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Osmanlı İdaresinde Yaşayan Gayrimüslimlerin 
Durumuna Kısa Bir Bakış

Kurulduğu tarihten itibaren sürekli topraklarını genişleten ve güçlü 
bir devlet haline gelen Osmanlı Devleti, çeşitli din ve mezheplere men-
sup çok sayıda insanları da hâkimiyeti altına almıştı. Osmanlının fetih 
siyasetinin temeli sadece kılıca değil, daha çok vicdan hürriyetini düs-
tur edinen ve dinî, ictimaî, iktisadî haklara saygı gösteren muhafazakâr 
bir anlayışa dayanmaktaydı. Yerli gayrimüslim ahaliyi çeşitli vaadlerle 
kazanmak ve böylece Osmanlı hâkimiyet sahasını genişletmek şeklinde 
tarif edilen “İstimâlet politikası” ile gayrimüslimler üzerinde çok müsbet 
tesirler meydana getirmiştir1. Dünyada yaşamakta olan insanlar, İslâm 
hukukuna göre Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, yani gayrimüs-
limler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gayrimüslimler de siyasî yön-
den İlki, Müslümanlara karşı savaş halinde olanlar, yani “Ehl-i harb”, 
ve ikincisi Müslümanlarla anlaşma yapmış olanlar, yani “Ehl-i ahd” diye 
ikiye ayrılmaktadırlar. Ehl-i ahd olanlar ise, İslâm devletinin himayesini 
kabul edenler, yani “Zımmîler”, kendileri ile barış yapılmış olanlar, yani 
“Muâhedler” ve kendilerine aman verilmiş olanlar, yani “Müste`minler 
olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadırlar.

İslâm ülkelerinde sürekli olarak yaşayan Zımmîlere “gayrimüslim 
teb´a” veya “gayrimüslim re´âyâ” da denmektedir. Osmanlı hâkimiyeti 
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altında zımmîlerin yanısıra, kendilerine tanınan haklar çerçevesinde 
müste’minlerin de yaşadıkları bilinmektedir2. 

Osmanlı hâkimiyeti altında yaşamakta olan bu gayrimüslimlerin 
İslâmî hükümler çerçevesinde can ve mal güvenliği sağlanmış, dil, din, örf 
ve ananalerini muhafaza hakkı tanınmıştır. Osmanlının kilise ve manas-
tırları himaye etmeleri, vergilerden muaf tutmaları ve dini vakıflara iliş-
memeleri neticesinde çok defa geniş bölgeler, şehir ve kasabaların kendi 
istekleri ile Türk hâkimiyetini kabul etmelerine zemin hazırlamıştır3. Bu 
idarenin disiplinli, âdil ve düzenli bir hayat imkânı sağladığını görenle-
rin birçoğu da kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. Devlet en kuv-
vetli olduğu devirde bile ayrı ırk ve dine mensup teb´asını hiçbir zaman 
Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak için herhangi bir baskıda bulunma-
mıştır4. Bundan dolayıdır ki bazı tarihçiler, Osmanlı Türklerinin dünya 
tarihi boyunca hakimiyeti altına aldığı toplumlara zorla kendi dinlerini 
kabul ettirme gibi bir baskısı olmadığı, bu durumun neticesi olarak da 
XIX. yüzyılda devletin bu noktada zaafa düşmesine neden olacak hiçbir 
azınlık sorunu yaşamadığı görüşündedirler5. 

Osmanlı Türkleri hâkimiyet kurdukları ülkelerde amme hukuku açı-
sından muhtar sayılabilecek bir idare sistemi uygulayarak fethettikleri 
ülkeler halklarına kendi kendilerini idare edebilmelerini sağlayacak bazı 
haklar tanıdılar. Özellikle Fatih Sultan Mehmed’den itibaren gerçekleş-
tirilmeye çalışılan bu sistem ile din, dil, ırk ve renk ayırımı gözetmeksi-
zin ve hâkim unsur olan Türklere, diğer azınlık guruplar arasında üstün 
bir mevki´ vermeksizin cihanşümûl devlet olma iddia ve teşebbüsleri 
Osmanlılara hâkim olmaya başladı6. Nitekim Fatih’in uyguladığı Millet 
Sistemi’ne göre; gayrimüslim teb´a kendi dinî otoritesine tâbi´ olurlar ve 
bu suretle bu halk zümreleri kendi cemaat idareleri çerçevesinde kendi 
kendilerine yeter bir ortamda idare olunurlardı. Buna göre; Padişahın 
tasdikine bağlı olmak kaydıyla, kendi başkanlarını seçerler, evlenme, 
boşanma ve vâsiyet gibi medenî haklarını tamamen kendi dinî ve hukukî 
sistemlerine göre tanzim ve idare ederlerdi. Bu milletlerin kiliselerinde 
kurulan mahkemelerde verilen kararlar, onlar adına devlet tarafından 
infâz edilirdi. Bu sistem sayesinde, ülkede yaşayan çeşitli dinlere, mez-
heplere ve ırklara mensup insanlar, asırlarca her türlü görünüşleriyle 
İslâm kültür ve medeniyeti çerçevesi içinde varlıklarını koruyabilmiş-
lerdir. Pek çok yabancı gözlemcinin de kabul ettiği gibi, asırlarca din ve 
mezhep kavgalarının devam ettiği Ortadoğu’da asayişi sağlayabilen tek 
güç Türkler olmuştur7. 
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Ülkenin vatandaşı olarak kabul edilen Zımmîler, tıpkı Müslümanlar 
gibi birtakım haklara sahiptirler. Devlete boyun eğdikleri ve kendileri 
de sözlerinde durdukları sürece canları, malları, ırz ve namusları dev-
let tarafından korunmaktadır. Buna karşılık onlar devlete cizye8 ver-
mekte, haraç9 ve uşur/öşür denilen vergileri ödemekle mükelleftiler. 
Müste’minler ise ticaret yapmak veya başka bir iş amacıyla İslâm ülke-
sine gelen ve kendilerine bir yıldan az olmak üzere oturma izni verilen 
yabancılardır. Hıyanetleri ve asayişi bozucu davranışları görülmedikçe, 
bunlar da birçok bakımdan zımmîlerin statüsüne tâbi´ olup hukukun 
himayesindedirler. Dolayısıyla onların da can, mal, ırz ve namusları 
devletin güvencesi altındadır. Devletin bu şekilde himâyesini gören ve 
kamu hizmetlerinden yararlanan zımmîler, askerlik hizmetinden muaf 
tutulmuşlardı10. 

Bununla beraber gayrimüslimler, yönetim bakımından yarı bağımsız, 
dinî yönden ise tamamen özerk bir statüye sahiptirler. Ticaret ve sanat, 
hiçbir kayda tâbi´ olmaksızın, büyük çoğunlukla gayrimüslimlerin elin-
deydi. Askerlik ve yönetim işleriyle Müslümanlar uğraştığı için ticaret 
ve ekonomi onların yönetimine geçmişti. Bu gelişme gayrimüslimlerin 
ekonomik gücünü artırdı. Önceleri kapitülasyonlar, sonraları da Avrupa 
devletleriyle yapılan ticaret anlaşmaları, batılı tüccarların olduğu 
kadar, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının da ekonomik özerkliğini 
geliştirdi11.

Her gayrimüslim milletin başında, görevi Osmanlı yönetimince 
onaylanan bir patrik, Yahudilerin başında ise hahambaşı bulunuyordu. 
Patrik, ruhanî yetkilerine ve dinî hiyerarşide kendisinin altında yer alan 
din adamlarını denetlemesine ek olarak, millet idaresinin iç işlerinde 
oldukça geniş kapsamlı bir sivil otoriteye sahipti. Bu otorite, batıda bir 
zamanlar yaygın, XIX. yüzyıl Yakındoğu’sunda ise hâlâ geçerli olan, 
“Hukukun temeli bölgesel olmaktan ziyâde kişiseldir ve bireyin hangi 
hukuka bağlı olarak yaşayacağını, oturduğu yer ya da siyasî görüşünden 
ziyâde dinî belirler” şeklindeki varsayıma dayanmaktaydı. Buna bağlı 
olarak milletin reisleri, yalnız kendi cemaatlerinin din, dinî ibadet ve 
hayır işlerini değil, ayrıca evlilik, eğitim, boşanma, vesâyet ve miras gibi 
kişisel statü konularının düzenlenişini de denetliyordu12.

Osmanlı idaresinin ülkede yaşamakta olan gayrimüslimlere tanıdığı 
dini serbestiyet konusunda E. Morel;
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 “Osmanlı ülkesinde her türlü ibadetin serbest olduğunu, Katoliklerin 
yanısıra Protestanların da tam bir hareket hürriyetine sahip olduklarını” 
ifade ederek te`yid etmiştir13.

Osmanlı idaresi altında yaşayan ve çoğu İstanbul’un fethini müteakip 
birer cemaat olarak tanınmış bulunan gayrimüslim topluluklar, yüzyıl-
larca kapitülasyonlar ya da beratlar aracılığıyla batılı ülkeler tarafından 
korunmuşlardır. Her biri dinleri nedeniyle Avrupalı devletlerce savunul-
dular. Nitekim Ruslar Ortodoksları, Fransızlar Katolikleri, İngilizler de 
Protestanları koruma politikasını benimseyerek, XIX. yüzyıldan itiba-
ren hâmilik sıfatı ile Osmanlı topraklarında menfaatlerini artırmaya ve 
nüfûz alanlarını genişletmeye çalışmışlardır. Osmanlı devlet adamları, 
devletin bağımsızlığını korumak, bu gayrimüslim gurupların ulusçuluk 
isteklerini söndürmek amacı ile reform hareketine girişmişler, batının 
da desteğini sağlamak ve böylece yükselmeyi gerçekleştirmek gayesiyle 
yayınlanan fermânlar, büyük devletlerin doğu politikalarının temelini 
oluşturan gayrimüslimlere, kendilerini geliştirme ve güçlendirmeye 
yarayan imkânlar tanımıştır14. 

Bu gayrimüslim topluluklara en fazla hak ve hürriyetler, 3 Kasım 
1839’da ilân edilen Tanzimat Fermânı ile verilmiştir15. Nitekim fermân 
gereğince yapılan düzenlemeler, bilhassa Ermenileri ve diğer gayrimüs-
lim uyrukları, Müslümanlara karşı daha üstün bir duruma getiriyordu. 
Bundan dolayı Müslümanlar gayrimüslimlerin daha çok yararlar sağla-
yarak daha varlıklı bir duruma gelmelerini, kendilerinin ise fakir kala-
rak kendi topraklarını bile yitirmeye başlamalarını bir haksızlık olarak 
görüyorlardı. Rusya, Romanya ve birçok Balkan ülkelerindeki Musevi 
toplumları pogrom, Musevi aleyhtarı yasalar ve öteki işlemlerin oluş-
turduğu birçok zulümlerden zahmet çekerken, Fransa’da Protestanlara, 
İngiltere’de Katoliklere her çeşit zulüm yapılırken, Yunanistan’da ise 
Ortodoks Hıristiyan olmayanlar ve öteki azınlıklar toptan imhâ edi-
lirken, Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimler adalet havası içinde 
yaşıyorlardı16. 

Tanzimat’ın ilânını müteakip teşekkül ettirilen yeni yönetim kurum-
larında, meclislerde Müslüman üyelerin yanısıra, Müslüman olmayan 
halkın meskûn olduğu bölgelerde onları temsilen üye bulundurmak 
suretiyle gayrimüslimlere de mecliste temsil edilme hakkı sağlanmıştır17.

Türk tâbiiyeti altında yaşayan gayrimüslimlerin Tanzimat’tan son-
raki durumları ile ilgili olarak, İstanbul’da bulunan İngiliz elçisi Sir 
Henry Bulwer, Tanzimat’tan bu yana re´âyânın durumunda hangi 
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ölçüde gelişmeler kaydedildiğini tesbit etmek gayesiyle, Osmanlı ülke-
sindeki konsoloslarını görevlendirmişti18. İzmir’den Haleb’e, Filibe’den 
Trabzon’a, kısaca ülkenin tamamına yakın yerlerde inceleme yapan kon-
soloslar cevabî yazılarında ortak ifade olarak;

“Gülhane Hatt-ı Hümayun’un ilânından bu yana Hıristiyanların duru-
munda çarpıcı bir iyileşme olduğunu, ülkede birçok Hıristiyanın toprak 
sahibi bulunduğunu, kentlerde ticaret ve sanatla uğraşanların çoğunun 
Hıristiyan ve Musevi olduklarını, malî durumun Müslümanlarınkinden 
iyi olduğunu, kiliselerin yapımı ve onarımı için hemen izin verildiğini, 
dini inançlarını uygulamada Hıristiyanların hudutsuz özgürlüğe sahip 
bulunduklarını ve ibadet yerlerine Müslümanların saygı gösterdiklerini” 
yazıyorlardı19.

Netice itibariyle, gayrimüslimler hakkında uygulanmakta olan din-
devlet ilişkilerini şu şekilde özetlemek mümkündür; 

“Osmanlı Devleti, bünyesinde toplamış olduğu milletleri, milliyet ve 
ırk ayırımına değil, din ayırımına göre sınıflandırmıştır. Osmanlının bu 
dini politikası şüphesiz Hıristiyan devletlerinden ayrı bir hüviyet taşı-
yordu. Ortodoks Hıristiyanlıkta kilise ile devlet içiçe bir örgü gösterirken, 
Osmanlıda böyle bir örgüyü görmek mümkün değildi. Hıristiyanlıkta 
başka dinlere karşı gösterilen taassupkârane tavır, Osmanlıda yoktu. 
Aksine kamu düzenini bozmaya yönelik tutum ve davranış içinde 
olmamak şartıyla her din mensubu inanç ve ibadet hürriyetine sahipti. 
Osmanlı Devleti, bu hürriyetlerle de kalmayıp, Hıristiyanların ve muse-
vilerin cemaatler halinde örgütlenmelerine, kendi dini liderlerini seç-
melerine izin de vermiştir. İşte tarihte bir benzeri daha görülmeyen 
bu âdil idare sistemi sebebiyledir ki yaşadıkları yerlerde dini inançları 
dolayısıyla zulme uğrayan Katoliği, Protestanı ve Yahudisinden, hür-
riyet mücadelesine kalkışıp başarısız olunca ülkeyi terketmek zorunda 
kalan Macar mültecisine varıncaya kadar birçok mazlumun sığınak 
yeri Osmanlı ülkesi olmuştur”. Nitekim müsteşrik J. Ph. Fallmerayer, 
“Türkiye’yi Avrupa’nın en son sığınağı” olarak vasıflandırmak suretiyle 
önemli bir gerçeği dile getirmiştir20.

Millet sistemi ile ülkede Müslümanlarla yanyana, aynı devle-
tin hükümranlığı altında ama farklı hukuk düzenlerine tâbi´ olarak 
yaşayan gayrimüslim millet toplulukların başında Ortodokslar, yani 
Rumlar gelmekte idi21. Ülkenin en büyük millet topluluğunu teşkil 
eden Ortodokslar, İstanbul’un fethini müteakip, bütün dinlere ve ırklara 
tanınan serbestîden yararlananların başında gelmişlerdir. İstanbul’daki 



PROF. DR. BESİM ÖZCAN132

Fener-Rum Patrikhanesi, bütün Ortodoksların dinî ve idarî merkezi 
durumunda idi22. 

Osmanlı İdaresinde Ermeniler
Osmanlı Devleti tabiiyeti altında yaşayan en kalabalık gurup olan 

Rumlardan sonra ikinci kalabalık grup Ermenilerdi. İstanbul’un fet-
hinden sonra kurulan Ermeni Patrikhanesi, devlet tarafından Osmanlı 
Ermeni Milletinin ruhanî, idarî ve adlî en yüksek mercii olarak tanın-
mıştır23. Buna ilâveten Fatih, 1461 yılında Bursa’daki Ermeni piskoposu 
Havakim’i İstanbul’a getirterek ona Ermeni Patriği unvanını vermiştir24. 

Patrik Havakim’den sonra İstanbul’a gelen Ermeniler, Kumkapı, 
Yenikapı, Samatya, Narlıkapı, Edirnekapı ve Balatkapısı çevresine 
yerleştiler. 1475’te alınan Kefe’den İstanbul’a birçok Ermeni getirildi 
ve Salma tomruk’da, Edirnekapı’da yerleştirildi. Sultan Fâtih, 1479’da 
Karaman Ermenilerini İstanbul’a getirterek bunları Samatya tarafla-
rında iskân ettirdi25. 

Osmanlı ülkesinde gerçek bir hürriyet içinde kiliseleri, kurdukları 
okulları ve diğer sosyal teşkilâtlarıyla serbestçe faaliyet gösteren, böy-
lece devlet kademesinde yüksek mevkilere kadar çıkabilen Ermeniler26, 
uzun süre Osmanlıların sadakati denenmiş tek Hıristiyan unsur ola-
rak sayılmış ve “millet-i sâdıka”, yani sadık toplum, sadık vatandaş diye 
anılmışlardır27. 

1727’lerde genç bir Gregoryen Ermeni Papazı olan Mekhitar’ın, 
Katolikliği kabul etmesi ile Ermeni Katolik topluluğu ortaya çıkmış-
tır. Mekhitar, kendi tarikatını ve manastırını Venedik yakınlarında bir 
adada kurup Osmanlı İmparatorluğu’ndaki dindaşları yeni dine geçirt-
mek için misyonerler gönderdi. İmparatorluktaki Gregoryen üst taba-
kasının zulmettiği Ermeniler, bir Katolik Ermeni Topluluğu olarak 
birleşmişlerdir28. İstanbul’un fethiyle Katoliklerle muhatap olan Fatih 
Sultan Mehmed, dinî âyinlerinde serbest olduklarına dair bir fermân 
bahşetmişse de onlara millet statüsünü tanımamıştır. Bundan dolayı 
Katolikler, Roma’daki Papa’ya bağlı idiler. Piskoposların tayini ve görev-
den alınmaları Papa tarafından yapılmakta olup, onların dinî işleriyle 
ilgilenmek görevi ile bir vekili de İstanbul’da bulunmakta idi. XVII. 
asırdan itibaren Papalık Osmanlı-Fransız dostluğundan istifade ile mis-
yonerlik faaliyetlerine girişmiş ve kral XIV. Louis, Osmanlı ülkesinde 
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yaşayan Katoliklerin hâmisi sıfatını takınmıştır. Sonra gelen Fransız 
kralları bu siyaseti devam ettirmişlerdir29. 

Katoliklerin diğer gayrimüslim toplulukları gibi bir millet ola-
rak kabul edilmeleri, Fransızların desteği ile 1830 yılında mümkün 
olmuştur30. Fransız müellifi Ubıcını, “Katoliklik, İstanbul ve İzmir’de 
Paris ve Liondakinden daha hürdür”31 ifadesiyle Osmanlı yönetimi-
nin Katoliklere tanımış olduğu hak ve imtiyâzları güzel bir şekilde 
açıklamıştır.

Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilerin bir başka gurubu da 
Protestan Ermenilerdir. Fransa ve Rusya gibi belli ananevî müşteri top-
luluklarına sahip olmayan İngiltere, Şark politikasında stratejik üsler 
olarak seçtiği bölgelerdeki siyasî ve kültürel tesirini yaymak veya kuv-
vetlendirmek için her türlü fırsatı değerlendirerek zemin hazırlamaya 
çalışmıştır. Osmanlı gayrimüslimlerini İngiltere lehinde yönlendirmek 
için harekete geçen İngiliz hükümeti ve özellikle İstanbul’daki büyü-
kelçileri Stratford Canning’in teşebbüsleri neticesinde Katolik Ermeni 
topluluğunun yanısıra, kendi himâyelerinde Protestan Ermeni toplu-
luğu meydana geldi. 1847’de Babıâli tarafından bir topluluk olarak 
tanınan Protestan Ermenileri, 1850’de çıkarılan bir fermanla da ayrı bir 
millet olarak kabul edildi32.

Ermenilerin Devlete Karşı İlk Yanlış 
Hareketleri, Rusya Tarafından Zorla Rusya’ya 

Göçürülmeleri ve Ülkeye Dönüş İstekleri
Osmanlı idaresinin sadık millet olarak vasıflandırıp her türlü imkân-

lardan yararlandırdığı bu Ermenilerin devletine karşı ilk yanlış hare-
ketleri 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi sırasında vuku bulmuştur. Doğu 
Anadolu’da yaşayan Ermeniler’in Rusya’yı desteklemeleri ile Osmanlı 
Devleti’nin yenilgisi ile sona eren savaş sonrasında Doğu Anadolu’da 
birçok yer Rus işgaline uğramıştır. Ciddi bir mukavemet göstermeden 
düşmana kapılarını açan ve içinde en az 20-25 bin kadar Ermeni nüfusu 
olduğu tahmin edilen Erzurum’da da durum pek farklı olmamış ve şehir 
kolaylıkla Rusların eline geçmiştir. Üç ay kadar sürecek olan bu işgal, 
Erzurum’a pahalıya mal olmuş ve büyük ölçüde zarar vermiştir. Şehri 
yağmalayan ve pek çok nadide sanat eserlerini de beraberlerinde götü-
ren Ruslar, İçkale’yi tahkim etmek üzere taş ihtiyacını gidermek için 
birtakım cami, türbe ve binaları da yaktılar33. Doğu Anadolu’nun Ruslar 
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tarafından işgali sırasında bölgede yaşayan ve sayıları hiçbir devirde 
Müslüman nüfusun üçte birini aşamayan Ermeni ve Rumların bir kıs-
mının Türklere ihanet ederek düşmana yardımda bulundukları anlaşıl-
maktadır. Bölgede yaşayan gayrimüslimler işgal sırasında da Müslüman 
halka karşı kötü muamele yapmaktan çekinmemişlerdi. Nitekim bu 
husus devrin vak‘anüvisi Ahmet Lütfi Efendi tarafından, “... Ermeni 
ve Rum teb‘asının ehl-i İslâm’a etmedikleri ihânet ve cevr ü ezâ kalma-
mış olduğunu bil-beyân asker ve mühimmât yetiştirilmesini ve işlerin 
imdâd-ı ma‘nevî-i ilâhiye kalmış olduğunu Erzurum valisi Galib Paşa 
Babıâlî’ye bildirmiştir”34 ifadesiyle açıkça izah edilmektedir.

Rusya savaş öncesinde Türk sınırları içinde yaşayan ve toplum üze-
rinde büyük etkileri bulunan Ermeni din adamlarını elde ederek savaş 
sırasında onların kendi lehlerinde hareketlerini temin etmişti. Savaşın 
bitmesini müteakip Doğu Anadolu’da uygulamaya koyduğu göçürme 
harekâtında da bu din adamlarından istifade etmiştir. Onlar tarafından 
Ermeni halka uygulanan şiddet ve korku neticesinde yirmi bin kadarı 
Erzurum’dan olmak üzere çoğu sanat erbabı toplam yüz bin civarında 
Ermeni Rusya’ya göç ettirilmiştir35. Rusya bu planlı göçürme hareketini 
Rumeli sahasında da uygulamış, Edirne dâhil istilâ ettiği bu coğrafyada 
yaşayan Rum ve Bulgar re´âyânın birçoğunu yurtlarından koparıp zorla 
Rusya’ya sevketmiştir36. Osmanlı Hükümeti’nin her iki sahada göçü 
engellemeye yönelik gösterdiği gayret ve faaliyetler yeterli olmamıştır.

Doğu Anadolu’dan göçürülüp Erivan, Ahılkelek ve Ahıska bölge-
lerine yerleştirilen bu Ermeniler37 yeni hayat sahalarında istedikleri 
rahata kavuşamadılar. Pologenia adı verilen yasa dolayısıyla pek çok 
zarara uğradılar. Vergi yanında askerlik ile de yükümlü olmaları, bun-
ları iyice bezdirmiş, yoksulluk ve çaresizlik içinde bırakmıştı38. Buna 
mukabil Osmanlı Hükümeti, tabiiyeti altında yaşayan azınlıkların her 
türlü haklarını kullanmalarına son derece ehemmiyet gösterdiği gibi, 3 
Kasım 1839 tarihinde ilân ettiği Tanzimat Fermanı ile azınlıklara veril-
miş olan hakları belgeye dayandırmış, bütün vatandaşların can, mal ve 
namus güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağını beyan etmiştir39. 
Kendilerine vaad edilen hayat şartlarının çok altında imkân tanınan 
bu insanlar, Türkiye’de yaşamakta olan azınlıkların daha iyi imkânlara 
kavuştuklarını da öğrendiklerinden Rusya’ya gittiklerine pişman olmuş-
lar ve tehlikeli olmasına rağmen gizli yollarla geriye, eski yerlerine dön-
meye çalışmışlardır. Esasında bu dönüş hareketi, Erzurum valisi Ali 
Şefik Paşa’nın 30 Haziran 1830 tarihli bir kaimesinde ifade olunduğu 
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üzere, daha göç yolunda iken başlamış, pişman olan bazı Ermeniler, 
Kars’a varmadan fırsat buldukları anda ailelerini dahi terk ederek geriye 
kaçmışlar, Ruslara yakalanmamak için çeşitli yerlerde saklanmışlardı. 
Nitekim aynı yıl içinde 100 hanenin bir fırsatını bulup Erzurum’a dön-
düğü ve diğerlerinin de fırsat bulmaları halinde geriye dönmeye hazır 
oldukları ifade edilmiştir40. Erzurum valisi Hasan Paşa ise kaimesinde 
Rusların, Ermenilerin geriye dönüşlerini engellemek için her türlü ted-
biri almış olduğunu, bu cümleden olarak Ahıska’ya yerleştirmiş olduk-
ları Erzurum Ermenilerinin kaçmaya taraftar olduklarını anladığından 
burayı sıkı bir kontrole tabi tuttuğunu belirtmiştir41.

Rusya’da yaşama şartlarının kötü olması dolayısıyla gidenlerin geriye 
dönüşlerini sağlamak ve Osmanlı idaresi altında sahip oldukları asayiş 
ve rahatlığın teşekkürünü ifa etmek maksadıyla ülkede yaşayan gayri-
müslimler tarafından Osmanlı Hükümetine bazı müracaatlar olmuş-
tur. Bunlar içinde zikre değer mahiyette olan arizalar 1853 yılı içinde 
Erzurum Eyâletinde yaşayan Ermeniler42 ile Rumlar tarafından kaleme 
alınmıştır. Erzurum’da Rum ve Katoliklerin Ermenilere göre az olması 
sebebiyle bu iki cemaatın işlerine Ermeni murahhası nezaret etmekte 
olduğundan Katolikler de Ermeni murahhası riyasetinde yazılarını 
yazmış ve hususiyle aralarında herhangi bir mesele olmadığı ve huzur 
içinde yaşadıkları ifade edilmiştir. 

“Rabbimiz Te´âlâ ve takaddes hazretleri şevketlü, mahabbetlü, kud-
retlü, azametlü veliyyi-nimet-ı bî minnetimiz Padişahımız efendimiz 
hazretlerine bitmez ve tükenmez ömürler ihsan buyursun. âmin” dua 
metni ile başlayan Katoliklerin 12 Temmuz 1853 tarihli arizalarında 
İslâm padişahı olan Efendilerinin huzur dolu memleketinde yaşamak-
tan son derece mutlu ve memnun olduklarını arz etmişlerdir. Yazının 
devamında, bir süre önce vatanı terkedip başka yerlere giden halktan 
bazılarının oradaki yaşantıyı beğenmeyerek tekrar huzur dolu ülkeye 
döndükleri, orada kalanların ise çok kötü bir hayat sürdürdükleri belir-
tilmiş, Erzurum’da ikamet eden bu Katolik kullarının huzur ve asayiş 
içinde yaşadıkları ve Padişah Efendilerinin teveccühlerine âmâde olduk-
ları ifadelerine yer verilmiştir. Yazının altında Katolik milleti Murahhası 
ile Katolik milleti Erzurum muhbirinin imzaları bulunmaktadır43. 
Toplam 85 mührün yer aldığı tezkerede bazı mühürler Osmanlıca, 
büyük bir kısmı ise Ermenicedir.

Mâbeyn başkâtipliğine sunulan tezkere ekinde Katolik milleti 
murahhası tarafından yazılmış bir teşekkürnâme de mevcuttur. Yazıda, 
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Katolik topluluğu olarak yüce padişahlarının varlığından duyulan mem-
nunluk ve hoşnutluktan ötürü geçmişlerinde de olduğu gibi büyük bir 
nimet telakki ettiklerinden takdimine cesaret ettikleri teşekkürnâmenin 
Padişaha arzedilmesi hususunda niyaz ve istirhamda bulunulmuştur44.

Erzurum gayrimüslimlerinin, Erzurum ve havalisinde mütemekkin 
Hıristiyan reâyâ kulları ifadesiyle kaleme aldıkları bir başka ariza üze-
rinde45, Erzurum Ermeni muhbirinin yanısıra birçok mahalle muhbiri 
mührüyle beraber toplam 380 mühür bulunmaktadır. Yazı “Cenâb-ı 
Hazret-i Hakk ve Feyyâz-i mutlak hazretleri Padişahımız efendi-
miz hazretlerine bitmez ve tükenmez ömürler ihsan buyurup her bir 
umur meyâmin-i şâhânelerinde tevfikât-ı ilâhiyyesin yaver ve reh-
nümûn buyursun. âmin! sümme âmîn!.” Dua metni ile başlamaktadır. 
Devamında, Erzurum’da yaşayan Hıristiyan toplumunun huzurunun 
teşekküründen aciz oldukları derecede yerinde olduğu, çoluk-çocuk ve 
mal ile mülklerinin devletin muhafazası altında olduğu vurgulanmış-
tır. Bundan önce vukubulan Rusya istilâsı sırasında kendilerinin Rusya 
tarafına meyletmeyerek Padişah hazretlerinin emrinde bulundukla-
rını ve bundan böyle de bulunmaya devam edeceklerini ifade etmiş-
lerdir. Bu istilâ sırasında bazı kimseler yalnız veya aileleri ile beraber 
Rusya tarafına gitmişlerse de burada sahip oldukları huzur ve asayişi 
orada bulamayıp firar ile bu tarafa kemâl-i hâhişle gelmişlerdir. Bundan 
sonra ecdatları gibi yine Padişah ve devlete sadıkane bağlı yaşayacakları 
sözünü veren gayrimüslimler, bu hususun Babıâliye bildirilmesi rica-
sında bulunmuşlardır.

Erzurum Valiliğine sunulup Babıâli’ye gönderilmesi istenen bu tez-
kereler, Erzurum valisi Mustafa Paşa’nın 11 Temmuz 1853 tarihli arzı 
ile Meclis-i Vâlâ’ya gönderilmiştir. Vali Paşa arzında46, “... alel-husus 
reâya ve hıristiyan takımı hiçbir vakitte görmedikleri lütuf ve şefkat-
ı seniyye ve hüsn-i muhafazat ve himaye-i aleniye teşekküren” ifade-
siyle Erzurum Eyâleti içinde oturan Ermeni ve Katolik toplumlarının 
kendilerine sağlanan asayiş ve huzur dolayısıyla müteşekkir olduklarını 
belirtmiştir. Önceleri Revan’a gitmiş olup bu huzur dolu hayatı duyan 
Ermenilerin “kemâl-i şevk ve hahiş ile” ile bu tarafa gelmeye devam 
ettikleri ve onlarla beraber bu güzel durumdan dolayı bağlılıklarının 
bir nişanesi olarak kendi kiliselerinde Padişaha dua etmekte oldukları 
hususunun da yer aldığı bu yazıda, Rum ve Ermeni milletleriyle, Katolik 
takımı tarafından mevcut idareden dolayı “kemâl-i teşekkür ve memnu-
niyeti ve ibrâz-ı sıdk ve ubûdiyeti” ifade etmek üzere, onların bu güzel 
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günlere kavuşmalarını sağlayan Padişahlarına sunulmak üzere yazdık-
ları arizaların ekte sunulduğu açıklanmıştır.

Vali Mustafa Paşa’nın yazısıyla gelen Erzurum gayrimüslimlerinin 
arizalarının Padişaha arzedilmek üzere Mâbeyn başkâtipliğine sunulan 
tezkere aynen şöyledir47;

“Atûfetlü Efendim Hazretleri,
Erzurum Eyâleti dahilinde mutavattın Rum, Ermeni ve Katolik mil-

letlerinin sâye-i muvaffakıyet-vâye-i hazret-i cihandârîde mazhar venâil 
oldukları asayiş ve huzuru mukaddema Revan tarafına gitmiş olan re‘âyâ 
işitüp kemâl-i şevk ve hâhişle refte refte gelmekte ve da‘vât-ı fuzuli-i 
ömr-i şevket-i hazret-i padişâhi yâd ve tezkâr kılınmakta olduğuna dair 
Erzurum valisi devletlü Paşa hazretleri tarafından gelen tahrirat ve evrak 
üzerine Meclis-i Vâlâ’dan kaleme alınan mazbata evrakıyla meşmûl-i 
nazar-ı âli buyurulmak için arz ve takdim kılındı. Bunların bu suretle 
avdetleri usul-ı adliye âsâr-ı celilesinden olduğu cihetle bundan böyle 
dahi himâye-i re‘âyâya himmet ve itinâ olunması vesâyasıyla mahzu-
ziyeti hâvi vali-i müşârün-ileyhe cevab-nâme yazılması tezekkür olun-
muş ise de ol-babda her ne vechile emr ü fermân-ı cenâb-ı mülükâne 
müteallık buyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyaniyle tezkere-i 
senâveri terkim kılındı efendim”.

13 Ağustos 1853’te çıkan irade ile tezkerede konu edilen Ermenilerin 
dönüşlerine izin verilmesi ve “bundan böyle dahi himâye-i re‘âyâya 
himmet ve itinâ olunması vesâyasıyla mahzuziyeti hâvi vali-i müşâ-
rün-ileyhe cevab-nâme yazılması” hususunun Padişah tarafından uygun 
bulunduğu açıklanmıştır.

Padişahın izni çerçevesinde yeniden eski yerlerine dönmek isteyen 
Ermeni, Katolik ve az sayıdaki Rum, kendi cemaat defterine kayde-
dilmek suretiyle Erzurum’a yerleştirilmiştir. Dönüş yapıp Erzurum’a 
yerleştirilen Ermenilerden 570 kişi Ermeni defterine kaydedilirken 
bunlar arasında bulunan 10 Rum da Rum Patrikhanesi defterine yazıl-
mıştır48. Yine dönüşlerine müsaade edilen 228 hane 622 nüfuslu Katolik 
Ermeniler de kendi defterlerine kaydı yapıldıktan sonra şehir merke-
zine yerleştirilmişlerdir49.

Bu ariza ve teşekkürnâmelerden anlaşıldığı üzere Rusya’nın vaad-
lerine aldanarak ülkeden ayrılmış olan reâyâ, gittikleri yerlerde kendi 
vatanlarında gördükleri rahat ve huzuru bulamamışlardı. Üstelik bun-
ların, yurtlarında kalmış olan dindaşları haklarında uygulanmakta olan 
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insanî muamelelerden haberdar olmaları, Osmanlı Devleti’ndeki rahat-
larının kıymetini daha iyi anlamalarını sağlamıştı. Bunun sonucu kadîm 
topraklarından ayrıldıklarına pişman olan reâyâ, bir süre sonra takımlar 
halinde eski yerlerine dönmeye başlıyor ve vatanlarına kabul edilmeleri 
için “ricâ ü niyâz” ile iltica arzusunda bulunuyorlardı. Bu reâyâsını yalnız 
kabul etmekle kalmayan devlet, bunların eski yerlerine kadar emniyetle 
gitmelerini ve sahip oldukları bütün mülklerinin birikmiş gelirleriyle 
beraber iadesini sağlamıştır. Devlet, göçmüş olanların geride bıraktık-
ları ev, tarla, bağ, bahçe, değirmen ve tuzla gibi mülklerine el koymayıp 
koruma altına almıştı. Bunlara ilaveten dönüş yapanların içinde bulun-
dukları güçlükler de dikkate alınarak, bir süre cizye ve diğer vergilerin 
alınmamasına karar verilmişti. Osmanlı Devleti’nin gösterdiği bu yüksek 
insanlık örneği karşısında duygularını gizleyemeyen reâyâ, “memnûnen 
ve mesrûren yüzlerini yere sürerek, padişahlarının hayırlı ömürlerinin 
devamı için duâ ediyorlardı”50. Bu şekilde devam eden yurda dönüşlerin, 
müteakip yıllarda da devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bütün bu gelişmeler şüphesiz, Rusya ile Osmanlı Devleti idarele-
rinin gayrimüslim haklarına verdiği önemi göstermek bakımından da 
önemli gerçekleri yansıtmaktadır. Osmanlı idaresinin güzelliği, 1829’da 
zorla Rusya’ya göçürülenler içinde yer alıp sonradan ülkeye dönmüş ve 
Erzurum mebusu seçilmiş bir Ermeni’nin 1877’de Mebusan Meclisi’nde 
yaptığı konuşmada apaçık dile getirilmektedir51: 

“Ermenilerin beşyüz seneyi aşan Osmanlı Devleti vatandaşlığında 
gördükleri güven ve düzen ve himayeyi burada anlatmaktan âcizim. Ben 
dahi Erzurum mebusuyum. Kırsekiz sene önce (1829) Rusya’nın kan-
dırması ile Erzurum’dan göç eden 100.000 nüfusla birlikte idik. Ancak 
Rusya’nın gayesini anlayarak Osmanlı topraklarına döndük”. Ermeni 
mebusu, bu kısa, ama oldukça geniş bir mana taşıyan açıklaması ile 
sadece çok mühim bir gerçeğe işaret etmemiş, aynı zamanda kendi ailesi 
ve diğer Ermenilerin de pişmanlıklarını yıllar sonra bir kere daha dile 
getirmiştir.

Mezhepleri İçin İmtiyazların Verilmesi ve 
Ermeni Milletinin Memnuniyeti

XIX. asrın ortalarına gelindiğinde Rusya ile Osmanlı Devleti ara-
sında Mukaddes Makamlar Meselesi zuhur etti. Kudüs ve çevresinde 
bulunan ve bütün Hıristiyanlarca kutsal sayılan Mübarek Makamların 
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tasarrufu noktasında Katoliklerle Ortodokslar arasında ortaya çıkan 
problem, hakem rolü sıfatıyla Babıâli tarafından da çözülenemedi. 
Fransa’nın Katolikleri, Rusya’nın Ortodoksları desteklemesi ile prob-
lemin daha da büyümesine sebep oldu. Meseleyi Ortodokslar lehinde 
çözmek isteyen Rusya’nın olağanüstü yetkilerle Osmanlı başkentine 
gönderdiği elçinin uyumsuz ve diplomatik nezaket kurallarına sığmayan 
davranışları, meseleyi daha karmaşık hale getirdiği gibi52, iki devletin de 
yeni bir savaşla karşı karşıya gelmesine zemin hazırladı53.

Tarihten beri gayrimüslim haklarına riayet edildiğini açıklayan 
Osmanlı Hükümeti, Rus elçisinin Mayıs 1853 sonuna doğru ülkeden 
ayrılmasını müteakip Haziran başında tüm millet şeflerine bir fermân 
daha vererek Ortodoks kilise ve papazlarına verilen imtiyazları te`yid 
etti. Benzer fermânlar Ermeni, Katolik, Protestan ve Yahudilerin dinî 
şeflerine de gönderildi. Bu fermanlarla onların dinî imtiyâzları, hak 
ve muâfiyetleri belirlendi. Padişah, tüm uyruklarının tam anlamıyla 
koruma altında olduklarını, dinî ve ruhanî işlerinde tam saygı görecek-
lerini, buna aykırılık gösterenler kendisinin hoşnutsuzluğuyla karşıla-
şacaklarını, dinî başkanların da bu kuralları uygulamaları gerektiğini 
bildirdi54.

Rus elçisinin özellikle Ortodokslar lehinde ağır isteklerde bulun-
ması karşısında onun isteklerini tesirsiz bırakmak gayesiyle Osmanlı 
Hükümeti’nce başta Ortodokslar olmak üzere diğer azınlıklara da mez-
hepleri hakkında yeni imtiyâzlar verilmesi, onları ziyadesiyle memnun 
etmiştir. Bu memnuniyetlerini ifade etmek isteyen Osmanlı tâbiiyeti 
altındaki gayrimüslim milletler, Babıâli’ye birer mazhar takdim ederek 
şükran hislerini dile getirmeye çalışmışlardır. Ermenilerin sunduğu bu 
teşekkürnamelere örnek olarak Mardin sancağında yaşayan Ermeni 
Milleti55, Trabzon’da oturmakta olan Katolik Ermeniler56 ve Ankara’da 
oturan Katolikler Ermenilerin sundukları mahzarları örnek verebiliriz. 
Ermeni Katolik Milleti Patriki Nikogos imzasıyla Hâriciye Nezâreti’ne 
sunulan arzında, bilcümle İslâm teb´ası ile re´âyânın birbirleriyle gayet 
iyi ilişkilerde bulundukları, rahat ve emniyet içinde yaşadıkları ve devle-
tin kendilerine sağladığı imkânlardan ve mezhepleri için getirdiği imti-
yazlardan ziyadesiyle hoşnut oldukları ifadelerine yer verilmiştir57.

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin bu şükran his-
lerine ilâveten Paris’te bulunan Ermeni mektebi müdür ve muallimle-
rinin gönderdikleri bir kıta teşekkürnâmelerini de zikretmek yerinde 
olacaktır. Bu teşekkürnâmede Ermeni mektebi müdürleri Serkis ve 
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Gabriel’in yanısıra öğretmen Embrovay ve 57 öğrencinin de isimleri 
bulunmaktadır58.

1853-1855 Harbi’nde Ermenilerin Sadakati
Yıllardır Osmanlı tâbiiyeti altında müreffeh bir hayat yaşayan ve 

Türklerin sağladığı imkânlarla durumları gittikçe düzelen bu gayrimüs-
lim milletlerin, Kırım Harbi sırasında takip ettikleri politika, o güne 
kadar bir benzeri daha olmayan devlet-millet bütünleşmesinin güzel 
bir örneğini teşkil etmiştir. Çünkü onlar da devletin temelini oluşturan 
müslim teb´a gibi üzerlerine düşen maddî ve manevî her türlü görevi 
yerine getirmeye hazır olduklarını Babıâli’ye takdim ettikleri ´arîzalarla 
güzel bir şekilde ifade etmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin Rusya ile anlaşmazlık yaşadığı ve ufukta yeni bir 
harbin görünmekte olduğu bu zor zamanında, nâil oldukları inâyet ve 
adaletli idarenin bir teşekkürü olarak, milletçe her türlü hizmete hazır 
ve âmâde olduklarına dair Babıâli’ye ilk arîza Ermeni milleti tarafından 
sunulmuştur. Ermenilerin arîzası ile ilgili olarak Sadaret makamından 
Mâbeyn başkâtipliğine yazılan arz tezkiresinde, gayrimüslim millet-
ler tarafından bugüne kadar böyle bir teklifin vâki olmadığı ve bunun 
Padişah efendimizin bütün cihana emniyet bahşeden adaletli ve müşfik 
idaresinin bir eseri olduğu özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca Ermeni mil-
letinin bu hareketinin Müslümanlarla gayrimüslimler arasında birlik ve 
beraberliğin sağlanmasında önemli tesirler icra edeceği belirtilerek bu 
arîzanın Takvim-i Vekayi´ ve Ceride-i Havadis’te aynen yayınlanması, 
aynı zamanda Fransızca ve Rumca’ya da tercüme edilerek neşredilme-
sinin politika gereği faydalı olacağı düşüncesine yer verilmiştir. 5 Ekim 
1853 tarihli arz tezkiresi şöyledir59; 

“Atûfetlü efendim hazretleri
Sunûf-ı teb´a-ı hazret-i mülükâne ile beraber şimdiye kadar nâil 

oldukları sunûf-ı inâyet ve adâlet-i seniyyenin ifâ-yı farîza-yı teşek-
kürü zımnında mesele-i hâzıradan dolayı ibrâz-ı hidmet ve sadakate 
milletçe müteheyyi ve âmâde olduklarına dair Ermeni Milleti tara-
fından tanzîm olunup Ermeni patrikinin bazı mu´teberân-ı millet ile 
beraber Nezâret-i hâriciyeye getirip teslim eyledikleri ´arîza-ı memhûre 
manzûr-ı me´âli-mevfûr-ı hazret-i padişâhî buyurulmak içün takdîm 
kılındı. Ve millet-i mezkûre tarafından bu veçhile ordu-yı hümâyûnlarda 
ibrâz-ı hidmete kendiliklerinden hâhiş gösterilmesi bâ´is-i mahzûziyet 
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olduğuna dair Patrik-i mûmâ ileyhe ifâdât-ı taltîfiye icrâ kılınmış olup 
milel-i sâire tarafından böyle bir hidmet-i cemîle arz olunması bir 
vakitte vukû´bulmuş şey olmıyarak bu dahi velinimet bî-minnetimiz 
padişâhımız efendimiz hazretlerinin bütün cihâna emniyet-bahş olan 
efkâr-ı adliye ve niyyât-ı müşfikane-i cenâb-ı hilâfetpenâhîlerinin âsâr-ı 
celîle ve müstakîlesi olmasıyle teşekküren da´vât-ı mefrûza-ı hazret-i 
padişâhî ile tezyîn-i lisân-ı ´ubûdiyyet olundu. İşbu ´ârızanın aynen 
nush-ı Takvim-i Vekayi´ ve Cerîde-i Havâdis’te tab´ ve neşri ve mevzû´ 
olan imzaların dahi beraber basdırılması hüsn-i tesirâtı mûcib ve Ehl-i 
İslâmın dahi millet-i merkûme haklarında hüsn-i zanlarını müstelzim 
olacağı misillü bunun Fransızca ve Rumca’ya bi`t-tercüme neşrinde 
dahi politikaca fevâid ve muhasenât derkâr olmağla ol-bâbda her ne 
veçhile emr ü fermân-ı cenâb-ı padişâhî ta´alluk ve şeref-sudûr buyu-
rulur ise ana göre hareket olunacağı beyâniyle tezkire-i senâverî terkîm 
kılındı efendim.    Fî 2 Muharrem sene 70”.

Başta Ermeni Patriği Agob Beskobos, Kudüs-i şerif Ermeni Patrik 
vekili Karabet rahib, Dersa´adet Patrik vekili Enderyas rahib olmak 
üzere çeşitli yerlerde görev yapmakta olan 16 rahib, 26 papaz, Babıâli 
Tercüme odasından 14 kişi ve muhtelif mesleklerden de 37 kişi olmak 
üzere toplam 96 şahıs isminin yer aldığı bu arîza, bizzat Ermeni Patriği 
ve bazı muteberân-ı millet tarafından 1853 Ekiminde Babıâli’ye geti-
rilip Hâriciye Nezâreti’ne teslim edilmiştir. Ermenilerin kendi istekleri 
ile böyle bir harekete kalkışmalarının büyük bir mutluluk olduğu arîzayı 
getirenlere ifade edilmiştir.

Vatandaşlık ve tâbiiyet anlayışına çok güzel bir örnek teşkil eden ve 
“Atabe-i ´aliyye ve südde-i seniyye türâbına Ermeni milleti kullarının 
mahzar-ı ´ubûdiyyet eser-i ´acizânemizdir ki ..” hitabıyla başlayan arî-
zanın baş kısmında özetle şöyle denmektedir; 

“İstanbul’un fethinden beri Saltanat-ı seniyyenin şefkatli gölgesinde 
umumiyetle milletçe mazhar olageldiğimiz çeşitli lütûf ve ikramların, 
şefkat ve yüksek nimetlerin teşekkürünü ifâya hiçbir surette muktedir 
değiliz. Bilhassa padişah hazretlerinin adaletli idaresi altında gün be 
gün nâil olmakta olduğumuz son derece huzur, rahat, emniyet ve bunca 
ihsân ve nimetin tarif ve beyânından dahi âcizâne dillerimiz külliyen 
âciz ve noksandır. Bu etrafı kaplayan şümullu lütûfların, söz ile ve yapıl-
ması mümkün olan teşekkürlerini haddimiz olmıyarak ifâ etmiş olmak, 
sadakatin gereği bir vazife ve borçtur. Bu sebeple huzur ve selâmet dolu 
olan Devlet-i aliyyenin uğrunda fedakârlık ve sadakat yolunu milletçe 
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seçmiş ve rehberimiz olan Saltanat-ı seniyyenin hâlinin ve geleceğinin 
iyi ve mutlu olması dileklerimizi gece gündüz Cenab-ı hakdan temenni 
için dahi âcizâne vakitlerimizi tamamen bu işe vakfetmiş bulunmakta-
yız. Bununla beraber Cenab-ı hak, padişahımızın şefkat ve gölgesini, 
kıyamete kadar cümlemize emniyet ve eman gölgeliği eylesin. Ve her bir 
âdil niyet ve hareketini türlü feyizler ve muvaffakiyetlerle, sonsuz hayır 
ve sevinçlerle neticelendirsin. âmin”. 

Arizanın devamında; 
“... bu kerre istimâ´ olunduğu veçhile mücerred muhâfaza-yı hukûk-ı 

mukaddesesi niyet-i celîlesiyle Devlet-i Aliyyenin seferber olması kâffe-
i bendegân ve asdıka-yı Saltanat-ı seniyyeye mûcib-i şevk ve gayret ve 
hususiyle millet-i çakerânemiz kullarına vesile-i isbât-ı müdde´a-yı 
sadakat olmasıyla bu uğurda farîza-yı fedâkâri ve ´ubûdiyyetin icrâsı 
cümleye emr-i vâcib olduğu misillü millet-i acizânemiz kullarının îfâ-yı 
mâ vecebe hizmetkâri ve sadakat etmesi hasbel-me`lûfe farîza-yı zim-
met-i sadîkanesi bulunduğu cihetle bu bâbda dahî teşekküren ve iftiha-
ren icrâ-yı hidmet ve sadakat etmek emel ve arzusunda olduğumuzdan 
......” denilerek mukaddes hakların muhafazası niyetiyle Osmanlı 
Devleti’nin seferber olması, devletin bütün kulları ve vefakâr dostları-
nın şevk ve gayretini gerektirici ve bilhassa âcizâne milletimiz kulları-
nın sadakat davalarını isbata vesile olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, 
bu uğurda fedakârlık ve kulluk vazifesini yerine getirmek herkese vacib 
olduğu gibi, Ermeni milleti kullarının da gereken hizmetkârlığı ve sada-
kati yerine getirmesi, sadakat ehli için bir boyun borcu olduğu belirti-
lerek bu hususta dahi teşekkür ve iftihar olarak hizmet ve sadakatlerini 
icra etmek emel ve arzusunda olduklarını beyan etmişlerdir. 

Ermeni milleti arizasının son kısmında ise şu görüşlere yer verilmiştir; 
“Bu sebeple teb´asını besleyen Padişahımızın yüksek müsaâdelerince 

lâyık ve münasib buyurulursa Anadolu ve Rumeli’de padişahımızın 
askerlerinin geçecekleri yol üzerinde bulunan milletimizin ellerinden 
geldiği kadar mümkün olan hizmette bulunmaları, sadakatlerini güzel 
icrâ eylemeleri hususunun milletimize bildirilmesi ve tavsiye olunması 
keyfiyeti hepimize yeni bir iftihar vesilesi olacaktır. Burada dahi âcizâne 
bütün milletimiz itaatkârlık merkezi, sadakatte sâbit ve bu hususta hazır 
bulunmaktayız. Bu sebeple ol bâbda işbu âcizâne niyâz ve dilekçemiz 
hakkında yüksek kabul ve bu vesile ile milletçe cümlemizin yeni baştan 
iftihar etmesi ve bu hususta fermân buyurulması maksadıyla haddimiz 
olmayarak âcizâne kulluk mahzarımızın takdîmine cesâret olundu”60.
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Ermeni milletinin bu güzel ve anlamlı ifadeleri hâvi arîzalarından 
önce, Londra’da yaşamakta olan Ermeni prensi Leo, Osmanlı ülke-
sinde yaşamakta olan Ermenilere dağıtılmak üzere Temmuz 1853’te 
yayınladığı bildirisinde, Ermeni Türk vatandaşlarının, “kuzeyin zâlimi” 
diye tarif ettiği Rus çarına karşı, Sultanlarının yanında kanlarının son 
damlasına kadar savaşmalarını tavsiye etmiştir. Osmanlı idaresini de 
lâyık-ı veçhile tarif eden bu bildiri metni, önemine binaen aşağıya alın-
mıştır61; 

“Sevgili kardeşlerim, sadık vatandaşlarım. İstediğimiz ve yürekten 
arzumuz, kanınızın son damlasına kadar, ülkenizi ve sultanınızı kuzeyin 
zâlimine karşı savunmanızdır. Hatırlayın kardeşlerim, Osmanlı ülke-
sinde Rus kamçısı yoktur, burun deliklerinizi yırtmazlar, kadınlarınız 
gizlice ya da halkın gözleri önünde kamçılanmaz. Sultanın hükümdar-
lığı altında insanlık vardır. Buna karşılık, kuzeyin o zâlimin hükümran-
lığı altında ise sadece gaddarlık vardır. Bu nedenle kendinizi tanrının 
gösterdiği yola sokun ve ülkenizin özgürlüğü ve şimdiki hükümdarınız 
için kahramanca savaşın. Zafer yolunda kılavuzunuz yüce tanrı olsun. 
Benim için tek mutluluk, sizin aranızda, sizin ülkenize ve dininize zul-
medene karşı savaşmaktır. Tanrının sultanın kalbine, benim istediğimi 
onaylaması ilhamını vermesini dilerim. Çünkü Onun hükümranlığı 
altında dinimiz saf biçimde kalırken, kuzeyin zâliminin hükümranlığı 
altında değiştirilecektir. Kardeşlerim, en azından hatırlayın ki, şu anda 
sizlere seslenen kişinin damarlarında dolaşan kan, yirmi kralın kanıdır, 
o kan kahramanların ve imanımızı savunanların kanıdır ve biz size dini-
mizi ve onun saf biçimini, kanımızın son damlasına kadar savunalım 
diyoruz”.

Ermeni prensi Leo’nun, Osmanlı Ermenilerine hitaben neşrettiği 
ve Osmanlı idaresi ile Rusya idaresini de mukayese eden bu bildirinin, 
Ermeniler üzerinde müsbet etki bıraktığı muhakkaktır.

Ermeni milletinden sonra Rum milleti temsilcileri de devlete bağ-
lılıklarını ve her türlü hizmete amade olduklarını beyan eden bir ariza 
sunmuşlardır62. 

Üçüncü ariza ise İstanbul’da yaşamakta olan Katolik Ermeniler tara-
fından takdim edilmiştir. Nitekim bu cemaatın Hâriciye Nezâreti’ne 
sundukları arîzalarla ilgili olarak Mâbeyn başkâtipliğine yazılan 23 
Kasım 1853 tarihli arz metninde, “devlete hizmet için milletçe hâzır ve 
âmâde olduklarını ifade etmek üzere Katolik milletince yazılmış olan 
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arîzaların milletlerin önde gelen kişileri tarafından getirilip nezârete 
sunulduğu” belirtilmiştir63.

Ülkede rahat ve huzur içinde yaşamakta olan gayrimüslimlerden 
Katolik Ermeniler, başta Katolik milleti patriği Nikogos olmak üzere 
31 kişinin imzasını taşıyan bir arîzayı 7 Kasım 1853’te hükümete sun-
muşlardır. “Ermeni katoliği âcizâne milleti kullarının hakîrane kölelik 
dilekçesi” olarak tarif edilen bu arîza, “Saltanat-ı seniyyenin kendilerine 
sağladığı büyük lütûf ve onca yardımların binde birinin şükür ve medh 
borcunu yerine getirmenin imkânsız olduğu” ifadesiyle başlamakta ve 
“velinimetleri padişah hazretlerinin saltanat ve ömrünün uzun olması 
dileğiyle” devam etmektedir. 

Arîzanın müteakip kısmında; “kendilerine sağlanan bunca nimetler 
ve lütûflar ile emniyet ve rahatın teşekkür vazifesini yerine getirme-
nin güç ve kudretlerinin dışında olduğu ifade edilmiş, bununla beraber 
vatandaşlık vazifeleri olarak ve aynı zamanda dinleri ve mezheplerinin 
de gereği, itaatkârlık, sadakat, fedakârlık ve kulluktan kıl ucu kadar 
ayrılmayacakları belirtilmiş ve padişah hazretleri ve devletin geleceğinin 
mutlu olması için gece gündüz dua etmekte oldukları” beyan edilmiştir. 

Önemli konulara işaret ve hizmet isteklerinin dile getirildiği arîzanın 
son kısmında özetle; 

“Devlet-i Aliyyenin mukaddes haklarını korumak için harp açılma-
sına karar verdiğini öğrendiklerini, bundan dolayı şefkat gölgesinde göl-
gelendiğimiz Saltanat-ı seniyyeye, bütün yüksek maksatlarının hepsinde 
ilâhî tevfik ve yardımını nasip etmesi, padişahın askerlerinin her hâl ve 
mahalde gâlip eylemesi için, üzerimize borç olan duaları yapmak, hepi-
mizin en güzel meşguliyetidir. Dillerimiz bu dualarla meşgul olduğu 
gibi, bu uğurda mümkün olabildiği derecede güzel hizmetlerde bulun-
mak, bu yolda gayret göstermek, sadakat ve bağlılığımızı ortaya koymak 
bizim için iftihar ve sevinç vesilesi ve canımıza minnettir. Hiçbirimizin 
elimizden gelen fedakârlığı yapmakta zerre kadar tereddüt etmeyeceği-
mizden ve kulluk hizmetinde bulunacağımızdan hiç şüphe yoktur. Bu 
hizmetimizi sırf Saltanat-ı seniyyeye olan sadakat ve kulluğumuzun açık 
ve yeni delilleri bil-fiil ortaya koymamıza güzel bir vesile edineceğiz”64 
ifadelerine yer verilmiş ve lütuf ve ihsan gösterilerek bu arîzanın kabule 
lâyık görülüp milletlerinin yenibaştan sevinmelerine müsaade buyurul-
ması niyaz ve istirhamı maksadıyla bu âcizâne dilekçelerinin arz ve tak-
dimine cesaret olunduğu açıklanmıştır.
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Katolik milleti, muhtevası hakkında bilgi verilen bu arîza ile yetin-
meyerek ikinci bir arîza daha hazırlayarak yine hükümete sunmuşlardır.

“Yüksek eşiğin toprağına ve selamet ve kurtuluş makamı olan yüksek 
kapılarına Katolik kullarının arz-ı hal şeklindeki kulluğa yakışır sadaka-
timizi gösteren tutanağımızdır”65 hitâbı ile başlayan bu arîzada, birinci 
arîzada olduğu gibi, “devletin kendilerine ihsân ettiği nimetlere ve özel-
likle mezheplerine sağladığı imtiyâzlara teşekkürden âciz oldukları” 
ifade edilmekte ve devlet ile padişahın uzun ömürlü olmaları için de dua 
edilmektedir. Bütün kulların, güçleri yettiği kadar gayret göstermeleri ve 
bu yolda doğruluk ve sadakat davasını isbat etmelerinin vacib olduğuna 
değinilen bu arîzada, “kendilerinin bu vâcibi yerine getirmek üzere hazır 
oldukları ve ellerinden gelebilecek hizmet her ne olur ise canlarını fedâ 
edercesine çabalayıp boyun borcu olan vazifeyi yerine getirmek emel ve 
arzusunu taşıdıkları samimiyetle” dile getirilmektedir66.

Devletin hizmetinde olduklarını beyan eden son ariza ise Protestan 
milleti tarafından Babıali’ye ulaştırılmıştır67. Gayrimüslim vatandaş-
ların bu siyasi desteklerini harp süresince devam ettirdikleri gözlen-
mektedir. Rusya’nın Devlet-i Aliyye teb´asından olan Rumları, zaman 
zaman çeşitli vesilelerle metbû´u aleyhine tahrik etmeleri dahi bir netice 
vermemiştir68.

Depremde Zarara Uğrayan Ermenilerin Şükran 
İfadeleri 

Rusya ile savaşın devam ettiği 1855 yılı içinde memleketi derin 
üzüntüye sevkeden çok önemli bir afet yaşandı. İlki 2 Mart, ikincisi 12 
Nisan’da Bursa’da meydana gelen depremler ve bu sebeple ortaya çıkan 
yangınlar, eski payıtaht, tarihi Bursa şehrinin tahribata uğramasına 
sebebiyet verdi. Bu afet, tarihi eserlerin yanı sıra birçok ev ve dükkân 
gibi binaların büyük ölçüde zarar görüp yıkılmasına, ayrıca birçok insa-
nın da yaralanmasına ve ölmesine sebep oldu69. 

Savaşın ortaya çıkardığı ağır mali yükü üstlenmiş olan devlet, bu 
afetler dolayısıyla zarar görmüş vatandaşlarının Müslim-gayrimüslim 
ayırımı yapmaksızın yardımına koşmaya, gerekli maddi desteği ver-
meye çalışmıştır. Görevlendirilen müfettişler vasıtasıyla zarar-ziyan 
belirlenmiş, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermelerine katkı sağlamak 
için maddi yardımda bulunulmuştur. Bu meyanda diğer gayrimüs-
lim cemaatlere olduğu gibi Ermeni milletine de 31.800 kuruş ihsanda 
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bulunulmuştur. Depremin meydana gelişi ve yapılan yardımlarla ilgili 
Vahram Başpiskopos Manguni şu önemli tesbiti yapmaktadır70;

“İşbu felâket haberine muttali olan yerli Hükümet, mühim ihtiyaçları 
derhal temin ettiği gibi, merkezî Osmanlı Hükümeti de, halkın merha-
metli pederi olan, haşmetlû Sultan Mecid’in emri üzerine, kazazede-
lerin yardımına yetişmeğe gecikmedi. Derhal çadırlar, para, ilâç ve sair 
ihtiyaç maddeleri göndererek, hiçbir ayırım veya ihmalcilik yapmadan, 
bütün milletlerin muhtaç ailelerine dağıttı ve Bursalıları teselli etmeye 
gayret sarf etti. Korku içinde olanları ve göç etmek isteyenleri, ücretsiz 
İstanbul’a nakletmek için, iki gemi tahsis etti. Birçok kimseler de civar 
şehirlere, Bandırma’ya, İstanbul’a ve sair yerlere hicret ettiler”. Aynı 
eserde, devlet yardımlarının yanı sıra İstanbul’da oturan Ermenilerin 
kendi aralarında topladıkları yardımları Bursa’da oturan Ermenilere 
ulaştırdıklarını, bu sebeple Ermenilerin Müslim ve diğer gayrimüslim-
lere göre daha şanslı olduğu ifadesine yer verilmiştir71.

Osmanlı Devleti’nin, savaş ortamına rağmen Bursa depreminden 
zarar gören Rum, Ermeni ve Yahudi halkına yaptığı her türlü yardım 
onların memnuniyetine vesile olmuştur. Bu milletlerinin ileri gelenleri, 
Hükümete yazdıkları teşekkür-nâmelerde, bu âciz milletlere yeniden 
hayat bahşedildiği, aldıkları yardımlarla perişanlıklarının giderildiği, 
çoluk ve çocuklarıyla birlikte hepsine huzur ve asayişin geldiği, ayrıca bu 
yardımlar yapılmamış olsaydı, hasara uğrayan mekânlarını tamir etme-
lerinin mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir72. 

Depremden zarar gören Ermenilere yapılan yardımlardan dolayı 
Ermeni temsilcileri tarafından sunulan mahzarda başta Ermeni milleti 
murahhasası (piskopos) olmak üzere 21 mahalle muhtarı, 7 papaz ve 
9 kocabaş olmak üzere 38 şahsın mührü bulunmakta olup muhtevası 
şöyledir73;

“Ma´ruz-ı kullarıdır ki;
Rabbimiz Teâlâ hazretleri bir daha göstermesin. Bu kere dahi vuku-

bulan zelzeleden ve akabinde zuhur eden harikden dolayı memleketi-
miz ahalisinin giriftar oldukları hasar ve sefâletleri kudretlü, adaletlü 
veliyyün-ni´metimiz veliyyün-ni´met-i cihân padişahımız efendimiz 
hazretlerinin bütün cihan hakkında mebzîl ve raygân olan inâyet ve 
merhametlerini ahâli-i merkume haklarında dahi diriğ buyurmayarak 
bu defa sa‘âdetlü Mithat Efendi bendeleri me’muriyetiyle beldemiz 
kazalarına ihsân-ı şâhâne buyurulmuş ve bu ihsân-ı padişahîden hiçbir 
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millet mahrum bırakılmayarak Ermeniyan milletimiz kullarına dahi 
bervech-i bâlâ 31.800 kuruş ... tarh ve tevzi´ kılınmış olmasıyla meb-
lağ-ı mezkür milletce ihtiyâcât-ı sahîhası tahkik kılınanlara birer birer 
taksim ve teslim kılınarak haklarımızda bu suretle erzân ve şâyân buyu-
rulan lütf-i celîl-i hazret-i padişahî me’mur-ı muma ileyh tarafından icra 
olunan teselliyet ve takarrubatla bu âciz ve bîçare kullarının tefakkud-ı 
ahvâl-i perişan-ı iştimâlleri emrinde hürmeten bîdiriğ buyurulan müsa-
ade-i celile-i cenâb-ı şehriyarî ... cümlemizi yeniden hayat vermişcesine 
ma´mur ve mesrur etmiştir. Heman cenab-ı rabbi içün ömr ü ikbâl-ı 
hazret-i şâhâneyi ... mütezâyid ve efzîn ve vükelâ-yı devlet-i aliyye ve 
alel-husus vekil-i mutlak-ı tacdarîlerîn böyle daha nice nice hidemât-ı 
mergûbe ve memdûha ibrâzına muvaffak ve makrun buyurmak da‘vât-ı 
müstecâbesi cümleten berâverde-i ziyan kılınmakda olduğu beyâniyle 
takdîm-ı teşekkürnâmeye ibtidar kılındı. Ol babda ve her halde emr ü 
fermân hazret-i men lehül-emrindir”. 

Buraya kadar birkaç örneğini verdiğimiz bu teşekkürnamelerden 
anlaşılacağı üzere Ermeni cemaati, idarecilerinden ve devletinden 
oldukça memnundur. Esasında örneklerini sadece Ermenilerden verdi-
ğimiz bu şükran ifadelerine benzer yazılar diğer gayrimüslim cemaatler 
tarafından da Babıâli’ye sunulmuş ve memnuniyetleri dile getirilmiştir. 
Osmanlı Devleti tâbiiyeti altında yaşayan bu gayrimüslim milletlerin 
böylesine sağduyu içinde devletin yanında yer almalarını, devletin dinî 
ve insanî duygular içinde gayrimüslimlere karşı takip ettiği siyasetin ve 
onlara tanıdığı hakların bir neticesi olarak değerlendirmek, herhalde 
doğru ve yerinde bir yorum olsa gerektir. XIX. yüzyıl içinde, dünyanın 
hiçbir bölgesinde böylesine hoşgörülü ve adaletli bir idareye sahip dev-
let bulunmadığı gibi, bu kadar farklı unsuru bir arada ve herhangi bir 
haksızlığa yol açmadan barındırabilen bir sistemin mevcut olmadığı da 
bilinen bir gerçektir.


