
Giriş

Osmanlı Devleti, gerek din, gerek etnik açıdan mozaik bir yapıya 
sahiptir. Ülkenin egemenlik sahası içerisinde Müslümanların dışında 
Katoliklerden; Latinler, Katolik Ermeniler, Katolik Gürcüler, Katolik 
Süryaniler, Kildaniler, Marunîler, Kıptiler, Katolik Rumlar, Katolik 
olmayanlardan Ortodokslar, Gregoryenler, Nasturiler, Yakubiler, 
Melkitler, Mandeiler, Musevilerden; Rabbaniler, Karailer, Samiriler ve 
ayrıca Sabiiler bulunuyordu.

Osmanlılar fethettikleri topraklarda yaşayan farklı dinlere mensup 
insanların İslâm dinine girmeleri yönünde baskı uygulamak bir tarafa 
bu insanların inanç ve vicdan hürriyetlerini koruma altına almışlar-
dır. Üstelik birinin diğerine baskısına da müsamaha edilmemiştir. Bu 
konuda Kudüs’te dini konular yüzünden çıkan gayrimüslimler arasın-
daki anlaşmazlıkta devletin hakem rolünü üstlendiğini bir örnek olarak 
zikredebiliriz. Osmanlı Devleti’nde uygulamaya konulan millet sis-
temi gereği olarak gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine 
hiç bir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini 
korumaları mümkün olmuştur. Sultan II. Mahmut’un “tebaamdan 
Müslümanları ancak camide, Hıristiyanları kilisede, Musevileri de hav-
rada tanımak isterim.” Şeklindeki ünlü ifadeleri 1839 Tanzimat ve 1856 
Islahat fermanlarında resmi bir hüviyet kazanmıştır.1 
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Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Adapazarı ve 
çevresi de değişik din ve etnik yapıya mensup olan topluluklara ev 
sahipliği yapmıştır. Marmara Denizi çevresi, Türklerin bölgeye gelip 
yerleşmelerinden sonra Ermenilerin iskânına açılmıştır. Adapazarı’nın 
da bağlı olduğu İzmit Sancağındaki Ermeniler, Şah Abbas (1588-1629) 
ve Nadir Şah (1736-1747) devirlerinde yaşadıkları bölgelerin işgalinden 
sonra İran’dan ayrılarak Bir rahip gözetiminde Anadolu’ya gelmişler ve 
Adapazarı’nın da içinde yer aldığı coğrafyaya yerleşmişlerdir.2 Adapazarı 
ve çevresine gelen Ermeniler kurtuluşu payitahta yakın yerleşmekte bul-
muşlardır.3 Adapazarı’na bu dönemde gelip yerleşen Ermeni aile sayısı 
300’dü.4 Adapazarı kazası içerisinde Nemçeler, Malacılar ve Gazaller 
mahalleleri Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerdi.5

Ermeniler, Adapazarı ve çevresinde yoğun olarak Akmeşe ve 
Bahçecik’te bulunuyordu. Akmeşe Köyü’nde bir ruhban okulu vardı.6 
Bölgede yaşayan Katolik Hıristiyanlar bu okula gidip dini eğitim alabi-
liyorlardı.7 Bununla birlikte her yıl Emeni ziyaretçiler Anadolu’nun her 
yerinden buraya gelirlerdi. Her yıl ziyaret mevsiminde hükümet bölgede 
sıkı güvenlik tedbirleri alırdı. Akmeşe Hıristiyan dünyasında önemli bir 
haç merkezi olarak kabul edilmişti. Burası her yıl 25.000 insan tarafın-
dan ziyaret ediliyordu.8 Gerek Kocaeli Sancağı ve gerekse Adapazarı 
kaymakamı, Akmeşe’deki panayır ve hac zamanlarında tebaa-ı şahane-
den olan Ermenilere bütün kolaylıkları göstermişlerdir. Demiryolları 
da panayır ve hac sırasında, İzmit ve Adapazarı İstasyonlarına kadar 
Ermeni yolculara indirim gibi kolaylıklar sağlamışlardır.9

Adapazarı’nda Ermeni Nüfusu
Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyıla kadar genel bir nüfus sayımı 

yapılmadığı için bu yüzyıl öncesinde ve içerisinde Adapazarı bölge-
siyle ilgili nüfus bilgilerine daha çok seyyahların aktarımlarından ula-
şıyoruz. Bu seyyahlardan biri olan ve 1832 yılında Sapanca, Adapazarı, 
Geyve ve civarını da incelemiş bir Fransız arkeolog olan Charles Texier, 
Adapazarı’nın da bağlı olduğu İzmit’in nüfusunu 30.000 olarak tah-
min etmekte ve nüfus dağılımını şu şekilde göstermekteydi: Türk 2500 
aile, Yahudi 500 aile, Rum 1200 aile, Ermeni 800 aile ve 120 kişi Latin 
Katolik.10

1831 sayımında Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyalet’ine bağlı Kocaeli 
Sancağı sınırlarında yer alan Adapazarı, Sapanca ile birlikte anılmak-
tadır ve buraya bağlıdır (Adapazarı maa Sapanca). Yapılan bu sayımda 
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Adapazarı maa Sapanca’da 5.337 Müslüman ve 4.274 Gayrimüslim 
olmak üzere toplam 9.611 kişi sayılmıştır.11 Yapılan sayımda sadece 
erkekler sayıldığı için Adapazarı maa Sapanca nüfusunun 20.000 
civarında olacağı aşikârdır. Bu sayımda gayrimüslimler millet sınıf-
landırması içerisine alınmadığından Adapazarı’ndaki Ermeni nüfusu, 
Gayrimüslim Osmanlı vatandaşları sayısı içerisinde verilmiştir.

1881/1882-1893 Osmanlı Nüfus sayımı kayıtlarına göre, 
Adapazarı’nda 18.991’i kadın ve 21.327’si erkek olmak üzere toplam 
40.318 Müslüman yaşamaktaydı. Adapazarı’nda Müslümanlardan 
sonra en kalabalık etnik ve dinsel grubu, 5.432’si kadın ve 5.270’i erkek 
olmak üzere toplam 10.702 nüfusla Ermeniler oluşturuyordu.

1888’de Adapazarı ve çevresi de dâhil olmak üzere bağımsız İzmit 
Sancağı kurulduğunda, Sancak nüfusu 227.760 kişiydi.12 1893-1897 
tarihleri arasında Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik belgelerine 
göre Adapazarı’nın da bağlı bulunduğu İzmit Mutasarrıflığı’nın genel 
nüfusu 222.760 idi. Bu nüfusun içerisinde Müslüman 129.717, Ermeni 
48.635, Rum Ortodoks 40.795, Yahudi 2.500, Çingene 1.115 idi.13

“La Turquie d’ Asie” adlı eserinde İzmit’in 1890’lı yıllara ait bir döne-
minin iktisadi ve sosyal envanterini aktaran Vital Cuinet, bu dönemde 
Adapazarı ile ilgili de önemli bilgiler vermiştir. Onun verdiği bilgiye 
göre Adapazarı’nın bu dönemdeki nüfusu şöyleydi: 41.374 Müslüman, 
14.220 Ermeni, 2.997 Rum Ortodoks ve 1007 Çingene olmak üzere 
toplam 59.598’di.14

1885-1910 tarihleri arasında Adapazarı’na Misyoner eğitim faaliyet-
leri için gelen ve bu süre içerisinde Adapazarı Protestan Ermeni Kız 
Mektebi’nin müdiresi olarak görev yapan Laura Fernham o tarihlerdeki 
Adapazarı’ndan ve bölgedeki azınlıklardan şöyle bahseder:

“Adapazarı, İstanbul’un 90 mil doğu ve güneydoğusunda yer alır. 19. 
Yüzyılın ortasında at sırtında buradan başkente 3 günde varılır. Daha 
sonraları bu bölgeye Anadolu Tren Yolu yapıldı. Adapazarı, güzel ve 
temiz suların olduğu Sapanca Gölü ve Sakarya diye adlandırılan bir 
nehrin kenarındadır. Bu alan su kaynaklarıyla çevrilmiştir. Bu yüzden 
Adapazarı veya “Ada Pazar- Yeri” olarak da adlandırılır. Evlerin genel-
likle iki katlıdır. Dükkânların bir katı ahşaptan ve kerpiçten yapılmıştır. 
Evlerin çoğu güzel bahçelerle çevrilmiştir. 1885 civarında Ermeniler, 
Rumlar, Müslümanlar, Çerkezler ve Yahudilerden oluşan nüfus, 18.000 
civarındaydı. Şehrin yaklaşık 15 mil uzaklığına kadar çok fazla Ermeni 
ve Rumların yaşadığı kasabalar bulunmaktadır.”15 
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Sosyal İlişkiler ve Ayrılıkçı Hareketler
1830 yılında devrin padişahı II. Mahmut, Fransa’nın da etkisiyle 

Ermeni Katoliklerini resmen bir cemaat olarak tanımıştı. Böylece hem 
batılı bir devletin Osmanlı içişlerine müdahalesinin yolu açılmış ve 
hem de Osmanlı millet sisteminde önemli bir çatlak meydana gelmiş-
tir. Anadolu Ermenileri üzerinde Protestanlık propagandası da etkili 
olmuş ve gerek Amerikalı misyonerlerin 1820 yılından itibaren yaptık-
ları çalışmaların ve gerekse de İngiltere’nin baskıları sonucu Osmanlı 
Devleti 1850 yılında çıkarılan bir fermanla Protestan Ermeni Milletini 
de tanımak durumunda kalmıştır.16 

Ermeni kaynaklarınca İzmit Ruhani Çemberi olarak adlandırı-
lan yerleşim alanı Sakarya Nehri ağzından, Darıca-Yalova-Bahçecik-
Arslanbey-Sapanca Gölü-Sakarya Nehri’ne uzanan bir hattı kapsamakta 
idi. Adapazarı, İzmit, Karamürsel ve Yalova’da Ermeni mahalleleri bulu-
nuyordu. Varlıklı ve kültürlü bir toplum halindeydiler.17

Avrupalı bir gezgin olan Kont A. De Moustier, 1862’de Adapazarı’nda 
bir Rum’un evinde misafir kalmış ve Rum Kilisesi’ni ziyaret etmişti. 
Seyyah, Adapazarı’ndan, Rum Kilisesi’nden, Ermeni ve Rum kadınları-
nın giyimlerinden şöyle bahsediyor:

“Sakız ağaçları topluluğu ortasından kıvrılarak geçen yola koyulmak 
üzere saat 2’de hareket ediyoruz. Bir süre sonra, güzel küçük bir vadinin 
ötesinde Adapazarı (veya Adaköy)’nın minareleri görünüyor. Adapazarı, 
Sakarya Nehri’nin sol kıyısında 10.000 kişilik bir nüfusu barındırıyor. 
Bunun üçte biri Ermeni, bin kadarı da Rum. Kılavuzluk yapan zap-
tiyelerimizden biri müdürü bulamadı. Fakat Rum çorbacı (Rum top-
luluğunu idare etmekle yükümlü) yanımıza gelerek bizi hoşsohbet 
dindaşlarından birinin evine götürdü… Şehri gezelim dediğimizde bizi 
binlerce renkli alacalı bir odadan oluşan Rum kilisesine götürdüler bir 
ızgara ve bir perde mihrabı gizliyor. Rusya’da Yunanistan’da ve doğuda 
bugüne kadar hiç değişmeyen Bizans stili sahte mücevherler. Göklere 
taş çıkarırcasına altın yaldız boyalı Aziz resimleri altında duvarlar kay-
boluyor… Adapazarılı Rum ve Ermeni kadınlar geniş şalvarlar ve çok 
belirgin, tek renkli (mavi, pembe, sarı) cepkenler giyiyorlar. Bir türban 
gibi fluarın çevrelediği başlık takıyorlar. Çok ince ve şık uçları deniz 
kabukluları ile süslenmiş saçları omuzlarına kadar iniyor. Bazıları alın-
ları ve boyunlarında altınlardan süsler taşıyorlar…”18
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Adapazarı’nın nüfusunun bir bölümünü oluşturan Ermenilerin şeh-
rin sosyal ve kültürel yaşamında yer alması şehrin bu alanlarda da canlı 
tutulmasında önemli etkiler bırakmıştır. Adapazarı’nda Ermeniler tara-
fından kurulan, Interasirats (Okumaseverler), Gırtasirats (eğitimsever-
ler), Azkayin Joğovadeği (Milli Buluşma Yeri) cemiyetlerinin yanı sıra 
tiyatro grupları, korolar ve kadın yardımsever gruplarının bulunuyordu. 
Şehrin sosyal ve kültürel hayatı son derece canlıydı.19

Yüzyıllarca Osmanlı topraklarında kardeşçe yaşayan Ermeni top-
lumu dış mihrapların da etkisinde kalmış ve zaman zaman ihanet boyu-
tuna varan faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ancak beş parmağın beşinin de 
bir olmadığı unutulmamalıdır.20

2 Ekim 1861 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre bu dönemde 
Adapazarı’nda Ermeni ve Çerkezler Muhacirler arasında bir husumet 
yaşanmıştı. Bu olay sırasında bölge Ermenilerinden bir gurup; misa-
fir olarak Adapazarı’nda ikamet eden Çerkez Muhacirlerinden Hohoz 
Nesu’nun bir kardeşini öldürmüş, diğerini de yaralamıştı. Durumla ilgili 
tahkikat yapılması ve gerekli cezaların verilmesi isteniyordu.21 

23 Ekim 1895 tarihinde aralarında Adapazarılı pazarcılarında bulun-
duğu Geyve’de bulunan Müslümanlar ile Ermeniler arasında bir olay 
vuku bulmuştu. Bu olay kayıtlara şu şekilde geçmiştir:

“Geyve Kazası Kaymakamlığı’ndan alınan 11 Teşrin-i evvel sene 
1311 tarihli tahrirat suretidir:

Eylülün yirmi yedinci Çarşamba günü, saat altı buçuk raddelerinde 
Geyve Kazası merbutatından Akhisar nahiyesinde İslam ve Ermeninin 
yekdiğerini vurmakda olduklarını orada bulunmuş olan kaza jandarma-
sından Kürd Ali saat sekizde ma’lumat vermesi üzerine yedi nefer jan-
darma ile ve kemal-i sür’atle hareket ve saat dokuz kararlarında nahiye-i 
mezkureye muvasalat edilmiş ve saye-i satvet-vaye-i hazret-i padişahîde 
teskin-i arbedeye muvaffakıyyet hâsıl olmuşdur. Yevm-i mezkûrda orada 
pazar kurulmak ve Lefke ve Geyve ve Adapazarı ve sair mahallerden 
gelmiş ahali ile pazarcı esnafının mikdarı iki bini mütecaviz bulunmak 
mülabesesiyle bu kadar ahali arasında iki ermeni genci tarafından revol-
ver endaht edilmiş olması mezkûr kalabalığın heyecanına badi olmuş 
ve derun-i nahiyede otuz ve etrafta üç-dört ki cem’an otuz-otuzdört 
Ermeninin telefatına ve ol mikdarın da mecruhiyyetine sebeb vermişdir. 
Bu vak’anın sebeb-i zuhuru olan marru’l-arz Ermeniler dahi telefat-ı 
mezkure meyanında dâhildir. Ol babda”22
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23 Ekim 1895 tarihini taşıyan The Times gazetesi de, Adapazarı 
ve İzmit’te aralarında Ermenilerin de bulunduğu Hıristiyanlar ile 
Müslüman ahali arasındaki yakarıda bahsedilen olaylardan bahsetmek-
tedir.23 Gazete incelendiğinde olayların abartıldığı ve Avrupa’da bir 
Osmanlı aleyhtarlığı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

9 Ocak 1896 tarihinde Akmeşe’ye yakın Kürd Bağları denilen 
mahalde 13 çadırda 43 nüfus Yörük meskeninde Bektaşiler yaşamak-
taydılar. Bu Bektaşiler mevsim-i şita’yı (kış mevsimi) geçirmek üzere 
Akmeşe Ermeni Köyü’nde bulunan Çerkez Beyi Laz Osman çiftli-
ğinin merasında birkaç dönüm orman bölgesini 30 kuruşa kiralamış-
lardı. Adapazarı civarında iskân etmiş birkaç Kürt köyü bulunmaktaydı. 
Çerkez ve Kürt köyleri birbirleriyle kız alıp vermekteydi. Bu dönemde 
hükümetin dikkatsizliği sonucu hayvan hırsızlığı devam etmekteydi. 
Birkaç hırsız ahali tarafından yakalanıp yetkililere teslim edilmişti ancak 
bir süre sonra salıverilmişlerdi.24

18 Eylül 1897 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Adapazarı’nda 
Firazki adında bir Ermeni köyü bulunmaktaydı. Bu köyde bahsi geçen 
tarihte komite tarafından ahaliden para istendiği haberi üzerine komite 
reisi ve bazı komite üyeleri yakalanmıştı.25 

Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamakta olan Ermeniler zaman 
zaman çeşitli sebeplerden dolayı doğup büyüdükleri toprakları bıraka-
rak çeşitli yerlere göç etmişlerdi. Göç ettikleri devletlerden bir tanesi 
de Rusya idi. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti 
bünyesindeki Ortodoksların hamiliği hakkını alan Rusya, özellikle 
XIX. yüzyıl içerisinde Osmanlı topraklarındaki Ortodokslar üzerindeki 
faaliyetleri artmıştı. Osmanlı Ortodokslarının hamiliğini yapmaya çalı-
şan Rusya, Ortodoksları Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıyor; çeşitli 
sebeplerden dolayı ülkesine gelmek isteyen Osmanlı Ortodokslarına da 
kucak açıyordu. Bunun bir örneği de İzmit Sancağı’na bağlı Adapazarı 
Kazası’nda yaşanmıştı. 

İzmit Sancağı’na bağlı Adapazarı Kazası’nda ikamet etmekte olan 
Ermeni milletinden bazı kimselerin Adapazarı’nda bağ, bahçe ve tar-
laları bulunmaktaydı. Bu mülklere sahip olan Ermeniler, mülklerinde 
ziraat faaliyetlerini gerçekleştirmekte idiler. Fakat bazı Ermeni vatan-
daşlar bu mülklerini bırakarak, çeşitli sebeplerden dolayı Osmanlı 
Devleti topraklarından gitmişlerdi. 
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Adapazarı’nı terk eden Ermenilerden bir kısmı Rusya Devleti’ne göç 
etmişti. Bunlardan bir kısmı Kırım’a taşınmış ve buradan ruhsat dahi 
almışlardı. Adapazarı’ndan göç eden bu Ermeniler, Rusya Devleti’ndeki 
bir takım işleri için Adapazarı’ndaki emlak ve arazi tasarruflarına dair 
ilmühaber verilip verilmeyeceğinin bildirilmesini istemişlerdi.

28 Mayıs 1860 tarihinde Adapazarı’ndaki mülki amirlerden 
Ahmet Sırrı, Düvel-i Ecnebiye topraklarında bulunan bu Ermenilerin 
Adapazarı’ndaki mülkleri hakkında ne yapılması gerektiğini Dersaadet’e 
(İstanbul) sormuştu.26 

6 Ekim 1897 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Adapazarı’nda 
ikamet etmekte olan David oğlu Salamon ile Sofya’da bulunan kardeş-
lerinin Dersaadet ve Bulgaristan’daki Ermeniler arasında iletişimi sağ-
ladığı söyleniyordu.27

XIX. yüzyıldan itibaren başlayan Ermeni Milliyetçilik hareketleri 
Adapazarı ve çevresini de etkilemeye başladı. Bahçecik Protestan mek-
tebinin başında bulunan İngiliz Müdür, 1901 yılında bu bölgede ihti-
lal hazırlığı ile meşguldü ve bunun için bir komite teşkil etmişti. Bu 
bölgedeki Ermenilere silah dağıtılıyordu. Bu silahlar Geyve, Kurtbelen 
ve Ortaköy köylerinde imal ediliyordu. 1901 yılına gelindiğinde Geyve 
ve Karamürsel’de Ermeni köyleri silahlanmış durumdaydı. Osmanlı 
Devleti sınırları dışında yayınlanan ve Ermenileri isyana teşvik eden 
Truşak ve Hınçak Gazeteleri de 10 senedir bu bölgeye gizli bir şekilde 
geliyordu.28

Görüldüğü gibi 19. yüzyıl, Adapazarı’nın kozmopolit yapısı için 
de oldukça hareketli geçmişti. Osmanlı Devleti içerisinde yüzyıllarca 
Türklerle kardeş olarak yaşayan gayrimüslim Osmanlı vatandaşları 
19. yüzyıl içerisinde bu kardeşliklerini ihanet derecesine getirmişlerdi. 
Osmanlı Devleti’nin kendi ülkesindeki azınlıklarla ilgili özgürce karar-
lar alabilmesi özellikle bu yüzyılda çok zordu. Birçok devlet Osmanlı 
vatandaşı olan bu azınlıkların hamiliğine soyunmuş ve devlete bu yönde 
baskılar yapmıştı. Bu durum Adapazarı’nda da kendisini göstermişti.

Bazı Amerikalıların Adapazarı’ndaki Kışkırtma 
Girişimleri

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırlarında birçok misyoner faali-
yet göstermiştir. Bu misyonerler, faaliyet alanları olarak daha çok dev-
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let vatandaşı olan Ermeni ve Rumları seçmişler ve çeşitli şekillerde bu 
milletlere tesir etmişlerdir. 

Osmanlı Devleti’ndeki bu faaliyetlerden bir tanesi de 1846 tarihinde 
Adapazarı ve çevresinde vuku bulmuştu. Amerika vatandaşı birkaç kişi 
Kocaeli Sancağı kazalarından olan Adapazarı’na ve İzmit’e gelip Rum 
ve Ermeni gençlerini başlarına toplayarak onlara tesir etmişlerdir. Bu 
durumun büyük bir olaya sebebiyet vereceğinden korkan Adapazarı ve 
İzmit Emeni ve Rumları üç adet dilekçeyi Kocaeli Sancağı meclisine 
sunmuşlardır. Bu dilekçelerden ikisi Ermeniler biri ise Rumlar tarafın-
dan takdim edilmiştir. İzmit’te yaşayan 40 Osmanlı Ermeni vatandaş-
larca gönderilen dilekçede konu şöyle dile getirilmekteydi:

“Riâyetlü sadâkatlü hürmetlü rahib ve delilimiz hoca istiyan cenab-
ları Kocaeli Sancağı kazalarından İzmid Kazasında sakin millet‐i 
Ermeniyanın papasları ve kocabaşıları ve ihtiyarları ve fukara ve reaya-
nın arz ve ifade halleridir ki bir müddetden berü Amerikan tebasından 
çend nefer zimmi zuhura gelub her‐bâr İzmide gelub gitmede ise de 
kâh tabib güruhunda ve kâh gezginci seyyahın zümresinden görünüb 
mechûlu’l hal kimesne olarak beher yevm kahvehanelerde ve hanelerde 
ve köylerde ve tenha mahallerde bir takım cahil makulesinden olan 
eşhası başına cem’ idüb gizli ve mahfi enva’‐ı meşveret ve fesad‐ı azim 
itmekde ise de bu ana kadar siyak‐ı sibakından bir şeyi fehim ideme-
diği ancak mersûma tabi olan cahil makuleleri gün begün tuğyan ve 
itaatsizlik semtine ezcümle anasına babasına ve papaslara ve ihtiyarlara 
âdem‐i itaat ve şütûm‐i galîza ve itâle‐i lisân itdiklerinden defaatle ve 
tekrarla mersumları celb ve mersum Amerikalının yanına varmamaları 
ve onunla hâdim olmamaları kendülerine tenbih ve ta’kid olmuş ise 
de aslen ve asla katiyen itaat itmeyüb ve nasihat kabul itmeyub elhasıl 
Amerikan İzmide gelüb giddikce bir takım cühelayı başdan çıkarub ve 
meram‐ı maksadları ve meşveretlerinden anlaşılmayub eğrice şimdilik 
alenen bir mazeretleri yoğ ise de i’tidâd ve her gün na-merziyyelerinden 
müsettefad olan vadeden vadeden bir mazerat‐ı kâin ve bir fesâd‐ı azim 
zuhur itmesi mukadderdir ve havf ideriz ki bir kere şiraza nizamından 
çıkarsa sonra zabitce ve milletçe önü alınmaz ve zabtı mümkün olmaz 
bizler dahi devlet‐i âliye ebedi’ül devamın sadık ve has reayası bulun-
duklarımız hasebiyle tizelden milletce sağır ve kebiri cem’ olub iş bu 
tahrirat‐ı acizanemize tahrir ve tertib ve cenabınıza takdim kılındı key-
fiyet malum‐u rağbetleri oldukda cenabınız dahi iktizâ iden mahallere 
tahrir ve ifade birle şu Amerikalının bu tarafdan defi hususunun sarf‐ı 
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gayret iderek saye‐i şevket vaye‐i hazret zelül reaya bendelerine emin ve 
istirahat itdirilmek babında gayret ve himaye rahib cenaplarınındır”29

Yukarıdaki dilekçenin aynı kalemden çıkan bir benzerini 64 Ermeni 
ileri geleninin imzasıyla Adapazarı’ndan gönderilmişti. Dilekçeler 
birbirlerine çok benziyor olup farklı kişilerce kaleme alınsalar da aynı 
konuyu anlatmaktadır. Kocaeli Sancağı’na bağlı Adapazarı Kazası’ndaki 
Ermeni ve Rumlar bir süredir Amerika vatandaşı bir gurubun 
Adapazarı’na gelip gitmelerini ve kendilerini doktor veya seyyah gibi 
gösterip bölgedeki kahvehanelerde evlerde ve birçok mahalde gençleri 
başlarına toplayıp gizlice onları kandırmalarından rahatsız olmuşlardı. 
Buna rağmen bölgede önemli bir olayın vuku bulmadığını ancak genç-
lerin uygunsuz hareketlerinin arttığını belirtmişlerdi. Bu Amerikalıların 
yanlarına gitmemeleri konusunda uyarılmalarına rağmen gençler 
büyüklerini dinlememişler ve saygısız davranışlarına devam etmişlerdir. 
Vatandaşlar bu Amerikalıların maksatlarını bir türlü anlayamadıkları 
gibi bu Amerikalılardan hiç hoşlanmamışlardı. Vatandaşlar konunun 
derhal çözüme kavuşmasını istemişlerdi. Çünkü bu durum ileride daha 
kötü olaylara sebebiyet verebileceğinden korkuyorlardı. Bu nedenle 
derhal konu yetkililere bildirilmişti ve Amerikalıların bölgeden kovul-
ması istemişlerdi. Gelen Amerikalılardan sadece bölgedeki Ermeniler 
değil Rumlar da şikâyetçi olmuşlardı. Adapazarı’nda yaşayan 48 Rum 
ileri geleni de benzer bir dilekçeyi Osmanlı yetkililerine göndererek 
Amerikalıların bölgelerinden çıkarılmasını istemişlerdi

İngiliz Sefareti Tercümanı Mösyö Şibli ve 
Ermenileri Kışkırtma Girişimleri

19. yüzyılın son yıllarında İngiltere sefareti tercümanlarından Mösyö 
Şibli (Shipley)30, İzmit, Bahçecik ve Adapazarı’na gidip Ermeni mil-
letinden olan ahaliye bir takım telkinlerde bulunmaya çalışmıştı. 
Ermenilere, “gerekirse biz elimizden geleni yapacağız ve müdahale 
edeceğiz, gelen gemileri İzmit Körfezine göndereceğiz” diyerek teş-
vikte bulunmuştu. Bunun semeresi olarak İzmit’te Reji kolcularıyla 
Ermeni Tütün kaçakçıları arasında bir münakaşa vuku bulmuştu. Bu 
münakaşada silahlar dahi kullanılmıştı. Zaptiyeler yetişerek münakaşayı 
önlemişlerdi. Bu olaylar üzerine Ermeniler dükkânlarını açmamışlardı. 
Dükkânların açılmaması üzerine İzmit mutasarrıfı tarafından tahkikat 
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yapılmıştı. Yapılan tahkikat sonucunda Ermeniler kapalı durumdaki 
işyerlerini açmaya mecbur olmuşlardı. 

Mösyö Şibli’nin kışkırtmaları sonucu Ermeniler, bir türlü rahat dur-
muyorlardı. Durum ciddi bir hal alınca, 9 Ocak 1896 Perşembe günü 
Süvari Kaymakamı Çerkez Mehmed ve Süvari Yüzbaşısı Mehmed Ali 
yaptıkları tahkikat sonucu bir rapor hazırlamışlardı. Bu raporda şöyle 
denilmekteydi:

 “Bugünlerde güya bir ayin-i ruhani icra edecekler imiş de müsaade 
alur gibi kumandan paşaya müracaatla kilisede gece ve gündüz toplana-
caklarını haber vermişlerdir hâlbuki meseleden akdem bila-mezuniyet 
kiliseye girdikleri cihetle bu ise bir maksadtan ibaretdir ve şimdilik bu 
maksadlarını ima eder bir hadise müşahede edilmemişdir.”

İzmit’te ikamet etmekte olan Çerkez Muhacirler, Abazalar, Gürcüler, 
Lazlar, Boşnaklar ve Anadolu’dan gelen ahali, Ermenilerin yaptıkları 
bu davranışlara karşı bir harakette bulunmamışlardı. Ancak halk ara-
sında güya padişah “Ermenileri yağma ediniz” demiş ve bununla ilgili 
bir ferman yayınlamıştı. Güya bu ferman da hükümetçe sır gibi saklan-
maktaydı. Ancak bu tarz söylentilerin aslının olmadığı hükümet yetkili-
lerince ahaliye anlatılmıştı.

Adapazarı’nda ikamet etmekte olan Boşnak muhacirlerinden 
İbrahim Bey, Adapazarı’ndaki Boşnaklar içerisinde sözü dinlenen bir 
şahıstı. Ermeni olaylarından birkaç gün sonra İbrahim Bey Boşnakları 
Ermenilere karşı ayaklandırmıştı. Boşnaklar Ermenilerin üzerlerine 
giderlerken durum hükümetçe haber alınmış ve durum men’ edilmişti.31

Mösyö Şibli, İzmit, Adapazarı ve Bahçecik bölgelerinde Sadece 
Ermenilerle görüşüp onları kışkırtmaya çalışmamıştı. Bölgeye yeni 
adapte olmaya çalışan Çerkezlerle de görüşmüş ve birtakım faaliyetlerde 
bulunmuştu. 29 Aralık 1895 Pazar günü İzmit Mutasarrıflığı’na yazılan 
şifrede “İngiltere Sefareti tercümanlarından Mösyö Şibli maiyetinde Bir 
Karadağlı ile cuma günü İzmite ve ertesi günü Bağçeciğe ve bugün dahi 
Adapazarına azimet etmiş olduğu İzmit kumandanı paşa hazretlerine 
arz kılınmış olduğundan…” denilmekteydi. Mösyö Şibli, bu bölgelerde 
dolaşmış ve Çerkezlerle görüşmüştü. Hakkında hiçbir inceleme yapıl-
madan istediği gibi dolaşması uygun görülmemişti. Kendisine bir şey 
sezdirilmeyerek ne için dolaştığı ve kimlerle görüldüğünün araştırılması 
için gerekli memurların acilen gönderilmesi istenmişti. Gerekli tedbirler 
alınmaz ise istenmeyen durumların olabileceği bildirilmişti.32 
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29 Aralık 1895 Pazar günü İzmit Kumandanı Ferik Seid Alaaddin 
yazdığı şifrede Mösyö Şibli’nin nerelere gittiğini şu şekilde yazmıştı:

“İngiliz sefareti tercümanlarından Mösyo Şibli maiyetinde bir 
Karadağlı ile Cuma günü akşam treniyle Dersaadetten İzmide bila-
vurud ertesi günü Bağçeciğe âzimed ve bir gece orada âvded idüp bu 
günde trenle Adapazarına âzimet itdiği berây-i mâ’lumat maruzdur fer-
man 17 Kânunuevvel 311 kumandan-i İzmid Ferik Seid Alaaddin”33 

Aynı gün, İzmit Kumandanı Ferik Seid Alaaddin Paşa’ya yazılan 
yazıda, bu tarihte gönderilen raporunda, Mösyö Şibli’nin Çerkezlerle 
birleşip bir ihtilal hazırlığı içerisinde olduğu haber verilmişti. Mösyö 
Şibli’nin hiçbir işi yok iken İzmit, Bahçecik ve Adapazarı’nda dolaşması 
normal bir durum olmayıp; belki de para gücüyle bir takım entrikalar 
çevirmek maksadında olduğu vurgulanmıştı. Nereye ve ne için gittiği 
ve kimlerle görüştüğü takip edilmeksin istediği yerlerde dolaşmasına 
meydan verilmesi katiyen caiz olmayacağına kanaat getirilmiş ve ken-
disine bir şey sezdirilmeyerek kimlerle görüştüğünü, ne için dolaştığını 
anlamak için lazım olan memurların acilen gönderilmesi ve tedbirlerin 
alınması emredilmişti.34

9 Ocak 1896 Perşembe günü askeri erkân tarafından yazılan bir 
raporda, İngiltere Tercümanı Mösyö Şibli hakkında 2 Ocak 1896 tari-
hinde yapılan tahkikat sonucunda Çerkez ahalinin ve diğer ahalilerin 
intikam gayesiyle kışkırtılmak istendiği ancak yapılan tahkikat netice-
sinde Çerkez ahalinin kışkırtmalara kanmadıkları bildirilmiştir.35 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl içerisinde Avrupalı devletlerin entri-
kalarına oldukça fazla maruz kalmıştı. Osmanlı Devleti’nin bu dönem-
deki durumunu 1839’da İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Palmerston’un 
Fransız Büyükelçisine söylediği sözlerden anlamak mümkündür. Lord 
Palmerston şöyle diyordu:

“Şunu hareket noktası olarak kabul ediyorum ki: ortak siyasetimizin 
hedefi Osmanlı İmparatorluğunun muhafazasıdır. Avrupa’da dengeyi 
elde tutmanın en az zararlı teminatı budur.”36

Avrupalı devletlerin gücü ve aldıkları imtiyazlar münasebetiyle 
Osmanlı topraklarında çeşitli olaylar gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan 
biri de hiç şüphesiz kışkırtma faaliyetleriydi. Birçok milleti bünyesinde 
barındıran Osmanlı Devleti, yabancı devlet misyonerlerinin kışkırtma 
faaliyetlerinden oldukça etkilenmişti. Bu faaliyetlerden bir tanesi de 
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yukarıda bahsedildiği üzere İngiliz Elçiliği tercümanlarından Mösyö 
Şibli’idi. 

Mösyö Şibli hareket alanı olarak kendisine, Adapazarı Kazası’nın da 
bağlı bulunduğu İzmit Sancağı’nı seçmişti. Önce Ermeni ve Rumlarla 
münasebet kurmuş, onları isyana ve bölgede karışıklık çıkarmaya teşvik 
etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu kışkırtmalar semeresini vermiş ve İzmit’te 
durum ciddi bir hal almıştı. Osmanlı Devlet yetkilileri Mösyö Şibli’nin 
bu durumundan haberdar olmuş ve gerekli tedbirleri almaya çalışmışlar-
dır. Mösyö Şibli’nin kışkırtmaları daha çok gayrimüslim tebaa üzerinde 
etkili olmuştu. Müslüman ahaliden olan Çerkezlerle de ilgilenmiş ancak 
istediği neticeyi alamamıştı. 

Görüldüğü gibi oldukça rahat hareket serbestîsine sahip olan Mösyö 
Şibli, Adapazarı, Bahçecik ve İzmit’te bir takım olayların çıkmasına 
ve karışıklığa sebep olmuştur. Bölgede yaşanan bu durum Osmanlı 
Devleti’nin bulunduğu durum hakkında önemli ipuçları verdiği 
aşikârdır. 

Kilise Tamiri Faaliyetleri
Osmanlı Devleti’nde Kiliselerin tamiri ile ilgili işlemler belirli bir 

yöntem ve işlem sırasına göre yapılmakta idi. İş, önce reayanın (reaya, 
papaz ve kocabaş dâhil olmak üzere) bulunduğu mahallin kadısına ver-
dikleri bir arzuhal ile başlar. Burada, hallerine ve devlete şükretmekte 
ve padişaha duacı oldukları hususunun zikrinden sonra, başvurunun 
şer’i mesnedini belirleyen bir tanımlama olarak, genelde söz konusu 
edilen kilisenin “kadim” olduğu özellikle vurgulanır ve hangi sebepten 
ötürü tamire muhtaç olduğu belirtilir. Tamir sebepleri pek fazla değildir. 
Genelde uzun zamanlardan beri tamir yüzü görmemiş olmaktan ötürü 
harap ve yıkılmaya yüz tutmuş olmak veya tümüyle yıkılmış olmak en 
başta ileri sürülen gerekçeler arasındadır. Yangın sebebiyle kısmen ya 
da tamamen yanmış olmak bir diğer önemli sebebi teşkil eder. Zelzele 
gibi doğal afetlerden ötürü tahrip olma ve harap hale gelme tamirat 
talebinin haklı bir gerekçesi olarak genelde ön sırada yer alır. Bazen, 
yerel karışıklıklar ve eşkıya baskını ve tahribatı ayrı bir sebep olarak ileri 
sürülür. Bu sebeplerden dolayı tamire muhtaç hale gelme ile kilisede 
oluşan tahribatın boyutu daima belirtilir. Tamamen çökmesi söz konusu 
değilse, bu genelde özellikle çatı ve duvarlardaki yıkılma hali ile ilgilidir. 
Çatısının tamamen çökmüş olduğu, içeriye kar ve yağmur yağdığı, ayin 
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esnasında okunmakta olan İncil’in dahi ıslandığı gibi dramatik hasar 
boyutlarına; tamir ruhsatının elde edilmesinde en önemli gerekçeler-
den biri olarak görünen, hayati tehlike arz etme hali, binanın cemaatin 
üstüne çökme tehlikesi içinde olması ve dolayısıyla cemaatin telef olma-
sına yol açabileceği, bu yüzden içeriye girmeye çekinilmesi, dışarıda ve 
açık havada ayin icrasına mecbur kalmalar veya başka kiliseleri olmadı-
ğından ötürü uzaklardaki sair kiliselere gitme meşakkatine katlanma ve 
dolayısıyla cemaatin dağılma ve erime hali arz etmesi gibi hususlar ile 
tahribat derecesinin ayrıntıları ve etkileri verilir. Bu gerekçeler ile ilgili 
kilisenin nihayet, ilk haline ve eski şekline getirilmesi ve katiyen geniş-
letilmemesi ve binasının asla yükseltilmemesi şartıyla tamiri istenirdi.

Bu tür durum tespiti ile yapılan başvurular bir üst mercie iletilme-
den önce mahalli kadı tarafından oluşturulan bir heyet ile yerinde dik-
katle incelenir ve bina keşif ve muayene edilir. Yapılan beyanların doğru 
olup olmadığı özenle kontrol ve tespit edildiğinden ve ancak doğruluk 
halinin işlemin yürürlüğe konulması neticesini vermekte olduğundan, 
reayanın iddialarındaki gerçek payı daima yüksektir. Mahallinde yapı-
lan, Müslim ve gayrimüslimlerin katıldıkları keşif neticesinde binanın 
eni, boyu ve yüksekliği tespit edilir ve gerektiğinde bir planı çıkarılır ve 
nasıl bir tamire muhtaç olduğu belirlenir ve bunlar bir kadı veya naibi 
tarafından tanzim edilen mühürlü bir i’lam ile ilgili köyün veya kazanın 
tabi olduğu idari biriminin mülki amirine, reayanın arzuhaliyle birlikte 
teslim edilirdi. 

Bundan sonraki aşama, idari birimin muhatap mülki amirinin, doğ-
rudan veya İstanbul’daki kapı kethüdası vasıtasıyla, kadı i’lamı, reayanın 
arzuhali ve varsa keşif ve muayene neticesinde çizilen plan dâhil olmak 
üzere konu ile ilgili evrakı, kendisinin ilave ettiği bir “şukka” veya “takrir” 
ile hükümete sunması ile gelişir. Fetvası alınan başvuruların onaylan-
masından sonra yazılması icap eden hüküm veya ferman-ı şerif tanzim 
edilerek ve gerekli sicillere kaydı sağlanarak ilgililere havale edilirdi. 

Tamir işinin sona ermesi yeniden bir kontrolü gerektirir ve verilen 
emrin ve gösterilen tamir ihtiyacının dışında en küçük bir ilaveye asla 
izin verilmez ve tamiratın öngörüldüğü gibi yapıldığı hususu son bir 
teftiş ile belirlenir ve yazılı olarak hükümete bildirilir. Bu aşamada izin 
dışı yapım ve tamirler iptal edilir dolayısıyla da yıkımla söz konusu ola-
bilmekteydi37. Aşağıda yer alan ve II. Mahmut dönemine ait olan 1829 
(1245) tarihli iki belgede Adapazarı’ndaki kiliseler ve bu kiliselerin 
tamir ve bakımı için yazılan bilgiler yer almaktadır.
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“Şevketli kerametlü mehabetlü kudretlü veliyy-i ni’metim efendim 
padişahım

Dersaadette mukim ermeni patriği kulları bu def ’a babı-âlilerin bir 
kıt’a takrir takdimiyle mealinde Adapazarı’nda Cercis ve İzmit’e tabi 
Bağçecik karyesinde Surb Agob nam iki adet Ermeni kilisesi müşrif-i 
harab olduğundan hey’et-i asliyeleri üzere tamirleri hususu müsaade-i 
seniyyeye muhtaç olduğu mahallinden kendüsüne yazılmış olduğundan 
bahisle ol-babda gelen ilamları takdim eylediğini inha etmiş ve nizami 
keyfiyeti ba’de’l-ihraç (çıkarıldıktan sonra) semahatlü Şeyhülislam 
efendi da’ileriyle muhabere olundukda marrü’l-beyan (adı geçen ) kili-
selerin vaz’-ı kadimeleri (eski yapıları) üzere tamirlerine mesağ-ı şer’i 
olduğunu mutazammın iki kıt’a fetva-yı şerife göndermiş olmağla zikr 
olunan fetva-yı şerife ve ilamları mersumun (adı geçen) takriri cümle-
ten (birlikte) manzur-ı hümayun-ı şahaneleri buyurulmak içun arz ve 
takdim kılınmağın ol-babda ne-vechle irade-i seniyye-i mülakaneleri 
müteallık buyurulur ise emr ü ferman…

Kaimakam Paşa
İşbu takrir ve verilen fetva-yı şerifeleri manzur humayunum olmuş-

dur ber muceb-i fetva-yı şerife zikr olunan kiliselerin ol-vechle tamirle-
rine ruhsat verilsün”38

Belgede Adapazarı’nda bulunan Cercis ve Bahçecik’te bulunan Surb 
Agob adlarını taşıyan 2 adet Ermeni kilisesinin yıkılmaya yüz tutmuş 
olduklarından adı geçen kiliselerin eski yapıları üzerine tamirlerine 
izin verilmişti. Bu kiliselerin tamiri için ruhsat ise 1 yıl sonra 1830’da 
verilecekti.39

Osmanlı Devleti Ermenileri arasında Protestanlık 1815’lerden iti-
baren İngiliz Kilisesi misyonerleri ve Amerikan Dış Ülkeler Görevlileri 
Komitesi komiserlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonrası yayılmaya 
başlamıştı. İstanbul Ermeni Patrik’inin uzun süre karşı çıkmasına rağ-
men, 1 Temmuz 1846’da kurulan İstanbul Protestan Ermeni Kilisesi, 
40 üye ile kuruldu. Takiben Temmuz ve Ağustos aylarında her biri 14 
üyeli Adapazarı ve İzmit Kiliseleri oluştu. 1850’de 6 Protestan Ermeni 
istasyonundan biri Adapazarı’nda bir tanesi de İzmit’te idi.40 

1846 yılında 40 kadar Ermeni ailesinin misyonerlik faaliyetleri sonu-
cunda Protestan olması üzerine Patrik Çamurciyan (1802-1865) bu 
aileleri aforoz etti. Bununla da yetinmeyen patrik, hükümete müracaat 
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ederek misyonerlik faaliyetlerinin kendi cemaatlerine zarar verdiğini 
Bab-ı Ali’ye iletmişti.41 

Adapazarı’nda yıkılan bir Protestan kilisesinin yenilenerek yeniden 
inşası konusunda 1899 tarihinde, bir ruhsat izni istenmişti. Daha önce 
inşa ettirilmiş olan bu Protestan kilisesi 1898 yılında yoğun olarak yağan 
karın etkisiyle üzerindeki karın ağırlığını çekemeyerek yıkılmıştı. Bunun 
üzerine yıkılan bu kilisenin tekrar yaptırılması isteniyordu. Uzunluğu 28 
zira, genişliği 22 zira ve yüksekliği 18 zira olarak düşünülen kilisede, 
aynı zamanda 2 dershane, 2 oda ve 1 sofa ile oluşturulmuş yapısıyla bir 
adet mektepte düşünülüyordu. Yeni yapılacak olan Mektebi de bünye-
sinde barındıracak olan bu kilisenin 417 kişilik olması planlanıyordu. 
Bu çerçevede yeniden inşa ettirilmek istenen kilisenin bu talebi yerine 
getirilerek, ruhsat izni tekrar verilmişti.42

XIX. Yüzyılda Adapazarı Ekonomisi İçerisinde 
Ermeniler

Adapazarı’nda her meslek erbabı muayyen yerlerde toplanırlardı. 
Zamanla Türk, Ermeni ve Rumların bir arada ticaret yaptığı bu pazarlar 
daimi bir hal almış ve halk buralara yerleşmeye başlamıştır.43 İmal edi-
len türlü ihtiyaç maddelerinin satıldığı pazarlarda semer ve saraç işleri, 
pabuç, tığ, iğne ve çıra gibi maddelerle yiyecek içecek sergileniyordu.44

Adapazarı’nda gayrimüslim olarak en çok Ermeniler bulunurdu. 
Ticaret, ziraat ve sanatkârlıkla hayatlarını devam ettiren Adapazarı 
Ermenileri, zengin ve varlıklıydılar. 1845 Temettuat Defterlerine anla-
şıldığına göre, Adapazarı’nda Ermeni esnafların daha çok bulunduğu 
mahalleler: Hocazade, Bıyıklı, Boyacılar, Abdal, Semerciler ve Becol 
mahalleleri idi.45 

Temettuat defterlerinde sadece Müslüman ahalinin temettuları 
verilmemektedir. Gayrimüslim tebaanın da temettuları verilmektedir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 2866 numaralı Temettuat def-
terinde, “Bolu eyaleti dâhilinde kâin Kocaeli Sancağı kaimakamlığından 
Adapazarı Kazasına vaki Kuyumcu Mahallesinde mukim reayanın46 
emlak ve arazisi” denilerek bölgedeki gayrimüslim tebaanın temet-
tuları hakkında bilgiler verilmektedir. Yine bu belgede esnaflara bir 
örnek verecek olursak: “Berber kalfasından Kıbdemi oğlu İnbersomun 
emlak ve arazisi temettu” denilmiş ve bu kişinin bir yıllık temettu 
yazılmıştır. Bazı belgelerde reaya kelimesi kullanılmadan direkt millet 
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ismi de verilmektedir. “Bolu eyaleti dâhilinde kâin Kocaeli Sancağı 
Kaymakamlığında Sapanca Kazası’nda Ermenilerin emlak arazi ve 
temettuuları” denilmekte ve Sapanca’daki Ermeni tebaanın ekonomik 
verileri verilmektedir.47 

Osmanlı Devleti’nde toprak mülkiyeti, 1867’de yabancılara top-
rak mülkiyeti edinme hakkı verildiği halde, geniş çapta Müslümanları 
ellerinde toplanmıştı. Kasaba ve şehirlerde kar getiren ticari mesleklere 
girmek için köylerini terk eden Rumların ve Ermenilerin arazilerini 
Müslüman ahali işletiyor veya satın alıyordu. Bu nedenlerle, gayri-
müslimlerin ziraatı terk etmeleri, Rusya’ya göç etmeleri ve uzun süreli 
savaşlar da eklenince XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde sürülüp ekile-
bilen arazinin % 50’si işletilmemekteydi. Kafkasya’dan ve Balkanlar’dan 
gelen göçmenler bu boş arazilere yerleştirilmiştir. Onlara verilen arazi 
milyonlarca dönüme ulaşıyordu, mülk olarak verilmişti veya az zaman 
içinde mülke dönüştürülmüştü. Böylece göçler, Adapazarı’nda da dâhil 
olmak üzere, zirai üretimin artmasının baş nedeni olmuştu. XIX. yüzyıl 
sonunda aşar olarak toplanan verginin 1840-1850 yıllarına kıyasla üç 
misline çıktığı göz önünde tutulursa, zirai üretimde büyük bir artışın 
olduğu aşikârdır.48 

1875 yılında Osmanlı hükümetinin iflası üzerine tütün satışın-
dan alınan vergiler, belli başlı devlet borçlarının ödenmesini denetle-
mek amacıyla kurulan “Rüsum-u Sitte İdaresi”nin (altı gelir yönetimi) 
sorumluluğuna verilmişti. Muharrem kararnamesiyle tütün tekeli 
ve tütün öşürü Duyun-u Umumiye İdaresi’ne devredildi.49 Osmanlı 
Devleti’nde Reji idaresi, Muharrem kararnamesine dayanılarak kurul-
muş bir şirkettir.

Reji Şirketi’nin bir temsilciliği de Kocaeli Sancağı’na bağlı Adapazarı 
Kazası’nda bulunmaktaydı. Şirketin Adapazarı’ndaki temsilciliğinin 
müdürlüğünü bir Osmanlı vatandaşı olan Ermeni Karabet Efendi yapı-
yordu. Adapazarı’nda şirketin binası ve tütünleri satışa hazırladıkları 
depoları bulunmaktaydı.50 

Adapazarı’nın bağlı olduğu İzmit Sancağı’nda Reji kolcuları sadece 
Müslüman Osmanlı vatandaşlarıyla sorun yaşamamışlar; Adapazarılı 
gayrimüslimler de Reji kolcularının etkisinden nasibini almışlardır. 
Ocak 1896 da Reji kolcularıyla Ermeniler arasında bir husumet vuku 
bulmuştu. Hatta bu olay sırasında silahlar bile kullanılmıştı ancak zap-
tiyelerin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden kapatılmıştı.51 
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Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan “Askeri Maruzat Kalemine” 
ait 26 Ağustos 1900 (29 Rebiyülâhır 1318) tarihli belgede belirtildi-
ğine göre; bir Ermeni tütün kaçakçısı Adapazarı Reji kolcularınca açılan 
ateş sonucu yaralanmıştı. Yaralı olarak yakalanan Ermeni tütün kaçak-
çısı, hastaneye götürülürken ölmüştü. Hükümet bu durumdan rahatsız 
olmuş ve herhangi bir iç karışıklığa yol açmaması ve siyasi meselelere 
sebebiyet vermemesi için hassas davranılmasını istemişti.52 

Adapazarı, bulunduğu coğrafi konum gereği önemli bir geçiş güzer-
gahı üzerinde yer almasından dolayı ticari hayat zamanla önemli 
boyutlara gelmişti. 19. Yüzyılın sonlarından itibaren ise İstanbul’dan 
Anadolu’ya giden demiryolu üzerinde bulunması sayesinde gelişen 
Adapazarı’nın ticari hayatında Ermeni tüccarlar önemli bir yere sahipti. 
Çevre köylerde yapılan ipekböcekçiliği şehirde ipekli kumaş dokuma-
cılığını ve ticaretini geliştirmişti. Deri işleri, özellikle de ayakkabıcılık, 
tuğla, kremit vb. inşaat malzemesi üretimi, sarraflık, demircilik gibi mes-
lekler Ermenilerin yoğunlaştıkları meslekler arasındaydı.53 Ermeniler, 
yöre sakinleri ile birçok hususta temas kurdukları gibi, eczacılık, tarım 
ve sanayi kollarında onlara yardımcı olmuşlardır. Kurdukları ileri tek-
nolojiye sahip değirmenler ile de kendilerine önemli maddi gelir temin 
etmişlerdir.

Adapazarı’nda Ermeni Okulları
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeniler, tıpkı diğer cemaatler gibi 

kendi millet mekteplerinde çocuklarını eğitmişlerdir. XVIII. yüzyı-
lın sonlarından itibaren Kilise ve zengin Ermenilerin önderliğinde 
Ermeniler arasında mektep açma süreci hızlanmıştı. Islahat Fermanın 
ilanından sonra sınırsız mektep açma hakkına sahip olan Gayrimüslim 
tebaa bu fırsatı iyi şekilde değerlendirmişti. Bu dönemde Ermeni mek-
tepleri bütün ülke sathına yayılmıştı. Ermeni mekteplerinin kontrolsüz 
ve hızla çoğalması bu eğitim kurumlarında okutulan kitapların, görevli 
personelin denetlenmesi gibi pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.54

Tanzimat ve Islahat Fermanlarından en çok yararlananlar Ermeniler 
olmuştur. Ermeniler, devlet okullarına devam edebildikleri gibi, devlet 
memuriyetlerine de girmişlerdir. Ermeniler kendi okullarının yanında 
yabancı okullara da devam ediyorlardı. Protestan okulları ile Katolik 
okulları Ermeni çocuklarını kendilerine çekebilmek için bir rekabet 
içindeydiler.55
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XIX. yüzyılın sonlarında Adapazarı Merkez ile onu çevreleyen 
mahallerde çeşitli düzeylerde toplam 148 okul bulunmaktaydı. Bu okul-
ların 133’ü ilkokuldu. 148 okuldan 136’sı Müslümanların, geriye kalan 
12 okul ise gayrimüslimlerindi. Müslüman okullarında okuyan öğrenci 
sayısı 915’ti. 1890’lı yılların başlarında Adapazarı’nda çeşitli okulların 
etnik ve dinsel dağılımı ve öğrenci sayıları şöyleydi: 

Tablo 2. 1890 yılında Adapazarı’ndaki Okul ve Öğrenci Sayıları:56

Topluluk Adı Okul Sayısı Öğrenci

Müslüman 2 Medrese 30

1 İdadi 85

133 İlkokul 800

Rum Ortodoks 1 Erkek Lisesi 150

1 Kız Lisesi 100

Ermeni Gregoryen 4 Kız Ortaokulu 760

4 Erkek Lisesi 310

Ermeni Protestan 1 Misyoner Ortaokulu 120

1 Erkek İlkokulu 50

Toplam 7 Lise, 2 Medrese, 5 Ortaokul 134 İlkokul 2405

19 Aralık 1873 (28 Şevval 1290) tarihinde, Adapazarı’nda Rum ve 
Ermeniler tarafından inşa edilen mektebe, Vicad Efendi Türkçe mual-
limi olarak tayin edilmişti.57 Vicad Efendi’nin maaşı maarif bütçesinden 
ödenmekteydi.58

1874 (1290) senesinde Adapazarı’nda Hapohyasit ismiyle kızlar 
mektebi inşa edilmişti. Kazada izinsiz yapılan bu okula defalarca baş-
vuru yapıldıktan sonra ruhsat alınmıştı.59 Zamanla okulda eğitim gören 
öğrenci mevcudu artmıştı. Rumi 4 Eylül 1893 (23 Ağustos 1309) tari-
hinde içişleri bakanlığına gönderilen bir belgeden anlaşıldığına göre, 
öğrenci sayısı artan bu okulun genişletilmesi Amerikalılar tarafından 
istenmişti. Bu iş için Amerikalılar yardım toplanmış ve toplanan bu yar-
dımların okulun inşası için kullanılmasını istemişlerdi. Hapohyasit İnas 
(kızlar) Mektebi, Adapazarı belediyesince yaptırılan incelemeye göre 20 
arşın genişliğinde 16 arşın boyunda idi.60

İzmit Sancağı’na bağlı Akmeşe Köyü’nde bir ruhban okulu bulun-
maktaydı. Bölgede yaşayan Katolik Hıristiyanlar bu okula gidip dini 
eğitim alabiliyorlardı. 1306 (1889) tarihinde Adapazarı’na bağlı Burma 
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mahallesi sakinlerinden Siadidyan Krikor’un oğlu Ohannis bu okula 
eğitim görmeye gitmiş ve 7 yıl eğitim gördükten sonra mezun olup 
rahip unvanını almıştı. 21 Aralık 1895 (4 recep 313) tarihinde Akmeşe 
Manastırı Serpiskoposu (başpiskopos) Mifakya Ormanyan’dı. Bu 
durum, Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Şuray-ı Devlet Kataloğuna 
ait bir belgede şöyle anlatılmaktaydı:

“Adapazarında Burma Mahallesinde Siadidyan Krikor veledi 
Ohannis nam kimesne yedi sene makdem meslek-i ruhbana dahil 
olmak üzere Akmeşe Ruhban Mektebine duhul ederek tekmil ile ismi 
rahib Simpadyad edildiğinden sahibul nüfusedeki kızının olvech tashi-
hiyle tezkere-i Osmaniyyenin tebdili Akmeşe Manastırı Serpiskoposu 
Mifakya Ormanyan tarafından bila-tezkere iş’ar olunduğundan bahisle 
istifsar muameleye havi İzmid mutasarrıflığından varid olan 21 kanu-
nusani 311 tarih ve yüz doksan dört numrolu tahrirat kararı mucibince 
şuray-ı devlete havale buyurulmak üzere sicil-i nüfusu irade-i umumi-
yesi ifadesiyle leffen takdim kılınmağla olbabda emr-ü ferman hazret 
men leh-ül emrindir 4 Recep 313 9 Kanunuevvel 311” 61

Adapazarı ve çevresinde Ermenilerin okullarında, çok sayıda Ermeni 
Osmanlı vatandaşı öğrenim görmekteydi. Bu okulların bulunduğu yer, 
ait olduğu millet, okulun isimleri, öğrenci sayıları ve açılması için alınan 
izin tarihleri şöyleydi:

Tablo 3: Adapazarı’ndaki Ermeni Okulları:

Bulunduğu 
Yer Millet Okulun Adı Öğrenci Sayısı

Kız-Erkek
İzin 

Tarihi

Adapazarı

Ermeni 
Gregoryen

Surb Herişdegan
Orta-Lise 460-350 İzinsiz

Surb Karabet 
Orta-Lise 281-334 İzinsiz

Surb Slavriç 
Orta-Lise 150-210 İzinsiz

Ermeni 
Protestan

Ermeni Protestan 
Ortaokulu 120-73 1893

İzinsiz olarak açılan Ermenilere ait okullar, 1898 yılında da varlık-
larına aynı şekilde devam etmektedir. Ermeniler gibi Rumlar da okul 
açılışında izin alma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Rumlara ait Geyve’deki 
okullar izinsiz olmasına karşın, Adapazarı’ndaki okulları izinli olarak 
açılmıştır.62
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Misyonerlik faaliyetlerinin iyi bir siyasi propaganda malzemesi oldu-
ğunu fark eden batılı devletler, Osmanlı Devleti’ndeki bu faaliyetlerini 
özellikle XIX. yüzyılda büyük ölçüde arttırmışlardı. Bu faaliyetlerde başı 
çeken ülkeler ise Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere’dir. Protestan ve 
Katolik mezheplere mensup bu devletler, misyonerlik faaliyetleri sıra-
sında Müslümanlar ve Rumlar üzerinde başarılı olamamışlardır. Zira 
her iki kesimde büyük bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olup, dışarıdan 
gelecek böyle bir etkiye kapılarını kapalı tutmuşlardı. Ancak Ermeniler 
arasında gerek siyasi ve gerekse kültürel bir kopukluk söz konusu oldu-
ğundan, batılı ülkeler en verimli sonucu Gregoryen Ermeniler üzerinde 
elde etmişlerdir.63

1897 yılında Osmanlı Devleti sınırları içinde azınlıkların sahip 
oldukları okulların sayıları şöyle idi:

Tablo 1: 1897’de Osmanlı Devleti’ndeki Azınlık Okulları64

Azınlık adı Okul Sayısı

Rumlar 4.390

Bulgarlar 693

Ermeniler 851

Yahudiler 331

Sırplar 85

Ulahlar 63

Katolik Rumlar 60

Toplam 6.473

Genel olarak 5982 ilkokul, 687 rüştiye ve 70 idadi mevcuttu. En çok 
okul sayısı Rumların olarak görülmektedir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında biri Bahçecik’te65 diğeri de 
Adapazarı’nda iki Amerikan mektebi vardı. Bu okullarda özellikle 
Protestan Ermeniler eğitim görmekteydiler. Okulların müdürleri ve 
önemli öğretmenleri Amerikalı ve Amerikan tebaasındandılar.66 Diğer 
öğretmenler ise Ermeni idiler ve Osmanlı Devleti tebaasındandılar. 
Hiçbir Müslüman çocuğun bu okullara gitmemesi devlet tarafından 
kararlaştırılmıştı.67

Misyonerlik faaliyetleri tüm Osmanlı ülkesinde olduğu gibi 
Adapazarı’nda da kendisini göstermiştir. Bölgede Protestanlık 
misyonerliğinin öncüsü Amerikan Board misyonerleri olmuştur. 
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Adapazarı’ndaki kilisede Ermeniler üzerinde yoğun Protestanlaştırma 
çalışmaları yapılmış ve çalışmalar kesintisiz sürdürülmüştür. Etki alan-
larını genişletmek isteyen bu misyonerler, özellikle eğitime büyük önem 
veriyordu. Adapazarı ve çevresinde açtıkları okullar bunun önemli bir 
göstergesidir. 

Amerikalıların Osmanlı topraklarındaki misyonerlik faaliyetlerinin 
bir uzantısı olan Adapazarı Protestan Ermeni Kız Mektebi, Board’a 
bağlı olarak Adapazarı’nın Pazarcık Kasabasında kurulmuştur. Laura 
Farnham’ın kurucu müdürlüğünü yaptığı bu okuldaki eğitim seviyesi 
ve öğrenci sayısı yükseldikçe okul, Adapazarı’nda bulunan okullar içeri-
sinde önemli bir yer bulmuştur. Bu okul özellikle işletim sistemi ile de 
Board’un kız okulları içerisinde örnek gösteriliyordu.68

Kocaeli Sancağında Bahçecik’te temelleri atılan ve 1885’te 
Adapazarı’na taşınarak burada kurulan kız okulu ile bölgedeki misyo-
nerlik faaliyetleri oldukça hareketlenmiştir. Zamanla bu misyoner okul-
ları Osmanlı aleyhtarı hareketlere beşiklikte yapmışlardır. Yüzyıllardır 
barış içerisinde yaşayan Ermeniler özellikle de I. Dünya savaşı başlayınca 
ayrılıkçı yüzlerini göstermişler ve bölgede karışıklıklar çıkarmışlardı.

14 Ocak 1896 (2 Kânunusani 1311) tarihli bir belgeden anlaşıldı-
ğına göre, İzmit’e bağlı Adapazarı’ndaki Protestan Mektebi’nin mual-
limi, Osmanlı Devleti tebaasından ve Ermeni milletinden Doktor 
Kavalciyan’dı.69

1898 maarif Salnamesi’ne göre, Adapazarı’nda 10 Ermeni okulunda 
490 Ermeni öğrenci eğitim görmekteydi. Mevcut olan 3 Rum okulunda 
ise 350 Rum öğrenci eğitim görmekteydi.70 

Amerikan misyoner okulları esas itibariyle Ermenilerin ve özellikle 
Protestan Ermenilerin devam ettikleri okullardı. Bununla birlikte öteki 
Hıristiyan cemaatlere mensup çocuklarla Museviler ve 1880’li yılların 
sonlarına doğru Müslüman ailelerin çocukları da bu okullara gönde-
rilmeye başlanmıştır.71 Amerikan misyonerlerinin faaliyet alanlarından 
biri de Adapazarı idi.

Sonuç
19. yüzyıl boyunca Adapazarı idari olarak İzmit(Kocaeli) Sancağı 

dahilinde idi. Yüzyılın başında Sapanca ile birlikte anılan Adapazarı 
zamanla gelişmiş ve müstakil bir kaza merkezi halini almıştır. 
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Adapazarı Ermenileri 17. yüzyılın ilk zamanlarında İran bölgesin-
den göç etmek zorunda kalmışlar ve kendilerini güvende hissedecekleri 
Osmanlı’nın Başkenti olan İstanbul’a yakın bir merkeze yani Adapazarı 
ve çevresine yerleşmişlerdir. Adapazarı’nda mevcut olan gayrimüslim 
azınlıklar içerisinde en fazla nüfusa sahip olanlar Ermeniler olmuştur. 
Adapazarı’nda önemli bir nüfusa sahip olan Ermenilerin Adapazarı’na 
sosyal, kültürel ve ekonomik çok şeyler kattığı aşikârdır. XIX. Yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin verdiği imtiyazlardan da yararlanan batılı devletler, 
Osmanlı topraklarındaki gayrimüslimlerin hamiliğine soyunmuşlardı. 
Kimi zaman bir seyyah kimi zaman bir tüccar olarak bölgeye gelmişler 
ve diğer Osmanlı topraklarında olduğu gibi Adapazarı’nda da kışkırtıcı 
girişimlerde bulunmuşlardır. XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanacak olan 
büyük çatışmaların tohumları XIX. Yüzyılda atılmıştı.

Osmanlı Devleti yönetiminde Türkler ile Ermeniler uzunca bir süre 
gayet dostane bir şekilde yasamışlar ve toplumsal yaşayışın doğal bir 
sonucu olarak kültürel etkileşime girmişlerdir. Bu dönem içerisinde 
Ermeniler, Osmanlı yönetimi tarafından “millet-i sadıka” veya “tebaa-ı 
sadıka” sıfatlarıyla tavsif edilmişlerdir. 

Adapazarı’nda Ermeniler ile Türkler yüzyıllarca barışık bir biçimde 
kardeşçe yaşamışlardır. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında 
Ermeniler de söz sahibi olmuşlardır. Ancak özellikle 19. Yüzyıl sonunda 
misyonerlik faaliyetlerinin de etkisiyle ayrılıkçı fikirlere kapılan 
Ermeni Osmanlı vatandaşları zamanla faaliyetlerini ihanet boyutuna 
getirmişlerdir.
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Ekler
Ek 1: 1881/1882-1893 İzmit Livası ve Kazaları Nüfus Dağılımı

Topluluk İzmit Merkez Adapazarı Kandıra Geyve Karamürsel

K E K E K E K E K E
Müslüman 9.385 9.963 19.991 21.327 21.011 19.675 11,527 10,625 4,960 5,772
Rumlar 1.696 1.880 1.307 1.210 990 1,098 2,229 2,291 5,136 5,887
Ermeniler 7.826 8.011 5.432 5.270 626 633 2,818 3,055 1,607 1,942
Bulgarlar 5 8
Katolikler 63 70
Yahudi 78 84 3 3 1
Protestan 333 382 36 43

Yabancı 
Uyruklu 51 54 27 40 1 18

Toplam 19.337 20.452 25.912 28.012 22,627 21,406 16,611 15,996 11,703 13,619
Toplam 
Nüfus 39.789 53.924 44.033 32.601 25.322

Kaynak: Karpat, a.g.e., 168,169

Ek 2: 

İngiliz elçiliği tercümanı Mösyö Şibli’nin İzmit ve Adapazarı’na gelmesi ve Ermenileri 
kışkırtma faaliyetleri hakkında (BOA. Y. PRK. ASK. 109/53)
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Ek 3:

Yabancı uyrukluların emlak ve arazi tasarruflarına dair ilmühaber verilip verilmeyeceğine 
dair (BOA. A. MKT. UM. 407/30)


