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Arşivler, devletin ve fertlerin haklarını ve milletlerarası münasebetleri 
belgeler ve korurlar. Bir konuyu aydınlatmaya ve tespite yararlar. Bu 
arada ait olduğu devrin örf ve âdetlerini, sosyal yapısını, meselelerini ve 
bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyarlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, arşiv malzemesi bakımından çok 
büyük bir zenginliğe sahiptir. Devletimiz, Osmanlı Devleti’nden dev-
ralınan büyük mirasla, bugün dünyanın en zengin arşiv potansiyeline 
sahip sayılı ülkelerden birisi durumundadır. 

Arşivler aynı zamanda milletlerin toplumsal ve kültürel tarihlerinin 
ortaya çıkması bakımından da büyük önem arzetmektedir. Bu belgeler, 
ait oldukları kültür ve medeniyetin diğer kültür ve medeniyetler ile tarih 
sahnesindeki irtibatı ve konumunu belirleyen unsurların da başında 
gelmektedir. 

Üç kıta üzerinde, çok geniş bir coğrafyada ve altı yüz seneyi aşkın 
bir zaman diliminde hükümrân olmuş ve çeşitli milletleri bünyesinde 
barındırmış olan Osmanlı Devleti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal 
etmiş zengin arşiv malzemesi yalnız Türkiye’nin değil, bugün müstakil 
devlet kurmuş çeşitli milletlerin millî ve ortak tarihlerinin tespitinde 
ve yazılmasında başvurulacak otantik değerdeki tek kaynaktır. Özellikle 
bütün Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine âit ilk elden 
tarihî kaynaklar Osmanlı Arşivleri’ndedir. 
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Osmanlı Arşivi bugün Osmanlı hinterlandında müstakil devletler 
olan 40’a yakın (19’u Arap, 11’i Balkan ve Avrupa, 3’ü Kafkas, 2’si Orta 
Asya Türk devleti, 2’si Kıbrıs, İsrail ve Türkiye Cumhuriyeti olmak top-
lam 39 bağımsız ülke) Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey 
Afrika ve Arap ülkesinin kültürel, iktisadi ve siyasî tarihlerinin gün 
ışığına çıkarılmasında, milletlerarası hakların ispatı ve korunmasında, 
ayrıca vatandaş haklarının hukukî mesnedini teşkil etmesi bakımından 
mühim bir yere sahiptir. 

Osmanlı Arşivi’nde 100 milyona yakın belge 370 bin kadar da defter 
bulunmaktadır. Bu sayıyla dünyanın hemen en büyük arşivi durumun-
dadır ve bunun haricinde dünyanın en önemli kültür hazinesidir. Genel 
Türk tarihi açısından bakıldığında da bu belgelerin büyük önemi olduğu 
kuşkusuzdur. 

Osmanlı Arşivi’nde Ermeni Meselesiyle İlgili 
Fonlar ve Muhtevaları Hariciye Nezareti 

Belgeleri 
•	 Yabancı ülkelerdeki Ermenilerin faaliyetleri (İngiltere, Fransa, 

Rusya, Amerika, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan), 

•	 Osmanlı sınırları içinde bulunan Ermenilerin durumları, 
•	 Ermenilerin İstanbul’da çıkardıkları karışıklıklar (Kumkapı olayı, 

Babıali gösterisi, Osmanlı Bankası baskını), 
•	 Anadolu’da meydana gelen Ermeni olayları (Erzurum olayları, 

Yozgat, Merzifon, Kayseri olayları, Bitlis olayları, Van isyanı, 
Sason-Taluri isyanı, Maraş ve Zeytun’da çıkan isyanlar, Sivas olay-
ları, Tokat olayları, Diyarbakır’da çıkan olaylar, Mamuratülaziz ve 
Arapkir olayları, Harput’ta çıkan olaylar, Trabzon olayları, Eğin 
hadiseleri), 

•	 Üç büyük devlet tarafından Ermenilerin de yaşadıkları vilayetlerde 
ıslahat yapılması istekleri, 

•	 Ermeni komitelerinin faaliyetleri, Ermenilerin Osmanlı ülkesine 
silah sokma teşebbüsleri, 

•	 Ermenilerle ilgili olarak yabancı matbuatta çıkan yazılar, 
•	 Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni faaliyetleri, 
•	 Ermeni tehciri, 
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•	 Ermenilerin Doğu Anadolu’da Müslüman halka yaptıkları mezalim 

Dahiliye Nezareti Belgeleri 
•	 Ermeni komitelerinin Ermeni kiliselerinde çıkardıkları olaylar, 
•	 Tehcirin sebepleri ve alınan tedbirler, 
•	 Tehcirin uygulandığı bölgeler, 
•	 Ermeni sevkıyatının yapıldığı yerler, 
•	 Sevkıyata tabi tutulmayan Ermeniler, 
•	 Sevkıyat için para tahsisi, 
•	 Tehcire tabi tutulan Ermenilerin iaşe ve iskan masrafları, 
•	 Sevkıyatın durdurulması, 
•	 Geri dönmek isteyen Ermenilere izin verilmesi, 
•	 İhtida eden Ermeniler ve Ermeni yetimlerinin durumu, 
•	 Sevk edilen Ermenilerin miktarı, 
•	 Ermenilerin Müslümanlara saldırısı, 
•	 Ermeni tehciri esnasındaki su-i istimallerden dolayı yapılan 

tutuklamalar, 
•	 Adana ve mülhakatında bulunan Fransız işgal kuvvetlerine mensup 

Ermenilerin Türklere yaptıkları saldırılar, 
•	 Paris Sulh Konferansı’nda Yunan Başvekili Venizelos ile Ermeni 

Murahhası arasında alınan karar üzerine Rumların İstanbul’u, 
Ermenilerin de Trabzon’u ilhak çabaları, 

•	 Tehcir sonrası memleketlerine dönen Ermeniler, 
•	 Dersaadet’te bulunan Ermenistan Hükümeti temsilcilerinin 

girişimleri, 
•	 Elviye-i Selase dahilinde Ermeni ve Rumların bölgedeki Müslüman 

ahaliyi yok etme gayesiyle giriştikleri umumi katliam ve zulümler, 
•	 Nasturi ve Ermenilerden mürekkep İngiliz kuvvetleriyle Barzan ve 

Zibar aşiretleri arasındaki çatışmalar, 
•	 Mütarekeden sonra Ermeniler tarafından kaçırılan Müslüman-

Türk çocuklarının ve kadınlarının Hıristiyanlaştırılması çabaları, 
•	 Dönen Ermeni muhacirlerin iaşe ve ihtiyaçlarının temininde yar-

dımcı olunması, 
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•	 İngilizlerin Ermenilerle müştereken sınıra tecavüz etmeleri, 
•	 İngiliz tayyarelerinin köyleri bombalaması, 
•	 Ermenilerin türbeleri tahrip etmesi, 
•	 Van Ermeni Taşnaksütyun Cemiyeti’nin faaliyetleri, 
•	 Zeytun’da mukim Ermenilerin durumu, burada çıkan hadiseler ve 

Ermenice çıkan gazetelerin neşriyatı, 
•	 Tahrip olan Ermeni ve Protestan kiliseleriyle bazı kabir ve sandu-

kaların tamiri masraflarının ödenmesi, 
•	 Ermeni okul, kilise gibi kurumlarının inşası için ruhsat verilmesi, 
•	 Amerika’ya göç eden Ermeniler, 
•	 Fransız rahiplerinin Adana, Maraş ve mülhakattaki Ermenileri 

Katolik Mezhebi’ne sokmaya çalışmaları ve buna engel olunması 

Yıldız Sarayı Arşivi Belgeleri 
•	 Ermeniler arasında meydana gelen olaylar, 
•	 Ermenilere okul ve kilise inşası için verilen müsaadeler, 
•	 Anadolu’da meydana gelen Ermeni olayları, 
•	 Musa Bey olayı, 
•	 Sason hadisesi, 
•	 Van olayları, 
•	 Erzurum olayları, 
•	 Ermeni Patrikhanesiyle ilişkiler, 
•	 Yabancı basında çıkan yazıların tercümeleri, 
•	 İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika’da Ermeni faaliyetleri ve bu 

ülke devlet adamlarının Ermenilerle münasebetleri, 
•	 Ermeni nüfusu, 
•	 Anadolu ıslahatı için İngiltere, Fransa ve Rusya’nın ortak 

teşebbüsleri, 
•	 Hınçak ve Taşnak komitelerinin faaliyetleri, çıkardıkları olaylar, 
•	 Ermeni katagikoslukları hakkında bilgiler, 
•	 Ermeni Patrikhanesinin faaliyetleri, misyoner faaliyetleri, 
•	 Ermenilerin Bulgaristan ve Romanya’daki faaliyetleri ve oralardaki 

komitecilerle işbirliği, 



Osmanlı arşivi’nin ErmEni araştırmaları açısından ÖnEmi 171

•	 Ermenilerin yabancı ülkelere göçleri, 
•	 Rusya’dan silahlı Ermeni komitecilerinin Osmanlı sınırlarına teca-

vüz etmeleri 

Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Dairelere Ait Belgeler 
•	 Yabancı memleketlere firar eden Ermenilerden Dersaadet’e avdet 

edenlere memleketlerine sevk edilinceye kadar yardım edilmesi, 
•	 Rusya’ya göç eden Ermenilerin tekrar geri dönme talepleri, 
•	 Anadolu ıslahatı konusunda bir heyet teşkil edilmesi, 
•	 Ermeni Taşnak Komitesi’nin ihtilal ve isyanı teşvik eden mensup-

ları hakkında kanunî takibat icrası, 
•	 Cemaat mektebleriyle askerlik hizmeti hakkında Rum, Ermeni 

ve Ermeni Katolik Patrikhaneleri ile Bulgar Eksarhlığı’ndan daha 
sonra da Rum Melkit, Katolik ve Keldani Patrik vekaletlerinin baş-
vuruları üzerine tanzim olunan nizamname, 

•	 Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kürtler ve Ermeniler arasında cereyan 
eden cinayet ve arazi davalarıyla ilgili şikayetler ve alınan tedbirler, 

•	 Harp bölgelerine yakın yerlerde bulunan Ermenilerin düşmanla 
işbirliği faaliyetlerine girişip Osmanlı Ordusu’nun savunma faali-
yetlerini sabote etmesi nedeni ile sınır bölgesindeki Ermenilerin 
güney bölgelerine sevk edilmeleri, 

•	 Askeri yönden belli yerlere göçleri kararlaştırılan Ermenilerin 
sevkleri esnasında vukua gelen suistimalleri Divan-ı Harb’e tevdi 
etmek üzere oluşan komisyonların harcırahlarının ödenmesi, 

•	 Ermeni Katagikosluk ve Ermeni Patrikhanesi Nizamnamesi’nin 
nizamnamesinin yeniden düzenlenmesi, 

•	 Ermeni Patrikliği Nizamnamesi hükmünü ilga eden Ermeni 
Katogikosluğu ve Patrikliği Nizamnamesi’nin ilgası zımnında 
kaleme alınan nizamiye layihasının yürülüğe konulmak üzere arzı

Sadaret Belgeleri
•	 Anadolu’nun bir çok vilayetinde meydana gelen Ermeni ayaklan-

malarıyla ilgili ayrıntılar, 
•	 Ermenilerin İstanbul’da çıkardıkları olaylar, 
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•	 Ermeniler için umumi af ilanı, 
•	 İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika gibi ülkelerdeki devlet adam-

larının Ermeniler lehine faaliyetleri, 
•	 Hınçak ve Taşnak komitelerinin faaliyetleri, 
•	 Amerika’ya Ermeni göçleri, 
•	 Bulgaristan’da Ermeni faaliyetleri, 
•	 Misyoner faaliyetleri, 
•	 Rusya’ya firar eden Ermeniler, 
•	 Ermeniler arasındaki mezhep kavgaları, 
•	 Yabancı basında Ermeniler lehine yapılan propaganda faaliyetleri

Zaptiye Nezareti Belgeleri 
•	 Zaptiye Nezareti fonlarında Ermenilerle ilgili 2000 civarında belge 

vardır. 
•	 Ermenilerin gazete çıkarmaları için müsaade talepleri, 
•	 Ermeni komitecilerinin mektup tercümeleri, 
•	 Ermeni komitelerine mensup olanlar hakkında yapılan 

soruşturmalar, 
•	 Meşrutiyet’in ilanından sonra yurtdışından gelen Ermenilerin 

memleketlerine sevkleri, 
•	 İhtida edenlerle ilgili muameleler, 
•	 Ermeni Komitelerinin gerekli inzibati tedbirler alınarak olay çık-

masına meydan verilmemesi, 
•	 İstanbul’da Ermenilerin çıkardıkları olaylarla ilgili yazışmalar, 
•	 Alınan tedbirler, 
•	 Anadolu’da meydana gelen isyanlarla ilgili yazışmalar 

Ermenilerle İlgili Belgelerden Örnekler
Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne Osmanlı Hükûmeti’nce maddi yar-

dım yapılması hakkında ferman1. 
Hicri: 9 Cemaziyelahir 1313 / Miladi:7 Kasım 1895 
Hıristiyanların kutsal ibadet gününde kurulan Yenişehr-i Fener 

(Larissa) pazarının bir başka gün kurulmasına dair hüküm. 
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30 Mart/March 18472

Sultan Abdülmecid’in saltanatının başından bu yana Rum cemaatine 
verdiği imtiyazların bundan sonra da yürürlükte kalacağına dair ferma-
nına patrikhanenin teşekkürü.  

Padişahımız ve veli-i nimetimiz efendimiz! Saltanatınızın başın-
dan bu yana yüce devletiniz sınırları içinde bulunan kilise, manastır ve 
onlara bağlı arazi, emlak ve diğer ibadetgahlarımıza mahsus muafiyet 
ve imtiyazların her zaman yürürlükte olacağını Patrik kullarına hitaben 
fermanınızla bildirdiniz. Bu fermanınız Patrikhane’de, İstanbul’da bulu-
nan bütün metropolit, dinî liderler ve esnaf temsilcilerinin huzurunda 
okundu. Sonsuz memnuniyet ve şükranlarımızı arzediyoruz. 

17 Haziran/June 18533

İstanbul’da Darülaceze’de bulunan Ermeni Kilisesi’nin görüntüsü.  
Sultan İkinci Abdülhamid Dönemi4
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İstanbul’da Darülaceze’de bulunan Ortodoks Kilisesinin görüntüsü.  
Sultan İkinci Abdülhamid Dönemi5

Erzurum Eyaleti dahilinde Bayburt Kazası’nda her hafta Cumartesi 
ve Pazar günleri kurulmakta olan bölge pazarının, Ermeni halkın iba-
detlerini aksatmaması için Çarşamba ve Perşembe günlerine alınması6. 

Kudüs ve çevresindeki Ermenilere tanınan ibadet serbestisi. 
Kudüs ve çevresindeki Ermenilere, Hz. Ömer ve Melik Salahaddin 

(Eyyubi) zamanlarında tanınan ayrıcalıklar gereği; kilise, manastır ve 
ziyaretgahlarına müdahale olunmayıp haklarının ellerinden alınmaması 
hususunda Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan I. 
Mahmud ve Sultan III. Osman taraflarından fermanlar sadır olduğun-
dan, bölgedeki halkın ibadetlerini özgürce ve birbirini rahatsız etmeden 
ifa etmeleri7. 

12 Kasım/November 1757 
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İstanbul ve civarında oturan Rum ve Ermenilerden evlenecek olanlardan; eskiden beri 
alınmakta olan meblağdan fazla vergi alınmaması, fakir halkın korunması ve gözetilmesi 

hakkında padişah fermanı. 

Aralık-Ocak 1793-17948

Yedikule’de Ermeni milletinin bekâr ve kimsesizleri için hastahane 
yapılması hakkında Padişah emri9. 

1834 
Yedikule’de Ermeni Milletine mahsus hastahanede fakir hastalara 

verilmek üzere günlük onbeş okka et tahsis edilmesi hakkında irade. 
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1258/1842
Sultan Abdülmecid’in Ermeni kilise ve manastırlarıyla bunlara ait 

arazi ve emlâkın Ermeni cemaatine ait olduğunu dair iradesi. 
Osmanlı topraklarındaki bütün Ermeni kilise ve manastırlarıyla 

bunlara ait arazi ve emlâkın ve ruhbanlara mahsus muafiyetler ile hak 
ve imtiyazların önceden olduğu gibi aynı şekilde devam ettiğine ve bun-
lara muhalefet edenlerin cezalandırılacaklarına dair Sultan Abdülmecid 
tarafından Ermeni Patriği Agop’a gönderilen emr-i şerif. 

7 Temmuz/July 185310 
İhtiyaç sahibi Ermenilerin barındığı Yedikule Ermeni 

Hastahanesi’nde, salgın hastalıklar sebebiyle ortada kalan yetimlerin de 
kalmaya başlamasıyla artan et ve ekmek ihtiyacının karşılanması hak-
kında Ermeni Milleti Meclisi ve Patrikinin talepleri ve bu talebin kabu-
lüne dair irade. 

16 Eylül/September 186711

Bir kısım Ermenilerce ortaya çıkartılmaya çalışılan anarşi olaylarının 
Ermenilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklenmediğine ve ken-
dilerinin eskiden olduğu gibi Devlet-i Aliyyenin sadık tebeası olmaya 
devam edeceklerine dair başta Maliye Nazırı Agop olmak üzere Ermeni 
ileri gelenlerinin takdim ettikleri mahzar. 

10 Aralık/December 188912
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II. Abdülhamit döneminde devlet dairelerinde görev yapan Ermeni memurların listesi. 

5 Şubat/February 189513

Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne Osmanlı Hükûmeti’nce maddi yar-
dım yapılması hakkında irade

7 Kasım 189514

Ermeni komite reislerinin pişmanlık mektubu:
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Bizler Ermeni milleti olarak Osmanlı padişahlarının diğer tebeaya 
olduğu gibi, Ermenilere de pek çok lütuf ve ihsanda bulunduklarına 
şahidiz. Zaten İslâm ve Ermeni milletleri arasında eskiden beri dostluk 
münasebetleri mevcuttur. Bazı bozguncuların yalan sözlerine rağmen 
biz Osmanlı Devleti’nin hizmetinde sâdıkane çalışmaktan geri durma-
yacağız. Zira Osmanlı uyruğunda olmak, bizim için bir iftihar vesilesidir. 

27 Nisan/April 189815

Ermenilerin kilise seçme hakkına sahip oluşlarının ellinci yıldönümünde Yedikule  Ermeni 
Hastahanesi bahçesinde yaptıkları şenlikler. 30 Mayıs/May 191116

Devletin savaşa girmesi ve ordumuzun zayıf düşmesinden yararla-
narak ülke içinde haince eylemler organize etmekte olan ve merkezleri 
yurt dışında bulunan Hınçak, Taşnak ve diğer Ermeni komitelerinin 
Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki şubelerinin kapatılarak elebaşıları-
nın göz altına alınması, ancak bu tedbirler alınırken Ermeni ahali ile 
Müslüman ahali arasında kırgınlıklara yol açabilecek davranışlardan 
kaçınılması hususunda Dahiliye Nezareti tarafından vilayetlere ve san-
caklara gönderilen genelge. 
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24 Nisan/April 191517 
Devletin savaşa girmesi ve ordumuzun zayıf düşmesinden yararla-

narak ülke içinde haince eylemler organize etmekte olan ve merkezleri 
yurt dışında bulunan Hınçak, Taşnak ve diğer Ermeni komitelerinin 
Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki şubelerinin kapatılarak elebaşıları-
nın göz altına alınması, ancak bu tedbirler alınırken Ermeni ahali ile 
Müslüman ahali arasında kırgınlıklara yol açabilecek davranışlardan 
kaçınılması hususunda Dahiliye Nezareti tarafından vilayetlere ve san-
caklara gönderilen genelge. 

24 Nisan/April 191518 
İstasyonlarda toplanan Ermenilerin, belirlenen mahallere sevkleri ve 

iaşelerinin temini ile taarruzdan korunmalarına itina gösterilmesi hak-
kında Dahiliye Nezareti’nden Haleb Vilayeti’ne telgraf. 

5 Eylül/September 191519 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın Karesi Mutasarrıflığı’na yazısı. 
Ermeni ailelerin sevk olunmaması, sevkiyatın ancak komitelerle 

ilgisi olan ve ihanetleri hükümetçe ortaya çıkarılan kişileri kapsadığı 
tebliğ olunduğu halde 27 hanenin neden Karahisar’a sevk edildiklerinin 
sebebi sorulmakta ve gönderilenlerin derhal yerlerine iade edilmeleri 
istenilmektedir. 

12 Mart/March 191620

Yedikule’deki Ermeni Hastahanesi’ne yardım olarak bin lira öden-
mesi hakkında Meclis-i Vükela mazbatası (Bakanlar Kurulu Kararı). 

31 Mayıs/May 191621
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Ermeni komiteleri reislerinden olup pişman olanların Ermenice iltica mektupları ve çevi-
risi. Miladi: 27 Nisan 189822



Osmanlı arşivi’nin ErmEni araştırmaları açısından ÖnEmi 181

Evlerine Dönen Ermeniler için Gerekli Tedbirlerin Alınması 
Savaş sebebiyle başka mahallere sevk ve nakl edilen ahalinin mem-

leketlerine dönmelerine müsaade edildiği ve bunların iaşe ve iskânları-
nın temin edilerek, emin ve salim bir surette dönebilmeleri için gerekli 
tedbirlerin alınması, bu hususlarda kusuru görülenlerin cezalandırıla-
cakları, geri dönen Ermenilere ait emlakların binaların boşaltılarak eski 
sahiplerine iadesi, kendilerinin masrafsız, yiyecekleri verilerek diğer 
ihtiyaçlarının da karşılanması ve emniyet içinde gidecekleri yere varma-
larının sağlanması23. 

Sonuç
Belgeler incelendiğinde, Osmanlı Devleti’nin bünyesindeki bütün 

gayr-i Müslim topluluklara olduğu gibi Ermeni toplumuna karşı da 
geniş bir müsamaha ve hoşgörü içinde olduğu görülecektir. Bütün bu 
toplumlar din, ırk, dil farkı gözetmeksizin Osmanlı Devleti’nin bir par-
çası olarak görülmüşlerdir. 

Bazı ülkelerde tarihçilere bırakılması gereken geçmiş olaylar siyasî 
alana taşınmakta ve maalesef bilimin objektif sınırları içinde değerlen-
dirilmesi gereken tarihî olaylar, siyasî çıkarların ve ideolojik tutumların 
katı önyargılarına kurban edilmektedir. Örneğin bazı ülkelerde böyle bir 
yaklaşımla ele alınan Ermeni sorununun, tarihin asıl kaynaklarına ini-
lerek değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda karar vermeden önce başta 
Türk arşivleri olmak üzere diğer ülke arşivlerinde mutlaka araştırma 
yapılarak objektif bir yaklaşım sergilenmelidir. Aksi hâlde objektif kay-
naklara dayanmayan kanaatler ile sübjektif yaklaşımlar uluslar arasında 
küllenmiş düşmanlıkları yeniden canlandırmaktan başka bir işe yarama-
maktadır. Tarihin yanlış yorumlanmasına ve siyasal amaçla kullanılma-
sına karşı objektif belgeleri sunmak biz arşivcilerin en önemli görevleri 
olmalıdır. 


