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İzmit Kazası’nda Ermeni Yerleşiminin
Başlangıcı ve Ermeni Yerleşim Yerleri
Oğuz POLATEL

Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı

Yerleşim alanı olarak tarih öncesi dönemlere kadar uzanan İzmit,
Bithynia, Roma ve Bizans dönemlerinde Nikomedia adıyla anılıyordu
ve siyasi, ekonomik, dinsel ve stratejik öneme sahip bir kent idi. Osmanlı
Beyliği’nin, Anadolu’nun kuzey batısında yayılmaya başlaması üzerine Nikomedia 1337’de Türk yönetimine geçmiştir. Osmanlı Devleti
yönetimin geçtikten sonra Nikomedia kenti İznikmid/İzmid olarak
adlandırılmıştır. Aynı zamanda Nikomedia’nın fethinden önce Sakarya
nehri ile Üsküdar arasındaki bölgenin Osmanlı hâkimiyetine geçmesinde büyük rolü olan Osman Bey’in silah arkadaşı Akça Koca’dan
dolayı bu bölgeye Kocaili adı verilmişti.1 Osmanlı idari teşkilatında
ilk zamanlarından itibaren yer alan Kocaili Sancağı, idari sınırları
zaman zaman değişmekle birlikte XIX. yüzyılda İzmit Mutasarrıflığı
ve İzmit Sancağı olarak da adlandırılmıştır. Kocaeli Sancağı, XVI.
yüzyılda Gebze, Yalakabad (Yalova), Görele, İznik, İznikmid (İzmit),
Şile, Kandıra ve Yoros kazalarından, 1881/1882 nüfus sayımında İzmit,
Karamürsel, Adapazarı, Geyve, Kandıra ve 1914 nüfus sayımında ise
İzmit, Adapazarı, Karamürsel, Kandıra, Geyve, Yalova, İznik kazalarından oluşmaktaydı.2 Yukarıda da görüldüğü gibi İzmit Sancağı sınırları
dâhilinde olan kazalardan bazıları bugün il veya başka illere bağlı ilçeler konumundadır. Bu çalışmada sadece İzmit Sancağının merkezi olan
İzmit kazası dâhilindeki Ermeni yerleşim yerleri incelenecektir.
İzmit bölgesinde ki Ermeni yerleşiminin tarihsel sürecine yönelik bu
çalışmamızın temelini, Ermenice kaynakların Osmanlı Arşiv kayıtlarıyla
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karşılaştırılması oluşturmaktadır. Ermenice kaynaklar arasında özellikle Minas K. Kasapyan’ın “Hayeri Nigomitioy Kavarin Meç (İzmit
Sancağı’nda Ermeniler;1913)” adlı eseri kendisinden sonraki Ermenice
çalışmalar için de kaynak eser olmuştur.3 Bu eser dışında İzmit kazası
Ermeni yerleşim merkezlerinden Bahçecik’e ait Krikor Mhalyan’ın
“Bardizagn u Bardizagtsin (Bardizag ve Bardizaglılar;1938)”4 ve
Arslanbey köyüne ait K.Fenerciyan’ın “Badmutyun Arslanbegi
(Arslanbey Tarihi;1971)”5 adlı çalışmaları detaylı bilgiler içermektedir.
Ayrıca Akmeşe’deki (Armaş) Ermeni Manastırı ve Ruhban Okulu bağlamındaki eserler içerisinde Baruyr Muradyan- Asdğig Muşeğyan’ın
“Armaşi Tbrevankı (Armaş Ruhban Okulu; 1998)” adlı çalışması İzmit
bölgesine Ermeni göçünü XV. yüzyıl başlarına tarihlendirmesi açısından tarafımızdan değerlendirmeye alınmıştır6. Şunu ifade etmek gerekir ki yukarıda bahsettiğimiz Ermenice kaynakların tamamı akademik
tarih çalışmaları değildir. Bununla birlikte İzmit Ermenilerinden bahseden Türkçe akademik ve popüler çalışmalara da Avni Öztüre’nin,
“Nicomedia Yöresindeki Yeni Bulgularla İzmit Tarihi; 1981” adlı eserinin kaynaklık ettiği görülür.7 Bu nedenle Öztüre’nin İzmit Ermenilerine
dair aktarmış olduğu bilgiler de analiz edilecektir.
Minas K. Kasapyan, sözlü ve yazılı kaynaklardan yola çıkarak
İzmit kazası Ermeni yerleşimini köken ve kronolojik olarak şu şekilde
tablolaştırmıştır:
Kaza

Kent veya köyün adı

Kuruluşunun
tahmini tarihi

Kurucularının
geldiği yerler

İzmit

İzmit

1580

Palu, Kemah, Erivan

Bardizag (Bahçecik)

1590

Sivas, Eğin (Kemah)

Döngel

-

-

Ovacık (Yuvacık)

1605

Eğin, Karin (Erzurum)

Arslanbey

1610

Karabağ, Sivas, Karin

Dağköy

1590

Kütahya

Armaş (Akmeşe)

1600

-

Haskal

1560

Eğin

Kaynak: Minas K. Kasapyan, Hayrı Nigomitioy Kavarin Meç, s.103.

Kasapyan’ın tablosunda İzmit kazasındaki Ermeni yerleşim yerlerinin çoğunda Eğin bölgesinden göç eden Ermenilerin olduğu görülür.
1878 yılında Ermeni Patrikhanesinin resmi görevlisi olarak Anadolu’yu
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dolaşan Karekin Vartabed Sırvantsdyants Eğin’e dair gözlemlerini aktarırken burada ticaret ve tarım gelişmediğinden halkının çeşitli kent ve
memleketlere dağılmış olduğunu belirtir. Sırvantsdyants’e göre “Eğin
köylerinin çoğu İzmit’e taşınmıştır. Ermeniler İzmit’e yerleştiklerinde
göç ettikleri köylerin adlarını oradaki yeni köylerine vermişler. Mesela
Miçaköy ya da Ortaküğ, Pağçanik ya da Bardizag vs. Aynı isimler eski
köylerde hala yaşamakta”.8 Bardizag (Bahçecik) ile ilgili ayrıntılı açıklama aşağıda yapılacaktır.

Avni Öztüre ise Ermeni yerleşimini XIV. yüzyıl sonlarından başlatarak XIX. yüzyıla kadar gelen süreçte beş bölümde ele almıştır. Öztüre,
İzmit çevresine ilk Ermeni göçünü Kilikya Ermeni Baronluğu’nun 1375
yılında yıkılmasından sonra başlayan göç dalgası ile başlatmaktadır. Bu
göç dalgası sonucu Ermeniler özellikle İzmit’in batı ve güney batısına
bugünkü adı ile Karamürsel, Defne, Tepeköy yörelerine yerleşmişlerdir. İkinci göç dalgası Timur’un (1360/69–1405) Erzurum, Erzincan,
Sivas, Bitlis, Van gibi Anadolu şehirlerini ele geçirmesi sonucu doğudan
önemli miktarda göçmen kitlelerinin İzmit bölgesine gelmeleriyle gerçekleşmiştir. Öztüre, Bahçecik, Arslanbey, Armaş gibi Ermeni yerleşim
yerlerinin isimlerinin Bitlis, Şatak ve Sivas bölgelerindeki Ermeni yerleşim yerleri arasında yer adlığını ifade ederek bu kanıya ulaşmaktadır.
Üçüncü göç dalgası için Osmanlı – İran Savaşı (1514) sırasındaki göçler gösterilmektedir. Dördüncü dalga da Celali isyanları (XVI. – XVII.
yüzyıllar) nedeni ile gelen Ermeniler yer almaktadır. Özellikle bu göç
dalgası ile gelenlerin Kocaeli dolaylarındaki Ermenilerin en önemli
bölümünü oluşturduğuna vurgu yapılmaktadır. Öztüre’ye göre son
olarak gelenler ise dini baskılar nedeniyle Doğu Karadeniz bölgesinden bilhassa Hemşin ve dolaylarından XIX. yüzyılda göçüp yerleşenlerdir.9 Öztüre aktardığı bilgilerin kaynağına atıfta bulunmamaktadır.
Ancak Öztüre’nin eserinin kaynakçasında Minas K. Kasapyan’ın eserinin adını görmekteyiz. Ayrıca Öztüre’nin yukarıdaki tarihsel süreci ile
Kasapyan’ın eserinin 18. sayfasında Batı Anadolu’ya Ermeni göçlerinin
oluşumunu etkileyen olayların sıralanışı aynıdır. Minasyan Batı Küçük
Asya olarak adlandırdığı bölgeyi genel olarak alırken Öztüre, bu genellemeyi İzmit içimde geçerli olduğunu düşünerek Ermeni yerleşiminin
başlangıcını XIV. yüzyıl sonlarına tarihlendirmektedir.
Bu iki çalışmanın yanı sıra Armaşi Tbrevankı (Armaş Ruhban
Okulu) adlı eserde, Akmeşe’ye (Armaş) gelen ilk Ermeni topluluğunu
1410 yılında Maraş’tan göç eden 80 Ermeni ailesinin oluşturduğu ifade
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edilir. Bu görüşe kaynak olarak Siirtli Rahip Hovhannes’in Adapazarı
ve çevresi ile ilgili el yazma notlarının 1889’da ki kopyası üzerine hazırlanan ve “Püzantion” Dergisinin 31 Ocak ve 2 Şubat 1912 tarihli sayılarında yayınlanmış yazılar gösterilmiştir.10

Yukarıdaki kaynakların aktardığı İzmit bölgesindeki Ermeni yerleşiminin tarihsel sürecine dair bilgilerin karşılaştırmasında Osmanlı
Devleti arşiv kayıtları, özellikle tahrir defterleri önemli veriler sunmaktadır. Osmanlı Devleti tımar sisteminin gereği olarak gelir kaynaklarının belirlenmesi amacıyla yerleşim merkezlerini tahrire tabi tutardı.
Yapılan tahrir sonucunda mufassal ve icmal olmak üzere iki tür “tahrir
defteri” ortaya çıkardı. Bu defterler şehir, kasaba, köy, mezra, yaylak-kışlak mahallerinde yaşayanların isimlerini, hukuki ve iktisadi statülerini,
alınan vergilerin cins ve miktarını, toprağı tasarruf şekillerini içermesi
dolayısıyla Osmanlı Devletinin demografik yapısı, idari taksimatı ve
tarihi coğrafyası bakımından çok değerlidir.11

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde İzmit’e ait 1523 tarihli mufassal bir
tahrir defteri bulunmaktadır. Aynı zamanda bu defter tespit edebildiğimiz kadarıyla İzmit’e ait eldeki en eski tarihli mufassal tahrir defteridir.
İzmit’e bağlı 13 mahalle ve 45 köyün bulunduğu bu defterdeki mahalle
ve köylerin ve buralarda yaşayanların isimleri incelendiğinde Ermenilere
ait herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 1523 yılında İzmit’in mahallelerinin ve köylerin gayrimüslim nüfusunu Rumlar oluşturmaktaydı.12
Böylece yukarıda da belirttiğimiz gibi Armaş’ta (Akmeşe) şayet 1400’lü
yıllardan itibaren Ermenilerin yaşadığı ve bir manastıra sahip olduğu
kabul edilirse bunun XVI. yüzyıla ait Osmanlı kayıtlarında yer almamasını açıklayamıyoruz. İzmit’in vergi veren nüfusunun tespitine yönelik
tutulan tahrir defterlerinde köyler çiftliklere kadar kayıt altına alınırken
böyle bir yerleşim yerinin kaydedilmemesi düşünülemez.

Kasapyan’a göre İzmit’te Ermeni yerleşiminin başlangıcı Palu’lu13
duvar ustalarının Pertev Mehmet Paşa’nın izniyle gelip cami ve hamam
inşaatlarında çalışmaları ile başlamıştır.14 Rıfat Yüce’de Ermenilerin
İzmit’e ilk olarak gelişine dair “Yeni Cuma Camii (Pertev Paşa) yapılırken, işçi olarak getirilmişlerdir. Ve o taraflarda bunlar iskân edilerek evler yaptırılmış ise de, Yeni Cuma Camii tarafından daha sonra
Kozluk’a yerleştirilmeleri uygun görülmüştür.” açıklamasında bulunmuştur.15 Pertev Paşa Camii, Pertev Mehmet Paşa adına, ölümü sonrası
vasiyeti gereğince, kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan’a 1579
yılında yaptırılmıştır.16
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İzmit ve çevresiyle birlikte tüm Batı Anadolu’da Ermeni nüfusunun
oluşumu ve gelişiminde Celali İsyanları ve Osmanlı – İran savaşları
belirgin bir rol oynamıştır. XVI. yüzyıl sonlarında ve XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, bir taraftan iç mesele olarak Celâli isyanları
ile uğraşırken diğer taraftan Safevi (İran) ve Avusturya Devletleri ile
uzun yıllar süren savaşlar yapmak zorunda kalmıştı. Yaşanan bu olaylar Osmanlı Devletinin sosyo-ekonomik yapısını alt-üst etmiş, birçok
kişinin yaşadığı yeri terk ederek daha güvenli bölgelere göçüne neden
olmuştur.17
1595 – 1640 yılları arasındaki gözlemlerini kaleme alan Kemahlı
Ermeni Rahip Grigor, “Kronoloji” adlı eserinde Celali isyanlarının
Ermeni toplumu üzerindeki etkisini ve neden olduğu göçleri aktarmaktadır. Grigor’un aktardığına göre bu isyanlar sonucu Anadolu’dan
İstanbul ve Tekirdağ’a kadar uzanan bir Ermeni göçü yaşanmıştır.18 Bu
göç sırasında Ermenilerin bir kısmının İzmit ve çevresinde yerleşmiş
olması kuvvetle muhtemeldir ki Kasapyan da İzmit Ermeni topluluğunun oluşumunda Celali isyanlarının neden olduğu göçe özellikle vurgu
yapmaktadır.19

Grigor, Celali isyanlarının bastırılması ve Anadolu’da tekrar huzurun sağlanması üzerine Anadolu’dan yerlerini yurtlarını terk ederek göç
etmiş olan halkın geri gönderilmesi sürecinin içinde de yer almış. İlk
olarak, İstanbul ve çevresine göç etmiş Ermenilerin bir kısmı, “hangi
milletten olursa olsun Anadolu’dan gelmiş olanların geri gönderilmesi”
ne dair 1609 tarihli padişah emri üzerine Kemah, Divriği, Eğin ve
Erzincan bölgelerine geri göç ettirilmiştir. Ermenilerin diğer bir kısmı
ise çeşitli vesileler ile yerlerinde kalmayı başarabilmiştir.

İkinci olarak, 1635 yılında, İran üzerine harekete geçen Sultan IV.
Murat Sivas’ a geldiğinde, burada yerlerini terk etmeyen Türk ve Ermeni
halkı kendisine müracaat ederek “Nüfusumuz az, memleketimizde harap
olduğu halde, vergi taleplerinin arkası kesilmiyor. Memleketimiz halkının çoğu İstanbul ve çevresine gidip orada yerleşmiştir, az sayıda kalan
bizler ise vergi taleplerine dayanamıyoruz. Ya onların kendi yerlerine
dönmelerine veya bizim de onların yanına gitmemize emir buyurun”
diyerek şikâyette bulunmuşlardır. Bunun üzerine padişah Anadolu’dan
İstanbul ve çevresine gelmiş olanların yerlerine geri gönderilmesini
emretmiştir. Bu emir uygulamada sıkı tutulmadığından geri gönderilenlerin birçoğu İzmit, Yalova ve İznik şehirlerinin civar köylerine dağılarak oralarda yerleşip kalmışlardır.20
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Celali isyanları sürecinde İzmit ve çevresine Ermeni göçmenlerin yerleştiği bilgisini karşılaştırmada tekrar Osmanlı arşiv kayıtlarını
incelememiz gerekmektedir. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren tımar
sisteminin önemini yitirmesiyle klasik tahrirlerin artık yapılmadığı
görülür. XVII. yüzyılın başlarından itibaren doğrudan merkez hazinesi
için toplanan nakdi gelirlerin (cizye ve avarız) ve bu gelirlere esas teşkil
eden nüfusun tespiti sonucu cizye ve avarız defterleri oluşturulmuştur. 21
İzmit bölgesinin demografik yapısı hakkında bazı ipuçlarına ulaşabileceğimiz diğer bir kaynağı bu defterler oluşturmaktadır.

1644–1645 tarihli avarız tahririnde İzmit’in 18 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler içerisinde Şeyhler Mahallesinde 29 Müslüman ve
79 gayrimüslim, Çarşı Mahallesinde 44 Müslüman ve 53 gayrimüslim nefer yaşamaktaydı. Depecik Mahallesi ise daha kozmopolitti. Bu
mahallede 66 Müslüman, 25 gayrimüslim ve 9 Yahudi nefer yaşamaktaydı. Ayrıca Akça Mescid Mahallesinde de bir gayri Müslim nefer
yer almaktadır ki bunların dışındaki mahallelerde gayrimüslim nüfusa
rastlanmamaktadır. Defterde, Mahallelerde yaşayan vergi mükelleflerinin isimleri yazmadığından bunların milliyetleri hakkında fikir sahibi
değiliz. Bu tarihte yalnız Rumların kendilerine ait mahallesi yer almaktadır.22 Ancak 1697 tarihli avarız tahririnde İzmit’in mahallelerinde
yaşayan vergi mükellefleri isimleriyle birlikte kaydedilmiştir. Çarşı ve
Şeyhler mahalleleri içerisinde oturan gayrimüslimler arasında Agop,
Serkis, Artin, Donik, Kirkor gibi Ermeni isimleri bulunmaktadır.

Bu tahrirde dikkat çekici diğer bir bilgi de defterde Karabaş adında
yeni bir mahallenin yer almış olmasıdır. 23 Kasapyan’ın aktardığına göre
Pertev Paşa Camii inşaatı için gelen Ermeniler caminin kuzeydoğusuna yerleştirilmişlerdir. Zamanla İran’dan gelen Ermeni göçleriyle
bu mahalle gelişmiştir. Daha sonra Karabaş mahallesindeki Ermeniler
şehrin batısında “Kadıbayır” denilen “ıssız” bölgeye nakledilmişlerdir (Kadıbayır denen bölge bugünkü “Kozluk” semti olsa gerek). Yine
Kasapyan Ermenilerin boşalttıkları mahalleye Türklerin yerleştirildiğini söylüyor ve bu taşınmanın gerekçesi olarak ta Ermenilerin caminin kuzeydoğusunda kurmuş oldukları mahalleyi bayındır hale getirmiş
olmalarını ve bunun da Müslümanlar tarafından hoş karşılamadığını
gösteriyor.24 Ancak Osmanlı Devletinde gayrimüslimlerin ikamet
haklarına yönelik genellikle kısıtlamalar bulunmamakta ve gayrimüslimlerle Müslümanlar yan yana ve aynı mahallelerde yaşayabilmekteydi. Bununla birlikte özellikle cami ve zaviye gibi ibadethanelerin
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yakınlarında gayrimüslim yerleşimine sıcak bakılmazdı.25 Bundan dolayı
İzmit’in en büyük camisi olan Pertev Paşa Camii’nin yakınında yer alan
bir gayrimüslim mahallesinin gittikçe büyümesi üzerine başka bir semte
taşınması uygun görülmüş olmalı. 1697 tarihli avarız tahririnde Karabaş
Mahallesinde yaşayan halkın büyük bir kısmı askeri sınıfa mensup
olduğu görülmektedir.26 1845 tarihinde yapılan tahrir sonucu hazırlanan Karabaş Mahallesi Temettuat Defterine göre mahallede 96 hane
Müslüman nüfus yaşamaktadır.27

XVII. yüzyıldaki tahrir verileri İzmit gayrimüslimleri içerisinde
Ermenilerin de Rum ve az sayıdaki Yahudilerin yanında yeni bir
cemaat oluşturmaya başladığını göstermektedir. Ancak Kudüs seyahatinin dönüşünde 1618 yılında İzmit’te bir gün geçiren Ermeni seyyah
Polonyalı Simeon, İstanbul ve Anadolu’da uğradığı şehirlerin Ermeni
halkından bahsetmesine rağmen İzmit’e dair herhangi bir açıklamada
bulunmaması dikkat çekicidir.28 Simeon’un İzmit şehrinde bulunduğu
tarih Ermeni nüfusunun yeni oluşmaya başladığı bir döneme denk
gelmektedir. XVIII. yüzyıl başlarında ise Ermenilerin İzmit şehrinin
sakinleri arasında yerini aldığını Aubry de la Motraye’nin seyahatnamesinde görmekteyiz. 1701 Aralığında İzmit’e sürgünde bulunan Macar
Kralı Tökeli’yi ziyaret için gelen Motraye göre “ Şehir ahalisi çoğunlukla Türk ve Rumlardan oluşuyor, onları Ermeniler izliyor, Yahudiler
ise hayli azınlıkta. Türklerin yirmi camisi, Rumların yedi, Ermenilerin
dört kilisesi, Yahudilerin de iki sinagogu var.” 29
1700’lü yıllarla birlikte bu döneme ışık tutacak kaynakların yetersizliği gündeme gelmektedir. Bundan dolayıdır ki tahrir defterleri temelli
yaptığımız yerleşim ve nüfus analizlerini devam ettiremediğimiz gibi
bu boşluğu dolduracak kaynaklardan da yoksun kalmaktayız. Ancak
XIX. yüzyıl başından itibaren yine Osmanlı arşiv kaynaklarından İzmit
Ermenilerinin yerleşim bilgilerine ulaşabilmekteyiz. Bu sayede, aradan
geçen zaman içerisinde Ermenilerin İzmit şehrindeki varlıklarını korudukları ve geliştirdiklerini söyleyebiliriz.

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda tahrir kayıtlarında gayrimüslim ve
Müslüman nüfusun yer aldığı İzmit’in Şeyhler ve Çarşı mahallelerinin XIX. yüzyıl başlarında ikiye ayrıldığı görülür. 1807 yılına ait
İzmit Şer’iye sicillerinde Şeyhler Mahallesi, Şeyhler Müslümanları ve
Şeyhler Ermenileri olarak iki bölümden oluşuyordu. Aynı şekilde Çarşı
Mahallesi de, Çarşı Müslümanları ve Çarşı Ermenileri olarak ikiye
ayrılmıştı. Bunların dışında ayrı bir Ermeni Mahallesi bulunmuyordu.30
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1645 tarihli sayımda bu mahallelerde yaşayan gayrimüslim sayıları yukarıda verilmiştir. Bunların milliyetleri hakkında o tarih için bilgi sahibi
olamasak da 1807 yılında bu mahallelerin Müslüman ve Ermeni olarak
ikiye ayrılmasından o tarihlerde ki gayrimüslim nüfusunun Ermenileri
içerdiği sonucunu çıkarabiliriz. 1905 yılına ait Şer’iye Sicillerinde ve
resmi yazışmalarda, İzmit’in mahalleleri arasında XX. Yüzyıl başlarından itibaren ayrı bir Ermeni Mahallesi bulunduğu görülmektedir.31
Hatta 1 Mart 1905 günü İzmit’teki Ermeni Mahallesinde Karabacak
adında bir kişinin evinde çıkan yangın sonucu 12 ev yanmıştır. Yangının
sebepleri tahkik edildiği gibi yangın zedelerin ihtiyaçlarının karşılandığı
İzmit Mutasarrıflığı’ndan bildirilmiştir.32 Burada da devletin, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren her ne kadar Ermeniler arasında isyancı
faaliyetlerde bulununlar olsa da ayrım gözetmeksizin tüm tebaasına
yardımda bulunduğu görülmektedir. Yukarıda Ermeni Mahallesi olarak
geçen yer İzmit’in batısında, günümüzde Kozluk Mahallesi adı verilen
semtte idi.

1914 tarihli İzmit’in mahallelerini gösteren çizimde de 600 hanede
3500 Ermeni nüfusunun yaşadığı bir Ermeni Mahallesi bulunmaktadır. 1915 yılındaki tehcir sonrası Ermeni Mahallesi yerine Talatbey ve
Mazharbey adıyla iki ayrı mahalle oluşturulmuş ve daha sonra burası
Kozluk adını almıştır.33 1916 yılında Talatbey Mahallesinde 387,
Mazharbey Mahallesinde ise 153 kişi yaşamaktaydı.34 Böylece diyebiliriz ki İzmit şehir merkezinde 1580 yılından itibaren Ermeniler yerleşmeye başlamış ve daha sonraki yüzyıllarda da nüfusu artarak varlığını
devam ettirmiştir.
XIX. ve XX. Yüzyıl başlarında İzmit Kazasında Ermeni nüfusunun
en kalabalık olduğu yerleşim alanı Bahçecik (Bardizag) dir. Ermenice
Bardizag “küçük bahçe” anlamına gelmektedir.35 Bardizag köyünün
Sultan IV. Murat’ın 1633 yılında İran seferine giderken dikkatini çektiği ve bu köyü “Bahçacuh” olarak adlandırdığı söylencesinin Bahçecikte
nesilden nesile aktarıldığını Kasapyan ifa etmektedir. Ayrıca Kasapyan
köy halkı ve devletin Bahçecik adını kullanırken Bardizag çevirisinin
1860’lardan sonra özellikle Amerikalı misyonerler tarafından öne çıkarıldığına dikkat çekmektedir.36 Kasapyan’ın bu tespitiyle Amerikalı
misyonerlerin mektup ve raporlarındaki Bahçecik adının kullanımının
örtüştüğünü söyleyebiliriz. Amerikan Board’a mensup Protestan misyonerleri 1880’li yıllara kadar Bahçecik (Baghchejuk) adını kullanmışlardır. Bu tarihten sonra ise tüm rapor, mektup ve yayınlarında Bahçecik
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adı yerine özellikle Bardizak adını kullanmaya dikkat ettikleri görülür.37
Mkhalyan ise Bardizag adının 1625 yılında Sultan IV. Murat’ın vermiş olduğu bir fermanda yer aldığını ifade etmektedir.38 Ancak bizim
Bahçecik’e ait tespit edebildiğimiz en eski kayıt 1645 tarihlidir ve köyün
adı “Bağçecik” olarak yazılmıştır.39 Bu tarihten sonraki tüm resmi kayıtlarda da köyün ismi “Bağçecik” olarak yer almaktadır.

Bahçecik’e ilk yerleşen Ermenilerin hangi tarihte ve nereden geldikleri
konusu net değildir. Bu konuda Ermenice kaynaklarda öne çıkan kanı,
Bahçeciğe ilk yerleşenlerin Sivas (Sepastia) yakınlarındaki Bardizag’dan
geldikleridir. Mkhalyan Bahçeciği kuranların Sivas dolaylarından geldiğine dair bir kanıt olarak Bahçecik’te konuşulan Ermenicenin fonetik ve
gramer özelliklerinin Sivas dolaylarındaki Ermeni halkın diliyle benzerlik gösterdiğini ifade etmektedir.40 1870’li yılların sonlarına ait Sivas’a
dair gözlemlerini aktaran Boğos Natanyan’a göre de Sivas’ın güneyinde
34 haneli Bardizak adında bir köy varmış. Bardizak köylüleri yaşanan
olumsuz koşullar üzerine yaşadıkları yeri terk ederek göç etmişler ve göç
ettikleri yerde büyük ihtimalle İzmit yakınlarındaki Bahçeciktir.41

Kasapyan’a göre Sivas’ın Bahçecik köyünden Celali isyanları sırasında kaçan 7 hane, bölgeye yerleşen ilk Ermenileri oluşturmaktadır.
İlk gelenler Bahçecik’in batı kısmında “Çiftlik” denen Halil Paşa’nın
çiftliğine yerleşerek ekici olarak çalışmışlardır. Daha sonra 19 hanelik
diğer bir Ermeni göçmen gurubu da Halil Paşanın himayesine girerek
Bahçeciğin ilk yerleşimcilerini oluşturmuştur.42 Dört kez kaptan-ı deryalık ve iki kez de sadrazamlık yapmış bulunan Halil Paşa, Kayseri civarında Zeytun köyünde doğmuş ve köken olarak da Ermenidir. Devşirme
olarak İstanbul’a getirilmiş ve Saray’a alınarak Enderun’da yetişmiştir.43
Osmanlı arşiv kayıtlarında Bahçecik ve çevresindeki pek çok köyün
Halil Paşa vakfından olduğu görülmektedir.44. Hrand D. Andresyan,
Rahip Grigor’un “Kronoloji” adlı eserinde bahsi geçen Vardepet (din
adamı) Hagop hakkında açıklama yaparken Hagop’un özellikle celaliler yüzünden Anadolu’dan İstanbul ve Tekirdağ’a sığınan Ermeni göçmenleri himaye edebilmesini onun Halil Paşanın hemşerisi ve akrabası
olmasına bağlamaktadır.45 Bu bilgiler doğrultusunda genel olarak Halil
Paşa’nın Ermenilere karşı onları koruyucu ve himaye edici bir tutuma
sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bahçecik adında bir Ermeni yerleşim alanının kuruluşunu Marmara
ile Sakarya nehrini birleştirme projesine tarihlendiren görüşler de
bulunmaktadır. Buna göre Bahçeciği kuran Ermeniler, Marmara ile
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Sakarya nehrini birleştirmek için 1591 yılında girişilen kanal açma
projesinde bölgeye getirilen Ermeni amelelerden, projeden vazgeçilince
geri dönmeyerek yerleşenlerdir. Tarihsel kayıtlara göre kanal projesinde
çalışacak amelelerin tedariki için Anadolu, Karaman, Sivas, Maraş ve
Erzurum Beylerbeyilerine tamimler gönderilmiş ve 30 bin kadar amele
görevlendirilmiştir. Ancak donanma hazırlanmasına öncelik verilmesi
üzerine projeden ani olarak vazgeçilince kanal işinde görevlendirilenlere
ayrı ayrı hükümler gönderilerek herkesin yerli yerine dönmeleri emrolunmuştur.46 Çalışmamız sürecinde Osmanlı Arşivinde bu işçilerden
geri dönmeyerek İzmit’e yerleşenlerin olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık.

Bahçecik’e ait tespit edebildiğimiz en eski kayıtın 1645 tarihli
olduğunu ifade etmiştik. Bu tarihte Bağçecik’te 84 nefer gayrimüslim
yaşamaktadır. Bu defterde köyün isminin üzerinde “kadim neferan”
kaydı düşülerek önceden 17 nefer bulunduğu belirtilmiştir. Bu da bize
Bahçecik’te hızlı bir nüfus artışı olduğunu göstermektedir. Yukarıda da
Celali isyanlarının bölge Ermeni nüfusuna etkisinden bahsetmiştik ve
Bahçecikteki nüfus artışı da bu şekilde açıklanabilir.47 Bahçecik üzerine
2008 yılında bir konferans veren Ara Melkonian da bu hızlı nüfus artışına dikkat çekmektedir. Ona göre de ilk yerleşimi takip eden yüz yıllık süreç içerisinde hızlı doğum oranı ve doğu vilayetlerinden özellikle
büyük bir kısmı Eğin den gelmiş Ermeni muhacirleriyle köy oldukça
büyümüştür.48

Nüfusla birlikte köyün mahalle sayısı da artmıştır. Osmanlı imparatorluğunda 1831 yılında erkek nüfus esas alınarak ilk genel sayım
yapılmıştır. Mkhalyan, bu sayımın sonuçlarını kaydeden rahip Garaped
Krikoryan’ı kaynak göstererek Bahçecik’te 32 mahallede 639 hanenin
yer aldığını söylemektedir.49 Bu bilgiyi 1845 yılında hazırlanan nüfus
yoklama defteriyle karşılaştırdığımızda benzer bir sonuçla karşılaşmaktayız. Bu deftere göre de Bahçecikte 31 mahalle ismi yer almaktadır.50
Bu nüfus artışı ilerleyen yıllarda da devam etmiş ve 1886 yılında 1102
hanede kadın-erkek 6297 nüfusun yaşadığı Bahçecik’te51, 1914 yılına
gelindiğinde 1400 ahşap hanede 2000 ailenin yaşadığı yaklaşık 10.000
Ermeni nüfusu yer almıştır.52

İzmit şehir merkezi ve Bahçecik’ten sonra İzmit kazasındaki Ermeni
yerleşim alanları içerisinde, Armaş/Ermişe (Akmeşe) gelir. Armaş’ın
kuruluşu ve kurucularının nerden geldikleri konusu tam olarak bilinmemektedir. Kasapyan, Armaş Meryem Ana Manastırın kuruluşundan
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önce 7 haneli bir Ermeni köyünün Armaş’ın kuzeyinde “Kışla” denilen
yerde kurulmuş olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, rahip Hovhannes
Mavyan’ın “Armaş Manastırı Tarihi” adlı eserini kaynak göstererek
Armaş’ta ilk zamanlar Türklerle Ermenilerin birlikte yaşıyor olabileceği ve Meryem Ana Manastırının kurulmasından sonra ise Türklerin
dağılmış olması ihtimali üzerinde durmaktadır. Kasapyan’ın aktardığına
göre Mavyan, “Aşağı Mahalle” olarak adlandırılan Ermeni mahallesinin kuruluşunu 1591 ya da 1601 olarak göstermektedir. Yukarı mahallede ise Müslümanlar oturmaktaymış.53 Mavyan’ın Armaş’ta ki mahalle
tanımlaması, 1845 tarihli nüfus yoklama defterinde görülmektedir. Bu
deftere göre Ermişe köyünde, yukarı mahalle ve aşağı mahalle adında iki
mahalle bulunmaktadır. Bu defterdeki her iki mahallede de Ermenilerin
yaşadığı görülmektedir.54

Armaş’ın kuruluşu ile ilgili diğer bir görüş ise Vital Cuinet’e aittir.
Cuinet’e göre, Armaş 1608 yılına doğru Şah Abbas döneminde İran’dan
gelip bir kısmı Adapazarı yöresine de yerleşmiş olan 300 kişilik zengin
bir Ermeni topluluğu tarafından kurulmuştur.55
1610–1611 yılları arasında Sakarya bölgesinden geçen Polonyalı
Simeon da seyahatnamesinde isim vermeden bir manastırın ve Ermeni
yerleşiminin varlığından bahsetmektedir.56 Simeon’un isim vermeden
bahsettiği yer Armaş/Ermişe’den başka bir yer olamaz.

Armaşın kurucuları kadar isminin kökeni de tartışma konusudur.
Yine Mavyan’a göre Armaş, Müslümanların yaşadığı zaman “Armağan
Şah” diye adlandırılırmış. Ermeniler bunu değiştirerek önceleri “ArmağŞah” sonrada “Armaşa” demişlerdir.57 Nurdan İpek, Armağanşah’ın Sivas
ayanı olduğuna dikkat çekerek Armaş adının Armağanşah’tan geldiği
tezi üzerinde durmaktadır.58

“Armaş Ruhban Okulu” adlı eserde Armaş’ın kuruluşunun 1400’lü
yıllara kadar geriye götürüldüğünden yukarıda bahsetmiştik. Bu kaynağa göre “Püzantion” dergisinin 31 Ocak ve 2 Şubat 1912 sayıları
içinde, Batı Anadolu bölgesindeki Ermeni yerleşim yerlerine ilişkin
Siirtli Rahip Hovhannes’in elyazmalarının Adapazarı ve çevre köyleri
ile ilgili bölümünün kopyaları yayınlanmıştır. Buna göre 1410 yılında
Kilikya’nın Maraş bölgesinden 80 Ermeni ailesi İzmit dolaylarına
gelerek Tospit (?) dağına yerleşmişlerdir ve 1416 da burada Meryem
Ana adına bir dua yeri yapmışlardır. Bu kaynağa göre Tospit sonradan
Ermenilerin topluca oturdukları Armaş’tır. Yine bu kaynakta Armaş
ismiyle ilgili olarak ”Armağan Şah”, “Ardı Meşe”, “Ermise”, “Hermes”
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gibi saptamalar gerçek dışı bulunmakta ve Armaş’ın Maraş’ın değişmiş
şekli olduğu ifade edilmektedir.59

Akmeşe’deki Ermeni yerleşiminin başlangıcına dair ifade edilen
görüşlerden Mavyan’ın aktardıkları üzerinde ayrıca durmak gerekir.
Çünkü 1591 tarihli Kocaeli Livasının köylerinin nüfus ve hâsılatları
ile evkaf ve emlakının müsvedde defterinde İzmit’e bağlı Armağanşah
adında bir köy yer almaktadır. Armağanşah adı
ve
tarzında yazılmış ve ikinci yazılış şeklinin üstü çizilmiştir.60 Daha önceki
yıllara ait kayıtların yer aldığı defterler incelendiğinde ise Armağanşah
yazımına çok yakın ve Ermenanşah, Armenanşah
olarak okunabilecek bir köy bulunmaktadır.61 1637 tarihinde yapılan bir avarız
tahririnde ise Arımişe
olarak okunabilecek şekilde yazılmış bir
62
köy ismi görülmektedir. 1645 de ise Armaş
ya da Ermeşe
olarak yazılan köyde 19 gayrimüslim ve 1 Müslüman toplam 20 neferin bulunduğu kaydedilmiştir.63 1690 tarihli cizye defterinde ise köyün
adı Armaş
olarak kaydedilmiştir.64 XVIII ve XIX. yüzyıllarına
ait Osmanlı belgelerinde ise köyün adı
Ermişe/Armişe olarak
yazılmıştır.
Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki Osmanlı Arşiv kayıtları ile karşılaştırdığımızda Mavyan’ın görüşleri daha gerçekçi gözükmektedir.
Kuvvetle muhtemel Ermeniler bölgeye geldiğinde Müslümanların
yaşadığı Ermenanşah ya da Armağanşah adında bir köy bulunmaktaydı. İzmit Sancağına yönelik Ermeni göçleri sırasında bölgeye gelen
Ermenilerden bir kısmı bu köye ya da civarına yerleşmiştir. Bu köye
yerleşen Ermenilerin 1610 yılı civarlarında bir manastır inşa ettiklerine
dair bilgi kaynaklarda mevcuttur.65 Manastırın inşasından sonra bölgenin dini bir merkez olmasından olsa gerek zamanla Müslüman nüfus
köyden ayrılmış olmalı.

İzmit kazasındaki diğer bir Ermeni yerleşim alanı Arslanbey köyüdür.
Minas Kasapyan’a göre Arslanbey’in kurucuları Osmanlı – İran savaşları nedeniyle 1600 yılı başlarında Karabağ çevresi köylerinden göç eden
yedi hanelik bit Ermeni grubudur. İlk göçmenler köyün kuzeyindeki
düz alanda yerleşmiş ve bu yöre daha sonraki yıllarda “Aşağıköy” olarak adlandırılmıştır. Karabağ bölgesinden XVII. yüzyıl başlarında göç
eden Ermeniler güvenlik nedeniyle Arslan Bey’in koruması altına girerek kendi mülkü olan yerin güneyindeki dağın eteğine yerleşmişlerdi.
Böylece kurulan küçük köy de Arslanbey adını almıştır. Daha sonra bu
köye Sivas ve Erzurum’dan gelen Ermeni aileleri de yerleşmiştir.66
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Fenerciyan’a göre Arslanbey’den bahseden kaynakların başında
gazete ve dergilerdeki dağınık halde bulunan yazılar gelmektedir. Buna göre Arslanbey hakkındaki ilk bilgiler Hovannes Deroyas
Badvili’nin “Ermenistan” adlı haftalık dergisinde 1847 yılında çıkmıştır.
Bunun dışında daha eski tarihli yazılı kaynak bulamayan Fenerciyan,
Arslanbey’e ilk Ermeni yerleşimini daha çok sözlü kaynaklara dayanarak açıklamaya çalışmıştır. Buna göre ilk yerleşenler 7 hanede 21 kişi
olarak İran Ermenistan’ından XVI. yüzyıl sonlarında bu bölgeye gelmişlerdir. Fenerciyan aynı bilginin Stephan Kazancian’ın 1870 tarihli el
yazması “Arslanbey Tarihi” adlı çalışmasında da yer aldığını belirtmektedir. İlk gelenler Bostancıbaşı Arslan Bey’in hizmetine girmişlerdir.
Arslan Bey, bu Ermenileri çevredeki eşkıyanın saldırısından korumak
için kendi mülkü olan arazide yerleşmelerine izin vermiştir. Böylece
oluşan yeni yerleşim yerine Ermenilerde Arslanbey ismini vermiştir.
İlk yerleşenlerden sonra özellikle Celali isyanları sırasında Arslanbey’e
Divriği, Erzincan, Eğin ve Kemah’tan göçler yaşanmıştır. XVI. ve
XVII. yüzyılındaki göçlerin dışında XIX. yüzyılda Arslanbey yakınında “Çuhahane”nin kurulmasıyla Anadolu’dan Ermeni işçiler gelerek
Arslanbey’e yerleşmişlerdir.67

Vital Cuinet’in 1890’ların başında aktardığına göre Arslanbey köyü
eski İçkara köyüdür.68 Ancak 1691 ve 1692 yılına ait cizye defterlerinde
Arslanbey köyü aynı isimle kaydedilmiştir. 1692 tarihli deftere göre
Arslanbeg’de cizye ödemekle yükümlü 30 Ermeni nefer bulunmaktadır.69 Bu tarihten önceki kayıtlarda Arslanbey adına rastlayamadık.
Ancak 1645 tarihli avarız defterinde “divan-ı Aslhan beg
”
adında Aslhanbeg köyü ve iki çiftlikten oluşan bir yerleşim birimi dikkati
çekmektedir. Bu tarihte köy ve çiftliklerde gayrimüslim nüfus yer almamaktadır. Burası Hassa Bostancıları ocağına bağlı bir köy olduğundan
avarız vergisinden muaftı.70 Kasapyan ve Fenerciyan Çuha Fabrikasının
kurulduğu alanın Sarayın Bostancıbaşısı Arslan Bey’in mülkü olduğunu
aktarmaktadır ve Ermenilerin ilk geliş tarihi olarak da 1580-1600’ler
gösterilmektedir. Bu noktada eldeki verilere dayanarak diyebiliriz ki ilk
olarak Ermeniler Arslan Bey’in tasarrufunda bulunan arazinin yakınındaki bir alana yerleşmişler ve daha sonra muhtemelen Arslan Bey’in
arazisindeki hizmetleri karşılığı himaye edilerek bu araziye yerleştirilmişlerdir. Belki de Ermeniler Arslanbey’in mülküne yerleştiklerinde
burada Arslan Bey’in adıyla anılan ve Müslümanların yaşadığı küçük bir
köy ya da çiftlik vardı. Zaman içerisinde bu köyün çevresindeki Ermeni
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yerleşiminin göçlerle nüfusu artmış ve böylece Arslan Bey köyü tamamıyla bir Ermeni yerleşim alanı haline dönüşmüştür.

İzmit kazasında ki diğer bir Ermeni yerleşim merkezi Yuvacık’dır
(Ovacık) ve nüfus yoğunluğu açısından Arslanbey’e yakındır. Kasapyan’a
göre Yuvacık’a ilk yerleşenler Celali isyanları sonucu Eğin yöresinden
kaçıp gelen Ermenilerden oluşmaktadır.71 Ermeni yerleşimcileri tarafından Ovacık olarak adlandırılan köy Osmanlı kayıtlarında Yuvacık
olarak geçmekte ve bu adı ile günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Bahçecik, Arslanbey ve Akmeşe’ye dair ayrı ayrı Ermenice
çalışmalar bulunmasına rağmen Yuvacık için elimizdeki tek Ermenice
kaynak Minas K. Kasapyan’ın eseridir.

Yuvacık Ermenilerinin köylerinin varlığını Fatih Sultan Mehmet
(1451–1481) dönemine kadar indirgediği görülür. Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde bulunan H.1189/M.1775 tarihli bir belgede Yuvacık köyü
halkı kendilerinden talep edilen ekstra vergiler üzerine yazmış oldukları arzuhalde“ Ebül-feth Gazi Sultan Mehmet Han tabe serah [toprağı
bol olsun] zaman-ı saadetlerinde karye-i mezbur [Yuvacık] reayaların
cemi’[tümü] tekaliften [vergilerden] muaf ve müsellem olmak üzere…”
ifadesini kullanmışlardır. Ancak bu arzuhal üzerine düşülen resmi yazılardan birinde “öteden beri vere geldikleri kereste…” ifadesi kullanılsa
da iddia edildiği gibi Fatih dönemine dair atıfta bulunan herhangi bir
kayda rastlanmamıştır. Bu belgede, Yuvacık halkının darphane, tophane
ve simkeşhane’ye çam kömürü hazırlamak ve ayrıca tersane-i amireye
cins kereste teminiyle mükellef olduğu yazılıdır. Ayrıca köyün 1700’lü
yıllarda 300 haneli mamur bir köy iken talep edilen fazla vergilerden 80
haneye düştüğü belirtilmiştir.72

1645 yılında hazırlanmış olan avarız defterinde de Yuvacık köyüne“
yave cizyeleri mukabilinde anbar-ı amireye beher sene iki bin beş yüz
çeki odun verirler …” notu düşülmüştür. Bu tarihte Yuvacıkta 93 nefer
gayrimüslim ve 4 nefer Müslüman yer almaktadır.73 Yine 1698 tarihli
avarız defterinde Yuvacık, Hassa-i hümayun ve hassa kayık ve sandalları için üç senede bir kereste kesmekle mükellef köyler arasında yer
almaktadır.74

Bahçecik ve Yuvacık yakınında yer alan Döngel köyü diğer Ermeni
köylerine göre daha az sayıda nüfusun bulunduğu bir yerleşim birimidir.
Minas K. Kasapyan’ın anlatımına göre İzmit merkeze yerleşen Palu’lu
ustaların büyük bir bölümü bekârdı ve Ermenilerin oturduğu Döngel
köyünden kız istedikleri halde reddedilmişlerdir. Kasapyan, Döngel’in,
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Kilikya bölgesinden yapılan bir göç sonrası kurulmuş olabileceğini hatta
Kilikya bölgesinde Döngel adında bir köyün varlığının da bu ihtimali
güçlendiriyor olduğunu ifade etmektedir.75 Bu ifadeye göre Döngel,
İzmit merkezde Ermenilerin yerleşiminden önce kurulmuş bir Ermeni
köyüdür. Ancak Kasapyan bu konuda güvenilir bir kaynağa ulaşamamış
olmalı ki İzmit Kazasındaki Ermeni yerleşimini kronolojik olarak tablolaştırdığında Döngel köyünü boş bırakmıştır.

Döngel 1698 tarihli avarız defterinde, Hassa-i hümayun ve hassa
kayık ve sandalları için üç senede bir kereste kesmekle mükellef köyler arasında yer almaktadır.76 Tıpkı Yuvacık da olduğu gibi Döngel’inde
1844–1845 yılında hazırlanmış olan Temettuat Defterinin bulunması
sayesinde sosyo-ekonomik yapısı hakkında fikir sahibi olabilmekteyiz.
Bu deftere göre Döngel’de 41 vergi hanesi bulunmaktadır. Yuvacık ve
Döngel Temettuat Defterlerinin verilerin analizi bu makalenin kapsamını aşacağından bu konuyu İzmit Ermenilerinin ekonomik hayatına
dair yapmakta olduğumuz diğer çalışmaya bırakıyoruz.

İzmit Kazasına bağlı yukarıda adı geçen bölgeler dışında Ermenilerin
yerleşim alanları oluşturdukları küçük köyler yer almaktadır. Nüfus olarak az sayıda Ermeni’nin yaşadığı bu köyler: Zakarköy (Sakarbıçkı),
Manuşak (Menekşe), Dağköy ve Haskal (Pir Ahmet) dır.
Sonuç olarak Ermenilerin İzmit kazasında yerleşiminin başlangıcını
1580’li yıllara tarihlendirebiliriz. Şehir merkeziyle birlikte XVI. yüzyıl sonlarından itibaren Bahçecik/Bardizag, Ermişe/Armaş (Akmeşe),
Arslanbey ve Ovacık/Yuvacık köyleri Ermenilerin yaşam alanlarını
oluşturmuştur. İsyanlar, savaşlar ve ekonomik nedenler sonucu göç
ederek İzmit çevresine gelen ilk Ermeniler herhangi bir engellemeye
maruz kalmadan yerleşim alanları oluşturabilmişlerdir. Hatta göçmen
Ermeniler Bahçecik ve Arslanbey gibi köylerin kuruldukları arazilerin
sahipleri tarafından himaye edilmiştir. Varlıklarını XX. Yüzyılın başlarına kadar sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda geliştirerek
koruyan İzmit kazası Ermeni yerleşim alanları I. Dünya Savaşı koşullarında alınan tehcir kararı sonucu zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Tehcir
sonrası bir kısım Ermeniler yerlerine geri dönmüştür. Ancak Ulusal
Mücadelede Ermeni çeteleri işgalci İngiliz ve Yunan güçleriyle birlikte
hareket etmiş ve işgalcilerinde kışkırtmaları sonucu Ermeni Türk ilişkileri bozulmuştur. 28 Haziran 1921’de İzmit’in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra işgalcilerle birlikte Rum ve Ermeni nüfus da İzmit
bölgesini terk etmiştir.77
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Bahçecik’li Ermeni ailesi (1891).

The Missionary Herald, Vol: LXXXVI, No: IV, Nisan 1891, s.178
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İzmit’li Ermeni kadın. (1835)
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Arsen Yarman, Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler, İstanbul: Surp Pırgiç Ermeni
Hastanesi Vakfı Yay., 2001, s.9.

44

Oğuz POLATEL

XX. Yüzyıl Başlarında İzmit Kazası’nın Sınırları.
Kaynak: BOA. HRT., No: 581

İzmit Körfezi ve Bahçecik’in (Bardizag) Çevresi

A.A Bedikyan, Grçankarner Bartizag Givhin ( Bahçecik Köyü Taslağı),
Paris: A. Hagobyan Matbaası, 1950, s.y. Bahçecik (Bardizag) Köy Planı
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A.A Bedikyan, Grçankarner Bartizag Givhin

( Bahçecik Köyü Taslağı), Paris: A. Hagobyan Matbaası, 1950, s.y.

XX. yüzyıl başlarında İzmit Ermeni Mahallesi.
Kaynak: İzmit Analitik Etütleri, Ek Harita.

-Divan-ı Arımişe kaydının yer aldığı İzmit’in köyleri ve avarız hane sayılarının yazılı
olduğu defter.
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Kaynak: BOA.KK., No. 2581. Avarız Defteri, ( H.1047/ M.1637-1638)
Bahçecik, Yuvacık köylerinin avarız kayıtları. ( H.1054/ M.1644-1645)
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- Mufassal Avarız Defter’inde Çeşme ve Şeyhler Mahallelerinde yaşayan gayrimüslimlerin
isimlerinin yer aldığı sayfalar. (H 1108/ M.1696-1697).
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Kaynak: BOA.KK., Defter No. 2777.

- Bağçecik Köyünün mahallelerinin isimleri ve burada yaşayanların nüfus yoklama kayıtlarının yer aldığı defter sayfası. (H.1261/M.1845).
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Kaynak: BOA.ML.CRD., Defter No: 864
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Minas K.Kasapyan, Hayerı Nigomitioy Kavarin Meç, [İzmit Sancağında Ermeniler],
Bardizag: Azadamard Yay., 1913.

