzseksenüç (kilo) dakik (un) ve otuzbinbeşyüzellidokuz (kilo) arpa 

ve Zara’ya ikibinbeşyüzatmış (kilo) arpa üçbinsekizyüzkırk (kilo) buğday 

ve Ünye’ye önbeşbinyüzkırkiki (kilo) arpa ve Sivas’a yedibin-

dokuzyüzdoksandört (kilo) buğday ellibinon (kilo) arpa, binyüzsekiz 

bulgur, beşbindokuzyüzatmışiki (kilo) peksimed üçbinyüzyetmişdokuz 

küsür ikibindoksanaltı (kilo) soğan ki cem’an üçyüzdoksanbinyetmişbeş 

kilo erzak sevk edilmiştir. Amasya livasından Havsa ve Samsun 

anbarlarına vuku’ bulan sevkiyat mahallinden alınacak malumat üzerine 

arz olunacaktır.  

Fi 17 Eylül Sene (1)331 (30 Eylül 1915) 

Vali Muammer    

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 11, Gömlek No: 35, 

Tarihi: 29 Zilkade 1333 (8 Ekim 1915), Konusu: Erzincan, Refahiye, 

Bayburd, Suşehri, Zara, Sivas, Ünye, Niksar, Yıldızeli ve Onuncu 

Kolordu anbarına sevkedilen erzak ve eşyanın miktarına dair Vali 

Muammer imzasıyla Sivas'dan gönderilen telgraf. 

 
Erzak Anbarı 
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Dahiliye Nezareti Celilesine 

Mahreci Sivas  

Son bir hafta zarfında Erzincan’a yetmişbindokuzyüzdoksan kilo 

dakik kırksekizbin dokuzyüzatmışiki (kilo) buğday 

üçbindokuzyüzatmışsekiz (kilo) arpa, ondörtbinyediyüzseksen 

peksimed, ikiyüzdoksaniki (kilo) mercimek, Refahiye’ye 

dörtbinyüzseksen (kilo) buğday, altıbinüçyüzonyedi (kilo) dakik, 

dörtbinüçyüzbeş (kilo) arpa, onüçbindokuzyüzdört peksimed, 

Bayburd’a atmışüçbinyüzdoksanaltı (kilo) arpa, kırkdörtbin 

altıyüzelliyedi (kilo) buğday, ikibinüçyüzyirmidokuz (kilo) fiğ, Suşehri’ne 

ellibinikiyüzkırkdokuz (kilo) dakik, onaltı binsekizyüz (kilo) buğday, 

üçbindokuzyüz peksimed, Zara’ya yedibin (kilo) buğday, 

otuzbinsekizyüzonbir (kilo) dakik, Sivas’a yirmibinyediyüz (kilo) buğday, 
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yirmibeşbin (kilo) arpa, dörtbindörtyüzdoksanyedi (kilo) soğan 

üçbindörtyüzdoksandört (kilo) nohut, Ünye’ye dörtbindokuz-

yüzondokuz (kilo) arpa, dokuzyüzyetmiş (kilo) dakik, Niksar’a 

yirmialtıbindokuzyüzyetmişdokuz (kilo) dakik, yirmibin (kilo) buğday, 

Yıldızeli’ne yedibinbeşyüzsekiz (kilo) dakik ki cem’an 

dörtyüzdoksanaltıbinüçyüzdoksan… 

 

…altı kilo erzak sevk edildiği gibi Tokad’dan Onuncu Kol Ordu anbarına 

onbir …………. ikiyüzdoksaniki müsta’mel (eski) kilim ikibin 

sekizyüzyetmişbeş kıyye …..iki Çerkes bir Osmanlı eğeri 

ikibindörtyüz….sekizyüzelliyedi çirft çorap gönderilmiştir. Bu hafta 

Erzincan Refahiye ve Bayburd’a olan sevkiyat tecemmu’ 

ikiyüzatmışsekizbinyediyüzseksenüç ve geçen haftaki sevkiyat 

yüzotuzbirbinikiyüzdoksan altı kilo olduğuna göre bu haftaki sevkiyat 

geçen haftaki sevkiyatdan yüzotuzbirbindörtyüzseksenyedi kilo fazladır. 
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Amasya sancağından Havza ve Samsun anbarlarından vuku’ bulan 

sevkiyat mikdarı da mahallinden alınacak ma’lumat üzerine başkaca arz 

olunacaktır.  

Fi 24 Ağustos (1)331 (6 Eylül 1915) 

Vali Muammer   

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM, Dosya No: 82 3, Gömlek No: 1 25, 

Tarihi: 13 Recep 1334 (16 Mayıs 1916), Konusu: Erzurum vilayetindeki 

nakil vasıtalarının Erzincan, Suşehri hattına tahsisi ile Sivas'dan 

Üçüncü Ordu mıntıkasına ait zehairin artırılarak sevkedilmesi. 

 

Hû 

Harbiye Nezareti Levazimat-ı Umumiye Dairesi İkinci Şu’besi  

Hususi 5053/243 

Devletlü Efendim Hazretleri, 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1074 
 

İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdiriyeti ifadesiyle mevrud 14 

Nisan (1)332 tarihli 6315/11 numerolu tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. 

Üçüncü Ordu mıntıkasındaki vilâyetden en kesretli vesait-i nakliyeye 

malik olan Sivas vilayetine ahiren Erzurum ve mülhakatından muhacir 

nakl eden ale’t-tahmin onbin kadar kağnı arabası dahi inzımam etmiş 

(ilave olmuş) olduğu ve işbu vesait hüsn-i suret ve bir intizam-ı tam ile 

çalıştırılacak olursa vesaitsizlik yüzünden şikâyete mahal kalmayarak 

elde fazla vesait bile kalacağı ordu kumandanlığının iş’arat-ı ahiresinden 

müsteban olmağla el-yevm vilayet dahilinde mevcud vesait-i nakliyenin 

hüsn-i suretle istihdamı hususunda vilayet-i müşarün-ileyhaya taraf-ı 

devletlerinden de tebligat-ı lazıme ifasıyla reca olunur. Ol-babda emr u 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 28/29 Şubat Sene (1)332 

Harbiye Nazırı Namına Müsteşar Bende    
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi  

Mahreci Erzincan  

C. (Cevap) 14 Nisan Sene (1)332 Sivas vilayetinin ne kışın ne yazın 
hiçbir gün yirmi bin kilodan ziyade sevkiyatı bu kadar üçyüzotuzbir 
senesi zarfında Refahiye ve Erzincan anbarlarına üç milyon ikiyüzellibin 
kıyye (okka) zahire sevk ettikleri kaydlarına istinaden Sivas sevk 
müfettişi ve belediye reisi Halil Efendi ordu kumandanına resmen ifade 
etti. Menzil ile senevi Sivas sevkiyatının birmilyon dokuzyüzbin kilo 
olduğunu söyledi Halil Efendi’nin resmen beyan ettiği üçmilyon 
ikiyüzellibin kilo sevkiyatı tamamen kabul edemem. Bir seneye yani 
üçyüzatmışbeşe taksim ettiğimiz halde Sivas vilayetinin yevmi sevkiyatı 
kendü hesab ve i’tirafları vechile sekizbinyediyüzotuz kilo eder bu 
mikdarın nısfı yemliğe nısfı yemekliğe farz olunur ve bir hayvanın yevmi 
beş ve bir insanın bir kilo sarfı kabul olunursa Sivas vilayetinin 
üçyüzotuzbir senesi zarfında yevmi bin hayvan ve beşbin insanı iaşe 
edecek kadar erzak götürdüğü bi’l-hesab sabit olur. Orduda yüz yüzelli 
bin insan ve kırk ellibin hayvan bulunduğuna nazaran Sivas vilayetinin 
ne hizmete ve fedakârlık ettiği görülüyor. Üçyüzotuziki senesinin Mart, 
Nisan aylarında ise vilayet-i müşarün-ileyhanın yevmi sevkiyatı (günlük 
sevki) binbeşyüz kiloyu kat’iyyen tecavüz etmemiştir. Şu halde kışın şekil 
zamanlarında sevkiyatını yazdığı yetmişbin kilo erzak hangi orduya 
hangi tarihde hangi anbara göndermiştir. Ve Erzurum vilayetinden 
muhacirin dolayısıyla Sivas vilayetine tam on bin araba geçen yine hala 
bu vilayetden ne yüzle ne maksadla vesait-i nakliye isteyor (istiyor) 
memleketin mikdar-ı mevzu’ bahs iken hayali rakamlarla Bâb-ı Âlî’yi 
işgal pek büyük bir cinayettir, bir haftadır furunlardan erzak alınarak 
Erzincan’da bulunan kıt’at iaşe ediliyor. Sivas yevmi on bin kilo sevkiyat 
yapıyor. Halkın boğazından alınub asker beslenmezse bir müddet 
sonra Sivas pek az fedakârlık yapub erzak sevk etmez ise bir gün 
ordunun açlık yüzünden Kızılırmak’a çekildiğini işittiğiniz vakit hayret 
etmemenizi arz ve bu rakamları cerh edecek hesapları var ise orduya 
bildirmelerinin vilayet-i müşarün-ileyhaya emr buyrulması istirham 
olunur.  
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Fi 16 Nisan Sene (1)332 (29 Nisan 1916) 

Vali Tahsin         

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi  

Mahreci Elaziz   

C. (Cevap) 9 Nisan Sene (1)332 Elaziz vilayeti Şubat ibtidasına 

kadar tahhüdanı kâmilen ifa etmişdir ki bu da ordu kuyuduyla sabittir. 

Şubat’dan sonra bir fırka-i nizamiyenin vürudu altı bin mevcudlu bir 

talimgâh ihdası suretiyle vilayetimizdeki asker mevcudu otuz bine 

hayvanat mevcudu dört bine baliğ olmuş ve yirmi bin kişilik yine bir 
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kuvvet ile bin hayvanın Mamuretü’l-aziz’e  çıkarılmakda olduğu ikinci 

Ordu Kumandanlığı’ndan iş’ar buyrulmuştur. Öteden beri hariçden 

gelen zehair ile ihtiyacat-ı mahalliyesini  te’min etmekde olan Elaziz 

vilayetinden bu sene mahsulatından Kiğı ve Erzincan’a dört milyonu 

mütecaviz erzak gönderilmiş yedi bin raddesindeki kıt’at-ı muhtelife ile 

yirmi bini mütecaviz muhacir iaşe edildiği gibi şimdi de otuz bin neferi 

idere etmekde bulunmuştur. Bu suretle vilâyet dahilinde kalmış olan 

erzakın vilayetde tahaşşud iden (toplanan) kıt’atı bile idareye kâfi 

olmadığı halde Erzincan’a nereden zahire gönderileceğinin irade 

buyrulması.  

Fi 10 Nisan Sene (1)332 (23 Nisan 1916) 

Vali Sabit   
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi  

Mahreci Sivas 

C. Cevap 9 Nisan Sene (1)332 güna gün vilayetin vesait-i nakliyesi 

azalmakta ve sevkiyat sahası kesilmekde olduğu halde sevkiyata olanca 

kuvvetimizle sarf-ı mesai edilmektedir. Bahs olunan tahhüdat, 

Erzurum’a hareket-i acizanemde mevzu’ müzakere olan mikdar sevk 

olub o vakitteki mikdarana mütekabil şeraitden hiç birine riayet 

etmedikleri halde sevkiyat me’murları vatanın namus borcu olarak 

telakki edildiğinden imkânın her şekilden istifadeye çalışılarak kışın en 

müşkil zamanlarında sevkiyat mikdarı yevmi yetmiş bini tecavüz 

ettirilmiş ise de vesait hudud haricinde ma’ruz kaldığı na-müsaid halat 

(durum) karşusunda per-der-pey yevmiyeden çıkmıştır. Erzurum 

vilayetinden saha-i sevkiyatı tenakus etmiş (noksanlaşmış) ve bi’n-

netice vesaitin Erzincan-Suşehri hattına tahsisine lüzum hasıl olmuş 

bulunduğundan sevkiyat mikdarı tezyid edilebilmek (artırılabilmek) içün 

vesaitden bir kısmının gönderilmesi hususunun mahalline tebliğ 

buyrulması arz olunur.  

Fi 10/11 Şubat Sene (1)332 (23 Şubat 1917) 

Vali Muammer    
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23.BÖLÜM 
YILLAR İTİBARIYLA KARAHİSAR ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞANAN 
OLAYLAR 
 
 Bu bölüm önceki bölümlerle bağlantılıdır. Zira önceki 
bölümlerde de gerek hatıralarda gerekse kullanılan diğer belgelerde 
büyük Karahisar Ermeni isyanına giden süreç ve isyan esnasında 
yaşananlar anlatılmaktaydı. Bu bölümde de daha geniş perspektiften bu 
konulara devam edilecektir.  
 
 Hatırlayacak olursak 1894 yılında hapisten kaçan Ermeni 

tutukluların olduğunu ve bunlarla yaşanan çatışma sonucu ölü olarak 

ele geçirildiğini görmüştük. 1895 yılında ise Tamzara’da meydana gelen 

basit bir olayı büyüten Ermeniler bunu uzun zamandır bekledikleri fırsat 

olarak görüp, toplu gösteri ve protesto hareketlerine dönüştürmüş, 

daha sonra da kiliseden müslümanların üzerine atel açarak da çatışma 

ortamına taşımıştır. Buna ilişkin detayları Tamzara bölümünde 

incelemiştik. Günlerce süren olaylar sonucunda her iki tarafdan da 

yüzlerce insan ölmüştür. Büyük çabalar sonucu olaylar bastırılarak 

sosyal hayat yeniden normal seyrine dönüştürülmüş ise de Ermeniler 

yine aynı tavırlarını sürdürerek silahlanmaya devam etmişlerdir. Esas 

büyük isyan hareketini de Osmanlı’nın bir çok cephede savaşta olduğu 

bir dönemde Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlatmışlardır.  

 

Belirtilen hususları kısmen baştan alarak bunalara ilişkin diğer 

belgeler bu bölümde incelenecektir. 1894’de bazı mahkûmların 

hapisten kaçtığını görmüştük. Bu Ermenilerin dışarıdan destek alarak 

kaçtıklarını veya kaçırıldıkları anlaşılmaktadır. Zira güvenlik güçleriyle 

çatışmaya girmiş olmaları kaçtıkdan sonra silahlandırıldıklarını 

göstermektedir. 1915 olayları da aynı şekilde asker kaçaklarının 

hapisten kaçırılması üzerine başlamıştır.  

 

Bir diğer husus ise yaşanan firar sırasında şehit olan askelerin 

ailelerine maaş bağlanması talimatının verilmiş olmasıdır.  
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Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 261, Gömlek No: 21, Tarihi: 

12 Muharrem Sene 1312 (16 Temmuz 1894), Konusu: Karahisar-i Şarki 

hapishanesindeki Ermeni tutukluların firar etmesi ve isyana teşebbüs 

etmeleri ile şehit olan askerlerin ailelerine maaş bağlanması. 
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Sivas Vilayet-i Aliyyesine 

Fi 12 Muharrem Sene (1)312 ve fi 4 Temmuz Sene (1)310 (16 Temmuz 

1894) 

Karahisar-i Şarki Habishanesindeki mevkûfiyenin (tutukluların) 

boşanmasıyla (boşalmasıyla) firar etmiş olan eşhasdan idam cezasıyla 

mahkûm iki Ermeni ile katl maddesiyle müttehim (suçlanan) dört 

Ermeninin meyyiten (ölü olarak) der-dest edildiği ve zabıtadan üç ve 

muavenet içün giden diğer iki kişi mecruh olub birinin müteessiren vefat 

eylediği ve mahbuseyn-i merkûmenin firarlarından evvelce malumatları 

olduğu yüzü mütecaviz eşhasın daire-i hükümet civarında bağteten 

(aniden) tecemmu’uyla (toplanmalarıyla) anlaşılan Ermenilerde icra-yı 

ta’kibatda hükümet tarafından gösterilen asar-ı muvaffakiyet üzerine 

icra-yı menviyat-ı mefsedet-kârâneye (kötülük yapmaya) cesaret 

edemediği mahalli mutasarrıflığının iş’arına atfen vilâyet-i 

aliyyelerinden arz ve iş’ar edilmiş olub mahbuseyn-i merkûmenin der-

desti esnasında şehid olmuş olan şahsın ailesine şehri yüz guruş maaş 

tahsisi ve bu babda hidemat-ı cansiperâneleri sebk edenlere onbeşer 

lira atiye i’tasıyla beraber bunlar içünde jandarma silkinden nefer çavuş, 

mülazım ve yüzbaşı rütbesinde bulunanlar var ise rütbelerinden birer 

derece terfi’i ve bundan böyle dahi bu misillü ibraz-i müessir-gayret ve 

secaat edenlerin mazhar-ı taltif-i âlî olacaklarının lazım gelenlere tebliği 

ve şehidin medfeni (mezarı) gaib olmamak içün kabrine bir taş rekziyle 

(dikilmesiyle) bunun üzerine devlet-i aliyye uğrunda ifa-yı hidmet ider 

iken vefat ettiğini mübeyyin bir de ibare tahriri (yazılması) hususlarına 

irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi müteallik ve şeref-sudur 

buyrulduğu ve taraf-ı vâlâ-yı ser-askeri ile maliye nezaret-i celilesine 

malumat verildiği şeref-tevarüd iden 26 Haziran Sene (1)310 (8 Temmuz 

1894) tarih ve bin atmış dört numrulu tezkire-i samiye-i sâdâret-

penâhide izbâr olunduğundan ber-mantuk-ı emr u ferman-ı hümâyûn 

icab-ı halin icrasına himem-i alileri masruf buyrulmak babında bu 

vechile hidmet edenlerin mazhar-ı  taltif olacağının lazım gelenlere 

tebliği ferman buyrulmasına nazaran Sivas’a yazılmak mütemennâdır. 
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Karahisar Redif Taburu 29 Ekim 1895 tarihinde Dördüncü 

Ordu’ya telgraf çekerek Ermenilerin Müslümanları silah zoruyla kiliseye 

topladığını ve üzerlerine ateş açtığını bunu duyan Müslümanların da 

silahla Ermenilere karşılık verdiğini ve karşılıklı çatışma yaşandığını, 

tedbir olarak devriye çıkarılmasına rağmen sükûnet sağlanamadığından 

ölü ve yaralı olup, olmadığının belirlenemediğini bildirmiştir.   

 

  
 

Şebinkarahisar'da 1915 senesi Ermeni isyanında şehid olan 

Şebinkarahisar Jandarma Kumandan Vekili Yüzbaşı Vasıf eski hükümet 

önünden Askerlik Şube Dairesi Halit Tepesi’ne nakil edilen kabirdir. 

Muma-ileyh 28 yaşında iken şehid düşmüşdür.  

 

Damadı Hilmi Bey’e 20 Ağustos 1922 
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Şehid Vasıf Bey burada yatmaktadır. Ruhiyçün Fatiha. 1915 

 

 Ermenilerin islam ahali üzerine ateş açması üzerine Karahisar’da 

kargaşa ve tedirginlik had safhaya çıkmıştır. Bunun üzere 

Başkamutanlıkdan yazılan bir yazıyla konu hakkında Üçüncü Ordu 

Komutanlığı’ndan bilgi istenilmiştir.  

  

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 130, Gömlek No: 104, 
Tarihi: 10 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (29 Ekim 1895), Konu Özeti: 
Karahisar'daki Ermenilerin İslam ahali üzerine silah sıktıklarının 
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mahallinden bildirilmesi üzerine keyfiyetin Dördüncü Ordu'dan 
sorulduğu. 

 
 

Karahisar redif taburu binbaşılığının, Dördüncü Ordu-yu 

Hümâyun Müşiyiyet-i fi 16 Teşrinievvel sene (1)311 tarihinde tebliğ 

olunan telgrafnâmesinde dün saat üçbuçuk raddelerinde Karahisar’da 

Ermeni ve ahali-i İslâmiye tarafından bazı fenaluk vukuu bulub bir takım 

Ermeniler kilisaya tecmi’ ederek (kiliseye toplayarak) ahali-i Müslime 

üzerine pek çok silah attıkları ve ahali-i İslamiye tarafından dahi 

mukabele olunduğu ve devriye kulları çıkarılmış ise de Ermeniler 

tarafından silah endahtı (silah atımı) devam etmekde bulunduğu ve 

neticesinin bildirileceği iş’ar olunmuş olması üzerine işbu vukuatın 

bertaraf edilüb edilmediğinin ve bu babda ittihaz olunan tedâbir ile 

telefât var ise mikdarının iş’arı zımmında Erkân-ı Harbiye Dairesi 

ifadesiyle müşiriyet-i müşarün-ileyhiye tebligat-ı lâzıme ibka ve Bab-ı 

Âliye de maalûmat ita kılındığının muhat-ı ilm-i âli buyurulmak üzere arz 
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ve izbârına ibtidar olundu. Ol-babda emr ü irâde efendim 

hazretlerinindir.   

Fi 10 Cemaziyelevvel sene (1)313 ve fi 17 Teşrinievvel sene (1)311 (29 

Ekim 1895)  

Ser-asker bende 

 

1895 yılının Ekim ayında da Şarki Karahisar’da Ermeniler silah 
kullanarak ihtilale teşebbüs etmişler, karşılarında güvenlik güçlerini 
görünce kilise, okul ve evlerine kapanarak oralardan ateşe başlamışlar, 
olaylar sonunda 2.000 Ermeni, 1.000 Müslüman hayatını kaybetmiş, 
olaylar güçlükle yatıştırılabilmişti.97  
 

 Geçen bölümde Habib Rıza Gökçen’in hatıralarından 

hatırlayacağımız gibi bütün görevliler özellikle de Sivas Valisi Muammer 

Bey keyfi davranmakla suçlanmaktaydı. Oysa Muammer Bey’in sezgisi 

kuvvetli, idareciliği de mükemmel bir insan olduğu belgelerden 

anlaşılmaktadır.  

 

Telgraflardan da anlaşılacağı gibi Muammer Bey önce içişleri 

bakanlığına bilgi vererek Karahisar Mutasarrıfının yetersiz olduğunu ve 

değiştirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yine hatırlayacağımız gibi Suşehri 

Kaymakamı Ahmet Hilmi Kalaç Bey de iki kez Karahisar Mutasarrıflığına 

vekâlet etmiştir. Daha sonra asaleten atanması da istenilmiştir.98   

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 473, Gömlek No: 80, Tarihi: 

20 Mayıs 1331 (2 Haziran 1915), Konusu: Sivas'tan harice Ermeni tebid 

edilmediğine, Karahisar-ı Şarki mutasarrıfının buradan kaldırılarak 

                                                           
97 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler,Cilt 36, İstanbul 1992, Belge No: 178, Doç. 
Dr. Haluk Selvi, Ermeni Soykırımı Tarih Yazımı, Makale, s-6 
 
98 Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 496, Gömlek No: 12, Tarihi: 22 Teşrin-i-

evvel 1331 (4 Kasım 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki Mutasarrıf Vekili Suşehri 

Kaymakamı Hilmi Bey'in bu göreve asaleten tayini hakkında. (Sivas) 
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yerine Tokat mutasarrıf vekilinin ve onun yerine de Suşehri 

Kaymakamı Ahmed Hilmi Bey'in tayinlerine dair. (Sivas) 

 

 
 

Dahiliye Nezaretine 

Mahreci Tokad 

Mahremdir. Bi’z-zat açılacaktır. 

 

 Cevap. 19 Mayıs 1331 numero beş. İş’ar-ı samilerinin umumi 

olması hasebiyle Sivas’a ta’limi olmadığını zan ediyor. Burada şimdiye 

kadar harice te’bid (uzaklaştırma) muamelesi yapılmamışdır. Sivas’da 

emr-i nezaret-penâhileri intizamla bile takib ediliyor ve bir proğram 

dahilinde ve teşkilatla icraat yapılıyor.  Bir sebat bu işlerde vukuf 

göstermeyen Tokad… 
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…Mutasarrıfı Cemal Beğ var idi ki oda kaldırıldı. Şimdi yalnız Karahisar-

i mutasarrıfı kaldı. Bu zat tebligatı ısga idareyi te’min edemiyor. 

Muma-ileyhin buradan kaldırılarak yerine el-yevm Tokad 

mutasarrıflığı vekâletinde bulunan İsmail Hakkı ve Tokad 

mutasarrıflığına da Suşehri Ahmed Hilmi Beğlerin ta’yinini istirham 

eylerim. Bunların ta’yiniyle burada… 
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…işler bir mecra-yı intizama girecekdir. İdarelerine aid bütün mes’uliyet 

deruhde edilmemek şartıyla bu iki genci ta’yinden esirgemeyeceklerini 

ümid ider ve kaim-makamlar hakkındaki ma’ruzatımın is’afını ilave-i 

istirham eylerim. Muhterem efendim. 

Fi 20 Mayıs Sene (1)331 (2 Haziran 1915) 

Sivas Valisi Muammer 
 
 Sivas Valisi Muammer Bey’in uyarılarının üzerinden çok zaman 
geçmeden büyük Ermeni isyanı başlamış ve Ermeniler çatışma 
başlatarak kaleye çekilmişlerdir.  
 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 475, Gömlek No: 81, Tarihi: 
2 Haziran 1331 (15 Haziran 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de 
Ermenilerin kale ile hanelerinde tahassun etmeleri ve buralardan ateş 
etmeye başlamaları ve çatışmanın devam ettiği… (Sivas) 
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Dahiliye Nezaretine 

Numru beş. Karahisar mutasarrıflığından alınan telgrafı aynen 
arz ediyorum. Makine başında keyfiyeti bugün sabahleyin Ermeniler 
şehrin kal’asına tahassun ile (kaleyi ele geçirip mevzilenerek) gerek 
kal’adan ve gerek hanelerden silah atmaya başlayarak bu suretle 
alaim-i isyan (isyan işareti) ve ihtilal izharına (ihtilali açığa vurmaya) 
başlamışlar vakıa’da iki şehidimizle üç mecruhumuz vardır. Müsademe 
devam eyliyorum. Alucra ve Suşehri’ne lazım gelen tebligat ifa edildi ve 
icab iden tedabir ittihaz olundu. Mutasarrıf Hilmi Beğ’in aciz idaresi 
hakkında müteaddid def’alar marûzatda bulunduğum cihetle 
tekrarına mahal görmedim. Netice-i icraatdan arz-ı malumat 
olunacaktır efendim.  Vali 

 
Ermenilerin kaleyi ele geçirmesinden ve şehri kurşun ve patlayıcı 

yağmuruna tutmasından sonra durum vahim boyuta varmış ve şehirde 
tehlikeye düşmüştür. Karahisar’ın düşmesi demek katliam yaşanması ve 
Alucra’da konuşlanmış bulunan ordumuzun arkadan kuşatılması ve 
buradan açılacak gedikle Şiran’a kadar gelmiş olan Rus ordusunun 
yapacağı ileri hareketle iç kesimlere kadar ilerlemesi demektir. Bu 
nedenle Karahisar isyanının büyümemesi ve burada başlayan isyanın bir 
önce söndürülmesi gerekmiştir.  

 
Bu arada Suşehri’nde bulunan Ermeni mahallesinde de eş 

zamanlı olarak isyan yaşanmış ise de Suşehri kaymakamı Ahmet Hilmi 
Bey’in gayreti ve aldığı tedbirlerle bu isyan baştırılmıştır.   

 
Suşehri ve Alucra’dan istenen destek kuvvetleri de Karahisar’a 

gelmiştir. Akabinde Giresun’dan da destek gelmiştir. Önemli bir detay 
Ermeni Mahallesinin yakılmış olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Ancak 
burada diğer bir önemli detay da isyancıların şehirden tamamen 
uzaklaştırıldığı ve geri kalanların da kilise ve kaleye çekildiğinin 
belirtilmesidir. Burada önem kazanan bir soru Ermeni mahallesinin 
yakılmasına neden gerek duyulduğudur.  
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Bunun cevabı aşağıdaki telgrafda belirtilen hususlarda gizlidir. 
Satır araları dikkatli okunduğunda anlaşılacağı gibi bütün şehirde 
başlayan çatışma, hatıralarda da belirtildiği gibi Ermeni mahallesinden 
açılan ateş ve atılan bombalarla desteklendiğinden buranın bir şekilde 
devre dışı bırakılması gerekmektedir. Bu cümleden olarak buranın 
düşürülmesi lazımdır. Ancak Ermeniler önceden isyan için hazırlık 
yaparak evleri ile kaleye silah ve cephane yığdıklarından, ayrıca evlerini 
tahkim ederek mevzi haline getirdiklerinden onların elinde bulunan 
zamanın güçlü silahlarıyla başedebilmek mümkün olmadığından Sivas 
Valisi Der-saadet’le istişare ederek Ermeni mahallesinin yakılması 
talimatını verdiği anlaşılmaktadır. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 476, Gömlek No: 14, Tarihi: 
4 H 1331 (17 Haziran 1915), Konusu: Karahisar Mutasarrıflığı 
Vekaleti'ne Suşehri kaymakamının gönderildiği ve Suşehri Ermeni 
mahallesindeki isyanın bastırıldığına dair Sivas Valiliği'nin telgrafı.  
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Mahreci Sivas 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Numru beş zeyl Haziran Sene (1)331 Karahisar mutasarrıflığı 

vekâletine Suşehri ka’im-makamı gönderildi, Suşehri ve Alucra’dan 

gönderilen kuvvetler de vasıl oldu (geldi). Ermeni mahallesi tamamen 

ihrak (yakıldı) ve mahallatındaki (mahallelerindeki) usat (asiler, 

isyancılar) kâmilen tenkil (tamamen uzaklaştırıldı, bertaraf) edildi. 

Yalnız kilisa ile kal’a’da tahassun olanlar kaldı. Anların da avn-ı Hak’la 

(Allahın yardımıyla) tenkilleri muhakkaktır. Yanan hanelerde pek çok 

cephane olduğu husule gelen infilakdan anlaşılmıştır. Karahisar el’an 

(şu anda) yanmaktadır efendim.  

Fi 4 Haziran Sene (1)331 (17 Haziran 1915)  

Sivas Valisi   

 

17 Haziran 1915 tarihli ikinci belgede Ermenilerin Karahisar-i 

Şarki’de ciddi bir kalkışma içinde oldukları ve tahkim ettikleri Taş Han’da 

üstlendikleri ancak buranın teslim alındığı, buradan çıkanların bu kez 

kaleye kapandıkları ve çatıştıkları anlaşılmaktadır. Çatışma sırasında 

kayıplarda olmuştur. Şehirde sükûnetin sağlanabilmesi için isyancıların 

nakillerinin sağlanacağı da belirtilmiştir. 

 

Anlaşılan odur ki kaledediler teslime yanaşmadığı gibi direnişe 

de devam etmektedirler. Bu arada şehirdeki diğer Ermenilerin de 

şehirden çıkarıldığı sadece kaleye kapanan asilerin kaldığı 

anlaşılmaktadır. Muhtemelen onların beklentisi kendilerie başka yerden 

yardım geleceği şeklindedir. Gökdinli Murad isimli eşkıya maiyetindeki 

400 kişiyle Karahisar’daki isyancılara destek vermek için gelmiş ancak 

asker ve polisin karşı koyması üzerine Şebinkarahisar’dan 

uzaklaşmışlardır.99  

 

                                                           
99 Nazım Kuruca, Makale, 93 Harbi Sonrası Şebinkarahisar’da Ermeni Faaliyetleri, 
Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu, s-147 
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 476, Gömlek No: 25, Tarihi: 

4 Haziran 1331 (17 Haziran 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de çarşı 

içinde Ermenilerin tahassun ettikleri Taş Han'ın teslim alındığı, kaleye 

tahassun edenlerin de muhasarada oldukları. (Sivas) 

 
Dahiliye Nezaretine  

Mahreci Sivas 

Akşam Saat 1, dakika 5 

Numru beş 

Karahisar’dan şimdi alınan malumata nazaran çarşu derununda 

Ermenilerin tahassun eyledikleri Taşhan teslim alındı. Şehirde intizam 

te’min olunmakla beraber kal’aya tahassun eden (kaleye kapanan) 

usatdan (asilerden) ve kadın ve çocuklardan maada (başka) hariçde 

Ermeni bırakılmadı. Kal’adakiler şiddetli mahsur (etrafı kuşatılmış) ve 

hariç ile irtibatları münkatı’ (kesilmiş) olmasına mebni bunların da 

kariben (yakın vakitte) tenkilleriyle (etkisiz hale getirilmeleriyle) 

sükûnetin  tamamen edası me’muldur (beklenmektedir). Usatdan 
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(asilerden) telefat çoktur. Neticeden pey-der-pey arz-ı malumat 

olunacaktır.  

Fi 4-5 Haziran Sene (1)331 (17 Haziran 1915) 

Sivas Valisi Muammer  

 

 17 Haziran 1915 tarihli diğer bir belgede Ermeni hanelerinde 

başlayan yangının İslam mahallelerine de sıçradığı belirtilmektedir. 

Buradan da anlıyoruz ki ahşap yapı malzemeleriyle yapılmış olan 

Karahisar evleri Ermeni mahallesinde başlayan yangının diğer yerlere de 

sirayetiyle yayılmıştır.  

 

Ancak içinde bulunulan durumun vehameti dikkate alındığında, 

10 tane Karahisar’ın feda edileceği şartların varlığıyla karşı karşıya 

olunduğu değerlendirilmektedir. Bunun nedenleri izah edildi. Ayrıca 

diğer yerlerde çıkan yangında Ermenilerin ne gibi etkisi olduğu da ayrı 

bir tartışma konudur. Attıkları bombalar ve mermiler de yangının 

yayılmasına neden olmuş olabilir. Zira belgeler arasında bu yönde 

bilgilerbulunanlar da bulunmaktadır. Bu konu ayrı bir bölüm olarak 

incelenecektir.     

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 476, Gömlek No: 16,  4 

Haziran 1331 (17 Haziran 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de vuku 

bulan harikin İslam mahallesine de sirayet ettiği ve asilerin kalede 

mahsur bulundukları. (Sivas) 
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Dahiliye Nezaretine 
4 Haziran Sene (1)331 
Mahreci Sivas 
 

Numero Beş. Karahisar mutasarrıf-ı sabıkından alınan 

telgrafnamede müsademenin devam ettiği ve harikin tebdil-i 

istikametle ve çarşu ile İslam mahallatına da sirayetle hükümet dairesi 

de dahil olduğu halde kasabanın kısm-ı azamı ve evrak-ı resmiyenin 

kaffesi yandığı bildirilmiştir. İşe mübaşeret eden mutasarrıf vekilinden 

şimdi alınan telgrafnamede yangın hasebiyle zayiat-ı maddi olmuş ise de 

nüfus zaiyatının….. 
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…alındığı ve ahalinin ma’neviyatı takviye edilerek müteferrik (ayrı) bir 

suretde dağılan kuvvetler cem’ (toplanarak) olunarak kasabaya hakim 

bulunulduğu ahali-i İslamiyenin yangından masun kalan (korunan) diğer 

hanelere ve bağçe (ve) evlere yerleştirildiği ve idadi binasının hükümet 

dairesi ittihaz olunduğu (yapıldığı) ve kaledeki usatın (asilerin) 

tamamen muhasara ve kal’a yolları muhafaza… 
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…altına alındığı ve intizamın te’min edildiği iş’ar kılınmıştır. Buradan 

tahrik edilen toplarla kuva-yı askeriye yolda olub yakında Karahisar’a 

vasıl olacaktır. Avn-ı Hakla (Allah’ın yardımıyla) kariben (yakında) 

asilerin tamamen tenkil ve sükûnun iadesi muhakkakdır. Ahalinin 

istirahatları içün iktiza eden levazım gönderildi. Ancak bu babda 

tahsilata ihtiyaç his edilecektir. Mikdar-ı kâfi… 

 

…tahsisat i’tası müsaade buyrulmasını istirham eylerim.  

Fi 4 Minh (4 Haziran Sene 1331-17 Haziran 1915) 

Sivas Valisi Muammer 

18 Haziran 1915 tarihli belge Ermeni isyanının Karahisar-i 

Şarki’de geldiği aşamayı göstermesi açısından ibretlik bir belgedir. Sivas 

Valiliğinden çekilen şifreli telgraf olan belgede iki yüz kadarı silahlı olan 
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yaklaşık 800 Ermeni isyancının kaleyi ele geçirerek burada 

mevzilendikleri belirtilmektedir.  

 

Alınan tedbirlerle kalenin şehirle irtibatı kesilmiştir. Bu arada 

Ermeni mahallesinde başlayan yangın şehre de sirayet etmiş ve çok 

sayıda Müslüman da yangından etkilenmiştir. Bir anlamda yangın 

kontrolden çıkmıştır. 

 

Her şeye rağmen hükümet güçlerinin Ermeni isyancıları teslim 

olmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Zira zayiat olmaması için gayret 

etmeleri bunu göstermektedir. Ancak kalenin stratejik konumu ve çok 

sarp bir tepede olması alınacak askeri tedbirler açısından durumu 

güçleştirdiğinden zayiatın kaçınılmaz olduğu da ifade olunmuştur. 

 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için olayın yaşandığı tarihin 

Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk geldiğini de hatırlamak 

gerekmektedir. Osmanlı ordusu birçok cephede savaşmaktadır. Buna 

ilaveten iç isyanların yaşanması bir de bunlarla mücadeleyi 

gerektirmektedir. 

 

İşte böyle bir ortamda yaklaşık 200 silahlı Ermeni asinin kadın ve 

çocukları da peşinden sürükleyerek mevzilendikleri kaleden amaçsız bir 

şekilde şehri kurşun yağmuruna tutması iki toplumun birlikte yaşama 

imkânını da ortadan kaldırmıştır. Silahlı isyancı sayısı başka belgelerde 

daha fazla olarak da verilmektedir. 

 

Neden böyle bir şeye kalkıştıkları sorusunun cevabı çok 

önemlidir. Karşılaştığımız diğer belgelerde gördüğümüz gibi dış güçlerin 

ciddi bir kışkırtmasına ve tahriklerine kapıldıkları anlaşılmaktadır. Ana 

gayeleri de Ruslarla bağlantıyı sağlamaktır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 476, Gömlek No: 42, Tarihi: 

5 H 1331 (18 Haziran 1915), Konu Özeti: Karahisar-i Şarki'de asilerin 
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tahassun ettikleri kalenin kuva-yı askeriye geldikten sonra tazyik 

edileceği. (Sivas) 

 
Dâhiliye Nezaretine 

Numaraları Karahisarlı taht-ı ikaz alındı. Ermenilerden takriben 

sekiz yüz nüfus kal’aya tahassun etmişdir. Usattan (asilerden) müsellah 

(silahlı) olanlar iki yüz kadar tahmin olunur. Kısmen kadın ve çocuklarda 

kal’ada beraber bulunuyorlar. Kal’anın kaza ile irtibatı tamamen 

münkatı’ (kesilmiş) ve mahsurdur. Usat (asiler) muhtelif nukattan 

(noktadan) mudafa’a etmekde ise de kuvve-i ma’neviyeleri münkesirdir 

(kırılmıştır). Kal’anın menaat-ı (sarplığı) mevkı’iyyesi hasebiyle zayi’atsız 

olması mükün olamıyor. Ermeni mahallelerinin ihrakı (yanması) kal’anın 

……(okunamadı)…..te’min eylemiştir. Harikde (yangında) ahali-i 
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İslamiyyeden nüfusça zayiat yoktur. Tahkik olunan kuva-yi askeriyye-i 

bariyyeden sonra işbu neticeden arz-ı malumat edilecektir. Efendim. 

Fi 5 Haziran Sene 1331 (18 Haziran 1915) 

Sivas Valisi Muammer 

 

1915 yılına ait bir başka şifreli bir telgrafta isyancı Ermenilerin 

kalede mevzilendikleri, onların haricinde şehirde fesatçı Ermeni’nin 

kalmadığı, kaledekilerin de çevre ile irtibatının kesildiği belirtilmektedir. 

Ayrıca isyancı Ermeni asilere karşı koymak üzere toplarla birlikte askerin 

geldiği ve bazı mevzilerin tahrip edildiği, top ateşinin devam ettiği ifade 

edilmektedir. Ermeni isyancılar dış destekçilerin de yönlendirmesiyle 

topluca bir isyan hareketine kalkışmış ve birlikte yaşadıkları halkın 

yanında devlet görevlilerinin de canına kastetmeye başlamıştır.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 476, Gömlek No: 115, 

Tarihi: 9 H 1331 (22 Haziran 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de 

intizam temin edildiği, kalede tahassun edenlerin toplarla te’dib 

edilmekte olduğu. (Sivas) 
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Dâhiliye 

Numerolerda Karahisar’da intizam te’min edildi. Şehir dâhilinde 

erbab-ı mefsedetden (fesatçı) kimse kalmadı. Yalnız kal’ada tahassun 

edenler (kaleye kapananlar) kaldı. Onların da her tarafla irtibatları 

münkatı’ (kesildi) ve tamamıyla mahsur bir haldedir. Toplarla kuvve-i 

asker vasıl oldu. Bir kısım siperler tahrip olundu. Top atışı devam 

ediyor. Neticeden arz-ı ma’lumat olunacaktır.  

Fi 9 Haziran Sene 1331 Sivas Valisi Muammer   
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Osmanlı Arşivindeki belgelerin haricinde Genel Kurmay 

Arşivinde de Karahisar Ermeni isyanıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.100  

 

                                                           
100Genel Kurmay Askeri Tarih Dergisi, Belge No: 1833, Basım Yılı 1982, Ankara, 

Yıl 31, Sayı 81, s-163-166 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1102 
 

 
Belge No: 1833 
Numro: 22910 Tel; 
Adet: 2147 
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Dakika tehiri caiz değildir 
Sivas’da 10 ncu Kolordu Kumandan Vekili Pertev Bey’den 2.4.31 şifre 
 
1-Öteden beriden toplanan 500 kadar Ermeni eşkıyasının Karahisar’da 
asar-ı atikadan bulunan kaleye tahassün ederek hükümete karşı 
istimal-i silah ettikleri (silah kullandıkları) ve yapılan müsademede 
(çatışmada) Ermenilerden 80 maktül ve kuvve-i zabıtadan jandarma 
kumandanı ve bir polis ile bir tahsidarın yaralı, ahaliden 10 kişinin şehit 
ve yaralı oldukları ve kalenin altında bulunan Ermeni haneleri kamilen 
cihet-i zabıtadan ihrak edilmekte olduğu şimdi vali bey tarafından 
şifahen bidirilmiştir. 
 
2-Buraca öteden beri ittihaz olunan tedabir ve takayyüdat-ı askeriye 
ihtiyata riayeten bir kat daha tezyit olunmuştur. 
 
3-Telgraf ve telefon hatlarını muhafaza etmek üzere Süvari Depo 
Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Ziya Efendi kumandasında şimdi 30 atlı 
Suşehri’ne hareket ettirildi. 
 
4-Yüzbaşı Şükrü Efendi kumandasında 28 Mayıs 1331’de merkezden 
kolordu hareket ettirilen 203 neferlik kafilenin şimdilik Suşehri’nde 
kalarak hem orada mühim miktarda bulunan cephaneyi hem de 
Erzurum’dan Der-saadet’e gitmek üzere yolda bulunan topların 
muhafazasını temin etmek üzere emr-i ahire intizar eylemesi (sonraki 
emri beklemesi) bidirildiği gibi 31 Mayıs’da hareket ettirilen 277 neferlik 
esnan kafilesinin de Zara noktasınca bi’t-teslih (silahdırılarak) yoluna 
devam etmesi ve birinci kafileye de Suşehri menzilinde bulunan 19 
sandık esliha’nın (silahı) teslimi menzil hattı kumandanlığından nokta 
kumandanlarına bildirilmiştir. 
 
5-Suşehri’nde menzil namına mevcut 19 ve Zara’da 160 sandık esliha 
(silah) mevcut olduğu cihetle hem nakliyatı teshil etmek 
(kolaylaştırmak) ve hem de ahvale karşı efradın müsellehan (silahlı 
olarak) hareketini temin etmek üzere bunların sevk olunacak efrad-ı 
cedide ile kolorduya sevki menzil hat kumandanlığı ile kararlaştırıldığı. 
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6-Münferit bulunan mezkûr kale’nin hutut-u ittisaliyesini (bitişik 
hududunu) teşkil eden Üçyol Jandarma tarafından tutulmuş ise de 
mezkûr kuvvete zahir olmak ve kariben (yakında) kâmilen vücutlarının 
imhası derkâr olan hazelenin (alçakların) imha-yı vücutlarına kadar bugün 
Suşehri’ne muvasalatı me’mul olan (beklenen) birinci esnan kafilesinin 
Karahisar’a sevkiyle bir müddet orada ve ikinci kafilenin teslih edildikten 
(silahlandırıldıktan) sonra bir müddet Suşehri’nde bulunmaları icab-ı hal ve 
maslahattan görülmüş ise de iktizası mütevakkıf-ı irade-i kumandanileridir. 
1 nci Şb. 2 minh. 
Arşiv No: 4/3671 Dolap No: 161 Göz No: 2 Klasör No: 2835 Dosya No: 127 
Fihrist No: 3-9 
 

Görüldüğü gibi Şebinkarahisar’ın yakılması olayı hakkında Muammer 
Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) ile birlikte Bey Başkomutanlığı da 
bilgilendirilmiştir. 
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Belge No 1834 
Numro: 23690 
 
Sivas Valisi Muammer Bey’den gelen 5/6-4-31 şifrenin hallidir 
 

Karahisar'ı taht-ı inzibata aldık. Ermenilerden takriben 800 nüfus kaleye 
tahassun etmiştir. Ussattan (asilerden) müsellah (silahlı) 200 kadar tahmin 
olunuyor. Kısmen kadın ve çocuklar da beraber bulunuyor. Kalenin kasaba ile 
irtibatı münkati ve mahsurdur (kesilmiştir). Ussat (asiler) muhtelif nukattan 
(noktadan) müdafaa ediyorlarsa da kuvve-i maneviyeleri münkesirdir 
(kırılmıştır). 

 
Kale’ye menâat-ı mevkiyesi itibariyle (arazinin sarplığı nedeniyle) 

zayiatsız hücum mümkün olamıyor. Ermeni mahallâtının ihrakı (Ermeni 
mahallelerinin yakılması) tecridini temin etmiştir  (asileri ayırmıştır). Harikte 
(yangında) ahali-i ihtilâliyeden nüfuzca zuhurat yoktur. Tahrik olunan kuvay-i 
nizamiye yarın vaktinde yetişir neticeden arz-ı malumat olunacaktır. 
Behiç  
1. Şube 3011 6 minh. 
Arşiv No: 4/3671 Dolap No: 161 Göz No: 2 Klasör No : 2835 Dosya No: 127 

Fihrist No: 3-25 

 

Aşağıdaki belgede Ermenilerin Karahisar-i Şarki kasabasında 

yaktığı evlerden bahsedilmekte fakat detayına ilişkin çok fazla bilgi 

verilmemektedir.  

 

Belgenin asıl konusu ise şehrin onarımı için tahsis edilen 

ödenekten kalan kısmının da serbest bırakılmasıdır. Burada toplamda 

bir milyon liralık bir ödenekten bahsediliyor olsa da bu miktarın 

tamamının Karahisar’a harcanmış ve/veya harcanacak olan bütçeyi mi 

ihtiva ettiğinde açıklık yoktur. Ancak geri kalan otuz bin liradan 

bahsediliyor olması bir milyon liranın Karahisar için tahsis edilmiş ve 

önemli bir bölümünün harcanmış olduğu izlenimi vermektedir. 
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Ermeni isyanı sırasında Şebinkarahisar’da karşılıklı çatışma 

yaşandığı ve çok sayıda ölenin olduğu bilinmektedir. Bunun öncesinde 

Şebinkarahisar’a dışarıdan gelen 1.500 civarında silahlı eşkıya bir çok 

kişiyi öldürmüş, kentteki depoları basarak işine yarayan her türlü silah 

ve eşyayı gaspetmiş, öldürdüğü zabtiyelerin silahlarını da almıştı. 

 

Mevcut güçlerle bu eşkıya gurubuyla mücadele edemeyeceğini 

anlayan yetkililer zaman geçirmeden Sivas’tan yardım istemiş ve 

Şebinkarahisar’a birlik kaydırmıştı. Bu birliklerle Ermeni eşkıya gurupları 

arasında yaşanan çatışmalar neticesi isyancılar kaleyi ele geçirerek 

hakim noktadan kendi ateşe vermişler ve Şebinkarahisar tamamen 

yanmıştı. 

 

Silah ve cephane olarak üstün durumda olan Ermenilerin teslim 

olmayı reddederek kaleden çıktığı kuşatmayı yararak kaçtıkları muhtelif 

kaynaklarda belirtilmektedir. 

 

İncelediğimiz belgeler aynı tarihlerde Amasya’da bir isyan 

yaşandığı ve yangın çıktığını göstermektedir. Bu da bu isyanın münferit 

olmadığını göstermektedir. Öte yandan Şebinkarahisarla ilgili verilen 

listede çok sayıda şehidin ismi bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.LVZ. Dosya No: 31, Gömlek No: 94, 

Tarihi: 20 Ra 1334 (26 Ocak 1916), Konusu: Karahisar-ı Şarki’de Ermeni 

isyanı esnasında harcanan, yanan ve isyancılarca zabtedilen silah 

elbise ve demirbaş eşyaların irsali talebi. 
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Hû 

Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti Canib-i Âlisine 

 

Karahisar-i Şarki Sancağı merkezinde icrat-ı hükümete karşı isyan 

eden Ermenilerle vukua gelen müsademede sarf olunan ve ferdası 

(ertesi) günü zuhur eden harikte (yangında) muhterik (yanan) ve usat 

(asiler, isyancılar) tarafından zabt olunan esliha (silahlar) ve melbusât 

(elbiseler) ve demirbaş eşyanın mikdarını havi muvazzih (açıklayan) 

cedvel fi 27 Zilkade 1331 tarihli ve 2979/22 numerolu tahrirat-ı aciziye 

leffen takdim kılınmışdı. Esliha ve eşyayı maruza irsal buyurulmak ve 

ihtiyaç da günden güne ziyadeleşmekte bulunmuş olduğundan bir an 

evvel irsali hususuna müsaade buyurulması maruzdur, efendim.  

Fi 13 Kanun-i-sâni Sene 1331 Polis Müdürü    

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image00231.jpg
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Karahisar’da Ermeni usatı (isyancıları) tarafından vukua gelen 

müsademe ve ânı müteakip zuhur eden harikte zayi ve muhterik olan 

(yanan) esliha (silah) ve eşya-yı emiriye miktarıdır. 

 
Muma-ileyha fi 2 Haziran Sene 1331 tarihinde şehiden vefatla 

üzerindeki esliha ve melbusatın Ermeni usatı tarafından ahzı ve 

diğerlerinin de karakolhanede muhterik olduğu… 

 

Muma-ileyhin Amasya’da fi 8 Haziran Sene 1331 tarihinde vukua gelen 

harikde hanesinin muhterik olmasına mebni eşya-yı miriyesi de 

yandığı… 
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Karahisar-i Şarki Sancağı merkezinde vukua gelen müsademe ve liva-i 

mezkûrla Amasya sancağı merkezinde zuhur eden… 

 
…hariklerde memurin-i inzibatiyenin zayi ve muhterik ve usat tarafından 

ahz olunduğu mahallerinden…  

 
…bildirilen esliha ve melbusâtın cins ve mikdarlarını havi cedveli 

olmakla, arz… 

 
Mühür/Sivas Vilayeti Polis Hesap memurluğu 1329 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0103.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0122.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/12/image0142.jpg
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1920’de Fransızlar Maraş’da kasabanın değişik noktalarını  

bombaladıklarında birçok yerde yeniden yangın çıkmıştır.101 Ahşap 

evlerin ağırlıklı olduğu yerlerde silahlı çatışma yaşandığında yangın 

çıkması olağan bir durum olup, özellikle yangın çıkarmak da 

gerekmemektedir. Neticede barut yanıcı, yakıcı ve patlayıcı bir 

maddedir ve belgelerde ecza-yı nariye diye ifade edilmektedir. 

Patlayıcıların da bir şekilde infilak etmesi yangın nedenleri arasındadır. 

Karahisar’da Ermenilerin bulundukları yerlerde sıklıkla patlamaların 

yaşandığı belgelerde ifade edilmiştir.   
 

Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 42, Gömlek No: 18, Tarihi:  

02 Safer 1335 (28 kasım 1916), Konusu: Sivas Valisi Muammer Bey'e 

Mecidi Nişanı itası. 

 

                                                           
101 BOA.HR.SYS, 2543-8/26, 26, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri 
(1920-1922) Cilt III, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Numarası 66, 2004 Ankara s-71 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Teşrifat-ı Umumiye Dairesi 520 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne  

Devletlü Efendim Hazretleri, 

679 numero ve 7 Teşrin-i-sâni Sene (1)332 tarihli tezkire-i 

devletleriyle inha buyrulduğu vechile Sivas Valisi Muammer Beğ Efendi 

Hazretlerine birinci derece’den Nişan-ı Zişan-ı Mecidi i’tası hakkında 

şeref-sadır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı padişâhinin suret-i 

musaddakası leffen takdim kılınmış olmağla ol-babda emr u ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 28 Muharrem Sene 1335 ve fi 12 Teşrin-i-sâni Sene 1332 (24 Kasım 

1916) 

Teşrifat Müdiri Bende Mehmed Fehmi 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Teşrifat-ı Umumiye Dairesi 2117 

İrade-i Seniyye Suretidir 

Sivas Valisi Muammer Beğ’e birinci rütbe Mecidi Nişanı i’ta edilmiştir. 

Bu irade-i seniyyenin icrasına dahiliye nazırı me’murdur.  

Fi 26 Muharrem Sene 1335 ve fi 10 Teşrin-sâni Sene 1332 (22 Kasım 

1916)   

(Sultan) Mehmed Reşad 

Sadrazam Mehmed Said (Paşa) 

Dahiliye Nazırı Talat (Paşa) 

Aslına mutabıktır. Fi 12 Minh 

 

Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 

Kalem- Mahsus Müdiri Ferad Beğ tarafından matbuat müdiri Hikmet 

Beğ’e (Müzekkere) 

Fi 23 Teşrin-i-sâni Sene (1)332 (6 Aralık 1916) 

 

Hidemat-ı rü’yet-karanelerine (görülen hizmetlerine) mebni 

Sivas Valisi Muammer Beğ Efendi’nin birinci ve Kayseri’ye mutasarrıf 

Zekâi Beğ’in ikinci rütbeden Mecidi Zişan-ı Nişanıyla taltifleri hususuna 

bi’l-istizan irade-i seniyye cânib-i padişâhi şeref-sudur buyrulduğu arz 

olunur efendim.   
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 Anlaşılacağı üzere Şebinkarahisar yangınıyla ilgili netleşmesi 
gereken bir husus vardır. O da yangının nasıl çıktığı ve ne sonuca 
ulaştığıdır. Bu konuda muhtelif bilgiler, yorumlar bulunmaktadır. 
Bilgilerin bir kısmında şehirdeki yangını Ermenilerin çıkardığı, diğerinde 
de idari karar merciinin çıkardığı şeklindedir.  
 
 Aslında bu görüşlerin her ikisinin de haklılık payı bulunmaktadır. 
Şöyleki Ermeni mahallesini yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı 
Sivas valisinin, Dahiliye Nezaretiyle yaptığı istişare neticesi malum 
sebeplerden dolayı yakılmak zorunda kalındığı bellidir. Bununla birlikte 
daha öncesinde yaşanan çatışma nedeniyle de burada bir yangın 
başlamış ve bunun büyümüş veya büyütülmüş olması da söz konusudur.  
 

Müslüman mahallesinin yanamasında ise Ermenilerin mütecasir 
olduğu ve dahilleri bulunduğuna yönelik bilgiler mevcuttur. Diğer 
taraftan Ermeni mahallesinde başlayan yangının rüzgârın da etkisiyle 
yön değiştirerek Müslümanların yaşadığı mahalleler sıçrayarak kontrol 
edilemez bir hal almış olması da muhtemeldir. Ermenilerin 
Şebinkarahisar’da dahil olmak üzere pek çok yerde yangılar çıkarmış 
olduğı hatırlandığında bu da ihtimal dahilindedir. Bu nedenle bu konular 
bir sonraki bölümde incelenmiştir.  

 
Ancak Şebinkarahisarı ilgilendiren bir durum daha vardır. O da 

1915 yılında isyan yaşanmadan birkaç ay önce Şebinkarahisar’ın sancak 
statüsünün alınarak Suşehri’ne verilmesine ilişkin Sivas Meclisinin karar 
almış olmasıdır. Bu konuya ilişkin daha önce Şebinkarahisar canibinden 
gösterilen tepkileri içeren belgeleri okumuş, paylaşmıştım. Ancak 
yapılan yeni tasniflerde o zaman olmayan şimdi ise sisteme ilave edilen 
Suşehri canibinin bu durumdan duyduğu sevinci ifade eden belgeyi de 
okuma ve incelemeimkânım oldu. İlk belgeyi okuduğumda 
farkedemediğim bazı hususları da şimdi fark etme imkânım oldu. Bunun 
nedeni de Şebinkarahisar sancağında yaşanan Ermeni olaylarını 
incelediğim sırada Muammer Bey ve Suşehri kaymakamı ilişkisini ve 
buna ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermeni olaylarına ve Suşehrine 
ilişkin belgeleri incelemem konuya olan vukufiyetimi artırmış olmasıdır. 
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Birinci Dünya Savaşı’nda doğumuzda Ruslarla yeni bir cephe 
açılmış olması Suşehri’nin konumunu önemli bir mevkiye getirmişti. 
Bunda hiç şüphesiz Suşehrinin Erzak ve mühimmatın sevkiyat merkezi 
yapılmasının önemi bulunmaktadır. Buna ilaveten uçak filomuzun da 
Suşehri’nde bulunması bu önemi daha da artırmıştır.  

 
Savaş yıllarında 8’nci kara uçak bölüğümüzün yarısı Suşehri’nde, 

yarısı da Giresun’da bulunuyordu.  Giresun’daki hangar Ruslar 
tarafından bombalanınca, Albatros ve Rumpler uçakları Suşehri’ne 
nakledildi. Böylece 7’nci ve 8’nci Uçak bölükleri Suşehri’nde toplanmış 
oldu.102    
 
 Suşehri’nin ileri gelenleri de bu durumu kendi lehlerine 
kullanarak Sivas Meclisi’nden Şebinkarahisar’da bulunan sancak 
merkezinin Suşehri’ne nakli için karar çıkartmışlardır. Bu kararda günün 
şartlarında Şebinkarahisara ulaşımın zorluğunun ve bunun yanında Sivas 
Valisi Muammer Bey ile çok iyi anlaştığı Suşehri Kaymakamı Ahmet Hilmi 
Kalaç Bey’in bu konuya sıçak bakmış olmalarının etkisi de olabilir.   
 
 Fakat Şebinkarahisar halkı müslimi ve gayr-ı müslimi 
Başbakanlığa (Sadâret’e) o kadar güçlü bir itirazda bulunmuşlardır ki, bu 
karar Sadâret tarafından onaylanmamış ve uygulanma imkânı 
olmamıştır.  
 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 91, Gömlek No: 66,  
Tarihi: 11 Rebiü’l-ahir 1333 (26 Şubat 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki 
liva merkezinin Suşehri kazası merkezi olan Andiryas karyesine nakline 
ait Sivas Meclis-i Umumisi kararına halkın tepkisi. 
 
Mahreci (çıkış yeri) : Karahisar-i Şarki 
Mebrudu (ulaşacağı yer) : Der-saadet  
13 Şubat (1)330 (26 Şubat 1915) 

                                                           
102 Adnan Durmuş, 1.Dünya Savaşı’nda Doğu Karadeniz Savaşları, s-335, 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/12/06/birinci-dunya-
savasinda-giresunda-kurulan-zahire-anbari/ 
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Elli kelimeye cevaplıdır. 
Hâk-i Pâ-yi Meal-i İhtivâ-yı Hazret-i Sadâret-penâhiye  

Fehamet meab sekinesinde bulunduğumuz Karahisar-i Şarki liva 
merkezinin Suşehri kazasına merkez olan Andiryas karyesine nakli 
hakkında Sivas Meclis-i Umumisince karar verilmiştir. Bu kararın tervici 
takdirde (kabul edilmesi halinde) tevellüd edecek (doğacak) mahazirden 
(sakıncalardan) bazısını ber-vech-i ati arz eyleriz. Evvela livamız şarkdan 
garba tulen otuz iki, şarkdan cenuba arzen yirmi dört saat mesafeyi havi 
bir liva olub merkezi olan Karahisar-i Şarki livanın şarki garbi itibarıyla 
tam vüs’atinde (genişliğinde), şimali (kuzeyi), cenubu (güneyi) itibarıyla 
cenuba (güneye) daha karibdir (yakındır). Cenubki livanın münteha-yı 
hududu şimalisine (kuzeyine) on dört ve münteha-yı hududu 
cenubiyesineki (güneyindeki) Suşehri’nin en son köyüne on saat 
bu’dunda (mesafesinde) Suşehri kazası ise livanın cenub kısmında ve 
Andiryas karyesi hem sancağın hem kazanın hücra (ücra=pek uçta 
kenarda) bir köşesinde Koyluhisar kazasının bir buçuk saat kurbunda ve 
kendi kazasının diğer cihetine on sekiz saat ba’id (uzak) bir mevki 
olduğundan karye-i mezkûrenin kaza merkezliğine bile münasebet-i 
mevkiye-i coğrafiyesi olmadığı ve kaza merkezinin Andiryas’dan 
kaldırılarak vasati kazada kain Ortaköy yahud Ezbider karyesine nakli 
ahali tarafından öteden beri bi-hakk iddia edilegeldiği cihetle mezkûr 
karar kaza merkezliğinin Andiryas’da te’mîn-i devâmı içün müretteb 
(sıralanmış) bir mugâlatadan (yanıltıcı sözden) başka bir şey değildir. 
Sâniyen (ikinci olarak) karâr-ı sakîm-i (rivayeti doğru ve sağlam olmayan 
karar göre) ma’rûzun isâbet-i terviciyesi (isabet değeri) delâletinden 
(delilinden) olmak üzere Andriyas karyesinin Erzurum şimendüfer 
hattına güzergâh olacağı iddia olunuyor imiş. Halbuki büsbütün hilâf-ı 
(yalan) vâki olub asla Erzurum hattına Karahisar’ın güzergâhı ve 
Giresun’un iskele ittihaz olunması tabii olduğu çünki Karahisarla 
Giresun arasında küşâdı takarrur edib (kararlaştırılmış) sahil yirmi beş 
kilometre mahall-i inşa ve bir çok âlât edevâtı ihzâr olunan (hazırlanan) 
otomobil tarîkinin bi-avnihî teâlâ (Allah’ın izniyle) yakın zamanda hitâm 
bulacağı (biteceği) ve bu tarîkin şimendüfer hattı mürûruna da pek 
müsaid olduğu ve Giresun’un terfîh-i umrâna (gelişmeğe) tamâmî-i 
liyakatı vüsat-i ticariyi hâiz bulunduğu ve Karahisar sahil-i bahre (denize) 
Andiryas’dan kırk kilometru daha yakın idugü ve Karahisar’ın umûr-i 
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sevkü’l ceyşiye siyâset-i iktisâd-ı ticariye cihetleriyle Andiryas’dan kat 
kat fazla menâfi-i mülk u millete hadimi (hizmeti) olacağı güneş gibi 
zahirdeki bunun aksini iddia etmek güneşin nûrunu balçıkla sıvamak 
kabilindendir. Bi’l farz Andiryas’dan bir hatt geçirilirse bile Andiryas’ın 
her halde liva merkezi olması icab ider mi, eğer icab iderse şu icab 
şimendüfer güzergâhında bulunan bütün köylerin bi-lâ istisna livâ 
merkezi teşkilini ve şimendüferden biraz açıkda kalan bilâd-ı cesîme ve 
mahallenin köy haline ifrağını (dönüştürülmesini) intac ideceğinin 
(sonucunu doğuracağını) ve bu da hikmet-i hükûmetle ne mertebe 
kâbil-i te’lif olacağının takdirini vicdân-ı pâk-i devletlerine terk ederiz. 
Sâlisen (üçüncü olarak) Andriyas’ın güya havasının latif olduğunda 
esbâb-ı mucibe meyânında zikrolunuyormuş. Letâfet-i hava merkez-i 
livâ olmak içün bir âmil-i siyasi ve mantıkî olmadan başka bunu ileriye 
sürenler evvel-i emrde Karahisar’ın vehâmet-i havasını isbât etmeğe 
mecburdurlar. İddiayı mücerredle (yeni bir iddiayla) hak sâbit olmaz. 
Görenler ve bilenlerce bi’l ittifak müsellemdir (ittifakla kabul ederler ki) 
ki, sevgili Karahisarımız havasının fevkalade letâfet (hoşluğu) ve cibâyeti 
(sularının çokluğu) ve her türlü ihtilâfât-ı meşkûkeden masûniyet 
(şüpheden uzak olması) ile leziz-i müstesna (özel tadı ve içimi olan) bir 
suya mâlikiyetiyle müftehirdir (övünmektedir). Andriyas karyesinin ise 
mahallât-ı kesîresi (mahallelerinin çoğu) bir muktezâyı mevki’-i tatîri 
(lazım gelen sıralaması) gayr-ı mümkin (mümkün olmayan) veya 
milyonlara mütevakkıf (bağlı, bekleyen) müzahrefât (pislikleri) ile 
mâlâmâl (çok dolu) ve etrafında bir kaç yerde cesîm (büyük) bataklıklar 
mevcuddur. Hâneleri basık kâr-ı kadîm toprakdan ma’mûl rüzgarlı 
havalarda inhizâma (bozulmağa) ma’ruzdur. Me’mûrîn-i kazâ birer odalı 
ikâmetgâh bulmakda pek müşkilat çekerlerse nerede kaldı ki livâ 
me’mûrlarının imkân-ı iskânına ihtimal verilsin. Andriyas’da sıtma illeti 
eksik olmadığı misillü bazı mevâsimde kolera gibi emrâz-ı mühlike 
(öldüren hastalık) de hükümfermâ olur (sürer). Karahisarımız Allâh’a çok 
şükür bunlardan masûndur (korunmuştur). Andriyas karyesinin 
kazâmızı teşkil diğer kazâlarımızdan yani, Mesudiye, Koyulhisar, Alucra 
kazâlarından daha kadîm (eski) olduğu halde diğer kazâların onda biri 
nisbetinde hatta bir nahiye merkezi derecesinde olsun asar-ı terakki 
(ilerleme) ve ümran (gelişme) göstermemiş, Anadolu’nun en gayr-ı 
muntazam köylerinden olmak derekesini (aşağı seviyesini) geçememiş 
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ve nihayet ilanihaye beş yüz haneden ibaret ve iktiza-yı ümranından 
(gereken gelişmesinden) itibaren arazi-i miriye (vergi veren yerler) ve 
mezrua (ekinler) ile muhat (etrafı çevrilmiş) olarak tevsi’bil-külliye gayr-
ı sâlih (elverişsiz) olmuş ve şu asırda terakkiyat-ı meşrua (meşru 
ilerleme) ve vucub-i katiyyesine (kesinlikle yapılması gerekenlere) karşu 
“innâ vecednâ âbâe-nâ” (Zuhruf Suresi 22. Ayet-i Kerime’den bir 
bölüm)103 fikr-i meşum-ı dalaletinden kurtulamayan ahalinin gayri-kabil-
i inkisar (kırılma, gücenme) olan habl-i (bir şeyin bozulması) atalet ve 
sefahatleriyle Karahisar ahalisinin de seviye-i kabiliyet ve meziyetleri 
arasında Himalaya Dağları bir fark ahlakı bulunması tahkik idilince liva 
merkezliğine Andiryas’ın Karahisar’dan elyak (daha layık) olduğu 
iddiasında kat’iyyet butlanı (hükümsüzlüğü, temelsizliği) derhal teyit 
olur (anlaşılır). Rabian (dördüncü olarak) her ferdin kalb-i mülk ve 
milletin istika’ (olacak diye endişelenme) hayat ve istikbali ve te’min-i 
istiklali uğrunda o dakika çırpındığı vatanın binlerce genç kıymetli 
yavruları bu maksadla hududlarda feda-yı can eylediği böyle nazik bir 
zamanda vatanın cerihalarını (yaralarını) sarmalayub da tağyir-i teşkilat 
(teşkilat değişikliği) sevda-yı hasene dönerek az bir zaman zarfında 
müteaddid cesim harikalar uğramışken derece-i servete ve emsaline 
nisbetle an be an asar-ı tecdid ve terakki ibrazından geru durmayan ve 
üç bini mütecaviz haneye mükemmel mahsuldar iki binden ziyade bağ 
ve bağçeye malik ve alel-husus kıymet-i askeriyesi bedihi marûf bir 
kal’a ile ma-bihil iftihar-ı selatin olan Hazret-i Fatih’in bir yadigâr-ı 
muhteşem manidarına bir cami-i şerifine nail bulunan ve altı yüz 
seneden beru liva merkezliğini gaib etmeyüp idare-i hükümetin o 
düzende ehemmiyeti takdir idilmiş olan Karahisar Belediyesi’nin liva 
merkezliğini bi-gayri hakk niza ve gasb ile mahin (yok etmenin) bir 
nebze arz idilen Andiryas karyesine nakil ve ihsan-ı daimesinde 
bulunmak mahza (ancak) iki kaza ahaliyesi arasında mikyasda 
(kıyaslama) nifak ve nefret tohumu saçmaktır. Ve Fatih Sultan Zişan-ı 
mefkûrun (idealistin) ind-el ahlak Karahisar’la ehemmiyeti 
unudulmamak içün bırakdığı o şahidler içün irşad-ı sıhhat ve sükûnunu 
red ve cerh etmekdir (reddetmekde ve yaralamaktadır) . Bu kararın 

                                                           
103 Hayır, (onlar) dediler ki: “Gerçekten biz, babalarımızı bir ümmet (dîn) 
üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz, onların izi üzerinde hidayete erenleriz.” 
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inkazı (kurtarma, halas etme) bir tarafı tağyir (iyiden kötüye değiştirme) 
ettikden başka diğer tarafın da tahrip aynı Karahisar’ı umum ahaliyesiyle 
beraber hafra-i (ahdinde durmak) mahv ve izmihlali ilka idecektir 
(perişanlığını giderecektir). Bilemeyiz ki üç bin senelik bir şehrin vilayeti 
yüz senelik parlak bir merkez livanın böyle kara kefenlere sarılmasına 
vicdan-ı devletleri nasıl razı olur. Hassa-i hazine-i devletin bir paresin 
bile israf ve tebzir etmenin (boş yere harcamanın) bu memlekete bir 
hıyanet  addolunduğu yine şu zamanda Karahisar’da cesim hükümet 
konağı ve mebani-i (binaları) müteaddide-i askeriye hazır ve mevcud 
iken bunları tâ’dil ve liva merkezini Andiryas’a nakil ile milletin yüz 
binlerce lirasının heder olub gitmesine sebebiyet virmenin akıl ve izâna 
ve hikmet-i hükümete cihet-i temas ve münasebeti yokdur. Bu kadar 
velhasıl liva merkezine lazım olan evsaf ve şerait Karahisar’da tamamen 
mevcud ve Andiryas karyesinde ise kâmilen mefkuddur (tamamen 
yoktur).  Binaenaleyh makam-ı sami-i fehimanelerine arz idilmiş yahud 
idilecek olan bu yoldaki fakr-i ma’kûsun kat’iyen reddi ve merkez livanın 
Karahisar’da ibkasıyla (bakileştirmek) pek çok evkaf vucudat şerifeyi 
muhtevi memleketimizi eba ve ruh-ı Hazret-i Fatih şad buyurursanız bu 
hususlarda kaffe-i (cümle) memaliklerini fedaya amâde umum ahali 
namına ba-kemal-i ibtihal (dua ile) istid’â ve istirham emr-i cevabına 
intizar (ümid ederek beklemek) eyleriz ferman. 

 
İsimler (çok sayıda Müslim ve gayr-ı Müslimlerden oluşmaktadır)104 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 6 , Gömlek No: 70, 
Tarihi: 13 Rebiü’l-ahir 1333 (28 Şubat 1915), Konusu: Karahisar-ı 
Şarki'nin bazı coğrafi idari ve sosyal nedenlerden dolayı Suşehri'ne 
nakli kararından sevinç duyulduğu, liva merkezinin Suşehrine alınması 
sebeblerini belirten Suşehri'nden belediye reisi ve ahaliden muhtelif 
isimlerin gönderdikleri telgrafname. 

 

                                                           
104https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/12/22/1915de-liva-
merkezinin-sebinkarahisardan-alinarak-susehrine-verilmek-istenmis/ 

 
  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/12/22/1915de-liva-merkezinin-sebinkarahisardan-alinarak-susehrine-verilmek-istenmis/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/12/22/1915de-liva-merkezinin-sebinkarahisardan-alinarak-susehrine-verilmek-istenmis/
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Der-saadet’de Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
Vasıta Merkezi Sivas 
Mahreci Suşehri 
 

Meclis-i Umumi-i Vilayetce tahakkuk eden ehemmiyetine binaen 
Karahisar-i Şarki Liva’sının Suşehri’ne nakli hakkında verilen mucib 
kararı ma’al-mesar (sevinçle) idrak ettiğimizden karar-ı mezkûrun bir an 
evvel mevkii icraya vaz’-ı esbabının istikmali ma’rızında (bir şeyin 
bildirildiği makam) makam-ı  samiyelerine ber-vech-i ati arz-ı hale ictisar 
ediyoruz. Livamızın hey’et-i umumiyesi i’tiyarıyla mevki-i coğrafya 
nazar-ı tedkikiye alınırsa Suşehri’nin vasıtada bulunduğu anlaşılacağı 
Suşehri’nin âb u havası terakki (ilerlemeye) olan isti’dadı ehemmiyet-i 
mevkiası gerek nüfus gerek varidat-ı milliyesinin Karahisar’dan fazla 
bulunduğu ale’l-husus idare-i mülkiye-i askeriyece olan ehemmiyetini 
bu seferberlik ile tahakkuk etmiş ve mevkii harbe giden bütün kıtaatın 
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güzergâhıda bulunmasından mezkûr livanın Suşehri’ne nakli idare-i ve 
siyasiye-i ehem ve bu cihet bi’t-tabi Karahisar müstesna olmak üzere 
cümle sekene-i livaca mültezim bulunduğundan zaten Karahisar’da 
mehmaemken emiriye olmadığı gibi Suşehri’ne inşa edilecek emakin-i 
emiriyeye müteahhid olduğumuzdan âsâr-ı fiiliyesine muntazır 
(bekleyen) ferman. 

 
Ahali-i Hristiyaneden Haci Nazart  
Ahali Namına Liva Reisi Yusuf 
Ahali-i İslamiyeden Hazım 
Ahali-i İslamiyeden Mehmed Ra’fet  
Ahali-i İslamiyeden Alaaddin 
Ahali-i Hristiyaneden Armenak 
Ahali-i Hristiyaneden Manas 
 
 Bir diğer detay da doğrudan Şebinkarahisarı ilgilendirmese de 
bağlı yerleri olduğundan dolaylı olarak ilgilendiren bir husus olan 
Suşehri’ndeki bazı köylerin adının buralarda yaşanan olaylar nedeniyle 
Haziran 1915’de değiştirilmiş olmasıdır. Bu kapsamda olan 6 köy adı 
bulunmaktadır. 
 
 Karar yine Sivas valiliği tarafından alınmış olup, dahiliye 
nezaretine yani mülki idarelerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’na 
bildirilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 93, Gömlek No: 106, 

Tarihi: 15 Şaban 1333 (28 Haziran 1915), Konusu: Sivas'ın Suşehri 

kazasına bağlı köylerden Pürk karyesinin "Kızılyurt" Mişkeni 

karyesi'nin "Ortaoba" Kirtanos karyesinin "Turanyolu" Sefeğrek 

karyesinin "Kayaaltı", Ağrakas karyesinin "Uğurlu" , Ağvanos 

karyesinin "Suşar" olarak isimlendirilmesi encümen-i vilayetce 

kararlaştırıldığı. 
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Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi  

Umumî: 55846 / Hususi: 227 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Hülasası: Bazı kuranın esamisinin tebdiline dairdir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Suşehri kazası dahilinde gayr-ı me’nus (alışılmamış) ve elsine-i 

ecnebiye (ecnebi lisanına) mensub kelimelerden ibaret olan Pürk 

karyesinin mahalli meclis idaresinin ol-babdaki mazbatasında 

gösterildiği vechile “Kızılyurt”, Mişkeni karyesinin “Ortaoba”, Kirtanos 

karyesinin “Turanyolu”, Sefeğrak karyesinin “Kayaaltı”, Ağrakos 

karyesinin “Uğurlu”, Ağvanos karyesinin de “Şuşar” namlarıyla tevsimi 

içün vilayetçe takarrur etmiş (kararlaştırılmış) ve keyfiyet mahalline 

yazılmış olmağla arz olunur. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  

Fi 6 Şaban (1)333 ve fi 6 Haziran Sene (1)1331 (19 Haziran 1915) 

Sivas Valisi Ahmed Muammer 
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24.BÖLÜM 

ERMENİLERİN ÇIKARDIĞI YANGINLAR VE SANRASINDA YAŞANANLAR 

 

 
 

Şebinkarahisar’da daha önce de çok sayıda yangın yaşanmış ve 

şehir tamamıyla yanmış ise de 1915 yılında yaşanan Ermeni isyanı 

sırasında şehrin yanması hep tartışma konusu olmuştur. Bu önceki 

bölümde bu konuda belgeler ve bilgiler ışığında gerekli 

değerlendirmeler yapılmıştı. Bu bölümün hazırlanmasındaki amaç ise 

Ermenilerin de yangın çıkarmaya meyilli olduklarını gösteren belgeleri 

incelemektir. Buna karşın bir kaza neticesi çıkan ve geniş kesimlerin 

zarar görmesine ve mağduriyetine neden olan bu gibi durumlarda 

devlet ve millet de ayrım gözetmeksizin yaraların sarılması için maddi 

manevi yardımı yapmıştır.  

  

Beyoğlu yangınında zarar görenlere yardım dağıtılması denilince 

bunun geniş bir tabanı olduğu malumdur. Yani Beyoğlu müslümanlarla 

beraber gayr-ı müslimlerin de yaşadığı bir semttir. Bu nedenle orada 

yagından zarar görenler müslümanlarla birlikte gayr-ı müslimler 

olmaktadır. Hatta yapılan yardımların miktarına bakılınca gayr-i 

müslimlere pozitif ayrımcılık yapıldığı veya Beyoğlu’nda müslümandan 

çok gayr-ı müslim yaşadığı anlaşılmaktadır. 
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Belgenin tarihi 1849’dur ve bu tarihte Beyoğlu’nun evlerinin 

büyük bir kısmı ahşaptandır. Ahşap yapılar yangına maruz kaldığında da 

çok çabuk yanmakta ve etrafına da sıçrayarak büyümektedir. Bu 

nedenle Beyoğlu’nda hatta İstanbul’da hatta Anadolu’nun başka 

yerlerinde pek çok yangın yaşanmış ve binlerce evin yandığı olmuştur. 

 

Bu kadar evin kapsadığı alan da mahallelerle ifade 

edilebilmektedir. İşte böyle bir yangında Beyoğlu’nda ev ve işyerleri 

yanan her milletten insanın bir nebze de olsa yarasına melhem 

olabilmek için dönemin Padişâhı Sultan Abdülmecid tarafından 100.000 

akçelik bir yardım tahsis edilmiş ve bu yardımın 20.000 kuruşu 

Müslümanlara verilirken 22.000 kuruşu Rumlara, 29.000 kuruşu 

Ermenilere ve 29.000 kuruşu da Katoliklere verilmiştir. Cemaat 

liderlerine verilen paralar makbuz karşılığı verilerek teslim edilmiştir.   

 

Arşiv Fon Kodu: C..SM.. Dosya No: 17, Gömlek No: 862, Tarihi: 

25 Recep 1265 (18 Mayıs 1849), Konusu: Beyoğlu'nda vuku bulan 

büyük yangından haneleri yananlara dağıtılmak üzere atiyyenin 

muhtelif miktarlarda Ermeni, Katolik ve Rum Patrikleri tarafından 

resmi mühürlerle alındığı. 

 
Maruz-ı Bendeleridir ki 
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Geçen gün vaki olan iş’ar-ı çakeri cihetle harikzede olanlara 

ihsan-ı şahâne buyrulmuş olan yüzbin guruşdan yirmibin guruşun ahali-

i İslama tevzi ve taksimi tensib olunmuş ve meblağ-ı mezbur 

marifetleriyle takdim olunmak üzere Tophane-i Âmire Ferikiyle Galata 

Kadısı Efendiye gönderilecek bulunmuş olmağla zikr olunan yirmibin 

guruşun ol-vechile Bâb-ı âli’ye irsâli ve küsur seksenbin guruşun dahi 

tertib ve taksim olduğu vechile pusulaları patrikhaneler tarafından 

gönderilmiş olduğundan zikr olunan pusulaların vürudunda ol-vechile 

i’ta ve teslimi hususuna himmet buyurulmak babında irade 

efendimindir. 

Fi 23 (N) Ramazan 1255  (30 Kasım 1839) 

 
Yüzbin guruş atiyye-i seniyyeye mahsuben yirmidokuzbin guruş verile 

Geçende Beyoğlu’nda haneleri muhterik olan kesana inâyet ve 

ihsan hazret-i şahâne buyurulmuş olan yüzbin guruşdan Ermeni 

milletinin hissesine isabet eden 29.000 

Millet-i mersumeden harikzede olanlara takdim olunmak üzere 

meblağ-ı mezbur makbuzu ubeydanem olmuştur. 

Fİ 24 (N) Ramazan 1255 (1 Aralık 1839) 
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Arşiv Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 1006, Gömlek No: 79490, 

Tarihi: 1304 M 04 (3 Ekim 1886), Konusu: Karahisar-i Şarki’de zuhur 

eden yangın hakkında şehremanetinde iane komisyonu teşkili. 

 

 
 

Sivas vilayetinden gelen telgrafnâme suretidir. 

Karahisar mutasarrıflığından ahiren (son olarak) alınan 

telgrafında beşyüz hane üçyüzotuzbeş dükkân, ellisekiz oda ve dükkânlı 

bir han, on fırun, yirmidokuz kahvehane ve iki odalı belediye dairesi, bir 

hamam külhanı, sekiz odalı bir medrese, Ermenilerin üç zekûr, iki inâs 

mektebi, bir muvakkithane, bir cami, üç mescid muhterik olduğu 

(yandığı) bildirilmekle maatteessüf arz olunur ferman.  

Fi 13 Eylül sene (1)302 (25 Eylül 1886)  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 75, Gömlek No: 46, 

Tarihi: 28 Muharrem 1309 (3 Eylül 1891), Konusu: Karahisar'dan 

Giresun'a giden cadde üzerindeki bir Ermeni hanesinde yangın çıktığı. 
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Hû 

Makam-ı Ser-askeriye Mektûbî Kalemi 

Nefs-i Karahisar’dan Giresun’a giden cadde üzerinde vaki Ermeni 

milletinden Topal Geri’nin hanesinden Pazarertesi gecesi saat yedide 

ateş zuhur ederek otuz dört bab Ermeni ve onbir bab İslam hanesi 

muhterik olub zabitan ve efrad-ı ihtiyadiye tarafından vuku’ bulan say u 

gayret semeresiyle saat üç buçuk raddelerinde basdırılmış olduğu 

Karahisar kumandanlığının iş’arına atfen Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn-ı 

Müşiriyeti makamından ba-telgrafname bildirilmiş olmağla arz-ı 

malumata ibtidar kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehül 

emrindir. 

 

Fi 28 Muharrem Sene (1)309 ve fi 21 Ağustos Sene (1)307 (3 Eylül 1891) 

Ser-asker Bende (Osman Paşa) 
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Arşiv fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 31, Gömlek No: 22, 

Tarihi: 22 C 1312 (21 Aralık 1894), Ermeni fesatçılarının çeşitli 

vasıtalarla Ermenileri yangın çıkarmaya teşvik ettikleri. 

 
Hû 

396 

Saadetlü Efendim Hazretleri, 

Bazı mahallerde zuhur eden harikler Ermeni erbab-ı mefsedeti 

tarafından ika’ edildiği anlaşılmakda ve ele geçirilen Ermenice bir 

şarkının bir mısra’ında (bizim topumuz kanlu kılınç yangıncılıkdır) 

kelimatının havi olması da te’yid-i keyfiyyet eylemekde olduğundan 

erbab-ı mel’anetin harik ve sair dürlü fezayih (rezillik) ika’ına meydan 
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bulmamak içün tedabir-i müessire icrası (gerekli tedbirlerin alınması) 

dahiliye nezaret-i celilesinden alınan 13 Teşrin-i sâni Sene (1)310 tarihli 

ve şifreli telgrafnamede iş’ar olunmuşdu. Kayseriye’de tahrik amiz 

tesavir (tasvir) ve işarat menkûş (boyanmış, süslenmiş) ve murakkam 

(rakamlı) olarak bazı sigara kağıdı kabları Der-saadet’den bi’l-celb 

dükkânlarda füruht edilmekde (satılmakta) olduğu tahkik kılınmasıyla 

bu kabil kablardan esbsüvar 8ata binmiş) ve beş parmağını irae eder 

tarzda bir İngiliz yaveri resmi menkuş (çizilmiş) ve giçen senelerde 

Trablusgarb’a nefy edilen Alacaçayan Karabet’in kaim-biraderi yedi bela 

ismi muharrer bir nev’inin intişarı (dağıtılması) muzırr (sakıncalı) 

görülmesine mebni numunesi fi 19 Teşrin-i sâni Sene (1)310 tarihli ve 

üçyüzyetmiş numerolu tahrirat-ı acizanemle takdim ve tesyar ve bunun 

toplattırılarak men’-i furuhtu (satışının yasaklanması) hususu mahalline 

bildirildiği ilaveten arz ve izbar kılınmış idi. Bu defa dahi üzerlerinde 

Arslan resmi ve yine bir tarafında yangın kulesi ve yangın başladığını 

ilana işaret kırmızı siperler asılmış ve zahrında irice beş numero mevzu’ 

haçlı bir taç ve müsellah (silahlı) bir şahıs musavver (çizilmiş) olarak dört 

nev’i sigara kâğıdı kabları daha bulunmuş ve Ermenilerin eski 

bandırasında Arslan sureti olduğu gibi yangın kulesi dahi Ermenileri 

harik ika’ına teşvike mübteni olması ve beş numeronun yine selef-i 

acizi zamanında Ankara’da salb edilmiş (asılmış) olan beş nefer Ermeni 

fesedesini imadan ibaret olduğu melhuz bulunması hasebiyle 

numunelerinden ikişer kıt’ası leffen takdim kılınmışdır.  Güna gün 

suretlerle vilayatlarda sürülmekde olan sigara kâğıdı kapları Der-

saadet’de imal olunmakda ise fikr-i tehyiç-kâriye (heyecanlandırmaya) 

bais olabileceklerinin men’ edilmesi ve eğer Avrupa’dan gönderilmekde 

ise gümrüklerce imrarına meydan verilmemesi mütebâdir-i hatır-ı çakeri 

(aklıma gelmiş) olduğundan her halde emr u ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  

Fi 22 Cemaziye’l-ahir Sene (1)312 ve fi 7 kanun-i-evvel Sene (1)310 (21 

Kasım 1894) Ankara Valisi Bende Mehmed Memduh 
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Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 33, Gömlek No: 27, 

Tarihi:  14 Ca 1313 (2 Kasım 1895), Konusu: Diyarbakır'da çarşıda çıkan 

yangının bastırılmasından sonra Ermenilerin karışıklık çıkardığı ve çok 

sayıda insanın öldüğü. Diyarbakır civarındaki aşiretlerin şehre doğru 

ilerlediği. 

 

 
Hû 

Yıldız saray-ı Hümâyûnu Baş Kitabet Dairesi 

Diyarbekir’den varid olan şifre telgrafnamenin suretidir. 
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C. (Cevap) 21 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 Çarşuda zuhur eden 

harik temamıyla basdırılmış ve igtişaş vaki-i ref’ derecesine gelmiş 

olduğu halde Ermeniler bu sabah kilisa ve hanelerinde tahassun 

ederek tekrar kurşun câbecâ (yer yer) humbara (el bombası) atmak ve 

minarelerde ezan okurken mü’ezzinlere taarruza başlamış ve men’ 

eylemek isteyen asakir-i nizamiye ve jandarmadan altı kişiyi şehid 

etmeleri üzerine memleket içinde igtişaş tekrar zuhur etmiş 

olduğundan men’ine kemal-i ikdam ile say (gayret) edilmekdedir. 

Kurşun atanlardan ve Ermeni rüesasından (şeflerinden) Mendelli Tomas 

ile hanesinde mütehassın diğer dört Ermeni asker tarafından bi’l-

mukabele derdest edilerek tevkif ile diğerlerinin de men’ine gayret 

olunmaktadır. Şimdiki halde İslamdan elli Hristiyandan doksan kadar 

maktul ve mecruh tahmin olunursa da daha mikdar-ı sıhhısi tahakkuk 

etmedi. Ve fakat Diyarbekir etrafında sakin aşayir işden haber alarak 

şehre doğru harekete başlamış ve bunlar içeri girerse igtişaşatın önü 

alınamayacak bir hale gelmesi kaviyyen melhuz bulunmuş olmasına ve 

gerçi memleket kapuları kapatılarak duhule ferçe yab olamamaları 

esbabının istihsalinde kusur yok ise de sorun ekser cihetde rehineler 

olduğuna ve mikdarı evvelce arz olunan asker ve jandarma ile iki gün 

içünde cem’ edilebilen redifler hem bunları men’ hem de şehirdeki 

igtişaşı refe bi’t-tabi kifayet edemeyeceğine ve mülhakatdan pey-der-

pey asker istenilmekde olduğuna mebni en yakın bir mevkiden bir iki 

tabur asakir-i şâhânenin sey-i seri ile yetiştirilmesi elzemini ma’ruzdur. 

Fi 21 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 (2 Kasım 1895)  

Diyarbekir Valisi Enis 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 174, Gömlek No: 4, 

Tarihi: 24 (Ra) Rebiü’l-ahir 1322 (8 Haziran 1904), Konusu: Karahisar-ı 

Şarki Ermeni Mektebi'nde çıkan ve zayiatsız söndürülen yangını 

mekteb muallimlerinden Nurayan Periyan Karabet ve Papasoğlu Artin, 
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Okuryan Artin Aleksan ile hizmetçi Tütünciyan Agob'un çıkarttıkları 

anlaşıldığından adliyeye sevkedildikleri. 

 

 
 

Huzur-ı Âlî-i hazret-i Sadâret-penâhiye 

 

Karahisar-i Şarki’de kain Ermeni mektebinde harik (yangın) 

zuhur itmiş (çıkmış) ise de zaiyata meydan verilmeksizin bastırıldığı ve 

harikin mekteb-i mezkûr muallimleri Nurayan Periyan Karabet ve Papas 

oğlu Artin ve Okiryan Aleksan ve hizmetçi Tütüncüyan Agob tarafından 

ika’ olunduğu anlaşılmasına mebni cümlesinin cihet-i adliyeye teslim 

edildiği Sivas vilayetinden bildirilmiş olduğundan tesri-i muamelat 

komisyonu ifadesiyle li-ecli’l-malumat arz ve beyanına ibtidar kılındı. Ol-

babda.   
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Karahisar-i Şarki’de kain Ermeni mektebinde harik (yangın) 

zuhur itmiş (çıkmış) ise de bir gûna zaiyata meydan verilmeksizin 

bastırıldığı ve harikin mekteb-i mezkûr muallimleri Nurayan Periyan 

Karabet ve Papas oğlu Artin ve Okiryan Aleksan ve hademe Tütüncüyan 

Agob tarafından ika’ edildiği tahkikat-ı ibtidaiyyeden anlaşılmasına 

mebni merkûmların evrakıyla birlikde cihet-i adliyeye teslim edilmiş 

oldukları mutasarrıflığın iş’arına atfen vekâlet-i aciziye bildirilmiştir. Erâ-

yı malumat maruzdur.   
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Fi 21 Mayıs (1)320 ( 3 Haziran 1904)  

Sivas Valisi Reşid Akif 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1140, Gömlek No: 23, 

Tarihi: 15 (Za) Zilkade 1324 (31 Aralık 1906), Konusu: Giresun'da çıkan 

ve birçok dükkan, mağaza, otel ve gazinonun yandığı olayı, Union 

Sigortası'ndan para almak için kendi manifaturacı dükkanlarını da 

yakan Bağdadlıyan Manuk veled-i Artin biraderlerin, Sigortacı 

Veledyan Agob ve Haçik efendilerin teşvikleriyle çıkarttıklarının 

tahkikat neticesinde anlaşıldığı ve yakalanarak adliyeye 

sevkedildikleri. 

 
Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Fi 15 Zilkade 1324 ve fi 18 Kanun-i-evvel 1322 (31 Aralık 1906)  

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Kanun-i-evvelin on ikinci günü Giresun çarşısında zuhur iden 

(çıkan) harikde (yangında) ondört mağaza ile bir gazino ve bir otel 

muhterik olarak (yanarak) yirmi liradan fazla hasarat vukua geldiğine ve 

maa zalik nüfusca zayiat olmadığına dair Trabzon vilayet-i aliyyesinden 

varid olan telgrafname manzur-ı sami-i cenâb-ı fehimaneleri 

buyurulmak üzere leffen takdim kılındı. Ol-babda.   
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

14 Kanun-i-evvel Sene (1)322 tarihli telgrafname-i çakerânemle 

arz olunan harikin (yangının) ebniye müste’cirlerinden (kiracılarından) 

manifatura ticaretiyle meşgul ve eşyası sigortaya mevzu’ Ermeni 

cemaatinden Bağdadlıyan Manok ve Leon ve Artin biraderler tarafından 
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kasten ika’ eyledikleri (kasten çıkardıkları) tahkik ve tezahür etmiş ve 

Union Sigorta Acentelerinden Veledyan Agob ve Hacik Efendilerin de 

tahrik ve teşviki mahsus bulunmuş olmasına mebni bu babdaki evrak-ı 

tahkikiyenin merkûmlarla beraber cihet-i adliyeye teslim olundukları 

Giresun kaim-makamlığının iş’arı üzerine marûzdur. Ferman.  

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)322 (6 Ocak 1907) 

Trabzon Valisi Reşad    

 
Hû 

Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)322 ve fi 23 Zilkade Sene (1)324 (8 Ocak 

1907) 

18 Kanun-i-evvel Sene (1)322 tarihli tezkere-i aciziye zeyldir. 

Giresun’da zuhur iden harikin (yangının) sigorta bedelinden istifade içün 

manufatura tacirlerindan ve Ermeni cemaatinden Bağdatlıyan Manok 

ve Leon ve Artin biraderler tarafından kasden ika’ edildiği (çıkarıldığı) ve 

merkûmlar yanan hanede müste’ciren (kiracı olarak) sakin oldukları 
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halde eşyaları sigortalı bulunduğu tahakkuk eylediği (anlaşıldığı) ve 

Union Sigorta acentelerinden Veledyan Agob ve Hacik Efendilerin de 

teşvikde bulundukları mahsus idiğü cihetle evrak-ı tahkikiyenin eşhas-ı 

merkûme ile birlikte cihet-i adliyeye tevdi’ olundukları hakkında 

Trabzon Vilayet-i Aliyesinden bu kere varid olan telgrafnâmenin sureti 

dahi manzur-ı sami-i cenâb-ı fehimâneleri buyurulmak üzere leffen 

takdim kılındı. Ol-babda.  

 

Arşivi Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 482, Gömlek No: 32, Tarihi: 

1331 T 20 (2 Ağustos 1915), Konusu: Karahisar-i Şarki ve Amasya 

livaları, harik (yangın) münasebetiyle harap olduğundan ebniye (ev, 

bark, bina) inşası için ya Der-saadet’ten para gönderilmesi veyahud 

emval-i metruke hâsılatından sarfına müsaade edilmesi. (Sivas) 
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Karahisar ve Amasya livaları harik münasebetiyle harab 

olduğundan hümümet-i merkeziyece muavenet (yardım) yapılmadıkça 

iki livanın mamuratı mümkün olamayacaktır. Bina’en-aleyh tekrar ve 

ahalice hane inşa edilmek üzere beher livaya onbin liranın itasını 

vehahud merkezce muavenet kabil olmadığı surette mahalleri emval-i 

metruke hâsılatından mezkûr ol-mikdar sarfına müsaade buyurulması 

müsterhamdır.  

Fi 20 Temmuz sene (1)331 (2 Ağustos 1915) 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 490, Gömlek No: 60, Tarihi: 

9 Eylül 1331 (22 Eylül 1915), Konusu: Karahisar'da Ermeni vukuatı 

esnasında muhterik olan hükümet konağından dolayı devair-i 

resmiyeye muktezi mefruşatın Giresun'daki Ermeni eşyası arasından 

bedeli verilmek üzere tedariki. (Trabzon) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne Şifredir. 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1139 
 

Mahreci Trabzon 

Karahisar mutasarrıflığından alınan telgrafnamede Ermeni 

vukuatı esnasında hükümet konağıyla kasabanın ihrak edildiği cihetle 

daire-i remiyede muktezi (lüzumlu) mefruşatın başka yerden celb ve 

tedariki zaruri olduğu beyanıyla muktezi eşyanın Karahisar’a karibeti 

olan Giresun kazası Ermenilerinin terk eyledikleri eşya meyanından bi’t-

tefrik (seçilerek) takdir olunacak fiat üzerine esmanı tesviye olunmak 

üzere irsali (gönderilmesi) talep olunur. İ’tasına müsaade buyrulması.  

Fi 9 Eylül Sene (1)331 (22 Eylül 1915) Vali Cemil   

 

Aşağıda bulunan ve incelenen 1918 tarihli belgeler Ermeni İsyanı 

sırasında çıkan yangın sonrasında Karahisar-i Şarki’de kullanılacak bina 

kalmadığını açıkça anlatmaktadır. Yangında hükümet konağı ve adliye 

binası dâhil hapihaneye varana kadar her şey yanmıştır.  

 

Elbette sivillere ait binalar da yanmış olduğundan ve devlet 

hizmetinin devamı için bina bulunamadığından bütün hizmetler 

Karahisara bir buçuk saat mesafede bulunan Tamzara köyünde bulunan 

bir binada verilmeye çalışılmıştır. Üstelik bu binanın üst katı okul 

olduğundan çocukların gürültüsünden çalışmak da zor olmuştur.   

 

Yapılan bütün araştırmalara rağmen ihtiyaca uygun bir bina 

Karahisar’ın merkezinde bulunamamıştır. Yangından az hasarla 

kurtulabilen bazı binalar da askeriyenin kullanımına verildiğinden 

Karahisar’da yeni bir bina inşa edilene kadar uzun süre bu şartlarda 

çalışılmıştır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.MB..HPS. Dosya No: 78, Gömlek No: 71, 

Tarihi: 29 Cemaziye’l-evvel 1336 (12 Mart 1918), Konu Özeti: 

Karahisar-ı Şarki Ermeni isyanından sonra Adliye memurlarının vazife 

yapacak bir mekânları kalmadığı ve müsait mekânların da askeriyenin 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1140 
 

işgalinde olduğundan, gerek Adliye memurları ve gerekse onlarla 

beraber nakledilecek hapishane için bir yer tedarik edilemediği. 

 
Sivas Vilayet-i Âlisine  

Fi 2 Şubat Sene 1334 

Karahisar-i Şarki kasabasında zuhur eden harikde (yangında) 

hükümet konağının muhterik (yanmasına) olmasından dolayı devair 

(resmi daireler) ve mahkeme-i adliye Tamzara karyesinde tedarik 

edilmiş ve üst katı mekteb olan hanenin alt kısmına nakledildiği vilayet-

i adliye müfettişliğinden bildirildiğinden ve şu hal bâdi-i mahazir (geçici 

bir sıkıntı) bulunduğundan bahisle mehakim ve devair-i mezkûrenin 

kasaba dâhilinde bir bina tedarikiyle nakli esbabının te’mini adliye 

nezaret-i celilesinden iş’ar kılınmış olmağla icabının icra ve inbası 

babında.    
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Hû 

Dâhiliye Nezaret-i Vekâlet-i Celilesi’ne 

Adliye ve Mezahib Nezareti Kalem-i Mahsusa Aded 28/156 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki kasabasında zuhur eden harikde (yangında) 

daire-i hükümet kâmilen ve mebani-i sairenin (diğer binaların) kısmen 

muhterik olmasından (yanmasından) ve şuabat-ı hükümet-i (hükümet 

daireleri, şubeler) isti’aba (bir araya toplamaya) kâfi bir bina 

bulunamamasından dolayı devair ve mehakime-i adliye kasabaya 

birbuçuk saat mesafede kâin Tamzara karyesinde tedarik olunan ve üst 

katı mektep olan hanenin alt kısmına nakil edilerek el-haletu-hazihi 

orada ifa-yı vazife edilmekte olduğu Sivas vilayeti adliye 

müfettişliğinden iş’ar edilmektedir. Kısm-ı fevkaniyenin (üst katının) bir 

mektep olması mahzuru sıbyandan ibaret bulunan talebesinin iyab ve 
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zehabından (gidip gelmesinden) mütevellid gürültü ile büsbütün 

tebarüz eden (belli olan) bir binanın kısm-ı tahtanisinde (alt katında) 

emr-i münif-i kaza ile iştigal edilmesi nezd-i alilerinde de rehin-i civane 

olamayacağından mehakime ve devair-i mezkûrenin kasaba dâhilinde 

bir bina tedarikiyle nakli hususunun vilayete emr u tebliği hususuna 

müsaade-i aliyye-i nezaret-penâhileri şayan buyurulmak babında emr ü 

ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

29 Kanun-i sâni 1334  

Adliye Nazırı Namına Müsteşar / Sadrazam 

 
Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 98690/155 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne  

Devletlü Efendim Hazretleri 

Mebani-i emiriye ve habishaneler idaresi müdiriyetinden 5 Şubat 

1334 tarihli ve 8247/77 numerolu tahrirat-ı aliye-i nezaret-penâhileri 

ariza-i cevabıdır. Tamzara karyesinde ifa-yı vazife eden Karahisar-i Şarki 
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memurin-i adliyesinin merkez livaya nakline mukaddemâ vilayet-i adliye 

müfettişliğinden dahi lüzum gösterilmesi üzerine bi’l-muhabere 

Ermenilerin harekât-ı isyane ve ihtilaliyesi esnasındaki harik-i azim 

dolayısıyla esasen kasabada müsaid bina kalmamış olmamakla beraber 

harikde (yangında) kurtulabilen emâkinden (yerlerden) işe yarayacakları 

da cihet-i askeriyenin taht-ı işgalinde bulunmasına binaen gerek 

memurin-i adliye gerek birlikte nakline lüzum görülecek habishane içün 

Karahisar’da filhal (hemen) mebani (bina) tedariki kabil olamayacağı 

mahal mutasarrıflığının iş’ar-ı cevabiyesinden anlaşılmış olmağla ol-

babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 16 Mart Sene 1334  

Sivas Vali Vekili Fazlı  

 
Adliye Nezaret-i Calilesi’ne  

7 Mayıs sene 1334 
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24 Kanun-i sâni Sene 1334 tarihli ve 28/156 numerolu tezkire-i 

aliyelerine cevabdır. Tamzara karyesinde ifa-yı vazife eden Karahisar-i 

Şarki memurin-i adliyesinin merkez livaya nakline mukaddemâ adliye 

müfettişliğinden dahi lüzum gösterilmesi üzerine teşebbüs olunmuş ise 

de kaza-i mezkûrede zuhur eden harik-i azim (büyük yangın) sebebiyle 

müsaid bina kalmamış ve harikden kurtulabilen emakinden işe 

yarayacakları da cihet-i askeriyenin taht-ı işgalinde bulunmuş olduğu ve 

kasaba derununda halen mebani (bina) tedariki kabil olamayacağı Sivas 

vilayetinden cevaben bildirildiği beyanıyla tezkere-i senaveri terkim 

kılındı efendim. 

 

Aşağıdaki belgede Karahisar-i Şarki’de 1912-13 tarihinde 

gerçekleşmiş olan yangının izini görmekteyiz. Belgede farklı tarihler 

bulunmaktadır. Bunların ilki yangının gerçekleştiği belirtilen 1912-13 

iken diğeri işlem yapılan 1922 tarihidir. Bu da göstermektedir ki yangının 

boyutu çok büyüktür ve telafisi de aradan geçen yıllara rağmen tam 

anlamıyla yapılamamıştır. 

 

Diğer önemli husus ise belgenin bir Bakanlar Kurulu Kararı 

olmasıdır. Bu kararda Müftü Asım Efendi’ye yangında zarar gören evinin 

yerine ev verilmesinin şartlarından bahsedilmektedir. 

 

Cumhuriyet Arşivi, Yer No: 30 18 1 1.5.24.16, Dosya No: 8-5,  

Konusu: 1331 yılında Karahisar-ı Şarki merkez sancağında meydana 

gelen yangından evi yanan Müftü Asım Efendi'ye emval-i metruke'den 

verilen evintemlik işlemlerinin çabuklaştırılması. 
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562 / Kararname 1760 

Üç yüz otuz bir senesinde (1912-13) Karahisar-i Şarki merkez 

livasında zuhûr eden harikde (yangın) haneleri muhterik olan (yanan) 

Müfti Asım Efendiye emval-i metrukeden verilmiş ianeye me’murin-i 

mahsusa tarafından umum meyanında mukaddemâ takdir edilmiş altı 

bin guruş kıymetin takdiri Müfti Efendi tarafından beytü’l-mâla tesviye 

edildiği takdirde kendisine temliki (mal sahibi etmek, birine mülk 

kazandırmak) muamelenin icrası mümkün olacağı maliye vekâletinin 4 

Şubat sene (13)38 (4 Şubat 1922) tarih ve 27881/412 tarihlü ve 24 Mart 

(13)36 tarihi ve Emlak-ı Emriyye Müdiriyeti 44419/1000 numerolu   

tezkirelerinde bildirilmiş ve halbuki evrak-ı muteferri’asıyla (bir köke 

bağlı, eklentiler) merbutu (ekli, bağlı) istid’a-namenin mütalaasından    

müsteban olunduğu ve hususuyla Müfti muma-ileyhin 

harikzedegâna (yangından zarar görenlere) verilmiş i’aneden   maaşa 

isâbeteden yüz elli liradan on beş lirasını alarak mütebakisi olan yüz otuz 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00222.jpg
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beş lirayı terk eylemiş ve bu suretle bedel-i mikdarının iki misillü tesviye 

edilmiş olduğundan mahallince ve hükümetçe füruht edilmiş (satılmış) 

emsaline tevkifan (uygun olarak) muamelesinin ikmali hakkında Maliye 

Vekâletine tevdii icra vekilleri heyetinin 15.8.(13)38 tarihli içtima’ında 

takrir etmiştir. 

(13)38/8/15 (15 Ağustos 1922) 

Sağdan Sola: 

Hariciye Vekâleti Vekili (Dışişleri Bakanı) 

Dâhiliye Vekâleti Vekili (İçişleri Bakanı) 

Adliye Vekâleti Vekili (Adalet Bakanı) 

Müdafa-i Milliye Vekili (Milli Savunma Bakanı) 

Şer’iye Vekili (Diyanet İşleri Başkanı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Allt Sıra: 

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti Vekili (Genel Kurmay Başkanı) 

Sıhhıye ve Muavenet-i İştimaiye Vekâleti Vekili (Sağlık ve Yardım 

Bakanı) 

İktisad Vekili (Maliye Bakanı) 

Nafia Vekâleti Vekili (Bayındırlık Bakanı) 

Mâarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) 

Maliye Vekili (Maliye Bakanı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

 

Belgenin asıl konusu ise şehrin onarımı için tahsis edilen 

ödenekten kalan kısmının da serbest bırakılmasıdır. Burada toplamda 

bir milyon liralık bir ödenekten bahsediliyor olsa da bu miktarın 

tamamının Karahisar’a harcanmış ve/veya harcanacak olan bütçeyi mi 

ihtiva ettiğinde açıklık yoktur. Ancak geri kalan otuz bin liradan 

bahsediliyor olması bir milyon liranın Karahisar için tahsis edilmiş ve 

önemli bir bölümünün harcanmış olduğu izlenimi vermektedir. 
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En önemlisi belgede Cumhurbaşkanının imzasının olmasıdır. 

Bundan önce yayınladığımız belgede 1912-13 yangınıyla ilgili olarak 

Bakanlar Kurulu Kararı bulunmaktaydı. Bu da göstermektedir ki 

Karahisar yangını boyutu nedeniyle çok tahribat vermiştir. Bu nedenle 

de sorunun çözümü için üst düzeyde ilgi gösterilmiştir. 1923 tarihinde 

yangınzedeler için kanun bile çıkarılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Cumhuriyet Arşivi, Yer No: 30 18 1 1.12.74.10, Dosya No: 137-

65,  Konusu: Karahisar-ı Şarki kasabasında Ermeniler tarafından 

yakılan evlerin tamiri için ödenek tahsisi. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0013.jpg
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Kararname 

Karahisar-i Şarki kasabasında Ermeniler tarafından yakılmış olan 

hanelerin inşası içün otuz bin lira tahsisi hakkında vukuu bulan müracaat 

üzerine tadkikat-ı lâzıme (gerekli araştırma) bi’l-icra ahval-i harbiye 

(savaş vaziyeti) olmasıyla harab olan meskenin tamir ve inşasını 

te’minen 3 Şubat sene (1)339 (3 Şubat 1923) tarih ve 319 numerolu 

kanun ile mahsus bir milyon liralık tahsisattan bakiyye (geri) kalan otuz 

bin liranın işbu ihtiyaca tahsisi Maliye Vekâleti Celilesinden Muhasebe-i 

Maliye Müdürüne 3 Şubat sene (1)341 (3 Şubat 1925) tarih ve 5/316 

numerolu tezkiresiyle iş’ar kılınmıştır. Keyfiyet icra vekilleri heyetinin 

5/2/(1)341 (5 Şubat 1925) tarihli içtimaında lede’t-tezekür 

(zikredildikde) mebaliğ-i mezbûrdan on beş bin lirasının vilayet-i 

mezkûra ihtiyacına tahsisi ve i’tası takrir etmiştir. 

5/2/(1)341 (5 Şubat 1925) 

Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi (Mustafa Kemal Atatürk) 

 105 

                                                           
105 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/05/20/tarihte-karahisar-

i-sarki-yanginlari-ve-sonrasinda-yasananlar/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/05/20/tarihte-karahisar-i-sarki-yanginlari-ve-sonrasinda-yasananlar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/05/20/tarihte-karahisar-i-sarki-yanginlari-ve-sonrasinda-yasananlar/
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25.BÖLÜM 

ERMENİ NÜFUSUNA AİT BİLGİLER 
 
 Bu bölümde Osmanlı’nın özellikle Anadolu’nun muhtelif 
yerlerinde yaşanan Ermeni nüfuuna ait bilgiler verilecektir. 1835 yılında 
yapılan ve sadece erkeklerin sayıldığı nüfus sayımı sonuçlarına göre 
Anadolu ve Rumeli’de 4.000.000 civarında erkek nüfus mevcuttu. 
Bunun 2.100.000’ü Müslüman, 400.000’i de Hristiyan olmak üzere 
2.500.000’i Anadolu’da; 800.000’i Hristiyan 500.000’i Müslüman bir 
kısmı da Yahudi ve Kıpti olmak üzere 1.500.000’i Rumeli’de yer 
almıştır.106  

Ermeni meselesinin ciddi bir sorun teşkil etmesiyle birlikte Sivas 
vilayetinde 1893’de kapsamlı bir şekilde Ermeni nüfusunun sayımı 
yapılmıştır. Ermenilerin nüfusların olduğundan fazla göstermeye 
çalıştıkları bilindiği için sayım komisyonlarına Ermeni görevliler de 
alınarak sonuçların şaibeden uzak olması amaçlanmıştır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.DH.. Dosya No: 6, Gömlek No: 90, 
Tarihi: 14 Safer 1311 (27 Ağustos 1893), Konusu: Sivas dahilinde 
Ermeni memurların da vazife aldığı Ermeni nüfusunun tahriri işinin 
sıhhatli bir şekilde tamamlandığı. 

 
                                                           
106 Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Osmanlı Devleti’nde Ermeni Nüfusu, Makale, s-2     
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Cevap. 13 Temmuz Sene (1)309 vilayetin tahrir-i nüfusunun enâ-

yı icrasında tahrir komisyonlarında her kazanın belediye meclisinden 

Ermeni a’za dahi bulundurularak ve dahil-i daireler olan mahalle ve 

karyelere giderek nüfus-ı mevcudenin tahrir edildiği ve daha tahriri icra 

olunmadık kalmadığı gibi nüfus vukuatı dahi tahrirden sonra 

yürüdülmekde bulunduğu ve bu tahrirde de gerek İslam ve gerek 

Ermeni kayıdları şüpheden varesde olub sıhhat nazarıyla bakılmakda 

olduğu ve vilayetin Ermeni nüfus-ı zükur ve inasının mecmu’ (toplam) 

yüzonyedibindört-yüzseksenyedi (117.487) adetden ibaret idiğü 

mahallinden alınan cevablar üzerine ma’ruzdur. 

 Fi 15 Ağustos Sene (1)309  

(Sivas Valisi) Halil    

Haziran 1895’de İngiliz askeri konsoloslarından William Everett 

tarafından çeşitli kaynaklardan derlenerek bir harita ile birlikte İngiliz 

Hariciye Nezaretine takdim edilen bir raporda 6 vilayet yanında buralara 

bağlı sancakların nüfuslarına dair rakamlar verilmiştir. Buna göre 

Şebinkarahisar’da 105.420 Müslüman, 20.805 Ermeni ve 19.153 diğer 

milletlerden insanların yaşadığı ifade edilmiştir.107  

1895 yılında Erkan-ı Harbiye Dairesi günümüzdeki karşılığı ile 

Genel Kurmay Başkanlığı bütün  vilayet, sancak, kazalar ve köylerde 

bulunan Müslüman, Ermeni ve diğer milletlerden ne kadar yaşayan 

varsa hepsinin kısa ve öz olarak gösterildiği bir çizelge hazırlanmasını 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Sicil Dairesinden talep etmiştir. 

 

Hazırlanan listelerin vilayet salnamelerinden yararlanılarak 

hazırlanmış olmasını yeterli bulmayan bu arada bazı eksiklikler tespit 

eden Genel Kurmay bu eksikliklerin giderilmesini istemiştir. Genel 

                                                           
107 Nazım Kuruca, makale, Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 
Şebinkarahisar Belediyesi, 30 Haziran- 1 Temmuz 2000, s- 140  
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Kurmayın hareket noktası güvenlik ve asayiş için bu çalışmanın faydalı 

olacağı şeklindedir.  

 

Çalışmanın sonucu hakkında yazışmalarda bilgi olmamakla birlikte bu 

bilgileri içeren bir defterin bulunduğu anlaşılmaktadır.     

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 535, Gömlek No: 16, 

Tarihi: 17 Ca 1313 (5 Kasım 1895), Konusu: Ermenilerin bulunduğu 

vilayetlerde nüfus tesbiti yapılması. 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine Tezkere 

17 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 ve fi 24 Teşrin-i-sâni Sene 1311 (5 Aralık 

1895) 

Ermenilerin ahval-i cinaye-i ikaına mütecasir ve müheyya 

oldukları şehir ve kasabalarda muhafaza-i asayiş içün cihet-i askeriyece 

tedabir-i lazıme ittihazından geri durmamakta ise de iş bu mahallerdeki 

nüfus-ı İslâmiye ile Ermeni vesair milel-i Hıristiyaniye hakkında vilayet 
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salnamelerinden izahat-ı kâfiye ahz olunamadığı cihetle tedabir-i 

muttehaza-i mezkûrenin icab-ı maslahata derece-i muvaffakiyetini 

takdire medar olmak içün Ermeni sakin olan vilayet ve liva ve kazaların 

merkezleriyle kazlar kurasının umumunda ne kadar İslam ve Ermeni ve 

milel-i saire nüfus bulunduğunu müşir-i mücmel (kısa ve öz) bir defterin 

elde bulunmasına luzum-ı kavi görüldüğü beyanıyla icra-yı icabı taraf-ı 

vâlâ-yı ser-askeriyeden alınan tezkerede gösterilmiş olmağla öyle bir 

defterin serian tanzim ettirilerek irsâline himmet.   

 
Hû 

Umur-ı Erkan-ı Harbiye Dâiresi Dördüncü Şubesi 1647 

Maruz-i çaker kemineleridir ki 

Ermenilerin ahval-i cinaiye ikasına mütecasir ve müheyya 

oldukları şehr ve kazalarda mahfuzen intizam ve asayiş içün cihet-i 

askeriyece tedabir-i lazıme ittihazından geri durulmamakta ise de iş bu 

mahallerdeki nüfus u İslamiye ile Ermeni ve sair milel-i Hıristiyane 

nüfusu hakkında vilayet salnamelerinden izahat-ı kifaye ahz 

olunamadığı cihetle tedabir-i müttehaze-i mezkurenin icab-ı maslahatın 
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derece-i muvaffakiyetini takdire medar olmak içün Ermeni sakin olan 

vilayet ve liva ve kazaların merkeziyle kazaların havi olduğu kuranın 

(köylerin) umumunda ne kadar İslam ve Ermeni ve milel-i saire nüfusu 

bulunduğunu müşir mücmel (kısa öz bildiren) bir defterin elde 

bulunmasına lüzum-ı kavi görüldüğü beyanıyla ber-vech-i muharrer 

daire-i aidesinden serian bi’t-tanzim daire-i askeriyeye ısra ve i’tası 

hakkında iktiza-yı halin ifa buyurulması hususunun huzur-ı sâmi-i 

sadâret-penâhilerine izbârı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi’nden 

(Genel Kurmay Başkanlığı) ifade kılınmış olmağla ol-vechile icabının icra 

ve inba buyurulması merhun-ı müsaade-i seniyye-i daver-i 

efhamileridir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 16 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 ve fi 23 Teşrin-i-evvel Sene 1311  

Ser-asker Bende Rıza     

 
 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 
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29 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 ve fi 4 Kanun-i-evvel Sene 1311 (17 

Aralık 1895) 

23 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 tarihli ve 2739 numerolu tezkere-

i devletlerine cevaptır. İrsal olunan defterde vilayet-i şâhâneden bir 

kısmının nüfusu hiç gösterilmemiş ve gösterilenlerin de bazılarının bir 

takım kazaları meskûtun anh (eksik) bırakılmış olduğundan melfuf 

pusulada muharrer (yazılı) kazaların ikmaliyle beraber umum vilâyet-i 

şâhânedeki Ermeni nüfusuyla nüfus-i İslamiye ve saireyi birlikte gösterir 

ve evvelki nümuneye muvafık diğer bir defterin tanzim ve irsali taraf-ı 

vâlâ-yı ser-askeriden cevaben iş’ar kılınmış olmağla serian mucibince 

icabının icrasına himmet buyurulması siyakında tezkere.   

Bâ işâret canib-i müsteşâri 

 
Hû 

Umur-ı Erkan-ı Harbiye Dâiresi Dördüncü Şu’besi 2206 

Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

23 Cemaziye’l-ahir Sene 1313 tarih ve binikiyüzyetmişbir 

numerolu tezkire-i samiye-i sadâret-penâhileri cevabıdır. Ermeni dahi 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1155 
 

sakin olan vilayet ve liva ve kazaların merkezleriyle kazalar kurasının 

umumunda ne kadar İslam ve Ermeni ve milel-i saire bulunduğunu havi 

olarak sicil-i nüfus idare-i umumiyesince bi’t-tanzim irsak buyurulan 

defterin suret-i tertibi maksuda muvafık görülmüş ise de vilayet-i 

şâhâneden bir kısmının nüfusu hiç gösterilmemiş ve gösterilenlerin de 

bazılarının bir takım kazaları meskûtun anh (eksik) bırakılmış (hakkında 

bir şey belirtilmemiş) olduğundan salifü’z-zikr defterin leffen takdim 

kılınan pusulada muharrer noksanlarının ikmaliyle beraber umum 

vilayet-i şâhânedeki Ermeni nüfusuyla nüfus-ı İslamiye ve saireyi birlikte 

gösterir bir defter gönderildiği halde daire-i askeriyece daha faideli 

netice istihsal olunacağı cihetle bu matlaba (istenilen şeye) göre evvelki 

defter numunesine muvafık olarak diğer bir defterin mezkûr sicil-i nüfus 

idare-i umumiyesince tanzim ettirilerek daire-i askeriyeye irsal 

buyurulması hususunun huzur-ı sâmi-i hidiv-i efhamilerine izbârı Erkan-

ı Harbiye-i Umumiye Dairesinden ifade kılınmış olmağla ol-vechile ifa-yı 

muktezası merhun-ı müsaade-i aliye-i daver-i efhâmileridir. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 27 Cemaziye’l-ahir Sene 1313 ve fi 2 Kanun-i-evvel Sene 1311 815 

Aralık 1895)  

Ser-asker Bende Rıza   
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Taraf-ı Vâlâ-yı Ser-askeriye  

Fi 25 Recep Sene 1313 ve fi 30 Kanun-i-evvel Sene 1311 (11 Ocak 1896) 

Umum vilayet-i şâhânedeki nüfus-ı İslamiye ile milel-i saire 

nüfusunu birlikte gösterir defterin gönderilmesi hakkında varid olan 27 

Cemaziye’l-ahir Sene 1313 tarihli ve 2206 numerolu tezkere-i âliye-i ser-

askerileri Dâhiliye Nezaret-i Celilesine lede’l-tebliğ ol-babda tanzim ve 

irsal olunan defter nezaret-i müşarün-ileyhanın fi 22 Receb Sene 1313 

tarih ve 3457 nımerolu tezkeresiyle maan ve leffen su-yi samilerine 

tesyar kılınmış olmağla ol-babda. 

Bâ-işâret canib-i müsteşâri  

 
Taraf-ı Vâlâ-yı Ser-askeriye Müsta’cildir (aceledir) 

Fi 23 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 ve fi 2 Teşrin-i-evvel 1311 (11 Kasım 

1895) 

16 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 tarihlü ve 1647 numerolu 

tezkere-i aliye-i se-askerilerine cevabdır. Ermeni dahi sakin olan vilayet 
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ve liva ve kazaların merkezleriyle kazalar kurasının umumunda ne kadar 

İslam ve milel-i saire bulunduğunu havi sicil nüfus idare-i umumiyesince 

tanzim ettirilen defter leffen savb-ı vâlâ-yı şehriyârilerine irsal 

kılınmağla irade efendimindir. 

Emr canib-i müsteşâri mucebince / arz olunacaktır  

2739/ 22 Ca Sene 1313   

 
Hû 

Daire-i Umur-ı Dâhiliye Mektûbi Kalemi Aded 7239 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sâdaret-penâhiye 

Ermeni sakin olan vilayet liva ve kazaların merkezleriyle kazalar 

kurasının umumunda ne kadar İslam ve Ermeni ve melil-i saire 

bulunduğunu müşar-ı taraf-ı vâlâ-yı hazret-i ser-askeriye göndermek 

üzere tanzim ve takdimi 24 Teşrin-i-evvel Sene 1311 tarihlü tazkere-i 

samiye ile emr ü iş’ar olunan defter-i sicil lüzumu irade-i umumiyece 

bi’t-tanzim leffen takdim kılınmıştır. Ol-babda emr ü ferman hazret-i 

veliyyül emrindir.  

Fi 23 Cemaziye’l-evvel Sene 1313 ve fi 30 Teşrin-i-evvel Sene 1311 (11 

Kasım 1895) 

Nazır Umur-ı Dâhiliye Bende   
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 Yukarıda belirtildiği üzere 1893’de yapılan sayım sonucuna göre 

Sivas’da erkek ve kadın olarak 117.487 Ermeni bulunmaktadır. Aşağıda 

kimlik bilgileri verilen belgenin içeriğinde belirtilen ayrıntılı nüfus sayımı 

sonuçlarına göre ise Ermeni nüfusunun erkek ve kadın toplamı olarak 

140.908’e ulaştığı anlaşılmaktadır.  

 ERKEK KADIN 

MÜSLÜMAN 401.810 175.974 

RUM 22.377 19.492 

ERMENİ 62.701 58.207 

KATOLİK 5.574 1.622 

YAHUDİ 303 111 

PROTESTAN 1.304 1.347 

KİBTİ (ROMAN) 950 770 

           TOPLAM: 948.374 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.DH.. Dosya No: 10, Gömlek No: 42, 

Tarihi: 26 (Za) 1315 (18 Nisan 1898), Konusu: Canik Sancağı'ndaki 

İslam, Rum, Ermeni, katolik, protestan ve Kıbti-i gayr-i müslim 

nüfuslarının mikdarları. 
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Samsun’un Kadıköyü 

HANE (EV) İNAS (KADIN) ZÜKÛR (ERKEK) 

254 703 690 

 

Karye-i mezkûrda milel-i muhtelife bulunmayub işbu nüfus Rum 

ahalisinden ibaret idiğü ve bâlâyı (yukarıdaki) cedvelde de münderiç 

bulunduğu tasdik olunur.  

Fi 6 Nisan Sene (1)314 (18 Nisan 1898) 

 Aşağıdaki Sivas ve Trabzon eyaletlerinin nüfus durumları 

okunarak tablo halinde yazılmıştır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 33, Gömlek No:  50 , Tarihi: 6 

R 1327 (27 Nisan 1909), Konusu: Adana, Ankara, Erzurum, Bitlis, Halep, 

Diyarbekir, Sivas, Trabzon, Mamuratülaziz ve Van vilayetlerinde 

mevcut nüfusun ırk ve din itibariyle miktarını gösterir cetvel. 
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Trabzon vilayeti tahrir-i reside-i hitam olmuştur. 
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 Bu bazı vilayetlere ait nüfus durumları bir tabloda verimiştir. Bu 

tablonun Osmanlıcası da daha anlaşılır olması için transkripte edilerek 

yeniden hazırlanmıştır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 33, Gömlek No: 53, Tarihi: 06 

Rebiü’l-ahir 1327 (27 Nisan 1909), Konusu: Erzurum, Bitlis, Van, 

Diyarbekir, Harput, Sivas, Halep ve Adana vilayetlerinin müslim ve 

gayrimüslim nüfus miktarını gösterir cetvel. 
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Mecmu’-i Nüfus Zükûr ve İnas 

 

 

Osmanlıca çizelgeye göre hazırlananan üstteki tabloda 

toplamlarda hatalar bulunmaktadır.  Katolik ve Protestan kısmında bir 

karalama yapılmış ise de burada 10.305 yazılı olduğu karalamanın 

altında görülmektedir. Ayrıca bu rakam yekün kısmında hesaba dahil 

edilmiştir. Öte yandan sonradan ekleme yapılmış olan 292 ecnebinin 

nereye ait olduğu da tam olarak belli değildir. Aşağıdaki tablo ise 

yeniden yapılan hesaplama neticesinde hazırlanmıştır. 
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Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 33, Gömlek No: 54, Tarihi: 06 

Rebiü’l-ahir 1327 (27 Nisan 1909), Konusu: Ermenilerin yoğun olarak 

bulundukları dokuz Anadolu vilayetindeki nüfus miktarını gösterir iki 

cetvel. 

Ayrıca belirtilmediği için tablolardaki nüfus miktarlarının kadın 

erkek toplamları olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 
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Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 33, Gömlek No: 57, Tarihi: 06 

Rebiü’l-evvel 1327 (27 Nisan 1909), Konusu: Türkiye'de ve dünyanın 

diğer ülkelerindeki Ermeni nüfus miktarını gösterir liste. 
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Hû 

Tahrir kaleminden alınan bu makule tahkikat-i saire mucebince 

Ermenilerin memalik-i mahrusada olan nüfuslarının mikdarı beyan 

olunur. Bazı eyalat (vilayetler) ve elviyenin (sancakların) nüfus tahrir-i 

cedidi (yeni nüfus sayımı) üzere vaz’ olunmuştur. Tahriri hitam 

bulmayan (bitmeyen) yerlerin nüfusu dahi tahrir-i atik (eski sayım) ve 

tahkikat-ı saire üzere tahminidir. 

Mecmu’-ı (Toplam)  Nüfusun Mikdarı 

Van maa Hakkari 87.472 

Erzurum 99.017 

Bitlis   108.308 

Dersim  13.050 

Sivas 111.852 

Ara Toplam  419.753 

Trabzon 42.099 

Mamuretü’l-aziz (Elazığ) 91.290 

Diyarbekir 45.291 

Ankara  73.483 

Ara Toplam 671.916 

Adana 30.360 

Haleb   53.433 

Ara Toplam  755.709 

Zor Sancağı 49 
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Musul Eyaleti  58 

Bağdad Vilayeti  415 

Suriye  1.144 

Kudüs sancağı 849 

Ara Toplam 758.124 

Konya  8.500 

Kastamonu  5.564 

Aydın  13.827 

Hüdavendigâr (Bursa) 47.659 

Karasi  7.766 

İzmid 37.479 

Ara Toplam 877.919 

Der-saadet 149.590 

Şehr Emaneti Dairesi 1.425 

Kaza-yı Erbaa  2.204 

Rum İli Vilayatında Müteferrik 16.504 

Cezayir Bahr-i Sefid 73 

Toplam 1.047.713 

Hû 

Ermenilerin Mecmu’-ı Nüfus Mevcudeleri 

Kahire Gazetesinde münderiç bir fıkraya nazaran; 
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Memalik-i Osmaniye’de 2.525.525 

Rusya’da 1.381.620 

İran 54.685 

Avusturya ve Macaristan 23.475 

Bugaristan 9.250 

Romanya 13.200 

Hind-i Biritanya, Afganistan, Habeş, Fransa, İtalya, 

İngiltere, Amerika  

30.000  

Toplam 3.037.755 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb, Dosya No: 73, Gömlek No: 44, 

Tarihi: 16 Za 1333 (25 Eylül 1915), Konusu: Sivas merkeziyle merkeze 

bağlı köylerin Ermeni nüfusu ile sevk edilen ve kalanların miktarını 

gösteren cetvel. 

 
       Nüfus İnas

 Nüfus Zekûr Toplam 

Sivas mahalleleriyle merkez 

kazasına mülhak Ermeni nüfus 

miktarı 

13.284 13.611 26.895 

Sivas mahalleleriyle merkez 

kazasına mülhak karadan sevk 

miktarı 

11.590   9.806 21.446 

Bakaya kalması lazım gelen   1.694   3.755   5.449 
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Fi 12 Eylül (1)331 (25 Eylül 1915) 

 
 

Merkez vilayet-i celilelerinde icra edilen tahkikat ve tahimine 

göre üçbindokuzyüzkırk (3.940) hanede onbinikiyüzellisi (10.250) zükûr 

onbindokuzyüzotuzaltısı (10.936) inas olmak üzere mevcud 

yirmibirbinyüzseksenaltı (21.186) Ermeni nüfusdan üçbinsekiz-

yüzkırkyedi (3.847) hanede dokuzbinotuzikisi (9.032) zükûr onbindört-

yüzotuzu (14.130) inas ki cem’an ondokuzbindörtyüzatmışiki (19.462) 

Ermeninin sevk olunduğu ve dokuzyüzyirmidokuz (929) Ermeni nüfus 

zükûr Ermeninin amele taburlarıyla inşaat, sanayi, nakliye, bölüklerinde 

ve menzil kolunda müstahdem asker bulundukları tahkik kılınmış ve 

mütebaki doksandört (94) hanede ikiyüzseksendokuzu (289) zükûr 

beşyüzaltısı (506) inas olmak üzere yediyüzdoksanbeş (795) nüfus henüz 

sevk edilmemiştir.  

 

Burada kalan iş bu yediyüzdoksanbeşnefer Ermeniden 

üçyüzellibeşinin onüç yaşından dun sinde (aşağı yaşta) zükûr ve inas 

çocuklar ve üçyüzbeşinin de onüç yaşından efzun (fazla) kadınlardan 

ibaret olub onüç yaşından efzun sininde (fazla yaşında) bulunan erkek 

Ermeni nüfus-ı mecmu’unun yalnız yüzotuzbeş adedden ibaret olduğu 

anlaşılmış ve her birinin ne suretle terk edilmiş oldukları rakamları 

hizasına şerh ve tafsil edilmiş (açıklanmış) olduğunu mübeyyin izahat-ı 
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lazımeyi cami ber-vech bila-tertib ve tanzim olunan işbu iki cetvel 

manzur-ı devletleri olmak üzere arz ve takdim kılınmıştır ferman.  

Fi 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)331 (26 Ekim 1915)   

 

 
Hû 

Sivas Vailayeti Mektûbî Kalemi 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

Şeref-varid olan 5 Teşrin-i-evvel Sene (1)331 tarihli şifre 

telgrafname-i âli-i nezaret-penâhilerine cevaptır. Vilayet dahilinde 

evvelce serkeş (isyancı) olan Ermenilerle bunlardan ne kadarının sevk 

edildiğini ve ne mikdarının alıkonulduğunu mübeyyin mahallerinden 

celb edilmiş defatir merkez vilayete aid defterle beraber leffen takdim 

kılınmıştır. Erbaa kazasına aid cedvelde derununda takdim olunacaktır. 

Alıkonulduğu mezkur cedvellerde münderiç olanlardan memleketin 

ihtiyacı nisbetinde zanatkârlarla kimsesiz olmalarından dolayı şayan-ı 

i’timad zevata evladlık olmak üzere tevzi’ edilenlerden maadasının pey-
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der-pey sevk edilmekde olduğu arz olunur ol-babda emr ü ferman 

hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 25 Zilhicce Sene (1)333 ve fi 21 Teşrin-i-evvel Sene (1)331 (3 Kasım 

1915)  

Sivas Valisi  

Arşiv Fon Kodu: DH. EUM, 2. Şb. Dosya No: 68, Gömlek No: 84, 

Tarihi: 15 Eylül 1331 (28 Eylül 1915), Konusu: Sivas’dan Cizre’ye sevk 

edilen ve şu an sevke hazır Ermenilerin miktarı. 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi 

Mahreci Sivas 

C (cevap). 3 Eylül Sene (1)311 

1-Merkez ve mülhakattan (bağlı yerlerden, kazalardan) şimdiye kadar 

Cizre’ye yüzotuzaltıbinseksendört (136.084) nüfus Ermeni sevk 

edilmiştir. 

2-El-yevm derdest-i sevk (sevke hazır) altıbinellibeş (6.055) nüfus 

mevcuddur. 

3-Yollarda kırk nüfus Ermeni vardır; veche-i azimetleri Malatya tarikiyle 

Cizre’dir, efendim. 

Fi 15 Eylül Sene (1)331 (28 Eylül 1915) 

Vali Muammer108 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 497, Gömlek No: 35, Tarihi: 

31 Te 1331 (13 Kasım 1915), Konusu: Sivas dahilinde alıkonulan Ermeni 

miktarına ve saireye dair. (Sivas) 

                                                           
108 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-275 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Mahreci Sivas 

Numru beş 9 Teşrin-i-sani Sene (1)331 Vilayet dahilinde 
sekizbinyüzkırkdört (8.144) Ermeni alıkonulmuştur. Bunlardan bir kısmı 
sanatkârdır. Diğerleri ahaliye tevzi’ idilen çocuk ve kadınlardan ibarettir. 
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Derdest sevk edilen dörtyüzelli (450) Ermeni vardır. Birinci maddede 
münderiç eşhasdan fazla olanların da sevki mukarrerdir 
(kararlaştırılmıştır) efendim.  

Fi 31 Teşrin-i-sani Sene (1)331  

Sivas Valisi Muammer  

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 517, Gömlek No: 61, Tarihi: 

11 Nisan 1332 (24 Nisan 1916), Konusu: Sivas vilayeti dahilindeki 

Ermeni miktarına dair. (Sivas) 

 

Dahiliye Nezaretine 

Cevap. 9 Nisan Sene (1)331 numero dört. Yerli Ermenilerden 

ekserisi kadın ve çocuk olmak üzere vilayet dahilinde sekizbinyüzotuz 

(8.130) nüfus ibka edilmiştir (yerinde bırakılmıştır). Muharrer (yazılmış) 

aharden (başka yerden) gelerek olarak bırakılan ve muharrer kadın ve 

çocukdan ibaret olub ashab-ı namusa tevzi’ edilen (güvenli kişilere 
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dağıtılan) binikiyüzellisekiz (1.258) nüfusdan ibarettir. Mahal-i mezbura 

gitmek üzere yolda Ermeni yokdur efendim.  

Fi 11 Nisan Sene (1)332 (24 Nisan 1916) 
Vali Muammer 
 
 Üstteki belgelerden de anlaşılacağı gibi Sivas’dan sevk (tehcir) 
edilen Ermenilerin miktarı Sivas’daki Ermeni nüfusuna yakındır. Ancak 
bunların bir kısmı Erzurum ve Erzincan taraflarından gelenlerdir.   
 

 Sivas’a nakledilenler sadece Ermeniler değildir. Savaş ortamında 
Ermenilerden zulüm gören savaşta eşini, babasını kaybeden kadın ve 
çocuklarda Sivas’a nakledilerek korunmalarına çalışılmıştır. 
 

“Erzurum ve yöresinden Sivas iline gelen sığınanlar Suşehri, Zara- 
Koçhisar yoluyla Sivas’a gelmektedirler. Tokat yolu ile Çorum yönüne 
gönderilecekler Suşehri-Koçhisar-Niksar yolu ile Tokat'a gönderildikleri gibi 
Alucra yönünden Karahisar’a gelenler de Kayseri'ye gönderileceklerine göre 
Refahiye yolu ile Çorum ……..bakımından Mesudiye-Reşadiye-Niksar yolu ile 
gönderilmektedir. Geçilen yollar ve gönderme yollarında kurulmuş beslenme ve 
muayene merkezleri ve askerlerce kurulmuş sağlık kuruluşları yardımı ile bölge 
gönderme işleri düzgün ve aralıksız yapılmış ve özellikle değişik yerlerde kurulan 
aşı merkezlerinde şimdiye kadar 150.000 kişi çeşitli hastalıklardan korunmak 
suretiyle sağlık durumları iyi ve güvenceli bulundurulmuştur. Sivas ilinin Tokat -
Amasya livaları yerleştirme bölgesi içinde bulunmakla beraber şimdiye kadar 
Sivas’a gelen sığınanların toplamı 300.000’i geçmiş olması ve bunların tümünün 
3’ncü Orduya harekât merkezi olan iç illerde yerleşme ve beslenmeleri sağlana-
mamış dolayısıyla bunlardan çeşitli tarihlerde “144.964” kişi Çorum-Yozgat-
Kayseri-Niğde-Kırşehir-Konya yönlerine gönderilmiş ve geri kalanları Sivas ili 
içindeki yörelere yerleştirilmek üzere dağıtılmak işiyle uğraşılmıştır. Şimdiye 
kadar bunlara “8.637” ev verilmiş olup evvelce kiraya bağlanan 2.154 evin 
kiralan kaldırılarak sığınanlara dağıtılması kararlaştırılmıştır. 
 

Sığınanlar arasında dul kadın kimsesiz çocuklar ve yetimler valilikçe 
değişik yerlerde kurulmuş ve sonraları genişletilen sanat okulları ile kimsesizler 
yurtlarına yerleştirilerek halıcılık, dokumacılık, bezcilik, terzilik ve erkek çocuklar 
da demircilik marangozluk, terzilik ve buna benzer sanaat öğretilmekte ve bu 
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konuda Bakanlığımızca da mali kurumlara para yardımında bulunulmaktadır. 
Sivas. Yenihan, Tokat, Amasya, Merzifon ve Zile’de birer süt evi ve sığınanlar 
hastanesi ve sığınanlar mutfağı kurulmuş, sığınan yoksul ve güçsüz olanlara sıcak 
ve etli yemek dağıtımı güvence altına, alınmıştır”.109 
 
 Görüldüğü gibi Sivas, savaş yıllarında önemli görevlen üstendiği gibi 
birde vilayet dahilindeki Ermeni fesatçılarının meydana çıkardığı olaylarla 
uğraşmak durumunda kalmıştır. Gün geçtikçe Sivas’dan gelip geçen ve 
barınanların sayısı da artmıştır. Yaşananlar nedeniyle kimsesiz kalan 
Ermeni kadın ve çocukları da Müslümanlardan ayrı tutulmayarak aynı 
özen onlara da gösterilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 562, Gömlek No: 85, Tarihi: 
16 A 1333 (16 Ağustos 1917), Konusu: Sivas'daki muhacir, mülteci, 
Rum ve Ermeni eytamının mikdarına vesaireye dair. (Sivas) 

 

 

                                                           
109 Askeri Tarih Dergisi, Sayı 81, Genel Kurmay Basımevi Aralık 1982 Ankara, 
Belge No 1845, s-231 
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Dahiliye Nezaretine 

Cevap 19 Temmuz Sene (1)333 şifre dört Dahili vilayetde 

muhacir ve mülteci ve Rum ve Ermeni eytamı (yetimleri) olarak cem’an 

dörtbinyüzonbeş (4.115) nüfus mevcuddur. Bunlardan ikibinotuzikisi 

(2.032) zükûr (erkek) ve binyüzellibiri (1.151) inas (kadın) müslim 
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altıyüzondokuzu (619) zükûr ve üçyüzüçü (303) inas gayr-i müslim 

eytamıdır. Yedi yüz atmış yedi zükûr üçyüzyetmiş (370) inas ve gayr-i 

müslim ikiyüzondört (214) zükûr ve atmışsekiz (68) inas daru’l-eytamları 

müessesat-ı hacca askeriyede ikame-i iaşe eylemektedir. Müslim 

eytamından binikiyüzatmışbeş (1.265) zükûr ve yediyüzseksenbir (781) 

inas ve gayr-ı müslim vardır. Dört yüzbeş (405) zükûr ve ikiyüzkırkbeş 

(245) inasın haricde ve ashab-ı hayr nezdinde bulunanlar tahkikat ve 

muhaberat-ı cariyye üzerine maruzdur. 

 

Fi 16 Ağustos Sene (1)333 (16 Ağustos 1917)  

Vali Necmi  

 

 

Aydın, İzmir, Denizli, Manisa ve Bergama Bölgelerindeki Nüfus Yapısı 
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110 Türkiye Genelindeki Nüfus Yapısı 

 Dikkat edilirse Ermeniler bulundukları bütün bölgelerde 

azınlıktadır. En yoğun oldukları bölge Adana taraflarıdır. Birinci Dünya 

Savaşı’da buralar Fransızlar tarafından işgal edildiğinde Fransızlar 

Ermenilere Fransız askeri üniforması giydirerek Mersin limanına 

çıkartmışlardır.  

 Bu bölgede 1909’da Adana isyanı da yaşanmış olup, Ermeniler 

Müslümanlara çok eziyet etmiştir. 

                                                           
110 Vital Cuinet: Seyyah, Fransız Coğrafyacısı ve Oryantalist, 1880-1892 yılları 
arasında 12 yıl süreyle “Düyun-ı Umumiye Meclisi İdaresi”nde Genel 
Sekreterlik yapmıştır. Bu süre içinde Anadolu’yu dolaşarak notlar almış ve ‘La 
Turquie d’ Asie’ adıyla 5 ciltlik bir kitap yayınlamıştır. 
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Üstte Sivas ve Trabzon’da Müslüman ve Ermeni ve Rumların 

Mukayesesi 

Aşağıda bulunan şifreli telgrafın bazı kısımları okunamamıştır. 

Ancak 1919 yılında halen Sivas’da bakıma muhtaç muhacirlerin olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 548, Gömlek No: 37, Tarihi: 

16 Ma 1333 (16 Mayıs 1919), Konusu: Karahisar mutasarrıfının 

kazadaki muhacir, mülteci, Rum ve Ermeni nüfusu hakkında verdiği 

bigiler. (Karahisar) 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
Mahreci Karahisar  
Fi 16 Mart Sene (1)333 22 Cemaziye’l-evvel (1)335 (16 Mart 1917) 

Numru dörd Cevap: 14 Şubat Sene (1)332 ve 46 numero. Livada 
yüzonüç (113) nüfus muhacirin-i müselleme (doğruluğu tasdik edilmiş) 
yirmidört (24) nüfus merhum (vefat etmiş) Müslümanlarından 
yediyüzonsekiz (718) nüfus …….Ermeni mevcut olub bunlardan başka 
…………cerideye karib olduğundan dolayı çıkarılarak buraya gönderilen 
Rumlardan erkeksiz yüz …….inas ve babasız yüzbir (101) nüfus ve kör 
bulunduğu   
Fi 15 Muharrem Mutasarrıf Şevket  
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26.BÖLÜM 

ERMENİLERİN TEHCİRE TABİ TUTULMALARI 

 

Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devleti’nin savaşa 
girmesiyle Ermeni komitaları, yıllardan beri yaptıkları hazırlıkların 
neticesi olarak ülke çapında müslümanlara karşı sistemli şekilde 
harekete geçmişlerdi. Komitacıların savaş esnasında yapmayı 
planladıkları eylemleri şu şekilde özetlemek mümkündür. 
 
1-Askere alınan Ermenilerin teker teker veya toplu bir halde, silahla-rıyla 
birlikte ordudan kaçmaları ve Rus ordusuna katılmaları. 
 
2-Yurt içinde karışıklık yaratmak suretiyle Türk askerlerini; köylerini ve 
ailelerini korumak amacıyla memleketlerine dönmeye zorlamak, 
propagandalarla Türk askerinin moralini bozmak, 
 
3-Seferberlik, askeri ulaştırma düzenini bozmak, asker, erzak ve 
mühimmat ulaşımını aksatmak veya kesmek, 
 
4-Rus Silahlı Kuvvetleri, sınırı geçer geçmez silahlı bir ayaklanmay-la 
Türk Ordusunu iki ateş arasında bırakmak, 
 
5-Boşaltacakları köylerde, kiliselerini, evlerini, yiyeceklerini yak-mak, 
yangınlar çıkarmak suretiyle Türklere bir şey bırakmamak ve yabancı 
devletlere zulüm görmüş kimseler olarak tanınmak, 
 
6-Kendilerine dost devletlerin hesabına casusluk yapmak.  
 

Bununla ilgili olarak Birinci Dünya Savaşı münasebetiyle 
Şebinkarahisar'daki erkek nüfusun dörtte üçü askere alınmıştır. Bu 
nüfus içinde Ermenilerde bulunmaktadır. Ancak, Şebinkarahisar’dan 
450 Ermeni silahlarıyla birlikte askerden kaçarak eşkıyalık yapmaya 
başlamıştır.111 

                                                           
111 Nazım Kuruca, 93 Harbinden Sonra Şebinkarahisar ve havalisinde Ermeni 
Faaliyetleri, Makale, 201 
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Özellikle Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Trabzon gibi Rus işgali 

altındaki yerlerde eşi benzeri görülmemiş mezalimle katliam ve rezillik 

yapmaları üzerine onların gayri meşru emellerine engel olmak için 

zorunlu iskâna tabi tutulmuşlardır.  

 

Bu iskân sürecinde devletin imkânlarının sınırlı olması nedeniyle 

yeterli kaynak temin edilemediğinden bazı sıkıntılar yaşanmış ise de 

elden geldiğince bunun önüne geçilmeye çalışılmıştır. Hatta bu sırada 

kötü niyetli olan veya ihmalkâr davranarak Ermenilerin zarar görmesine 

neden olan olmuş ise bunlar da Divan-ı Harp’de yargılanarak suçu sabit 

olanlar cezalandırılmıştır.  

 

Tehçirle birlikte iskân yerlerinde bakımhaneler, hastahaneler, 

eytamhaneler (yetimhaneler) açılmış, sosyal hayatın düzene 

konulabilmesi için azami gayret sarfedilmiştir. İskân edilenlerden 

meslek sahibi olanlara bulundukları yerde iş de temin edilmiştir. 

 

Savaştan sonra da isteyen Ermenilerin geri dönmelerine de 

imkân sağlanmıştır.112 

 

Ancak tehcirden önce de çok sayıda Ermeni kendi istekleriyle 

farklı yerlere gitmişlerdir. Bu bölümde bu konulara ilişkin olarak seçilmiş 

ve transkripsiyonları çıkarılmış belgeler yorumlanacaktır.   

 

 Tehçir kararı alınmadan çok önce de Ermenilerden bir kısmı 

Kudüs, Rusya, Amerika gibi vesair yerlere göçetmişlerdir.  

 

                                                           
112 HR. SYS, 2569/1-2, 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-396 
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Fon Kodu: Y.PRK.UM.. Dosya No: 34, Gömlek No: 61, Tarihi: 01 

(L) Şevval 1313 (16 Mart 1896), Amasya havalisi Ermenilerinin Kudüs’e 

vesair yerlere gitmek bahanesiyle Samsun’a toplandıkları. 

 
Sivas Vilayetinden Şifreli Telgraf 

Yıldız Sarayı Hümâyunu baş Kitabet Dairesi 

Amasya ve Merzifon ve Köprü cihetlerinde şu aralık bir haylü 

Ermeninin Kudüs-i Şerife ve muhalât-ı saireye gitmek bahanesiyle 

Samsun’a azimet eyledikleri istihbar kılındığı ve eşhas-ı merkümenin 

Samsun’a tecemmü’ eylemeleri ya orada veyahut bi’l-muhabere mahal-

i sairede bir fesad çıkarmak fikrine müstenid olacağı melhuz (akla 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/03/image00219.jpg
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gelebilen, olası) bulunduğu Merzifon kaim-makamlığından bildirilmesi 

üzerine bu babda Samsun’ca tahkikat ve takidat ifasıyla ictima’ ları 

(toplanmaları) sahih ise esbabının inbası Trabzon vilayetine yazılmıştı. 

Cevaben gelen telgrafname Amasya ve civarından şimdiye kadar 

Samsun’a zükur ve inas haylice Ermeni gidüb bazıları Kudüs ü Şerife ve 

mahal-i saireye azimet etmekte bulunduklarından şüphelileri de 

memleketlerine iade edilmekte ise de kısm-ı küllisinin Samsun’da 

ikâmet etmekte oldukları ve bunların böyle külliyetle vatanlarını terk 

etmeleri güya ahali-i İslâmiye tarafından kendülerine hücum 

olunacağı korkusundan ileri geldiği haber alındığı Canik 

mutasarrıflığından bildirildiğine ve Samsun’un nezaket-i mevkiyesine 

binaen icabı bâb-ı âliden istizan olunduğundan bahisle Ermenilerin 

yerlerinde ikâmetlerini te’min içün mülhakata tebligat-ı müekkide ifası 

lüzumu iş’ar kılınmış ve Karahisar-i Şarki mutasarrıflığından gelen 

telgrafname oraca dahi Ermenilerden birçoğu igtişaş (kargaşalık) 

esnasında düçar-ı ihtiyaç olduklarından bahisle Der-saadet’e azimetleri 

mahsurdan gayr-i salim görüldüğünden bahisle istizâr-ı muamele 

edilmiştir. Diyâr-ı ahire giden Ermenilerden sabıkalı olanların tahkik-i 

ahvali içün gidecekleri mahaller hükümetlerine malûmat verilmekte ve 

igtişaş esnasında musab (yaralanan) olan Ermenilere saye-i seniyye-i 

hazret-i padişâhide ta’yinat i’ta ve muhafazalarına i’tina edilmekte ise 

de ber-minval maruz-ı ta’yin ve ticaret vesilesiyle gitmek isteyenlere 

ruhsat verilmedikçe sızlanmakta olduklarına azimetlerine ruhsat 

i’tasınca da ber-minval maruz-ı mahzur his edilmekte bulunduğuna 

nazaran bu babda olunacak muamele Dâhiliye Nezaretinden istifar 

kılınmış ise de muktezâsı her halde merhun-ı emr ü ferman 

mülhemiyyet iktirân-ı hazret-i hilafetpenâhidir. Ferman  

Fi 3 Mart sene (1)312 (15 Mart 1896)  

Sivas Valisi Halil 
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 Ermenilerin 1896 yılındaki göçünde 1895 yılında yaşanan Ermeni 
isyanı sırasında yaşanan olayların da etkisi olduğunda hiç şüphe yoktur. 
Bu kargaşalıktan kendi halinde yaşayan Ermeniler de etkülenmiş bu 
durumdan ileriye dönük olarak endişe duyarak ya Der-saadet’e ya da 
başka yerlere gitmeye karar vermişlerdir. 
  

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 192, Gömlek No: 27, Tarihi: 
12 Mayıs 1312 (24 Mayıs 1896), Konusu: Karahisar-ı Şarki, Arabgir ve 
Suşehri taraflarından bir çok Ermeni, Dersaadet ve sair mahalle gitmek 
üzere yol tezkireleriyle Giresun'da toplanmakta oldukları. (Trabzon)    

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 6 Mayıs Sene (1)312 (18 Mayıs 1896) tarihli şifrenin zeylidir. 

Kamer-i akşam Karahisar-i Şarki, Arapkir, Suşehri taraflarından ve 

amele güruhundan bir çok Ermenilerin Der-saadet’e ve mahal-i saireye 

gitmek üzere yol tezkereleriyle Giresun’da ictima’ etmekde 

olduklarının ve bu makulelerin Der-saadet’e i’zamları uymadığı içün 
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müşkülat çekmekte olduğunun Giresun kaim-makamlığından bildirildiği 

maruzdur. Ol-babda.  

Fi 7 Mayıs Sene (1)312  

Trabzon Valisi Kadri 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 42, Gömlek No: 3, 
Tarihi: 4 Muharrem 1316 (25 Mayıs 1898), Konusu: Amasya, Merzifon, 
Tokat, Sivas vs. yerlerden Rusya’ya hicret eden Ermenilerin miktarı. 

 
Hû 

Sivas Vilayetinden Şifre 

Fi 9 Mayıs Sene 1314 tarihli telgrafname-i acizaneme zeyldir. 

Nefs-i Sivas kazası Ermeni milletinden ve Osman Paşa Mahallesi 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/08/image0025.jpg
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ahalisinden Dekinoğlu Artin fi 26 Teşrinievvel Sene 1312 senesinde üç 

zükûr ve iki inas ve yine aynı tarihte mahalle-i mezkûreden Zalioğlu 

Dikran aile ve oğluyla beraber Rusya’ya gittikleri kendileri adi esnaf 

takımından olub emlak ve arazileri bulunmadığı ve mülhakat-ı 

Karahisar-i Şarki ve Tokat sancaklarıyla merkez sancağına merbut 

Yenihan, Divriği, Hafikdar (Hafik), Aziziye (Pınarbaşı) ve Tenvis 

kazalarından hicret etmiş kimse olub olmadığı ve merkez vilayete muzaf 

kazalardan Gürün’ün Viran mahallesinden Jargalaoğlu Melkün 

muharebe esnasında Rusya’ya gidüb el-yevm Bahriye zabitliğinde 

bulunarak köyünce emlak ve arazice alakası kalmadığı ve Koçgirili 

kazasının Bazar mahalleli Aşıkoğlu Dunke ve Kilise mahallesinden 

Koçoğlu Keşiş beşer nüfuslu ailesiyle ve Ceyb mahalleli Hayvetoğlu Oseb 

ailesiyle ve kaza-yı mezkûre tabi Alakilise ve Tekeli karyelerinden ikişer 

hane halkı doksansekiz tarihinde emlak ve arazilerini satarak Rusya’ya 

hicret ettikleri ve nefs-i Amasya kazasından doksandörtden üçyüzdokuz 

senesi nihayetine kadar tevârih-i muhtelife ile yiğirmi (yirmi) dokuz 

zükûr ve sekiz inas avdetleriçün kefil i’tasıyla berâ-yı ticaret Rusya’ya 

gittikleri el’an avdet etmedikleri ve bunlardan birisinin pasaport 

almayarak gittiği ve şu otuzyedi kişinin emlak ve arazileri olmadığı ve 

Amasya sancağına merbut Gümüşhacıköyü kazasından doksanbeş 

senesinden iki Ermeni’nin arazilerini satarak Rusya’ya hicret eyledikleri 

ve bunlar serseri makulesinden olub kaza-yı mezkûrda emlak ve arazileri 

kalmadığı ve Merzifon kazasından üçyüzyedi senesinden üçyüzoniki 

senesi nihayetine kadar altı kişi gidüb bunlardan yalnız birisinin pasaport 

aldığı ve bunlar serseri güruhundan olup Merzifon’da ailelerinden başka 

bir şeye malik olmadıkları ve yine Amasya tevabi’atından Köprü, Ladik, 

Mecidözü ve Havza kazalarından hicret eden Ermeni bulunmadığı vuku’ 

bulan istilama (yazışmaya) cevaben mahallerinden alınan telgrafname 

ve buraca edilen tahkikat üzerine maruzdur. Ferman.  
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Fi 3 Muharrem Sene 1316 ve fi 12 Mayıs sene 1314  
Vali Hasan Hilmi 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 81, Gömlek No: 58, Tarihi: 
11 Muharrem 1317 (22 Mayıs 1899), Konusu: Şakir Paşa'nın, Ermeni 
muhacirlerinin miktarını bildirmesi. 
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Hû 
Amasya’da bulunan Müfettiş Müşir Şakir Paşa kullarından şifre 

C. (Cevap) 9 Mayıs Sene (1)315 arz-ı sabıkda mübayenet 

(aykırılık) yoktur. Evvelki sene Ağustosunda otuzbin derecesinde olan 

nüfus-ı muhacirden bir çoğunun şimdiye kadar avdet etmiş bulunması 

hasebiyle onbin derecesine tenzili karibü’l-ihtimal ve nefsü’l-emre 

mülayim olmak tabiidir. Vilayat-i sitte nüfus kalmalarında mukayyed 

(kayıtlı) nüfus-ı muhacirinin mikdar-ı sahihini ta’yine imkân olmadığı gibi 

şimdi mahallerinde ne kadar kafile vardır ve ne kadarı avdet etmiş 

idiğünü suret-i sıhhiyece de zahire çıkarmak mümkün olamaz çünki 

Van’dakilerden Rusya konsolosu refakatinde Rusya’ya dörtyüz nüfusu 

havi yetmişiki aile gitmekde bulunduğunu görüp bu müsaadenin 

sebebini sualimde bu makulelere ruhsat i’tası Bâb-ı Âlî’nin emr-i 

iktizasından bulunduğu cevabı alınmış ve ticaretle gidenlerin 

avdetlerinde kabulleri kezalik merkez-i saltanatın iradeti icabından 

bulunduğu haber verilmiş ise de Bâb-ı Âlî’ce buna dair vilayete verilen 

evamirden çekerilerine hiç malumat verilmediği gibi vilayetlere dahi 

virmek isteyüb işe ecnebi tutulmuş bulunduğuma ve bu gibi 

muamelelerden dolayı bu kere vilayat-ı sitte valilerinin ekseri 

mukarrerat-ı ıslâhiyeye (kararlaştırılmış olan ıslaha) dair malumat 

i’tasına bile tenezzül etmemekde olduklarına mebni ihticâca salih 

(delille dayalı) haber-i sahih (doğru haber) i’tası iktidarı selb edilmiştir. 

Kafkasya’da otuzbin nüfus olduğu Erzurum Ceneral (baş) Konsolosu 

refakatinde bulunan asakirin virdiği habere müstenid bulunmasıyla 

ma’rûzât-ı mahremâne-i çakeranemde bildirildiği hiç ta’yir ve 

mübalağadan ârî arz ve beyan itdiğimi. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 255, Gömlek No: 26, 

Tarihi: 22 (Ş) Şaban 1325 (30 Eylül 1907), Konusu: Merzifon Ermeni 

Cemaati'nden Açder oğlu Artin, eşi ve dört çocuğu ile Karahisar-ı 

Şarkili Aronoğlu zevcesi Margarit ile kızının terk-i tabiiyyet ettikleri ve 

kendisine Amerika'ya gitmek için pasaport verildiği. 
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Cilt 20, Varak 28 Fi 26 Temmuz Sene (1)323 tarihli pasaport 

hamili terk-i tabiiyyetle Amerika’da Kaliforna kasabasına maa aile 

gitmekde olan Merzifon’un Bozahane mahallesinden Açderoğlu Artin ve 

zevcesi Maryim ve kızı Kasbe ve diğeri Bimma ve diğeri Bugayir ve diğeri 

Navart’ın fotoğrafları.  
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Hû 

Sivas vilayeti Mektûbî Kalemi Aded 166 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

Badema (bundan böyle) memalik-i şahaneye avdet etmemek 

şartıyla Amerika’nın Newyork şehrine gitmek üzere terk-i tabiiyyet 

etmiş olan Karahisar’ın Çardak karyesi ahalisinden Arvanoğlu zevcesi 

Margared ile kerimesi Eznik’e mukarrerât-ı müttehaze mahallinde 

vechile pasaport ita olunduğu Karahisar-i Şarki Sancağı 

mutasarrıflığından ba-tahrirat bildirilmiş ve gönderilen üç aded künye 

pusulasıyla üç kıt’a fotoğrafları nüfus nezareti ifadesiyle leffen takdim 

kılımış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehül emrindir.  

 

Fi 16 Recep Sene (1)325 ve fi 12 Ağustos Sene (1)323  

Bende Sivas Valisi namına Defterdar  
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1-Karahisar-i Şarki’nin Çardak karyesinden Arvakoğlu Hacik’in zevcesi 

Margared binti Evak  

2-Karahisar-i Şarki’nin Çardak karyesinden Arvakoğlu Hacik’in kerimesi 

Eznike binti Hacik 

 

Arvakoğlu Hacik’in zevcesi Margred ile kerimesi Ezi’nin bir daha 

memalik-i mahrusa-i şahaneye avdet etmemek şartıyla ittihaz buyrulan 

karar-ı ali dairesinde ıskad-ı tabiyyet edilerek (vatandaşlıkdan 

çıkarılarak) Amerika’nın Newyork şehrine gitmek üzere Karahisar-i Şarki 

nüfus idaresinden elli dokuzuncu cildin kırk üçüncü varakı 28 Temmuz 

Sene (1)323 (10 Temmuz 1907) tarihli olarak i’ta kılınmışdır.  

Tezkere-i Osmaniye’leri bi’l-ahz iptal edilmişdir. 

 

Görüldüğü gibi tehcir öncesinde muhtelif tarihlerde binlerce 

Ermeni yurtdışına göçetmiştir. Aşağıda bulunan 5 Mayıs 1909 tarihli 

belgede Suriye’nin Halep viayetinin Keseb kasabasından Beyrut 

vilayetine bağlı Lazkiye şehrine gelen 5000 Ermeni için alınan lavazım 

tedbirlerinden bilgi sahibi olmaktayız. 

 

Hangi nedenle göç ettikleri belirtilmemekle birlikte 1895’den 

itibaren tüm Osmanlı ülkesinde olduğu gibi bölgede de Ermeni 

olaylarının yaşandığı bilinmektedir. Göçedenlerin bu nedenle göç etmiş 

olduğu düşünülebilir. Ermenilerin geldikleri Lazkiye’de sorun 

yaşamamaları için hemen 300 çadır tedariki için talimat verilmiş, 

kışlalarda boş olan yerlere yerleştirilmişler ve hasta olanları da 

Amerikan hastanesine yatırılarak tedavi edilmeleri sağlanmıştır. 

 

Söz konusu 5000 Ermeni’nin neden Fransız vapuru ile 

nakledildikleri ise gerçekten merak uyandıran bir konudur. Osmanlı 

Bankası baskınını gerçekleştirmiş olan Ermeni komitacılar da Fransız 

gemisi ile Marsilya’ya götürülmüştü. Suç işledikleri açık olan bu kişilerin 
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bile bile himaye edilmiş olması Fransa’nın olaylara yaklaşımının ne 

düzeyde olduğunu da ortaya koymaktadır. 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3541, Gömlek No: 265560, 

Tarihi: 14 R 1327 (5 Mayıs 1909), Konusu: Lazkiye’ye gelen beşbin 

Ermeni için üç yüz çadırın itası. (Harbiye; 265082) 

 
Sadaret-i Uzma Mektûbî Kelemi 

Harbiye Nezaret-i Celilesi’ne 

Fi 14 Rebiü’l-evvel Sene (1)327 ve fi 22 Nisan (1)325 (5 Mayıs 1909) 

 

Haleb vilayeti dahilinde Keseb kasabası ahalisinden Lazkiye’ye 

gelen beşbin Ermeninin iva’ları (barındırılmaları) içün üçyüz çadırın 

i’tası Lazkiye mutasarrıflığından iş’ar olunub bunların heman 

yetiştirilmesi Beyrut vilayetine yazıldığı dahiliye nezaret-i celilesinden 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image00114.jpg
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bildirilmeğle nezaret-i aliyyelerince de kumandanlığıa tebligat-ı aliye ifa 

ve keyfiyyetin inbasına himmet. 

İfade-i aliye-i mektubi mucebince… 

 
Bâb-ı Âli Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektubi Kalemi Aded 443 

Huzur-ı Sami-i Cenab-ı Sadaret-penâhiye 

Marûzi çaker kemineleridir ki; 

 

Haleb vilayeti dahilindeki Keseb kasabası ahalisinden olarak 

Fransız zırhlu kuruvazörüyle mesajeri vapuruyla Lazkiye’ye beş bin 

Ermeni gelerek asker kışlasının hali (boş) koğuşlarına ve Ermeni vilayet 

kiliseleriyle iki hana taksim edilmiş ve hasta olanlar Amerika 

hastanesine ve çiçekli cocukları çadırlara yerleştirilmiş ise de bunlar 

hal-i izdihamda bulundukları cihetle bu halde kalmaları hem 

kendilerinin hem memleketin sathını halelder edebileceğinden iva’ları 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image00229.jpg
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içün vilayetten üçyüz çadır taleb olduğu beyanıyla iaşeleri ve indelhace 

(ihtiyaca göre) nakilleri içün tahsisat emrinin i’tası Lazkiye 

mutasarrıflığından çekilüb şimdi alınan 14 ve 16 Nisan Sene (1)325 

tarihli iki kıt’a telgrafnamede beyan olunmağla muktezi mebaliğin sarfı 

içün livaya cevaben telgrafla me’zuniyet verilmiş ve istenilen çadırların 

heman Lazkiye’ye yetiştirilmesi ehemniyetle Beyrut vilayetine yazılmış 

olmağla arz-ı malumata müsaraat kılındı. Ol-babda emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fi 13 Rebiü’l-ahir Sene (1)327 ve fi 21 Nisan Sene (1)325 (4 Mayıs 1909) 

Dahiliye Nazırı 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 475, Gömlek No: 16, Tarihi: 

29 Mayıs 1331 (11 Haziran 1911), Konusu: Suşehri'ndeki Ermenilerin 

el-Cezire taraflarına gitmek üzere sevk edilecekleri. (Sivas) 

 

Dahiliye Nezareti’ne 

Numero dört Suşehri’ndeki Ermenilerden ilk kafilesi el-Cezire 

taraflarına gitmek içün yarından i’tibaren sevk olunacaktır. Bunların 
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Refahiye’den ileriye sevkinin de Erzurum vilayetine yazılmış olduğu 

ma’rûzdur.  

Fi 29 Mayıs Sene (1)331 (11 Haziran 1915) 

Sivas Valisi Muammer  

 

Dahiliye Nezareti’nin 14 Haziran 1915 tarihli yazısıyla 
(BOA.DH.ŞFR. 54/7) Suşehri Ermenilerinin ihracı muvafıkdır (uygundur), 
maamafih vilâyetinizden (Sivas’daki) Ermenilerin ihracı şimdilik münasib 
(uygun) görülmediğinden ba‘de-mâ lüzum ve icab-ı kat‘i görülmedikçe 
ve buranın fikir ve mütala‘ası alınmadıkça Ermeni sevk olunmaması 
lazımdır.” Denilmiştir. 

 
 Ermenileri koruma konusunda devletin samimiyetini gösteren 

belgede Sivas’da Ermeni kafilelerine hücum edenler en ağır şekilde 

cezalandırılmıştır.   

 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 475, Gömlek No: 29, Tarihi: 

30 Mayıs 1331 (29 Receb 1333-12 Haziran 1915), Konusu: Erzincan 

sancağıyla, Bayburd, Kiğı ve Suşehri Ermenilerinin dahile sevklerine ve 

sevk esnasında beşyüz kişilik bir Ermeni kafilesinin Erzincan ile 

Erzurum arasında Kürdler tarafından katledildiğine dair Erzurum 

valisinin telgrafı. Erzincan'dan dahile sevk olunacak Ermenilerin 

Harput'a, İzmir ve İstanbul ahalisinden olup azl edilen Ermeni 

memurların memleketlerine iadesi, Diyarbakır'daki Amerikan 

protestan misyonerlerine külli para gönderildiği. (Erzurum) 
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113 

 

                                                           
113 http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/79612-rus-
ingiliz-ve-ermeni-arsivleri-ermeni-tezlerini-yalanliyor#.VmnHmkqLTIU 
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Mahreci Erzurum 

Dahiliye  

Numero beş Erzincan sancağında Bayburd kazasında otuzbin 

nüfus Ermeni dahile sevk edilmek üzere yola çıkarıldılar. Kiğı kazasından 

yirmibin Ermeni kâmilen Palu tarikiyle sevk olundu. Kiğı kazasında 

Ermeni kalmadı. Bayburd Erzincan kasabaları Ermenileri buğün sevk 

olunuyor. Sivas vilayetinden şimdi aldığım telgrafda Suşehri 

Ermenilerinden de Erzincan tarikiyle sevke başlandıkları yazılıyor. 

Erzurum vilayeti Ermenileri kamilen bu tarikle gönderilmekde… 

 

…yollarda fevkalade izdiham olmaktadır. Suşehri Ermenilerinin Sivas …. 

tarikiyle gönderilmesi muvafıktır. Vilayet-i müşarün-ileyhaya tebligat 
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icrası Dersim eşkıyası dört taraftan Ermenilere tecavüz etmektedir. 

Şimdi Tercan kaim-makamlığından aldığım telgrafı aynen arzediyorum. 

Erzincan-Erzurum arasında bulunan beşyüz nüfusluk bir Ermeni kafilesi 

de Kürdler tarafından katl edilmiştir. Cebce boğazı Kürd tarafından 

tutulduğundan …..oradan ref ve te’bidleri içün Erzincan mutasarrıfı 

memduh  

 

…yeni üçyüz jandarma gönderdim. Buradan da ikiyüz jandarma sevk 

eyledim geride kalan Ermenileri bu yoldan sevk olunursa da aynı akıbete 

uğrayacaklarından ya te’hir-i sevkleri veyahud Karahisar-Amasya tariki 

ile gönderilmekleri icab eder. Vilayet dahilinde elyevm onbeşbin Ermeni 

kalmışsa sekizbinbeşyüzü Erzurum şehri ahalisinden ibaret 
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bulunmuştur. Bunlarda bu hafta sevk olunacak Ermenilerin bıraktığı 

köylere…  

 

…muhacirin-i İslamiye iskân edilmekte ise de boş ve mezru’ (ekilmiş yer) 

yerler pek çoktur. Rum İli Mutasarrıfının kırk ellibin nüfus i’zamı kabulu 

ise pek güzel iskan ve iaşe olunabilir. Ermenilerin sevkinden dolayı hiçbir 

tarafda mukavemet görülememiştir. Erzurum ticaratına aid emval-i 

menkûle kilisalara konularak hükümetçe taht-ı muhafazaya alınıyor. 

Sonra lazım olacak eşya hükümet hesabına tasrruf olunmuştur. Buradan 

hareket eden Ermeni kafilelerinin…   
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İleriye sevki içün harput-Diyarbekir vilayetlerine emr-buyrulması 

ma’ruzdur.  

Fi 30 Mayıs Sene (1)331 (12 Haziran 1915) 

Erzurum Valisi Tahsin 

 Üçbini mütecaviz Kürd eşkıyasının Ermeni köylerine hücuma rast 

geldiklerini katl ve mallarını yağma etmekde oldukları şimdi…..alınmış 

ve mevcud jandarmanın sevki içün jandarma kumandanlığına emr-

verilmiştir. 

 

İcabı takdirinde hareket edeceğim. 
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Mahreci Erzurum 

Numru Beş/Mahremdir 

Dahiliye Nezareti’ne Erzincan’dan dahile sevk olunan ve 

olunacak Ermenilerin Harput ve Diyarbekir’deki Amerika protestan 

misyonerlerine külli para gönderdikleri ve şimdiye kadar postahanelere 

verilen emr-i meblağın mühim bir yekûn tuttuğu mutasarrıflığından 
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bildirildi. Amerika misyonerleri  heryerde Ermenileri himayekâr bir 

vaziyet almak isteyorlar ise de hakaretle muamele gördüklerinden ses 

çıkaramıyorlar. Diyarbekir ……..vilayetlerinde daha ziyade 

……….gösteriyorlar. 

 

…postahaneye verilen bu paraların mürsellerinin (göndericilerinin) 

mahallerine vüruduna kadar misyonerlere kaptırılmaması pek münasip 

olur. Erzurum’da bulunan Katolik misyonerleriyle İzmir, İstanbul 

ahalisinden olup azil olunan Ermeni me’murinin memleketlerine iadesi 

münasiptir.  

Fi 30 Mayıs Sene (1)331 (12 Haziran 1915)  

Erzurum Valisi Tahsin 
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Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 487, Gömlek No: 105, 

Tarihi: 24 (A) Ağustos 1331 (6 Eylül 1915), Konusu: Sivas'ta Ermeni 

ailelerine tecavüz edenlerin tedib edilmekte olduğu. (Sivas) 

 
Dahiliye Nezaretine 

Mahreci Sivas 

Cevap. Numru beş. Vilayet dahilinde Ermeni kafilelerine taarruz 

edenler her vechile tecziye olunur (cezalandırılır) idi. Şimdiye kadar 

birkaç şahıs meyyiten tenkil (öldürülerek cezalandırılmış) kırk şahıs 

kadar da Divan-ı Harbi’de tevdi olunmak suretiyle tecziye olundukları 

maruzdur.  

Fi 24 Ağustos Sene (1)331 Vali Muammer 

 

Birinci Dünya Savaşı’nda Refahiye’den Tirebolu’ya uzanan hat 
boyunca düşmanı karşılamak üzere cephe oluşturulmuştu. Aşağıda 
savaş mıntıkasına yakın yerler sıralanırken Alucra’dan geçen bu hattı da 
hatırlanmaktadır. 
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İkinci olarak tehcire tabi tutulan Ermenilerden bir kısmının 
gitmemek için firar ettiği bir kısmının da ihtida ettiği yani ben Müslüman 
oldum dediği için geri kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak en önemlisi bu 
şekilde kalanların düşmana casusluk ettiğinin tespit edildiğinin 
belirtilmiş olmasıdır. 
 

Bir diğer önemli husus ise Sivas vilayeti’nden bu durumda 
olanların miktarının tespitinin istenmiş olmasıdır. Bu da devletin 
kurumlarının elinde buna yönelik bilginin bulunduğunu göstermektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 540, Gömlek No: 11, Tarihi 

1332 Ts (Teşrinisani) 29 (12 Aralık 1916), Konu Özeti: Kuruçay, 

Refahiye, Karahisar-i Şarki, Suşehri, Alucra, Zara dâhilindeki Ermeni 

mühtedi’ (hilekâr, dolandırıcı) ve muhtedi’yeleri Sivas’a nakl 

olunmakda olduğundan bunların nerelere sevki lazım geleceğinin 

iş’arı. (Sivas)   

 
Dâhiliye Nezareti’ne  
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Kuruçay, Refahiye, Karahisar-i Şarki, Alucra, Suşehri, Zara 

dâhilindeki Ermeni muhtedi’ (hilekâr) ve muhtedi’yeleri Ordu 

Kumandanlığından gösterilen lüzum üzerine Sivas’a nakl olmakta ise de 

bunların burada iskânları içün boş hane kalmamış olduğundan muvafık 

görünmemektedir. Takiben iki yüz nüfusdan ibaret olan bu eşhasın 

nerelere sevkleri lazım geleceğinin emr ü iş’ar buyurulması.  

Fi 29.9.(12)32 (12 Ekim 1916) 

Vali Vekili Mektubçu Ahmet 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 71, Gömlek No: 12, Tarihi: 

21 S 1335 (17 Aralık 1916), Konusu:  Kemah, Kuruçay, Zara, Refahiye, 

Suşehri, Karahisar, Alucra, Giresun ve Tirebolu gibi harp bölgelerine 

yakın olan kazalardan yapılan sevk sırasında, firar veya ihtida yoluyla 

kalan ve düşmana casusluk ettikleri haber verilen Ermeniler’in, 

sevkleriyle ilgili bilgi ve mütalaanın bildirilmesine dair Sivas Vilayeti’ne 

çekilen telgraf. 
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Dâhiliye Nezareti / Şifre 

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 

Sivas Vilayetine 

Müsta’cel (acele yapılması gereken) ve mahsusdur. 

Menâtık-ı harbiyeye karib (harp mıntıkalarına yakın) Kemah, 

Kuruçay, Zara, Refahiye, Suşehri, Karahisar, Alucra, Giresun ve 

Tirebolu Kazalarında hin-i sevkde firar veya ihtida ederek kalmış olan 

Ermenilerin düşmana casusluk etmelerinden naşi sevklerine lüzum 

görüldüğü Üçüncü Ordu Kumandanlığının iş’arı üzerine Baş 

Kumandanlık Vekâletinden bildiriliyor. Bunların mikdarlarının ve 

sevklerinde mahzur olub, olmadığının ve vilayetin havali-i cenubiyesine 

(güneyine) sevk ve iskânları hakkındaki mütalaanızın serian iş’arı. 

Fi 4 Kanun-i-evvel Sene 1322 (17 Aralık 1916) Nazır Talat 
 

Tehcir konusundaki bilgilerimizde eksik olan husus ise Birinci 

Dünya Savaşı bittikten sonra tehcir sonucu daha önce bulundukları 

mahallerden gönderilmiş olanların geri dönüşüne izin verilmiş olduğunu 

çoğumuzun bilmemesidir. Bu şekilde geriye dönüp de sorun 

yaşayanların sorunlarının çözülmesinde de gayret edilmiştir. Hatta 

muhtaç durumda olanlara yardım da edilmiştir.  

 
6 Ocak 1919 tarihinde Ankara Vilayeti’ne gönderilen şifreli 

telgrafda “Geri dönen Ermenilerden en fazla yardıma muhtaç olanlara 
yevmiye ve hububat dağıtılarak 20 gün kadar yardım edilmesi talimatı 
verilmiştir.”114 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 49 -2, Gömlek No: 15, 

Tarihi: 18 (B) Recep 1337 (19 Nisan 1919), Konusu: Tehcir ve askerlik 

münasebetiyle uzak kaldıkları memleketleri olan Sivas'a bağlı Pirkinik 

                                                           
114 BOA. DH. ŞFR, 95/52 
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karyesine dönen bazı Ermenilerin, arazilerinin zabtedildiği yolundaki 

şikayeti. 

 
 

Dahiliye Nezaret-i kalem-i Mahsus Müdiriyeti 

Sivas Vilayetine Telgraf 

17 Nisan Sene (1)335 (19 Nisan 1919) 

 

Gerek tehcir ve gerek askerlik dolayısıyla memleketlerinden 

çıkarılub bu def’a karyeleri bulunan Pirkinik karyesine avdet eden kırka 

karib (yakın) Ermeni ailesi emval ve eşyalarının kendilerine iade 

edilmediği bu kere Der-saadet’de bulunan karye-i mezkûreye mensub 

bazı zevat tarafından mu’ti bir kıt’a istid’a namede kayd ve ilave 

edilmekde olduğundan keyfiyyetin bir an evvel tahkiki ile şayed bu gibi 

işgal edilmiş emakin mevcud ise sahib-i hakikisine (gerçek sahibine) 

tevdi’ ve teslimi ve bu misillü şikâyete meydan bırakılmaması tavsiye 

olunur.  

Fi 19 Nisan sene (13)35    
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Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Marûz-i bendeleridir ki 

4 Nisan Sene (1)335 tarihli Sivas Ermeni Katolik Murahhası 

vekilinden alınan bir resmi mektuptan tebeyyün eylediğine 

(anlaşıldığına) nazaran gerek tehcir ve gerek hidmet-i askeriyelerinin 

hitama ermesinden dolayı Sivas’da Pirkinik karyesi ahalisinden kırka 

karib hemşehrileri yurtlarına avdet etmişler ve sahibi bulundukları 

mesakin ve araziye tasarruf etmek taleb-i meşru’una bulunmuşlar ise de 

Sivas hükümet-i mahalliyesi onlara karşu bin  türlü müşkilat ihdas 

eylemekde hanelerini ve araziyi kendilerine iade ve teslim 

eylememekde ve mu’sır bulunmaktadır işte nice sefalet-i mezahim ve 

ısdırabdan sonra me’valarına avdet eden bu Pirkinikli hemşehrilerimize 

haneleri (ve) arazilerini ve diğer mallarını kendilerine iadesini Sivas 

vilayetine ba-telgraf icab eden evamiri leffen i’ta buyurmanızı rica ve 

istirham ederim. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 19 Nisan sene (1)335 (19 Nisan 1919) 
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 Bazı Ermeniler de geriye dönmemiş bulundukları yerlerde 

kalmayı tercih etmiştir. Murahhashaneler bu durumda olan Ermenilerin 

mallarının kendilerine verilmesini talep etmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.KMS. Dosya No: 54 -2, Gömlek No: 45, 

Tarihi: 14 Za 1337 (11 Ağustos 1919), Konusu: Avdet etmeyen 

Ermenilere ait metrukat-ı gayr-ı menkule hakkında çıkacak olan 

kanuna göre hareket edilmesi gerektiği. 

 
Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezaret-i Şifre Kalemi 

Mahreci Trabzon  

Fi 11 Ağustos (13)35 

Mukaddema dahile nakl olunan Ermenilerden henüz avdet 

etmeyenlere ait metrukat-ı gayr-i menkûlenin Ermeni eytam ve 

cemaatinin ihtiyacatını te’mine medar olmak üzere murahhashaneye 
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devr ve teslimi Trabzon Ermeni murahhas vekili tarafından tahriren 

talep edilmiştir. Geçende Trabzon’a gelen İngiliz kumandanı Şimbet ve 

dahi bi’l-vesile böyle bir teklif dermeyan etmişti. Ancak hükümetin 

vesayet-i ammesi mevcud iken bu hakkın murahhashaneye i’tasında 

tereddüd olunduğundan muktezasının tasdir ve tebliği marûzdur. 

Fi 9 Ağustos Sene (13)35 (9 Ağustos 1919) 

Vali Velili Defterdar Emin    

 
Trabzon Vilayetine Şifre 

Fi 11 Ağustos Sene (1)335 

 

Cevap. Ağustos Sene (1)335 henüz avdet etmeyen Ermenilere 

aid metrukat-ı gayr-i menkule hakkında bir kanun laihası tanzim 

olunarak Meclis-i Vâlâ’da derdest müzakereden (sonra) kariben neşri 

hey’et-i vükelaca matlub ve mültezimdir. Anın ahkâmına tevfik-i 

muamele olunacaktır. Bu gibi icraat gayr-i kanuniyyede bulunulması 

müteazzir (meydana gelmesi zor) ve kanunun neşrine intizar edilmesi 

zaruridir.    
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 Tehcirden dönen Ermenilere ayrıca vergi kolaylığı da 

sağlanmıştır.  

 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM, Dosya No: 3-2, Gömlek No: 147, 

Tarihi: 25 (L) Şevval 1339 (2 Temmuz 1921), Konusu: Tehcirden avdet 

eden Çanakkale Hıristiyan ahalisinin vergiden afları için Rum, Ermeni 

ve Musevi cemaatları ruhâni reislerinin istidası hakkında. 

 
Hû 

Maliye Nezareti Varidat Müdiriyet-i Umumiyyesi Birinci Kalemi  

Numero Umumi 1531  

Hususi 38  

Dahiliye Nezaret-i Celilesi Canib-i Samisine 
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Der-saadet Fi 27 Haziran Sene (1)337 

Hülasa: Tehcirden avdet eden Çanakkale ahali-i Hıristiyanesinin 

virgüleri hakkında  

Marûz-i çakerileridir 

21 Haziran Sene (1)337 tarihli ve 25036/390 numerolu tezkere-i aliyye-

i nezaret-penahileri cevabıdır. 

 

Tehcirden avdet eden Çanakkale ahali-i Hıristiyanesinin 

ma’füvvyet (affedilme) müddetini yollarda geçirmeleri cihetle vergi 

vermeğe iktidarları olmadığı ve esasen fakr u zaruret içinde oldukları 

beyanıyla daha üç sene müddetle tekalifden ma’füvv tutulmaları 

(bağışlanmaları) istirhamını havi Rum, Ermeni ve Musevi cemaatleri reisi 

ruhanileri tarafından verilüb Kal’a-i Sultaniye Mutasarrıflığından 18 

Nisan Sene (1)337 tarihli ve yüz yirmi numerolu tahriratla hazineye irsal 

kılınan takrir üzerine icabı badehu tahkikat ve tedkikat-ı mukteziyenin 

ifası Çanakkal’a’da bulunan maliye müfettişliğine iş’ar kılınmış 

olduğundan alınacak cevaba göre muamele-i mukteziyenin ifa kılınacağı 

arz olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 

Maliye Nazırı Namına Bende İrfan Rıza    
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İdare-i Umumiye-i Dahiliye Kalemi 

Makam-ı Nezaret-i Celileden Kal’a-i Sultaniye Sancağı 

Mutasarrıflığına  

29 Haziran 1337 

Hülasa-i meal: Merkez ahali-i gayr-i müslimesinin vergi 
borçlarının te’cili hakkında müracaata maliye nezaretince verilmiş 
cevabın tebliğine dair. 

 
Cemiyetleri efradiyetinin vergileri hakkındaki ma’füvvyet 

müddeti tehcirden avdetle yollarda geçirmeleri hasebiyle vergi vermeye 
iktidarları olmadığını ve muhtaç-ı muavenet ve hal-i zaruretde 
bulunduklarını makam-ı valalarına ba-arz-ı hal beyan eyledikleri halde 
tesviye-i düyûn içün el-yevm tahkikat icra edilmekde olduğundan 
bahisle tahsilatdan sarf-ı nazar eylemesini müsted’i Çanakkal’a’dan 
Musevi, Ermeni ve Rum cemaatleri namına reis vekilleri muteranı, 
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Diyonis ve Papa Kostantiniyye azalarıyla makam-ı sami-i sadaret-i uzma-
ya keşide olunub tevdi’ buyrulan telgrafnamenin leffiyle sebk eden 
iş’ara cevaben maliye nezaret-i celilesinden alınan tezkerede ruesa-yı 
muma-ileyhim tarafından bu babda makam-ı vâlâlarına verilerek 18 
Mart Sene (1)337 tarihli ve yüzyirmi numerolu tahriratla hazineye 
gönderilmiş takrir üzerine icab-ı badehu te’emmül olunmak (etraflıca 
düşünmek) üzere tahkikat ve tedkikat-ı mukteziyenin ifası hususunun 
merkez livada bulunan maliye müfettişliğine iş’ar edildiği ve alınacak 
cevaba göre muamele-i mukteziyenin ifa olunacağı izbar kılınmış olduğu 
beyanıyla şukka-i hulusveri terkim kılındı.  
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İdare-i Umumiye-i Dahiliye Kalemi  

Nazır Ali Rıza Paşa Hazretlerinden Maliye Nezaret-i Vekâlet-i 

Celilesi’ne 

19 Haziran Sene (1)337 

 

Hülasa-i Meali: Veriden afüvv’lerini müsted’i Çanakkale’den 

Musevi ve Ermeni ve Rum cemaatleri vekilleri tarafından makam-ı 

sami-i sadaret-penâhiye çekilen telgrafnamenin gönderildiğine dair. 

Cemaatleri efradının vergileri hakkındaki muafiyet müddetini 

tehcirden avdetle yollarda geçirmeleri hasebiyle vergi vermeye 

iktidarları olmadığı ve muhtaç-ı muavenet ve hal-i zaruretde 

bulunduklarını Kal’a-i Sultaniye Mutasarrıflığına ba-arz-ı hal beyan 

eyledikleri halde tesviye-i düyun içün elyevm tahkikat icra edilmekde 

olduğundan bahisle tahsilatdan sarf-ı nazar edilmesini müsted’-i 

Çanakkale’den Musevi ve Ermeni ve Rum cemaatleri vekilleri 

metro(poli)ti Diyonis ve Papa Konstantin imzalarıya makam-ı sami-i 

sadaret-i uzma-ya keşide olunub tevdi’ buyrulan telgrafnamenin sureti 

muhallefatı leffen irsal kılınmış olmağla iktizasının ifa ve neticesinin 

inbası babında. 

 

 Ermeni olaylarının en şiddetlilerinden biri de Adana havalisinde 

yaşanmış, Birinci Dünya savaşı’na müteakip de bölge Fransızlar 

tarafından işgal edilmişti. Dolayısıyla Müslüman ahali de bu durumdan 

etkilenerek hicret etmek zorunda kalmıştı. Aşağıdaki belgeden 

anlaşıldığına göre geri gelen Ermenilere vergi kolaylığı sağlanmış, 

Müslüman halk da bundan istifade etmek istemiştir. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM, Dosya No: 3-3, Gömlek No: 102, 

Tarihi: 21 Muharrem 1340 (24 Eylül 1921), Konusu: Memleketlerine 

dönen Adanalı Müslümanların tehcirden dönen Ermeni ahali gibi bir 

senelik emlak, arazi ve temettü vergilerinin ertelenmesine dair 

Sunullah imzasıyla çekilen telgrafa dair. 
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Hû 

Maliye Nezaret-i Varidat Müdiriyesi Umumiyesi Birinci Kalemi  

Dahiliye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Âlîsi’ne 

Marûz-i çakerileridir 

1 Eylül Sene (13)37 tarihli ve 25511/585 numerolu tezkere-i 

aliyye-i nezaret-penâhileri cevabıdır.  Hadise-i zaileden dolayı hicret ve 

bu kere sükût ve salahın hüküm-ferma olması üzerine memleketlerine 

avdet etmişler ise de muhaceret yüzünden emval ve eşyaları yağma 

edilerek son derecede sefalete düçar olduklarından bahisle gerek imha 

ve gerek ihrak olunan senedat-ı hakâniye ve evrak-ı resmiye-i 

sairelerinin bi’l-ihraç i’tası ve hicret zamanına aid temettu’ (gelir) ve 

emlak virgülerinden mahcuriyet misillü afv olunmaları ahali-i İslamiye 

tarafından talep olunmakda bulunulduğu mukaddema Adana vilayeti 

vekâletinden iş’ar kılınması üzerine ahali-i merkûmenin halleri şayan-ı 

atıfet ve merhamet görülerek hicret etdikleri tarihden avdet eyledikleri 

tarihine kadar geçen zamana aid emlak ve arazi ve temettu’  vergilerinin 

şimdilik tecil-i tahsil Adana Defterdarlığına tebliğ kılınmış ve bu babda 
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başka bir muamele icrasına mahal görülememiş olmağla ol-babda emr 

ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Maliye Nazırı Bende   

 
İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdiriyeti 

Nazır Ali Rıza Paşa Hazretlerinden Maliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 7 Eylül Sene (13)37 (7 Eylül 1921) 

 

Hülasa-i Meali: Memleketlerine avdet eden Müslümanların bir 

senelik emlak vergilerinin afvı istid’asına dair. 

 

Vakıa-i zaile esnasında emval ve emlakını terk ile mahal-i ahara 

(başka yerlere) hicret eylemiş ve bu kere me’valarına (evlerine) avdet 

etmekde (geri dönmekte) bulunmuş olan ahali-i İslamiyenin tahsildarlar 

tarafından vergilerinin tesviyesiçün der-dest ve tazyik edilmekde 

olduğundan ve ahali-i merkûmenin hanelerinin tamamen ihrak (yanmış) 

ve kısmen tahrib ve paraları ahz ve gasb olunmasından dolayı perişan 
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bir halde bulunduklarından ve ifadat-ı saireden bahisle me’valarına 

(yerleşim yerlerine) avdet eden Ermeni ahali gibi ahali-i mezkûrenin 

dahi bir senelik temettu’ ve emlak vergilerinin afvı istid’asına dair 

Adana vilayeti sabık müntehab-ı sânilerinden Tekkelizade Sunullah 

imzasıyla huzur-ı sami-i sadaret-penahiye bi’t-takdim tevdi’ buyrulan 

arz-ı hal leffen irsal kılınmağla mündericatına nazaran iktizasının ifa ve 

neticesinin inba buyrulması babında.    

 
İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdiriyeti 

Nazır Ali Rıza Paşa Hazretlerinden Adana Vilayet-i Vekâlet-i 

Aliyyesine 
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18 Eylül Sene (13)37 (18 Eylül 1921) 

Hülasa-i Meali: Memleketlerine avdet eden Müslümanların emlak 

vergilerinin te’cil-i tahsili hakkında. 

Vakıa-i zaile (geçici durum) esnasında emval ve emlakını terk ile 
mahal-i ahara hicret eylemiş ve bu kere me’valarına avdet etmekde 
bulunmuş olan ahali-i İslamiyenin tahsildarlar tarafından vergilerinin 
tesviyesi için der-dest ve tazyik edilmekde olduğundan ve ahali-i 
merkûmenin haneleri kısmen ihrak ve kısmen tahrip ve paraları ahz ve 
gasp olunmasından dolayı pek perişan bir halde bulunduklarından ve 
ifadat-ı saireden bahisle me’valarına avdet eden Ermeni ahali gibi ahali-
i mezkûreninde bir senelik temettu’ ve emlak vergilerinin afvı istid’asına 
dair vilayet-i aliyelerinden sabık müntehab-ı sânilerinden Tekkelizade 
Sunullah imzasıyla huzur-ı sami-i sadaret-penahiye bi’t-takdim tevdi’ 
buyrulan arz-ı halin leffiyle sebk eden iş’ara cevaben Maliye Nezaret-i 
Celilesinden alınan tezkerede bu babda mukaddema vekâlet-i 
aliyyelerinden vaki olan iş’ar üzerine ahali-i merkûmenin halleri şayan-ı 
atıfet ve merhamet görülerek hicret ettikleri tarihden avdet eyledikleri 
tarihe kadar geçen zamana aid emlak ve arazi ve temettu’ vergilerinin 
şimdilik tecil-i tahsili defterdarlığa tebliğ kılınmış ve bu babda başka bir 
muamele icrasına mahal görülememiş olduğu izbar edilmekle şukka-i 
senaveri terkim olundu efendim.   

 
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Ermenilerin 

topluca isyan etmesi hatta Ruslarla birlik olup Rus işgali altında olan 
yerlerde Müslümanları katletmesi üzerine zorunlu nedenlerle 
Ermenilerin başka yerde iskânına karar verilmiştir. Tehcir denilen 
mesele özetiyle budur aslında… Gerçi savaşın bitmesinden sonra isteyen 
Ermenilerin yerlerine dönmesine de izin verilmiş birçoğu geri gelmiştir.  

 
Ancak Ermeniler bu olayı farklı yansıtmakta ve kendilerinin 

soykırıma uğradıklarını iddia etmektedirler. Ancak son yıllarda 
incelenen bir çok belge ile durumun onların dediği gibi olmadığı 
anlaşılmış bulunmaktadır. Aşağıdaki kısa belge de bunun ipucu 
niteliğindedir. 10 Şubat 1924 tarihinde Hariciye Nezareti’ne (Dışişleri 
Bakanlığı’na) gönderilen bir telgrafda bir konu hakkında bilgi 
istenilmektedir. Bana göre; telgrafı gönderen kişi kendisine adının 
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Daniel  Şahverdian olduğu söylenen bir kişinin tanıtıldığını, bu kişinin 
onbin Ermeni’yi Kafkasya’ya tehcir için geldiğini söylediğini belirtmiştir.  

 
Kendisi ise konu hakkında malumatı olmadığını belirttiğini,  bu 

zatın tehçir edeceği Ermenilere vereceği vizenin kabul edilip 
edilmeyeceğini sorarak görüş istemiştir. Belgenin devamı olmadığından 
neticesi hakkında bilgi sahibi olamasak da onbinlerce Ermeninin 
Amerika’ya, Avrupa’ya ve Rusya’ya göçettiği bilinmektedir. 

 
Arşiv Fon Kodu: HR.İM.. Dosya No: 238, Gömlek No: 110, Tarihi: 

10 Şubat 1924, Konusu: On bin kadar Ermeni'yi Kafkasya'ya tehcir 
etmek vazifesiyle geldiği bildirilen Daniel Chahverdian nam şahsın 
tehcir edeceği Ermenilere vereceği vizenin makbul olup olmadığının 
bildirilmesi. 

 
(1)332 / Şifre / Hariciye Nezareti’ne 

Potemkin. Onbin firari Ermeni’yi Kafkasya’ya tehçir etmek 

vazifesiyle geldiğini söyleyerek bendenize Daniel  Şahverdian isminde 

bir zatı takdim etti. Resmi malumatım olmadığını söyledim. Bu babda 

mukarrer bir şey varsa bendenize iblağı ve bu zatın tehçir edeceği 
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Ermenilere vereceği vizenin makbul olup olmadığının iş’arı mercudur 

efendim. 

10.2.(13)40 (10 Şubat 1924)  
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26.BÖLÜM 

MUHTELİF KONULARA AİT BELGELER 

 Bu bölümde bulunan belgeler sonradan okunduğu için kitabın 

son bölümü olarak alınmıştır. Farklı konulara ait belgeler okunarak kendi 

konusuna göre yorumlanmıştır. 

Bogos Nubar Paşa başkanlığındaki Ermeni Komitesi’nin Rus 

işgalindeki Osmanlı vilâyetlerindeki yaşayan Ermeni ahaliyi 

mukavemete teşvik etmek üzere teşebbüslerde bulunduğu güvenilir 

kaynaklardan haber alınmıştır(1918).115 

Nubar Paşa, Ermeni asıllı Mısırlı yönetici ve siyasetcidir. Mısır'ın 

ilk başbakanıdır ve Karabağ'dan göç ederek İzmir'e yerleşmiş Ermeni 

kökenli bir ailedendir. 

 

                                                           
115 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-391 
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Arşiv fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 10, Gömlek No: 48, Tarihi: 21 

Za 1307 (14 Temmuz 1890), Konusu: Erzurum vakası hakkında, Mısır 

hidivinin teferruat-ı umura (detayına) kadar meşgul olduğu, Nubar 

Paşa'nın İslam haini olup Ermeni komitelerine nakden muavenette 

(para yardımında) bulunduğu, halefi olan (yerine gelen) Ziyad Paşa'nın 

da halka zulüm eylediği, muvakkaten (geçici olarak) tatil-i neşriyat 

(yayınına ara verilen) eyleyen Tercüman-ı Hakikat ve Mizan 

gazetelerinin tekrar intişarlarına (dağıtılmasına) müsaade edildiği 

halde taraf-ı devletten kendilerine tarziye verilmedikçe neşriyatta 

bulunmayacakları hakkında. 

 

Erzurum vak’asına dair bizim maarif müdürü tarafından nezarete 

vürud eden tahrirat bazı tafsilata şamil olacağından bir sureti leffen arz 

atabe-i ulya kılındı. Mutalaamızdan dahi müsteban olduğu vechile ahali-

i İslamiyeden ve asker-i şahaneden maktul (öldürülmüş) ve mecruh 
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(yaralı) oldukları mikdarı gösterilmiş ise de Ermenilerden nekadar 

telefat olduğu bildirilmemiştir. Birde yağma edilen dükkânların kangi 

sınıfa iat olduğu malum değildir. Bu vakı’ada asıl cây-ı teessüf 

Ermenilerin ref’-i nikâba cesaret etmeleridir. Şimdiye kadar neşr 

ettikleri evrak-ı fesadiyede daima böyle kan dökmeye teşvik ederler idi. 

Ba’dema gerek Erzurum tarafında ve gerek kesret (çokluk) üzere Ermeni 

bulunan diğer mahallerde böyle hetk-ı perde-i itaat etmelerinden (itaat 

perdesini yırtmalarından) pek korkulur. 

Bu defa Mısır’dan gelen bazı zevat ile görüştüm. Siyak-ı 

ifadelerinden anlaşıldığına göre Hidiv bir suret-i duvar hükümetde kalub 

cüz’iyyata varıncaya kadar hall ve akd-i umur İngilizlerin elinde imiş ve 

umum ahali fevk’algaye İngilizlerden dir-gir olub bir an akdem def’ olub 

gitmeleri cümlenin e’azz-i âmâli imiş. Muhtar Paşa burada olan bazı 

emlak ve akarını satup orada arazi almak üzere olduğu haber verilmiştir. 

Nubar Paşa hain-i İslam bir herif olub cem’ ettiği bi had u hesab-

ı emvalden Ermenilere muavenet ettiği malumdur. Mısır ahalisinin 

cümlesi kendisinden müteneffir olduğu (nefret ettiği) halde şimdi halefi 

olan Riyaz Paşa ona rahmet okutuyor imiş. Çünki İngilizlere karşu 

menâfi-i İslamiyeyi (İslamın menfaatini) Nubar Paşa kadar dahi 

muhafaza etmiyor imiş… 

Geçenlerde muvakkaten tatil edilen Tercüman-ı hakikat ve 

Mizan gazetelerinin neşrine müsaade-i seniyye şayan buyurulmuş iken 

sahib-i imtiyazları gazetelerini çıkarmakdan imtina’ ediyorlar imiş. Güya 

haklarında tahaddür edilmiş (uyuşma olmuş) olmağla taraf-ı devletten 

kendilerine terfih (devlet yardımı) verilmedikçe matbaalarını kapalı 

bırakmaya karar vermişler. Subhanallah Teâlâ bu da şimdiye kadar 

görülmüş şey değildir. Şu hal kendü işlerine pek ala elverir gazeteleri 

münasebeyle nail oldukları her dürlü müsa’adat ve ma’aşat elde iken hiç 

zahmet ihtiyarına bi’t-tab’ lüzum görmezler. Ol-babda emr ü ferman 

şevketlü, kudretlü efendimiz hazretlerinindir.  

Fi 27 Haziran Sene (1)306 (9 Temmuz 1890) 
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 Bogos Nubar Paşa kendisine verilen paşalık ünvanına ve tanınan 

güvene layık davranmamış her türlü ihanetin içinde olmuştur.  

 

 116 

                                                           
116https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MECMEB/mmbd04icf01c
001/ink017/mmbd04icf01c001ink0170300.pdf 
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Bogos Nubar, komitacılara her türlü desteği verdiği gibi, Kürd ve 
Ermeni ayrılıkçığını destekleyen devletlerle de doğrudan temas kurarak 
anlaşmaların tarafı dahi olmuştur.  

 
16 Eylül 1916 tarihinde Fransa’nın eski Beyrut Konsolosu M. 

Georges Picot ile İngiliz Avam Kamarası üyelerinden Albay Sir Mark 
Sykes, aralarında bir anlaşma yaparak Anadolu’nun güneyini şöyle 
paylaşmışlardı: 
 
Fransa, Filistin üzerindeki isteklerinden, İngilizler hesabına, vazgeçiyor; 
buna karşılık : 
-Irak petrollerinden pay alıyor, 
-Ergani bakırlarından faydalanıyor, 
-Kilikya pamuklarına sahip oluyor, 
-İran ile temasa geçerek ekonomik girişimlerine Orta Asya’nın kapısını 
açmış oluyordu. 
 

Sykes-Picot adı verilen bu antlaşmaya katılan Ermeni delegesi 
Bogos Nubar, Fransız ordusunun emir ve komutası altına verilecek 
Ermeni gönüllü askerlerinden oluşan Doğu Lejyonu’nun kurulmasına 
karşılık şu hususları kabul ettirmiştir: 
 
-Ermeni gönüllüleri, Avrupa Cephesi’nde savaşmak için çağrılmayacak, 
-Fransa, Müttefikler galip gelince, Kilikya’da Ermeni bağımsızlığını 
tanıyacak. 
 

Bu anlaşma üzerine Bogos Nubar Kahire’deki oğluna bir telgraf 
çekerek müttefiklerle bir anlaşma yapıldığını, fazla sayıda gönüllü top-
lanması gerektiğini ve bu gönüllülere moral ve cesaret verilmesini iste-
miştir.117 
 

İlerleyen yıllarda İngiliz Dışişleri Bakanlığı Kürt ve Ermeni 
temsilcilerini Paris’te bir araya getirdi. Görüşmelere Kürtleri temsilen 

                                                           
117 Belgelerle Ermeni Sorunu, Genel Kurmay Atese Başkanlığı Yayınları, Ankara 
1992, s-240 
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Şerif Paşa118, Ermenileri temsilen de Bogos Nubar Paşa katıldı.[8] 
Müzakereler 20 Kasım 1919’da anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar 
imzaladıkları metni aynı gün Paris Barış Konferansı’na sundular. 
Anlaşmanın maddeleri şunlardı: 

 
1-Kürtler ve Ermeniler ortak istek ve çıkarlara sahiptirler, 
2-İki kesim de Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık talep etmektedirler, 
3-Mandater bir devletin–taraflar bu devletin İngiltere olmasını 
istemekteydiler, yönetimi altında birleşik bağımsız bir Ermenistan ve 
Kürdistan meydana getirilecektir, 
4-İki devletin sınırlarının Konferans tarafından belirlenmesi ilke olarak 
benimsenmiştir, 
5-Taraflar her iki devletin sınırları içerisinde kalan azınlıkların haklarını 
teminat altına almayı kabul etmektedirler. 
 
            Kürtler adına hareket ettiğini iddia eden Şerif Paşa anlaşmayla bir 
yandan Ermeni isteklerini kabul ederken, diğer yandan da Kürt 
Devleti’nin Osmanlı Devleti’nden ayrılmasını ve İngiltere’nin idaresi 
altına girmesini kabul etmekteydi. Böylelikle İngiliz Hükümeti’nin eline 
hem bölgenin, hem de Osmanlı Devleti’nin geleceğini dilediği gibi 

                                                           
118 Babası Hariciye Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet Reisi Kürt Said Paşa’dır. İlk 
öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’ni 
bitirmeden ayrıldı. Ardından Fransa’ya giderek Paris Saint-Cyr Harp 
Okulu’ndan mezun oldu (1884). Burada okurken Paris Sefâreti ikinci 
kâtipliğinde memuriyete başladı (1882). 1888’de Brüksel Sefâreti 
ataşemiliterliğine getirildi. İstanbul’a dönünce Sadrazam Said Halim Paşa’nın 
kız kardeşi Emine Halim Hanım’la evlendi (1890). Ferikliğe yükseltilip (1896) 
Stockholm ortaelçiliğine tayin edildi (1898). Avrupa’daki Jön Türkler’e 
yardımda bulundu. II. Meşrutiyet’in ilânı üzerine (1908) İstanbul’a döndü. 
İttihatçılar tarafından iyi karşılandığı halde kendisine önemli bir görev 
verilmedi; teklif edilen ıstabl-ı âmire müdürlüğü görevini de kendisi kabul 
etmedi. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin Pangaltı Kulübü reisliğini yaptı. Kürt 
Teâvün ve Terakkî Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. Londra’ya veya Paris’e 
büyükelçi olma arzusu gerçekleşmeyince İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nden 
ayrılarak Paris’e gitti (1909). http://www.kimdirhayatieserleri.com/mehmed-
serif-pasa-kimdir-hayati-ve-eserleri-hakkinda-bilgi.html 
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şekillendirebilmesi için önemli bir koz verilmiş, hatta hediye edilmiş 
oluyordu.119 

 
Kürd Şerif Paşa 

 
 Anlaşılacağı üzere Mısır valiliğinden beri hal ve hareketleri ile 
Bogos Nubar Paşa Osmanlıyı uğraştırmış devletin aleyhine türlü 
tertiplerin içinde yer almıştır. 
 
 Mısır’da görev yapan valiler ne hikmetse Osmanlının başına gaile 
açmaktan geri durmamışlardır. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı 
sonrasında Osmanlı ordusu yenilice Anadolu’nun birçok yeri isyancıların 
eline geçmiş, hatta bazı eşkıya grupları bile onlarla birlikte hareket eder 
olmuştu.120 
 
 Bunun neticesinde Osmanlı Mehmed Ali Paşa’ya karşı 
İngiltere’den yardım istemiş, İngiltere’nin bu işten elde ettiği 
kazanımlarla da imzaladığı ticaret antlaşması ve Osmanlı’nın içişlerine 
uzanan sürecin önü açılmıştı. İngiltere’nin siyasi yaklaşımları dikkate 
alındığında isyanın yaşanmasındaki süreçtede etkisinin olması da 
olasıdır.  

                                                           
119 http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=28 
120https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/05/14/kadi-kiran-
mehmetle-ilgili-bir-hatt-i-humayunun-analizi/ 
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Belgelerin sadece konu özetine bakarak yeterli bilgi sahibi 
olabilmek mümkün olmamaktadır. Belge okunduğunda aşağıdaki 
örnekde de görüleceği gibi farklı konularda çok daha geniş bilgi sahibi 
olunabilmektedir. 

 
Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 88, Gömlek No: 44, Tarihi: 21 

(Ra) Rebiü’l-evvel 1310 (13 Ekim 1892), Konusu: Sivas vilayeti 

dahilindeki Ermeni fesatçılarının neşrettikleri yaftalardan iki adedinin 

elde edildiği, fakat muhteviyatı üzüntü verici olduğundan takdim 

edilmediği. 

 
Hû 

Ermeni erbab-ı mefsedetinin Sivas vilayeti dahilinde neşr ve 

i’lânına mütecasir oldukları yaftalardan iki kıt’asının sureti elde edilmiş 

ise de mündericatı fevkal-had (son derece) te’essüf-i memlükânemi 

müstelzim olmasına mebni takdimine cür’et edemedim. Cenâb-ı Allah 

bu gibi ihanete badi olanları mahv ve tebah (mahvolmuş) buyursun 
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amin. Malum-ı hikmet-i melzum-ı hazret-i şehr-i yarileri buyurulduğu 

üzere patrikhaneye mürtebit bulunan Ermeni milleti kendi cinslerinden 

olub da muahharen protestanlığa sülük iden (giren) diğer Ermenileri 

sevmezler iken ittihad-ı menafi’ milliyeye şunları aheste aheste (yavaş 

yavaş) birbirlerine rabt etmeğe vesile gösteriyor. İki fırkanın meyelan ve 

irtibatına sebeb-i asli protestanlık mezhebinin hami-i kaviyyesi olan 

İngiltere devletinin Ermeni mes’elesinde müdahale-i siyasiyesini davetle 

te’min-i istikbal eylemekden ibarettir. Bulgaristan’ı şimdiki hale isale say 

eden Gladston’un el-yevm sergerde (başı çeken) bulunması Ermenilere 

isti’dad-ı fesad içün haylice kuvvet vermiş olduğu misillü İrlanda 

mes’elesi hitam-pezir olmakda Gladston Ermenilerin mutalebini 

(taleplerini) dahi nazar-ı dikkate alacağı Der-saadet’deki İngiltere 

sefirine Ermeni işi hakkında ta’limat-ı mahsusa göndermiş bulunduğu 

rivayetleri te’kid etmekde olduğundan zat-ı maslahat tedricle 

ehemmiyet kesb etmektedir (yavaş yavaş önem kazanmaktadır). Ermeni 

dağdağası zuhur edeli hey’et-i vükelâ-yı devlet bir fikr-i salim bulmuş 

olsalar idi abd-ı kemterleri de senelerce salifü’z-zikr aile içinde 

yuvarlanmış olduğumdan müddet-i me’muriyet-i çakerânemde Bâb-ı 

Âlî’den bir ta’limat olsun viriliyordu. Bilakis ol-babda mühim ma’rûzata 

cevab-ı kâfi gelmemiştir. Mamafih abd-ı acizleri şemsimiz efkâr-ı 

ulviyyet-âsâr-ı cenâb-ı mülükânelerinden iktibas edebildiğim envar-ı 

satı’a (yükselen nur) ile idare-i umur ve ve mahza-tevfik-i subhani bir 

katıyla def’-i şer ve şur eylemeğe çalıştım. Ermeni işinin devlet-i ebed 

müddete hasarı müntic olmayacak (netice vermeyecek) surete inkılabı 

mücerred himmet-i bi-hemta-yı hazret-i şehinşahileri mü’esser 

harikasından muntazır olarak (beklenilerek) yoksa Bâb-ı Âlî bais-i te’lif 

ahval-ı ahali tedabire tevessül edemeyeceği fiilen anlaşılmıştır. 

Bulgarlarla Ermenilerin terakkiyatda meşhud fırkalarını mukayeseye 

nakl-i kelam olunca Bulgarlar otuz sene evvel bahar mevsimi istanbul’a 

gelerek çayır biçer arabacılıkda bulunur çiftliklerde yanaşmalık eder beş 

üç para tedarikle memleketine dönerlerdi. Sonraları mekteb-i sultaniye 

(Galatasaray Lisesi) ve tıbbiye-i askeriyeye şakirdler (öğrenciler) 

göndererek ve Rusya ve Avusturya mekteplerine de girerek Bulgaristan 
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ihtilaline kıyam eylemişlerdir. Bulgaristan şekl-i ahirini (sonraki şeklini) 

iktisab itdikde o mekteplerden yetişmiş Bulgarlar erkân-ı hükümeti 

teşkil ettiler. Ermeniler ise daha muntazam Olub çünki devair-i devletin 

(devlet dairelerinin) her şu’besinde el-yevm müstahdem (görevli) 

bulundukdan başka tarik-i tahsile de Bulgarlardan akdem (önce) vaz’-ı 

kıdem eylemiş (başlamış) olduklarından ma’lumatları mükemmel olması 

hasebiyle kangi hidmete ve san’ata müstaid (istidadı olan) aransa kendi 

içlerinde suhuletle bulabilirler memalik-i ecnebiye ile muameleleri de 

eski Bulgarlardan kat kat ziyade olduğundan âmâl-ı milliyelerinin 

tervicine imkân tasvir ederler. Harekât ve teşebbüsat-ı vakıaları eğerci 

şimdilik ihtilal çıkarmağa aded-i nüfus-ı İslamiye i’tibarıyla pekde müsaid 

görünmeyüb meal-i suret-i teşebbüs ezhan olan muzır ve müdhiş 

yaftalar teksir edince Müslümanların gayret-i diniyyesi galeyân ile 

istenilmeyecek bir hadise müdahale-i ecnebiyeyi bağteten davet 

edeceğinden ve Ermeniler Kürdlerin ve akvam-ı muhacirenin ef’alinden 

müşteki (zarar görmüş) bulunmakda olarak) Çerkeslerin Bulgarlara 

tecavüzatından bahisle Bulgaristanı Çerkeslerden tahliyeye zaferyâb 

olan müdahalat-ı ecnebiye Ermenileri de vücuda getirmek maksadıyla 

Kürd ve Çerkeslerin Ermeni sakin bulunan mahallerden ihraçları 

lüzumunu suver-i ıslahata Gladston esası ittihaz eder ise güna gün 

müşkilat görüleceğinden saltanat-ı seniyye ol-vakt red ve kabulü düşvar 

(zor) bir teklife tesadüf eylemiş olur. Abd-ı mülüklerinin bu işle meşgul 

bulunduğum eyyamda en çok hazer ettiğim (çekindiğim) şey İslam ile 

Ermeniler meyanında husumet ve adem-i emniyet hasıl olmaması 

kaziyye-i mu’tena-bahası idi. Kemal-i âdâb ile arza cür’et iderim ki 

yaftalar yapıştırılması ve cerh ve katl (yaralama ve ölüm) vukua gelmesi 

ve bu gibi halat nihayet bulmayub artmakda olması ve hükümetin 

menfaatine dokunacak gafilane muameleler yine hükümet canibinden 

gösterilmekde bulunmuş İslam ve Ermenileri yek diğerinden tedhiş 

dairesine çekmişdir.  Vakıa Sivas vilayetinin kuvve-i zabtiyesine yüz 

neferden ziyade efrad-ı zabtiye ve polisler ilaveten ta’yin kılındığından 

bunlar hüsn-i isti’mal şartıyla mehmâemken (mümkün olduğu kadar) 

inzibata hizmet eder ise de te’lif kalub sekeneye asla te’siri olamaz. Şu 
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esbab icabınca ibtida-teskin ve ta’dil-i efkârı mucib ve İslam ve Ermeni 

arasında ilerlemekde olan huşuneti (inatçılığı) izale ile vatandaşları 

vatandaşça birbirlerine ısındırarak metbu’-ı meşru-ı muazzam padişah-ı 

adl ve ekrem efendimiz hazretlerine şükranı calib bir tedbir-i asveb 

ihtiyârı (doğru tedbir alınması) ehem ve elzemdir. Hey’et-i teftişiye 

riyasetiyle Sivas’a gelmiş olan Mirliva Ziya Paşa Tokad kasabasında abd-

ı fıtır günleri Atik Kal’a ile Ermeni manastırı ve mahallat etrafına askerler 

ve noktalar koyulub İslam ve Ermeniyi hiç yokdan tevahhuş (ürkütmek) 

ile maazallah (Allah göstermesin) bir vak’a hudusuna ramak kaldığını ve 

şu vahim ve sakim (endişe veren ve üzücü) nümayiş (gösteri) istima’ 

edince (işitilince) çakeri heman tokad’a şitab ile yirmibeş gün kadar 

orada bi’t-tevkif teskin-i heyecan ve halecana bakıldığını tafsilen arz 

eylemişdim. Tecarüb-i sabıka-i bendegâneme (önceki tecrübelerine ) 

göre Ermeni işlerinde me’murin-i mülkiyeden alınub vasıta-i icraiye 

olmayub bunlar dahi gayet mütebassırâne ve mu’tedilâne davranmak 

muktezi (gerekli) olduğuna ve merkez vilayet olan Sivas beldesine de 

muahharen muzır bir yafta ta’lik edilmesinden (asılmasından) ahali-i 

müslime dağdağ-ı esef olarak mamafih şu yafta idare-i mahalliyece 

mektum (gizli) tutulduğu mevsuken ifade kılındığına mebni sadakat-ı 

ubudiyyet-i memlukânem saikasıyla arz-ı ma’lumat ve mülahazat-ı 

zaifeye ictisar eyledim katabe-i ahvalde irade ve ferman veli-nimet-i bi-

minnetimiz padişâhımız efendimiz hazretlerinindir.  

Fi 25 Mayıs Sene 1309 (6 Haziran 1893) 

Bende Azad Kabul Etmez Köleleri Mehmed Memduh 

Ermenilerin Gürcü kıyafetiyle Anadolu’da eşkıyalık faaliyetinde 

bulunmalarının bir nedeni bunların Kafkas kökenli Ermeniler olması ve 

oradan Anadolu’ya sızmaları nedeniyledir. Bunun arkasında da Rusların 

Ermenilere verdiği desteğin etkisi bulunmaktadır. Ermeni ihtilal 

hareketleri de Tiflis’den kurulan komitalarla Anadolu’ya sirayet etmiştir. 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 284, Gömlek No: 20, 

Tarihi:  3 Cemaziye’l-evvel 1311 (12 Kasım 1893), Konusu: Sivas 

hududundaki Akdağmadeni'nde bir Ermeninin katli suçundan tevkif 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1234 
 

edilen bir başka Ermeni'nin, Gürcü kıyafetli on beş Ermeni tarafından 

kaçırıldığı. 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi Divan-ı Hümâyûn 1538 

Sivas vilayeti hududunda Akdağ ma’deninde katl edilen bir 

Ermeninin katili olan yine Ermenilerden bir şahsın derdest tevkif 

edildiği, karyeye Gürcü elbisesiyle mülebbes (giyinmiş) ve müsellah 

(silahlı) onbeş kadar Ermeninin hücum ederek caniyi zabtiyenin elinden 

cebren alub firar eylediği Yozgad mutasarrıflığından bildirilmesi üzerine 

bunların ta’kip ve dersestine aid tedabirin ittihaz kılındığına (alındığına) 

dair Ankara vilayetinin telgrafnamesi manzur-ı âlî buyrulmak içün arz ve 

takdim kılınmış ve canilerin behemahal derdesti cânib-i vilayete tebliğ 

ve tavsiye olunduğu gibi Hariciye Nezaret-i  Celilesi’ne malumat 

bildirilmiştir, efendim.  

Fi 3 Cemaziye’l-evvel Sene (1)311 ve fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 

(12 Kasım 1893) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevat   
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzmâ Telgraf Odası 

Ankara vilayetinden varid olan şifreli telfrafname sureti 

 

Sivas vilayetine hem hudud olan Akdağ madeninde birkaç 

Ermeni tarafından katl olunan (öldürülen) bir Rumla bir Ermeninin 

mütecasirlerinden (katillerinden) birkaç kişi Akdağ madeninde habs 

olundukları gibi maktul (öldürülen) Ermeninin katili olduğu tahakkuk 

iden (anlaşılan) bir Ermeni tutulup hıfz olunduğu (muhafaza edildiği) 

köye Gürcü elbisesiyle müsellah (silahlı) ve süvari (atlı) onbeş kadar 

Ermeni hücum iderek cani-i merkûmu zabtiyenin (elinden) cebren 

alarak firar eyledikleri şimdi Yozgad mutasarrıflığından ba-telgraf 

(telgrafla) bildiriliyor. Zikr olunan onbeş Ermeni mütecasirinin Sivas 

vilayetinden geldikleri şüphesiz olduğundan derdestleri içün Sivas 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1236 
 

valisiyle Tokad ve Amasya mutasarrıf ve Merzifon kaim-makamlıklarına 

müsta’cel (acele) telgraflarla icabı yazıldığı misillü mikdar-ı kâfi (yeteri 

kadar) süvarinin (atlı ve silahlı birliğin) heman mezkûr Akdağmadeni 

kazasına sevki zımnında Yozgad, Kayseriye, Kırşehri mutasarrıflıklarına 

mü’essir suretde ba-telgraf yazılmış ve icab iden vesaya ilave idilmiş 

olduğundan zikr olunan Ermenilerin saye-i hazret-i padişâhide 

derdestleri (yakalanmaları) kaviyyen me’mul olduğu ma’rûzdur 

(kuvvetle beklendiği arz olunur). ferman.  

Fi 30 Teşrin-i-Evvel Sene (1)309 (11 Kasım 1893) 

Vali Abidin     

1894 tarihi itibarıyla Amasya’nın ve Tokat’ın Sivas vilayetine 

bağlı olduğunu hatırlattıkdan sonra Tokat’da divan-ı harp mahkesi 

olduğunu belirtmek gerekir. Ermeni olaylarından dolayı burada 

yargılanarak cezalandırılan 134 Ermeni daha sonra nadim (piman) 

oldukları düşünülerek padişahın özel affıyla serbest bırakılmışlardır.  

Bunun üzerine hükümet dairesi önüne gelen Hristiyan din 

adamları ve kasabanın ileri gelenleri padişaha olan bağlılıklarını ve 

şükranlarını nümayişle (gösteriyle) sunmuşlardır. 

Burada dikkat çekici olan bu topluluğun dile getirdikleri bazı 

yabancılar (misyonerler) ve düşüncesizlerin Ermeni cemaati arasına 

kötülük tohumu ektikleri ifadesidir. Buna benzer ifadeleri birçok 

belgede gördük. Onlarda yapılmak istenilen ve ateşlenen fitnenin 

farkındadırlar ama zamanla onlarda komitacıların baskısına teslim 

olmak zorunda kalmışlardır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 311, Gömlek No: 14, 

Gömlek No: 20 Rebiü’l-ahir 1312 (21 Ekim 1894), Konusu: Merzifon 

Hapishanesi'nde bulunan yüz otuz dört Ermeni serbest bırakıldıkları 

için Padişaha dua ettikleri. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Merzifon’da bulunan Sivas valisi ile divan-i harbi reisinden varid olan 

şifreli telgrafnamedir. 

Merzifon’a hareket-i acizanemiz ve Amasya’daki muamelenin 

işitilmesi üzerine etfâl-i mekatib-i müslime ve gayr-ı müslime evsaf-ı âlî 

ve mehamid (şükür ve hamd) celile-i hümâyûn hazret-i hilâfet-penâhiyi 

beraverde-i (iltimas edilmiş) ziyan-ı ubudiyet-i muhaleset (birbiriyle iyi 

geçinme) etmekde oldukları halde bütün sekte-i memleket ve cemaat 

muhtelife (birbirine uymayan) ve mücazat (suçlara verilen ceza) ve 

rü’esa-yı ruhaniye (din adamları) ve mu’teberan (ileri gelenleri) takım, 

takım daire-i hükümete gelerek saye-i saadet sermaye-i hazret-i 
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sermayede kendilerinin takdir-i kıymetinden ve eda-yı teşekküratından 

aciz kaldıkları bir devr-i esaside bulunduklarını alâ ruus-il-eşhad 

(herkezin gözü önünde) irad-ı nutk ile izhar-i alaim-i ubudiyet ve sadakat 

eyledikleri gibi bazı ecanible sebük-mağzanın (yabancılar ve 

düşüncesizlerin) Ermeni cemaati arasına ika eyledikleri tohum-ı 

mefsedetin (kötülük tohumunun) bir aralık hasıl olan iğtişaşın 

(karışıklığın) saye-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhide külliyen bertaraf 

olarak (tamamen ortadan kalkarak) ba’dema bir ferdin hilaf-ı ubudiyet 

ve sadakat muamele-i asayiş şikenanesine meydan verilmeyeceğine 

çalışacaklarını serd ve beyan eylemişler ve teba’-i gayr-ı müslime ki 

Ermeni ve Rum ve Katolik cemaatlerinden ibaret olmağla bunların yek 

diğerini müsâbakat idercesine (birbiriyle yarışırcasına) alaim-i ubudiyet-

mendi (bağlılığın işareti olarak) ve hele Ermeniler tekrar ale’t-tekrar 

ibraz-ı asar-ı nedamet-kâri (pişmanlık) ve şükür güzârı etmişlerdir. 

Amasya mahbuseynin bakiyesi olarak Merzifon’la civar kazalara mensup 

yüz otuz dört nefer Ermeninin tahliye-i sebilleri muamelesi padişahım 

çok yaşa zemzeme-i (nağme) ma’rûzası bir cemaat-i azime tarafından 

tekraren sema edildiği halde icra kılınmış olduğu arz idiliyor, ferman.  

Fi 6 Teşrin-i-evvel Sene (1)310 (18 Ekim 1894) 

Ferik (Korgeneral) Mustafa  

Halil (Sivas Valisi)  

Muhtelif zamanlarda Ermeniler Kürtlere saldırdığı gibi Kürtlerde 

Ermenilere saldırmış birbirlerine ağır kayıplar verdirmiştir. Bu konuya ait 

belgeler değişik başlıklar altında da incelenmişti. Belgede dikkat çekici 

olansa Kürtlerin Ermenilerle birlikte Müslüman ahaliye de saldırmış 

olmasıdır. 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 339, Gömlek No: 31, 

Tarihi: 22 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (10 Kasım 1895), Konusu: 

Akçadağ Kürtlerinin Darende Kasabası'nda meydana getirdikleri zarar 

ve ziyana, aç ve çıplak bıraktıkları iki bin beşyüzden ziyade Ermeni'ye 

ne gibi yardım yapılacağı. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Sivas vilayetinden varid olan şifre telgrafnamenin hallidir. 

Darende kasabasına hücum ve tecavüzleri evvelce arz olunan 

Malatya sancağının Akçadağ Ekradı kasaba-i mezkûra Hristiyanlarının 

işe yarar haneleri ile çarşısunu kamilen ihrak ve üçyüzelli haneden ibaret 

olan Ermenilerin emvalini nehb u garat eyledikleri ve katl etdikleri 

nüfusun mikdarı henüz bilinemediği ve Ekrad-ı merkumenin bazıları 

dağılmış ise de henüz dağıtılamayan bir takımlarının da şimdi İslam 

hanelerine tasallut eyledikleri ve iki bin beşyüzden ziyade Ermeni 

nüfusunun nafakasız ve çıplak bir vaziyetde kalub muhafaza-i can 

kaydıyla hanelere kapanmış olan ahali-i İslamiye de kapu açamamakda 

olmasıyla üç günden beri aç kalan ahali hakkında ne muamele edileceği 

mahalli meclis idaresinden mevrud telgrafnamede izbâr ve istifsar 

olunmağla arz ve istizan-ı keyfiyete cür’et kılındı, ferman.  
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Fi 27 Teşrin-i-evvel Sene (1)311  

Vali Halil  

 Rusların Ermenileri her konuda desteklediğini bir çok belgede 

görmüştük. Aşağıdaki belgede de Erzurum’da bulunan Mamanlara silah 

vereceği belirtilmiştir.  Mamanların Erzurum’da yaşayan bir halk olduğu 

anlaşılmaktadır. Kim olduklarından ziyade Rusya’nın tavrı önemlidir. 

Rusya her zaman kendi çıkarları için her şeyi yapmıştır.   

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M. Dosya No: 59, Gömlek No: 58, 

Tarihi: 3 Eylül Sene (1)314 (15 Eylül 1898), Konusu: Rusya’nın 

Erzurum’da Mamanlara silah vermesi ve Rumlara da vereceği 

hakkında.  

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nezaret-i Celilesine Mevrud Efrenci 

Gazetesi Telgrafname 

Cevab 27 Ağustos Sene (1)314 (8 Eylül 1898) emvali muhafaza 

içün Rusya devleti tarafından Maman milletinden (Erzurum’da bir halk) 

olan kura ahalisine sekiz on tüfenk tevzi’ edilmiş ve Rum milletinine 

verileceği istihbar kılınmış ise de şimdilik Ermenilere ita olunmadığı 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1241 
 

Pasinler kaim-makamlığının iş’ar-ı cevabiyesi üzerine maruzdur. 

Ferman.  

Fi 3 Eylül Sene (1)314 (15 Eylül 1898)  

Vekil-i Vali Defterdar  

 

 Ermeniler her türlü imkânı propoganda aracı olarak kullanmıştır. 

Sigara paketlerinin üzerini bile bu amaçla kullanmışlardır. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3625, Gömlek No: 271864, 

Tarihi: Fi 21 Receb Sene (1)327 (8 Ağustos 1909), Konusu: Üzerinde 

ölmüş Ermeni krallarının resmi olan sigara paketlerinin satılmasının 

yasaklanması. 

 
 

Hû 

Şûrâ-yı Devlet Maliye Kalemi / Aded 2824 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’nin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan 4 

Receb Sene (1)327 tarihli ve bin yedi yüz yetmiş dokuz numerolu 

tezkiresi melfufuyla beraber mülkiye dairesinde kıraat olundu. 

 

Meal-i tezkirede Kozan sancağı dahilinde Karasu kazasında 

dükkânlarda satılan bir nevi sigara kâğıdının kabında müteveffa Ermeni 

kralıyla iki tarafında melek resmi ve zirinde (aşağısında) Paşasun komite 

efradı ve ortasındaki markada Ottoman kelimatu muharrer (yazılı) 

olduğu beyanıyla mahallinden istifsar-ı muamele olunduğundan ve bu 

kâğıtların Der-saadet’de Divanyolu’nda da satılmakda olmasına nazaran 

füruhtuna muhalefet edilmesi güft ü gu-yi (dedikoduyu) müstelzim 

olacağından bahis ile yapılacak muamele Adana vilayetinden gelen 

telgrafnamede istifsar edildiği ve çokdan beri Der-saadet’de satılmakda 

bulunan bu kâğıtların füruhtuna mümanaat edilmemekde iken oraca 

men’-i füruhtuna teşebbüs edilmesi ne dereceye kadar muvafık 

olacağının giderilemediği ve Adana gibi bir mahalde Ermeni kıralının 

resmini ve saireyi havi olan bu misillü evrakın sattırılması su-i tesiratı 

istilzam edeceği cihetle kanunen mahfuz bulunan serbesti-i ticaret 

kaidesi ve emval-i mahalliye piş-i nazar-ı dikkat olunarak bu babada bir 

karar ittihazı lüzumu beyan edilmiştir. 

İcabı lede’l-müzakere vakıa kanunen ticaret serbest ise de 

satılacak eşyanın böyle efkâr-ı umumiyeyi galeyana getirecek mekadir 

kelimattan âri olması te’min-i inzibat ve istikmal-i ittihat-ı anasır-ı nokta-

i nazarlarından derece-i vücubda bulunduğundan o gibi mekadir ve 

cümel-i müheyyiceyi havi olan sigara kâğıtlarıyla eşya-yı mümasilenin 

(benzer) de füruhtuna (satılmasına) meydan verilmeyüb her dürlü 

mahzurdan tecrid edildikden sonra karantina müsaade olunması 

lüzumunun bi’l-umum vilayet ile elviye-i gayr-i mülhakaya (livalara, 

sancaklara) ve zabtiye nezaretine tebliğinin dahiliye nezaretine havalesi 

tezekkür kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 21 Receb Sene (1)327 ve fi 26 Temmuz Sene (1)325 (8 Ağustos 1909) 

Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi Reis-i Sanisi ve Azalar   
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İşbu sigara kâğıdı hileden ari (uzak) ve sıhhate nafi’ (yararlı) olduğu 

içün Atina sergi-i umumisinde madalya ve mükâfata mazhar olmuştur. 

Bir zamanlar halkı yanıltıcı bilgilerle sigarayı neredeyse ilaç diye 

satmışlar. 

 
Çavuşoğlu Biraderler 

İstanbul’da Cedid Han Numru 14  
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Yukarıda gördüğümüz bir başka belgede yine Sivas’da 1894’de 

vuku’ bulan olaylar sonrasında Merzifon hapishanesinde tutuklu 

bulunan 134 Ermeni padişâhın özel affı ile salıverilmişlerdi. Bu kez 

1913’de yine Sivas’da yaşanan olaylar nedeniyle tutuklu bulunan 

Ermeniler padişahdan af talebinde bulunmuşlardır. Yaşananlar 

geçmişten ders alınmadığını göstermektedir.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 294, Gömlek No: 98, 

Tarihi: 18 Şevval 1331 (20 Eylül 1913), Konusu: Sivas'ta Ermeni 

mahpuslarından seksen kişinin imzâsıyla Ermeni Patrikliği'ne çekilen, 

Padişahdan afv ve merhamet talebini hâvî telgrafnâme suretinin 

takdimi. 
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İstizan fi 11 Nisan Sene (1)310 (23 Nisan 1894) tarihiyle Sivas’da 

Doktor Altunyan ve saire seksen imzalarıyla Der-saadet’de ermeni 

patrikliği’ne mevrud telgrafnamedir. 

Hakk-ı feyyaz-ı mutlak ve halık-ı âlem sevgilü padişahımız peder-

i müttefikimiz şevketlü kudretlü mehabbetlü veli-nimet-i bi-imtinan 

efendimiz hazretleri dünya durdukça taht-ı âlî baht-ı Osmanîde ömr ü 

ikbal ile ebedi makrun buyursun amin. Müslim ve gayr-ı müslim kaffe-i 

sınuf teba’ kulları haklarında zat-ı akdes şehin-şâhilerini recm u âdil 

tanıdığımızdan vicdânen sezavar uzv-ı inayet ve merhamet olan şu hal 

esef-i isti’mal ihtarnamemizi rikâb-ı merâhim-meâb şehinşâhiye 

yüzlerimizi gözlerimizi sürerek arz-ı beyana ictisar (cüret) eyleriz. 

Ermeni milletinin sinin-i vefireden berü ibraz eylediği sadakatini 

lekelendiren vakayi-i fesadiye bazı yerlerde cüz’i-yi âhad cühela (az 

sayıda bilgisiz) tarafından zuhur etmesi gerek şu hal millet-i sadıkanın 

umumuna atf olunması ve vaktiyle neşri memnu’ (yasak) olmayan 

şarkılardan hane köşelerinde ehemmiyetsizliğinden dolayı onudulub 

kalması ve ez cümle bazı kesanın menfaat-ı şahsiyelerine ve ağraz-ı 

(maksatları) dünyevilerine alet ittihazıyla günagün müfteriyane (iftira 

edercesine) fırsat add edilmesiyle ve bazıları suizan ve şüphe üzerine 

beliye-i müstağrak mahpusiyete müteferrik olub mahkûm-ı gayr-ı 

mahkûm mevkûfuz. Evlad-ı iyal köle ve cariyeleri bu kullarıyla ashab-ı 

insaf-ı merhameti rikkate (şevkate) götürecek gözlerini çağlayub sebiller 

gibi akıdacak raddede çoluk çocuğumuzdan mahrum ve hükmünü icra 

iden kolera illetinden Cenâb-ı Hakkın ihsan buyurduğu can u tene malik 

olamayacak suretde mahv olmaktayız mezkûr illetin memalik-i 

mahrusa-i şâhâneden külliyen mahvına bi-günah masum çocuklarımız 

dua-yı şükranileri kürsi-i ilâhiye aks edeceği i’tikadla ümid-i kaviyyemiz 

bulunduğundan kuşe-i cünhaneden feryad figân ve avaz-ı bülend ile 

padişahımız çok yaşa duasıyla inayet-i merhamet-i bi-nihaye-i 

şehinşâhilerine iltica ve dehaletle mazhar-ı afv buyurmaklığınızı 

tazarru’ ve niyaz ederiz ferman.         
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Önceden beri artarak  devam eden Ermeni olaylarının Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında 1915’de iyice artması ve isyan halini almasıyla 

birlikte tüm memlekete yayılmıştı. Bu yayılma Ermeni unsuruna dahil 

olan Osmanlı vatandaşlarını da etkilemişti. Öyleki devlet hizmetinde 

me’mur olanlar dahi gönüllü veya gönülsüz Ermeni komitelerinin 

baskısıyla onların isteklerini uygular hale gelmişti.  

 

Belgede bahsedilen husus da bununla ilgilidir. Muhtelif 

vilayetlere yazılan yazılarla Ermeni polis memurlarının davranışlarının 

kontrol altında tutulması, kendisine güven sarmış olanların da başka 

hizmetlere alınarak etkisizleştirilmeleri istenilmiştir. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.MEM. Dosya No: 62, Gömlek No: 79, 

Tarihi: 14 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1333 (30 Mart 1915), Konusu: 

Anadolu'nun bazı kısımlarında Ermeni unsurlarından olup 

memuriyetleri dolayısıyla kötü işlere ve olaylara alet olan polis 

memurlarının ya işten uzaklaştırılmaları ya da münasip mahalle 

nakledilmeleri. 
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Fi 18 Mart Sene (1)331 

Mamutetü’l-aziz (El-Aziz-Elazığ), Sivas, Hüdâvendiğâr (Bursa), 

Diyarbekir, Ankara, Kastamonu, Adana, Konya, Haleb, Karesi 

(Balıkesir), İzmit, Küdüs-i Şerif, Urfa, Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale) polis 

müdiriyet-i umumiyesi   

Anadolu’nun bazı aksam-ı muhtelifesindeki vakayi üzerine 

Ermeni unsurlarına mensub me’muriyetleri dolayısıyla alet-i şer u 

mefsedet olmaları menut bulunan polis komiser ve me’murlarının 

devam-ı me’muriyetleri de bi’t-tabi tecviz edilemeyeceğine (caiz 

görülmeyeceğine, izin verilmeyeceğine) ve şukadar ki bunların 

cümlesinin birden me’muriyetlerine nihayet verilmesi de mahzurdan 

salim görülemeyeceğine mebni haklarında tedkikat ve tefahhusat-ı 

lazıme icrasıyla bunlardan evvelce bu suretle tanılarak kendilerine 

i’timad kalmamış olanların ve kayıtlarının terkinlerinde de oraca bir 

gûna mahzur tasavvur olmayanların heman idareten terkin-i kayıtları ve 

böyle yapılmasında müşkilat hudusu (ortaya çıkması) me’mul olanların 

(umulanların da) da vilâyetin / livanın alet-i mefsedet olamayacak 

münasib mahallerine tahvilleriyle istifaya (kendi istekleriyle 

çekilmeleye) mecbur edilmeleri veya kendilerine his ettirilmeyecek 

tedbir-i idari ile icra-yı mefsedete alet olmalarına imkân bırakılmaması 

temenni ve suver-i icraiyesi re’y-i alilerine tevdi’olunur.  

Fi 17 Mart Sene (1)331 (30 Mart 1915)     
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SONUÇ 

Kitabın bölümlerinden olan önsöz, giriş ve özet bölümlerinde 
kitabın konusuyla ilgili muhtelif bilgiler bulunmaktadır. Bunlar 
okunduğunda kitabın içeriğiyle ilgili az çok bilgi sahibi olunabilse de 
olayların detayı için dikkatli bir okuma gerekmektedir. Sonuç kısmında 
da bunlara benzer bilgileri bulmak mümkün ise de, en önemli farkı 
tarihden çıkarılacak dersleri de ihtiva etmesindedir. Hatırlayacak 
olursak; 

 
II. Viyana kuşatmasında yaşanan bozgundan sonra Osmanlı’da 

çözülme ve çökme başlamıştır. O zamana kadar batı devletleri 
karşısında yenilmemiş olan Osmanlı’nın yenilebilir olduğunun idraki 
batılı devletlere öz güven getirmiş ve bundan sonra yüklenebildikleri 
kadar yüklenmişlerdir, Osmanlı’ya. Bu mağlubiyetin sebepleri içinde hiç 
şüphesiz Kırım Tatarlarının ihaneti de önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
ihanet Osmanlıyı bitirdiği gibi Kırım Tatarlarını da bitirmiştir. Buradan 
çıkartılacak sonuç Kırım Tatarları Osmanlı’ya ihanet etmekle aslında 
kendi geleceklerine ihanet etmişlerdir.121 

 
Rusya olaylara müdahil olana ve İngiliz ve Fransızlar devreye 

girene, Misyonerler Anadolu’ya gelene kadar Ermeniler çok büyük 
problem yaşamadan Müslümanlarla birlikte hayatlarını devam 
ettiriyorlardı. Üstelik maddi olarak da toplumun üst sınıfı 
konumundalardı. Ne zaman ki dünyadaki milliyetçilik akımının etkisiyle 
suni bir gündem oluşturularak dış güçler tarafından bu konunun 
suistimal edilmesi ve böl parçala yut felsefesiyle hareket edilerek etnik 
kökenli devletler oluşturma çabalarına başlanmasıyla, Balkanlarda, 
Ortadoğu’da, Kafkasya’da ve Anadolu’da yaşayan halklar Osmanlıya 
karşı kışkırtılmıştır. Anadolu’da da Ermeniler ve Rumlar  
ayaklandırılmıştır. Bunların içinde Ermeni olayları, yaygınlığı bakımından 
etkisi en çok hissedilen olaylar olmuştur.  

 

                                                           

121  https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/11/kirima-dair/ 
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Tabi bu süreci sadece milliyetçilik akımlarının etkisine 
bağlamamak gerekmektedir. Bazı devletlerin çıkarları için Osmanlı’nın 
başına gaileler açmak gayesiyle özellikle Hristiyan unsurları Osmanlı 
aleyhine kışkırtmaları sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Bu 
devletlerin başlıcaları da Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika ise de diğer 
bazı devletlerin de etkileri olduğu bilinmektedir.    

 
21 Aralık 1915’te Berlin’de yayınlanan “Ermeni Sorunu ’ adlı bir 

kitapta özetle şöyle denilmiştir. 
 

İngilizlerle Ruslar, öteden beri Türkiye’de ihtilaller çıkarmayı 
adet edinmişlerdir. Bunun için kendilerinin özel bir sistemleri vardır. 
Muhtelif unsurları hükümet aleyhine kışkırtmaktır. Ermeni sorunu da 
Rus ve İngilizlerin entrikalarının bir sonucudur.122 

 
Bu kapsamda sık sık çıkarılan planlı olaylarla ortam sürekli gergin 

tutulmaya gayret edilmiş, yalan haberlerle hem hükümet zor durumda 
bırakılmaya hem de dışarıda kamuoyu desteği oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 

 
Ayrıca Ermeniler memleketin huzurunu sürekli bozarak 

çıkarttıkları karışıklıklardan istifadeyle dış devletlerden de yardım ve 
müdahale talebinde bulunmuşlardır. 
 

Geçmişte Ermenilerin vilayat-ı sitte olarak adlandırdıkları 
yerlerin günümüzde Kürdistan olarak adlandırılıyor olması üzerinde 
düşünülmesi gereken bir husustur. Günümüzle bağlantı kurmak 
gerekirse Ermeni örgütlerinin yıllardır güneydoğuda yaşanan olaylarla 
ilgisi var mıdır, var ise ne gibi ilgisi vardır bu üzerinde düşünülmesi 
gereken bir hususdur. 

 
Günümüzde ülkemizde yaşanan terör olaylarındaki yöntemle, 

geçmişte Ermeni örgütlerinin kullandığı yöntem benzerliği dikkat 
çekicidir. Bu hususun neden böyle olduğu ayrıca düşünülmesi gereken 

                                                           
122 Belgelerle Ermeni Sorunu, a.g.e. s-236 
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bir hususdur. O dönemde de evlerin, okulların kiliselerin altına tüneller 
kazılmış, çatışma için sığınmayı planladıkları evlere ve mevkilere 
mazgallar açılmıştır.123 Getirebildikleri kadar silah ve patlayıcıyı yurt 
dışından getirmişler, yurt içinde de gizli olarak kurdukları yerlerde silah 
ve cephane imalatı yapmışlardır.  

 
Ermeni olaylarının yaşandığı dönemde açık olarak olaylara 

destek veren devletlerin şimdiki yaklaşımları nelerdir? Türkiye’ye dost 
mu olmuşlardır? Onlar geçmişte kaldı, artık böyle şeyler yapmazlar diye 
mi değerlendirmeliyiz? Yoksa, huylu huyundan vazgeçmez atasözünden 
hareketle dikkatli mi olmak zorundayız? Osmanlı’nın yıkılmasında 
ajanlarıyla ve sinsi politikalarıyla en büyük katkıyı sağlayan İngiltere 
günümüzde çok sık adı geçmediği için ıslah-ı nefs mi etmiştir acaba?  

 
İncelenen belgeler içinde Tunceli’de bulunan Kürtleri isyana 

teşvik çabalarında ve son olarak Bogos Nubar (Paşa) ile Şerif Paşa 
örneğinden hatırlanacağı gibi bir Kürt-Ermeni ortak çalışması mı söz 
konusudur. Bu hususların gizli kalan ve açıkta olan tarafları nelerdir? Son 
günlerde buna ilişkin olarak yapılan muhtelif açıklamalar buna ilişkin 
şüpheleri artırmaktadır.124 1907’de Harutsun Şahringyan’ın tartışmaya 
açtığı değişik milletlerin oluşturacağı “Hey’at-ı mümtâze-i mümtemi’a 
(birleşik otonom idareler)125 fikrinin Ortadoğu’da oluşturulan 
kantonlarla ve Güneydoğu için yapılan özerklik ve ayrılıkçılık söylemleri 
arasında ne gibi ilişki vardır? Bu soruların cevaplarını bulmak 
gerekmektedir. 

 

                                                           
123 Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 237, Gömlek No: 66, Tarihi: 10 H 1315 

(22 Haziran 1899), Konusu: Mavzer ve sürmeli tüfeklerle müsellah Ermeni 

eşkıyasının Ermeni köylerini dolaşarak köylerin kenarında bulunan otluk ve 

samanlıklarda saklanıp mazgallar açtıkları ve Ermenileri fesada teşvik ettikleri. 

(Bitlis) 
124http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/hdp-tasnak-partisi-yle-ayniyiz-
h86248.html 
125 http://haber.star.com.tr/yazar/ey-turk-ve-kurt-sekulerler-birlesiniz/yazi-
960532 



ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 

1251 
 

Dün Osmanlı’yı karıştırmak ve bölmek için uğraşan devletlerin 
hiçbiri aslında bu işlerden vaz geçmemiştir. Şimdi ise kimisi açıktan 
kimisi de örtülü olarak gerek Ortadoğu’da, gerekse Anadolu’da kendi 
amaç ve emelleri doğrultusundaki faaliyetleri desteklemeye devam 
etmektedir. Ermeni olaylarının yaşandığı dönemde çok fazla güç 
olmayan bugün ise önemli bir aktör konumuna gelen İsrail’in “Arz-ı 
Mev’ud” (vadedilmiş topraklar) inanclarıyla ilgili olarak uzun vadeli 
hedeflerini ve bunun için neler yapabileceklerini uzun uzun anlatmaya 
gerek yoktur.  

 
İncelediğimiz belgelerle ilgili olarak Şebinkarahisar olaylarına 

yeniden dönecek olursak; Şebinkarahisar’da yaşananlar sıradan olaylar 
değildir. 1895’de yaşananların yaraları yeni yeni sarılmışken Birinci 
Dünya Savaşıyla birlikte yeniden genel bir isyan yaşanmıştır. Bu isyan da 
bastırılmış ise de şehrin tamamen yanmasına neden olmuştur.  
 

Türk Ordusunun Doğu Cephesinin ana ikmal yolu buradan geçtiği 
için bölgenin stratejik önemi vardı. Ermeniler bu bölgeyi ele geçirdikleri 
takdirde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal ve geri hizmetleri aksayacak, 
Rus ordusunun ileri harekâtı kolaylaşacaktı. Çeteciler Şebinkarahisar’ın 
Müslüman mahallesini yaktılar. Rastladıkları Türkleri, işkenceler 
yaparak, öldürmeye başladılar. Çevreden toplanmış olan asker ve 
jandarma müfrezelerine de saldırdılar. Bu durum karşısında başka 
bölgelerden kuvvet tasarruf edilerek Şebinkarahisar’a getirildi ve Ermeni 
isyancılar kuşatıldı. Sivaslı Murat (Hamparsum Boyacıyan) adında bir 
Ermeni çete reisi, 500 kadar adamıyla Şebinkarahisar’a saldırmasının 
arkasında da bu amaç ve niyet bulunmaktadır.  
 

Konuyla ilgili olarak Sivas’taki 10 ncu Kolordu Komutanı 3 ncü 
Ordu Komutanlığına 28 Haziran 1915’te gönderdiği mesajında özetle şu 
bilgiyi vermiştir. 
 

1915 yılı Haziran ayında Komitacı Murat (Hamparsum 
Boyacıyan) yönetiminde Şebinkarahisar’da çıkarılan isyan üzerine 
Osmanlı Hükümeti, 12 Temmuz 1915 tarihinde yabancı devlet 
temsilcilerine şu telgrafı göndermişti: 
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Yurt savunması, kamu huzuru ve iç güvenlik bakımından zararlı 
görülen Ermenilerin bazı bölgeler dışına çıkarılması için alman karar üze-
rine düşmanlarımız dünya kamuoyunun bize karşı oluşmasını sağlamak 
için çeşitli nedenler bularak gazetelerinde ve tarafsız basında gerçekleri 
değiştirmeye çalışmışlar ve çok önemsiz olayları bile büyüterek, sözde 
Ermeniler devlete içten bağlı oldukları halde en ilkel, doğal ve kutsal 
haklarına karşı gelinmiş gibi göstermeye çalışmışlardır. Osmanlı 
Hükümeti’nin isyan eden Ermenilere karşı almakta zorunlu olduğu 
kararların haklılığı ve ivediliği tartışılamaz. 
 

Ermenilerin çıkardıkları olayların tasarlandığı, planlandığı ve 
aksaksız olarak uygulandığı açığa çıkmıştır. Ruslarla birlikte bize karşı 
savaşan Ermenilerin bu tutumu da mevcut planlarının bir bölümüdür.126 

 
Bazı kaynaklarda Şebinkarahisar isyanının başladıktan ve 800’e 

kadar verilen sayılarla isyancıların kaleye sığındıktan sonra, çatışma 
yaşanırken Sivaslı Murat (Hamparsum Boyacıyan)’ın 500 kadar adamıyla 
isyancılara yardıma geldiği ama askerle yaşanan çatışma nedeniyle 
şehre giremeyerek kaçtığı belirtilmektedir. Müslüman mahallelerinin 
Ermeni isyancılar tarafından yakıldığı ise birçok kaynakta 
belirtilmektedir. Ermeni mahallesi mevzi haline getirildiği için mülki 
idare tarafından verilen kararla yakılmıştır. Ancak burada başlayan 
yangının diğer yerlere sirayeti (sıçraması) de söz konusudur. 

 
" 1914-18′de Osmanlı, 11 cephede savaşmak zorunda kaldı. Çanakkale, 
Galiçya, Dobruca, Makedonya, Kafkasya, İran, Irak, Filistin, Hicaz, 
Yemen, Libya. Aşağıdaki haritada bazı cepheler aynı hat üzerinde 
gösterildiğinden 9 cephe olarak değerlendirilmiş olsa da detaylarında 
diğer cepheler de belli olmaktadır. 

                                                           
126  Belgelerle Ermeni Sorunu, a.g.e. s-230,231 
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Savaşla birlikte Ermeni olaylarının yaşandığı bazı bölgelerde 
özellikle Karadeniz’de Rum çetelerinin de Ermenilerle birlik olarak 
ayaklandıkları ve Müslümanlara zulüm ettikleri bilinmektedir.  
 

Ermeni olaylarından Müslümanlar kadar Ermenilerde zarar 
görmüş, Komitacıların başlattığı olaylar sonrasında onlarda yerlerinden, 
mallarından canlarından olmuştur. Tehcir kararının alınmasında 
Şebinkarahisar isyanının ve doğuda Ruslarla yaşanan savaşta 
Ermenilerin Ruslarla birlikte hareket etmesinin büyük rolü 
bulunmaktadır.  
 

Tehcirden çok önce de Ermenilerin Rusya’ya göçe zorlanmış 
olmaları Rusya’nın Kafkasya’da Ermenistan kurma fikrinden ileri 
gelmiştir. Neticede Kafkasya’da yaşayan Türk ve Müslümanlar kovularak 
Ermenilere yer açılmış ve bu başarılmıştır. 
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