
Anadolu’nun kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde uzanan yolları-
nın geçiş noktasında bulunan Erzurum, 415–422 yılları arasında Bizans 
İmparatoru II. Thedosius’un generallerinden Anatolius tarafından tesis 
edilmişti. Stratejik konumu dolayısıyla tarihi süreç içerisinde pek çok 
medeniyetin ilgisini çeken şehre, VII. yüzyılda Müslüman Araplar ve 
XI. yüzyılda Selçuklu Türkleri, hâkim olmuşlardı. Türklerin Anadolu’ya 
yerleşmeleri sırasında toplanmalarına ve yeni yerlere dağılmalarına mer-
kezlik yapan Erzurum, XII. yüzyıldan itibaren tamamıyla Türk-İslam 
şehri kimliğine bürünmüştü1. 

XVI. yüzyıla kadar Türk-İslam karakteri gelişerek devam etti-
ren Erzurum, pek çok devlet gibi Osmanlıların da ilgisini çekmişti. 
XV. yüzyılda Anadolu’ya büyük ölçüde hâkim olan Osmanlılar, 1473 
yılında Akkoyunluları devre dışı bıraktıktan sonra Erzurum’a doğru 
ilerleyerek nüfuzlarını artırdılar2. Buna karşılık Safevîler de İran, Irak 
ve Azerbaycan’a hâkim olduktan sonra Anadolu’ya doğru genişlediler3. 
XVI. yüzyılın başlarında Safevîleri mağlup eden Osmanlılar, doğudaki 
yayılmacı bir siyaset takip ettiler. Nitekim Erzurum, 24 Ekim 1517 ile 
Ekim 1518 tarihleri arasında Osmanlı hâkimiyetine alındı4. Erzurum’u 
idareleri altına alan Osmanlı yönetimi mevcut yapı üzerinde radikal 
değişikliklerde yapmayarak aksine onu muhafaza çalışmıştı. Erzurum, 
Anadolu ile Kafkaslar, İran ve Trans-Kafkasya’nın bağlantısı konu-
munda olmasından dolayı uluslararası ticaret merkezleri arasında yer 
almakla birlikte askerî ehemmiyetine binaen üs olarak kullanılmaktaydı5. 
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Resim 1: XVI. Yüzyılda Erzurum Şehri6

Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Erzurum’daki Ermeni mevcudiyetini 
tespit edebilmek gayesiyle resmi kayıtlar hükmündeki tahrir kayıtlarına 
bakıldı. 1520 tarihli ilk tahrir defterinde Erzuru şehri, “hâli ve harab 
olmağın timara virülmeyüb dâhil-i muhasebe değildir” şeklinde tanım-
lanmıştı7. Bu bilgiden hareketle şehirde meskûn herhangi bir nüfusun 
olmadığı kanaati hâsıl oldu. Fakat şehirde kayıtlı on iki mahalle ve 15 
000 akçe gelir olması8 az da olsa belirli miktarda nüfusun varlığına işaret 
etmekteydi. Bu ilk sayımda nüfus unsurları arasında Ermenilerin oldu-
ğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanmadı. İlk sayımdan yaklaşık olarak 
yirmi yıl sonra yapılan ikinci sayım yapıldı. 1540’daki tahrir sayımında 
şehirde 27 mahallede vergi ödemekle mükellef toplam 76 Müslüman 
hâne vardı. Dolayısıyla yirmi yıllık süre zarfında yavaşta olsa iskân söz 
konusu olmuştu. Ancak bu tahrir sayımında da önceki gibi Ermenilerin 
mevcut olduklarına dair herhangi bir bilgiye tesadüf olunmadı9.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Doğu’da yeni yapılanma içe-
risinde olan Osmanlılar, muhtemel bir Safevî saldırısının ana hedef-
lerinden olan Erzurum’u tahkim etmeye çalıştılar10. Erzurum’un 
imar ve iskânına yönelik hummalı çalışmalar XVI. yüzyılın ortalarına 
doğru dikkat çekici boyuttadır11. Öyleki 1540 yılında yapılan sayım-
dan yaklaşık elli yıl sonra yapılan sayımda ciddi manada bir büyüme 
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görülmektedir12. Bu artış özellikle nüfus bağlamındadır13. Tahrir sayımı 
sonucunda vergi mükellefi olarak 548 nefer kayıtlı olup bunların 186’sı 
Müslüman, 362’si ise zimmîydi14. Araştırmacılar arasında gerek hane 
ve gerekse nefer olarak kaydedilenlerin kaç kişiden oluştukları konu-
sunda mutabakat yoktur. Bundan ötürü, şehir ve kırsal kesime ait nüfu-
sun belirlenmesi halen tartışma konusudur. Bir hanede vergi mükellefi 
erkek nüfusun haricindekilerin yazılmaması ve bölgelerarası farklılıklar, 
nüfus sayısı için birtakım tahminlerin doğmasına yol açmıştır. Bu var-
sayımlar içerisinde genelde kabul edilen görüş, bir hanenin beş kişiden 
meydana geldiğiydi. Bu kanatten hareketle; 1591’de Erzurum şehrinde 
nüfus, 548 x 5 = 2 740 idi. Vergi veren nüfusun yanında vergiden muaf 
olanlar da göz önüne alındığında şehir nüfusu, muhtemelen 3 000 – 3 
500 civarındaydı15.

1591 tarihli tahrir defterinde vergi ödemekle mükellef 362 nefer 
Gayr-i Müslim kaydedilmişse16 de yapılan incelemeler neticesinde 325 
neferin olduğu belirlenmiştir. Zimmîyan olarak tanımlanan Gayr-i 
Müslimlerin etnik kimliklerine dair herhangi bir malumat yoktur. Ancak 
Gayr-i Müslim isimlerinin hemen hemen hepsi Ermenilerin kullan-
dıkları isimlerdir.17 İsimler arasında Agob, Aleksanos, Arutin, Avek, 
Bağdasar, Bedros, Bunyad, Haçik, Karabed, Kirkor, Ovannes, Semavin, 
Serkis ve Toros gibi Ermeni isimlerinin yanı sıra Ağ Baba, Babacan, 
Hüdaverdi, İskender, Karaca Karaman, Kaya Şah ve Murad gibi Türkçe 
isimler de dikkat çekmektedir18. Şehirde meskûn Ermenilerin nüfusla-
rını tespit için “5 sayısı” itibara alındığında, 362 x 5 = 1 810 sonucuna 
ulaşıldı. Ancak tetkikler sonucunda 37 hâne eksik olduğu göz önüne 
alındığında, 325 x 5 = 1 625 rakamı elde edildi. Klasik görüşe göre yapı-
lan bu değerlendirme sonucunda Erzurum şehrindeki Ermeni nüfusu; 
1 600 – 2 000 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Osmanlı hâkimiyetinin başlangıç evresinde 1520 ile 1540 yılları 
arasında şehir nüfusunun oldukça az olmasına karşılık, yüzyılın son-
larına doğru özellikle Ermeni nüfusu açısından hızlı bir şekilde artış 
gözlenmektedir. Öyleki nüfusun yaklaşık on kat artığına işaret edilmek-
tedir19. Yaklaşık 50 yıllık bir zaman zarfında şehirdeki Ermeni nüfu-
sunun nasıl oluştuğuna ve arttığına dair kaynaklarda bilgi olmamasına 
karşın bunların göçlerle geldikleri tahmin edilmektedir20. Nitekim XVI. 
yüzyılda Doğu Anadolu’nun Osmanlı hâkimiyetine geçmesinden sonra 
kırsal kesimde yaşayan Gayr-i Müslim halk, şehirlere göç etmiştir21. 



PROF. DR. BİLGEHAN PAMUK216

Muhtemelen Erzurum şehrindeki nüfus artışı da benzer bir durum arz 
etmektedir.

XVII. yüzyılda Erzurum şehrinin demografik yapısının dahası 
şehirde meskûn Ermeni nüfusunun belirlenmesi açısından avârız ve 
cizye defterlerinden istifade edildi22. Bu noktada belirtilmesi gereken bir 
husus ise Gayr-i Müslimlerin etnik kimliklerine dair arşiv kayıtlarında 
tatmin edici ölçüde verilerin olmaması araştırma sırasında karşılaşılan 
en önemli problemlerdendi. Sorunu kısmen de olsa çözebilmek için 
hem avarız hem de cizye defterindeki Gayr-i Müslim isimleri tek tek 
incelendi. İncelemeler neticesinde belirlenen isimlerin hemen hemen 
hepsinin Ermenilere ait olduğu anlaşıldı. Resmî kayıtlardan elde edi-
len bilgiler, diğer kaynaklarla karşılaştırıldı. Özellikle dönemin seyyah-
larına ait eserlerden Ermenilerin Erzurum şehrinde mevcut oldukları 
anlaşıldı23. Keza Evliya Çelebi, Ermenilere ait yedi mahallenin oldu-
ğunu belirttiği24 gibi Tournefort 6 000 civarında Ermeni nüfusundan 
bahsetmektedir25.

1642 yılında Erzurum Şehri’nde meskûn Gayr-i Müslimler arasında; 
Abraham, Adis, Ador, Agob, Ahsador, Aleksan, Andernas, Andon, 
Arakil, Arslan, Arto, Arutin, Aslan, Asnik, Avadis, Avak, Avid, Azad, 
Bağdasar, Bali, Bedros, Bogos, Budak, Davit, Elis, Gaspar, Gevher, 
Gukas, Haçadur, Haçik, Hırand, İskender, Kara oğlan, Karabed, 
Karagöz, Karahan, Kazzaz, Kevork, Kirakos, Kirkor, Magar, Manok, 
Mardiros, Margirid, Melek, Melkon, Maryam, Mıgırdiç, Mihnar, 
Minas, Minasyan, Movses, Murad, Orhan, Ovannes, Sahak, Sefer, 
Semavin, Serkis, Simon, Sinan, Susan, Şah Beği, Şahbaz, Tavit, Toros, 
Vartan, Varteres gibi Ermeni isimleri mevcuttu26. Önceki sayımda 
olduğu gibi bu sayımda da Türkçe isim taşıyan Ermeniler vardı. Avârız 
vergisi ödemekle mükellef 335 hânenin yanı sıra ‘amel-mânde, fakir, 
kimsesiz, âmâ pir-i fanî ve muhtelif hizmetlerinden dolayı muaf 74 
hâne ki toplam 409 Ermeni hâne bulunmaktaydı27. Şehir geneli için 
%18,3’lik bir paya sahip olan Ermenilerin nüfus mevcudu; 409 x 5 = 
2 045 olması muhtemeldi. Yaklaşık bir yıl sonraki avârız icmal defte-
rinde ise Gayr-i Müslimlerden sadece vergi ödemeye mükellef 262 hâne 
bulunmaktaydı28. Bu bilgiler ışığında şehirdeki Ermeni nüfusunun 2 
000 civarında olduğu söylebilirdi. 

Gayr-i Müslim halkın tespit edilmesinde mufassal cizye defterleri bir 
diğer önemli kaynaktı29. Gayr-i Müslim tebaanın askerî hizmetlerine 
karşılık, sağlam erkek nüfustan alınan cizye vergilerinin kaydedildiği 
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defterlerdi30. Cizye vergisi ödemekle yükümlü olanlar, belirli bir gelir 
düzeyine sahiptiler. Rahipler, çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ve bedensel 
özürlüler, kanun gereğince vergiden muaflardı31. Ayrıca kamu hizme-
tinde istihdam edilenler de muaf zümresi içinde yer alırlardı32.

1643 tarihli Erzurum’un mufassal cizye defterinde; Abraham, 
Agob, Agobyan, Ahsador, Aleksan, Andernas, Andon, Arakil, Arslan, 
Arto, Arutin, Ashan, Avadis, Avedik, Avak, Aydın, Babacan, Baben, 
Bağdasar, Bali, Bedros, Bogos, Bozan, Budak, Davit, Gaspar, Gukas, 
Haçadur, Haçik, Hagob, Hırand, Hümahan, İskender, Karabed, Kara 
oğlan, Karagöz, Karahan, Karaman, Kazzaz, Kevork, Kirakos, Kirkor, 
Levon, Manok, Mardiros, Melkon, Mesih, Mıgırdiç, Mihnar, Minas, 
Minasyan, Movses, Murad, Muradyan, Orhan, Ovannes, Sahak, Sanos, 
Sefer, Seferyan, Semavin, Serkis, Simon, Sinan, Tavit, Tomas, Toros, 
Vartan, Varteres gibi Ermeni isimleri kayıtlıydı33. Gayr-i Müslimler 
arasında Türkçe isim taşıyanlar da dikkat çekmektedir.

Tablo 1: 1642 Yılında Şehir Nüfusun Mahallelere Dağılımı

Mahalleler Müslümanlar Gayr-i Müslimler Toplam

Ali Paşa 162 - 162

Ayas Paşa 8 - 8

Cami-i Kebir 405 1 406

Cedid 52 32 84

Çukur - - -

Darağacı 237 18 255

Dönükler 50 - 50

El-Hâc İlyas 35 - 35

Gez 10 28 38

Gürcü Kapı - 224 224

Hasan-ı Basrî 99 - 99

İskender Paşa 102 70 172

Kara Kenise 28 - 28

Kazan Big 66 - 66

Kul-oğlu 39 - 39

Mehdi Baba 154 2 156

Mirza Mehmed 50 - 50

Mumcu 56 20 76
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Murad Paşa 209 14 223

Sultan Melik 62 - 62

Toplam 1 824 409 2 233

Tahmini Nüfus(Hx5) 9 120 2 045 11 165

1643 yılında sayımın bitiminden hemen sonra Erzurum’da veba 
salgını çıktı. Vatandaşlarının güç durumda kaldığını gören hükümet, 
mağduriyetin önlenmesi için yeni sayım yapılmasına karar verdi34. Veba 
salgından önce Erzurum şehrinde 604 nefer var iken salgından sonra 
nefer sayısı 544’e düşmüştü. Bu arada muhtelif hizmetlerinden ötürü 
cizye hesabına dâhil edilmeyenler de vardı. Bu unsurlar da göz önüne 
alındığında toplam nefer sayısı 574 idi35. Buna göre; nüfus mevcudunun 
574 x 5 = 2 870 olması muhtemeldi. 

Erzurum’da vebanın etkisi ilerleyen yıllarda da görüldü. 1645 
yılında Gayr-i Müslim ahalinin çoğunluğunun vebadan dolayı öldüğü 
ve geri kalanların ise cizye ödemeye kudretleri olmadığı için yeni bir 
cizye yoklaması istendi36. Vatandaşın talebini yerinde bulan Osmanlı 
idaresi,1648’de yeniden cizye sayımı yaptırdı. Buna göre cizye ödeyen 
500 nefer ve muaflar ise 15 neferdi37. Anlaşılacağı üzere salgın nedeniyle 
Gayr-i Müslim mevcudunda düşüş yaşanmıştı. Bu tarihteki nüfusun 
515 x 5 = 2 575 olması muhtemeldi. Keza Erzurum’da meskûn Rahip 
Hakop, 1662’de şehirde 2 000 civarında Ermeninin olduğuna işaret 
etmektedir38.

XVIII. yüzyılın başlarındaki 1701 yılında Erzurum şehri’nde 6 000 
Ermeninin olduğu iddia edilmişti39. Ancak 1691–1692 yılına ait resmî 
kayıtlarda, 4 000 civarında Gayr-i Müslim bulunduğu yer almaktaydı. 
Yaklaşık on yıl gibi bir sürede nüfus artışının bu denli olması zor gözük-
mektedir. Dolayısıyla batılı gezginlerin verdiği nüfus bilgilerine ihtiyatla 
bakılmalıdır.40 Batılı gezginler, umumiyetle Gayr-i Müslim toplum içe-
risinde kaldıklarından bunlara dair verdikleri nüfus miktarları abartılı 
rakamları içermektedir.
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Tablo 2: XVII. Yüzyılın Ortalarında Ermeni Nüfusunun Mahallelere Dağılımı

Mahalleler Nefer Muaf Nefer Toplam Nefer Nx5

Ayas Paşa 63 6 69 345

Çukur 65 1 66 330

Darağacı 36 - 36 180

Gez 13 - 13 65

Gürcü Kapı 182 5 187 935

İskender Paşa 86 4 90 450

Kara Kenise 70 1 71 355

Mumcu 29 - 29 145

Diğer - 13 13 65

Toplam 544 30 574 2 870

Osmanlılar, Ermenilere karşı ilk andan itibaren engin bir hoşgörüyle 
yaklaşmışlardı41. Fatih Sultan Mehmed dinî vecibelerini yerine geti-
rebilmeleri için Ermenilere bir takım imtiyazlar vermiş ve Bursa’dan 
Ermeni Piskoposu Hovakim İstanbul’a getirterek Ermeni Patrikliği’nin 
teşekkül etmişti42. Yavuz Sultan Selim, Kudüs’ü hâkimiyeti altına 
Ermenilere karşı engin bir hoşgörü ile yaklaşmış ve Kamame kilisesinde 
ibadet edebilmeleri için ferman vermişti43. Osmanlıların kendi idare-
leri altında yaşayan azınlıklara karşı hoşgörüsü, insanların vicdan hür-
riyetlerine karşı duydukları saygının açık bir göstergesiydi. Aynı tutum, 
Erzurum’daki Ermeniler içinde geçerliydi. Kiliselerinin düzeni, devlet 
güvencesi altındaydı. Din adamları bizzat padişahın beratı ile atanırdı. 
İbadetlerini yerine getirebilmeleri noktasında azami gayret gösteri-
lirdi44. Vefat eden veya başka bir nedenle görevini yerine getirmeyenlerin 
yerine hemen bir başkası atanırdı. 1692 yılında Müdürge manastırının 
murahhasının yerine Aharon adındaki Ermeni, tayin edildi45. 

Erzurum şehrinde ikamet eden Ermenilerle ilgili olarak herhangi 
bir kısıtlamaya gidilmemiştir. İstedikleri takdirde sadece kendilerinin 
meskûn oldukları mahallelerde hayatlarını idâme ettirebildikleri gibi 
Türklerle beraber aynı mahallelerde yaşamışlardı. Şehir hayatındaki 
etkileri yadsınamayacak ölçüde olan Ermenilerin kiliseleri ve kiliseye ait 
mekânları özel statüye tabiydi. Mülk olarak tasarruf ettikleri toprakları 
ve binaları vardı46. Şehirde Ermenilere ait kiliseler, Erzincan-kapı varo-
şunda ve Gürcü-kapı mahallesindeydi47. İskender Paşa ve Gürcü-kapı 
mahallelerinde, kiliselere ait haneler bulunmaktaydı48. Kara kenise/kilise 
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adında mahalle olmasına karşılık, kilisenin olduğu ve ibadet yapıldığına 
dair herhangi bir bilgi yoktu.49 İbadetlerini yerine getirmek için kiliseye 
giden Ermenilerden hali vakti yerinde olanlar mavi çuka giyerken orta 
halliler şal kebe kuşanırlardı50.

Resim 2: XVIII. Yüzyılın Başlarında Erzurum Şehri51

Osmanlı idaresi altında Ermeniler ibadetlerini rahat bir şekilde 
yerine getirseler de zaman zaman birtakım sorunlar yaşanmıştı. Bu bağ-
lamda 1629 yılında Erzurum şehrindeki Saint-Etienne kilisesinin faa-
liyete geçmesi sorun teşkil etmişti. Erzurum gümrük mültezimi Sanos 
Çelebi’nin gayretleri neticesinde atıl halde bulunan kilise kullanılmaya 
başlanmıştı. Kilisenin faaliyete geçişi gerek Erzurum’da ve gerekse 
İstanbul’da büyük bir sansasyona sebep olmuştu. Eskiden cami olan bir 
yapının kilise olamayacağından Osmanlı idaresi binanın kullanılmasına 
müsaade etmeyerek bina yeniden camiye çevrilmişti52. Döneme tanık-
lık eden Rahip Hakop tarafından dramatik bir şekilde anlatılan hadise, 
resmî kayıtlara da yansımıştı. Erzurum’da Kanunî Sultan Süleyman 
tarafından yaptırılan cami, zamanla harap hale gelmiş ve bu durum-
dan istifade eden zimmî tâife (Ermeni) tarafından kiliseye çevrilmişti. 
Böyle bir oldu-bittiye karşı hoşgörülü yaklaşılamayacağından binanın 
eski haline getirilmesine karar verilmişti53. Hakop’un iddia ettiği kilise, 
aslında XVI. yüzyıldan beri hizmet veren bir camiydi. Ancak yeterli 
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bilgi olmamakla birlikte caminin önceden kilise olması da muhte-
meldi. Her ne kadar Etienne kilisesi olduğu iddia edilen bina, Gayr-i 
Müslim ibadetine kapatıldıysa da Ermeniler ibadetlerini şehirdeki diğer 
kiliselerde yerine getirmişlerdi. Nitekim 1692 yılında Philippe Avril, 
şehirdeki Ermeni kiliselerinden gıptayla bahsetmekteydi54. Özellikle 
“Miaban Sourb Astwadzadzin” Ermenilerin ibadet için tercih ettikleri 
kiliselerindendi55.

Osmanlı toplumunda Ermeniler, devletin koruyuculuğu altında rahat 
bir şekilde yaşarlardı. Can, mal, ırz, namus ve din güvenceleri sağla-
nırdı56. Diğer Osmanlı vatandaşları gibi Ermeniler de devlete ödemekle 
mükellef sair vergileri ekonomik güçleriyle bağlantılı olarak verirlerdi. 
Ekonomik durumu yetersiz ya da düşük olanlar, iş göremeyenler, çalış-
maya kudreti olmayanlar, kimsesizler, dul kadınlar, yetimler, öksüzler, 
yaşlılar, körler, kâr ve kisbe kadir olmayanlar ve vakıf meskenlerinde ika-
met edenlere vergi muafiyeti tanınırdı57. Kamusal alanda hizmet gören 
Ermeniler, birtakım mükellefiyetlerden muaf tutulurlardı. Erzurum 
şehrindeki kalenin, Abdurrahman Gazi ve Ebû İshak Kazerûnî 
Hazretleri’ne ait türbelerin, Ayas Paşa Camii ve Yeni Camii gibi sair 
çeşmelerin ve su yollarının tamir ve bakımı gibi hizmetleri Ermeniler 
üstlenmişlerdi58.
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Resim 3: Ermeni Kilisesinin El Çizimi59

Erzurum kalesinin bakım işlerini yerine getirenler Çukur mahal-
lesinden Asador ile Ayas Paşa mahallesinden Arslan adındaki 
Ermenilerdi60. Darağacı mahallesinden Han Azer adlı zimmî ise Tebriz 
kapısındaki süprüntünün kaleye zarar vermeden dışarı çıkarılmasından 
sorumluydu61. Gürcü-kapı mahallesinde meskûn Haçador “iç kal‘a ve 
iç kal‘adan tevzi‘ olan çeşmelerin cümlesine su yolcı ta‘yîn olmağla”62 
oldukça ehemmiyetli bir görevi yerine getirmekteydi. “Erzurumda 
asûde ve medfun olan kûtbu’l-arifin ve umdetü’l-vasilin meşhur afâk-ı 
Hazret-i Ebu İshak kuddise’s-sırruhu’l-‘aziz hazretlerinin künbed-i 
şerîflerinin ta’mir ve meremmetine ve kanâdil ve revgân baha virmek 
için cizye ve avârız ve sâir tekâlifden muâf olmak üzere emr-i şerîf-
i alişân ile ta‘yîn olan zimmîlerdir”63 şeklindeki ifaden de anlaşılacağı 
üzere Müslümanlar açısından dinî öneme sahip mekânların bakımı ve 
ihtiyaç duyulan gereksinimleri Ermeniler tarafından karşılanmaktaydı. 
Şehrin manevi değerlerinden Ebû İshak Kazerûnî ve Abdurrahman 
Gazi Hazretleri’ne ait türbelerinin tamir, onarım ve sair ihtiyaçlarının 
karşılanması işleri onlara havale edilmişti64. Evliya Çelebi, XVII. yüzyı-
lın ortalarında Ermenilerle ilgili ilginç bir menkibeden bahsetmektedir. 
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Abaza Mehmed Paşa İsyanı sırasında askerlerden saklanan Ermeni kızı, 
Ebû İshak Kazerûnî Hazretleri’nin yüzü suyu hürmetine kurtulması 
için dua eder. Böylelikle kız hemen sakallı bir pir-i faniye dönüşür ve 
askerlerden kurtulur. Akabinde Müslüman olarak Ebû İshak Kazerûnî 
Hazretleri’nin türbedarı olur. Evliya Çelebi, türbedar olan bu hatun ile 
görüştüğünü ifade etmektedir65.

Erzurum şehri’nde ahalinin huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması 
için gereken ihtimam gösterilirdi. Şehirde çözümlenemeyen meseleler 
bizzat Divan-ı Hümayun’da görüşürülerek sonuca bağlanırdı. Hukukun 
uygulanması noktasında hiçbir surette ayırım yapılmazdı. Sorunlar, adil 
şekilde çözümlenerek kimsenin mağdur olmamasına dikkat edilirdi. 
Halklı oldukları hususlarda da sonuna kadar savunulurlardı. XVII. yüz-
yılın başlarında Simon’un kızı Eleni, Gürcistan’dan İstanbul’a giderken 
askerî sınıf üyelerinin taciziyle karşılaştı. Erzurum-Çıldır arasındaki 
olaydan sonra Eleni ve refakatindekilerin rahatsız edilmemesi ve serbest 
bir şekilde yollarına devam etmeleri yönünde emir verildi66. Celâli isyan-
larının Erzurum ve civarda etkisini hissettirdiği dönemlerde67 bu soru-
nun ortadan kaldırılması yönünde birtakım teşebbüsler oldu. Hükümet, 
zorbaların yakalanarak haklarında gelinmesini, halktan alınan paralar 
ile malların sahiplerine iade edilmesini ve düzenin tekrar sağlanmasına 
çalıştı68. Bu gailede mağdur şehir ahalisi kader birliği yapmış olmalıdır69. 
Erzurum şehri, sadece Celâli ya da eşkıyadan ötürü sıkıntı yaşamadı. 
Zaman zaman resmî görevlilerden kaynaklanan problemler de ortaya 
çıktı. Merkezî otoritenin gevşediği anlarda yetkilerini kötüye kullanma 
eğilimi sergileyen görevliler, ayrım yapmaksızın reayadan gayr-i meşru 
vergi talep ederek ciddi mağduriyete yol açtılar70. Bu durum karşısında 
adaletnâmeler gönderilerek kanuna aykırı hareket edilmenin önüne 
geçilmeye çalışıldı71. Maalesef bu tür davranışlar zaman içerisinde 
devam etti72. 

Ermeniler Osmanlı idaresi altında rahat bir şekilde yaşadıklarını 
hatta kendileri gibi Hıristiyan olan topluluklar tarafından zulümlere 
uğratıldıklarını açıkça ifade etmekteydiler73. Keza Türk idaresinin tavrı 
da bu iddiayı destekler mahiyettedir. 1645 yılında Ermeni tüccar Serkis, 
Erzurum’a gelirken yolda 1 500 kuruşu çalınır. Serkis, hırsızların yaka-
lanması ve parasının bulunması için mahkemeye müracaat eder. Hatta 
Erzurum subaşısının ve adamlarının parayı çaldığına dair iddiada bulu-
nur. Ancak zanlılar büyük bir nüfuz sahip olduklarından Serkis hak-
kını aramak için Divân-ı Hümâyun’a müracaat eder. Neticede Serkis’in 
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parasının bulunması ve hırsızlar hakkında gerekenin yapılması, mahalli 
yetkililere kesin bir şekilde bildirilir74.

Ermeni topluluğundan herhangi bir kimse haksız bir davranış ile 
karşılaştıklarında ki bu resmî görevliler dahi olsa özgürce haklarını ara-
yabilirdi. 1675 yılında Hırand adlı Ermeni, Kıği sancakbeyi Musa’ya 
180 000 akçe borç verdi. Ancak Musa Bey, borcunu ödemedi. Bunun 
üzerine Hırand hemen Divân-ı Hümâyun’a müracaat ederek Musa 
Bey’i şikâyet etti. Yapılan görüşme neticesinde Hırand’ın hakkının alın-
ması gerekli mercilere iletildi75.

1615 yılındaki boşanma hadisesinde, Osmanlı idaresinin ayrımcılık 
yapmayan tutumu bariz bir şekilde görülmektedir. Şehir sakinlerinden 
İbrahim, Aline ismindeki 12 yaşındaki Ermeni bir kızla nikâhlandı ve 
kızın ailesine 2 000 akçe başlık parası ödedi. Fakat nikâhtan sonra kızın 
baliğ olmadığı ortaya çıktığından evlilik geçerliliğini kaybetti. Bunun 
kasıtlı olarak yapıldığını düşünen İbrahim, meseleyi yargıya intikal 
ettirdi. İbrahim’in başvurusunu değerlendiren kadı, nikâhın uygun 
olmadığına dair hüküm verdi. Bu karardan hoşnut olmayan İbrahim, 
Divân-ı Hümâyun’a müracaatta bulundu. Yapılan müzakereler sonu-
cunda, Aline ile İbrahim’in evliliklerinin geçerli olmadığına yönünde 
karar verildi76. Ermeni tebanın mağdur edilmemesine özen gösterildiği 
gibi onlardan ötürü de kimsenin sıkıntı çekmemesine dikkat edilirdi. 
Hace Zadik adlı Ermeni, Erzurum beylerbeyi Nasuh Paşa’nın kâtibi 
olduğu iddiasıyla on yük kumaşın gümrük vergisini ödemedi. Bu durum 
Erzurum kalesi muhafızlarına ocaklık olarak tahsis edilen gümrüğü 
zarar verdiğinden mesele Divân-ı Hümâyun’a taşındı ve Zadik’in ver-
giyi ödemesine hüküm verildi77.

Gayr-i Müslimler, dinî farklılıklarının dışında herhangi bir ayrıma 
tabi değillerdi. Rahatça yaşam süren Ermeni ahali arasında önemli 
görevlere sahip olanlar vardı. Bu bağlamda gerek Polonyalı Simeon ve 
gerekse Rahip Hakop, kayda değer bilgiler vermektedir78. Her iki yazara 
göre; Ermeni Sanos, Erzurum’da mühim nüfuza sahip bir mültezimdi. 
Karagöz ailesinin fertlerinden Sanos hakkında devrin resmî kayıtlarında 
da birtakım bilgiler mevcuttu. Sanos, 1621 yılında Erzurum hazinesi 
bağlı Gümüşhane madenleri ve darphanesi mültezimiydi79. Erzurum 
beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa’nın isyan ederek gelir kaynaklarını doğ-
rudan kendi denetimine almasından dolayı Halep’e gitmek durumunda 
kalmıştı80. İsyanın sona ermesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını81 
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müteakip Sanos, 1628-1629’da Vezir-i azam Hüsrev Paşa tarafından 
Halep’ten getirilerek Erzurum gümrüğünün mültezimi oldu82.

Padişahın iltifatına dahi nail olan Sanos, şehirde büyük bir nüfuz 
kazandı. 1631 ile 1638 yılları arasında gümrük mukataalarını işletti83. 
Uzun yıllar mukataaları tasarruf eden Sanos’un şehrin sayılı zenginle-
rindendi. Sanos’un o denli nüfuzu vardı ki 1635–1638 yılları arasın-
daki Osmanlı-Safevî savaşlarında esir düşen Ermenilerin kurtarılmasını 
sağladı84. Keza, şehir merkezinde harap binayı satın alarak kilise haline 
getirdi ve ibadete açtırdı85. Zaman içerisinde Sanos’un yerini kardeşi 
Bedros aldı86. Bedros, gümrük mukataası ve ona bağlı diğer mukataala-
rın tasarruf hakkını elinde bulundurdu. 1643’den 1650’ye kadar gümrük 
mukataası mültezimliğini kesintili de olsa Bedros yürüttü87. 

Erzurum; jeopolitik ve coğrafî konumu ticaretin canlı bir şekilde 
yapıldığı bir merkezdi88. Ermeniler, şehrin ticaret hayatında aktif olarak 
yer alırlardı. Uluslararası ticaret kapsamında Ermeni tüccar, Gürcü-kapı 
mahallesi’nde faaliyet gösterirdi89. Erzurum’daki Ermeniler, ticarî faa-
liyetlerin yanı sıra sınaî etkinliklerde de bulunurlardı. Ahi teşkilatının 
prensipleri üzerine tesis edilen esnaf örgütlenmesine dâhil edilmişlerdi. 
Ermeniler, geleneksel anlayış içerisinde örgütlenen90 esnaf teşkilatına 
dışlanmadıkları gibi görev dahi verilmişti. 1642 yılında lonca teşkila-
tında şeyh veya kethüdadan sonra en yetkili görevli pozisyonundaki 
yiğitbaşı Ovannes adındaki Ermeni olup Gürcü-kapı mahallesinde ika-
met etmekteydi91. Çarşıda herhangi bir hırsızlık olayına karşı esnaf tara-
fından istihdam edilen “pasban” Serkis ve Agop adındaki Ermenilerdi92.

Erzurum şehrinde aynı meslek koluna mensup olan Türkler ve 
Ermeniler birlikte faaliyet göstermişlerdi. 1642 yılında doksan bir iş 
kolunun olduğu şehirde 212 Gayr-i Müslim hâne meslek mensubuydu93. 
Gayr-i Müslim esnaf daha ziyade deri ve dokuma sanayinde etkindiler. 
1642’de avârız ödeyen 212 hâne Gayr-i Müslim esnaf olmasına rağmen, 
1643’de cizye ödeyen 132 hâne vardı94. Avârız ve cizye vergisini ödeye-
meyecek durumdaki meslek sahipleri de vardı. Bilindiği üzere muafiyet 
verilmesindeki en önemli etkenlerden birisi ekonomik gelir düzeyiydi. 
Yeterli ölçüde kâr elde edemeyen ve ekonomik durumu yetersiz olan 
meslek sahiplerine muafiyet verilirdi95. Muafiyet uygulamasından diğer 
Osmanlı vatandaşları gibi Ermeniler de yararlanmışlardı96.
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Tablo 4: XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehri’ndeki Ermeni Esnafın Dağılımı

Meslek Mevcut Meslek Mevcut

Attar 1 Hallaç 1

Bakkal 4 Hasırcı 1

Bazirgan 1 Kassâb 8

Bennâ 1 Katırcı 2

Berber 1 Kavukçu 6

Bezzâz 6 Kazâncı 11

Bostancı 1 Kazzâz/İpekçi 5

Boyacı 1 Kılınçcı 1

Bozacı 2 Kirişçi 1

Börekçi 1 Kitabçı 1

Çadırcı 3 Kuyumcu / Zerger 8

Çerçi 2 Kürekçi 11

Çilingir 1 Kürkçü 8

Çullah 1 Meyhâneci 4

Debbağ 35 Mumcu 1

Değirmenci 4 Mutaf 3

Demirci 6 Nalband 5

Dellâl 5 Rençber 1

Derzi/Hayyât 12 Sazcı 1

Dülger 1 Semerci 16

Ekinci 13 Sucu 1

Eskici 1 Taşçı 1

Etmekçi/Habbâz 3 Tüccar 3

Haffaf 9 Yüncü 1

Toplam 212

Sonuç olarak Erzurum Şehri’ndeki Ermeni toplumu, XVI. ve XVII. 
yüzyıllarda uyum ve huzur içerisinde yaşamışlardı. Günlük hayatta dinî 
farklılıklarının dışında herhangi bir ayrıma tutulmamışlardı. İlerleyen 
dönem içerisinde Millet-i sadıka olarak tanımlanan Ermeniler, Türk 
gelenek ve göreneklerini o denli benimsemişlerdi ki yabancılar tara-
fından Hıristiyan Türkler olarak kabul görmüşlerdi. Şehir yaşantı-
sında Ermenilere ciddi sorumluluklar verilmişti. Erzurum kalesi başta 
olmak üzere Müslümanlarca kutsal sayılan türbelerin bakımlarını ve 
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onarımlarını üstlenmişler, su-yollarının düzenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamışlardı. Ticarî hayatta Türklerle birlikte dayanışma içerisinde faa-
liyet göstermişlerdi. Esnaf örgütlenmesine dâhil edildikleri gibi çarşı-
larda güvenliğin sağlanması noktasında sorumluluk almışlardı. Mevcut 
idare, kimi zaman Ermeni vatandaşlarına müracaat etmekten çekinme-
mişti. Nitekim Abaza Mehmed Paşa isyanın sona erdirilmesi müteakip 
Erzurum gümrüğünü verimli bir şekilde işletmesi için Sanos, Halep’ten 
getirtilmişti. Sanos, kısa sürede gümrüğü dinamik bir hale getirmiş ve 
gelir durumunda %100’lük bir artış gerçekleştirmişti. Ermenileri, dev-
rin siyasî ve sosyal hadiselerinden etkilenmişlerdi. Mevcut yönetim, bir 
tarafı diğer tarafa yeğ tutmadığı gibi ihtiyacı noktasında gerekli desteği 
vermişti. XVII. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan veba salgınında 
daha ziyade Ermeniler etkilendiğinden vergi ödemeleri konusunda 
gerekli kolaylık gösterilmişti. Netice itibariyle Ermeniler, Türk idaresi 
altında uyumlu bir şekilde yaşam sürmüşlerdi.


