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I

Ermeni sorunu, sorunun tarafları olan Türklerle Ermeniler tarafından 
değil, dönemin Avrupa büyük devletleri tarafından, XIX. yüzyılın son 
çeyreğinde yaratılmış bir yapay sorundur. Bu nedenle Ermeni soru-
nunun, sorun değil, bir konu olarak ele alınması gerekir. Çünkü bilim 
adamları tarafından arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan araştırma-
larda, Ermeniler, yüzyıllar boyu Osmanlı Devlet idaresinde, üst düzey 
sorumluluklar üstlenmişler, Anadolu’nun köylerinde, kasabalarında çift-
çilik, mahallî endüstri ve küçük çapta ticaretle uğraşmışlar; şehirlerde ise 
iç ve dış ticaret, sarraflık, bankerlik ve müteahhitlik gibi işler yapmışlar, 
engin bir hoşgörü ve tolerans içinde eşit yurttaşlar olarak huzur içinde 
yaşamışlardır. 

Ermeni yazarlardan Sarafyan’a göre, 1064-65 yılında Ani’den göç 
eden Ermenilerden bazıları ve Erzurum’dan küçük bir grup Ayntâb’a1 
yerleşmiş ve bu tarihten sonra zaman zaman buraya göçler devam 
etmiştir. Hatta 1914 yılından hemen önce birçok Ermeni girişimci, 
Arapgir, Sason, Talas, Diyarbekir, Maraş, Kilis gibi şehirlerden ve 
İran’dan Ayntâb’a göç etmişler ve kentin Ermeni nüfusunun seviyesini 
yükseltmişlerdir2. 

Arşiv kaynaklarına dayanarak yapılan araştırmalarda, kentteki 
Ermeni nüfusu ile ilgili tespit edebildiğimiz ilk verilere göre Ermeniler, 
1536(Hicri 943) yılında, toplam nüfusun %1,3’ünü3, 1575(H.982) 
yılında, %2,7’sini4, 1892-1914 yılları arasında ise, %16’sını oluşturmuştur5. 
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Mesrob K. Krikorian, Patrikhane kayıtlarına dayanarak 1908 yılında 
Ayntâb ve Kilis’teki Ermeni nüfusunu 35.000 olarak göstermektedir6. 
Oysa Patrikhane kayıtlarının güvenilir olmadığı Justin McCarty tara-
fından kanıtlanmıştır7. Ayntâb’taki Ermeni nüfusu hakkında Ermeni 
kaynaklarından yalan-yanlış, farklı ve çelişkili bilgiler verilmektedir. 
Yves Ternon’a göre, 1915 yılında “...70.000 nüfuslu Ayntâb’te, 32.000 
Ermeni yaşıyordu...”8 ve “...1-19 Ağustos 1915 arası Ayntâb’taki bütün 
Ermeni nüfus tahliye edilmişti...”9. Aynı yazara göre, 1916 yılı sonlarında 
Ayntâb’ta 45.000 Ermeni kalmıştı10. Sarafian, hiç bir kaynak gösterme-
den, 1914’te Ayntâb’ın nüfusunu yaklaşık 80,000, azınlığı oluşturan 
Ermeni nüfusunu ise 30,000 olarak, bunları da, Ermeni Protestanları 
4000, Katolikleri 400 ve geri kalanları, Ermeni ulusal apostolik (hava-
rilere ait) kilisesine bağlı olarak göstermektedir11. Yine Sarafian’a göre, 
1918 yılında Ayntâb’ın nüfusu 40,000’e düşmüştü ve bunun 18,000’i 
Ermeniydi12. Sıvazlıyan’a göre ise, 1 Nisan 1920’de Ayntâb’ta 10.000 
Ermeni bulunmaktaydı13.  Oysa, Shaw’ın arşiv kaynaklarına daya-
narak yaptığı araştırmada, 1914 yılında Ayntâb’ta 89.769 Müslüman, 
14.466 Ermeni yaşamaktadır14. Görüleceği üzere, Ermeni araştırıcıların 
genelde hiçbir kaynağa dayanmadan ileri sürdüğü rakamlar hem kendi 
aralarında, hem diğer araştırıcılarla, hem de Osmanlı arşivlerinin veri-
leriyle uyuşmamaktadır. Bu nedenle, Ermeni araştırıcıların Ayntâb’taki 
Ermeni nüfusuna ilişkin ileri sürdüğü rakamlar gerçekleri yansıtma-
maktadır ve dayanaksızdır.

XVIII. Yüzyıl seyyahlarından Richard Pococke göre, Ayntâb’daki 
Ermeniler Türkçe konuşuyorlardı. Ve de Halep’in aksine Ayntâb Şeriye 
Sicillerinin, yani Ayntâb’da mahkemenin dili de Türkçe idi15. Hasırcı 
zâde Mustafa Fehim’e göre de ahali Türkçe konuşup yazmaktaydı.16 
Yine Ermeni arşiv kaynaklarına göre, Fırat nehrinin yanındaki Cibin 
adlı köyde, yarı Hıristiyan yarı Müslüman büyük bir grup vardı. Hatta 
Ayntâb’da bile özellikle kadınlardan oluşan ve tatillerde Ermeni kilisele-
rine bağışta bulunup pederden ruhu için dua isteyen Hıristiyan Türkler 
vardı. Kuşkusuz, Ani kentinden ve Erzurum’dan 1064–1065 yılında 
Ayntâb’a göç eden gruplar, Hıristiyan Türklerdir.

Ayntâb’taki Ermeni tâifesi Sis Murahhasalığı’na* bağlı idi. Konu ile 
ilgili 18 Safer 1116/22 Haziran 1704 tarihli fermanda, Ayntâb ve Birecik 
kazalarında bulunan Ermeni tâifesine Bagos v. Bânî (Bogos v.Yânî)’nin 
murahhasa olduğu, murahhasalığı dâhilindeki papazların, âyinlerinin 
gereği dışında, nikah câiz olmayan Ermenilere nikah kıymamaları, 
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ölen Ermeni papazları ve diğer cemaatin kendi âyinleri gereği kilise-
leri fukarasına yaptıkları vasiyetlerine her ne nedenle olursa olsun kim-
senin müdahale etmemesi, kiliselere ait bağ, bahçe, tarla, manastır ve 
diğer eşyaların ait olanların tasarrufunda olması, nikâh ve benzeri adlar 
altında alınan murahhasalık vergilerinin alınmaması gibi daha önce de 
var olan uygulamalar yeniden vurgulanmıştır18.

Ayntâb’taki Ermeniler, önceki yüzyıllarda olduğu gibi, XVIII. yüz-
yılda da özgürce yaşamışlar ve dini vecibelerini yerine getirebilmiş-
lerdir. Osmanlı Devleti, Ermenilerin ibadet mekânlarının onarımı 
hususunda gereken hassasiyeti göstermiştir.  Şer’i mahkeme kayıtlarına 
göre, Ayntâb’taki Ermenilerin keşişinin ve cemaattan bazı kimselerin 
1704 yılında mahkemeye başvurarak kiliselerinin tamiri için izin iste-
meleri üzerine, mahkeme tarafından eski mimarbaşı üstad Osman, 
yeni mimarbaşı el-Hac Ebubekir ve yapı işlerinden anlayan esnaftan 
oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirmiş ve mahkeme, heyetin görüşü 
doğrultusunda kilisenin tamirine karar vermiştir19. Ermeniler, Hayik 
Zımmiyan mahallesindeki kiliselerinin tamiri için 1739 yılında yine 
başvuruda bulunmuşlardır. Mahkeme bu kez de, Mevlânâ el-Hac Hasan 
Efendi b. Mehmed Ağa, voyvoda el-Hac Mehmed Ağa tarafından 
çukadarı Receb b. el-Hac Ramazan ve şehirde mimar-ı hassa vekili olan 
es-Seyyid el-Hac Abdullah b. el-Hac Mehmed ile bina yapımıyla uğra-
şan kimselerden oluşan bir heyeti görevlendirmiş ve mahkeme heyetin 
görüşü doğrultusunda kilisenin tamir edilmesine karar vermiştir20. 

Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı güttüğü politikayı XIX. yüzyılda 
da aralıksız sürdürmüş ve Ayntâb’ta da uygulamıştır. Söz konusu uygu-
lamalarla ilgili olarak şu örnekler verilebilir:

“Karabet adlı bir rahibin, Ermeni tayfasının manastırlarına, ziyaret 
yerlerine gidiş gelişlerinde toprak bastı parasının alınmaması, rahibin 
kendi taifesinden sadaka alınmasına dokunulmaması (13 Rebi’ülevvel 
1244/23.09.1828”21, “Memleketteki Ermeni Kiliseleriyle devletin emir 
ve yasaklarını kendi cemaatlerine bildirmek için İstanbul Ermeni Patriği 
tarafından birer ikişer hatta üçer papaz gönderildiğinden ve bunlar sadaka 
ile geçindiklerinden, gönderildikleri yerlerde vergi mükellefleri içine 
sokulmalarıyla görevlendirildikleri yerlere rağbet etmedikleri bildirilmiş 
olduklarından bu gibilerin bağ ve bahçeleri, yetişmiş evlâtları dahi olsa 
kendilerinden vergi istenmemesi (21 Rebiülâhir 1250/27.08.1834)”22 
sağlanmış; “Ermeni cemaatinden Aşçı oğlu Serkavrak’ın vasiyeti üzere 
gelirinin tamamını Ermeni Millet Mektebi ve fukarasına ve kilisedeki 
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gümüş takımların satılarak bundan elde edilen para ve Ermeni hayır 
sahiplerinden sağlanan para ile yaptırılan dükkânların Kazaz Çarşısı, 
İshak Paşa oğlu Kadri beyin yaptırdığı çarşı ve Bıçakçı Pazarı ile çev-
rili altlı üstlü ahır ve sofaları bulunan Aziziye Hanı adı verilen han ve 
ayrıca bir kahvehane yaptırılarak hanın tamamı ve kahvehanenin geli-
rinin yarı hissesinin gelirinin Ermeni okulunun öğretmenlerine aylık 
olarak verilmesi, okul malzemelerine harcanması koşullarıyla vakfedil-
miştir (7 Rebiülevvel 1291/24.04.1874)”23. Yine “Ayntâb’da ticaretle 
uğraşan Nacar Ağa oğlu Senafilan, Orul köyündeki 33 parça Zeytinlik 
ve Hayırlığını, tüm gelirini Arapkir’de Meryem Ana Kilisesi yanında 
yapılan Senafilyan okulunun ihtiyaçlarına harcanmak üzere vakfetmiş-
tir (12 Receb 1298/09.06.1881)”24. 

Kaldı ki, Halep’te de, Hicrî 1226 [1811] yılında benzer uygulamalar 
görülmektedir: Gayr-ı Müslim Vakıflarından olan “Ermeni Fakirleri 
Vakfı”, “Ermeni Cemaatinin fakirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulmuş ve bu cümleden olarak fakirlerin her türlü ihtiyacı, özellikle 
avârız vergileri ve sıkışan cemaat üyelerine faizle borç para verilmiş-
tir. Bu vakfın Hicrî 1226 yılı bilânçosuna göre gelirler diğer vakıflarda 
olduğu gibi çeşitli ev ve dükkân gibi akarların kiralarından oluşmakta 
ve buna göre 357 kuruş tutmaktadır. Vakıf giderleri ise fakirlere yapı-
lan harcamalar, avârız vergileri ve tamirat masraflarından oluşmakta 
ve 396,75 kuruş tutmaktadır. Bu hesaba göre 39,75 kuruş eksi bakiye 
çıkmaktadır25.

Ne var ki, uluslararası çıkar çatışmalarının piyonu olarak kullanı-
lan ve “Şark Meselesi/Doğu Sorunu”nun ayrılmaz bir parçası olarak 
görülen Ermeniler, 1895 yılının Kasım ayına gelindiğinde, Osmanlı 
Devleti’nin diğer yörelerinde olduğu gibi, terörist faaliyetler yürütmek 
üzere Ayntâb’da da örgütlenerek26, bir İslâm çocuğunu katl etmiş-
ler (16.11.1895), çıkan arbedede, hükümet güçleri yetişinceye kadar 
İslâm’dan 51 erkek, 8 kadın, Ermenilerden de  103 erkek, sekiz kadın 
hayatını kaybetmiş, İslâm’dan 110 kişi, Ermenilerden de 97 kişi yara-
lanmıştır. 30 Kasım gecesi, Ayntâb’ın Eblehan mahallesinde birkaç el 
silah sesi işitilmesi üzerine yapılan araştırma sonunda berber Kigork ile 
Mardo’nun kendi hanelerinden oradaki karakol hâneye kurşun attıkları 
görülmüştür27.

İngiliz belgelerine göre de, Ayntâb’da, Müslümanlarla Hıristiyanlar 
arasında karışıklık çıkmasının temel nedeni, Müslümanların, Ermeniler 
tarafından öldürülmesidir28.  İngiltere’nin Halep konsolosu Barnham, 
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bir Çerkez görevliyi 24 Kasım günü Ayntâb ve Maraş’taki Ermeni 
misyonerlerine bir mektup vermek üzere göndermiştir. Çerkez görevli, 
bunlarla iletişim kuramamasına rağmen Ayntâb, Maraş ve Zeytun’daki 
karışıklıklara dair çok ilginç ve güvenilir bilgilerle geri dönmüş ve rapo-
runu konsolosa sunmuştur. Konsolos ise bu bilgileri Sir. P. Currie’ye bil-
dirmiştir. Rapora göre,

“Ayntâb’taki katliam, rapor edildiği gibi, ayın on altısında Cumartesi 
günü [16 Kasım 1895] gerçekleşti ve sabah saat 8’de başlayıp öğleden 
sonra saat 4’e kadar devam etti. Silahların, tabancaların, bıçakların ve 
hatta çakıların acımasızca kullanıldığı fevkalâde vahşi kavgada can 
kaybı, tahmin edilenden çok daha fazlaydı. Can kaybının büyük kısmı 
Ermeni evlerinin pencerelerinden fırlatılan bombaların patlaması sebe-
biyle oldu. Özellikle, evini dinamit ve bomba deposu haline getiren 
Babik Oğlu [Agob Babikian]’nun evinden atılan bombalar ve dina-
mitler gece boyunca ölüm kustu ve evlerinde oturan çok sayıda masum 
insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ermeni evlerinden, sokak-
tan geçen insanların yüzlerine sülfürik asit [zaç yağı] fışkırtılıyordu 
ve Çerkez, yüzleri hemen hemen yok edilmiş iki zaptiyenin taşınarak 
götürüldüklerini görmüş. Suların zehirlenmiş olmasına gelince Çerkez, 
şehrin iki veya üç tarafında tepelerden gelen sularla beslenen su sar-
nıçlarının varlığından ve Cumartesi günü bunlardan birisinin yanına 
gittiğinde bir zaptiye tarafından içmemesi için uyarılışının ardından 
suyu içtikten hemen sonra ölen iki köpeğin leşini kendisine gösterdi-
ğini belirtti. Ertesi gün bir başka sarnıcın yanında içtikleri sudan zehir-
lenerek ölen dört köpek ve çökmüş bir halde hastaneye kaldırılan iki 
adam görmüş. Sonuçta şunu açıkça belirtmeliyim ki, sülfürik asit ve 
bomba atarak yeteri kadar barbarlık yapanlar aynı zamanda bu katlia-
mın sorumlularıdır. Kısaca, çarşı-pazarın yağmalanması dışarıdan gelen 
Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin işi olsa da, görünen o ki, anarşi 
tarihinde ilk kez böylesine cehennemî bir yöntem kullanarak mezalimi 
gerçekleştiren Ermenilerdi”29. 

Ayntâb’da meydan gelen bu vahim olay nedeniyle, şehrin nakibüleşrafı 
ve uleması tarafından Hükümete30 ve Meşihat Makamına birer telgraf 
çekilmiştir. Söz konusu telgrafta, Ermenilerin, evleri, çarşı ve pazarları 
yakıp yıktıkları, evlerinin pencerelerinden silah kurşunları ve dina-
mitlerle ortalığı ateşe verdikleri, çoluk-çocuk, kadın demeden masum 
insanları katlettikleri, tahammül edilmesi mümkün olmayan tecavüz-
lerde bulundukları, yoldan geçen Müslüman ahali üzerine tulumbalarla 
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zenç ve kezzap fışkırttıkları bildirilmiştir31. Burada üzerinde durulması 
gereken en önemli husus, İngiliz arşivindeki belge ile eşrafın ve ulema-
nın çektikleri telgraftaki görüş ve ifadelerin aynen örtüşmesidir32.

Son derece organize ve planlı hareket eden Ermeniler, 1895 yılının 
Ekim ayı başlarında Zeytun ve çevresinde gerçekleştirdikleri katliamda 
Ayntâb, Maraş, Urfa, Haleb, İskenderun, Adana, Haçin, Kayseri, Gürün, 
Sivas, Ma’mûretülaziz, Diyarbekir, Van ve Bitlis vilâyetlerinde bulunan 
Ermenilerden her türlü yardımı almışlardır33. 

XX. yüzyıla girilirken Ermeni konusu, Osmanlı Devleti içerisinde 
önemli bir asayiş sorunun ötesinde toprak bütünlüğüne yönelmiş bir 
tehdit özelliği taşımaktadır. Böylece, Türk düşmanlığı, Türkiye üzerin-
deki taleplerle yeni bir şekil almış, Türk düşmanlığı fikri gittikçe artan 
bir oranda çoğalmış ve Ermeni konusu uluslararası jeopolitik istek-
lerin daha belirleyici bir unsuru haline gelmiştir. Yüzyılın başından 
Balkan savaşlarının sonuna kadar Ermeniler terör olaylarını daha da 
yoğunlaştırmışlardır. 

Hal bu ki, Ermenilerin her bakımdan olduğu gibi özellikle ekono-
mik bakımdan son derece iyi bir durumda oldukları görülmektedir. Bu 
bağlamda, 1897-1908 yılları arasında en zengin kişi, çok geniş top-
raklara ve Ayntâb’da emlake sahip olan, serveti 712.790 akçeyi bulan 
Kürkçüyan Dr. Nazar veled-i Agob Ağa veled-i Karabet Ağa, kentin en 
zenginidir34. Bu gelir, 1830–1908 yılları arasında terekesi bulunan 528 
Türk’ün %95’nin servetinden daha fazladır. Ermenilerin terekelerinde 
dikkat çeken bir başka özellik ise, mal varlıkları içinde alacak-verecek 
ilişkilerinin çok fazla olmasıdır. Öte yandan Ermeniler, emlakini iste-
diği şekilde değerlendirebilmişlerdir: Ayntâb’ın Çukur Mahallesinde 
oturan Kürkçiyan Agop Ağa, gelirini Kayacık mahallesinde bulunan 
Protestan kilisesinde bina ve inşa ettirdiği mektepte bulunan yetim ve 
fukara çocukların ihtiyaçları için harcanmasını, artan kısmının yarısını 
Kolej hastanesinde tedavi görmekte olan fukara ve muhtaç olan hasta-
ların giderlerine harcanmasını, diğer yarısını Protestan kilisesinde vaki 
mektepte bulunan yetim ve fukara çocukların ihtiyaçları için harc ve 
sarf olunmasını, öldükten sonra da bakkal dükkânının üçte bir hissesini 
Kayacık kilisesi ruhanisine, iki mağazasını ise Hayik Mahallesi Kilisesi 
re’isi ruhanisine verilmesi için mahkeme huzurunda Zennup Efendiye 
layık-ı veçhile teslim edip, şartları doğrultusunda işlemlerin gerçekleş-
mesini mahkemede şahitler huzurunda ikrar ederek, evkafta tasarrufları 
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gibi tasarruf etmesini talep etmiş ve mahkeme de vakf etmiştir.35  (17 
Cemâziyelahîr 1322 – 29.08.1904). 

Belgelerden anlaşılacağı üzere Ayntâb’ta bulunan Ermenilerin her 
dönemde vakıflar yoluyla kendi kardeşlerine ait olan okullarındaki 
öğrencilerin ve diğer yardıma muhtaç olan soydaşlarının ihtiyaçlarını 
özgürce karşıladıkları bir gerçektir. Öte yandan Sarafian da, Mısır 
ordusu Ayntâb bölgesine girdiğinde Ayntâb halkının Ayntâb’teki 
Ermenilere karşı gösterdiği konukseverliği, Ermenilerin de, Ayntâb 
halkını İbrahim Paşanın zulmünden korumak için çaba sarf ettiklerini 
vurgulamaktadır36.

Sicil kayıtlarında, Türk ve Müslümanlarla beraber, belgelerdeki ifa-
deyle Musevi milletinden ve Ermeni milletinden de bahsedilmektedir. 
Özellikle Ermenilerin kendi aralarındaki ve Müslüman ahaliyle ilgili 
anlaşmazlıklarıyla ilgili çok sayıda belgede kayıtlıdır. Bunlar arasında 
hırsızlık, alacak-verecek, kişisel anlaşmazlıklar ve vakıflar ile ilgili çeşitli 
problemler en çok karşımıza çıkanlardır. Tanzimat sonrası adli düzen-
lemelerle tesis edilen nizamiye mahkemeleri, ceza ve sulh mahkemeleri 
gibi karma mahkemeler dururken bu nevi anlaşmazlıkların Müslüman 
ahalinin medeni davalarına bakmakla yükümlü olan şer‘i mahkemelerde 
görülmesi ise sosyal bütünlük ile açıklanabilir. Nitekim incelediğimiz 
dönemde etnik, dini herhangi bir Müslim-gayrimüslim ya da Ermeni-
Türk-Musevi anlaşmazlığına rastlanmamıştır. Aradaki problemler ala-
cak-verecek, hırsızlık gibi rutin toplumsal huzursuzluklardan ibarettir. 
Kaldı ki, tebaa arasında millet ayırt edilmeksizin çok rahat bir şekilde 
mülk alım-satımının yapıldığını, birbirlerine vekâlet ve şahitlik ettik-
lerini açık bir biçimde görmekteyiz. Bunun aynı zamanda karşılıklı 
kefaletin, hukuksal, ekonomik ve ahlaki yapılı bir toplum birlikteliğinin 
yaşatılması bakımından da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine 
incelediğimiz dönemde Ayntâb’da genel olarak Türklere veya başka bir 
millete ait özel yerleşim merkezi veya mahalle ayrımına rastlanmamış-
tır. Ancak defterdeki belgelerden, Türklerin haricindeki Osmanlı teba-
asının yoğun olduğu mahalleler; başta Kayacık mahallesi olmak üzere 
Hâik-i Zımmiyan, Çukur, İbn-i Kör, Kozanlı, Kurb-ı Zencirli, Akyol ve 
Eblehan mahalleleridir. 

Bütün bunlara rağmen, Taşnak üyeleri 1904’te Sason isyanını, 1905’te 
II. Abdülhamit’e suikast girişimini, 1909’da Adana’da büyük bir katliamı 
gerçekleştirmişlerdir37. Aynı yıl yine Taşnaksityun komitesi, Ayntâb’da 
Kilislere yakın mahallerde nutuklar atarak bir okula baskın yapmışlar ve 
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içeride bulunan öğrencilerden bazılarının korkularından pencerelerden 
dışarıya atlayarak yaralanmalarına sebebiyet vermişlerdir38. 

Ermenilerin arzusu, yıkılması beklenen Osmanlı devletinin taksi-
minden pay almaktır. Islahat konusunda Avrupa veya Rusya devlet-
lerinin gözetimlerinden birinin veya hepsinin olması yeterli görülür. 
Bu dönemde işlenen temalar, reform-ıslahat-hürriyet-adalet-kardeş-
lik temalarıdır ve bu kavramlar Osmanlı devlet düzenine alınmadıkça 
Avrupa ile ilişkilerinin kesilmesi gerektiği, Osmanlı Devletinin Avrupa 
sisteminden çıkarılacağı sık sık vurgulanmıştır.  

Başta kiliseler olmak üzere, Osmanlı toprakları ve egemenlik alan-
larında jeopolitik emel ve beklentileri olan devletlerin, misyonerlerin, 
misyoner örgütlerinin, açık veya gizli bir şekilde özendirdikleri, destek-
ledikleri Ermeni terör örgütleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında terör 
boyutunu aşarak savaşa başlamışlardır. Ermeni İttihad ve Muavenet 
Cemiyeti 1914 yazında yaptığı toplantıda aldığı karar doğrultusunda 
Taşnak Komitesine mensup altı komiteciyi isyan çıkarmak amacıyla 
Adana’ya göndermiştir. Osmanlı resmi kayıtlarına göre, Zeytun isyanı 
ve onu takiben Maraş, Urfa ve Adana’da çıkarılan isyanlar İngiliz koru-
ması ve desteği ile gerçekleştirilmiştir.    

Şimdi akla bir soru gelmektedir? Osmanlı Devletinde, hiçbir sorun 
yaşamadan bu kadar geniş haklara sahip olan fakat ülkenin hiçbir 
yerinde nüfus çoğunluğuna sahip olmayan Ermenileri, bu ülke sınır-
ları içinde ayaklanmaya sevk eden nedenler nelerdir? Bu nedenler ara-
sında özellikle ikisi, ana neden olarak vurgulanmaktadır. Bunların ilki, 
Ermenilerin bağımsız bir devlet kurmak arzusu, ikincisi uluslararası 
çıkar çatışmalarının yarattığı ortamdır. 

Bu nedenler irdelendiğinde Ermenileri, Osmanlı topraklarında ayak-
lanmaya iten nedenlerin içinde, bağımsız bir devlet kurma arzusunun 
gerçek neden olmadığı çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü 
Ermeniler çok küçük bir azınlık grubu oluşturuyorlardı ve iç dinamik-
lerden yoksundular. Ermeni uyanışının ardında ulusal dürtülere oranla, 
uluslararası etkenler daha çok egemendir. Bir başka ifadeyle kül altında 
yanan ateş yoktur. Öte yandan Osmanlı yönetiminin, Ermenileri ayak-
lanmaya sevk edecek herhangi bir uygulaması da söz konusu değildir. 

O halde gerçek neden, uluslararası çıkar çatışmalarının yarattığı 
ortamda Ermenilerin piyon olarak kullanılmasıdır. Hemen her mes-
lek dalında özgürce faaliyet gösteren Ermeniler, ne var ki, kendilerini 
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Büyük güçlerin emperyalist amaçlarını gerçekleştirmede kullanılmak-
tan kurtaramamışlardır. O nedenle Ermeni sorunu, sorunun tarafları 
olan Türklerle Ermeniler tarafından değil, dönemin Avrupa büyük 
devletleri tarafından, XIX. yüzyılın son çeyreğinde yaratılmış bir yapay 
sorundur. Onun içindir ki, Ermeni sorununun, sorun değil, bir konu 
olarak ele alınması gerekir.

Şimdi akla gelen ikinci soru, Osmanlı Devletini birtakım önlem-
ler almaya zorlayan nedenler nelerdir? 1915 yılı Osmanlı Devleti için 
oldukça kritik bir yıldır. Batıda İngiliz ve Fransızların Gelibolu seferi ve 
deniz ablukası, Doğuda Rusların Sarıkamış harekâtı ve Güneydoğuda 
Ermenilerin, Zeytun, Bitlis, Erzurum, Urfa, Musadağ, Elazığ, Trabzon, 
Sivas, Ankara, Van, İzmit, Adapazarı, Hüdavendigar (Bursa), Adana, 
Antep, Halep, İzmir, Diyarbakır, Muş ve daha bir çok yerde çıkardıkları 
isyanlar, binlerce Türk’ün şehit edilmesi, binlerce Türk’ün evlerini terk 
etmesi ile sonuçlanmıştır. 

Osmanlı Hükümeti, 15 Nisan 1915’te patlak veren Van isyanına 
kadar birtakım barışçı önlemlerle Ermeni komitelerinin faaliyetlerini 
önlemeye çalışmış fakat herhangi bir sonuç elde edememiştir. Durum 
oldukça vahimdir. 15 Mayıs 1915’te Rus ordusu içindeki Ermeniler, Van 
vilâyetindeki Ermenilerle birleşerek, şehirde kalan Türklerin 20 binini 
katletmşlerdir. O dönem içinde yapılan aramalarda Muş ve çevresinde, 
Sason’da, Diyarbakır ve Elazığ’da Ermenilere ait çok sayıda silah ve pat-
layıcı elde edilmiştir. 

Eğer önlem alınmazsa Devletin içten yıkılması muhtemeldir. Böyle 
bir durum karşısında bir devlet ne yapabilirdi ki? Nasıl önlemler ala-
bilirdi ki? Hemen her devletin yapabileceği gibi Osmanlı Devleti de 
olayların önüne geçemeyince, komite merkezlerini dağıtmak için 24 
Nisan 1915’te vilâyetlere ve mutasarrıflıklara “acele ve gizli” kaydı ile 
bir genelge göndermiştir. Bu genelgede, Ermeni komite merkezlerinin 
kapatılması, evrakına el konulması ve komite elebaşlarının tutuklanması 
istenmiştir. Dikkat edilirse, Osmanlı hükümeti bu kararı, 15 Nisan 1915 
tarihinde meydana gelen Van isyanında 20 bin Türk’ün Ermeniler tara-
fından katledilmesinden sonra almıştır. Ne var ki, Ermenilerin yurdun 
çeşitli yerlerinde isyan ettikleri, yol kes tikleri, Müslüman köylerini basa-
rak halkını katlettikleri yolundaki ha berlerin arkası gelmek bilmiyordu. 
Türk ordusu savaş alanında olduğu için cephe gerisin deki bu olayları 
önleyememiştir. Bu durum karşısında Başkumandan Vekili En ver Paşa, 
Ermenilerin hukuk ve insanlık dışı davranışlarını önlemek için, 2 Mayıs 
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1915’te Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Talât Paşa’ya yolladığı yazıda, 
Erme nilerin karışıklık çıkardıkları yerlerde isyan çıkaramayacak şekilde 
dağıtılmalarını istemiştir. 

Talât Paşa, 9 Mayıs 1915 tarihinde Erzurum Valisi Tahsin Bey’e, 
Van Valisi Cevdet Bey’le Bitlis Valisi Mustafa Abdülhâlık Bey’e şifre 
emirler göndererek, Ermenilerin yoğun şekilde bulundukları yerlerden 
çıkarılarak güneye doğru sevklerinin kararlaştırıldığını, kararın derhal 
tatbiki için vâlilere mümkün olan her türlü yardımın yerine getirilmesi 
lüzumunun Başkumandanlık Vekâ leti’nden Üçüncü ve Dördüncü Ordu 
Komutanlarına teblîğ edildiğini, esâsen çok yararlı sonuçlar verecek bu 
girişimin, Van’la beraber Erzurum’un güney kısmıyla Bitlis merkezine 
bağlı önemli kazâlara ve özellikle Muş, Sason ve Talori civârına da yay-
gınlaştırılması ve uygulanmasına ait önlemlerin ordu komutanlarıyla 
görüşülerek gereğinin derhal ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesini 
istemiştir.

Talât Paşa, 23 Mayıs 1915 tarihinde 4. Ordu Komutanlığına gönder-
diği şifre yazıda da başka vilâyetlere sevk edilecek Ermeniler hakkında 
bilgi vermekte ve boşaltılmasını istediği yerleri şu şekilde belirtmiştir:

1. Erzurum, Van ve Bitlis vilâyetleri,
2. Halep Vilâyetinin merkez kazası hariç olmak üzere İsken derun, 

Beylan (Belen),   Cisr-i Şugur ve Antakya kazaları dâhilindeki köy ve 
kasabalar,

3. Maraş şehir merkezi hariç olmak üzere Maraş sancağı,
4. Adana, Sis (Kozan) ve Mersin şehir merkezleri hariç olmak üzere 

Adana, Mersin, Kozan ve Cebel-i Bereket sancakları39.
Osmanlı Devleti, Ermenilerin isyan ve terör hareketlerini önlemek 

için yasal düzenlemelerle uğraşırken Türklerin katledilmesi harekâtı 
bütün hızıyla sürmüştür. Ermenilerin, binlerce Türk’ün malına, canına, 
ırzına tecavüz etmeleri ve binlerce Türk’ü katletmeleri karşısında 
Osmanlı Devleti yöneticileri bazı önlemler almak zorunda kalmıştır: 
26 Mayıs 1915 günü Başkumandanlık, Dahiliye Nezaretine gönderdiği 
şifre yazıda, Ermenilerin Doğu Anadolu vilayetlerinden, Zeytun’dan ve 
buna benzer yoğun bulundukları yerlerden Diyarbakır vilâyeti güneyine, 
Fırat nehri vadisine, Urfa Süleymaniye yakınlarına gönderilmelerini, 
yeniden fesat yuvalarının meydana gelmemesi için (a) Ermeni nüfusun 
gönderildiği yerlerdeki aşiret ve Müslümanların % 10 oranını geçme-
mesine, (b) Göç ettirilecek Ermenilerin kuracakları köylerin her birinin 
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elli evden çok olmamasına ve (c) Göçmen aileleri seyahat ve nakil sure-
tiyle de olsa yakın yerlere ev değiştirememesine dikkat edilmesini iste-
miştir. Talat Bey, ertesi gün (27 Mayıs 1915) bir geçici kanun çıkartarak 
şu iki önemli kararı aldığını ilân etmiştir :

(1) “Savaş zamanında ordu, kolordu ve fırka kumandanları ve bunla-
rın vekilleri ve müstakil mevki kumandanları ahali tarafından her hangi 
bir suretle hükümet emirlerine ve memleket savunmasına ve asayişin 
korunmasına bağlı uygulama ve düzenlemeye karşı muhalefet ve silahla 
tecavüz ve direniş görürlerse hemen askerî kuvvet ile en şiddetli surette 
uslandırmaya ve tecavüz ve direnişi esnasında imha etmeye yetkili ve 
mecburdurlar.

(2) Ordu, kolordu ve fırka kumandanları askerî gereklerden dolayı 
casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri köylerin ve kasabaların halkını 
toplu veya tek olarak diğer yerleşim yerlerine sevk ve iskân ettirebilirler”40.

Görüldüğü gibi, günümüz Türkçesine aktardığımız 27 Mayıs 1915 
tarihinde geçici olarak çıkarılan “Sevk ve İskân Kanunu”nda “tehcir” 
kelimesi geçmediği gibi “Ermeni” veya “Ermeniler” kelimeleri de geç-
memektedir. Dâhiliye tezkeresi ile Bakanlar Kurulu kararında ise “Tayin 
ve tahsis edilen mahallere nakil ve iskân”41 ibareleri kullanılmıştır.

27 Mayıs 1915 tarihli Sevk ve İskân Kanunu’na göre yapılan 
yer değiştirmede; Bitlis, Erzurum, ve Van vilâyetlerinden çıkarılan 
Ermeniler, Musul’un güney kısmı, Zor ve Urfa sancağına, Adana, 
Halep, Maraş civarından çıkarılan Ermeniler ise Suriye’nin doğu kısmı 
ile Halep’in doğu ve güneydoğusuna sevk ve iskân edilirler. Bu arada, 
Ermenilerin sıkça dile getirdiği gibi yer değiştirme sırasında 1,5 milyon 
Ermeni öldürülmediği gibi, Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli bölgelerin-
den yer değiştirmeye tabi tutulan Ermenilerin sayıları ile yeni yerleşim 
merkezlerine ulaşanların sayılarının birbirini tutması, yer değiştirme 
sırasında herhangi bir katliam olayının olmadığını da ispat etmektedir. 
Öte yandan, Osmanlı Devleti yer değiştirme uygulamasına tabi tuttuğu 
Ermenilerin nakli sırasında, ağır savaş şartlarına rağmen olağanüstü 
gayret göstermiş, bu gayret yabancı diplomatlarca da tespit edilmiştir. 

Sevk ve İskân sırasında alınan tedbirler özetlenecek olursa, yolcu-
luk sırasında Ermenilerin rahat ettirilmeleri ve emniyetleri sağlanmış-
tır. Yerleşebilmeleri için kredi tahsis edilmiştir. Gebe kadınlar, hastalar, 
sakatlar ve onlara bakacaklar görev dışı bırakılmıştır. Lübnan’da, Urfa’da, 
Şam’da yetimhaneler açılmıştır. Yetim ve öksüz olan Ermeni çocuklarının 
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en güzel şekilde bakım ve ihtiyaçları bu yetimhanelerde gerçekleşti-
rilmiştir. Yollarda yardım maksadıyla iâşe merkezleri açılmış. Taşınır-
taşınmaz malları için yönetmelik ilân edilip güvence altına alınmıştır42. 

İstanbul Hükümeti, 1916 yılında yayınladığı “Ermeni Komitelerinin 
A’mal ve Harekât-ı İhtilâliyesi” adlı kitabında, alınan söz konusu kararın 
gerekçelerini açıklamayı da bir görev bilmiştir: 

“Ermeniler hıyanet ettiler. Bu çok açıktır. Hem de bu hıyaneti dil 
ve milliyetlerini, sayesinde muhafaza edebildikleri, her zaman şefkat ve 
hürmet gördükleri hükümetin, hayat ve bağımsızlığı söz konusu olduğu 
müthiş bir savaş sırasında arkasından vurmak, can alacak noktalarına 
kastetmek suretiyle sıralı ve düzenli olarak yaptılar. Hükümet her zaman 
kendilerinin hukukuna hürmet, millî gereklerine uydu. Mezheplerinin 
ve millî gereklerini yerine getirmede kendilerine büyük ölçüde izin 
verdi. Karşılığında hıyanet ve suikast gördü... Birinci Dünya Savaşı’nda 
ise, kendilerinin de sayesinde bayındır ve zengin oldukları memleke-
tin savunması yerine ihanet ve hıyaneti seçtiler. Esasen hayat ve beka-
sını temin için binlerce evlâdını savaş meydanlarında fedâ eden, ırk ve 
mezhep ayrımı yapmadan bütün ahalisinden vatana karşı her zamandan 
ziyâde bir bağlılık bekleyen bir devletin kendisini dâhilde işgale, arka-
dan vurmağa çalışanlara karşı böyle bir karar alması en doğal, yasal ve 
aynı zamanda uymasının ihmâli katiyen caiz olmayacak bir hakkı idi”43. 

Talât Paşa, 29 Ağustos 1915 tarihinde Hüdâvendi gâr (Bursa), 
Ankara, Konya, Izmit, Adana, Maraş, Urfa, Halep, Zor, Sivas, Kütahya, 
Karesi, Niğde, Mamuretülaziz (Elazığ), Diyarbekir, Kara-Hisâr-ı Sâ hib 
(Afyonkarahisar-Afyon), Erzurum ve Kayseri vali ve mutasarrıflarına 
gönderdiği bir şifre telgrafta “Sevk ve İskân”ın gayesini de şu şekilde 
açıklamıştır:

 “Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılarak tayin edilen mıntı-
kalara sevklerinden hükümetçe takip edilen gaye, bu unsurun hükümet 
aleyhine faaliyetlerde bulunmamalarına ve bir Ermenistan Hükümeti 
teşviki hakkındaki millî emellerini takip edemeyecek bir hale getirilme-
lerini temin esasına matuf olup, bu kimselerin imhası söz konusu olma-
dığı gibi, sevkıyat esnasında kâfilelerin hayatlarının emniyeti sağlanarak 
ve muhacirin tahsisatından sarfiyat yapılarak iaşelerine ait her türlü 
tedbir etraflıca alınmalıdır. Yerlerinden çıkarılıp, sevk edilmekte olan-
lardan başka yerlerinde kalan Ermeniler bundan sonra yerlerinden çıka-
rılmamalıdır. Daha önce de tebliğ edildiği gibi asker aileleriyle ihtiyaç 
nispetinde sanatkâr, Protestan ve Katolik Ermenilerin sevk edilmemesi 
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hükümetçe kesin olarak kararlaştırılmıştır. Ermeni kafilelerine saldırıda 
bulunanlar veya bu gibiler derhal azl edilerek Divan-ı Harbilere teslim 
edilmelidir. Bu gibi olayların tekrarından vilâyet ve sancaklar sorumlu 
tutulacaktır”44. 

Osmanlı hükümeti, sevk ve iskân kararının düzenli ve güvenli bir 
şekilde uygulanması için gereken tüm önlemleri almıştır. Ermenilerin 
can ve mallarının korunması, istirahat ve beslenmeleri, bütün taşınabilir 
mallarının beraberlerinde götürülmesi sağlanır, taşınamayan mallar açık 
artırma ile satışa çıkarılır ve bu paraların, sahipleri dönene kadar sak-
lanması için özel bir yasa çıkarılmış ve bu hususlar resmî olarak karara 
bağlanmıştır. 28 Ağustos’ta Dâhiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı), diğer 
hususların yanı sıra yerleri değiştirilenlerin sağlık durumlarının kontrol 
edilmesini, hastalara, hamile kadınlara ve bebeklere özen gösterilme-
sini emretmiştir. Yine hasta, kadın, çocuk ve yaşlıların demiryoluyla, 
geri kalanların atlarla ve arabalarla sevk edilmeleri, her kafileye yiyecek 
stoku sağlanıp, muhafız birliklerinin refakat etmesi kayda bağlanmış 
ve Müslüman halkın muhtemel saldırılarına karşı da emniyet tedbir-
leri alınmıştır. Hatta bu konuda teşebbüsü veya ihmali görülenlerin de 
Divân-ı Harbe (Askerî Mahkeme) verilmeleri, Protestan ve Katolik 
Ermenilerin sevk edilmemeleri vurgulanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı savaş ve terör nedeniyle 
yaptığı bu uygulama tehcîr değildir. Çünkü tehcîr kelimesi Arapça olup, 
hicret kökünden gelir. Göç ettirme anlamındadır. Bir devletin, vatan-
daşını veya vatandaş olmamasına rağmen çeşitli nedenlerle o ülkede 
uzun süre kalmış bireyleri, kendi ülkesinin sınırlarının dışına çıkarması, 
atmasıdır. Oysa Osmanlı Devletinin uyguladığı bu yöntem sadece bir 
yer değiştirme, savaş alanlarının dışındaki yerlere yerleştirme işlemi-
dir. Sevk ve iskân edilen yerlerin tamamı Osmanlı Devleti sınırlarının 
dâhilindedir. Dolayısıyla Ermenilerin iddia ettiği bu dönemde, tek bir 
Ermeni dahi tehcîr edilmemiş ve soykırıma tabi tutulmamıştır. Bir 
başka ifadeyle yapılan uygulamayı, “tehcîr”-“deportation: to send out of 
the country” kelimeleriyle değil, “sevk ve iskân”-“resettlement”(bir gru-
bun, ülkenin bir yerinden alınıp başka bir yerine yerleştirilmesi) veya 
“relocation” (grubun yerinin değiştirilmesi) kelimeleriyle açıklamak 
mümkündür. Osmanlı Devleti arşivleri incelendiğinde görülecektir 
ki, yer değiştirme sırasında hükümet azami titizliği göstermiş ve her 
türlü yardımda bulunmuştur. Kaldı ki, Osmanlı Devletinde yalnızca 
Ermeniler değil Rumlar, Museviler, Nasturiler, Süryaniler, Keldaniler, 
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Araplar, Arnavutlar, Müslüman muhacir ve mülteciler ve Türkler de 
sevk ve iskâna tabi tutulmuşlardır45.

Osmanlı hükümeti sadece vatana fiilî ihanette bulunan Ermenilerin 
yerlerini değiştirmiştir, diğerlerini yer değiştirmeye tabi tutmamıştır. 
Hasta ve âmâlar, askerler ve aileleri, memurlar ve tüccarlar, bazı amele 
ve ustalar, Osmanlı ordusunda görev yapan asker, subay ve sıhhiye sınıf-
larında hizmet görenler ve aileleri, taşrada bulunan Osmanlı Bankası 
şubeleriyle, Reji (Tekel) İdaresi, Düyûn-i Umûmiye (Genel Borçlar) ve 
bazı konsolosluklarda bulunan görevli Ermeni memurlar sadakat ve iyi 
hallerinden dolayı sevk dışı bırakılmışlardır. Komite mensubu olanlar 
azledilerek sevk edilmişlerdir. Yetim çocuk ve dul kadınlar da sevke tabi 
tutulmayarak yetimhanelere ve bulundukları köylere yerleştirilmişlerdir. 
Ayrıca ticaret ve benzeri suretle ikamet eden Ermeniler, Ermeni mil-
letvekili ve aileleri de yerlerinde bırakılmışlardır. Daha sonra sevkıyat 
esnasında yetim kalanların, erkekleri sevk edilen veya askerde olan kim-
sesiz ailelerin iskân ve iaşeleri de temin edilmiştir. Bu bilgilerle ilgili bel-
gelerin tamamı Başbakanlık Osmanlı Arşivinde mevcuttur ve bunların 
bir kısmı da yayınlanmıştır. 

Ne var ki, yerleri değiştirilen ve değiştirilmeyen Ermeniler, casusluk, 
ihanet ve katliam harekâtına devam etmişlerdir: 23 Temmuz 1915’te 
Boğazlıyan’da, 1 Ağustos 1915’te Fındıkcık’ta (Maraş), 9 Ağustos 1915’te 
Urfa’nın Germüş köyünde, 14 Eylül 1915’te Antakya’da (Musadağ), 
29 Eylül 1915’te Urfa’nın içinde, 4 Nisan 1916’da Akdağmadeni’nde, 
9 Nisan 1916’da Tosya’da46, 1 Şubat 1917’de İslahiye’nin Şıhlı köyü 
civarında ve 5 Şubat 1917’de  Eriklibel’de isyanlar çıkararak Türkleri 
katletmişlerdir47. 

Sonuç olarak, Ermeniler, uluslararası çıkar çatışmalarının maşası 
olarak sürüklendikleri “macera”dan başarı ile çıkamamışlardır. Bütün 
bunlarla birlikte, vurgulanması gereken bir gerçek de şudur ki, “Ermeni 
soykırım” iddiası, açıkça, uluslararası arenada “Ermeni Soykırım 
Endüstrisi”ne dönüştürülmüştür. Öteden beri daima barışçı olan yüce 
Türk Milleti de soğukkanlılığını sürdürmüş ve Atatürk’ün “yurtta barış, 
dünyada barış” ilkesinden hiçbir zaman ayrılmamıştır.


