
1021’den 1921’e Türk-Ermeni 
İlişkilerinin Sivas Boyutu

Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul

I

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının, Ermenilerin yaşadıkları toprak-
larda ıslahat yapılmasını öngören maddeleriyle gündeme sokulan, 1895 
yılında Avrupa devletleri tarafından Bâbıâlî’ye verilen muhtırada isim-
leri belirlenen ve “Vilayât-ı Sitte” olarak kavramlaştırılan altı Osmanlı 
vilayetinden birisi de Sivas idi. Bugünkü Sivas’ın yanında Amasya 
ve Tokat’ın tamamı, Ordu, Giresun, Samsun, Çorum, Kayseri ve 
Malatya’nın bir kısmını da içeren Sivas vilayeti, yüzölçümünün genişliği, 
Vilayât-ı Sitte coğrafyasının en batısında ve Anadolu’nun ortasında yer 
alması, ayrıca doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki yolların kav-
şağında bulunması nedeniyle stratejik bir mevkideydi. Kendisine bağlı 
4 sancak, 25 kaza ve 2.911 köy ile 63.000 kilometrekarelik büyük bir 
alanı kapsadığı için, çalışmamızda daha ziyade bugünkü Sivas coğrafyası 
esas alınacak, ilk dönemlerden XIX. yüzyıla kadar olan Türk-Ermeni 
ilişkileri bağlamında, konunun siyasal boyutunun yanı sıra sosyolojik ve 
kültürel yanları üzerinde durulacaktır. 

Selçuklulardan Tanzimat ’a Türk-Ermeni 
İlişkileri

Sivas bölgesinde Türk ve Ermeni topluluklarının birlikte yaşamala-
rının tarihi Doğu Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Ücretli 
asker olarak Doğu Roma ordusuna katılan Bulgar, Peçenek ve Uz gibi 
Hıristiyan Türklerin yerleştirildiği bölgelerden birisi de, Kapadokya idi. 
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En önemli merkezini Sivas’ın oluşturduğu Kapadokya’daki Hıristiyan 
Türkler, aralarındaki din birliğine rağmen Doğu Roma’nın Rumlaştırma 
ya da Ermenileştirme politikasını kabul etmemişler ve milli kimliklerini 
korumuşlardı.1 Selçuklu Türklerinin 1080’lerde bölgeye yerleşmelerin-
den sonra bu gayrimüslim Türklerden bir kısmı İslam dinine girmiş, daha 
ziyade kırsal kesimde yaşayan Hıristiyan Türkler ise Ermeni ve Rumlarla 
birlikte yan yana köylerde yaşamaya devam etmişlerdir. Ermenilerin 
Sivas’taki ilk yerleşmeleri de Doğu Roma’nın ücretli askerlik uygula-
masıyla ilgilidir. Roma’nın Anadolu’yu denetim altında tutabilmek 
amacıyla tuttuğu ücretli askerler arasında Ermeniler de bulunuyordu ve 
bunlar aileleriyle birlikte Sivas’a yerleştirilmişlerdi.2 Ermenilerin büyük 
kitleler halinde Sivas’a yerleşmeleri ise, Malazgirt’in Türkler tarafından 
fethinden yarım asır önce olmuştur. Selçukluların siyasi bir güç ola-
rak ortaya çıkması ve 1018 yılından itibaren Çağrı Bey komutasındaki 
akıncıların Anadolu’nun doğusunu tehdit etmeye başlaması üzerine, 
Vaspuragan (Van)’daki Ermeni prensi Senekerim Hovhannes, giderek 
artan Türk akınlarından korktuğu ve II. Basileios’un güçlenmesinden 
dolayı tahtının sallantıda olduğunu düşündüğü için topraklarını 1021 
yılında Doğu Roma İmparatoru Basileios’e terk ederek, coğrafi konumu 
itibarıyla güvenli bir bölge olan Sivas’a yerleşti. Ardından 14.000 kişilik 
bir Ermeni kitlesi de Sivas havalisine göçürüldü. Bu göçle birlikte Van 
bölgesi tamamen Doğu Roma hâkimiyetine girerken, Sivas ve çevre-
sinde Ermeni nüfusu yoğunluk kazanmaya başladı.3

Sultan Alparslan komutasındaki Selçukluların 1064 yılında Anı’yı 
fethetmesi Sivas’ın demografik yapısını yakından etkiledi. Zira Alparslan 
gider gitmez Kars kralı Gagik ve emrindeki Ermeniler, Kars’ı ve bütün 
mülkünü Doğu Roma’ya bırakarak, Kayseri’ye yerleşti. Bunun üzerine 
Senekerim’in oğulları Atom ve Apusahl, hakimiyetlerini büyük ölçüde 
Gagik’e devrederek, onu Ermeni prensi olarak tanıdılar. Bu tarihlerde 
bölge Türkmenlerin kontrolü altında bulunmasına rağmen, Malazgirt 
savaşı öncesine kadar Türkler Sivas’ta sürekli olarak kalmamışlardır. Bir 
başka deyişle Roma askerî gücü Sivas’ta varlığını devam ettirmiştir.4

Doğu Roma İmparatoru IV. Romanos Diogenes, Selçukluları 
ortadan kaldırmak ve Anadolu’yu Türklerden arındırmak düşünce-
siyle çıktığı sefer kapsamında 1071 Mart’ında Sivas’a geldi. Buraya 
daha önceden yerleştirilmiş olan Ermeni prensleri ve halk, Diogenes’i 
törenlerle karşılayıp büyük ziyafetlerle ağırladılar. Atom ve Abusahl, 
Diogenes’e bağlılık bildirdiler. Ancak Sivas’taki Grekler, Ermenilerin 
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kendilerine saldırdıklarını ileri sürerek iki kardeşi imparatorun gözün-
den düşürmek istedi. İftiraya inanan Diogenes, Selçukluları yendikten 
sonra Ermenileri bölgeden sürmeye yemin etti. Askerlerine şehri yağ-
malamalarını emretti. Sivas’a acımasızca saldıran ve şehirde büyük bir 
yağma başlatan Roma askerleri, Sivaslı Rumların huzurunda ant içerek, 
yörede bir tek Ermeni’yi sağ bırakmayacaklarına söz verdiler. İmparator 
Diogenes, Atom ile Abusahl’ı huzurundan kovdu, yağma sırasında pek 
çok Ermeni’nin kanı akıtıldı ve Sivas mateme boğuldu.5 Fakat Diogenes, 
Malazgirt’te Türklere yenildiği için bu andını yerine getiremedi. Bir 
görüşe göre Malazgirt Savaşı esnasında Oğuz ve Peçeneklerin ardın-
dan Ermeniler de Türklerin safına geçip Doğu Roma’ya karşı savaşmış, 
zaferden sonra birçok Ermeni prensi İslam dinine girmiştir.6

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun batısına doğru yönelen Türk 
fütuhatı 1074’ten itibaren Sivas’ı etkilemeye başladı. Ermeni prensleri 
Atom ve Abusahl bölgede bir süre daha etkinliklerini sürdürdülerse de, 
Kapadokya’yı Türklere karşı korumakta zorlandılar. Sivas’ta bir Ermeni 
krallığının varlığına öteden beri karşı olan Rumlar, prenslerin bu aczi-
yetinden yararlanarak 1068’de Gagik’i, 1080’de Atom ile Abusahl’i 
öldürdüler. Başsız kalan Sivas şehri, imparator III. Nikephoros tarafın-
dan Doğu Roma devletine ilhak edildi. Böylece 1021 yılında başlayan 
Sivas’taki Ermeni yönetimi sona ermiş oldu.7 Bu yıllar aynı zamanda 
Sivas’ın Türkler tarafından kesin olarak fethedildiği tarihe rastlamakta-
dır. Doğu Roma imparatorunun Rumların şikayetlerinden yola çıkarak 
Ermenileri toplu şekilde öldürmesi, prenslerin ölümüne göz yumul-
ması gibi uygulamalar bir yandan bölgedeki Ermeni nüfusunun ciddi 
biçimde azalmasına yol açarken, bir yandan da Ermenilerin Türk adalet 
ve hoşgörüsüne sempati duymalarına ve böylece bölgenin Türkler tara-
fından fethinin kolaylaşmasına etki etmiştir. 

Büyük Selçuklulardan sonra Sivas, Danişmendli Türk devleti çağını 
yaşamış ve bu devletin ilk başşehri olmuştu. Yerleşik hayat tarzını 
benimsemiş olan Danişmendliler döneminde sanayi ve ticaretin iler-
lemesi sonucunda Sivas’ın nüfusu artmıştı. Ekseriyeti Türkler oluştur-
makla birlikte, bir miktar da Ermeni yaşamaktaydı. Bir yandan Doğu 
Roma’nın, diğer yandan Ortodoks Ermeni kralı Gabriel’in baskı ve 
tahakkümleri altında ezilmiş olan gayrimüslim ahali, özellikle Ahmed 
Gazi’nin saltanatı sırasında Danişmendlilerden büyük ihsan görmüş; 
kendilerine erzak, giysi ve tarım aletleri dağıtılmıştı. Urfalı Mateos, 
Hıristiyanlara karşı çok merhametli davranan Ahmed Gazi’nin 
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ölümünden sonra Hıristiyanların uzun süre matem tuttuklarını yazar.8 
Bununla birlikte Danişmendliler döneminde Sivas 1129 yılından iti-
baren Kilikya Ermenilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bu sırada 
Kilikya’yı ele geçirmek için düzenlenen Haçlı seferi, Ermenilerle 
Danişmendlilerin yakınlaşmasına sebep oldu. Ermeni Rupen haneda-
nına bağlı Sis Krallığı’nın başındaki I. Leon, Danişmendlilerden yar-
dım istedi. Danişmendli ordusu 1130 yılında yapılan savaşta Haçlıları 
yendi.9 Danişmendli hâkimiyeti giderek zayıflayıp nihayet yıkılınca 
Sivas şehri 1175 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne katıldı. 

Anadolu Selçukluları döneminde Orta Anadolu’daki bazı Ermeni din 
adamlarının, güneyde içten içe devletleşmek için çalışan Kilikya Ermeni 
Krallığı’na destek vermelerine rağmen, Sivaslı Ermeniler Selçuklu sul-
tanlarına bağlı kalmayı tercih ettiler. Örneğin Sivaslı Anania’nın, Sultan 
Keykâvus’un desteğini alarak, 1205’ten 1209’a kadar kendi piskoposluk 
bölgesinde Ermeni katogikosuna karşı mücadele ettiği bilinmektedir.10 
Bununla birlikte Kilikya Ermenilerinin Sivas’ı ele geçirmeye dönük sal-
dırıları Türkiye Selçukluları devrinde de sürmüştür. 

Uygur Türklerinden Alaeddin Eratna’nın 1343 yılında bağımsız-
lığını ilan ettiği yeni dönemde başşehir Sivas tamamıyla Türk karak-
terini almış, Türkçeden başka dil konuşulmamış, azınlık durumuna 
düşen Hıristiyanlar ayrı mahallelerde oturmaya başlamışlardı.11 Eratna 
Beyliği’nin 1380 yılında yıkılması üzerine kurulan Kadı Burhaneddin 
devleti zamanında da (1381-1398) bu yapı korunmuştur. 

Selçuklu hakimiyetinden Kadı Burhaneddin Devleti’nin yıkılı-
şına kadar Ermenilerin canları ve inançları, Türk idarelerince güvence 
altına alınmıştı. Bu güven ortamında İstanbul patriğine bağlı olarak 
dinlerini rahatlıkla yaşama imkanı bulmuşlardı. Venedikli Makro Polo, 
1270’lerde Çin’e giderken uğradığı Sivas’ta Türkmenlere karışarak yaşa-
yan Ermeni ve Rumların kendilerine ait piskoposlukları bulunduğunu, 
Hıristiyanların ticaret ve sanatla geçindiklerini yazmaktadır.12 Sivas’ın 
Türkleşmesine paralel olarak Doğu Romalı arazi Aristokratların yavaş 
yavaş bölgeyi terk etmesi, sosyal hayatın yanında iktisadi hayatın da 
Türklerin eline geçmesiyle sonuçlandı. Bölgeyi terk etmeyen az sayı-
daki Rum, Ermeni ve Süryani toplumu Türklerle uyum içinde yaşamayı 
sürdürdüler. Türk-İslam uygarlığının oluşmasını sağlayan cami, med-
rese, kervansaray gibi yapılarının inşa edilmesinde Hıristiyan toplumun 
yardımı görülüyordu. Yan yana oturan Türk ve Hıristiyan esnaf, üretim 
faaliyetlerini de birlikte yürütüyorlardı.13 Bölgede Türk-İslam iktisadi 
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düzeninin kurulmasında, bu Hıristiyanların birikimleri temel vazifesi 
görmüştür. Müslümanlar şehirdeki sanayi ve ticaret kollarından, köyler-
deki ziraat yöntemleri ve mahsul çeşitlerine kadar birçok şeyi onlardan 
öğrendiler.14 Fakat özellikle buhran dönemlerinde, Ermenilerin Türk 
devletine ve Türklere kast eden eylemleri de olmuştur. Örneğin 1243 
Kösedağ bozgununun ardından başlayan Moğol yağmasından kaçan 
Müslümanlar yollarda Ermenilerin saldırılarına maruz kalmışlardır.15

Sivas ve çevresinin Kadı Burhaneddin’in ölümünden (1398) sonra 
Osmanlı Devleti’ne katılması, Türk-Ermeni ilişkilerini değiştirmedi. 
Timur’un 1400 yılındaki istilası sırasında Ermeniler de diri diri top-
rağa gömülmek gibi işkence ve kıyıma maruz kalmak suretiyle binlerce 
Müslüman-Türk’le aynı kaderi paylaştılar. Timur felaketinin yol açtığı 
yaraları iyileştirme noktasında da iki halkın dayanışma içerisinde bulun-
duklarında şüphe yoktur. Esasında Anadolu’ya giren ilk Türkmen boy-
larının kafileleri Sivas yöresine yerleşirken geleneklerini de getirmişler, 
buranın eski yerlileri ve onların gelenekleriyle “komşuca ve kardeşçe” 
yaşama yolunu benimsemişlerdir. Yüzyılların potası bu barışı olgun-
laştıracak, dilde, etnografyada, halkbilimde ve mimaride özgün biçim-
lemeler doğup gelişecektir. Bugün bile özellikle Divriği ve Zara gibi 
yörelerin Anadolu’nun zengin kültür yataklarından olmasının sırrı bu 
süreçte saklıdır. Örneğin Divriği ağzında Ermenilerden geçen isimleri, 
deyimleri görmek mümkündür. Bunun yanında aşk türkülerine akset-
miş Türk ve Ermeni gençleri arasındaki gönül maceraları sayılmakla 
bitmez. Farklı dinlere mensup olmalarına rağmen Türkler ve Ermeniler 
arasındaki inanç ve gönül sorunları, komşuluk hukuku öylesine denge-
lenmişti ki, yabancı parmağının Anadolu’ya fitne bulaştırmaya kalkış-
tığı XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar, iki toplumu cepheleştiren, onları 
çatıştıran herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hatta bu dönemde 
bile dostluklar tam anlamıyla bozulmamış, Avrupalıların Pax Ottomana 
adını verdikleri Osmanlı barışının en iyi resmedildiği bölgelerden biri 
olmuştur.16 

Evliya Çelebi, fetihten sonra Anadolu’dan İstanbul’a getirilen halkın, 
şehrin muhtelif yerlerine toplu halde iskan ettirildiğini; bu meyanda 
Sivas ve Tokat’tan götürülen Ermenilerin de Sulumanastır’a yerleşti-
rildiklerini yazar.17 Bu göçün etkisiyle Sivas’taki Ermeni nüfusu hatırı 
sayılır derecede kayba uğramıştır. Nitekim XVII. yüzyılın başında 
Sivas’ı gezen Polonyalı Simeon, Sivas şehrinde önceleri 2.000 Ermeni 
hanesi (yaklaşık 10-12.000 kişi) bulunduğunu, ancak bunların sonradan 
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dağıldığını ve 1610 yılına gelindiğinde 600’e kadar düştüğünü kaydede-
cektir. Bu dönemde şehir merkezinde Surp Asdvadzadzin ve Surp Sarkis 
adını taşıyan faal iki Ermeni kilisesi ile, şehir dışında kral Senekerim’in 
yapmış olduğu ve içinde gerçek haçın bir parçasının yer aldığı Surp 
Nişan manastırı bulunmaktaydı.18 Nüfustaki gerilemenin bir nedeni de, 
XVII. yüzyıl başlarındaki Celali isyanları yüzünden, Ermenilerin bulun-
dukları bölgeleri terk ederek, başta İstanbul olmak üzere, sakin bölgelere 
göç etmiş olmalarıdır.19 

Tam bir serbestlik ortamında dini ve ticari etkinliklerini yerine geti-
ren Ermeniler, kültürel konularda kendilerini yetiştirme imkânı da 
bulmuşlardır. Dini ve bilimsel anlamda olgunluğa erişenler İstanbul ve 
diğer büyük şehirlere giderek ibadethane ve okullarda görev almışlar-
dır. Ticaret ve sanatkârlıkla uğraşmışlar, Sivas’ın iktisadi hayatına yön 
verecek düzeye gelmişlerdi. II. Mahmud döneminde şehir merkezindeki 
basmacı, çizmeci, çadırcı, dülger, hekim, kalaycı, kuyumcu ve kürkçü 
esnafının tamamı; berber, kasap, bakkal, tellak, terzi ve penbeci esna-
fının bir kısmı Ermenilerden oluşmaktaydı.20 Köylerde yaşayanları ise 
tarımla uğraşmaktaydı. Şehirde ikamet eden çok sayıda Ermeni çeşitli 
kaza ve köylerdeki Müslüman çiftçilerle müşterek ziraat yapmakta ve 
hayvan beslemekteydi.21 İki halkın ticari ilişkilerindeki yoğunluk, arala-
rında sıkı bir dayanışma ve güven hissinin bulunduğunu göstermektedir. 
Örneğin Kirkor adlı tüccar 1850 yılında öldüğünde arkasında 195 ala-
caklı bırakmıştı ve kendisine borcu olanların içerisinde Türklerin sayısı 
az değildi.22 Ermeniler XIX. yüzyılın ikinci yarısında ticari hayata daha 
sıkı bağlanmışlar ve Halep, Kayseri, İstanbul ve diğer vilayetlerle ticareti 
geliştirmişlerdi.23 Ekonomik hayattaki örgütlenme ve ortaklık, sosyal 
ilişkileri de güçlendirmiş, 1850’li yıllara kadar, adi vakalar dışında, iki 
toplum arasında dini ve politik karakter taşıyan bir kutuplaşma ya da 
anlaşmazlık vaki olmamıştır.

Fatih Sultan Mehmed döneminden, Osmanlı’da ilk nüfus sayımı-
nın yapıldığı 1831 tarihine kadar olan üç yüzyıllık süreçte Sivas şehir 
merkezinde Ermeniler ve diğer gayrimüslimlerin toplamı zaman zaman 
yüzde 77’lere varan oranlarda üstünlüğe sahip olmuştur. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında bu oran kademeli biçimde Türkler lehine değişecek ve 
XX. yüzyıla doğru sayısal üstünlük Türklere geçecektir.
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Tablo I: XV-XIX. Yüzyıllarda Sivas’ta Türk ve Ermeni Nüfusu24

Yıl
Müslüman Gayrimüslim

Hane 
Sayısı

Tahmini 
Nüfus (X 5) Yüzde Hane 

Sayısı
Tahmini 

Nüfus (X 5) Yüzde

1454-1455 216 1.080 38 351 1.755 62
1519-1520 333 1.665 25 994 4.970 75
1528-1529 218 1.090 23 750 3.750 77
1553-1554 1.149 5.745 48 1.230 6.150 52
1574 1.291 6.455 38 2.085 10.425 62
1828 2.027 10.135 - ?? - -
1831 1.721 8.605 49 1.780 8.900 51

Ermenilerin dinî ve kültürel faaliyetlerini sürdürdükleri kurumlara 
gelince, 1877 yılında 2.500 haneye sahip ve bir kısmı Türklerle karı-
şık, bir kısmı ise kendi mahallelerinde yaşayan Ermenilere ait Surp 
Asdvadzadzin (diğer adı Aziz Meryem Ana olan ana kilise), Surp 
Sarkis, Surp Minas ve Amenapırgiç adında dört kilise vardı. 13 papazın 
görev yaptığı ana kilise, başta çarşıdaki 8 dükkan ile 30 odalı bir han 
olmak üzere, kira getiren mülklere sahipti.25 Aynı tarihlerde erkek ve 
kız çocukların eğitim gördükleri dört ilk mektep ile bir de yüksek okul-
ları vardı. Yüksek okul, VII. yüzyılda Kitab-ı Mukaddes’i Ermeniceye 
çeviren ve “Aziz Mütercimler” olarak adlandırılan Aziz Sahak, Aziz 
Mesrop ve yardımcıları adına 1851 yılında, Odabaşyan ailesi tarafından 
inşa edilmişti. Üç yüz öğrencinin eğitim gördüğü okulda, fen ve sosyal 
bilimlerin yanında çeşitli dil dersleri okutulmaktaydı. Şehirde faaliyet 
gösteren 13 handan en büyüğü olan Aramyan Hanı, 38 dükkanı ve 11 
mağazası ile iktisadi hayatı canlı tutan merkezlerden biriydi; hanın kira 
gelirleri adı geçen yüksek okula devredilmekteydi.26 

Sivas’a Batı Müdahalesi ve Emperyalist 
Oyunlar

XIX. yüzyıla damgasını vuran misyonerlik dalgası, Osmanlı 
Ermenilerinin ayrılıkçı hareketlere yönelmesinde birinci derecede etkili 
olmuştur. Misyonerlerinin çalışma stratejileri, ilk planda azınlıklarda 
cemaat şuurunu canlı tutmak, onlara yalnız olmadıklarını ve gerekti-
ğinde kendilerine sahip çıkacak güçlü devletlerin bulunduğunu hisset-
tirmek, Batı kamuoyunu “Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların 
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Müslüman ahali tarafından katledildikleri” yönündeki propagandalarla 
Türkler aleyhine etkilemek gibi esaslara dayanıyordu. Misyoner faali-
yetleri Ermeni kilisesi başta olmak üzere, dini müesseselerde, okullarda, 
sağlık kurumlarında ve kendilerine tahsis edilen ya da mülk edindik-
leri özel ikametgâhlarda sürdürülmüştür.27 Misyonerler etkinlikle-
rini din adamı, eğitimci, sağlıkçı ya da gönüllü hayırsever kimliğiyle 
yürütmüşlerdir. 

Sivas’taki misyonerlik faaliyetleri Katolik ve Protestan olmak üzere 
iki eğilim gösterir. Bunlardan birincisi Fransa, ikincisi ise ABD’li mis-
yonerler tarafından yürütülmüştür. 

Katolikleştirme misyonunu XIII. yüzyılın ilk yarısında kurulan 
Franciscain ve Dominicain tarikatları üstlenmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde Fransa’ya gösterilen yakınlıktan istifade eden 
XIV. Louis, Osmanlı şehirlerine gönderdiği rahipler vasıtasıyla Katolik 
propagandasını başlatmıştı. Fransa’da ortaya çıkan ve Türk topraklarına 
diğerlerinden sonra gelmiş olan Jésuit (Cizvit) tarikatı XVI. yüzyıldan 
XX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Devleti’ni meşgul etmiştir. Fransa, 
Cizvit tarikatına bağlı misyonerler vasıtasıyla Katolik propagandasını en 
üst seviyeye çıkarmıştır. İstanbul’da yaşayan Katoliklerin 1583 yılındaki 
talepleri üzerine Papa tarafından gönderilen Cizvit misyonerleri, bu 
tarihten sonra Osmanlı ülkesi içerisinde geniş bir sahaya yayılmışlardı.28 

Cizvitlerin Sivas yöresindeki faaliyetlerine XVII. yüzyılda rastlan-
maktadır. Özellikle Yenihan (Yıldızeli) bölgesindeki Katoliklerle temas 
kurmuşlar ve onlara dinlerinin ve kralları Louis’nin şanını büyük bir 
özveri ile yaymaya çalışmışlardı.29 Fransız misyonerler önce Türkler 
üzerinde çalışmışlar, ancak bunları etkileyemeyince bütün dikkatle-
rini Hıristiyan unsurlara vermişlerdir. Katolikleştirme faaliyetlerine 
karşı Ermeniler başlangıçta muhalefet edip şikayette bulunmuşlar ise 
de, bir kısım Ermeni’nin bu tarikata geçmesine engel olunamamıştır. 
Daha 1691 yılında Katolikleşmiş bir Ermeni topluluğu Papa’nın hâki-
miyetini tanımış ve onlar da Katolik propagandacıları olarak Ermeniler 
arasında çalışmaya başlamışlardır.30 Katolik mezhebinin Osmanlı ülke-
sinde gelişip büyümesinde Sivaslı Abbod Mekhitar adlı Ermeni’nin 
çalışmalarının büyük payı vardır. 1676 yılında Sivas’ta doğan Mekhitar, 
on dokuz yaşında rahip oldu. Mekhitar’ın üstün yeteneğini keşfe-
den Başpiskopos Mikael, daha yüksek rahip olarak yetişmesi için onu 
Revan’daki Eçmiyadzin’e götürdü. Burada Ermeni-Ortodoks papazı 
kılığına girmiş bir misyoner casusu Mekhitar’ı Katolik yaptı. Mekhitar 
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Türkiye’ye dönünce önce memleketi Sivas’ta Ermeniler arasında par-
lak bir Katolik topluluk yaratmayı başardı. Daha sonra İstanbul’a gitti. 
Mekhitar Roma kilisesi ile Ermeni patrikliğini birleştirmek istiyordu. 
Bu durum Gregoryenleri ve kiliseyi endişelendirdi. Mekhitar’ı ortadan 
kaldırmak istediler. Bunun üzerine Mekhitar ve bağlıları ülkeyi terk 
ederek önce Venedik yakınlarındaki bir adaya, daha sonra Viyana’ya 
sığındılar. Burada kendi adından mülhem Mekhitarist örgütünü kur-
dular. Ermenilerin ulusal bilinç kazanmalarında, Ermenicenin gelişip 
yayılmasında ve Ermeni eğitim sisteminin modernleşmesinde önemli 
bir yere sahip olan Mekhitaristler, Avrupa’dan gönderdikleri yayın-
larla Ermeni toplumunu Katolikleştirmeye devam ettiler. Mekhitar 
öldüğünde, arkasında binlerce Katolik bırakmıştı. Bâbıâli 1831 yılında 
Ermeni Katolik kilisesini tanıdı. Feigl’a göre ılımlı ve enternasyo-
nal düşünce yapısına sahip olan tarikat, Ermenilerin Müslüman-Türk 
çoğunluğu ile barış içinde yaşamalarında etkili olmuştur.31

XIX. yüzyılın başında Sivas’ı gezen Fransız seyyah Adrien Dupré, 
yüz yıl önce atılan Katolikleştirme tohumlarının meyve vermeye baş-
ladığını ve yörede kendi inisiyatifiyle hareket eden Katolik papazların 
gece gündüz imparator Napolyon’a dua ettiklerini hayranlık ve gururla 
anlatmaktaydı.32 Fransa, misyonerleri vasıtasıyla Sivas’taki gayrimüslim 
tebaayı kontrol ve himayesi altında tutma politikasını XIX. yüzyılda 
da sürdürmüştür. XX. yüzyıla girerken ülke genelinde 160 okul açmış 
olan Cizvitlerin Sivas vilayetinde 6 okulu bulunuyordu. Sivas sancak 
merkezinde ilk Fransız Mektebi 1882 yılında açıldı. Küçük Bengiler 
Mahallesi’ndeki Péres Jésuites Mektebi’nin eğitim süresi dokuz yıldı. 
Kız öğrencilerin okuduğu bu okulda gündüz eğitimi verilmekte; 3’ü 
Fransız, 4’ü Osmanlı vatandaşı 14 öğretmen çalışmaktaydı. Erkek 
öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun mevcudu ise 437 idi.33 Cizvit 
papazları tarafından açılan bu okul ruhsatlı olmadığından birkaç yıl 
sonra Sivas valiliğince kapatıldı. Ancak papazlar, yine ruhsatsız olarak 
başka bir okul açtılar. Bunun üzerine Vali Sururi Paşa papazları çağıra-
rak, ders programlarını göstermelerini istedi. Papazlar ise ruhsatlarının 
bulunmadığını, ancak okulu Bâbıâli’nin izniyle açtıklarını belirttiler. 
Sururi Paşa kendisine böyle bir hükümet emri gelmediği için konuyu 
İstanbul’a bildirdi.34 

XX. yüzyılın başında Sivas vilayetinde Fransız Cizvit papazlarının 
açtığı kolej, manastır, kilise, dispanser ve çeşitli okullar olmak üzere 47 
kurum vardı. Buralarda eğitim gören ve hizmet alanların hemen tamamı 
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Ermeniler ve Rumlardı.35 Fransa’nın Sivas konsolosunun raporuna göre, 
1901 yılında vilayette 52 Fransız misyoner ile bir miktar resmi görevli 
bulunmaktaydı. Genellikle Cizvit tarikatına bağlı bu misyonerler, çoğu 
Ermeni olmak üzere 1.800 kadar öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti 
sunmakta idi. Öğrencilerin Fransızca öğrenmelerine büyük önem veri-
liyordu.36 Osmanlı Devleti, Fransa ile 1913 yılında imzaladığı anlaşma 
ile Türkiye’de faaliyet gösteren 500’ün üzerindeki Fransız okulu resmen 
tanımıştır. Geçen süre zarfında, ülkedeki okulların sayısının artışına 
paralel olarak Sivas vilayetindeki Fransız okullarının sayısı da en az üç 
kat artarak 20’ye çıkmıştı. Bunlardan 4’ü sancak merkezinde, 4’ü ise 
merkez sancağına bağlı Çepni, Dendil ve Burhan köylerinde idi. Tokat 
ve Amasya sancakları ile Merzifon kazasında da dörder Cizvit okulu 
bulunmaktaydı.37 

Fransız okullarında öğrencilere güzel sanatlardan keman ve piyano 
öğretilmekteydi. Sanat okulları dışında kalan diğer tarikat okulları-
nın hemen hemen tamamında ise marangozluk, oymacılık, terzilik, 
taş oymacılığı bahçıvanlık ve saatçilik gibi dönemin gözde sanatları-
nın öğretildiği atölyeler bulunmaktaydı. Ermenilerin çocuklarını bu 
okullara göndermelerinin başlıca iki nedeni vardı. Birincisi, Osmanlı 
hükümetinin açtığı okullar yetersiz gelmekteydi ve Cizvit okulları 
gayrimüslim çocuklara ücretsiz eğitim sunduğu gibi, onların yiyecek, 
giyecek ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamakta, hatta ailelerine parasal 
yardım yapmaktaydı. Okullara olan rağbetin ikinci nedeni ise bunlarda 
Fransızca eğitim verilmesiydi.38 Bu, mezun olacak çocuklar için yük-
sekokul kapılarının, hatta Avrupa okullarının kapılarının ardına kadar 
açılması anlamına geliyordu.

Fransız hükümeti 1890’lı yıllardan itibaren Sivas’ta bir konsolos-
luk açacak, diplomatik ilişki adı altında misyonerlik faaliyetini daha 
sistemli yürütecek ve Ermeni meselesinde daha etkin rol oynayacak-
tır. Fransa konsolosları, Ermeni komitecilerle işbirliği yapmaktan geri 
durmamışlardır. Örneğin Bâbıâli tarafından imtiyazlı tercüman sıfa-
tıyla Fransız konsoloshanesine görevlendirilen Doktor Karakin Sivas 
ve Yozgat’taki Ermeni olaylarının tertipçileri arasında yer almıştır.39 
Konsoloslar vilayete bağlı sancak ve kazaların yanı sıra çevre vilayetleri 
de ziyaret ediyorlardı. Bu nedenle İstanbul hükümetinin isteği doğrul-
tusunda Sivas valileri Fransız konsoloslarının seyahat ve toplantılarını 
sürekli takip etmeye çalışmışlardır.40 Fransız konsoloslar da diğerleri 
gibi İstanbul’daki büyükelçilerine çoğu defa çarpıtarak iletmekte idiler. 
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Bununla birlikte konsoloslar içerisinde hiç çarpıtmadan yazanlar da 
olmuştur. Örneğin Sivas’taki 1895 olaylarına Ermenilerin sebep oldu-
ğunu beyan eden Fransız konsolosu Carlier, Ermenilerin İngilizlerden 
fiilî yardım beklentisi içinde olduklarını yazmıştır. Carlier ve eşi, civar-
daki Ermeni kilisesi, okullar ve konsoloshaneye sığınan papazların 
korunması için personele silah dağıtmıştı. 12 Kasım’da meydana gelen 
çatışmada bir Ermeni’nin açtığı ateş Carlier’in eşinin kulağını sıyırıp 
geçmişti.41 Madam Carlier, anılarında, eşinin hedef seçilmesinin mantı-
ğını ve gerekçesini, ateş eden Ermeni’nin ağzından şöyle itiraf etmiştir: 
“Eğer Fransız konsolosu öldürülürse Türkler tarafından öldürüldüğüne 
inanılır ve o zaman Fransa, ordusunu hem intikam almak, hem de 
Ermenileri kurtarmak için buraya gönderir.”42 

Sivas’ta faaliyet gösteren bir diğer misyoner grubu ise Amerikalı 
Protestanlardı. Kısa adı American Board olan American Board of 
Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) örgütün misyonerleri 
Sivas’a Fransız ve İngiliz meslektaşlarından çok sonra gelmelerine rağ-
men, onlardan daha fazla ses getirmişlerdir. Kendisi de bir misyoner 
olan ve Sivas’ı 1860 yılında gezen Henry J. Van Lennep, misyonerlerin 
bölgede otuz yedi yıldan beri çalışmasına rağmen yeterince başarı elde 
edilemediğinden yakınır. Ona göre başarısızlığın sebebi, misyonerler 
bölgeden ayrıldıktan sonra, onların görevini devam ettirecek nitelikte 
yerli temsilcilerin yetiştirilmemiş olması idi.43 

Sivas’ta Amerikan Board’a bağlı ilk istasyon 1851 yılında sancak 
merkezinde açıldı. Bunu bir yıl sonra Amasya sancağına bağlı Merzifon 
kazasındaki istasyon izledi.44 Derhal Ermeni halkı arasında propaganda-
lar başlatan merkezlerin faaliyet sahası, kısa sürede Tokat ve Amasya’ya 
uzandı. Ardından Karahisar-ı Şarkî, Zara, Gürün, Enderes (Suşehri), 
Divriği, Darende kazalarında ve Kangal yakınlarındaki Mancılık 
köyünde şubeler açtılar. 1876 yılında şehir merkezinde Perry, Hubbard 
ve Riggs adlı üç Amerikan misyoneri görev yapmaktaydı. Misyonerler 
Burnaby’ye Türkleri anlatırken cahillik ve saflıkları dışında onlar hak-
kında olumsuz bir kanaat taşımadıklarını, Ermenilerin Türklerin belir-
tilen karakterlerine yakın, fakat onlardan faklı olarak hilekâr yönlerinin 
bulunduğunu belirtmişlerdir. Nitekim şehirde Protestanlığı kabul eden-
lerin çoğunluğunu, misyonerlere öteberi satan Ermeni esnafının oluş-
turması misyonerlerin düşüncesini doğruluyordu.45 

Albert Hubbard adlı misyoner 1888 tarihli mektuplarının birinde, 
Kangal’a bağlı Mancılık köyü halkının neredeyse hepsini Protestanlığa 
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döndürdüklerini, Armenian Mission’un en önemli dış merkezlerinden 
biri kabul edilen Gürün kazasında son yıllarda kendi kurdukları üç okul 
ile kilise içinde çalışarak özellikle genç kızlar ve kadınlar üzerinde etkili 
olduklarını yazmıştı. ABCFM’ye bağlı olan Hubbard, Sivas’taki çalış-
maları sırasında, zaman zaman Amerika’nın başka kuruluşlara bağlı 
misyonerlerle anlaşmazlığa düştüklerini belirtmekte; özellikle Zara’da 
Campbelite ve Mormonların46 yüzünden çalışmalarının aksadığından 
yakınmaktaydı.47 Hubbard, Kangal köylerinde yaşayan Kızılbaş ahali 
arasında ayrılıkçı fikirler salmaya çalışmıştır. Sivas Valisi Memduh Paşa, 
buradan ayrılıp Ankara’ya atandıktan sonra, “Muhibb-i Vatan” imza-
sıyla biri Müslüman ve diğeri Ermeni iki köylünün kendisine gönder-
diği mektuplardan yola çıkarak, Hubbard’ın yörede İslam halifelerine 
hakaret ibareleri içeren Türkçe bir risale dağıttığını ve halkı isyana sevk 
ettiğini ileri sürmüştür. Nitekim gençlerin askere alınması sırasında 
Kızılbaşların yaşadığı dört köy halkı, kendilerinin Protestan oldukla-
rını ileri sürerek hükümete başkaldırmışlardır. Bunun üzerine yöreye 
elli süvariden oluşan bir askerî birlik gönderilmiş, ancak köylüler ikna 
edilememiştir.48

ABCFM misyonerleri Sivas sancak merkezinde Höllüklük 
Mahallesi’nde bir kolej kurmuşlar; bunun yanında yine sancak merkezi 
ile bazı kazalarda ilköğretim kurumları açmışlardır.49 Sivas vilayetinde 
Osmanlı hükümetinin Gregoryen Ermeniler için açtıklarının yanında, 
Amerikalı misyonerlerin Protestan Ermeniler için açmış oldukları 
ilköğretim düzeyindeki okulların 1890 yılındaki öğrenci ve öğretmen 
sayıları Tablo II’de gösterilmiştir.

Tablo II: 1890 Yılında Protestan İlköğretim Okulları50

ERKEK KIZ
Okul Öğrenci Öğretmen Okul Öğrenci Öğretmen

SİVAS
Gregoryen 45 4.319 45 23 873 25
Protestan 19 689 30 1 37 1

TOKAT
Gregoryen 102 890 102 1 150 3
Protestan 1 130 2 - - -

AMASYA
Gregoryen 300 1.000 300 2 180 2
Protestan 9 370 10 1 100 2

K. ŞARKÎ
Gregoryen 500 2.000 500 - - -
Protestan 3 60 3 - - -

TOPLAM
Gregoryen 947 8.209 947 26 2.406 30
Protestan 32 1.249 45 2 137 3
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Sultan II. Abdülhamid, 1891 yılındaki iradesi ile, ruhsatsız kurulmuş 
gayrimüslim ve yabancı okullarının ruhsata bağlanmasını istemişti. 28 
Mart 1892 tarihli genelge ile, yabancı okul ve kiliselere ruhsat almaları 
için verilen sürenin sona erdiği bildirilmişti. 28 Ekim 1898’de kurulan 
Encümen-i Mahsus-ı Maarif ’in toplantısında misyoner kuruluşlarının 
işleyişini düzenleyen yasaların daha etkin hale getirilmesi için önlemler 
alınması kararlaştırıldı. Komisyon, yabancı rahip ve misyonerler tarafın-
dan kurulan bu okulların halkı Katolik ve Protestan mezheplerine dön-
dürmek ve kafalarını karıştırıp heyecana düşürmek amacıyla kurulduğu 
vurguluyordu.51 II. Abdülhamid’in Amerikan okullarına karşı takındığı 
olumsuz tavır üzerine Amerika hükümeti 6 Şubat 1903 tarihinde bir 
nota vererek, Türkiye’deki bütün Amerikan okullarının tanınmasını 
ve diğer devletlere ait müesseselere verilen imtiyazların kendilerine de 
verilmesini istedi. Amerikan sefareti, yaklaşık 400 müessese isminin yer 
aldığı listeyi Hariciye Nezareti’ne sundu. Bu listeye göre 1903 yılında 
ülke genelinde Amerikalılara ait 279 okul, 59 kilise, 10 hastane, 4 eczane 
ve 41 mesken bulunmaktaydı. Bu müesseselerden 12’si Sivas’taydı. 
Bunlar vilayet içerinde özellikle Ermeni nüfusun yoğun olduğu sancak 
ve kazalara serpiştirilmişti. Sivas sancak merkezinde çeşitli kız ve erkek 
okullarından başka bir de yetimhane bulunuyordu. Merzifon kazasında, 
Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren en etkin Amerikan kuruluşların-
dan biri olan Anadolu Koleji’nden başka, Amerikan Kız İdâdîsi, Sanayi 
Okulu, Ruhban Okulu ve yetimhaneler vardı. Amerikan kuruluşları 
Tokat sancağında bir okul ile temsil edilirken, merkez sancağına bağlı 
Gürün kazasında okulun yanı sıra bir de yetimhane bulunmaktaydı.52 

Amerikan hükümetinin 1903 tarihli notası üzerine padişah, listede 
bulunan okullar hakkında tahkikat yapılmasını istedi. Yapılan inceleme 
sonucunda Amerikan okullarından sadece 83’ünün ruhsatlı ve fermanlı 
olduğu ortaya çıktı. Hükümet yabancı okullar meselesini ikiye ayırarak, 
ruhsatlı olanların tanınması, ruhsatsız olanların da incelendikten sonra 
tasdiki yoluna gitmiş ve bu niyetini Amerikan hükümetine de kabul 
ettirmişti. Osmanlı Devleti’nin böyle bir tutum sergilemesi, esasında, 
ruhsatsız okullar hakkında araştırma yapılacağı bahanesi ile işi zamana 
yaymak suretiyle “geçiştirme” politikası izlemek düşüncesinden başka 
bir şey değildi.53 Nitekim Osmanlı hükümeti, okullar hususunda diğer 
devletlere tanınan hakların Amerikalıları da kapsadığını içeren takriri 
aynı yıl içerisinde Amerikan hükümetine vermiştir. Ancak hükümet, 
bu okulların İslam mahallelerinde bulunmamasını, okullara Müslüman 
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öğrenci kaydedilmemesini, öğretmenlerin iyi hal sahiplerinden seçil-
mesini ve Maarif Nizamnamesinin 129. maddesine uyulmasını şart 
koşmuştur.54

Doğal misyoner sayılan ve kocalarının ulaşamadığı alanlara giren mis-
yoner eşleri, Türkler gibi kapalı hayat süren Ermeni kadınları üzerinde 
etkili olmuşlardır. 1861 yılında Women’s Foreign Missionary Society 
adlı kadın misyoner örgütünün kurulmasından sonra Anadolu’ya kadın 
misyonerler de gelmeye başlamıştı. Erkekler misyoner okullarında 
tarım, hayvancılık, arıcılık ve marangozluk gibi sektörlerde öğrencileri 
hayata hazırlayan, bir an önce üretken hale getirmeyi hedefleyen ders-
ler verirlerken; kadınlar da dikiş-nakış gibi el becerilerinden müzik ve 
resime kadar yayılan türlü alanlarda kızları yetiştirmekte idiler. Temizlik 
kuralları, pratik ev işleri ve çocuk bakımına yönelik derslerin okutul-
duğu böyle bir okul 1865 yılında Merzifon’da açılmıştı.55 Okul bünye-
sinde bir de anaokulu vardı. 

Amerikan misyoner eğitiminin dinî kanadını temsil eden dinî okul-
ların (Theological Seminary) kuruluş gerekçesi, misyonların bulunduğu 
memleketlerde din adamlarını, rahip ve vaizleri yerli kişilerden yetiş-
tirmekti. Bu okulların ilk örneği olan ve 1840 yılında Bebek’te açılan 
okul 1864 yılında Merzifon’a taşınmıştı. Dört yıllık eğitim veren okulun 
1876’daki öğrenci sayısı 28’di.56 1910 yılına doğru 16 sınıfta 138 kişi 
okumaktaydı. Bunun yanında çeşitli sebeplerden dolayı, eğitimini başka 
yerlerde tamamlayan veya vaizlik ve misyonerlikten koparak başka işler 
yapan 55 kişi daha vardı. Ayrıca Kolej talebelerinden bir grup da burada 
seçmeli dersler aldığı için mevcudu 200’ü bulmaktaydı.57

Sivas’taki misyoner okulları içerisinde etkinliği ve ayrılıkçı hareket-
lerdeki ağırlığı bakımından en önemlisi Merzifon Anadolu Koleji’dir. 
Ülke genelindeki misyoner okulları içerisinde, büyüklük ve etkinlik 
bakımından Fırat (Harput) ve Robert (İstanbul) kolejlerinden sonra 
üçüncü sırayı alan Merzifon Koleji, aynı zamanda Merzifon’daki 
Amerika müessesâtının citadel’i, yani merkeziydi. 1881 yılında açılan bu 
okul Merzifon’un yanı sıra Sivas, Amasya, Tokat, Yozgat ve Kayseri’deki 
orta dereceli misyoner okullarına öğretmen yetiştirmekteydi.58 1886 
yılında Samsun, Sivas, Trabzon, Ankara, Konya, Kastamonu, İstanbul, 
İzmir ve İznik’ten gelip yatılı okuyan 135 öğrencisi vardı, bunların 108’i 
Ermeni, 27’si Rum’du. İnşası 7.000 dolar tutan kolejin tüm masrafı 
Amerikan vatandaşlarınca karşılanmıştı.59 Kolejin 1907 yılındaki erkek 
ve kız toplam mevcudu 545’e yükselmişti. Öğretmen kadrosu 15 kadın, 
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18 erkekten oluşuyordu. Erkek öğretmenlerin 11’i Osmanlı Ermenisi, 
6’sı Amerikan, 1’i de İsviçreliydi. Bayan öğretmenlerin ise 11’i Ermeni, 
4’ü Amerikalıydı. Ayrıca bekçi, kavas, belletmen, eczacı, fırıncı, tabip 
ve hademelerden oluşan zengin bir idari kadroya sahipti.60 İlerleyen 
yıllarda Müslüman öğrenciler de kayıt yaptırdı. Okul müdürü White, 
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce kolejde 20 Müslüman öğrencinin oku-
duğunu, koleji bitiren ilk ve tek Türk’ün de 1914 yılında mezun oldu-
ğunu yazar.61

Anadolu Koleji’nde ders dışı etkinlikler kapsamında çeşitli sosyal 
kulüpler kurulmuştu. Kulüpler özellikle kış aylarında geceler, konserler 
düzenlemekte ve bu etkinliklere yöre halkı da katılmaktaydı. Kolejin 10 
binin üzerinde kitaba sahip bir kütüphanesi ile 7 binden fazla numune-
nin yer aldığı bir botanik-zooloji müzesi bulunuyordu.62 

Anadolu Koleji’nde önceleri dinî eğitim verilirken, sonradan laik eği-
tim sistemine geçilmişti. Sivas valisi Sırrı Paşa, okulu ziyaret ettikten 
sonra, buranın bölgedeki en güzel ve en büyük okul olduğunu, diğer 
şehirlerdeki Türk okullarında buradaki kadar etkili Türkçe öğretile-
mediğini itiraf etmiştir. Ancak Türk devlet adamlarının bile övgüsüne 
mazhar olan kolej, kısa zamanda siyasi faaliyetlere bulaştı. Rum öğren-
cilerin karıştıkları siyasi faaliyetler büyük boyutlara ulaştı. Kolejin Rum 
öğrencileri, bölgenin Rumca bilen ahalisinin siyasi bir görüş etrafında 
birleşmeleri için çalışıyorlardı. Merzifon Pontus Teşkilatı üyelerinden 
birinin, diasporadaki bir Yunan’a yazdığı mektupta örgütün faaliyetle-
rinden bahsederek örgütün merkezinin Amerikan Koleji olduğunu kay-
detmesi, Merzifon Koleji’nin sadece Ermeniler için değil, Rum ayrılıkçı 
hareketi için de bir karargah olarak kullanılmış olduğunu göz önüne 
sermektedir.63 Kolej müdürünün desteği ile 1904 yılında kurulan Pontus 
Cemiyeti, sonradan bir başka Rum cemiyeti olan Mukaddes Anadolu 
Rum Cemiyeti ile birleşip Ermenilerle ittifak yaparak Türklere karşı 
ortak hareket edeceklerdir. Cemiyet, ayrılıkçı görüşlerini yaymak için 
Pontus adlı bir gazete de çıkaracaktır.64 TBMM döneminde yapılan ara-
malarda kolej binasında Pontus Kulübü’nün tüzüğü, mühürleri, Yunan 
bayrakları, Pontus armaları ile Rum ve Ermeni gençlerinin Avrupa’ya 
kaçırılması hususunda kolej müdürü ve Samsun Amerikan temsil-
cisi arasında cereyan eden yazışmalar ve ayrıca çeşitli silahlarla Rum 
çetecilerin fotoğrafları ele geçirilmişti.65 Bunun üzerine 12 Nisan 1921 
tarihinde alınan kararla, Merzifon’daki diğer müesseselerle birlikte kolej 
de kapatıldı. Merzifon Anadolu Koleji çok sayıda Ermeni komiteci de 
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yetiştirmiştir. Hınçak ve Taşnak cemiyetleri, propagandalarını bu oku-
lun bulunduğu bölge çevresinde yoğunlaştırmıştır. 

Misyoner okullarının eğitim yardımıyla başlayan Ermeni-Amerikan 
yakınlaşması daha sonra dini birliğe kadar gitti ve bir kısım gayrimüs-
limler kendilerini ABD’nin şemsiyesi altında görmeye başladılar. Bu 
girişimler din ve mezhep kardeşliğinin yanında Amerikan vatandaşlığı 
da getirdi. Mezhep değiştiren pek çok Ermeni, aynı zamanda Amerikan 
vatandaşlığına da geçmişti.66 Öte yandan misyoner okullarında eği-
tilen birçok Ermeni’nin daha ileri eğitim için misyonerler tarafından 
Amerika’ya gönderilmesi sonucunda liberal fikirlerle donanmış yeni 
bir Ermeni kimliği yaratıldı. Yeni kimlikli Ermeniler, Türk Ermenileri 
arasında özendirici olmuşlar ve sadece 1897-1900 döneminde 12.000 
Ermeni ABD’ye göç etmiştir. Amerikan vatandaşı Ermeniler, Osmanlı 
Ermenileri arasında özgürlük propagandası yaparak onların devletten 
reformlar istemeye kalkışmasında ve bunun neticesinde meydana gele-
cek olaylarda büyük rol oynamışlardır.67 Misyoner okullarının Türk eği-
tim tarihi açısından olumlu katkısı da olmuş, özellikle II. Abdülhamid 
döneminde eğitimin modernleştirilmesi ve çağdaş eğitim kurumlarının 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Misyoner okul-
larına olan talebin önünü kesmek ve Ermeni gençlerini emperyalizm 
tuzağından çekçek amacını taşıyan eğitim reformuyla kız çocuklarının 
okutulmaması anlayışı yıkılmış, Osmanlı ülkesi modern yüksekokullara, 
öğretmen ve sanat okullarına kavuşmuştur.

Amerikalı misyonerler, sağlık işlerine de el atmışlardı. Gezici hekim-
likle başlayan sağlık hizmetleri daha sonra sistemli hale getirilmiş ve 
istasyonların bulunduğu merkezlerde hastane, klinik ve sağlık ocağı 
türü birimler açmışlardı. Örneğin, Divriği ve köylerinde sözde sağlık 
taraması yapmakla görevli Doktor Paşayan ve üç arkadaşı köy köy dola-
şarak, Bağımsız Ermenistan fikrini anlatmış ve muhtemel bir ihtilal 
için hazırlanmaları yönünde konferanslar vermişlerdi.68 Ancak sağlık 
konusunda ilk zamanlarda, eğitim alanındaki kadar başarılı olamamış-
lardır. Bunun nedeni misyonerlere olan güvensizlik değil, halkın has-
talık durumlarında geleneksel yöntemleri ve kocakarı ilaçlarını tercih 
etmesiydi.69 Vilayetinin ünlü hastanelerinden biri Merzifon’da açılmıştı. 
1895 yılında İngiliz Quaker’larından Dr. Rendel Harris ve George 
Cadbury’nin desteği ile, iki hemşirenin Anadolu Koleji’nde sağlık hiz-
meti sunmaları bu hastanenin nüvesini teşkil eder. Hemşireler başlan-
gıçta kolej mensupları ile yakın çevreden fakir hastalara bakmışlardı. 
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Talep artınca kampusun dışında kiralanan bir evde açılan küçük bir 
hastane, Merzifon Hastanesi’nin başlangıcı oldu. Ardından ABCFM 
Dr. Carrington ile eşini Merzifon’a gönderdi. Bundan sonra gelen Dr. 
Marden’in gayreti ve kolejin desteği ile hastane oldukça gelişti. Kolej, 
hastanenin çevredeki halkla ve özellikle Müslümanlarla sıcak ilişki kur-
ması için her türlü desteği vermekteydi. Elektrikle aydınlatılan, cerrahi 
ve laboratuar çalışmaları için gerekli malzemeye sahip olan hastanede 
1914 yılında 4 doktor, 4 hemşire, 10 öğrenci hemşire ve 20 yardımcı 
çalışmaktaydı. Hastane aynı yıl içerisinde 921 yataklı hastayı ağırlamış, 
3.186 hasta ayakta tedavi edilmiş, 671 cerrahi işlem yapılmış, 24 doğum 
yaptırılmış, ayrıca 226 tıbbi vaka ile uğraşılmıştır. Hastaneye başvuran 
hastaların içerisinde 296’sı Türk’tü.70 Sivas’ta çalışan sağlıkçı Amerikan 
misyonerlerinin başında, ünlü bir cerrah olan Dr. West’i zikretmek 
gerekir. Sivas İstasyonu görevlilerinden Henry P. Perry 1910 tarihli 
raporunda West’in Hıristiyanlaştırma faaliyetlerinden hayranlıkla bah-
seder. Zira misyonerlerin “İnsanın olduğu yerde acılar da vardır; acı-
ların olduğu yerde doktorluğa ihtiyaç vardır; doktorluğa ihtiyaç olan 
yerde de misyonerlik için uygun bir fırsat vardır” şeklindeki inançları, 
sağlık kurumlarının Hıristiyanlaştırma projesine nasıl alet edildiğinin 
göstergesiydi.71

Amerika’nın misyonerlik çalışmalarında Almanya ve İsviçre ile para-
sal işbirliğinde bulunduğu görülmektedir. Örneğin Alman misyonerlerin 
teşviki ile oluşturulan İsviçre Ermeni yardımı adına Amerikalı misyoner 
çift Albert ve Emma Hubbard Sivas’taki Ermeni yetimlerin sorunla-
rına eğilmişlerdi. İsviçre’nin para ve personel desteği, Amerikalıların 
idaresi ve Ermeni yardımcıların katkılarıyla Sivas, Gürün ve Arapkir’de 
yetimhaneler açıldı. Sivas’ta klinik ve eczane açmak üzere hekim tedarik 
edildi. Misyonerler 1897-1900 arasında 500’den fazla yetim çocuk üze-
rinde çalıştılar. İsviçrelilerin yönetimindeki Sivas Öksüzhanesi Ermeni 
yetimleriyle ilgilenen başlıca kurumlardan biriydi.72

Dinî ve insanî maksatlarla geldiğini ifade eden Amerikan misyoner-
leri, zamanla, devlete karşı isyan durumunda olan Ermenilere yardım 
etmişlerdi. Bunun altında yatan nedenlerden birisi de ekonomik çıkar-
lardı. Fransa’nın 1901 yılındaki Sivas konsolosu, raporunda, Amerika 
konsolosunun Ermenilerle Amerika arasındaki ilişkileri geliştirmek için 
çalıştığını, sürekli biçimde Ermenileri Amerika’ya göçe teşvik ettiğini 
yazmıştır. Amerika konsolosu, Sivas vilayetinin iktisadi hayatında ülke-
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sinin payını artırmak için de gayret etmiş ve sonuçta Amerikan ticaret 
hacmi 600.000 Frankla yedinci sıraya yükselmişti.73 

Misyonerler, dinden döndürme işinde Müslümanlar arasında hemen 
hiçbir başarı elde edememişler, kırk yıllık süre zarfında ülke genelinde 
Müslümanlardan sadece 20 kişiyi Protestan cemaatine kazandırabilmiş-
lerdir. Nitekim bizim araştırmalarımızda da Sivaslı Müslümanlardan 
dinini değiştirene rastlanmamış, bilakis, Amerikalı Protestanlardan 
İslam dinine geçenler görülmüştür. Örneğin Gümüşhacıköy kazası bele-
diye tabibi dinini değiştirerek, ailesiyle birlikte Müslüman olmuştu.74 
1880’lerden sonra gittikçe artacak olan Ermeni bunalımı birçok ihtida 
olayına arka plan oluşturacak, olayların artmasından dolayı can güven-
liklerinin tehlikeye düştüğü gerekçesiyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
Ermeniler, bir daha Hıristiyanlığa geri dönmeyeceklerine söz vererek 
toplu gruplar halinde İslam dinine yöneleceklerdir. Bunlar kiliselerinin 
camiye çevrilmesi masrafını da kendileri karşılamıştır. Bu durum Fransa 
İngiltere ve Rusya’yı çileden çıkarmış, Müslümanlaşan Ermenileri 
kararlarından döndürmek isteyen İngiliz ve Rus heyetlerinin çabaları, 
sonucu değiştirmemiştir.75 1895 yılında ihtida etmek isteyen Gürünlü 
Ermeniler adına Adliye Nezareti’ne telgraf çeken Kaspar, “Arzu-yı vic-
danımızla şeref-i İslâmiyet-i haylicemiz kabul edeceğiz”76 diyerek resmî 
sürecin başlatılmasını istemiştir. 

Ermeni halkından Protestan mezhebine girenler ilk zamanlarda dış-
lanmış, hatta zaman zaman kavgalar yaşanmıştır. Daha 1854 yılında, 
“Ermeni milletinden Sivas eyaletinde Divriği kazasında bulunanlar 
kaza-yı mezkûrda sâkin Protestanların hanelerini taşlamak ve gör-
dükleri yerde darb ve tahkir etmek gibi birtakım harekât-ı nâ-mar-
ziyyeye cesaret etmekte oldukları…”77 şikayeti ulaşmıştı. Cuinet’nin 
tespitlerine göre misyonerler şehir merkezinde sadece 93 Ermeni’yi 
Protestanlaştırabilmişlerdi. Bunun nedeni, buradaki güçlü Ermeni 
cemaat önderleri ve Fransız misyonerlerinin ABCFM’nin hare-
ket alanını kısıtlamalarıydı. Aynı tarihte Katolik Ermenilerin sayısı 
173, Gregoryenlerin sayısı ise 8.823, Ortodoks Rumların sayısı ise 
1.529’dur.78 Amerikan misyonerleri dinden döndürme işinde kaza-
larda daha başarılı olmuşlardır. Sadece Sivas sancağına bağlı kazalar-
daki Protestan sayıları incelendiğinde, Koçgiri’de 2.502, Divriği’de 
1.796, Tonus’ta 1.038, Gürün’de 859, Darende’de 883, Hafik’te 1.443, 
Yıldızeli’nde 1.274, Aziziye’de 610 Ermeni’nin Protestan mezhebine 
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katıldığı görülür. Suşehri kazasında 1.500, Koyulhisar kazasında da 
1.100 Ermeni Protestanlaşmıştır.79 

Amerika 1886 yılında şehir merkezinde Ermenilerin meskun olduğu 
mahallede bir de konsolosluk açtı. Çocukluğu Ermeniler arasında geç-
miş bir misyoner evladı olan Mr. Jewett ilk konsolos olarak atandı. 
H. M. Jewett beş yıl çalıştıktan sonra 1892 yılında görevini, yine bir 
misyoner çocuğu olan ve aynı soyadı taşıyan Milo A. Jewett adlı birine 
bıraktı. Bu ikinci Jewett’in Ermeni bir kadınla evli bulunması, misyo-
nunu daha anlamlı hale getiriyordu. 1890’lardan itibaren olaylar pat-
lak verince, Jewett uluorta Türk düşmanlığı yapmaktan çekinmemiştir. 
Bu hususta o kadar ileri gitmiştir ki, en sonunda kendi hükümetinden 
uyarı almıştır. Konsolosluğun açılması, ihtilalci Ermenilerin sevin-
cine yol açarken, Amerika da Ermeniler nezdinde güven tazelemiştir. 
Nitekim konsolosluğun, Ermeni işinden başka bir uğraşısı olmamış, 
Anadolu’nun ortasında Ermenilik hareketinin gelişmesine katkı sağla-
mıştır. Konsolosluk, Washington’a Ermeni yanlısı, düzme ve tek taraflı 
raporlar göndermiştir. Şimşir, bu konsolosluğun Anadolu’da ticarî amaç 
gütmeyen ilk Amerikan konsolosluğu olduğunu ileri sürmektedir. Ona 
göre, Sivas’ta son derece az sayıda Amerikan vatandaşı bulunuyordu ve 
burada Amerika’nın önemli bir ticarî çıkarı da yoktu. Bu yüzden, salt 
Ermenileri kontrol altında tutmak amacıyla açılmış siyasî bir kuruluş 
olarak nitelemektedir.80 Jewett sadece Sivas değil, Anadolu’nun başka 
bölgeleriyle de ilgilenmiştir. Örneğin Trabzon’la ilgili raporunda böl-
genin coğrafi, ticari ve etnik yapısı üzerinde durmuştur. Gerçi yanlış 
bilgiler de vardı ve Amerikan emperyalizminin amacını ifşa ediyordu 
ama, en azından bölgenin iktisadi kalkınmasına yönelik öneriler taşı-
ması açısından çarpıcı bilgiler içermekteydi.81 Yalnızca bu raporlar bile 
Amerika’nın ekonomik kaygılar ve beklentilerle Anadolu’da varlık gös-
terdiğini ve bölge zenginliklerine sahip olabilmek için Ermenileri ve 
Ermeni meselesini kullandığını ispata yeterlidir. 

Sivas’taki aktif ülkelerden birisi de Ermenilerin sözde hamisi ve 
sorunun ateşli savunucularından İngiltere’ydi. Şarkiyatçı Edward Said’e 
göre, İngiliz İmparatorluğu XIX. yüzyılın sonlarında, Akdeniz’den Hint 
Yarımadası’na kadar kesintisiz uzanmaktaydı ve İngiliz kafası düşü-
nürken “buna göre” düşünmekte idi. İngiliz için Mısır, Suriye yahut 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bahsetmek demek, İngiliz siyasetinin 
hâkim olduğu sahalarda tur atmak demekti.82 Diğer Avrupalılar gibi, 
Doğu politikasını azınlıklar konusuna odaklamış olan İngiltere de, yaşlı 
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imparatorluğun Ermeni evlatları üzerinden sağlanacak menfaatleri 
kendi tarafına kaydırabilmek için Ermeni sorununa müdahil olmuştur. 

İngiltere, Sivas vilayetindeki misyonerlik faaliyetlerini, konsolosluk 
düzeyinde yürütmüş, Osmanlı’nın gayrimüslim tebaasıyla ilgili politi-
kasında “rehber-öğrenci” yöntemini benimsemiştir. Osmanlı’daki yerel 
etnik grupların dillerini öğrenmek üzere, İstanbul’a, maaşı Londra’dan 
ödenen görevliler göndermiştir. Bu amaçla 1870’li yıllarda Sivas’ta 
bulunan İngiliz temsilcisi, Albay Wilson’un rehberliğini yapan Mr. 
Bloc’tu. Bu adam Lord Derby’nin Yabancılar Ofisi’nde çalıştığı zaman, 
Türkiye’deki yerel etnik grupların dillerini öğrenmek amacıyla, maaşı 
İngiliz hükümeti tarafından ödenmek kaydıyla İstanbul’a gönderil-
mişti. İngiliz seyyah Henry Tozer’e göre, bir misyonerin görev yaptığı 
bölgedeki yerel dilleri bilmesi çok önemliydi, zira İngiltere’de Türkçe 
öğrenme imkanı ya çok az veya hiç yoktu. Nitekim Mr. Bloc Türkçe’yi 
çok akıcı biçimde konuşacak kadar güzel öğrenmişti.83 

Berlin Antlaşması’ndan sonra Ermeni sorununa daha sıkı sarılan 
İngiltere, 61. maddenin uygulanması için Bâbıâli üzerindeki baskılarını 
arttırmıştı. Gelişmeleri daha yakından izlemek amacıyla, 1879 yazında, 
Anadolu’nun belli başlı şehirlerine birer asker-konsolos atadı. Sivas’ı 
Anadolu’daki konsoloslar ağının merkezi ittihaz ederek, Albay Charles 
W. Wilson’u başkonsolos tayin etti. Buraya Anadolu Başkonsolosluğu 
adı verildi. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, 
Konya ve Van’daki konsoloslar Sivas’taki Wilson’a bağlandı. Konsoloslar 
görevlerine derhal başladılar ve Ermenileri, istedikleri reformlar konu-
sunda projeler hazırlamaya çağırdılar. Konsoloslara gelen projeler, 
Albay Wilson’da toplanıyordu. Bu meyanda Sivas Ermeni cemaati de 
bir reform projesi hazırladı. Yirmi dokuz maddeden oluşan 23 Ocak-4 
Şubat 1880 tarihli proje, Sivas Ermeni piskoposu Bedros tarafından 
Albay Wilson’a takdim edildi. Ermenilerin talepleri özetle şunlardı: 
Parlamentoda temsil edilen Sivas mebuslarının eşit sayıda Müslüman 
ve Hıristiyan’dan oluşması; kanun ve nizamnamelerin Ermeniceye de 
çevrilmesi, mahkemede her iki toplumdan ve eşit sayıda üye bulunması; 
vali, mutasarrıf ve kaymakamlar Müslümanlardan atanacaksa yardım-
cısının Hıristiyan olması ya da bunun tersi; vilayet idare meclisi üyele-
rinin yarısının Hıristiyanlardan seçilmesi; vilayetin kamu güvenliğinin 
sağlanması için subay ve erleri eşit sayıda Müslüman ve Hıristiyan’dan 
oluşan bir jandarma gücü kurulması; belediye meclisi üyelerinin yarı-
sının Hıristiyanlardan seçilmesi.84 Ancak Ermenilerin, kendilerini 
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Müslümanlarla eşit sayıda göstermek amacıyla birçok konuda tam 
eşitlik istemeleri, her şeyden önce % 80’lik Müslüman gerçeğini hiçe 
saymak demekti. Nitekim Başkonsolos Wilson bile bu taleplerin kabul 
edilemez olduğunu belirtmiş ve Ermenilik hareketinin ayrılıktan başka 
bir amaç gütmediğini itiraf etmiştir.

Esasında etkinlik bakımından İngiliz ve Amerikan misyonerleri 
birçok konuda örtüşmekteydi. Açıkçası, iki ülkenin diplomatları mis-
yonerlik konusunda genellikle birlikte çalışmakta ve birbirlerinin 
vatandaşlarını desteklemekte idiler. Öte yandan birbirlerinin çalışma-
ları hakkında diplomatlar karşılıklı olarak hükümetlerini bilgilendiri-
yorlardı. Örneğin 1893 yılında Merzifon’daki Amerikan kız okulunun 
yakıldığı haberi, Trabzon’daki İngiliz konsolosu tarafından İstanbul’daki 
Amerikan ortaelçisine anında iletilmişti. Bu da Osmanlı yönetimini 
kaygılandırmakta idi.85 Nitekim konsolosların faaliyetlerinin, devletin 
üniter yapısını tehdit edici yönünü sezen II. Abdülhamid, daha 1880 
yılında, valilere talimat göndererek, konsolosların faaliyetlerinin denet-
lenmesini istemişti. Bu meyanda Sivas valisi İsmail Hakkı Paşa da, 
vilayeti denetlemekle görevlendirildi. Bunun yanında şehir merkeziyle 
birlikte sancak, kaza ve kasabaları tek tek gezmesi, halkın ve memleke-
tin problem ve ihtiyaçlarını araştırarak rapor haline getirmesi istendi.86

Rusların siyasi amaçlarla Osmanlı Ermenilerine yanaşması XVIII. 
yüzyılda başlamıştır. Çar Petro’dan beri dış politikasını Akdeniz’e odak-
lamış olan Rusya’nın bu hedefinin önündeki Osmanlı Devleti engelini 
aşması, onun doğu topraklarında yaşayan Hıristiyanları kazanmasına 
bağlıydı. Bu nedenle XIX. yüzyıl başlarından itibaren politikasının mer-
kezine Ermenileri koymuş ve bu meselede pay sahibi devletlerin başında 
yer almıştır. Konuyu sistemli biçimde incelemek üzere 1816 yılında 
Ermeni Enstitüsü kuran Rusya, 1826-1828 yılında İran’la yaptığı savaş-
tan sonra Revan ve Nahçıvan hanlıklarını birleştirerek Ermeni vilayetini 
oluşturmuştur. Ardından da 40 bin kişilik bir Ermeni nüfusunu bu vila-
yete göç ettirmiştir.87 1828-1829 savaşında, sınır boylarındaki bir kısım 
Ermeni Osmanlı’ya ihanet edip Rusya safında yer almıştır. Asırlardır 
Türk komşuları ve yöneticileriyle uyum içinde yaşadığı halde birden-
bire düşman oluveren Ermeniler, yaptıklarından dolayı Türklerden 
korktukları için kitleler halinde Rusya’ya gittiler. Doğu Anadolu’dan 
90.000-100.000 Ermeni nüfusu bu ülkeye göç etti.88 1854-1855 yılla-
rında yapılan Kırım Savaşı sırasında da Kars bölgesindeki Ermenilerin 
Ruslara katılması, Müslüman ahalide onlara karşı nefret ve güvensizlik 
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doğurdu. Burnaby 93 Harbi arefesinde Divriği kaymakamıyla yaptığı 
sohbette, Ermenilerin savaşa gitmekteki isteksizliğini öğrenince, niçin 
onlara silah verip cepheye göndermediklerini sormuş, kaymakam da 
“O zaman, Ruslarla birleşir ve bize karşı savaşırlar. Çünkü iç bölge 
Ermenileri Rusya’daki gerçek şartları bilmiyor ve körü körüne Ruslara 
sempati besliyorlar. Rusların bunları bizimle savaşmaya kandırmaları 
kolay…” şeklinde karşılık vermişti89 Bu cevap aynı zamanda Ermeni 
ayrılıkçı düşüncesinin 1878 yılındaki Berlin Antlaşması’ndan sonra 
çıktığı bilgisini de çürütmektedir. Konuyu, bahsedilen antlaşmanın bir-
kaç yıl öncesine sıkıştırmak da safdillik olur. Öte yandan siyasi ve etnik 
hedefler taşıyan fikirlerin taban bulma sürecinin birkaç on yıla ihtiyaç 
gösterdiği bilinen bir gerçektir. Burnaby’nin sözünü ettiği ayrılık amacı 
güden Ermeniler, Avrupa başkentlerinde ya da Amerika’da eğitim gör-
müş kişiler değil, kasabada esnaflık yapan, ya da köyünde çift süren sade 
insanlardır. Bunların bilinçlenmesi, daha fazla süreç gerektirir. O halde 
Anadolu’nun ortasındaki bu insanlar, ayrılıkçı düşüncelere nasıl ve ne 
zaman meyletmişlerdir? Bunda Amerikalı misyonerlerin etkili olduğu 
yadsınamaz. Fakat sorunun asıl cevabını Burnaby’nin ziyareti sırasında 
vilayeti yöneten Ahmed İzzet Paşa vermişti. Vali İzzet Paşa, Türklerle 
Ermenilerin yirmi yıl öncesine kadar çok iyi geçindiklerini, fakat Rus 
hükümetinin Kırım Savaşı’ndan beri Osmanlı Ermenileri üzerinde 
çalıştığını anlatmıştır. Ona göre Rusya, şimdi Bâbıâli’ye karşı ayaklan-
maları halinde, onlara kontluk ve düklük gibi unvanlar vereceği vaa-
diyle, genç Ermenilerin arasına nifak tohumları saçıyordu. İzzet Paşa, 
Rusların entrikaları olmasa, Türklerle Ermenilerin çok iyi dost kalacak-
larını, ne çare ki çok zeki ve kurnaz olan Ignatief ’in iki toplum arasına 
anlaşmazlık sokmak için elinden geleni yaptığını belirtmiştir.90

Şunu belirtmek gerekir ki, Amerika ya da Rusya’nın Ermeniler üze-
rindeki etkisi, adı geçen toplumun bütün bireylerini kapsamamıştır. 
Ermeniler içerisinde, bağımsız bir devletlerinin olacağına inanmayan-
lar hatırı sayılır bir yekûn teşkil etmekteydi. İşin daha önemli ve ilginç 
olan yönü, bir kısım Ermenilerin, bağımsızlık aleyhinde bulunmasıydı. 
Burnaby’nin Arapkir’de görüştüğü Ermeniler, Rusya’nın Kafkasya’daki 
ırkdaşlarının dillerini ve dolayısıyla milliyetlerini unutturmak ve onları 
tamamen Ruslaştırmak için her şeyi yaptığını; Anadolu’nun işgali duru-
munda dinlerinin de yok olacağını ve Türk idaresini özleyeceklerini ileri 
sürmüşlerdi. Yazarın, bazı Ermeni papazlarının Ruslara duydukları hay-
ranlığı hatırlatması üzerine, onlar, içlerinde bir makam veya nişan elde 
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etmek için ruhlarını satmaya hazır olanlar bulunduğunu, fakat gerçek 
vatanseverlerin Ruslaştırılmayı aşağılama olarak algıladıklarını belirt-
mişlerdir.91 Seyyahın Sivas’ta görüştüğü Ermeniler de aynı paralelde 
görüşler taşıyordu. “Biz Rus yöneticiler istemiyoruz” diye haykıran yaşlı 
bir Ermeni, Rusya’nın altmış yıl önce İran’la yaptığı savaşta Ermenileri 
kullandıktan sonra, bu zaferde en büyük pay sahibi olan Ermeni gene-
ralin düştüğü acıklı durumu hatırlatmıştır.92 

Gerçekten de, 1877-1878 harbinden sonra, Rus idaresindeki 
Ermenilerin başlarına gelenler, Sivaslı yaşlı Ermeni’yi haklı çıkaracak 
niteliktedir. Zira savaşın ardından Rusya’ya geçen Kars, Ardahan ve 
Batum gibi eski Türk şehirlerinin yanı sıra, başka kentlerde yaşayan 
halkların Osmanlı’ya hicretleri sırasında, Ermenilerin de Osmanlı’ya 
sığınmak üzere yollara dökülmesi dikkate şayandır. 1880’li yıllarda, yüz-
lerce Ermeni, sığınma talebiyle Bâbıâli’ye başvurmuştur. Ağır vergi yükü 
altında ezildikleri gibi, hakaret ve baskılara maruz kalmakta, kadınlar 
sokak ortasında tecavüze uğramakta idi. Rusların Ermeni halkına uygu-
ladığı baskı ve işkence, yine bir Rus gazetesi olan Golos’un sayfalarına 
yansımıştı.93 Sivas’taki Ermeniler hür biçimde dini, ticari ve kültürel 
faaliyetlerini yürütmekte iken, Rus hükümeti, Ermenilerin kendi dil-
lerinde eğitim almalarına bile yasak getirmişti. Seyahat serbestisi, sos-
yal haklar, basın-yayın vs. konulara sınırlama konulmuştu. Bu duruma 
itiraz eden Ermeniler Sibirya’ya sürülerek etkisiz hale getiriliyordu.94 
Rusya’nın, kendi sınırları içerisindeki Ermenilere yönelik baskısının 
yanında Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilere hürriyet vaat etmesi 
politik ikiyüzlülükten başka bir şey değildi.

Ermeni meselesinde İngiltere’nin birlikte hareket etme isteğini, daha 
doğrusu diplomasi yolunu reddeden Rusya, terör yöntemini benimse-
mişti. Ermenileri Devlet-i Aliyye aleyhine tahrik etmeleri ve isyanlarda 
önayak olmaları amacıyla daha 1880 yılında on subayını Sivas, Erzincan 
ve Diyarbakır’a göndermişti. Bunlar Sivas’ın doğu ve kuzey kesimle-
rini dolaşıp Karahisar-ı Şarkî sancağında bir gece konakladıktan sonra 
Alucra yoluyla Gümüşhane’ye geçtiler. Bu süre zarfında ahalinin etnik 
yapısı, geçim kaynakları ile bölgede yetişen ürünler, beslenen hayvanlar 
ve bunların miktarları hakkında incelemeler yaptılar.95 Bunun üzerine 
Sivas Valisi Hakkı Paşa vilayete bağlı sancak ve kazaların teftişinde kul-
lanılmak üzere hükümetten hafiye istemişti96 ki, Rus subaylarının Sivas’a 
gitmek üzere olduğu haberinin üzerinden bir ay geçmeden şehirde ilk 
Ermeni gösterisi patlak verdi. 
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Patrikhane Güdümünde Örgütlü ve Planlı İlk 
Eylem

Sivas’ta oturduğu halde Anadolu’yu parçalama projeleri üreten ve 
adeta Ermenilerin avukatı gibi davranan İngiliz konsolosu Wilson’un 
çalışmaları meyvelerini vermiş, o zamana kadar devlete sadık ve Türk 
komşularıyla dostluk içerisinde yaşayan Ermeniler, birdenbire ken-
dilerini İngilizlerin kanadı altında hissederek, politik meselelere kafa 
yormaya, küstahlaşmaya başlamışlardı.97 Berlin Antlaşması’nda ıslahat 
meselesi tespit edildiği halde, Ermeniler için bağımsızlık ya da muh-
tariyet sağlayacak bir hüküm konulmaması, hayal kırıklığına uğrayan 
Ermenilere ayaklanma fikrini pratiğe geçirme fırsatını verdi. Ermeniler 
bundan sonra, kilisenin öncülüğünde isyan çıkarmak ve kan dökmek 
suretiyle Avrupa ve Rusya’nın müdahalesini çekmek politikasını benim-
sediler. Patrikler Nerses Varjabetyan, Mıgırdıç Hırimyan ve Mateos 
İzmirliyan üçlüsü, Balkan milletlerinin ihtilal ve isyan yoluyla bağım-
sızlığa kavuştuklarını düşündükleri için, kendilerinin de bu yöntemle 
hareket etmeleri gerektiğine inandılar.98 Daha doğrusu, devrimci bir 
çizgiye saptılar. Patrik Nerses Sivas piskoposu Bedros’a da gönderdiği 
5 Mayıs 1879 tarihli genelgede, Ermenilerin zulüm ve işkenceden kur-
tulması amacıyla başlatılan bağımsızlık hareketine destek çağrısı yap-
makta, çocuklardan başlayarak herkesin iyi eğitim almasını önermekte 
ve Avrupalı konsoloslarla işbirliği yapılmasını tavsiye edilmekteydi. 
Genelgede dikkati çeken ve bu tarihten itibaren Vali Hakkı Paşa’yı en 
fazla uğraştıracak konulardan birisi de, en ufak şikayet ve olayların dahi 
abartılarak yankı uyandırılması idi.99 Ayaklanmaya açıkça davetiye çıka-
ran ve konsolosların Ermeni meselesi için çalıştıklarını belgeler nite-
likteki bu bildiriden sonra, Sivas kırsalında meydana gelen sıradan bir 
zabıta olayı ayaklanmaya dönüştürüldü. 

21 Ekim 1880 günü İskender isimli bir Ermeni tüccarı, şehir merke-
zine 65 kilometre uzaklıktaki Hanlı ve Kayadibi köyleri yakınında öldü-
rülmüş olarak bulunmuştu. Tüccarın üzerindeki parasıyla bazı senetleri 
de çalınmıştı. Ceset hükümet dairesine getirilirken, valilik de tahkikat 
başlattı. İlk bakışta adi bir vaka olduğu hemen anlaşılan bu olaya siyasî 
boyut kazandırmak isteyen yaklaşık 1.500 Ermeni, hükümet binası 
önünde toplandı. Sloganlar atıp yöneticiler aleyhinde küfürler savurdu-
lar. Topluluk daha sonra Vali İsmail Hakkı Paşa’nın konağına yöneldi. 
Valinin nasihatlerini dinlemeyen grup konağı taşlamaya başladı. Ağır 
sözlerle hakaret ettikleri valinin sakalını yolup darp etmeye yeltendiler.100 
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Bu sırada valiyi korumak isteyen Müslüman ahali Ermenileri kuşatmış-
ken, tam bir arbede çıkacağı sırada, yine Hakkı Paşa’nın girişimiyle buna 
izin verilmedi. Kalabalık dağıtıldı.

Ertesi sabah Hakkı Paşa, piskopos Bedros ile cemaat ileri gelenle-
rinden birkaç kişiyle makamında görüştü. Bedros ve diğer Ermeni tem-
silcileri bu işe rıza göstermediklerini, olaya üzüldüklerini ve suçluların 
bulunup hükümete teslim edileceğini söylemelerine rağmen, birkaç 
sonra Ermeniler piskoposluk etrafında toplandılar. Sivas’taki 50-60 
kişilik süvari kuvveti yeterli olmadığından vali derhal üç bölük piyade 
istemiş, bunun üzerine daha önceki bir kararla Amasya’dan Erzincan’a 
sevk edilmiş olan süvari bölüğü hemen Sivas’a nakledilmiştir. Bunun 
dışında kazalardaki süvari ve zabitler de Sivas’a görevlendirilmişti. 
Harbiye Nezareti ayrıca, İsmail Hakkı Paşa’nın isteği doğrultusunda, 
Harput’tan üç bölük süvari daha istedi.101 Hakkı Paşa’nın sabırlı ve 
soğukkanlı yaklaşımı ile Müslüman ahaliyi devamlı ikazla metanete 
çağırması sayesinde, iki millet arasında bir çatışma meydana gelmesine 
fırsat verilmedi. Öte yandan etraflı biçimde yapılan sorgulama sonu-
cunda, olaylarda Bedros’un parmağının bulunduğu tespit edildi. Bunun 
üzerine Bedros’un vilayetten uzaklaştırılmasına, iki halkı kaynaştırıp 
huzuru yeniden temin edecek duyarlı bir piskopos atanmasına karar 
verildi. Olayda önayak olduğu tespit edilen otuz beş kişi, mahkemeye 
sevklerinin ardından tutuklandı. Daha sonra ise bunların bağırmak ve 
camları kırmaktan başka bir suçları bulunmadığı, herhangi bir cinayet 
işlemedikleri göz önüne alınarak, tutuksuz yargılanmaları kararlaştırıldı. 
Tutukluların serbest bırakılmasının sakıncalarını ileri süren Hakkı Paşa 
ile İstanbul hükümeti ve Adliye Nezareti arasında uzun süre telgraf tra-
fiği yaşandıktan sonra, nihayet on beşinin tutukluluk halinin devamına 
karar verildi.102

Unbehaun, konak taşlama olayında “kışkırtılmış havayı dindirmeye 
çalışan Sivas vilayeti idaresinin olup bitenleri çok temkinli bir şekilde 
değerlendirmesini dikkate şayan” bulmakta, ancak olaydan sonra birer 
hafta ara ile yayımlanan iki sayısında Sivas gazetesinin konuya değin-
memesini eleştirmektedir.103 Gazete ise, bu tutumunun nedenini daha 
sonraki sayılarında açıklamış ve iki millet arasındaki gerginliğin büyü-
memesi için olayın gündemden uzak tutulduğunu belirtmiştir. Bu süre 
zarfında Kayadibi cinayetinin katilleri de yakalanmış ve cinayeti mak-
tulün kendi arkadaşı iki Çerkez’in işlediği ortaya çıkmıştır.104 Böylece 
cinayette siyasî ya da etnik bir neden bulunmadığı anlaşılmıştır. Vilayet 
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gazetesinin olaylara hemen tepki göstermemesi, Ermenileri toptan ya 
da kısmen suçlayıcı ifadeler yerine uzlaştırıcı ifadeler seçmesi, Ermeni 
toplumunun “âkil olanlar”ıyla, “tahrik edenler”i arasında bir ayırım yap-
mak suretiyle, olayların Sivas’ta geniş bir hareketin tezâhürü olduğu 
izlenimini engellemek istemesi takdire şayandır.105 Zira bu konuda vila-
yetten Bâbıâli’ye gönderilen belgelerde piskopos Bedros tahrikçi ola-
rak niteleniyor, Ermeni halkının zaten ayaklanmaya eğilimli oldukları 
belirtiliyordu.106 Nitekim soruşturma neticesinde Bedros suçlu bulunup 
azledilecek ve İstanbul’a gidecektir.

Bundan sonra bir grup Ermeni’nin İskender cinayetini kullanarak, 
Hakkı Paşa’yı makamından alaşağı etmeye kadar uzanan mücadelesi 
başladı. Olayı müteakip gönderilen bir telgrafta konağın taşlanması 
hadisesinde, piskoposluğun sorumlu tutulmasına karşı çıkılıyor, asıl 
suçlunun vali olduğu iddia ediliyordu. Valinin göreve başladığı gün-
den beri ihmalkâr davrandığı, haklarında şikayet bulunan bazı idare-
cilerin hareketlerine göz yumduğu; bu durumun da asayiş ve huzurun 
bozulmasına neden olduğu ileri sürülüyordu.107 Şikayetler Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu başkentine kadar ulaşmıştı. İstanbul büyü-
kelçisi Calice’ye gönderilen telgrafta, Hakkı Paşa’nın telgraf ve posta 
merkezlerini kapatması nedeniyle Ermenilerin seslerini Bâbıâli’ye ve 
Partikhane’ye duyuramadıkları üzerinde duruluyordu.108 Bir başka 
telgrafta, Sivas’ta yirmi beş kişinin suçsuz yere tevkif edildiği, bunların 
içerisinde cemaat reisi ve azasının da yer aldığı ve tutuklamalar yüzün-
den şehirde huzurun kaçtığı iddia edildi. İsmail Hakkı Paşa ise, yirmi 
beş değil on beş kişi tutuklandığını, bunların içerisinde reis ya da aza 
bulunmadığını ve şikayetlerin düzme olduğunu dile getirdi. Hakkı Paşa 
aleyhindeki kampanyaya İstanbul’da oturan Sivaslı Ermeniler de katıldı. 
Memleketlerinde olayların arttığı, Ermenilerin emniyet ve huzurunun 
kalmadığı; kırk gün zarfında 6 ölüm, 30 yaralama ve 168 gasp vakası 
meydana geldiği, hükümetin ilgisiz kaldığı öne sürüldü. Ermenilerin 
vali aleyhindeki şikayetlerin arkası kesilmedi. İsmail Hakkı Paşa her 
defasında, benzer savunmada bulunup, Ermenilerin adi zabıta olaylarını 
siyasî boyuta çekmeye çalıştıklarının altını ısrarla çizdi. Aslında, başını 
Bedros’un çektiği bir grubun yürüttüğü aleyhteki kampanyaların hepsi, 
Hakkı Paşa’yı yıpratmak ve nihayet onu azlettirmek amacını taşıyordu. 
Bunu bilen vali, atacağı her adımda İstanbul’dan izin istemiş ve Ermeni 
bölücü faaliyetlerine meydan vermemeye çalışmıştır. Bunun yanında 
Ermenilerin bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine de karşı durmuştur. Sözde 
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“kıtlıktaki Ermenilere yardım” ve “Kudüs borçlarının ödenmesi” adı 
altında toplanan, fakat gerçek amacı ihtilale mali kaynak sağlamak olan 
yardım kampanyalarıyla mücadele etti. Dinî liderler tarafından bazı 
köylerde Ermeni nüfusunun sayımına girişilmesini engelledi ve sorum-
luları yakalattı.109 Ahaliyi etkilemek için ruhanî liderler güdümünde ve 
türlü metotlarla yürütülen faaliyetleri öğrenmek ve bunları önlemeye 
dönük tedbirler alıp uygulamak için belli bölgelere casuslar sevk etti.110

İsmail Hakkı Paşa’nın, bölücü ve yıkıcı akımlara karşı izlediği taviz-
siz politika, Müslüman ahalinin takdirini toplarken, karşı cenahı yeni 
arayışlara sevk etti. Sivas’tan yapılan ve İstanbul’dan yapılan şikayet-
ler sonuçsuz kalınca, valiyi yıpratma ve karalama işini İstanbul Patriği 
Nerses üstlendi. Nerses İngiliz büyükelçiliğine başvurarak, Bâbıâli’nin 
Ermenilerin isteklerine kulaklarını tıkadığını ileri sürdü. Ertesi gün 
Ermeni halkı da adı geçen makama aynı yolda dilekçeler verdiler. Bu 
sırada Wilson vilayet dışında bulunduğu için İngiliz konsolosluğuna 
vekâlet eden Richards da, Ermeni dilekçelerine paralel olarak İstanbul 
büyükelçiliğine üst üste raporlar gönderdi. Nihayet İngiliz büyükelçisi 
Lord Dufferin, kendince, Sivas’ta Ermenilere haksızlık yapan idareci-
lerin listesini hazırladı. Listenin başında Hakkı Paşa, ikinci sırada savcı 
Mehmed bulunuyordu. Dufferin Sadrazam Said Paşa ile görüşerek, lis-
tedeki yöneticilerin azledilmesini istedi. Nihayet, İngiliz büyükelçisinin 
sözlü ve yazılı baskılarına direnemeyen Bâbıâli, 10 Ocak 1882 tarihinde, 
İsmail Hakkı Paşa’yı yirmi iki aydan beri yürüttüğü Sivas valiliği göre-
vinden aldı.111

Bâbıâlî’nin İngiliz dayatmasıyla başarılı bir valisini feda etmesi, 
Ermenilere büyük cesaret vermişti. Bundan sonra Ermenicilik hare-
keti, daha planlı ve gizli bir biçimde yürütülmeye başladı. Bu dönemde 
Sivas, başta İstanbul olmak üzere, Ermenilerin propaganda ve terör 
faaliyetlerini yürüttüğü büyük şehirlere eleman yetiştiren bir merkez 
olması yönüyle dikkat çekmektedir. Özellikle şehir merkezinin sakin 
bir döneme girmesi, yeni valinin şehircilik projelerini hayata geçirmek 
için büyük fırsat doğurmuştur. Nitekim Halil Rıfat Paşa (1882-1885) 
döneminde Sivas, tarihinin en büyük imar faaliyetine sahne olmuştur.112 

1890-1900 Dönemi Olayları
Ermenicilik hareketinin 1885’ten itibaren partileşmeye başlama-

sıyla farklı bir karaktere büründüğü yeni dönemde, Sivas vilayetindeki 
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çalışmaları da gizlilikten çıkıp yeniden aşikâr hale gelmiştir. Daha önce, 
idarede ve hukukta Müslümanlarla eşit sayıda temsil edilmeyi savu-
nan hareketin temsilcilerinin dillerinde artık, bağımsız Ermenistan 
ve Ermenilerin birliği gibi tezler dolaşmaya başlamıştır. 1887 yılında 
Cenevre’de kurulan ve Marksist düşünceyi savunan Hınçak örgütünün, 
1890 yılından itibaren Osmanlı şehirlerinde teşkilatlanmasının ardından 
Ermenilerin oturdukları bölgelerde kıpırdanmalar baş gösterdi. Örgütün 
faaliyetleri, İstanbul’dan sonra Sivas’a da sıçradı. Kırsal kesimlerde, 
Gürcü kıyafetiyle kendilerini kamufle etmeye çalışan silahlı anarşistler, 
Ermeni köylerini dolaşarak ahaliyi Devlet-i Aliyye aleyhinde kışkırtıcı 
propagandalara soyundular.113 Sivas’ta Hınçak faaliyeti Merzifon’daki 
“Küçük Ermenistan İhtilal Komitesi Merkezi” tarafından yönetilmekte 
idi. Komitenin başkanlığını Merzifon Koleji’nde Ermenice öğretmeni 
olarak görev yapan ve Protestan mezhebinden olan Karabet Tomayan 
yürütmekte, sekreterliğini de Ohannes Kayayan yapmaktaydı. Bu iki kişi 
Sivas kazalarının yanı sıra Kayseri, Yozgat ve Çorum’da dolaşarak kon-
feranslar vermişler; buralarda komitenin şubelerini açmışlardı. Halka 
yaptıkları propagandalarda, 93 Harbi’nin etkisiyle dağılan Ermenilerin 
birleşmesinin şart olduğunu, yabancı devletlerin müdahalesinin sağlan-
ması için etkili olaylar çıkarılması gerektiğini telkin etmişlerdi.114 Öte 
yandan Amerika’da eğitim aldıktan sonra yurda dönen bazı Ermeniler, 
görünüşte din adamı kisvesiyle ancak gerçekte Ermeni ahaliyi isyana 
hazırlamak amacıyla Sivas’a girmeye başlamışlardı. 

Bu arada misyoner okulları da amaçlarının dışına çıkarak ibadet-
hane gibi çalışmakta, gayrimüslimlerin dini duygularını istismar ede-
rek ayrılıkçı hareketlere ısındırmakta idiler. Tokat ve Amasya’daki 
Cizvit okulları, yasadışı biçimde çan çalmaya başlamışlardı. Yapılan 
incelemede her okulda birer köşenin mabede tahsis edildiği ve çeşitli 
müzik aletleri eşliğinde ayinler düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bunun 
üzerine Vali Memduh Bey Cizvit ileri gelenlerinin çağırarak uyarmak 
istedi. Temsilciler bunun bir dinî gelenek olduğunu ve Fransız konso-
losunun izni olmadıkça terk etmeyeceklerini bildirdiler. Memduh Bey 
İstanbul’a gönderdiği yazıda misyonerlerin Devlet-i Aliyye’yi tanıma-
mak eğiliminde olduklarını ve özgür biçimde diledikleri gibi bir düzen 
yaratmaya çalıştıkları konusunda hükümetin dikkatini çekti.115 Hınçak 
cemiyetinin İstanbul şubeleri, Sivas’taki yandaşlarını silah ve mühim-
mat bakımından desteklemekte, hareket planlarını içeren mektuplar 
göndermekteydi. 1890 yılında Halam oğlu Kapril ve biraderi Varcabet 
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Agop, Mardirus Fişenkçiyan, Mihran Masrafyan, Kirkor Gökyan ve 
Halam oğlu Artin’in ev ve dükkanlarında yapılan aramalarda ele geçi-
rilen evraklar incelendiğinde, bunların İstanbul’da Galata Hanı’nda 
marangozluk yapan Sivaslı Misak Halamyan ve Arşak adlı Ermeniler 
tarafından gönderildiği ortaya çıkmıştı.116 Karahisar-ı Şarkî sancağında 
yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve fişek gibi öldürücü aletler ele geçi-
rilmişti. Tüfekler içerisinde Amerikan yapımı Winchester marka olan-
lar117 silahların temin edildiği adres hakkında fikir vermekteydi.

Propagandalar kısa zamanda meyvelerini verdi. 1892 Eylül’ünde 
Çorum-Sivas arasında, adı geçen öğretmenlerin yönettiği birçok posta 
arabası soygunu ve yolcu katledilmesi gibi eylemler gerçekleştirildi.118 
1893 yılının ilk haftasında Merzifon Koleji’nin duvarlarına asılan 
“Vatansever İslam Komitesi” başlıklı ilanlar asıldı. İlanda Ermeniler 
üzerine cihat ilan edileceği, mallarının yağmalanacağı, kendilerinin de 
kılıçtan geçirileceği yazılmıştı. Paşa Camii’nin kapısına da Ermenilerin 
benzer şekilde Müslümanları yok edeceklerini içeren ilan yapıştırılmıştı. 
Koleje asılan ilandan sorumlu tutulan iki öğretmen yakalanıp tutuk-
landıysa da, daha sonra yapılan araştırma neticesinde bunların masum 
olduğu ve ilanların iki ermeni tarafından yapıştırıldığı ortaya çıktı.119 
Müteakip günlerde Amasya, Tokat, Tonus, Gemerek ve Aziziye gibi 
birimlerde, cami kapılarına ve kamu binalarına Hınçak cemiyetinin 
armasını taşıyan Ermeni ihtilal bildirileri asılmıştı. “Ey Osmanlılar!” 
hitabıyla, toplumun her kesimine çağrı yapıldığı izlenimi verilen bildiri-
lerde, Ermenilerin, adalet ve düzenin bozulduğu, rüşvetin çoğaldığı gibi 
gerekçelerle ihtilale kalkıştığı belirtilmekte, amaçlarının Müslüman-
Hıristiyan kavgası çıkarmak olmadığı ve hatta İslam’a saygı duydukları 
ileri sürülmekteydi. Bildirinin son kısmında ise çürümüş olan reji-
min değiştirilmesi için Müslüman halka birlikte hareket etme çağrısı 
yapılmaktaydı.120

Bilal N. Şimşir, söz konusu bildirilerin, büyük ihtimalle Merzifon 
Koleji’nde bulunan matbaada basıldığını belirtmektedir. Zira Ermeniler, 
kilise ve manastırların yanı sıra, yabancı devletlerin desteğiyle açılan 
okullarda da gizli baskı makineleri bulundurmakta, bunları bölücü yayın-
ları basıp çoğaltmakta kullanmakta idiler.121 Bir gece altı komiteci şehir 
merkezinde Ermenileri öven Türkleri ve devleti kötüleyen sloganlar ata-
rak rastgele ateş açtılar. Aynı günlerde bir Ermeni kadını dağa kaldırıp 
tecavüz ettikten sonra öldürdüler. Devlete bağlı bir meclis üyesi olan 
Agop Ağa’yı da şehrin ortasında katlettiler.122 O tarihe kadar yönetim 
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katından hiçbir tepki görmeyen, hatta yukarıda belirtildiği gibi kimi 
yerel yöneticilerin övgüsüne mazhar olan Anadolu Koleji, bu olaydan 
sonra Bâbıâli’nin dikkatini çekti. Kolejin öğretmen ve öğrencilerinden 
bir kısmı Hınçak cemiyetine üye oldukları için, bildiri asma eyleminden 
sonra, aralarında Karabet Tomayan ve Ohannes Kayayan’ın da bulun-
duğu bazı öğretmen ve öğrenciler tutuklandı. Yapılan sorgulama neti-
cesinde Tomayan ile Kayayan, eylemin elebaşları oldukları gerekçesiyle 
idam cezasına çarptırıldılar. Okulun açılışından hemen sonra olayların 
patlak vermesi ve idareci, öğretmen ve öğrencilerinin olaylar sırasın-
daki tutumları, burasının isyanların planlandığı bir merkez olduğunu 
ortaya çıkarmıştı. Ancak misyonerler, hükümetin isyancıları yakala-
ması ve cezalandırmasına da müdahale edip, konuyu uluslararası boyuta 
çekmekte gecikmediler. Derhal Amerikan ve İngiliz müdahalesi geldi. 
İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında kısa bir diplomatik krize dönüşen 
gerginlik, Gladstone hükümetinin, adı geçen öğretmenlerin cezasının 
kaldırılmaması durumunda Mısır’ın bağımsızlığını tanıyacağı ve bu 
ülkeyi Osmanlı’dan koparacağı tehdidinde bulunması üzerine çözüldü. 
Baskı ve tehditlerine karşı duramayan Osmanlı yönetimi, sanıkların 
idam cezasını kaldırıp, onları sınır dışı etmekle yetindi.123 Bildiri asmak 
suçundan dolayı tutuklu olanlar için de genel af çıkarıldı. Fakat buna 
rağmen komite eylemleri durmak bilmedi. 

Bu olayın, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu acziyeti ortaya 
koyması bir yana, tüm Anglo-Sakson misyoner örgütleriyle İngiltere’nin 
mahkûmlara sahip çıkması, komitecilerin cesaretini bir kat daha arttır-
mıştır. Daha önce, 1888-1890 döneminde Sivas’a gelerek ihtilal komite-
leri kuran altı Rus Ermeni’si de faaliyetlerini açıktan yürütmeye başladı. 
İyi eğitimli ve sosyalist ideolojiyi taşıyan bu Ermeniler bölgeyi gizli 
gizli dolaşarak sayılarını arttırmışlar ve nihayet Merzifon’da bir gizli 
örgüt kurmuşlardı. Böylece diğer vilayetlerdekine paralel olarak, Sivas’ta 
da Ermeni terörü dönemi başlamış oldu. 1 Şubat 1893’te gece yarısı 
Merzifon Kızlar Okulu kundaklama sonucu yanmıştı. Sivas Amerika 
konsolosluğu ile İstanbul’dan gelen Türk ve Amerikalılardan müte-
şekkil komisyon ayrı ayrı inceleme yaptılar, ancak kundakçılar tespit 
edilemedi. Yangının faturası Amerikan varlıklarını korumakta ihmali 
bulunduğu gerekçesiyle Türk hükümetine çıkarıldı. Maddi zararın kar-
şılanması amacıyla hükümet 500 lira tazminat ödemek zorunda kaldı.124 
Yılın sonlarına doğru kanlı çatışmalar meydana geldi. Ermeni çetele-
rinin kanlı olaylar çıkarma planları yaptıkları bir sırada, Eylül 1893’te, 
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komitenin Merzifon’daki karargâhı basılınca, içeridekilerin karşı ateş 
açmaları sonucu 25 Türk askeri şehit oldu. Komitecilerden 4’ü ölü, 4’ü 
sağ ele geçirildi.125 Temmuz 1894’te Merzifon’da yeni inşa edilmiş olan 
rüştiye mektebinde çıkan yangında okulun yanı sıra bazı ev ve dükkan-
lar yandı. Karışıklık sırasında Serkis Kiremitciyan adlı Ermeni de öldü. 
Yapılan incelemelerde yangının komiteciler tarafından çıkarıldığı ve 
Serkis’i de onların öldürdüğü ortaya çıktı.126 

Teröristlerin silah temini ve örgütlenmesinde Hınçak şubelerinin 
rolü büyüktür. Örneğin 1894 yılında Hafik’e bağlı Tuzhisar kazası kır-
salında yapılan aramada tarlaya gömülü 24 tüfek, tabancalar, mermiler, 
Yatağan bıçağı, gaz sandığı ve sandık içerisinde saklı kitap ve broşürler 
ele geçirilmiştir. Yapılan sorgulamada, komite üyesi köylülerin yol kesip 
hayvan ve mal gasp ederek komiteye silah sağladığı ortaya çıkmıştı.127 
Bu dönemde Hınçak cemiyetinin Tokat şubesi de bir dizi planlı eylem 
gerçekleştirdi. Komitenin faaliyetlerini hükümete ihbar etmesinden 
şüphelendikleri Doktor Joseph öldürüldü.128 1894 Kasım’ında Tokat’tan 
İstanbul’a gitmekte olan posta arabası soyulup tatarı katledildi. Meydana 
gelen çatışmada bir jandarma çavuşu da şehit düştü. Bu olayda Sivas 
piskoposu Bedros’un soyguncularla işbirliği yaptığı belirlenmiştir.129 
Suşehri’ne bağlı Ezbider nahiyesi müdürü Hatipzâde Esad Ağa’nın evi 
19 Eylül 1894 tarihinde martin tüfek kullanan Gürcü kıyafeti giymiş 12 
Ermeni tarafından basıldı; Esad Ağa, hizmetçisi İbrahim, zaptiye askeri 
Hüseyin ve yanlarındaki bir Ermeni öldürüldü. Abram adlı Ermeni 
tacirin de malını gasp edip yaraladılar. Bir süre sonra yakalanan katiller-
den Kel Misak, Baycılı Vartan, Yelkovan Arot, Aram, Boyacı Kirkoryan 
Artin, Hoca Simon ve Avak idam cezasına çarptırıldı. Bunları evinde 
saklayıp yardımcı olan Dikran, Abit ve Haci Adam küreğe çarptırılır-
ken, Uzunyan Karnik ve Keşişyan Agop delil yetersizliğinden beraat 
ettiler.130 Bir ay sonra, Sivas’ta yangın çıkarmak hazırlığında bulunan bir 
grubun karargahına baskın düzenlenmiş, yapılan aramada yanıcı özel-
liği bulunan iki farklı kimyasal madde ele geçirilmiş ve böylece büyük 
bir facia önlenmiştir.131 Kasım sonlarında Sivaslı Ermeni çetelerinden 
Mıgırdıç adlı eşkıyanın Laz kıyafetine bürünerek ve üzerinde martin 
tüfek bulunduğu halde gizlice Arapkir kazasına sızdığı belirlenmiş; 
ancak olay çıkarmasına fırsat verilmeden ölü olarak ele geçirilmiştir.132 

Komitecilerin ayaklanma yılı olarak ilan ettikleri 1895 Sivas açı-
sından da kanlı geçmiştir. 19 Mart 1895 tarihinde, Tokat’ta iki askerle 
bir Ermeni arasında başlayan tartışma ve Ermeni’nin tartaklanmasını 
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fırsat bilen Ermeniler önce dükkanlarını kapatıp olayı boykot etti-
ler, kilisede toplandıktan sonra şehir meydanına çıkıp Müslümanlara 
rastgele silah atmaya başladılar. Ortalık savaş alanına döndüyse de bir 
Ermeni’nin ölümü ve iki taraftan birkaç kişinin yaralanmasıyla atla-
tıldı.133 Gerginliğin komşu sancak ve kazalara sıçraması neticesinde her 
gün onlarca Ermeni ve Türk’ün kanı aktı. Yine Tokat çarşısında 19 Mart 
1895 tarihinde meydana gelen olaylarda iki taraftan çok sayıda insan 
öldü ya da yaralandı. Yılın son ayında Amasya’nın Köprü kasabasında 
camiden çıkan bir öğrencinin komiteciler tarafından katledilmesi üze-
rine meydana gelen çatışmada 2 Türk, 50 Ermeni öldü.134 Bir yıl son-
raki Niksar olayları hepsinden dehşetli idi. 20 Haziran 1896 tarihinde 
hafta pazarının kurulduğu Cumartesi günü, bir Ermeni’nin reji memu-
runu tabanca ile öldürmesinin ardından, olay yerine koşan maktulün bir 
akrabasının da başka bir Ermeni tarafından öldürülmesi üzerine gale-
yana gelen iki toplum arasında silahlı çatışma başladı. 122 Ermeni ve 
en az 40 Müslüman ve bir Rum öldü. Alışveriş için köylerden gelenler 
ölülerini derhal götürdükleri için Türklerden ölenlerin sayısı tam ola-
rak bilinememiştir. Haftalık pazar nedeniyle şehrin kalabalık olması ve 
Ermenilerin kilise ve mağazalardan savunmasız insanlara silah atması 
bilançoyu yükseltmişti.135 Mart 1897 tarihinde meydana gelen çatış-
mada ise 15 Ermeni ölürken birçok Müslüman yaralanmıştır. Ancak 
İngiliz konsolosu ölen Ermeni sayısını 100’den fazla göstermiştir.136 

1895 yılına ait polis raporuna göre, Suşehri, Karahisar, Divriği, 
Darende ve Gürün kasaba ve köylerinde bazı karışıklıklar meydana gel-
miş, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar vilayetten gönderilen 
kuvvetler sayesinde bastırılmıştır. Bunların en şiddetlisi 476 Ermeni ile 
64 Müslüman’ın öldüğü, 463 yapının kül olduğu Gürün hadisesidir.137 
Karahisar-ı Şarkî’de 221 Ermeni, 9 Türk ölmüş; 34 ev, 16 dükkan, 1 
ağıl ve 1 okul yanmıştır. Şehir merkezinde ise, çarşı yerinde meydana 
gelen ve bir saat süren kavgada kadın ve erkek toplam 368 Ermeni, 5 
Müslüman ölmüştür. Rapora göre, çatışma sırasında “Ermeni dükkan-
larındaki emvâl ve eşya birtakım Kars muhâcirleri ve yerli baldırıçıp-
lakları tarafından yağma edilmiş”, güvenlik güçlerinin gelmesiyle kavga 
durmuş ve gasp edilen malların önemli kısmı yağmacılardan alınarak 
sahiplerine iade edilmiştir.138 Bu arada karışıklıkları değerlendirmek 
isteyen bazı fırsatçılar eşkıyalığa yönelmiş, örneğin İstanbul’dan mem-
leketlerine gitmek üzere Suşehri yolu üzerindeki Evremki geçidinden 
geçmek isteyen yolcular Kürt eşkıyası tarafından soyulmuştu.139 Sivas 



1021’DEN 1921’E TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN SİVAS BOYUTU 33

Valisi Halil Bey 16 Kasım 1895 tarihinde bin kadar Kürt’ün Divriği’de 
Hıristiyan evlerini yağmaladıklarını, 23 kişiyi öldürdüklerini ve yaklaşık 
500 Hıristiyan’ın kendi arzularıyla İslam dinine girdiklerini, Kürtlerin 
uyarıldıklarını ve kazayı terk etmedikleri takdirde silahla zorla çıka-
rılacaklarının kendilerine bildirildiğini yazmıştır. Vali üç gün sonraki 
yazısında da Darende ile Aşudi kazalarında yaklaşık 100 kişinin ihtida 
ettiğini bildirmiştir.140 Bir ay sonra ise bir grup Kürt Gürün kazasına 
geldi. Hükümet yetkililerinin nasihatini dinlemeyen eşkıya bazı yerleri 
ateşe verdi. Saldırının başlaması üzerine Ermeniler kadın ve çocukla-
rını kiliselere gönderip kendileri de siperlere saklanıp karşı ateş açtılar. 
Çatışma esnasında Müslüman ahali Ermeni kadın ve çocuklarını koru-
maya çalışmıştır.141 

1895 yılı yaz mevsimi Merzifon’da terör açısından da sıcak geçmiş-
tir. Burada Haziran ayından itibaren başlayan olaylarda devlet yanlısı 
ve zengin Ermeniler hedef haline getirilmiş, evleri kundaklanmıştır. 
Örneğin Temmuz ayında Merzifon belediye meclis üyesi ve Türklerle 
Ermeniler nezdinde saygın bir kişiliğe sahip olan Garabet Kuyumcuyan, 
sabah ibadetini yapmak üzere gittiği kilise önünde komitecilerin kamalı 
saldırısı sonucunda öldü. Yapılan sorgulamada komiteciler olayı sahip-
lenmediler. Daima Ermenileri kollayan Amerikan konsolosu Jewett ile 
misyonerler de ağız değiştirerek, komitecilerin kendilerini de tehdit 
ettiklerini savundular. Merzifon Koleji’nde öğrencileri örgütleyip isyana 
teşvik eden ve Garabet’in öldürülmesinde parmağı bulunan Krekor 
Arakelyan ABD’nin baskıları sonucu serbest bırakıldı. 14 Ekim 1895 
günü kız koleji yakıldı. 3 Kasım günü, Türklerin Cuma namazı için 
toplandığı sırada, komiteciler, Türklerin Ermenileri kesmek için top-
landıkları söylentisiyle Ermenileri paniğe sürüklediler. Ermeni halka 
kendilerini korumak için silah dağıtıp evlerine gitmelerini istediler. 
Kiliseden çan sesinin duyulmasıyla birlikte taş binalardan Türklere 
silah atmaya başladılar. Bir grup komiteci de camiye gidip Ermenilerin 
Müslümanları katlettiklerini söylediler. Çıkan çatışmalarda 20 Türk, 80 
kadar Ermeni öldü.142 Olaylarda baştan beri parmağı bulunan misyo-
nerlerin hayatlarının korunması görevi de, kaderin cilvesi olarak Türk 
askerine düşmüştü.143 

Olayların artması, taşrada ve özellikle Divriği ve yöresinde eşkıya 
güçlerini harekete geçirmiş, zaman zaman mütegallibe ve zadegân 
zümresinin de katıldığı baskınlarda halkın malları gasp edilmişti. 
Müslümanlara oranla hayli zengin olan Ermeniler kaygılarını siyasi 
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nedenlere bağlamak istemişler ve ülkenin kötü yönetildiğini, idarecile-
rin suçlu olduğunu savunmuşlardır. Eşkıyanın ve mütegallibenin varlıklı 
Ermenilere sataşmalarında, tefeciliğin rolü olmuştu. Çünkü 1880’lere 
doğru belli başlı Müslüman tefecilerin yanı sıra, yerli Ermeniler de 
hemen herkese faizle para vermiş, böylece ahali borç batağına itil-
mişti.144 Terör döneminde tefeciliğin artması ve özellikle Ermenilerin 
bu işe sarılmaları, şahsi kazancın ötesinde, örgütlere finans yaratma 
amacına dayalıydı. Sivas vilayetinde kendisini tüccar diye tanıtan birta-
kım tefeci, esnaf ve çerçi güruhu türemişti. Bunlar hilâf-ı nizam olarak 
yüksek faizlerle akçe ikraz etmekte; ahaliye veresiye mal satmakta, bunu 
yaparken fahiş fiyatlarla çaresiz tüketiciyi ezmekte, bununla da yetinme-
yerek vade sonunda fiyata birikmiş faiz ekleyerek felakete sürüklemekte 
idiler. Karahisar’da tefeci Ermenilerin zulümlerinin artması üzerine, 
Müslüman ve gayrimüslim yaklaşık üç bin kişinin hükümete arzuhal 
vermesi üzerine yetkililer tahkikat başlatmış ve gerçekten de köylünün 
36.000 lira değerindeki arazisinin tefecilerin eline geçtiği ortaya çık-
mıştı. Yolsuzluğun bu boyuta ulaşmasında resmî organların işlerliğini 
kaybetmiş olmasının yanında kimi memurların bu gibi yolsuzluklara 
göz yummasının da rolü büyüktü.145

Vali Memduh Paşa ve Farklı Bir Tarz-ı Siyaset
Sivas şehir merkezinde Ermeni nüfusun oranı Türklere yakın olma-

sına rağmen, burada taşradaki ve diğer vilayetlerdeki kadar büyük çaplı 
hadise meydana gelmemiştir. Bundaki önemli etkenlerden birisi, mer-
kezdeki Ermenilerin duyarlı davranmaları ve komitecilerin çağrılarını 
çoğunlukla karşılıksız bırakmış olmalarıdır. Fakat daha önemlisi, vali 
Memduh Paşa’nın müsamahasız, ancak akılcı tedbirleridir. Memduh 
Paşa, Ermeni meselesinin askerî tedbir ve yöntemlerle çözüleceğine 
inanmıyor, bunun ahali üzerinde psikolojik baskı oluşturacağını savu-
nuyordu. 1890 yılında Erzurum’da meydana gelen kanlı olaylar üzerine 
Sivas’ta da Ermenilerin ayaklanacağı yolunda söylentiler çıkınca ordu 
teyakkuza geçirilmiş, Karahisar’daki taburun da Sivas’a sevki gündeme 
gelmişti. Memduh Paşa halk arasında dolaşan söylentilere aldırış etme-
diği gibi, takviye güce de ihtiyaç olmadığını bildirmişti. O, hükümetin 
en ufak bir kıpırdanma durumunda bile askeri tedbirlere başvurması 
halinde Ermeni ahaliyi titreme sardığını, bunun da bölücüler tarafından 
istismar malzemesi yapıldığını düşünüyordu.146 Memduh Paşa, Ermeni 
işinde askeri görevliler yerine, mülkiyelilerin kullanılması gerektiğini 
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savunmuştur. Ona göre mülkiyeliler etraflıca düşünmekte ve daha ılımlı 
hareket etmekte idiler. Örneğin, Merzifon’dakinin benzeri olarak, Sivas 
şehir merkezinde de bir bildiri asılmıştı. Memduh Paşa, bu bildiriyi ele 
geçirdiği halde basından, kamuoyundan ve hatta çalışma arkadaşlarından 
gizlemişti. Böylece gerginlik yaratacak etkenleri ortadan kaldırmıştı.147 

Memduh Paşa, cemaatler arası ilişkileri olumsuz etkileyebilecek en 
küçük ayrıntıları bile büyük özenle irdelemekte, iki toplum arasında 
gerilimi tırmandıracak sonuçlar doğurması muhtemel sorunları akıl 
yoluyla çözmeye çalışmaktaydı. Ermenilerden bir grup 1890 yılında 
hükümete başvurarak, kendilerine ait arazi üzerinde bir okul ve bir kilise 
inşası için izin istemişti. Memduh Paşa Ermenilerin bu isteğinin doğal 
olduğunu ve Müslümanların da buna itiraz edemeyeceklerini belirttiği 
halde, yine de bu isteğin yerine getirilmesini sakıncalı bulmuştu. Ona 
göre Müslümanlarla Ermeniler karışık olarak yaşamakta ve bu durum 
her iki toplumun kaynaşarak sıcak ilişkiler kurmasını kolaylaştırmak-
taydı. Oysa komiteciler Ermeni mahallelerini ayırmak eğiliminde idiler. 
Yeni bir okul ve yeni bir kilise yapıldığı takdirde, Ermeni evleri de bu 
yapıların çevresinde yoğunlaşacak, böylece kendilerini Müslümanlardan 
soyutlayacaklardı. Bu durum ise “öteki”ni damgalamayı kolaylaşacak, 
cemaatler arası şiddeti körükleyecekti.148 Vali Paşa, özellikle dinî bay-
ramlar gibi, halkın sokaklarda ve görece daha kalabalık gezdiği günlerde 
yerel kuvvetleri harekete geçirerek, herhangi bir çatışmayı engelleyici 
tedbirler almaktaydı.149 Memduh Paşa Ermeni bunalımını aşmak ve 
iki toplum arasında gerilime yol açacak etkenleri dizginlemek uğrunda, 
kentsel yaşam standartlarını çağdaşlaştırmaya dönük bayındırlık, eği-
tim ve kültür faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Çeşitli mahallelere çeşme-
ler yaptırmış, bozuk yol ve kaldırımları inşa ettirmiş, kaza merkezlerine 
hükümet konakları yaptırıp telgraf hatları çektirmiştir. Vilayet çapında 
okul sayısını arttırdığı gibi, Sivas idâdisini inşa ettiren de odur. Sivas’ı 
kaza ve vilayetlere bağlayan yollarla, onlarca köprüyü onarımdan geçir-
miş, kilometrelerce yeni yol açtırmıştır.150 

Memduh Paşa’nın Ermeni politikasında başarılı olmasının altında 
yatan en büyük etken, hizmet üretiminde toplumun her kesimine aynı 
oranda yaklaşmasıydı. Dört yıl süren görevi sırasında etnik farklılık-
ları hükümet lehine kullanmıştır. Buna rağmen yolsuzluk yaptığına 
dair söylentiler çıktı. Komitecilerin şikayetleri ve aleyhteki kampan-
yalar amacına ulaştı ve 1892 yılı sonlarında Memduh Paşa görevden 
alındı. Sultan Abdülhamid’in görevden alma gerekçesi olarak iradesinde 
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kullandığı ifadeler, bunun bir azil değil, yer değişikliği olduğunu düşün-
dürmektedir. Zira padişah Memduh Paşa’nın Ermenilerin faaliyetlerine 
meydan vermemesinden dolayı şikayet konusu edildiğini belirtmiştir. 
Nitekim Memduh Paşa aynı kararla Ankara valiliğine getirilmiş, iki yıl 
sonra da Dâhiliye nazırlığına atanmıştır.151

Memduh Paşa’dan sonra Sivas valiliğine Halil Bey atandı.152 Bunun 
zamanında şehir merkezi Ermeni olayları açısından sakin bir dönem 
geçirirken, vilayetin taşrasında irili ufaklı olaylar vuku bulmuştur. Vali 
Halil Bey zamanında, şehirde polis ve jandarmanın güçlendirilmesi 
amacıyla, yarısı süvari yarısı da piyade olmak üzere 200 kişilik kuvvet 
istihdam edildi. Fakat onun en önemli hizmeti, haber akışının hızlan-
dırılması ve komite faaliyetlerinin daha erken öğrenilebilmesi amacıyla, 
Divriği, Gümüşhacıköy, Havza ve Vezirköprü gibi stratejik noktalara 
telgraf hattı çektirmesidir.153 Halil Bey, Zile kazası içerisinde üç ayrı 
yol yapımına başlamış; ayrıca tarım ürünlerinde rekolteyi arttırmak için, 
sulamalı tarım projesini gündeme getirmiştir.154 

Ahmed Şâkir Paşa ve Sivas’ta Islahat
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın dayatmaları neticesinde II. 

Abdülhamid’in 1895 yılında Vilâyât-ı Sitte’de ıslahat yapmayı kabul 
etmişti. Islahat çalışmalarını yürütmek üzere Anadolu Islahatı Umumî 
Müfettişliği kuruldu. Müfettişlik görevi Müşir Ahmed Şâkir Paşa’ya 
verildi. Islahatı projesi kapsamında Sivas’ta güvenlik, idare, asker-
lik, hukuk, sağlık ve eğitim sahalarında birçok düzenleme yapıldı. 
Ahmed Şâkir Paşa, Sivas vilayetindeki reformlarda Yeşilırmak havzası 
ile Amasya sancağını pilot bölge olarak seçmişti. Çalışmaların burada 
yoğunlaştırılmasının sebebi, adı geçen sancağın problemlerinin çokluğu 
idi. Bunda, bölgenin zenginleştirilmesi ve hazine gelirlerinin arttırılması 
düşüncesi de rol oynamıştır.155

Reform projesinin yönetimle ilgili maddeleri, ahalinin çoğunluğu 
hangi milletten ise vali, mutasarrıf ve kaymakamların o milletten atan-
masını; bunların yardımcılarının ise diğer unsurlardan seçilmesini 
öngörüyordu. Islahat Komisyonu’nun belirlediği orana göre Sivas’ta 
Müslüman nüfusun % 83 olan sayısal fazlalığı dikkate alınarak Sivas 
valiliğine, Hacı Hasan Hilmi Paşa tayin edildi.156 Yardımcılığına ise 
önce Rum milletinden Aristidi Efendi atandı, daha sonra bunun bir 
başka göreve tayin edilmesi üzerine yerine İkyadis Efendi getirildi. 



1021’DEN 1921’E TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN SİVAS BOYUTU 37

Vali yardımcılıklarına yapılan atamalarda, Bâbıâli, Müslümanlarla 
Ermeniler arasındaki çatışmayı hızlandıracağından çekindiği için, aday-
ları Gregoryen Ermenilerden değil, Rum veya Katoliklerden seçmeye 
gayret etmişti.157 Düzenleme ile Merzifon, Gürün ve Hafik kazalarına 
ise Hıristiyan kaymakamlar atandı.158 Ahmed Şâkir Paşa, bürokratik 
işleyişi hızlandırmak düşüncesiyle, valilik ve adliye teşkilatındaki fazla 
kadroları boşaltıp, yolsuzluğu görülenleri azlettirdi. Nahiye teşkila-
tını yeniden düzenleyerek, köyler arasındaki irtibatın güçlenmesini 
sağladı. Göreve başlamasından kısa süre önceki düzenleme ile sayısı 
1.500’e çıkarılmış olan jandarma alayı mevcudunu yüksek bulduğu için, 
bunun eski miktara, yani 1.185’e düşürülmesini önerdi. Hükümet de 
bunu onayladı. Şâkir Paşa, jandarma teşkilatına alınacak Hıristiyanlar 
için kadro boşaltılması maksadıyla Dâhiliye Nezareti’nin yaptığı tek-
lifi, Müslüman ahalinin tepkisine yol açacağı gerekçesiyle reddetti.159 
Hukuki sorunlara el atan Şakir Paşa, arazi anlaşmazlıklarının üzerine 
gitti. Kavgaları ortadan kaldırmak üzere adil bir paylaşım tasarısı hazır-
layarak yürürlüğe koydu. Üretimi teşvik ve çiftçilerin şikâyetlerinin 
giderilmesi için vergi yasasında düzenlemeler yaptı. Bunun sonucunda, 
kısa süre içerisinde üretimde gözle görülür artış, ekonomide canlanma 
meydana geldi.160 Hapishanelerde hijyen kurallarına uyulması ve mah-
kumlara yapılan kötü muamelelere son verilmesi için önlemler aldı. 
Sivas’ın yanı sıra diğer sancak ve kaza merkezlerine birer hapishane inşa 
ettirdi. Doktor bulunmayan yerleşim birimlerindeki mahkumlar, dok-
tor bulunan yerlere nakledilerek tedavileri yaptırıldı.161 Eğitim reformu 
kapsamında, Sivas’a ilk defa geldiği 1896 yılında, vilayette 100 yeni ilko-
kul açıldı. Her okula bir öğretmen görevlendirildi, öğretmen açığı olan 
yörelerin ihtiyacı, rüşdiye muallimlerinin iki aylık kursundan geçirilen 
imamlarca karşılandı. Bu kurslarda imamlara matematik dersi ile öğre-
timdeki yeni strateji ve yöntemler öğretildi.162 Şâkir Paşa’nın düzen-
lemelerinin, yalnızca Müslüman ahaliyi kapsadığı düşünülmemelidir. 
Zira 1897 yılında, sadece sancak merkezinde Ermenilere ait 68 ibtidaî 
mektepte, 68 öğretmen görev yapmakta ve bu kurumlarda 5.192 öğrenci 
eğitim görmekteydi.163 

Ahmed Şâkir Paşa’nın taşradaki çalışmalarına gelince, kaymakam-
lık binası olamayan kazalara bina yaptırdı, eskimiş olanları onarımdan 
geçirdi. Kazalar arasında yeni yollar açtırıp eski yol ve köprüleri tamir 
ettirdi. Ormanlarda usulsüz ağaç kesimini yasakladı, ağaçlandırma çalış-
malarını teşvik etti. Sanayi değeri yüksek tütün, afyon ve kendir gibi 
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ürünlerin yanı sıra, hububat üretiminin de arttırılması amacıyla Erbaa 
gibi bölgelerde sulamalı tarım projesinin hayata geçirilmesini kararlaş-
tırdı. Samsun-Sivas arasında işleyen posta sistemini Merzifon’u da içine 
alacak şekilde yeniden düzenledi. Böylece Samsun limanının hinterlan-
dında üretilen zahire ve kullanım eşyalarının Samsun limanına ulaşımı 
daha kolaylaştı. Kahvehane ve meyhane gibi eğlence mekânlarının sıhhi 
durumunun düzeltilmesi ve gayri ahlaki davranışlara izin verilmemesi 
için denetim başlattı. Ruhsatsız açılan işletmeleri kapattı.164 Sivas ve 
Karahisar-ı Şarkî sancaklarında Ermeni çetelerinin yol açtığı karışık-
lıklardan zarar gören Ermeni köylülere tarım aleti, tohumluk arpa ve 
buğday yardımı yaptı.165

XX. Yüzyıl: Sakin Bir Dönemin Ardından İsyan
Sivas’ta yaşayan gayrimüslim nüfusu XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüz-

yılın başlarında önemli bir kayba uğramıştı. Bunun nedeni, bölgede 
artarak gelişen olayların yol açtığı huzursuzluk ve ekonomik sıkıntılar-
dan bunalan bazı Ermeni ailelerinin yurdu terk ederek Amerika gibi 
ülkelere gitmeleriydi.166 Yine de yüzyılın başında vilayetin nüfusu bir 
milyonun üzerindeydi. 1901 yılında valilik makamında bulunan Hacı 
Hasan Hilmi Paşa, seleflerinin yaptığı gibi, karışıklığa meydan verme-
meye ve sükûneti muhafazaya dönük rutin tedbirler almaktaydı. Vali 
yardımcısı Aristidi ise vali ile uyum içinde çalışmakta, devlet lehinde 
kararlar alıp uygulamakta olduğu için Müslüman ahalinin sempatisini 
toplamış, ancak bu tutumundan dolayı Hıristiyanlar ve ecnebiler katında 
sevilmeyen bir kişi olmuştu. Bununla birlikte, vilayet idarisinde genel 
bir istikrardan söz etmek zordu. Teorik olarak merkeziyetçi bir yönetim 
hâkim idiyse de, pratikte bu sistem pek yürümüyordu. Yerel eşraf etkili 
bir nüfuza sahipti. Vergi sistemi iyi işlemediği için mali durum kötüleş-
miş, ekonomi gerilemişti. Her şeye rağmen Sivas, eğitim ve bayındırlık 
hizmetlerinden en çok yararlanan vilayetlerin başında gelmekteydi.167 
Buna paralel olarak, Ermeni olayları açısından Vilayât-ı Sitte’nin diğer 
şehirlerine oranla Sivas daha sakin bir dönem geçirmekteydi. Valilikten 
gönderilen raporlar genellikle “Sivas vilayetinde muhtelif cins ve mez-
hebe mensup ahali arasında hüsn-i muaşeret ve muhaleset gayet şayan-ı 
takdir bir derecede olduğu”168 yönünde kanaatler içermekteydi. Gerek 
Hacı Hasan Hilmi Paşa, gerekse Reşid Bey’in valilikleri zamanında 
“elhamdülillah vilâyette asayiş berkemâldir” klişesiyle biten vukuat jur-
nallerine sıklıkla rastlanmaktaydı.169
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II. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı vatandaşları ülkenin her tarafında 
seyahat etme özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Komiteciler bu serbestlikten 
istifade ederek, köylerde ve kırsalda yaşayan Ermeni ahaliye, silah satışı 
ve dağıtımına giriştiler. Görünüşte II. Meşrutiyet’i anlatmak için köy 
köy gezen Taşnaksutyun üyeleri, Türklerin Meşrutiyet ve hürriyetten 
maksadının Ermenileri yok etmek olduğunu; eşitlik ve kardeşlik gibi 
sözlere kanılmamasını; Ermeni’nin hürriyetinin ancak silah ve bomba 
ile sağlanacağını ve bu yüzden öküzlerini satıp silah almalarını öğüt-
lediler. Bu telkinler üzerine köylü Ermeniler birikimlerini, kullanma-
sını dahi bilmedikleri silaha yatırdılar. Karahisar ve Suşehri bölgesinde 
Pingenli Piza Mığırdıç, Gökdinli Murad, Suşehrili Dakesyan Adam, 
Karahisarlı Karagözyan Himayak adlı silah tüccarları ahaliye bu suretle 
silah dağıttılar. Balkan savaşlarına kadar olan süreçte, Ermeni köylüleri 
silahlandırılmak yanında, Türklere karşı kin, nefret ve intikam duygula-
rının şiddetlenmesi için yoğun bir propagandaya tabi tutuldular.170

Komite üyelerinin köylülere yaptıkları propagandalarda kullandıkları 
paradigmada iki kavram öne çıkmaktaydı: Milliyetçilik ve bağımsızlık. 
Taşnaksutyun komitesinin 1910 yılında Kopenhag Kongresi’ne sun-
duğu bildiride belirtildiği gibi, faaliyetleri tamamen siyasi ve ihtilalci bir 
karakter taşımaktaydı. 1908 yılına kadar geceleri gizli olarak yürütülen 
faaliyetleri artık açıkça ve gündüz gözüyle yapılmaktaydı. Komiteciler 
İstanbul’da olduğu gibi, doğu bölgelerinde de faaliyetlerine hız ver-
mişlerdi. Hükümet ise, günden güne tırmanan olayları yerel tedbirlerle 
bastırmaya çalışmakta, kentlerde gelişen hadiseleri bağımsız birer olay 
olarak değerlendirmekteydi. Oysaki hareketin organize bir ayaklanma 
olduğu, din adamlarının isyanlara karıştığı, Ermeni asıllı askerlerin kit-
leler halinde firar ederek komitelere katıldıkları ortadaydı.171 Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası’nın kurucu üyesi ve Sivas milletvekili olan Dr. Nazaret 
Dagavaryan’ın, aynı zamanda Ermeni Ramgavar örgütünün de, hem 
kurucu üyesi, hem de yöneticisi olduğunu bilmeyen yoktu.172

Hükümeti bu konuda pasif davranmaya sevk eden sebep aslında açık-
tır. Ermenileri Hıristiyan tebaaları arasında kendisine en yakın ve sadık 
vatandaşlar olarak görmeye devam etmektedir. Devlete başkaldıranlarla, 
bağlı kalanları birbirinden ayırma telaşındadır. Fakat gözden kaçan bir 
nokta vardı ki, isyancılara yataklık eden köylü ve kentli Ermenilerin 
oranı da az değildi. Kırsalda meydana gelen olaylar, bunun en belirgin 
kanıtıydı. 
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Bu dönemde Sivas vilayetinde Ermeni saldırılarından en fazla etki-
lenen yerler Karahisar-ı Şarki ile Suşehri bölgesi olmuştur. Olaylar 
zincirinin ilk halkasını, 1913 yılı Ağustosunda, tatil amacıyla bölgede 
bulunan Amerikalı öğretmen Horburg’un, Suşehri’nde bir gece uyku 
esnasında öldürülmesi teşkil eder. Maktulün ecnebi olmasından dolayı 
cinayeti Türklerin işlediği düşünülerek çok sayıda masum tutuklan-
mıştır. Altı ay süren mahkeme aşamasından sonra olay aydınlanmış ve 
siyasî amaçla Ermeniler tarafından işlenmiş bir cinayet olduğu ortaya 
çıkmıştır.173 

Dönemin Suşehri kaymakamı Ahmed Hilmi Bey hatıralarında, 
kazaya bağlı bütün köyleri gezdiğini, Ermeni vatandaşların üretim faa-
liyetleriyle uğraştıklarını, Müslüman halkla uyum içerisinde günlük 
hayatlarını sürdürdüklerini, ancak özellikle Taşnaksutyun örgütünün 
yönlendirdiği bazı Ermenilerin ayrılıkçı hareketlere girişerek sükuneti 
bozmaya çalıştığını anlatır. Ermeni çetelerinin Suşehri’ndeki faaliyet-
leri, Müslümanların moral gücünün kırılmasına yol açmış, iki toplum 
arasındaki gerginlik husumete dönüşmüştü. Ermeniler, gündüz gözüyle 
Türklerin mallarını gasp edip yağmalarken, Türkler korku ve telaş içinde 
hükümetten gelecek yatıştırıcı tedbirleri beklemeye başlamışlardı. 

Aynı yılın Ekim ayında Ezbider (Akıncılar) nahiyesinde meydana 
gelen bir olay, terör olaylarında din adamlarının rolünü ortaya koy-
ması bakımından önemlidir. Adı geçen nahiyenin papazı Gerih, köy-
lülere zorla silah aldırmakta, karşı çıkanları tehdit edip dövdürmekte 
idi. Zaten hırsızlığı ile nam salmış olan Gerih’in, yeni bir hırsızlığa 
bulaştığı şüphesiyle evi aranınca, birçok çalıntı eşyanın yanında yüklü 
miktarda silah ve cephane bulundu. Papaz derhal mahkemeye sevk edi-
lirken, Karahisar-ı Şarkî piskoposu, onun tahliyesi için girişim başlattı. 
Piskoposun, yüz kızartıcı ve yasadışı suçlarından dolayı papazı dışlamak 
yerine, telaşla onu aklamaya çalışması, Gerih’in bu suçları piskoposun 
bilgisi dâhilinde gerçekleştirdiğinin göstergesiydi. Nitekim piskopos, 
Gerih’in tahliyesini başaramayınca, hiç değilse cezaevinde rahat etmesi 
için girişimlerde bulunmuştur.174 

Seferberliğin ilan edildiği 1914 yılına kadar açık ya da gizli biçimde 
yürütülen Ermeni faaliyetleri, bundan sonra yeni bir aşamaya girmiş-
tir. Seferberlik kararı alınır alınmaz Ermeni gençleri, Türk köylülerle 
birlikte askerlik şubelerine giderek isimlerini yazdırmışlar, ancak, 
daha sonra cepheye gitmeyerek evlerinde saklanmışlardı. Örneğin 
Karahisar-ı Şarkî erkek nüfusunun dörtte üçü askere alınmış, bunların 
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içerisinde Ermeni olanlar askerî kışlalardan silah ve mühimmat çalarak 
bunları komitelere vermekten başka bir şey yapmamışlardır. Nitekim 
Karahisarlı 450 Ermeni silahlarıyla birlikte askerden kaçmışlardı.175 Bu 
sırada Karahisar’ın Yaycı köyü papazı Seponil, kiliseye yardım toplamak 
bahanesiyle Ermenilerin meskun olduğu köyleri dolaşarak, Osmanlı’nın 
bu savaşta yenileceğini, Rusların Erzurum’u aldıktan sonra Sivas’a gire-
ceğini, tam bu sırada, şimdiye kadar satın alınmış olan silahların Türk 
ordusuna çevrileceğini ve onu imha edip toprakları ele geçireceklerini 
anlattı. Aynı anda Piza Mıgırdıç da, köyleri dolaşarak silahı olmayan-
lara silah satmakta, köylülere atış talimi yaptırmakta idi. Mığırdıç bir 
yandan da, sadece Sivas bölgesindeki silahlı Ermeni sayısının 30.000’e 
ulaştığı, Türklerin eli silah tutanlarının cephede bulundukları için şehir-
lerin boşaldığı ve olası bir Ermeni ihtilalinde bölgenin ele geçirilmesi-
nin hayal olmadığı propagandasını yapmakta idi. Karahisar piskoposu 
Vağnak ise köy ziyaretlerinde açıktan açığa ihtilal propagandasına 
soyunmuş, Taşnaksutyun yetkilileriyle görüşerek, Karahisar bölgesinin 
ihtilal harekât planını bile yapmışlardı.

Ancak savaş Ermenilerin umdukları gibi gelişmemiş, bekledikleri 
Rus yardımı gerçekleşmemişti. Ermeni halkın ihtilal heveslerinin kırıl-
maya başladığını gören komiteciler, onların maneviyatını yükseltmek 
arzusuyla Suşehri’nin Pürk (Yeşilyayla) köyünde ilk ihtilal ateşini yaktı-
lar. 10 Şubat 1895 tarihinde Tekâlif-i Harbiye kararı uyarınca at almak 
amacıyla Suşehri’nden geçerek Pürk’e gelen ve burada konaklayan Zara 
Teşkilat-ı Mahsusa heyeti, köy muhtarının muhalefetiyle karşılaştı. 
Muhtar Agop, “Hâlâ bu silahları hangi gün için saklıyoruz?” diyerek, 
kafile reisi Nuri Bey’i mavzeriyle yaraladı. Muhtarın patlattığı silah 
sesi köyde bulunan firari ve silahlı Ermenileri harekete geçirdi. Sayıları 
yüze varan silahlı kişiler, saklandıkları evlerden ya da siperlerden ateş 
açtılar. Birkaç saat süren çatışma, takviye kuvvetlerin gelmesiyle bitti. 
Hükümet güçleri köydeki silahları topladı, direnişçiler de teslim oldu. 
Böylece Pürk’te yakılmak istenen ihtilal ateşi, etrafa sirayet etmesine 
fırsat verilmeden söndürüldü. Yapılan aramalarda, 14’ü mavzer olmak 
üzere 150 martin, Manlicher ve gra tüfeği ile, 10.000’e yakın mermi 
ele geçirilmesi,176 köydeki silahlı örgütlenmenin boyutunu gözler önüne 
sermekteydi.

Suşehri’nde adeta isyan provası niteliğindeki bu gelişmeler yaşanır-
ken, kazanın bağlı bulunduğu Karahisar-ı Şarkî mutasarrıfının olaylar 
karşısında kayıtsız kalması ve hemen hiçbir tedbire başvurmaması dikkat 
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çekiyordu. Mutasarrıf ancak Nisan ayında Dahiliye Nezareti’nden gön-
derilen emir üzerine harekete geçmiş, “güya emri yerine getirmiş olmak 
için komitenin asıl başlarını ihmal ederek, üçüncü dördüncü derecedeki 
efrâdından ve ayaktakımlarından bazı eşhâsı derdest ve tevkife başla-
mış”, bu yaklaşım Ermenilerin silaha sarılmasından başka bir işe yara-
mamıştı. Çarşıda başlayan arbede ve çatışma sırasında birkaç jandarma 
ve polis şehit olmuştu. İsyancıların hükümet güçlerine silah çekmesi 
üzerine harekete geçen Karahisar jandarma tabur kumandanı Asaf Bey, 
yakaladığı Ermenilerin üstlerini aradığı sırada atılan bir tabanca kur-
şunu ile şehit olmuştu.177

Pürk olayının en önemli sonucu, Karahisar-ı Şarkî’de yapılması plan-
lanan ihtilali geciktirmiş olmasıdır. Bununla birlikte hükümetin kararlı 
takipleriyle silahların toplanması ve kendilerince önemli saydıkları kişi-
lerin birer birer yakayı ele vermeleri, Karahisar Ermenilerinin daha fazla 
zayıflamadan silaha sarılmalarına neden oldu. Karahisar-ı Şarkî sancağı, 
komiteciler açısından Sivas vilayetinin en önemli bölgesiydi. Erzurum 
ve Trabzon vilayetleri sınırında yer alması, stratejik değerini arttırıyordu. 
Öte yandan doğu bölgesindeki Türk ordusunun ikmal yollarından birisi 
üzerinde yer alıyordu. Deniz yoluyla Giresun ve Ordu limanlarına geti-
rilen silah ve mühimmat karayoluyla Karahisar’a gönderilmekte, oradan 
da Erzurum’a sevk edilmekteydi. Bölgenin dağlık ve savunmaya elverişli 
olmasının yanında, vilayetin diğer yerlerine göre daha yoğun bir Ermeni 
nüfusunu barındırması nedeniyle burası komitelerce üs haline getiril-
mişti.178 Buraya en kaliteli öğretmen ve din adamlarını yerleştirmişler, 
binlerce silah stoklamışlardı. Komitenin tayin ettiği özel memurlar 
Ermenileri isyan planı hakkında bilgilendirirken, papazlar da köy köy 
dolaşarak ihtilal çığırtkanlığı yaptılar. Böylece isyana hazırlanmış olan 
Karahisarlı Ermeniler silahlarını kuşandılar. Hükümetin bölgede yap-
tığı aramalar sırasında kaçmayı başaran bazı komitecilerle Papaz Gerih, 
isyanı yönetmek üzere Karahisar’a geldiler. Nihayet 1915 Haziranı’nda 
komitecilerin bekledikleri fırsat doğdu. Asker kaçaklarını yakalamak 
amacıyla Ermeni mahallesine giren polis ve jandarma ekibine evlerden 
ateş açıldı. Polis ve jandarmanın birer birer şehit düşmesinden sonra 
evlerinden çıkan asiler, sancağın çevreyle haberleşmesini engellemek 
için önce telgraf ve telefon hatlarını kestiler. Ardından 200 metre yük-
sekliğindeki Karahisar kalesinde mevzilendiler. Gürültüyü duyarak 
sokağa çıkan Müslüman halkın üzerine ateş açıldı. Çatışmalar sabaha 
kadar sürdü, Müslüman mahallelerinde yangınlar çıkartıldı.179 
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Gelişmeleri öğrenen Vali Muammer Bey, ilk olarak mutasarrıfı görev-
den aldı, Suşehri kaymakamı Ahmet Hilmi Bey’i vekâleten Karahisar 
mutasarrıflığına atadı. Ermeni mahalleleri daha ziyade kale eteklerinde 
ve kaleye yakın yerlerde olduğundan, yangın başlar başlamaz bunlar 
kaleye çıkmışlardı. Afet en fazla Müslüman hanelerine zarar vermek-
teydi. Yangını söndürmek isteyen görevlilerle ahalinin üzerine kaleden 
sürekli mermi ve bomba yağdırılmakta idi. Öte yandan Ermenilerin 
önceden sakladıkları bombalar alevlerin etkisiyle birer birer patlıyor, 
bu da yangına müdahaleyi engelliyordu. Yangın ancak dördüncü günün 
akşamında söndürülebildi. Afet neticesinde binlerce ev kül oldu. Takviye 
birliklerin gelmesiyle kaleyi kuşatan Türk kuvvetlerinin çağrısına olum-
suz cevap veren asiler, yirmi beş gün boyunca savunma yaptılar. Daha 
fazla direnemeyince, yaklaşık 300’ü aşkın asi kaleden kaçmayı başardı. 
Kaçamayanlar ile kadın ve çocuklar teslim alındı. Karahisar-ı Şarkî ola-
yının maddi ve manevi sonucu oldukça ağırdı. Yangınların yol açtığı 
hasar, dönemin rakamlarıyla yüz binlere vururken; asker ve jandarma-
dan 2 zabit ile 84 er şehit olmuş, 140 asker de yaralanmıştı. Ayrıca sivil 
halktan 30 kişi şehit olmuş, bir o kadar kişi de yaralanmıştı. Olayda 
Ermeniler de zayiat vermişti, ancak bunlar herhangi bir çatışmada ölme-
mişler, hükümet güçlerine teslim olmak istedikleri için papaz Gerih ve 
reis Antranik tarafından kurşuna dizilmişlerdi. Teslimden sonra kalede 
yapılan incelemede, zahire deposu olarak kullanılan 4 metre çapında, 
80-90 santimetre derinliğinde, içerisinde un, bulgur, buğday, ekmek, yağ, 
yorgan ve diğer ihtiyaç malzemelerinin saklandığı bir ambara rastlan-
mıştı. Ayrıca birkaç yerde savunma amaçlı boy siperleri inşa edildiği 
saptanmıştı. Bütün bunlar, olayın uzun ve planlı bir hazırlık safhasının 
bulunduğunu gösteriyordu.180 Öte yandan sivil halka yönelik saldırılar 
ve şehrin yakılmasıyla olaya savaş havası verilmesi, Ermenilerin Devlet-i 
Aliyye’ye karşı niyetlerini ortaya sermesi ve haklarında tehcir kararının 
alınmasına yeterli bir gerekçe teşkil etmesi açısından önemlidir. 

Karahisar’da istediklerini elde edemeyen ve kaçmak zorunda kalan 
Ermeniler, vilayetin uzak bölgelerine ve diğer vilayetlere dağılarak çeşitli 
terör ve katliam hareketlerine girişmişlerdir. 1914-1915 döneminde 
Ermenilerin Sivas vilayetinde meydana getirdikleri olaylardan bazıları 
şunlardır: 

Zara ile Hafik arasındaki Sakar Dağı’nda Döğer köyünden 12 
Türk’ün boğazlanarak öldürülmesi; Karahisar müddeî-i umûmîsi Cemal 
Bey ile 2 jandarmanın kurşunla katledilmesi; Suşehri ile Zara arasında 
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bir kervanın soyulup 2 kardeşin öldürülmesi; Sarıyar’da 4 kişinin öldü-
rülmesi; Mekke’ye gitmek üzere yola koyulan Eğinli hacı adayları-
nın Afşar deresinde vahşice katledilmesi ve bunların üzerinden çıkan 
paraların gasp edilerek Karahisar komitesine teslim edilmesi; Zara’da 
Bağoğlu Ömer Ağa’nın evine iki büyük fitilli bomba atılması; Zara-
Divriği yolunda Kızılırmak üzerindeki köprünün aynı şekilde havaya 
uçurulması; Acısu’da bir kadın ile 2 çocuğunun katledilmesi; Suşehri’nde 
Ümraniyeli 7 kişinin öldürülmesi vs.dir. Komitecilerin Sivas’ta başvur-
dukları vahşiyane ve alışılmadık yöntemlerden birisi de, askere ekmek 
yapan bazı Ermeni fırıncıların, hamura zehir katmak suretiyle, askeri 
toptan yok etmeye kalkışmış olmalarıdır. 

Olayların meydana geldiği bölgelerde ya da sair mıntıkalarda yapı-
lan aramalarda ele geçirilen silahlara gelince, bunlar, Zara kazasında 30 
bomba, 45 parça dinamit, çok sayıda gra, Mannlicher ve martin taban-
caları; Hafik’in Horsana köyündeki iki yeraltı mahzeninde 3 sandık 
silah, 6 büyük bomba ve birkaç sandık dolusu mermi; Tuzhisar köyünde 
5 sandık silah, 5 dinamit, çok sayıda bomba ve mermi, iki kutu bomba 
fitili, bir sandık dolusu elbise, 5 teneke barut; Hafik kazasında 1 mavzer, 
35 Mannlicher, 4 martin, 31 parça martin, 45 Yunan grası, 6 Rus sürme-
lisi, birçok muhtelif tüfek, 66 mavzer, 1 büyük Amerikan, 30 muhtelif 
tabanca, 21 bomba, 13 teneke barut, 13.000 fişek, 3 dinamit, 42 karadağ, 
277 muhtelif tabanca, 4 kapaklı tüfeği; Gürün kazasında 12 bomba, 31 
dinamit paketi, birçok dinamit kapsülü, 255 harp silahı, 714 adi silah, 
254 revolver, 28 yaralayıcı alet, 180 kıyye barut, 180 kıyye kurşun ve 
10.000’i aşkın fişek; Tonus’ta 300 harp tüfeği, 300’ü aşkın revolver, çok 
sayıda mermi ve çeşitli bombalardan ibarettir.181 Bu silahlar Osmanlı 
hükümetinin kendi ordusuna dağıttığı silahlardan çok daha üstündü. 
Sivas’takiyle eşzamanlı olarak bütün doğu şehirlerinde gerçekleştirilen 
arazi taramalarında, mağaralara gizlenmiş binlerce silah ve mühimmat 
ele geçirildi. Fakat daha sonra gelişen olaylar, hükümetin, Ermenilerce 
depolanan silahların ancak küçük bir bölümünü yakalamış olduğunu 
ortaya çıkaracaktır. Osmanlı’nın -sözde- vatandaşı bir kısım Ermeniler, 
bekledikleri ayaklanma hareketi için depolanmış bu silahları kuşanmaya 
ve sınırın her iki yanında örgütlenmeye başladılar.182
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Tehcir ve Sonrası
Cihan Harbi’nin başlaması Ermeni meselesinde dönüm noktası 

teşkil eder. Zira bu dönem, Ermenilerin bağımsız devlet kurma yolun-
daki mücadelelerinin son basamağıydı. Büyük devletlerin desteğiyle 
silahlanma aşamasını tamamlayan Ermeniler için, Türk’e son darbeyi 
indirme zamanı gelmişti. Bu süreçte Ermeni hareketinin karakterini 
belirleyen unsurlardan birisi de, sadece Osmanlı vatandaşı olanların 
değil, İran ve Kafkasya’daki Ermenilerin de topyekûn mücadeleye katıl-
malarıdır. Ne yazık ki Ermeniler, başta Rusya olmak üzere büyük dev-
letlerin Anadolu’nun paylaşımı oyununda, kendilerine biçtikleri rolün, 
sadece dublörlük olduğunun farkına varamamışlardı. Ermenilerin 
Osmanlılara karşı giriştikleri eylemlerden en fazla çıkar sağlayacak olan 
devlet şüphesiz Rusya idi. XX. yüzyılın ilk büyük savaşını başlatan silah-
lar patlar patlamaz, Anadolu’da yaşayan Ermenilerden on binlercesinin 
Rus ordusuna gönüllü nefer yazılması bunu ilan ediyordu. 1828-1829, 
1854-1855 ve 1877-1878 savaşlarından tanıdığımız Ermeni klasiği bir 
kez daha sahnedeydi. 

Ancak bu defa, farklı bir görev daha üstlenmişlerdi. Rus ordularının 
doğudan Türk topraklarına girmesiyle birlikte silah altındaki Osmanlı 
Ermenileri firar ederek Rus birliklerine katıldılar.183 Beri tarafta kalan-
lar, bir yandan isyan, anarşi, şekavet, yağma terör ve katliam kavram-
larını hepsini içeren tutumlara girişmek suretiyle kamuoyuna korku 
salmakta, bir yandan da Türk ordusunu arkadan vurma planları yap-
makta idiler. Telgraf tellerini kesmek ve komando türü saldırılara giriş-
mek suretiyle, Osmanlı cephe çizgisinin gerisinde, Ruslar için en değerli 
bir işlevi yerine getirmiş oluyorlardı. Bundan daha önemlisi, Ermeni 
çeteleriyle uğraşmaları yüzünden, binlerce Osmanlı askerinin cepheye 
gidememesiydi. Böylece Rusya, Ermeniler üzerinden Osmanlı’ya karşı 
çifte kazanç sağlamış oluyordu.184

Sivas ölçeğinde de durum farklı değildi. Hadiseleri hâlâ yerel sevi-
yede değerlendiren İstanbul hükümetinin duyarsızlığına karşın, valilik 
de yerel tedbirlerle tehlikeyi bastırmaya çalışıyordu. Vali Muammer Bey, 
yasadışı biçimde silahlanan Ermenilerin ellerindeki silahları toplamak-
tan öteye bir şey yapamıyordu. Muammer Bey Dâhiliye Nezâreti’ne 
gönderdiği 22 Nisan 1915 tarihli telgrafında, Sivas’ta 30.000 Ermeni’nin 
silahlandığını, bunlardan 15.000’inin Rus ordusuna katıldığını ve diğer 
kısmının da Türk ordusunun başarısızlığı halinde, ordumuzu gerisinden 
tehdit edeceğini belirtmişti.185 Komitecilerin bu faaliyetleri karşısında 
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Osmanlı hükümeti, gerilla savaşı ile uğraşmak zorunda kalan XX. yüz-
yılın diğer devletlerinin aldıkları tedbirlerin aşağı yukarı aynısını, yani 
komitecileri yerel destekten mahrum bırakmak için Ermeni nüfusunu 
toptan göç ettirmek kararını aldı. Vali Muammer Bey, çetelerin mağara-
larını basıp silahlarını toplamakta olduğu bir sırada tehcir kararı Sivas’a 
ulaştı. O dönemde vilayetin toplam Ermeni nüfusu 143.406 idi.186 
“Vilâyet dâhilindeki kurâ ve kasabâtta bulunan bilâ-istisnâ bilumûm 
Ermenilerin aileleriyle birlikte”187 göç ettirilmesini isteyen karar uya-
rınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, Sivaslı Ermeniler 5 
Temmuz 1915 tarihinden itibaren demiryoluyla Diyarbekir-Cizre üze-
rinden Musul, Urfa ve Zor bölgesine sevk edildiler.188 Bunların 77.997’si 
Sivas, 22.871’i Amasya, 20.271’i Karahisar-ı Şarkî ve 20.453’ü de Tokat 
sancağından gönderildi. Sivas sancağından sevk edilenlerin kazalara 
göre dağılımı ise şöyleydi: Merkez kaza 23.455, Aziziye 949, Tonus 
13.113, Yenihan 1.366, Hafik 11.347, Koçgiri 5.978, Divriği 8.262, 
Darende 2.783, Gürün 7.656, Kangal 3.088.189 

Sivas’tan gönderilecek Ermenilerin iâşe, yolculuk, iskân ve diğer ihti-
yaçlarında kullanılmak üzere ilk etapta 500 bin kuruş tahsis edilmişti.190 
Yol boyunca ve gidecekleri yerde karşılaşacakları problemlerle ilgili her 
türlü önlemin alınmış olmasına rağmen bir kısım Ermeniler, vilayet-
ten ayrılırken son saldırılarını yapmaktan geri durmadılar. Karahisar’ı 
terk ettikleri sırada Türk evlerini kundaklayıp yangınlar çıkardılar. 
Temmuz’un sonlarında Amasya’nın 14 mahallesinde 2.000’den fazla 
ev ile 1.000’in üzerinde dükkanı yaktılar. Bu fiilleri sadece Türk mal-
larına karşı işlememişler, kendilerine ve Rumlara ait yapıları da ateşe 
vermişlerdi. Örneğin merkez hastanesinin iki şubesi tamamen yan-
mış, eşyasının bir kısmı kurtarıldığı halde, yataklar ile tıbbi malzeme 
kül olmuştu. Afette can kaybı olmamış, ancak 500 bin liralık maddi 
hasar meydana gelmişti. 3. Kolordu kumandanın Bâbıâli’ye gönderdiği 
telgrafta yangının büyük ihtimalle kasten çıkarıldığı, yağlı paçavralarla 
yangını genişletmeye çalışan henüz tehcir edilmemiş birkaç Ermeni’nin 
ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiği belirtilmiş, ancak vali Muammer 
bir hafta sonraki telgrafında yangının kazaen meydana geldiği ifade 
etmiştir.191 Kendi tutum ve davranışlarından dolayı hükümeti bu radikal 
kararı almaya mecbur bırakan Ermeniler, sergiledikleri eylemlerle, dev-
letin ne kadar isabetli karar verdiğini ispatlamış oluyorlardı. Buna karşın 
hükümet, göç sırasında Ermenilere kötü muamelede bulunan yönetici 
ve memurları Divan-ı Harp kararı ile cezalandırmak âlicenaplığını 



1021’DEN 1921’E TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN SİVAS BOYUTU 47

göstermiştir. Sadece Sivas’ta, aralarında kaymakam gibi üst düzey 
görevlilerin de bulunduğu 648 memurunu, idam da dâhil çeşitli ceza-
lara çarptırmıştır.192 Örneğin Tonus (Altınyayla) kaymakamı Cemil 
ve Aziziye kaymakamı Hamid beyler görevlerini kötüye kullandıkları 
gerekçesiyle azledilmiş, Gürün kaymakamı Şuayb ve Suşehri kaymakam 
vekili Fahri beyler ise sevk güvenliğini sağlayacak tedbirleri almadıkları 
için diğerleriyle birlikte Divan-ı Harb’e sevk edilmişlerdir.193 Dönemin 
Sivas Valisi İsmail Kemal Bey de tehcir suçundan dolayı İngilizler tara-
fından Maraş’ta yakalanarak tutuklandığı için yerine Reşid Paşa atan-
mıştır.194 Yine Sivas eski polis müdürü olup 1918 yılında Kadıköy’de 
ikamet etmekte olan Mehmed Rıfat da, tehcir ve tenkil sırasında yağ-
maya karıştığı yönünde Karabet Ağayasyan tarafından şikayet edilince 
soruşturma başlatılmıştır.195 

Tehcir kanunu sadece Ermenileri değil, devlet aleyhinde faaliyette 
bulunan bazı Rumlar ile diğer azınlıkları ve hatta aynı suça iştirak etmiş 
Müslümanları da kapsıyordu.196 Bunun yanında, sevke tabi tutulma-
yanlar da vardı. Gregoryen mezhebinden olanlar gönderilirken, Katolik 
ve Protestan Ermeniler kanun kapsamı dışında tutulmuştu. Dâhiliye 
Nezareti’nden Sivas valiliğine gönderilen 4 ve 15 Ağustos 1915 tarihli 
iki yazıda, Katolik ve Protestan Ermenilerin sevk edilmemeleri ve bun-
ların nüfuslarının saptanarak, Bâbıâli’ye bildirilmesi istenmiştir. Ayrıca 
sanatla iştigal edenler, komitecilerle işbirliği yapmamış devlet memuru ve 
tüccarlar, hasta ve âmâlar, kimsesiz ve çocuk yaştakiler ile bazı özel şahıs-
lar tehcir edilmemiştir.197 10 yaşının altındaki yetim çocukların göç etti-
rilmeyip uygun yetimhanelere yerleştirilmesi kararlaştırılmış, özellikle 
Halep’te bulunan ve yer değiştirme sırasında yakınlarını kaybeden yetim 
çocuklar da Sivas’a gönderilerek oradaki yetimhanelere yerleştirilmiştir. 
Yetimhanelerin yetersiz kaldığı durumlarda, 12 yaşına kadar olan kim-
sesiz çocuklar, yakınlarının onayı ya da hükümetin kararıyla Müslüman 
ailelerin yanına verilmiştir.198 Hükümetin yetim ve kimsesiz çocuklarla 
ilgili kararı misyoner okulları tarafından istismar edilmek istendi. Tehcir 
kararından dolayı öğrenci bulamayacaklarından kaygılanan Alman ve 
Amerikan okulları, okullarını yetimhaneye çevirerek misyonerlik faa-
liyetini sürdürmeyi düşündüler. İstanbul ve Beyrut dışındaki misyoner 
okulları bir anda yardım merkezlerine dönüştürüldü. Bunun üzerine 
Dahiliye Nezareti Sivas valiliğini uyararak, okulların yetimhaneye 
yapılamayacağını ve izinsiz olarak buna cüret edenlerin kapatılmasını 
istedi.199 30 Ağustos 1915 tarihli yazıyla Merzifon’a giden 60 Amerikalı 
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kızın yerlerine iadesi ve Sivas Amerika Yetimhanesi’ndeki 80 kızın çıka-
rılması istendi.200 Fakat Osmanlı’nın müttefiki olan Almanya’nın kon-
trolünde ve İsviçre yönetiminde bulunan Öksüzhane’deki öğretmen ve 
çocuklara dokunulmadı.201 Hükümetin 17 Ağustos tarihli yazısında ise, 
Sivas yetimhanesinde bulunan öğretmen ve çocukların şimdilik yerle-
rinde kalmalarının uygun olacağı bildirildi.202 Buna göre Sivas’ta teh-
cir edilmeyen ve yerlerinde bırakılan Ermeni sayısı 6.055’ti.203 Bundan 
başka, sevk öncesi, sevk sırası ve sonrasında, toplu ya da bireysel olarak 
İslam dinine geçen Ermeniler de başlangıçta uygulamaya tabi tutulma-
mıştı. Bunu, 22 Haziran 1915 tarihinde Sivas vilayetine gönderilen ve 
“cenûba sevk edilen Ermenilerden münferiden veya müctemi‘an ihtidâ 
edenlerin alıkonulması”nı isteyen telgraf metninden anlıyoruz. Ancak 
hükümet, bir hafta sonra politika değişikliğine giderek, ihtida eden 
Ermenilerin de belirlenen yerlere sevkini kararlaştırmıştır. Dâhiliye 
Nazırı Talat Paşa, Sivas vilayetine gönderdiği telgrafta, bu karara gerekçe 
olarak, bu kişilerin öteden beri, kendilerini tehlikede gördükleri zaman 
ihtida yoluna başvurduklarını gösteriyor, yani din değişikliğini bir hile 
olarak yorumluyordu.204 

Tehcir edilen Ermenilerin terk ettikleri yerde kalan malları, kanun 
ile koruma altına alınmıştı. Bozulabilir mallar, hayvanlar ve işletilmesi 
zorunlu olan imalathaneler, kurulacak komisyonlar aracılığıyla, açık art-
tırma yoluyla satılacak ve paraları sahiplerine gönderilecekti. Hükümet 
malların değerleri üzerinden ve sahipleri adına satılmasına büyük titiz-
lik göstermesine rağmen, yine de birtakım suiistimallerin vuku bulduğu 
yönünde dedikodular çıkmıştı. Bunun üzerine devlet memurlarının 
bu tür malları satın alması yasaklandı; ancak daha sonraki bir kararla, 
sadece ücretini peşin ödeyenlerin almasına izin verildi. 11 Ağustos 1915 
tarihinde Sivas Emvâl-i Metrûke Komisyonu başkanlığına gönderi-
len telgrafta, ihtikar ve suiistimali önleyici tedbirlerin alınması istendi. 
Ayrıca tüm satış ve tasfiye işlemlerini tutanak altına alınması için vila-
yete müfettiş gönderdi.205

Savaşın başlamasıyla birlikte, ülkede savaş ekonomisinin uygulan-
ması şehrin sosyal ve ekonomik hayatını yakından etkilemişti. Öte yan-
dan Ermenilerin tehcir edilmesi ve Türk erkeklerinin de silah altında 
bulunması tarım sahalarındaki işgücü açığını arttırmıştı. Vali Muammer 
Bey Babıâli’ye başvurarak hasadın kaldırılması için 15.000 kişiye ihti-
yaç duyulduğunu, mahsulün yerde kalması halinde hem kıtlık şartla-
rının ağırlaşacağını, hem de cephedeki askere iaşe temininde güçlük 
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çekileceğini belirtmişti.206 Bunun üzerine hükümet, hasat işlerinin amele 
taburları tarafından yürütülmesini, elde edilen üründen masrafların 
çıkarıldıktan sonra kalan paranın hak sahiplerine verilmesini istedi.207 
Sivas’a ilk etapta İstanbul ve Konya’daki ziraat aleti tüccarlarından satın 
alınan 40 orak makinesi ile 1.800 tırpan gönderildi. Ayrıca Bulgaristan’a 
sipariş edilen harman makinelerinden birkaçının da Sivas’a tahsis edi-
leceği bildirildi.208 

Mondros Mütarekesi’nden önce hükümet, 21 Ekim 1918 tarihinde, 
göç etmiş Ermenilerden isteyenlerin tekrar eski yerlerine dönebilecek-
lerini açıkladı. Bu kararname ile Sivas Ermenilerinin tamamına yakını 
evlerine geri döndü. Daha Aralık 1918-Ocak 1919 döneminde Sivas’a 
dönenlerin sayısı 10.000’i aşmıştı.209 İstanbul Ermeni Patrikhanesi tara-
fından Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği yazıda, Karahisar-ı Şarkî’ye 
dönen Ermenilerin yerleşmesi ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere 
Sahak Serkisyan’ın görevlendirildiği belirtilmiş ve yerel hükümetin 
kendisine yardımcı olması istenmişti. Hükümet de ilgili makamlarca 
Serkisyan’a kolaylık gösterilmesi talimatını verdi.210 Vilayete sevk edi-
len Ermeni ve Rumların iskanlarında kullanılmak üzere 2 milyon kuruş 
tahsisat ayrılmıştı.211 Dönemin Sivas valisi Reşid Paşa’nın Bâbıâli’ye 
gönderdiği nüfus rakamlarında vilayette 901.351 Müslüman, 62.181 
Rum, 23.753 Ermeni, 100 Katolik, 343 Protestan ve 108 mühtedi yaşa-
dığı belirtilmişti.212 Buna karşılık, İngiliz savaş kabinesine sunulan bir 
istatistik, Anadolu’nun birçok kentinde olduğu gibi, Sivas’ta da, 1919 
yılı Ermeni nüfusunun, tehcirden önceki sayıya göre azalmadığını, bila-
kis arttığını ortaya koymuştur. Buna göre Sivas’ta 1914 yılında 151.700 
olan Ermeni nüfusu, 1919 yılında 162.000’e çıkmıştır.213 Türk ve İngiliz 
hükümetlerinin rakamları arasındaki farkın nereden kaynaklandığı 
hakkında tahmin yürütmek zor. Fakat bu iki kaynağın ortaya koy-
duğu bir hakikat varsa, o da, büyük savaşın bitimiyle birlikte tehcirdeki 
Ermenilere yapılan çağrıdan sonra on binlerce Ermeni’nin evlerine geri 
döndüğüdür. 

Savaş sırasındaki ihanetlerinden dolayı geçici olarak göç ettirilen 
Ermenilerin, yurtlarına dönüşüyle birlikte, Anadolu’da yeni bir hare-
ketlilik meydana gelmiştir. Zira tehcirden dönen Ermenilerden bir 
kısmı, işgal kuvvetleriyle işbirliği yapmaktan kendilerini alamamışlardır. 
Sivas Alman konsolosu, raporunda, Sivas, Erzincan ve Kelkit’te Ermeni 
gönüllü birlikleriyle Türk askerleri arasında şiddetli çarpışmalar cere-
yan ettiğini yazacaktı. Ermeniler milli mücadele sırasında da, özellikle 
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Kilikya bölgesinde Fransız ordusunda görev alarak Türklere karşı savaş-
tılar. Ancak Millî Mücadele’den Türk ordusunun zaferle ayrılması, Paris 
görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve Amerika’nın kurulacak Ermeni 
devletinin mandasını üstlenmeyi reddetmesi, Ermenileri hayal kırıklı-
ğına uğrattı. Anadolu’da yeni bir göç dalgası başladı. Emperyalist dev-
letlerin orduları Türk topraklarından birer birer çekilirken, peşlerinden 
de on binlerce Ermeni onları izleyerek yurdu tek etti. İhanete bulaşma-
yan Ermeniler ise, Mustafa Kemal idaresindeki yeni rejimde, Türk’ün 
hoşgörüsü altında bir süre daha yaşadılar. Fakat Ankara hükümeti-
nin kendilerine her türlü hayat güvencesini vermiş olmasına rağmen, 
Ermenilerin kitleler halinde göçü, Cumhuriyetin ilerleyen yıllarında 
tekrar başladı.214 Bununla birlikte Sivas’ta kalıp Müslüman komşula-
rıyla istisnai durumlar dışında, dostça yaşamayı tercih edenlerin sayısı 
az değildi.215

Misyonerlerin durumuna gelince, bunlar da, Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında Türkiye’yi terk etmişler, savaşın bitiminde ve tehcirdeki 
Ermenilerin dönüşüne paralel olarak, yeniden dönerek, eksi görevlerini 
almışlardır. Bu defa yeni stratejilerle donanan American Board’a bağlı 
misyonerler, Anadolu coğrafyasını Batı, Orta ve Doğu olmak üzere üç 
misyona ayırmışlardı. Akıllarınca, savaş sonrasında yeniden şekillenecek 
olan Anadolu ve Ortadoğu haritasında Amerikan mandasının kurulma-
sını örgütleyeceklerdi. Bu misyonerler içerisinde ismi ön plana çıkanlar 
King-Crane ile Harbord’dur.216 

Misyonerlerin manda rejimini yerleştirme fikirleri, Türk toplumu 
üzerinde de etkili olmuş, bir kısım aydın ve halk tabakası Osmanlı 
Devleti’nin savaştan sonra ayakta kalabilmesi için Amerikan mandası-
nın şart olduğuna inanmıştı. Nitekim manda meselesi, Sivas Kongresi’ne 
damgasını vuran tartışmaların başında yer almıştır. Tam bu esnada, 
Amerika yönetiminin, Türkiye’nin siyasi durumunu ve milli teşkilatlan-
mayı izlemesi için görevlendirdiği Tümgeneral James G. Harbord 103 
kişiden oluşan bir kafile ile Sivas’a geldi. Resmi adı American Military 
to Armenia olan heyet içerisinde 15 Amerikalı askerin yanında, çoğu 
İstanbul’dan toplanmış siviller bulunuyordu. Harbord ile Mustafa 
Kemal 22 Eylül günü idadî binasının müdür odasında uzun bir görüşme 
yaptılar. Mustafa Kemal, Amerika’nın Türklere destekte bulunmasını, 
fakat bu desteğin siyasi değil, sosyal ve ekonomik karakterli olmasını 
ifade etti. Mandaya karşı olduğunu ve bunun Türk milletinin izzeti-
nefsine uymayacağını belirtti.217 Mustafa Kemal’den kesin cevabı alan 
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Harbord, geziden sonra yayınladığı raporunda, tehcirdekilerin dönmesi 
halinde bile Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermenilerin çoğunlukta olma-
dığını, kanlı hadiselerin ve kitleler halinde öldürmelerin Türkler tara-
fından değil, Ermeniler ve Bolşeviklerce yapıldığını belirterek, Türkiye 
hudutları içerisinde bir Ermenistan kurulamayacağını açıklamıştı.218 

Aslında Bağımsız Ermenistan projesini hayata geçirmek ve kuru-
lacak devleti Amerikan mandasına almakla görevlendirilen General 
Harbord heyetinin bu tespiti sadece Amerika’da değil, tüm dünyada 
büyük yankı buldu. Harbord’un, Ermenileri himaye etmenin askeri ve 
lojistik harcamalar açısından ülkeye pahalıya mal olacağını belirtmesi, 
Amerikan kamuoyunu bir anda Ermeniler aleyhine çevirdi. Ülkesinin 
İstanbul’daki yüksek komiseri Amiral Bristol ve bazı asker ve diplo-
matlar da Harbord’u destekleyince, Başkan Wilson projeden geri adım 
attı. Böylece Amerikan desteğinin kesilmesi üzerine Ermeniler, Doğu 
Anadolu’yu ele geçirmek için şiddete başvuracaklar, binlerce Müslüman-
Türk’ü katledeceklerdir. Ancak 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin şark ordusu, Ermenilerin katliamını durdu-
racak; Kars ve Gümrü’yü Türk ordusuna kaptıran Ermeniler, TBMM 
hükümeti ile antlaşma yapmak zorunda kalacaktır. Böylelikle çalışma 
zeminlerini kaybeden misyonerler de, 1921 yılından itibaren Sivas’ı terk 
edeceklerdir.

BOA, HR. MKT, nr. 95/47: Divriğili Ermenilerin Protestanların evlerini taşlayıp, gördük-
lerini darp ve tahkir eylemeleri üzerine valiliğin önlem almasını isteyen hükümet emri.
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BOA, İrade Hariciye, nr. 1331 M/19: Sivas’taki Amerikan Misyonerlerinin Evinin Planı 
ve Krokisi.

BOA, A. MKT. UM, nr. 484/60: Sultan Abdülmecid’in ölümüyle yerine Abdülaziz’in 
geçmesinden dolayı Sivas’taki Protestanların yeni padişaha bağlılıklarını bildiren yazıları.
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BOA, A. MKT. MHM, nr. 661/4: Kendi arzularıyla İslam dinine girmeye hazır oldukla-
rını bildiren Kasbar’ın Adliye Nezareti’ne gönderdiği telgraf.



DOÇ. DR. KEMALETTİN KUZUCU54

BOA, A. MKT. MHM, nr. 661/4: Gürün kazasında kendi istekleriyle Müslüman 
olmak isteyen Ermeniler için resmî sürecin başlatılması hakkında Adliye ve Mezâhib 

Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen tahrirat.


