
Gençliğimizin batılı müzisyenleri arasında Petula Clark, Paul Anka 
gibi şöhretler vardı. Fransız ekolünün kadife sesli kişilerinden biri de 
Charles Anzavour idi. Onun adını çok sonraları Beyrut’da, bir yakının-
dan, duydum. Köken olarak Ermeni ve ülkenin kuzeyinden olan Charles 
Anzavour, hayatının ilk zamanlarını Adapazarı’nda geçirmişti. Paris’te 
yayınlanan anılarında, kısa da olsa, Adapazarı ve Ermenilerinden söz 
etmiştir. Müzisyen Ali Kocatepe, “Yesterdey When I Was Young” 
parçası ile kendisini ve gençleri büyülediğini belirterek, “Gürcistan 
Ermenisi baba ile Adapazarlı Ermeni anneden 22 Mayıs 1924’e dün-
yaya gelen Charles Anzavour… Şu anda 85 yaşını devirmiştir. Birkaç 
yıl önce “Geçmiş Zaman Olur ki”, adlı kitabını yayınladı. Türkiye’de de 
basıldı…” demiştir1. 

XVI. yüzyıl sonlarında başlayan, Celâlî hareketi ve Nâdir Şah ile 
devam ederek artan Ermeni göçünden nasibini alan yerler arasında 
Ada-Köyü de vardı. Tarihi gelişmeler, aşağıda da temas edileceği gibi 
V. Cuinet tarafından yazılmıştır. Alman ve Fransız, Amerikalı gezginler 
de yöre Ermenilerine ait bilgiler verirler. Colmar Von Goltz ve W. Von 
Diest örnekleri verilebilir.

“Pazar” olarak gelişmesini göçmenlere borçlu olan Adapazarı, sos-
yal hayatla, bataklıklarla, depremlerle, hepsinden önemlisi her yıl belli 
zamanlarda tekrarlanan sel taşkınlarla uğraşıp durmuştur. Cumhuriyet 
öncesinin üzerinde durulması gereken hususlardan biri de bölge-
nin güvenliği idi. XIX ve XX. yüzyıllarda, uluslararası tesirler de 
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Adapazarı’nı etkilemiştir. Rumlar genelde sessiz kalmayı tercih etmiş-
lerdir. Orhan Gâzi zamanından beri bu yaşayışlarını, tebaa olarak yaşat-
mışlardır. Ermeniler de bölgeye iyi niyetlerle kabul edilmiş ise de, halkın 
da yaygın deyimi ile ekmek-tuz hakkına ihânette beis görmeyerek, genel 
bir huzursuzluğun da yaratıcılarını temsil etmişlerdir.

Ermeniler ve Adapazarı, üzerinde çalışılacak konular arasındadır. 
Bazı yayınlar da olmuştur. Ama arşiv araştırmalar ile buna daha bilimsel 
bir hava kazandırmak lâzımdır.

V. Cuinet’ye Göre Adapazarı ve Çevresindeki 
Ermeniler

Vital Cuinet, II. Abdülhamid dönemi Osmanlı dünyası özellikle 
İzmit de dahil olmak üzere Anadolu kesimi hakkında tarihî, coğrafî ve 
ekonomik bilgileri ile göze çarpmıştır. İzmit merkezinde ve köylerde 
yerleşik, Anadolu’nun doğusundan gelerek serbestçe yaşama hakkını 
elde etmiş Ermenilerden de bahsetmektedir. V. Cuinet’ye göre İzmit, 
Bahçecik, Ovacık, Arslan Bey ve hepsinden önemlisi bir kilise mer-
kezi haline sokulan Armaş’da Ermeniler göze çarpmaktadır. Merkez 
İzmit ve çevresindeki toplam nüfus 54.163 olup Türk sayısına eşit (?) 
Ermeni vardır. İzmit’deki Ermeni sayısı 18.550 olup, bunların 17.770’i 
Gregoryan, 390’ı Katolik ve 390’ı da Protestan inançtadır. Merkezde 
ise Ermeni sayısı 4.250’dir, Gregoryen: 3.850, Katolik 310 ve Protestan 
90’dır2.

Bahçecik, İzmit Körfezi ucuna yakın, tepede, körfeze ve İzmit’e hakim 
nahiye merkezidir. İzmit’in büyük kasabalarındandır. Türk kökenli olan 
müdürün dairesi buradadır. Ayrıca başpiskopos yardımcısı da Bahçecik’te 
ikamet etmektedir. Gregoryenler ona bağlıdır. Katoliklerin de yüksek 
dereceli din adamı bir de Protestanların ruhani başkanları Bahçecik’de 
yaşamaktadır. 10.000 Ermeni’nin 9620’si Gregoryen, 300’ü Protestan 
ve 80’i de Katoliktir. Kasabada üç kilise vardır.. Bahçecik Ermenileri 
İzmit’e iskeleden kalkan vapur ile gidip-gelmektedir3.

Bahçecik gibi kalabalık Ermeni merkezlerinden aynı zamanda tarihi 
dini niteliği de bulunan Armaş’tır. İzmit ve Adapazarı arasında, kuzeyde, 
küçük bir yol ile buralara bağlı Ermenilerin oturduğu güzel bir kasaba-
dır. 1.500 Gregoryen ahâlinin yaşadığı kasaba aynı zamanda Ermeni 
dünyasının kutsal yerlerindendir.
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Armaş ve Hristiyanlık ilişkisi 303 tarihine kadar, meşhur impa-
rator Gaius Aurelius Valerius Dioclatianus (285-305) döneminde 
Hıristiyanların kutsal saydığı yöreydi. Bu imparator zamanında 
Hıristiyanların takibinde kutsal kişilerden birinin öldüğü ve kanını 
döktüğü yerdi. 1611’de üçyüz kadar Ermeni ailesi İran’dan Türkiye’ye ve 
Adapazarı yakınındaki Armaş’a göç ettiler. Gregoryen Thadeos isimli 
bir din adamının başkanlığında, buraya gelip yerleştiler. Armaş köyü-
nün ve tabii kilisesinin temellerini attılar İzmit ve İstanbul nezdinde 
burada kalma ve merkez teşkil etme ve bazı kiliselerin yapılmasında 
1611’de Thadeos’un, 1717’de Nikolaos ve 1758’de Athanas, 1787’de 
Bartholomeos’un emekleri fazla olmuştur. II. Mahmud devrinde ise 
yerli derebeyler veya ayanlar ile Armaş ruhanileri arasında bazı mese-
leler ortaya çıktı. Mesela 1807’de, Kaymas ve Genç Ali anlaşmazlıklar 
gibi. Ama Boğos Karakoçyan, II. Mahmud’tan yeni bir ferman alarak, 
dokunulmazlığını çevredeki beylere göstermemiştir.

Bahçecik – Derbent ve Çevresi

Armaş daha sonra Ermeni din adamlarının yetiştirildiği bir merkez 
oldu. Patriklik makamına yükselen birçok kimse burada okumuş dini 
eğitim almıştır. Malachia Ormanyan ve Apik Efendi Uncuyan örnek-
leri verilebilir. Armaş yakınında Kaymas nahiyesinde Haskal’da yine 
Ermenilere rastlanmaktadır. 750 nüfusludur. Şimdiki Türkçe adı Pir 
Ahmed’dir4.

İzmit yakınındaki diğer Ermeni köyleri de Arslan Bey ve Ovacıktır. 
Eski adı Itch-kara İç Kara idi. Çuha Fabrikası yakınındadır. Büyük 
Derbend kasabası da yakındır. Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan 
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demiryoluna da oldukça yakındır. Gregoryen Ermenidir ve sayısı 2.800 
kadardır. Çevreye göre oldukça zengin insanlardır.

İzmit gibi Adapazarı kazası da Ermenilerin yoğun olduğu kısımlar-
dır. Adapazarı merkezindeki Ermeni sayısı 10.256’dır. Bunların 8.846’sı 
Gregoryen 1.410’u da Katolik ve Protestandır. Merkezde durum bu 
iken kaza dahilinde de toplam 14.220 Ermeni yaşamaktadır. 12.810’u 
Gregonyan, 1410’u da Protestandır5.

Geyve kazasındaki Ermeniler de merkezde 1.137, çevrede ise 
6.889’du. Rumlar ile karışık oturan Ermenilerin rastlandığı yerler ise 
Orta Köy ile Saraçlı’dır6.

Akhisar merkez nahiyesinde 456 Ermeni vardı. Tüm nahiyedekilerde 
de Gregoryen ve Protestan olmak üzere 2089’du7.

Hendek’de 1800, Karasu İncirli’de 100, Sapanca’da 2000, Akyazı’da 
ise 1064 Ermeni göze çarpmaktadır8.

Benjamin ve Ermeniler (1867)
II. Abdülhamid zamanında, 1867 öncesi Kocaeli ve çevresini ziyaret 

eden ve kendine göre değerlendirmelerde bulunan S. G. N. Benjamin 
Türklere dair az bilgi verirken, Hristiyanlar yâni Ermeni ve Rumlara 
dair bunun tersini yaparak, ilgi çekici açıklamalar yapmaktadır.

Benjamin, Şubat ayı başlarında Nicomedia’dan gezisine başladı. 
Burası, İstanbul’dan 50 mil kadar mesafede idi. Osmanlı buharlı gemisi 
ile İzmit’e ulaştı. Körfezin her iki tarafında Bithynia’nın Sıradağları 
göze çarpıyordu. İzmit’deki misyoner, Bay-Bayan Parsonlar idi. Onu, 
körfezin ucunda bir tepedeki Baktchejik köyüne götürdüler. Ermeni 
ahâli tarafından iskân edilmiş yerdi. Protestan inanıştaki Ermenilerin 
bir de kilisesi vardı. İkâmetgâhı İzmit’te olan Bay Parson, yaz aylarını 
Bahçecik’de geçiriyormuş. Her yıl da bu adetinden vazgeçmiyormuş. 
Benjamin’in sonraki izlenimi de şöyle;

“İzmit ile Sapanca arasındaki uzaklık yaya olarak beş saattir. 
Sabanje kahve hanede durakladık. Türklerin ramazan ayı içinde idik. 
Müslümanların bu sürede yemek içmek gibi davranışları, belli kurala 
bağlı idi. Güneş doğuşu ve batışı arasında hiçbir şey yemiyorlardı. 
Geceleyin ise kahvehane ağzına kadar dolu idi. Sigara dumanından 
geçilmiyordu. Kahvehanelerin hemen hepsi aynı plân da idi. Kahve 
ve nargile içimi de gerçekten nefisti. Sapanca, İstanbul-Bağdad yolu 
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üzerinde idi. Her zaman bu yüzden yol ve kasaba dolu oluyordu. Bu yer-
lere gidip gelen Tartar’ı da gördüm. Sapanca Gölü’nün güzel manzarası 
ile meşe ağaçlarının çoğunluğunu teşkil ettiği orman içinden yol aldık. 
Güneş batarken Koodleneg’de (Kurt Belen) idik. Anadolu’nun ikinci 
büyük ırmağı Sakarya’ya rastladık. Yine harika görünümlü bir boğaz-
dan akıyor. Bunu, bilinen çağlardan beri sürdürmektedir. Üzerimizde 
bir kale de kendini gösteriyordu. Bu geçidte eskiden önemli savaşlar 
yapılmış. Harun er-Reşid ve Bayezid bunu simgeleştiriyor9.

Geyve ve civarındaki Ermeniler ile görüştük. Bay Parson da Protestan 
olanlara vaazda bulunuyordu. Hristiyanlık dünyası ile yakın ilişkisi 
bulunan Nicea yani İznik’de de Rumlar yanında Ermeniler de vardı. 
Bunlar Protestan eğilimli olup Bay Parson onlarla ilgileniyordu, daha 
sonra Benjamin, İzmit tarafındaki Ovacık ve Orta Köyü de ziyaret etme 
imkânı bulabildi. Şöyle yazıyor, ben kahve içer ve nargilemi çekerken, 
Pazar yerinde Parson da, ilâhî nutuklarını ikna yollu söylüyordu. Geçtiği 
ve uğradığı hemen hemen her köyde Ermenilerin fark edildiğini yazan 
Benjamin, görünüş açısından da Ermeni evlerinin yöreselliğine işâret 
etmektedir10. 

Hamlim ve Adapazarı Ermenileri (1881)
Osmanlı dünyasında faaliyet gösteren ve tanınmış misyonerlerden 

olan Cyrus Lamlin, izlenimlerini “Türkler Arasında” eserinde anlatmış-
tır. 1881 öncesine ait ve Ermenilerden de söz eden Hamlin, Gülhane 
Hatt-ı Şerifi sonrası Osmanlı İmparatorluğunda Rum, Ermeni ve 
Yahudilerin din özgürlüğünden söz ederek, A.B.D.leri açısından geliş-
melere de temas etmektedir. İzmit ve kazalarından Adapazarı’nı da 
ziyâret eden Hamlin, Ermeni mahallesi yerine önce Türklerin oturduğu 
yerde bir otelde yerleşmiştir. Burası Hasan Ağa Hanı veya Hoteli idi. 
Sakarya Nehri ile Adapazarı arasındaki düzlük verimli araziden ibâ-
retti. Ovadaki durum da aynı idi ve köyler göze çarpıyordu. Ermeni 
mahallesini de ziyaret eden Hamlin bazı farklı yapılanmayı da yazmak-
tadır. Bunlar Stephan Erzingiatsi’nin (Erzincanlı Stephan) çevresinde 
toplanmışlardı.

Cyrus Hamlin, Adapazarı izlenimlerini şöyle ifade etmektedir: “Ben 
Adapazarı’nı birkaç sene sonra da ziyâret etmiştim. Eski arkadaşım 
Hasan’a da uğradım. Arnavut kökenli Dr. Sprague‘yi de tanıştırdım. 
O da benim gibi Hristiyanlığı yayma amaçlı misyoner idi. Adapazarı 



Prof. Dr. EnvEr KonUKÇU80

Kilisesi büyük ve yeni tarzdadır. Kaymakam’a da nezaket ziyaretinde 
bulundum”. 

1840 ‘da Amerikalı Dr. Dwight ile İzmit’e giden Smith de, hem 
turistik ve hem de misyon hakkında bilgi vermiştir. Ermeniler, Rumlar 
ve Türkler bir arada sorunsuz yaşıyorlardı. Amerikalı misyonerin sürekli 
söz ettiği şey ise “kolera ve ölüm” idi11.

V. Mehmet Reşad’ın İzmit Ziyareti (Ekim 1909) 
Tanzimat sonrası Osmanlı Padişahları zaman zaman dış geziler 

yanında, Memâlik-i Osmaniye’nin bazı önemli şehirlerini de ziya-
ret etmişler ve ahâli ile temaslarını da bu surette sürdürmüşlerdir. V. 
Mehmed Reşad da bunlardan biri idi. 1909 Ekim’inde, İzmit’e kadar 
seyahat etmiştir12.

Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi, Sadrâzam Hüseyin Hilmi Paşa’nın 
da katıldığı gezide, İzmit tarihî günlerinden birini yaşamıştır. Başta 
mutasarrıfı olmak üzere, binlerce İzmitli, rum, Ermeni ve Türk olmak 
üzere Padişahı içten gösteriler ile karşıladılar. İstanbul basını ve dergi-
lerde seyahatin ne şekilde gerçekleştiğine dair haberler yayınlandı.

Sadâ-ı Millet’te, özetle; “Padişahımız Hazretleri İzmit’te Kasr-ı 
Humâyun’da, Hey’etleri huzuruna kabul etmiştir. İslâm, Ermeni, Rum 
ve Amerika Birleşik Devletleri Mektebleri ile Gureba hastanesine 160 
lira ihsan etmiştir”

Kasr-ı Hümâyunda huzura alınanlar ve görüşülenler arasında, 
Mutasarrıftan sonra Ermeni Murahhassı Episkopos İstepan Avakimyan 
Efendi, devr-i istibdad’da çerağ-ı saadetleri sönmüş bed-baht hanımla-
rın ahd-ı saltanatlarında çerağan-ı meserret ile tahvil eylemeğe başlamış 
olduğu yolunda gayet mü’essir bir nutuk irad eylemiş Episkopos Efendi, 
iltifat-ı şâhaneye müzaheretiyle şereflenmiştir”.

Bir yıl kadar sonra da İzmit Ermeni Heyeti huzura, bu defa sarayda 
kabul edildiler. Müfid ve Halit Ziya Beyler vasıtası ile huzura çıkmaları 
sağlanan hey’et, Padişaha bir de halı hediye etmiştir. Tasvir-i Efkâr’da 
konuyla ilgili olarak yayınlanan haber şöyledir:

“Ermeni Kadınların Hediyesi”
Padişaha, İzmit’i ziyâretlerine hâtıra olmak üzere İzmit Ermeni 

Kadınları tarafından ipekli halı hediye edilmiştir. Cumartesi günü 
iki kadın ile İzmit Ermeni din adamlarından mürekkeb bir heyet 
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İzmit Milletvekili Müfid Bey’in (Mazhar Müfid Kansu) yardımı ile 
Dolmabahçe Sarayı’na gelmişler, halıyı Başkâtib Halit Ziya (Uşaklıgil) 
vasıtası ile Padişah’a takdim etmişlerdir. Halının ortasına ipek teller ile 
işlenmiş – İlk Meşrutiyet, Padişâhımızın İzmid’i ziyâret Hâtıralarından” 
diye yazılmıştır. Padişah Hazretleri, Başkâtib Halit Ziyâ vasıtası ile 
teşekkür etmiştir”.

Gazeteci Hasan Fehmi Olayının Akisleri
Hasan Fehmi, İzmit ve Adapazarı’nda, gazetede yazdığı makaleleri 

ile dikkati çeken ve geniş kamuoyunu etkileyen yazarlardandı. Serbesti 
Gazetesindeki hürriyet, eşitlik, insan hakkını önde tutan makaleler, 
İttihad ve Terakki’nin önderlerinin hoşuna gitmemeğe başladı. Bu yüz-
den husumeti üzerine çekti.

Hasan Fehmi 1886’da doğmuştur. Mülkiye’yi bitirmiş ve II. 
Abdülhamid’in yönetimini beğenmeyerek, aleyhinde tutum sergile-
meye başlamıştı. Daha sonra, Paris’e kaçtı. Bir süre sonra da Mısır’a 
gitti. Orada Genç Türklerle birlikte çalışmalarını devam ettirdi. 1908’de 
II. Meşrutiyetin ilânı üzere, İstanbul’a döndü. Önceleri haftalık, son-
raları günlük yayınlanan ve Mevlanzâde Rıfat’ın sahipliğini yaptığı 
Serbesti’de köşe yazıları yazmaya başladı. Geniş kütlelerin beğenisini 
kazandı ve bir anda tanınmış gazeteciler arasına girdi. Gittikçe artan 
İttihad ve Terakki aleyhindeki yazıları nedeni ile bu kesimin husumetini 
üzerine çekti. Matbuat Mitingi sırasında, Galata Köprüsünden geçer-
ken 5 Nisan 1909’da, kurşunlanarak öldürüldü. 

Yurdun birçok yerinden olduğu gibi, bu öldürülme olayını nefretle 
karşılandığını beyan eden telgraflar arasında, Adapazarı ve İzmit’in de 
yer aldığı görülmektedir.

Adapazarı’ndan gazeteye gönderilen ve Hasan Fehmi’nin öldürül-
mesini kınayan telgraf yollayanlar arasında Kasablar Kahvesi ve Celeb 
Tüccarı Şerif Ağa’da göze çarpmaktadır. Geyve yakınlarındaki Akhisar 
kasabasının Ermeni gençleri adına Antranik Komikyan da aynı üzün-
tüyü dile getirmiştir. 

İzmit’deki Hınçakyan Şubesi de Hasan Fehmi için telgraf yollaya-
rak, “Meşrutiyet mücahidlerinden ve Osmanlı Hürriyet Şehidlerinden 
Hasan Fehmi Bey’in kötü kişiler tarafından katledildiği ve ölümü haberi 
üzerine İzmit Umum Osmanlı Ermenilerini içten kederlendirmiştir.”
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Telgrafın imza bölümünde isim zikredilmeyip, “İzmit Hınçakyan 
Şubesi” klişesi görülmektedir.

İzmit’te, hürriyet severler de bir çatı altında toplanmışlardı. Onlar, 
konuyla ilgili düşüncelerini şöyle aksettirmişlerdi:

“Mücâhidin-i Hürriyet’ten Hasan Fehmi Bey’in şehâdeti faciası mil-
lete kan ağlatmıştır. Biz, bütün samimiyet-i ruh-ı vicdanımız ile sizi ve 
bütün hürriyet perverânı ta’ziye ve mateminize iştirak eyler, katl olayını 
lânetleriz.

İzmit Hürriyetperverânı
Es’ad, Ahmed, Celâleddin,
Cemal, Ali. Nüzhet, Fehmi,
Vahit, Yusuf, Hafız, Süreyya,
Ata, Hilmi, Rıza, Mehmed ve Atıf
Yine İzmitli Türk ve Ermenilerin karışık olarak imzalayarak Serbesti 

Gazetesi Müdiriyeti’ne gönderilen telgrafta da şunlar yazılmıştı:
Meşrutiyetin ma’bedü’l-hayatı olan Serbesti matbuatını muhafaza ve 

müdâfaasına bütün kuvvetimizle ahd eylediğimizden, bugünkü mitin-
gimize bi’l-iştirak hilâfına her türlü mu’amelât ve teşebbüsatı protesto 
ederiz.

İmzalar:
Serkez Bedikyan
Sirağadan Halkiyan
Andranik Komikyan
Şevki ve Cemal
Nikoli Kalınoğlu
Hacı Mihran Bedikyan
Atanaş Atanasyan
Aram Haşamanyan 
Soruntolyan
Hamparsum Bağcıyan
Muradağazade Hidayet
Hoseb Onnikyan
Ohannes Başkoyan
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Ardaşas Çalıkyan
Munsinoğlu Hasan
Karabet Hosebyan
Mikail Kaprilyan13

Adapazarı Ermeni Komitesi Hey’et-i İhtilaliyesi
Adapazarı temas olunduğu gibi XIX. yüzyılda Kocaeli veya İzmid 

Sancağı’nın büyük ve önemli kazalarından idi. Sakarya Nehri’nin hemen 
batısında, Erenler Tepesine yakın bir düzlükte kurulmuştur. Anadolu’yu 
güneyden ve doğudan başkent İstanbul’a bağlayan anayol üzerinde 
bulunuşu nedeni ile gelişmesini hazla kaydeden kazalardandır. Bunun 
yanında demiryoluna ek bağlantı ile birleştirilmesi, kasabanın önemini 
ve gelişmesini sağlamıştır. Geyve, Sapanca, İzmit, Kandıra, Karasu, 
Hendek ve Akyazı ile çevrilidir. Eskilere göre, kasaba pazar yeri olarak 
ün kazanmış ve fiziki durumu nedeni ile de kurulan köye Ada denilmiş-
tir. Osmanlı hakimiyetine Orhan Gâzi’nin komutanlarından Akçakoca, 
Akbaş, Aktemür ve Konuralp tarafından kazandırılmıştır. Sapanca Gölü 
kenarındaki Ayân Köyü’nün zamanla, Saban-ca’ya dönüşmesi ile de bir 
süre oraya bağlı kalmış ve belgelere “Ada ma’a Sabanca” diye geçmiş-
tir. Adapazarı, pazar yeri olmanın dışında, Rumeli, Kırım, Kafkaslar ve 
Doğu Anadolu’dan yapılan zorunlu göçlerle daha da gelişmiş, böylece 
uzun yıllar birlikte gözüktüğü Sabanca’yı geride bırakmıştır.

Adapazarı’nın Nuh’un Gemisi (Sefine-i Nuh), Babil Kulesi, 
Göçmenler Cenneti olarak nitelendirilmesi, birlikte yaşamanın en güzel 
örneklerindendir. Müslümanlar yanında Hıristiyanlığı koruyan Rumlar 
ve Ermeniler de Adapazarı’nın halkını teşkil ettiler. Ermenilerin zaman 
akışı içinde kademeli olarak Adapazarı ve çevresinde yerleştiği bilini-
yor. Özellikle Doğu Anadolu’daki Celâliler, Safevî ve Avşarlı baskısının 
yarattığı ortam nedeni ile Ermeniler, bazen kendi başlarına bazen de din 
adamlarının önderliğinde, Adapazarı’na geldiler ve yerleştiler. Sadece 
burada değil İzmit’te Arslan Bey, Ovacık, Bahçecik, Adapazarı-Kandıra 
yolu üzerindeki Ermeşe’de Armaş adı ile büyükçe bir merkez oluştur-
dukları da biliniyor14. Adapazarı merkezinde ve köylerindeki Ermenileri, 
Teba’a-ı Şahâne, sonraki hâdiseler nedeni ile de Millet-i Sâdıka ara-
sında göze çarptığı da söz konusudur. Sosyal hayatta birçok iş kollarının 
sahibi olarak Ermeniler her zaman ön plânda gözükmüşlerdir. Daha 
önce de Tanzimat’ın sağladığı imkânlar ile hukuki ve sosyal güvenceleri 
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de artmıştır. Osmanlı’nın zmmî, kâfir veya gavur dedikleri Ermeniler, 
bundan böyle bu gibi tasvirden kurtulmuşa benzemektedirler. Fransız 
İhtilâli sonrasında milliyetçilik hareketlerinin hızla yayılması üzerine, 
halkın deyimi ile “kıpırdanmalar” kökleşmeye başlamıştır. Belgelere 
akseden bilgilere göre Ermeni bağımsızlığına hedefleyen, bu arada 
sadece Ermenilerce değil batılı devletler Rusya ile A.B.D’nin (tabii mis-
yonlar) destekleri ile iki önemli siyasi kuruluş Hınçak ve Taşnaklar, top-
luma hakim oldular. II. Abdülhamid devrinde ortamı daha da elverişli 
bulan Adapazarı Ermeniler, artık düzen bozucu toplum hâline geldiler.

II. Abdülhamid zamanında başlayan “kıpırdanma” ve “patırdılar” aşa-
malı bir şekilde Türk-Ermeni ayrılığını ortaya çıkardı. Fakat en etkilisi 
XX. yüzyıl başlarında, İttihad ve Terakki döneminde meydana gelecektir.

1908’deki II. Meşrutiyet ile Ermeniler de epeyce haklar elde ettiler. 
Hınçak ve Taşnaksutyum Kulubü’nün, cemiyetleşme sonrası partileş-
mesi üzerine Adapazarı’nda ilk ciddi hareketlenmeler meydana geldi. 
Önceleri İttihad ve Terakki ile politikaları iyi düzeyde olan Ermeniler, 
misyonerler, bölücü Ermeniler ve bahsedilen partiler ile kendi varlıkla-
rını Adapazarı’nda da sürdürmeye başladılar. Her şeyden önce, bilinçli 
silahlanma yoluna gittiler. 31 Mart hâdiseleri nedeni ile silâhlanma had 
safhaya ulaşmış ve bunu Türklere-Müslümanlara karşı savunma için(?) 
yaptıklarını, ayrıca dış destek için uğraştıklarını ilân ettiler. Armaş ve 
İzmit’teki Ermeniler de aynı hazırlık içinde idiler15.

1912 Adapazarı seçimleri, İttihad ve Terakkiciler ile Hürriyet ve 
İ’tilâfçılar mücâdelesi içinde geçmişti. Adapazarı ve bağlı yerlerde, 
İttihadcılar iktidara gelebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak-
tan çekinmediler. İstanbul gazeteleri İzmit seçimleri başlığı altında, 
Adapazarı’ndaki gelişmelere de yer verdiler. Hürriyet ve İ’tilafçılara 
yakınlığı ile tanınan Teminat Gazetesinde, muhabir ismi zikredilmeden 
Ermenilerin de bahis konusu edildiği Adapazarı Seçim haberini bahis 
konusu etmiştir. Haber şu şekildedir:

“Geçen hafta (8 Mart 1912 sonrası) Hınçakyan Partisi’nin ileri gelen-
lerinden Sabahgülyan Efendi, kendi partisi ile Hürriyet ve İ’tilâf Partisi 
arasındaki i’tilâfnâmenin maddeleri hakkında Adapazarı’nda, pek açık 
bir surette beyan ve savunmada bulundu. Kamuoyunu adı geçen partiler 
tarafına döndürebildiğini açıklamıştır. Geçen Pazar günü, önce açıklan-
dığı gibi Taşnaksütyun (Tasnaksagan) Cemiyeti’nden Hajak, arkadaşları 
ile Adapazarı’na geldi. Burada bir konferans vererek 4.000’i aşkın ahâli 
nezdinde kendi cemiyetinin programını izah ve bu sebeble dahi İttihad 
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ve Terakki Cemiyeti ile birleştiklerini söyledi. Onun, kendi tarafına çek-
mek istediği ahâliye bunun nedenlerini de anlattı. Orada hazır bulunan 
Hınçakyan Cemiyeti’nden iki kişi tarafından ahâliye hitâben aksi söz-
ler sarf edildi. Bunlar, ahâliyi tekrar Hürriyet ve İ’tilâf ile Hınçakyan 
Partilerinin programına döndüğü ve bu görüşle onlara oy kullanacağı 
öğrenilmiştir. Konuşmacı sık sık alkışlanmıştır”16. 

İttihad ve Terakki’den Talat Paşa’nın Tanıklığı
Taşnak ve Hınçakların, saman altından su akıttıkları da artık iyice 

ortaya çıkmaya başladı. Doğu Anadolu’daki olaylara paralel ola-
rak, Adapazarı’nda da kanlı bir ihtilal hazırlığı içinde olduğu kısa 
müddet sonra anlaşıldı. I. Dünya Savaşı’nın bu tehlikeli zamanında, 
Ermenilerin ayaklanmaya kalkışması, Dahiliye Nezâreti ve askeri kay-
naklarca haber alınmış ve hemen karşı harekâta girişilmişti. 1915’de, 
Çanakkale Savaşları’nın başlaması ile ve az önce de Çatalca önlerine 
gelen Bulgarlar ile ölüm kalım savaşlarının yapıldığı sırada Adapazarı 
gönüllüleri silahları ile buraya koşmuş ve çok sayıda ölü ve gazi vererek, 
insanca kayıplara uğramıştı. İzmit’deki askerlerin de Çanakkale’ye yol-
lanması ile Adapazarlılar, büyük bir özveride bulunmuşlardı. Rusya ise 
zor durumda olmasına rağmen Karadeniz’de donanması ile göze çarp-
tığı gibi, savaş ilânı sonrası da sahildeki Boğaz, Şile, Kefken, Akçaşehir 
ile Ereğli’de tam bir baskı kurmuştu. Karadeniz Ereğlisi’nin bombardı-
manı, Adapazarlılar için üzüntü ve Ermeniler için sevinçle karşılanmıştı. 
Talât Paşa’nın o günlere ait ve Adapazarı ilişkili açıklaması önemlidir17.

“Rusların Heraklea (Ereğli)yı bombaladıkları anda Ermeniler birden 
bire hatt-ı hareketlerini değiştirmiş ve Ruslar lehine casusuluk yapmağa 
ve memleket içinde tahrikatta bulunmağa başlamışlardır. Ermeniler 
tarafından hükümet merkezi civârında (İstanbul), bu gibi hareket-
ler ümid etmiyen hükümet tahkikat yaptırmaya mecbur kalmıştı. Bu 
esnada, Adapazarı’nda binlerce bomba, mavzer ve gras tüfekleri, jan-
darma üniformaları ve bomba yapımına mahsus makine ve âletler 
bulunmuştur. Tutuklanan komite başkanları bu silâhların, Rus askerleri 
Sakarya ağzına varır varmaz Türkiye içindeki kargaşalıklar çıkarmak ve 
Osmanlı ordusunun mukavemetini kırmak gayesi ile toplanmış olduk-
larını söylemişlerdir. Bu plân, Meşrutiyetin ilânını takip eden günlerde 
çizilmiştir. Bursa gibi İzmit ve civârı ve bilhassa Bahçecik isyan hareket-
lerinin merkezi olarak seçilmiştir. Asilerin başkanları, plânlarının açığa 
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çıkarıldığını görünce, çeteler teşkil etmiş ve bunları Yalova’ya doğru 
göndermiştir. Daha sonra İzmit’teki işçi grupları bu çetelerle birleşmiş 
ve birçok Müslüman öldürmüştür”

Talât Paşa’nın kısaca anlattığı olaylar hakkında, İstanbul’un konu 
hakkında daha detaylı bilgilere sahip olduğu ve genel bir değerlendirme 
yaptığı görülmüştür. Resmi belgelerde ise durum şöyledir18.

“Rus filosunun Ereğli’yi topa tutmağa yeltendiği sıralarda Adapazarı 
ve İzmit Ermenilerinin de derhal durumu değiştirmek için casusluğa 
çalıştıkları görüldü. Özellikle, Adapazarı’nda Rusların bir kaç güne 
kadar sahile dökecekleri asker ile buralarını trampetler çalarak alacak-
ları, o zaman bir tek Türk bırakmayacaklarını açıktan açığa söylemeye 
ve yortu, kutsal günlerden biri değil iken, bombardıman atılımı günü 
evlerde toplanarak, çalgılarla eğlenmeye başladılar. Hükümet merkezi-
nin yanında demek olan bu havâlide bu kadar açık ve belli harekata 
intizar etmiyordu. Şu durum üzerine soruşturmaya zorunlu kalındı. 
Neticede: Sadece Adapazarında birkaç tanesi Adapazarını olduğu gibi 
havaya uçurmaya yeterli yerli ve yabancı üretiminden fitilli, memeli 
yüzlerce bombalar, mavzer, son sistem Tüfenkler, dinamit, Karadağ 
tabancaları, özel surette yapılmış asker ve jandarma elbiseleri, binlerce 
cebhane ve mihimmat, bomba yapımına mahsus aletler, ecza, dinamit 
fitilleri elde edilmiştir.

Aramalar İzmit’e de uygulandı. Orada da yüzlerce silah, on-onbeş 
kadar müdhiş tahrib malzemesi, Arslan Bey, Ovacık ve Bahçecik 
Ermeni köylerinde birçok silah, Ruhban Mektebinin bulunduğu 
Ermeşe nahiyesindeki Mekteb Kilisesinin baş rahip odasından gayet 
büyük üç-dört bomba ile dolaplarından birçok silah ve cebhane çıka-
rıldı. Gerek merkez ve gerek Adapazarı’nda ele geçirilen İhtilâl Heyeti 
önemli kişilerinden alınan bilgilerden, Ruslar tarafından Karadeniz’de, 
Sakarya Nehri Ağzına asker çıkarıldığı zaman bombaları asker bulu-
nan yerlerde kullanacak, toplu ölümler yapılacaktı. Askerin elbiselerini 
giyerek, Türk kuvveti hareketini tesirsiz hâle getirmek gibi atılımları da 
vardı. Bundan gaye, hükümeti şaşırtmak için özel düzenleme yapıldı-
ğını ve kuruluşun Hürriyetin ilânını takiben, birçok kere İstanbul’dan ve 
Bulgaristan’dan özel surette gönderilen komite başkanları ve Panduht 
takma ismini kullanan kişi tarafından yerine getirildiği ve bu Panduht 
aracılığı ile Adapazarı’nda Dökmeci Horen ve Yeramiyan’a çeşitli tesirli 
bomba lar yaptırılarak, bunlardan bir çoğunun adı geçen Panduht tara-
fından başka tarafa ulaştırıldığı bilgileri de öğrenilmiştir. Mevcut çok 
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miktarda silâh ile cebhane de, Sabahgülyan ve arkadaşları tarafından 
İstanbul’da, Mahmud Paşa’da, Çorbacı Hanı yakınındaki silâh mağazası 
sahibi Agop marifetiyle buralara ulaştırıldığı anlaşılmıştır. 

İzmit ve civârı ve bunun yanında Bahçecik, Komitece pek ileri git-
miş, komite başkanlarının en önemli gezdikleri yer haline gelmişti. 
İstanbul’da, Taşnaksutyun’u, bunların basın organı olan Azadamard’in 
yayınını sürdüren, komitenin her türlü atılımlarında ilk önce önayak 
olan bu liva (sancak) ile Hüdavendigâr (Bursa) vilâyeti şubeleri idi. 
Adapazarı Komitecilerine gelince; Bunların durumu Meşrûtiyet’in 
ilânından birkaç sene sonra Ermeni harflerinin ortaya koyucusu olan 
Sahak ve Mesrob ki gibi aynı adı taşıyan üyelerin özel gün dolayısıyla 
Adapazarında çıkardıkları, birkaç jandarma ve polisin ölümü ile sonuç-
lanan olay hemen her gün birbirini takip eden taşkınlıklar, İslâmların 
gurûrunu yaralayacak kadar saldırılar ile bilinmektedir. Ayaklanma 
düzeninin meydan çıkması ile komite başkanları, çeteler meydana 
getirerek, sağa-sola, Bahçecik, Yalova üzerinden, Bursa sınırına doğru 
dağıldılar. Müslümanlara şiddetle saldırmaya başladılar. Bunlara Amele 
Taburlarında bulunan Ermeniler de kaçarak, katıldılar. Her tarafta 
kama ve tüfek ile katl edilmiş, baltalarla parçalanmış İslâm cesedleri 
görülmeye başladı. Özellikle İzmit merkezine bağlı Kullar Köyü’nden 
Boşnak Malik, Abdülhamid oğlu Ali, on dört yaşındaki Ali oğlu Seyyid, 
Umran oğlu Hüseyin, Bekiroğlu İsmail, Osman oğlu baltalar ile bu 
çeteler tarafından parçalandı”

1915’de, Bahçecik’de, A.B.D’leri vatandaşlarından Dr. Robert 
Chambers okul müdürü idi. Onun bu öldürmeler karşısında duyduğu 
ve belki de yazıya geçirdiği bilgiler de merak konusudur.

İzmit gibi bir yerde, Ermeniler tarafından yayınlanan üç gazete de, 
Ermenileri fikren başlıyordu. Bunlar Potaniya, Paruhi ve İzmit isim-
lerini taşıyordu. Potaniya’nın sahibi Serkisyan Simon idi. Gazete, 
haftada iki defa Ermenice yayınlanıyordu. Paruhi’nin sahibi Kirkor 
Saraydoryan olup, Çarşamba günleri yayınlanıyordu. İzmit gazetesini 
çıkaran da basımcı Maviyan Mardiros olup, bir yüzü Türkçe, bir yüzü 
de Ermeni harfleriyle basılıyordu. Haftada iki gün çıkarılmakta ve daha 
çok Ermenilerce okunmakta idi19.
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Adapazarı İhtilali Sanıklarının Soruşturulması 
(Eylül - Ekim 1915)

Gazetelere ve Mahkeme kayıdlarına “Adapazarı İhtilâli” olarak 
geçen, Ermeni başkaldırması girişimi, zamanında önlenmiş, failleri 
kısa zamanda seri bir şekilde ele geçirilmiş, Eylül ve Ekim 1915’de 
de hemen mahkemeleri yapılmış, soruşturmaları da tamamlanmıştır. 
Sadeleştirilmiş metinler ve safahâtı şöyledir20:

Soruşturma
“Hınçak Örgütü mensuplarından olup adam öldürme ve ayak-

lanma suçlarıyla yargılanmış şahıslar arasında olduğu bildirilen Hayk 
Minasyan ve Kara Hayk Minasyan ve Kara Hayk hakkında yapılan 
soruşturma neticesinde adı geçenlerden yakalanıp sorgulaması yapı-
lan; Kumkapı’da Patrikhane karşısında Ermeni Kilisesi Mektebinde 
hademe, aynı yerde ikamet eden, 49 yaşında, Tebrizli olduğunu söyle-
yen, İran uyruklu Ohannes oğlu Kigork ve Kara Hayk kod adlı Royan’ın 
bağımsız Ermenistan’ı kurmak için yasal olmayan faaliyetle ayaklanma 
ve karışıklık çıkarmak çerçevesinde; 1913 senesinde Köstence’de gerçek-
leştirilen kongre kararları sonucu olarak yazılı basın, halka açık toplantı 
ve kitaplar vasıtasıyla propaganda yapmak, düzenli çeteler oluşturarak 
Türkiye’nin savaşta bulunduğu sırada derhal programı uygulamak üzere 
oluşmuş olan komitenin Karadeniz sahillerinde propagandayla görevli 
etkin üyelerinden olduğu, adı geçenin sorgulanmasında Hınçak Örgütü 
adına propaganda yapmakla görevli olduğu; silah ve diğer yanıcı ve pat-
layıcı madde dağıtımının kendisine ait olmadığına, komitenin silah işi 
bulunmadığına, ihtilal ve adam öldürme gibi hususların programlarında 
olmadığına dair olan sorulara verdiği cevaplar;

Açıklama yapması için ifadesine başvurulan Gazeteci Hemayak 
Efendi’nin adı geçen Hayk’ın 20 senedir Hınçak olup üç sene önce 
İstanbul’a gelerek sözde İstanbul merkezine bağlı göründüğü halde, 
Sabah Gülyan taraftarı olduğuna dair olan açıklaması ve Sosyal 
Demokrat Hınçakyan Partisine üye olanların yargılanmaları esnasında, 
sanıklardan Rupen Karabetyan’ın; Hayk’ın aslen Tiflisli olup Kara hayk 
adıyla bilindiğini, Sabah Gülyan’ın arkadaşlarından bulunduğuna dair 
açıklamaları, mahkeme heyeti tarafından düzenlenerek imzalanan tuta-
nak içeriğinde, delillerle ortaya çıkmış ve bu eylemi Ceza Kanununun 
54 ncü maddesine uygun olarak ağır suçları gerektiren fiillerden 
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olduğundan, Divan-ı Harb-i Örfice yargılamaları yapılmak üzere, 
cinayetle lüzûm-ı muhâkemesine ve kimliği tespit edilememesinden 
dolayı çağırılması ve sorgulanması mümkün olamayan Hayk Minasyan 
hakkındaki soruşturmanın ayrıca derinleştirilmesi amacıyla dosyasının 
ayrılmasına oybirliği ile kara verildi. 10 Ekim 1915

Ermeni ihtilal örgütü üyelerinden olup evlerinde bomba ortaya 
çıktığı bildirilen Kirkor, Mihran, Artin, Karabet, diğer Karabet, Hacı 
Ohannes, Antranik ve Horan (?) ile suçlu olup olmadıkları araştırılan 
Rusyalı Kirkor Hallaçyan, Jirar Bartoh, Kegam ve Gülbenk’in ve henüz 
ele geçirilemediklerinden sorguları yapılamayan Kekenos (?) oğlu Bogos 
ve aklî dengesini kaybetmiş olan Murabağcıyan Hacı Nerses ve arkadaş-
ları haklarında yapılan sorgu araştırmaları sonuçlanmıştır.

Sorgulamaları yapılan sanıklardan; Adapazarı’nın Karakalpak 
Mahallesi’nde oturan, kitapçı, 32 yaşında, Manuk oğlu Hacı Ohannes, 
aynı kazanın Gülesin Mahallesi’nden sigortacı, 42 yaşında, Minas 
Gecyan oğlu Antranik; Kuyumcu Mahallesi’nde oturan, demirci, 46 
yaşında, Haçatur Yeremyan oğlu Horan (?); Yüzik (?) Mahallesi’nde 
oturan silahçı ve hırdavatçı, 40 yaşında, Hacı Artin Çizmeciyan oğlu 
Hacı Mihran; Abdaml Mahallesi’nde oturan, Ararat Oteli kiracısı ve 
gazinocu, 61 yaşında, Ohannes Kabyan oğlu Kirkor; İstanbul Galata’da 
Leblebici Sokağı’nda Berber, İzmitli, 39 yaşında Bogos Kılıçyan (?) oğlu 
Artin; İzmit’in Bahçecik köyünde fıçıcı, 45 yaşında, Ohannes Patukyan 
oğlu Karabet; yine İzmit’in Aynalıkavak Mahallesi’nden, hamal, 47 
yaşında, Minas Papaysan oğlu Karabet; Adapazarı’nda balık tuzlayıcısı 
firari Kegam; Rusyalı Kirkor Hallaçyan; Azadamard matbaasında yazıcı 
Jirar Bartoh, İzmit’te istasyon karşısında kıraathaneci Gülbenk (?), 
Ermeni milletinin en fazla Türkiye’de ezildiği ve baskı altında olduğu 
gerekçesiyle, Osmanlı Devleti topraklarını içine alan çeşitli kararla-
rın sonucunda Ermenistan eyaletlerin geleceğini Osmanlı Devletinin 
sonundan soyutlayarak Ermeni ulusal bağımsızlığının oluşumu fikriyle 
bir araya gelen ve bu hain maksatlarını yazılı basın, halka açık toplantı 
ve kitaplarla propaganda yapmak, Osmanlı Devleti memurlarına sui-
kastlar düzenlemek suretiyle, düzenli çeteler kurarak uygun yerlere 
göndermek, halihazırdaki durumu gerçekleştirmek istedikleri zararlı 
amaçlara ulaşmada fırsat bilip, araç kabul ederek çeşitli zaman ve mekân 
larda genel ayaklanmalar çıkarılması esasına dayanarak kurulan Ermeni 
cemiyetlerinin elde etmek istedikleri amaçlar itibarıyla; etkin üyelerin-
den olarak bu maksadın hayat bulması için gizli toplantılar yapmak; 
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birtakım patlayıcı maddeler imal etmek, silah toplayıp dağıtmak, yan-
larında saklamak; bunları işin başında alacakları işaret üzerine kullan-
maya hazır halde olmak; halkın elindeki silah cephane, yanıcı ve kimyevî 
maddelerin geçici kanun gereğince belirlenmiş olan süre içerisinde tes-
lim etmeleri, aksi takdirde ellerinde bu gibi maddeler ortaya çıkmış olan 
kişilerin ordu aleyhinde karşı düşmanca harekette bulunmak ve suçu 
savaş işlemiş sayılarak, kanun gereğince idam olunacaklarına dair, her 
tarafta olduğu gibi Adapazarı Kaymakamlığınca da bütün köy ve kasa-
balara münasip araçlarla durum bildirilmiştir.

Kilise duvarlarına, köşe başlarına ilanlar asılmış, muhtarlara bunlar-
dan verilmiş olmasına rağmen adı geçen şahıslar kötü niyetlerini zorla-
yarak adaletli tedbirleri kapsayan bu ilanda söylenenlere kulak asmayıp, 
üyesi oldukları örgüt emriyle hazırladıkları yanıcı ve patlayıcı maddeleri 
yanlarında bulundurmak, bir kısmını denize atmak suretiyle imhaya 
teşebbüs ettikleri, sorgulamalar sonucunda içlerinden Hacı Ohannes’in, 
firarî Bartoh’un kendisine bomba getirdiğini ve bir iki gün sonra alıp 
İzmit’e götürdüğünü; Antranik’in; kendi her ne kadar Partiye men-
sup ise de üç buçuk senedir partinin mevcut olmadığına ve Demirci 
Horan’ın (?) Bortoh’un önerisi üzerine, imal ettiği bombaları, Bartoh’un 
doldurduğuna ve İzmit ile Adapazarı’nda ele geçirilen bombaları kendi-
nin imal ettiğine; aramalr sırasında atmış olduğu bombaları tuvaletten 
çıkarıp verdiğine, bundan dolayı patlayıcı ve yanıcı maddeleri doğrudan 
doğruya yapanın kendisi olduğu; Hacı Mihran’ın da kendisinin silahçı 
olmasından bazı mavzer ve gıra tüfeğini 31 Mart olayından sonra 
sattığına; diğer sanık Kirkor’un ifadesine göre Partiye mensup olma-
dığına; aramalar sırasında Kirkor’un kuyuya sakladığı bombaları ara-
makla görevli olan memurlara teslim ettiğine; Kirkor Hallaçyan’ın otele 
getirdiği sandıkta bomba olduğunu sonradan anlayarak kuyuya attığına; 
Hükûmet tarafından yapılan duyurunun sadece İstanbul’a mahsus oldu-
ğunu zannederek Artin Mizoh (?) adında bir Hınçak’ın iki kavanoz ve 
bir sepet bomba getirdiğine ve hamal Karabet aracılığıyla denize atıl-
masını tavsiye ettiğine; Karabet’in de hamal Karabet ile Kegam’ın getir-
diği bombaları denize atarak imha ettiğine; Sabah Gülyan’ın başkanlığı 
altında Köstence’de gerçekleştirilen kongrede üye sıfatıyla bulunmayıp 
bir iş için tesadüfen Köstence’ye gittiğine; hamal Karabet’in, Artin’in 
5-6 sene evvel verdiği bombaları evindeki kömürlükte bir buçuk sene 
kadar unuttuğuna; yukarıda anlatıldığı üzere denize atılmak üzere 
fıçıcı Karabet’e bıraktığına dair kısmen açık, kısmen üstü kapalı kabul 
ve itirafları ile birbirlerini suçlamaları; İzmit ve Adapazarı’nda silah 
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toplamakla görevli memurlar tarafından, adı geçen patlayıcı maddele-
rin toplanmasına; sanıkların ifadelerine ve özellikle ihtilal örgütü ileri 
gelenlerinden Jirar Bartoh’un ve Rusyalı Kirkor Hallaçyan’ın bomba 
dağıtmakla görevli olduğuna, Gülbenk’in de Bartoh tarafından bırakıl-
mış olan bombaları dağıtarak hizmet ettiği tutanakların içeriklerinde 
kanuni delillerle ortaya çıkmış ve bu eylemleri Ceza Kanununun –bu 
bombaların kullanış maksadı, üretildiği zaman ve saklanması itibarıyla 
– 58nci madde değişik ikinci ekine uygun olarak, ağır cezaları gerektiren 
eylemlerden görülmüş olduğundan Divan-ı Harb-i Örfice yargılanmak 
üzere, tutuklu ve firarî olarak isimleri geçen şahısların cinayetle lüzum-
ı muhakemelerine, ancak aklî dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan 
Murabağcıyan (?) Hacı Nerses ile kimliği belirlenemeyen Kekenos (?) 
oğlu Bogos haklarındaki soruşturmanın şimdilik ayrılmasına oybirliği 
ile karar verildi. 11 Ekim 1915

(imza) (imza) (imza) (imza) (imza)
Sanık, Adapazarı’nda Ararat Oteli’nin kiracısı, 61 yaşında, İzmitli 

Ohannes Kabyan oğlu Kirkor’un alınan ifadesidir (1 Eylül 1915):
Seni neden tutukladılar?
Evimi, Mayıs ayında silah meselesinden dolayı aramışlardı; fakat 

evde bir şey bulamadılar. Sadece bazı özgürlük savaşçılarının resim-
lerini buldular. Bunlar altı taneydi. Bunun üzerine beni tutuklayarak, 
Bolu’ya gönderip hapsettiler. İki ay kadar hapis yattım. 30 Mayısta 
evimi aramışlardı. 24 Temmuz’da beni, Bolu’dan Adapazarı’na istediler. 
Bende, yargılama olacağını zannederek jandarmaların koruması altında 
Adapazarı’na geldim. Orada bana; “Sende bomba varmış.”dediler. Ben 
de bir kuyuya saklamış olduğum 55 tane bombayı çıkarıp yetkililere tes-
lim ettim.

Bu bombaların bende bulunmasının sebebine gelince; bundan iki 
buçuk yıl önce Kirkor Hallaçyan isminde birisi, İstanbul’dan otelime 
gelmişti. Bir hafta otelde kaldı. Ayrılırken yanında getirdiği sandığı 
otelde bıraktı. “Beş on gün sonra gelip sandığı alacağım.”dedi. seferber-
lik sırasında yetkililer otelimi istediler. Ben de orayı boşalttım. Bu arada, 
sandıkta ne var diye merak ettim, açtım. İçerisinde bomba olduğunu 
görünce korktum. Bombaları hemen bir kuyuya attım. Fakat bomba-
ları hemen otelden kuyuya atmadım. Önce dükkânıma götürdüm. İki ay 
kadar orada durdu. “Ne yapayım?” diye düşündüm. Ondan sonra kuyuya 
attım. Bombaları kuyuya attığım tarih Şubat ile Mart ayı arasındaydı.
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Nisan ayında Kirkor Saadetyan isminde bir Ermeni (hâlen asker, 
önceden Adapazarı’nda doğramacıydı)ile konuşurken “Başıma böyle 
bir felâket geldi. Bomba bırakmışlar. Ben de onları imha etmek üzere 
kuyuya attım.”diye söylemiştim. O da, ben Bolu’da tutukluyken silah 
arama memurlarına bilgi vermiş. Bunun üzerine beni Bolu’dan çağırdılar.

Bu iş de böylelikle ortaya çıktı. Ben Bolu’da hapisteyken, 
Adapazarı’nda “Kim, silah ve bombası olup da teslim ederse cezası 
olmayacaktır.”diye ilân etmişler. Fakat Bolu’da hapiste olduğumdan 
dolayı, bu ilândan haberim olmadı. Bunun için de yetkililerin emirini 
yerine getirmemiş olduğumdan ve günü de geçip kendiliğimden bom-
baları ihbar etmemiş sayıldığımdan beni buraya sevk ettiler. İşte size 
gösteriyorum. Soruşturma Kurulunun geçici tutuklama yazısıyla 13 
Haziran’da tutuklanmıştım.

İfadeni imzala.
İmzalayayım. (imza)
Sanık, Adapazarı kömür pazarında demircilik yapan, 46 yaşında, 

Adapazarlı, Haçatur Yeremyan oğlu Horen’in alınan ifadesidi (1 Eylül 
1915):

Seni niçin tutukladılar?
İstanbul’dan İbrahim Bey isminde bir memur, silahları toplamak 

üzere gelmişti. Silahımı almak üzere beni çağırmıştı. “Silahı, patlayıcı 
maddesi olup da teslim edenler affedilecek” dedi. Ben de hemen onun 
yanına gittim. “31 Mart Vakası’ndaki irticacılara karşı kullanılmak üzere 
birtakım bombalar yapmıştım. Şimdi sakladığım yerden çıkarıp size tes-
lim edeceğim.”dedim. İbrahim Bey “Peki oğlum” dedi. Bana izin verdi. 
Bombaları, babamın evindeki tuvalet kuyusuna saklamıştım. Bir işçi 
bulup, orayı kazdırdım. Bombaları çıkarıp İbrahim Bey’e teslim ettim. 
Sonra tutukevine gönderdiler. 

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(İmza)
Sanık, Adapazarı Sultan Orhan Camii çevresinde silahçılık ve sebze 

meyve satıcılığı yapan, 40 yaşında, Adapazarlı, Hacı Artin Çizmeciyan 
oğlu Hacı Mihran’ın ifadesidir (1 Eylül 1915):

Seni neden tutukladılar?
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Adapazarı’na bir memur gelerek, “Yetkililer tarafından yasaklanan 
silahlardan ne kadarını, kime sattın?” dediler. Hâlbuki ben 31 Mart 
Vakası’ndan sonra böyle yasaklanmış silahları satmadığımı söyledim.

O halde seni neden yakaladılar?
Neden yakaladıklarını bilemiyorum.
İfadeni imzala. 
İmzalayayım.
(İmza)
Sanık, Adapazarı Uzunçarşı’da kitapçılık yapan, 32 yaşında, 

Adapazarlı, Manuk Kabakyan oğlu Hacı Ohannes’in ifadesidir (1 
Eylül 1915):

Seni neden yakaladılar?
Benden silah istemek üzere kiliseye çağırdılar. “Silahın var mı?” dedi-

ler. “Bir çiftem vardı, onu da verdim.” Dedim. Belgemi gösterdim. “Bize 
yardım etmek için bombalarla ilgili olarak bir bilgin var mı?”dediler. 
Pantuh isminde bir propagandacı gelmişti. 31 Mart Vakası’ndan beş 
on gün sonra yemek yemeye, evime çağırmıştım. O, gündüzden dük-
kânıma bir torba bırakmıştı. “Akşam gelirim, birlikte gideriz.”demişti. 
sonra kendisi gelmeyip, “Ben eve gelirim.”diye, haber göndermişti.

O torba ona lazımdır diye, alıp evime getirdim. Akşam kendisi 
de geldi. Yemekten sonra yatmaya hazırlanırken, “Bu torbadakiler 
ağır.”dedim. içine bakarak, “İçinde yuvarlak bir şey var.”diye sorduğumda, 
“Bunlar bombadır.”dei. “Neden buraya getirdin?”diye sordum. “Niyetim 
buraya getirmek değildi. Ama ne yapayım ki getirmişsin.” Dedi. Ben 
yarın götürürüm.”dedi. Ertesi sabah “İzmit’e gidiyorum.”diye yola çık-
mıştı. Bir kısmını alıp gitmiş, geri kalanını da bırakmış. Kalktığımda 
bu bombaları gördüm. Kömürlüğe sakladım. Bir hafta kadar sonra 
geri evime geldi. Erkenden yattı. Ertesi sabah, “Bunları doldurdum, 
alıp götürüyorum.”dedi. Gece bizim evde doldurmuş. Sabahleyin hep-
sini aldı götürdü. Adapazarı’ndaki memurlar bana, onun bombaları 
İzmit’e gece götürüp götürmediğini sordularsa da, o günlerde basit bir 
üye olduğumdan doğruca kime götürdüğünü bilemem. Hınçak örgütü 
yönetiminde bulunduğum zaman (1911’de) İzmit’te Kirkor Kiragosyan 
ile haberleşiyorduk. Ondan sorabilirsiniz.”dedim. “Sen de silah yok 
mu?”diye sordular. “Bendeki çifteyi verdim.”dedim. Silahı olduğunu bil-
diğim Onnik Gülasaryan’la, Antranik Kavalcıyan ve Atnaş Atnaşyan’da 
birer martin ve son bir kişide de mavzer olduğunu ihbar ettim. “Onlarla 
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birlikte size teslim ettim.”dedim. bu durum, adamları size ceza yoktur 
diye kandırarak silahları sakladıkları yerlerden çıkartıp, kendi elleriyle 
beraberce yetkililere teslim etmek suretiyle meydana gelmiştir. 

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(İmza)
Sanık, İzmit’in Bahçecik köyünde fıçıcı, 45 yaşında, Bahçecikli, 

İzmit’te fıçıcılık yapan Ohannes Patukyan oğlu Karabet’in ifadesidir 
(4 Eylül 1915):

Seni neden tutukladılar?
Gemlik’te sekiz aylık askerdim. Orada askere su fıçısı vesaire yapı-

yordum. Telgrafla beni istediklerinden, İzmit’e gittim. Orada Emniyet 
Müdürlüğünde, “Sende bomba varmış.”dediler. Aynı zamanda dük-
kânımı aramışlar. “Karabet isminde birisi bana boş bombalar getirdi. 
Bunları ne yapayım” dedi. Ben de, “Bunlar gündüz olmaz; ama gecele-
yin denize atarım.”dedim ve denize attım diye cevap verdim. Polislere 
de yerini gösterdim. O gün, beni silah arama memuru İbrahim Beyin 
yanına gönderdiler. O da “Attığın yerden bombaları çıkart.”dedi. İzmit’e 
geldik. Attığım yerden üç bomba bulup çıkardık. Bundan dolayı beni 
tutup, buraya getirdiler. Bana bombaları getiren Karabet, hâlen tutuklu 
bulunan ve dükkânımın önünde hamallık yapan Karabet Papazyan’dı. 
Kegam isminde bir balıkçı, üç tane daha getirmişti. Onu da denize taş 
atar gibi atmıştım. Üç yıldan fazla oluyor. Karabet’in olayı da iki buçuk 
yıl kadar oluyor.

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(İmza)
Sanık, İzmit’in Döngel köyünde ikamet eden, hamal, 47 yaşında, 

Minas Papazyan oğlu Döngelli Karabet’in ifadesidir (4 Eylül 1915):
Seni neden tutukladılar?
Bundan beş altı yıl önce birisi bana bir sepet içerisinde beş altı tane 

bomba vermişti. Bunları, bana Berber Artin vermişti. O da şu an burada 
tutukludur. “Bu bombaları yok et.”dedi. Buna karşılık iki kuruş da hamal-
lık parası verdi. Ben de bunları evime götürdüm. Kömürlüğe astım. Bir 
buçuk yıl kadar orada kalmış, unutmuşum. Sonra sepeti gördüm ve 
içinde ne var diye merak ettim. Baktım ki bomba. Bunları tekrar aldım, 
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çarşıya gittim. Fıçıcı Karabet’in dükkânında oturuyordum. Elbiselerimi 
orada değiştiriyordum. Karabet’e “Bu bombaları yok edeceğiz. Denize 
atayım mı?”dediysem de kardeşim “Bu iş gündüz yapılamaz, ben zaten 
burada yatıyorum. Deniz de yakın, bu akşam atarım.”dedi. Oraya bıra-
kıp evime döndüm. Bundan dolayı beni buraya getirdiler.

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(imza)
Sanık, Galata Leblebici Sokakta berberlik yapan, İzmit’li, 39 

yaşında, Bogos Kılınçyan oğlu Artin’in ifadesidir (4 Eylül1915):
Seni neden tutukladılar?
31 Mart Vakası sırasında İzmit’le istasyon karşısında kıraathane 

işletiyordum. O olay esnasında Pantuh isimli Hınçakyan örgütü men-
subu bulunan şahıs, benim gazino direktörüm Gülbenk’e iki kavanoz 
ve bir sepet bomba bırakmış. Ben yalnız sepete baktım. Bomba vardı. 
Kavanozlara bakmadım. Akşam geldiğimde, bunları odada gördüm. 
“Bunlar ne?” diye Gülbenk’e sordum. “Pantuh getirip bıraktı. Kegam 
alacak.”dedi. Kegam da oradaydı. Kegam’ı çağırdı ve “Bunları yok 
et!”dedi. Kegam kavanozları alıp gitmiş. Bir saat sonra geldiğimde sepe-
tin orada olduğunu gördüm. “Bunu neden götürmemiş?” diye Gülbenk’e 
sordum. “Unutmuş olmalı.”dedi. “Hamal Karabet’i çağır, şu parayı ver, 
bunu da denize atsın.”dedim. sonra ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey de 
sormadım. Üç yıldır burada berberlik yapıyorum.

Sen Hınçak mısın?
Örgüt mensupları kahveme gelirlerdi. “Örgüte kaydol” diye başkan 

Kirkor Kiragosyan söyledi. “Ben kaydolmam, ama kahveme devam 
edin.”dedim.

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(İmza)
Sanık, Adapazarı’nda Osmanlı sigorta acenteliği yapan, Adapazarı 

Güleş Mahallesi’nde ikamet eden, 42 yaşında, Minas Gençyan oğlu 
Adapazarlı Antranik’in ifadesidir (4 Eylül 1915):

Seni neden yakaladılar?
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5 Mayıs 1915’ten beri Konya ili, Sultaniye ilçesinde sürgün-
düm. Telgrafla çağırıldım. 27 Temmuzda Adapazarı’na ulaştım. 27 
Haziranda Adapazarı’nda silahların toplanması için kanun yayınlan-
mıştı. Geldiğimde benden silah istediler. “Bende bir şey yoktur.”dedim. 
“Burada kimlerde vardır?”dediler. “İzin verin araştırayım.”dedim. izin 
verdiler. Kilisede Horen’le görüştüm. Zaten memurlar da “Horen’le 
görüş.”demişlerdi. yanlarında bizim Ermenice görüşmemize izin verdi-
ler. Horen de “Kendisinde ne varsa teslim ettiğini, başka bir şey bulun-
madığını” söyledi. Ben de polis komiserine “Horen’de başka bir şey 
yokmuş.”dedim. buraya neden gönderdiklerini bilmiyorum.

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(İmza)
İzmitli ohannes oğlu Kirkor’un tekrar alınan ifadesidir (5 Eylül 

1915):
Sende resimleri olduğunu söylediğin özgürlük savaşçılarının isim-

leri nelerdir?
Serop, Turkum, Kristapor, Vartan, Hayk, Kagik, Rupen, Aram ve 

Arag’dır.
Bunlar nerelidir? Meşrutiyette ne gibi fedakârlık yapmışlardır?
Bunlar, Van, Bitlis ve Samsunlulardır. Meşrutiyetin ilânı sırasında 

ölerek fedakârlık yapmışlardır.
Sen hangi örgüttensin?
Taşnaksiyun örgütüne mensubum.
Horen, Hacı Mihran, Hacı Ohannes Karabet Patukyan, 

Hamal Karabet, Antranik Gençyan ve Berber Bogos hangi örgüte 
mensupturlar?

Hepsi de Hınçaktırlar. Meşrutiyetten sonra çıkıp çıkmadıklarını 
bilmiyorum.

Kirkor Hallaçyan kimdir?
Kendisi “Vanlıyım.”derdi. O zamanlar “İstanbul’dan geliyorum.” 

demişti. Taşnaksağan’dı.
Kirkor Saadetyan kimdir?
Adapazarlıdır. Doğramacıdır. Askerdi. Adapazarı’nda depoda bulu-

nurdu. Meşrutiyet zamanında Taşnaksağandı.
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Sen hâlâ Taşnaksağan mısın?
Üç dört yıl kadar önce kulübümüz kapanmıştı. Taşnaksağanlık nedir 

bilmem.
Kirkor Hallaçyan’la bir alâkan olduğundan dolayı evin aranmış. 

Birtakım yasak evrak bulunduğundan, Bolu Divan-ı Harbine gönde-
rilmişsin. Ne diyeceksin?

Hayır.
Önceden Taşnaksiyon başkanı mıydın?
Başkan gibiydim. Delegeydim.
Kulübün diğer üyelerine de Kirkor Hallaçyan’ın bomba dağıttığını 

söylemişsin. Kimlere dağıtmıştı?
Bilmiyorum. Bana söylemedi.
Kekenos oğlu Bogos kimdir?
Adapazarı’nda değirmende çalışıyormuş. Ben bilmiyorum. Daha 

önce bombayla yakalanmıştı. O zaman memleket içinde yayılmıştı. 
Bolu’ya gitmeden 15-20 gün önceydi.

13 Haziran’da yakalandığını ve Bolu’ya sevk edildiğini söylüyorsun. 
Silah ve patlayıcı maddelerin teslim edilmesi hakkında Adapazarı’nda 
yayınlanan kanundan haberin olmadığını da söylüyorsun. Hâlbuki, bu 
kanun, 26 Nisan 1915 tarihinde çıkmıştır. Bunu tabiî ki sende biliyor-
sun. Adapazarı’ndaki yayınlanmasını ise düşünmeye bile gerek yok. 
Çünkü kanun bir buçuk ay önce çıkmıştır. Hapiste olman mazeret 
değildir. Sen hapse girmeden önce kanun çıkmıştır. Adapazarı, baş-
kente yakındır. Ajansların vesair basılı evrakların günü gününe alış-
verişi, senin bu kanunu bildiğini gösterir. Bundan dolayı bu kanunu 
bildiğin hâlde neden yetkililere bu patlayıcı maddelerin olduğunu ve 
yerini Kirkor Saadetyan’ın ihbarından önce kendiliğinden haber ver-
medin? Bundan dolayı da tutuklu bulunuyorsun. Ne diyeceksin? 

“Bunlar yani kanunlar, İstanbul’a mahsustur.” Denilmişti. Burada 
geçici olarak ilân edilirse biz getirir, teslim ederiz diye söylendi.

Kim söyledi?
Karakol karşısında kiraladığım kahvede söylendi. Müşteriler söyledi. 
İfadeni imzala.
İmzalayayım. (İmza)
Ohannes oğlu Kirkor’un tekrar alınan ifadesidir (5 Eylül 1915):
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Sizin partinin başkanı kimdir?
Jirar Bartoh’dur. Azadamart Matbaasında yazıcıydı. Bartoh, İstanbul 

Merkez Kurulundaydı.
Adapazarı Merkez Kurulu kimlerden oluşuyordu?
Adapazarı’nda Kejonagan? İsimli okulun matematik öğretmeni 

Aretyon Atanasyan, Adapazarı Düyun-ı Umumiyesinde kâtip İstepan 
Margosyan, Adapazarı’nın Surp Karabet Kilisesi Sokağında Tohumcu 
Ardaşis Kehryan’dan oluşmaktadır. Bunlarla beraber çalıştık. 

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(imza)
Horen’in tekrar alınan ifadesidir (5 Eylül 1915):
Hangi partidensin?
Hiçbir partiye dahil değilim; fakat herkes beni Hınçakyan Partisinden 

zanneder.
Bu bombaları, kimin adına imal etmiştin?
Dükkânıma Pantuh adında birisi gelmişti. Bomba imal etmeyi teklif 

etti. Zaten 31 Mart Vakası sonrası bütün gazeteler vatanın savunması 
için her türlü yardımı destekliyorlardı. Pantuh’un teklifi üzerine bom-
baları döktüm. Mesleğim dökümcülüktür. Pantuh’a bunları cahil ellere 
vermemesini teklif ettim. Bende kalmasını istedim. Boş olanları teslim 
ettim. Doldurdu, getirdi.

Nerede doldurmuş?
Nerede doldurduğunu bilmiyorum.
Ohannes oğlu Kirkor hangi partidendir?
Zannedersem Taşnaksağan olmalıdır.
Hacı Mihran, Hacı Ohannes, Karabet Patukyan, Hamal Karabet, 

Antranik Gençyan ve Berber Bogos hangi partilerdendir?
Hacı Mihran’ın hangi partiden olduğunu bilmiyorum. Hacı 

Ohannes, Hınçak’tır. Karabet Patukyan ve Hamal Karabet’i tanımıyo-
rum. Antranik Gençyan da Hınçak’tır. Berber Bogos’u da tanımıyorum. 

Sen de kaç bomba çıktı?
İmal ettiğim 70 tane kadardı. Doldurulmuş olarak evimde bulunan 

16 kadardır. 26 tane kadar da boş vardı.
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Diğerlerine ne oldu?
Pantuh İzmit’e götüreceğim diye aldı, götürdü.
Adapazarı ve İzmit taraflarında kullanılacak bombalar senin imal 

ettiklerindendir, değil mi?
İzmit ve Adapazarı’nda bulunan ve aynı şekilde yakalanan bombalar 

benim dükkânımda imal edilmişlerdir.
Kirkor Hallaçyan’ı tanır mısın?
Hayır tanımam.
Balıkçı Kegam’ı bilir misin?
Tanımam.
Bu bombaları resmî makamlara mektup yazarak mı veya birisini 

aracı yaparak mı ihbar ettin? Yoksa seni yetkili makamlara sevk ettikle-
rinde, sorgulama sırasında mı ihbar ettin?

Adapazarı’nda tutukevinde bulunduğum sırada, Adapazarı Polis 
Komiseri Raşit Efendi’ye gardiyanlardan birisi aracılığıyla “Raşit 
Efendi’ye söyleyeceklerim var. Beni çağırsın.”diye haber gönderdim. 
Sonra Raşit Efendi beni çağırdı. Ona “Bombaları İbrahim Beye teslim 
edeceğim.”diye söyledim,

Neden hapse girmiştin?
Silahımı vermemi istemişlerdi. “Silahım yoktur.”dedim beni 

tutukladılar.
Neden senden sorulduğu zaman, silahım yoksa da bombam vardır 

dedin?
Zaten bombaları yok edecektim. O sırada korkmuş ve bombaları 

kuyuya atmıştım.
O hâlde size silah ve patlayıcı maddelerin teslimi için belirledikleri 

zaman içerisinde senin isteyerek bu patlayıcı maddeleri yetkililere tes-
lim etmediğin anlaşılıyor. Buna ne diyeceksin?

Zaten ilân edildiği zaman bunlar, yani bombalar yanımda değildi. 
Onun için haber vermedim.

Yerini haber verseydin?
Korktum.
İfadeni imzala.
İmzalayayım.
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(imza)
Fıçıcı Karabet Patukyan’ın tekrar alınan ifadesidir (5 Eylül 1915):
Sen hangi partidensin?
Resmen bir partiye dahil değilim. Milletvekili seçimlerinde 

Hınçakyanlara oyumu verdim. Yoksa bir partiye mensup değilim.
Ohannes oğlu Kirkor hagi partiye mensuptur?
Bilmem.
Horen, Hacı Mihran, Hacı Ohannes, Hamal Karabet, Antranik 

Gençyan ve Berber Bogos hangi partiye mensupturlar?
Hangi partiye mensup olduklarını bilmem. 
Kegam kimdir?
Balık tuzlar. İzmitlidir. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. 
Bombaları neden önceden yetkililere haber verip ortaya çıkarmadın?
Burada değildim. Gemlik’teydim. 24 ,ocat 1915 tarihinde askerlik 

için Gemlik’e gittim. Temmuz ayına kadar oradaydım.
Neden Gemlik’teki resmî görevlilere veya polise bilgi vermedin?
O sırada oralarda aramalar yapılmıyordu.
Aramaların yapılması ve görevlilerin bulması şart mıdır?
Bir ilân yapıştırılmadı.
Her yerde ilân edildi. Sen ilânımı bekliyordun?
Kimle görüşeceğim, askerim.
Mademki bir uğraşın ve görevin vardır. Kanun çıktığı zaman haber 

verip, daha sonra görevinden dolayı duyamadığından sorumluluktan 
da kurtulurdun. 

Duymadım.
Evvelce Divan-ı Harb-i Örfîye neden çağırılmıştın?
Hınçakyan diye, getirmişlerdi.
Sizin, Sabah Gülyan’ın başkanlığı altında Köstence’de toplanmış 

olan kongrede üye sıfatıyla bulunarak, ihtilale karar verdiğiniz ve ora-
dan İstanbul’a yanınızda bir belge ile dönerek İzmit’e gittiğiniz, boz-
guncu düşüncelerinizi yaymak ve duyurmak istediğiniz, bu sefer de 
bombalarla yakalandığınız görülüyor. Ne diyeceksin?

İş için Köstence’ye gitmiştim. Toplantıya bir gün katıldım.
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Senin önceki soruşturmada verdiğin ifadeni okuyorum: orda top-
lantının sona ermesinden sonra da dört beş gün kaldığını söylüyor-
sun. İzmit delegesi adına Köstence’ye gittiğini ve İzmit’teki şubenin 
dağını söylediğin hâlde, şubenin dağılmayıp hâlen haberleşmelerin 
devam ettiği, İstanbul Merkezi Başkanlığından resmen bilgi veril-
mesiyle ortaya çıkıyor. Senin bu meseleden sonra tekrar İstanbul’daki 
Hınçakyanların toplantısında bulunarak, İzmit delegesi sıfatıyla oy 
verdiğin önceki soruşturma evrakının içeriğinden ortaya çıkıyor. 
Bunlara ne diyeceksin?

Tesadüfen oraya gittim. Toplantının bittiği akşam da hemen gemiye 
bindim.

Senin şimdi verdiğin ifade, Hınçakyanların önceki soruşturmasında 
verdiğin ifadeyi tamamen yalanlıyor. Ne diyeceksin?

Tesadüfen bulunduğum yanlış değildir. Buradaki toplantıyı yani 
Hınçakyanların toplantısını da bildiğimi söyledim. Yani ihtilale razı 
olmadığımı söyledim. Zaten Köstence toplantısının resmî bir sıfatı da 
yoktur.

İfadeni imzala
İmzalayayım.
(İmza)
Hacı Mihran’ın tekrar alınan ifadesidir (7 Eylül 1915):
Hangi partidensin?
Hiçbir partiye mensup değilim. 
Hınçak partisine dahil olduğunu, gözaltında bulunan arkadaşların-

dan İzmitli Kirkor söylüyor ne diyeceksin?
Yalandır.
Sabah Gülyan’ı tanımaz mısın?
Hayır. Adapazarı’na geldi, gördüm.
Kaç yıl önce geldi?
Altı yıl önce geldi.
31 Mart Vakası’ndan sonra silah almadığını söylemiştin. Ondan 

önce almadın mı?
15 tane gra ve martin tüfeği, iki tane de mavzer tabancası almıştım.
Ne kadar zaman önce aldın?
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31 Mart Vakası’ndan iki ay önce aldım.
Niçin aldın?
Satmak için aldım, o zamanlar serbestti.
Kimlere sattın?
İzmitli Garbis, Adapazarı’nda Ağa Camii karşısındaki Kahveci 

Avadis, Adapazarı’nda Komisyoncu Mihran Jamgoçyan ve yine 
Adapazarı’nda çarşıda bulunan Kasap Mehrdat? Deveciyan’a gra tüfeği; 
Adem Pehlivan’ın oğlu Hakkı, Adapazarı Kuyudibi’ndeki Terzi Mihran 
ve Manavlar Çarşısındaki İzmitli Manav Garbis’e tüccar(?) martini sat-
tım. Mavzer tabancalarından birini tütün kaçakçısı Setrak’a, diğerini de 
Ekmekçizade’ye sattım. Diğerlerini ise hatırlamıyorum.

Sen bu tüfekleri 31 Mart Vakası’ndan önce aldığını söylemiştin. Ne 
zaman sattın?

Üç dört ay içinde satmıştım.
Bu tüfekleri sattığın şahısları, silah arama görevlisi Adapazarı’na 

geldiğinde gösterdin mi?
Göstermedim. Sordukları zaman söyledim.
Niye kendiliğinden ihbar etmedin?
Olabilir, getirmişler dedim.
Halbuki sen bunu ihbar etmemişsin. O silahlar taşıyıcısının yanında 

bulunmuş, onlar da seni ihbar etmişler. Sonra seni çağırmışlar, bu iş 
ortaya çıkmış. Ne diyeceksin?

Hayır, ben söyledim.
Daha önce de sorduk. Şimdi yine tekrar ediyorum. Sen çağrılmadan 

doğruca gidip, yetkililere bilgi verdin mi, yoksa çağırıldıktan sonra mı 
söyledin?

Hayır, ben gittim.
Halbuki şimdi, sana daha önce “Tüfekleri sattığın şahısları silah 

arama görevlisinin Adapazarı’na gelişinde gösterdin mi?”diye sordum. 
Sen, “Hayır göstermedim. Sordukları zaman söyledim.”demiştin. böyle 
iki satırda hemen fikir değiştirmek neden meydana geliyor. Söyle?

Anlamamışım.
Hâlbuki Adapazarı’na üç yıl önce gelen Sabah Gülyan aracılığıyla 

senin, birçok mavzer vesair yasak silahları alarak halka dağıttığın, 
bu silahların sahibi bulunanların orada toplanan heyetin önündeki 
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itiraflarıyla ortaya çıkmaktadır. Bu konuda alınan ifade tutanağında 
imzaları da var. Ne diyeceksin?

Hayır, kesinlikle iftiradır.
Zaten silahları 31 Mart Vakası’ndan önce alarak, birkaç ay içinde 

sattım, diye kaçamak verdiğin ifaden de bu suçu işlediğini gösteriyor. 
Ne diyeceksin?

Hayır, o zaman silah satmak yasak değildi.
İfadeni imzala
İmzalayayım.
(imza)
Hacı Ohannes’in tekrar alınan ifadesidir (7 Eylül 1915):
Sen hangi partidensin?
Hınçakyan örgütüne mensuptum.
Örgütte ne idin?
Bir buçuk yıla yakın, 1911’de yönetim kurulu üyesi oldum.
Seninle birlikte kimler yönetimde üyeydi?
Mihran Jamgoçyan, Ardaşis Burmayan, Agopcan? Kundayan ve 

Antranik Kemolyan (?) vardı.
Başkan kimdi?
Mihran Jamgoçyan’dı.
Ne süre başkanlıkta bulundu?
1912’ye kadar. Balkan Savaşı başladı ve sıkıyönetim ilân edildi. 

Ondan sonra bütün kulüpler kapandı.
Bu adamlar necidir?
Mihran Jamgoçyan Adapazarı’nda komisyoncudur. Ardaşis 

Burmayan Uzunçarşı’da kolacıdır. Agopcan? Kundayan Uzunçarşı’da 
ayakkabı imalatçısıdır. Antranik Kemolyan (?) da Sarraf Tarakçıyan’ın 
yazıcısıdır.

Adapazarı’nda görevliler gelip, silah vesair patlayıcı maddelerin tes-
limi için duyuru yapıldığı zaman, sen ne yaptın?

Bir çiftem vardı. Götürdüm, belge verdiler.
Bombaları haber verdin mi?
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Bombaların hepsi ortaya çıktıktan sonra Polis Şevki beni çağırdı. 
“Sen de partinin adamısın.”dedi ve bu çıkan bombaları sordu. Ben de 
söyledim.

Bombalar ortaya çıktıktan sonra tabii onun dağtıcıları da anlaşıl-
mıştır. Sen önceden falan bombayı dağıttım, falan da bomba bulunma-
lıdır diye, hemen ilân sonrasında görevlilere niye başvurmadın?

Pantuh’un öyle bir şey yaptığını tesadüfen öğrendim. Fakat kime 
götürdüğünü bilmediğim için bir şey diyemedim.

Pantuh’u ihbar etseydin, neden etmedin?
Pantuh altı yıl önce gitmişti.
Öyle anlaşılıyor ki, bu bombalar Pantuh aracılığıyla dağıtılmış ve 

Horen’in dükkânında yapılmış, senin evinde de doldurulmuştur. Bu 
suçta üçünüz aynı durumdasınız. Ne diyeceksin?

Ne söylediysem söyledim.
Balkan Muharebesi sırasında artık partinin dağıldığını söylemiştin. 

Resmen bir partinin yönetim kurulu üyelerinden olduğunu söyledi-
ğin ve bu işte görevli kişilerden olduğun hâlde, partinin durumundan 
habersiz gözükmen bu işte ne kadar suçlu olduğunu kanıtlar. Çünkü 
sizin partinin merkez yönetiminin daha on ay önce vermiş olduğu bel-
gede Adapazarı şubesinin hâlâ mevcut olduğunu ve bu şubeyle bera-
ber 50 şubenin daha bulunduğunu hatta bu şubeler adına geçen yıl 
Temmuzda İstanbul’da kongre yaptıklarını ayrıntılı olarak bildiriyor. 
Ne diyeceksin?

Doğrudur. Temmuzda kongre yapıldı. Buraya birisi için vekillik 
verildi. Fakat, benim bilgim yoktur. Jamgoçyan, bana “Üye istediler, biri-
sini vekil yaptık.”diye seferberlik ilânında söylemişti.

O hâlde şimdi sorduğum zaman “Parti dağılmıştır”diye neden yalan 
söyledin?

Külupler kapanmış, parti dağılmıştır demek istedim.
O halde gizli toplantılar oluyor. Değil mi?
Hayır. Öyle bir şey yoktur.
İfadeni imzala
İmzalayayım.
(İmza)
Hacı Ohannes’in tekrar alınan ifadesidir (7 Eylül 1915):
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İzmitli Kirkor, Horen, Hacı Mihran, Karabet Patukyan, Hamal 
Karabet, Antranik Gençyan, Berber Artin hangi partidendirler?

İzmitli Kirkor, Taşnaksiyon’du. Horen eskiden Hınçak’tı. Hacı 
Mihran “Hınçağım.”derdi. karabet Patukyan’ı tanımıyorum. Hamal 
Karabet’i de tanımam. Antranik Gençyan Hınçakyan’dır. Berber Artin’i 
tanımam. 

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(İmza)
Antranik Gençyan’ın tekrar alınan ifadesidir (7 Eylül 1915):
Hangi partidensin?
Hınçakyan örgütüne mensuptum. Üç buçuk yıldır parti kalmadı. 

Kulübü kapattılar. 
Sonra tekrar izin aldınız mı?
Ne izin alındı, ne de devam edildi.
Yetkililer izin verdi mi?
Başvurulmadı.
Demk ki izinsiz olarak partinin kurulduğu ve kararlar aldığı anlaşı-

lırsa bunun gizli bir örgüt olduğu ve bozguncu düşüncelerle toplantılar 
yaptığı anlaşılır değil mi?

Tabii öyledir.
Partide hangi mevkideydin?
Sadece mensuptum.
Sizin partinin ve Adapazarı şubesinin dağılmadığını ve hâlâ haber-

leştiğinizi, bağlı olduğunuz İstanbul Merkez Kurulu bu konuda haber-
leşen kulüplerin isimleriyle ve resmen bir belgeyle bildirmiştir. Hatta 
geçen yıl Temmuz ayında İstanbul’da yapılan kongreye delege gönder-
diğinizi söylemiştir. Zaten, arkadaşlarınızdan tutuklu, hacı Ohannes 
de Adapazarı şubesi adına geçen yılki İstanbul Kongresinde vekâleten 
oy verildiğini itiraf etmiştir. Bunlara karşı ne diyeceksin?

Bilgim yoktur.
Sabah Gülyan’ı tanıyor musun?
Meşrutiyet ilân edildikten beş altı ay sonra geldi. O yıl bir defa daha 

geldi.
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Daha önce Divan-ı Harb-i Örfiye geldin mi?
Bir sefer geldim sözlü olarak bir şeyler sordunuz ve tahliye ettiniz. 
Senin Sabah Gülyan’dan silah aldığın anlatılıyor. Ne diyeceksin?
Hayır. Yalandır.
Sabah gülyan’dan 50 adet kundaklı mavzer tüfeği ve çok miktarda 

Rus revolveri ve martin alarak halka dağıttığın, bu silahları taşıyanlar 
tarafından, silah arama memuruna heyet önünde ihbar edilmiş. Bu 
konuda birilerinin önünde tutanak düzenlenmiş. Ne diyeceksin?

Hayır. Yalandır. Bütün varlığımla reddederim.
Sen, Adapazarı şubesinin de dağıldığını reddetmiştin. Değil mi?
Evet.
Pantuh’u tanıyor musun?
Adapazarı’na geldiğinden dolayı tanıyorum.
Pantuh hangi örgüttendir?
O zamanlar Hınçak örgütü kurulmuştu. Hınçakyandır derlerdi.
Pantuh ne zaman geldi?
Meşrutiyet ilân edildiği zaman geldi.
Sen, programını bilerek örgüte katıldın değil mi?
Evet. Kendime göre bilirim. İnancıma göre kabul ettim.
Bu örgütün programında (ki sana o programı gösteriyorum), Ermeni 

milletinin en fazla Türkiye’de baskı altında olmasından dolayı Ermeni 
ihtilali sırf Türkiye’yi kapsayacak ve Türkiye, ihtilal hareketlerine sahne 
olacak. Ermenistan’ın geleceği Osmanlı İmparatorluğunun kade-
rinden ayrılarak, Ermeni milletinin istiklâli elde edilecek. Bu maksat 
için gazeteler, kitaplar ve söylevler aracılığıyla propaganda, despot-
lara, ajanlara ve hainlere karşı da terör. Düzenli çete teşkilatı, takımlar 
teşkili ve özel asi tümenleri teşkil edip, Türkiye’nin savaş durumunda 
olmasından da yararlanarak ortaya çıkılması durumu vardır. Sen de bu 
örgüttensin. Ne diyeceksin?

Bu programı ilk defa görüyorum. Bizim programımızda bu yoktur. 
Kabul etmiyorum.

Bir insanın sözü mü geçerlidir, yoksa icraatı mı dikkate değerdir?
İcraatı dikkate değerdir.
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Sen bu programı bilmediğini ve örgütün böyle bir programı ola-
madığını söylediğin hâlde yukarıdan beri saydığım Hınçak Partisi 
programında bulunan maddelerin ihtilal hareketinin sahnesi Osmanlı 
Devleti olacak kısmı uygulamaya geçirilmiştir. İhtilal için gerekli olan 
propaganda, basın vasıtasıyla yapılır. İşte Yeridasart Hayasdan ve diğer 
gazeteleri sana okuyayım kitaplar aracılığıyla yapılan propagandaya 
gelince, o kitaplardan bazıları Van Hınçak örgütünde ele geçirilmiştir. 
Onları da gösteriyorum. Türk görevlilerine karşı olan terör ise geçen 
yıl uygulanmış ve Talat bey aleyhinde işlenmiştir. O da tabiî bilgin 
dahilindedir. Düzenli çete teşkilatını ihtiva eden ve özel asi tümenler, 
partileri teşkilatını açıklayan yönü ise gösteriyorum. Bunlar Kilis, Van, 
Kadıköy vesaire Hınçak kulüplerinin resmi defterleri içeriğinden belli-
dir ki, onları da sana gösteriyorum. En son kalan kısım ki, Türkiye’nin 
savaş hâlinde olduğu bir sırada fırsattan istifade ederek ortaya çıkılma-
sıdır ki, bu da tamamen Van ve çevresinde uygulanmış ve diğer yerlerde 
ise mavzer ve sair tüfekler ile bombalar bulunmuştur. Bundan dolayı 
önceden sana sormuş olduğum bir soruyu tekrar soruyorum: Bir kim-
senin sözüne mi bakılır, yoksa yaptıklarına mı? bir partinin programım 
bu değildir, demesine mi bakılır, yoksa bu kısa programın içeriğindeki 
maddelerin, aynen ve tümüyle uygulanmasına mı bakılır? Bu şartlara 
göre senin de Hınçak olduğunu itiraf etmen ve şahitlerin ifadesiyle 
tutulan tutanakta; Adapazarı’nda mavzer tüfeği dağıttığına ilişkin 
iddialara ne diyeceğin varsa söyle.

Bizde öyle bir program yoktur ve bu saydıklarınızı tamamıyla 
reddederim.

İfadeni imzala.
İmzalayayım.
(imza)
Hamal Karabet’in tekrar alınan ifadesidir (7 Eylül 1915):
Hangi partidensin?
Ben parti nedir bilmem.
Senin Hınçak Partisinden olduğunu arkadaşlarından Kirkor söylü-

yor, ne diyeceksin?
Hayır ben partiye dahil değilim. Bir zamanlar İzmit’te Doktor 

Minmeçyan (?) Agop “Seni Hınçak örgütüne yazayım.” Dediyse de, 
ben kabul etmedim. Ben Devlete hizmet ederim; millet işine karışmam 
dedim.



Prof. Dr. EnvEr KonUKÇU108

Mademki Devlete sadakatin vardır; niçin bombaları taşıdın?
Berber Artin “Yok et!”diye söyledi.
Niçin yok ediyorsun? Devlete verseydin, işine yarardı.
Akıl edemedim.
Bu defa silah toplamaya görevliler gelip, duyuru yapıldığında sen ne 

yaptın?
Orada değildim. Taraklı tarafında çalışıyordum.
Kanun çıktı. Yetkililer herkesten bilgi istiyor. Sen de böyle zararlı 

ve yasak şeyleri nakletmişsin. naklettiğin yerleri gidip haber verseydin.
Yetkililer çağırmadı.
Yetkililer çağırdıktan sonra mı bilgi verecektin? Yetkililerin seni 

çağırması o işin ortaya çıkması demektir ki, o zaman da senin ihbarına 
gerek kalmaz.

Ben yetkililere gitmedim, başkası ihbar etmiş.
O hâlde senin ülke içerisinde bomba nakletmek ve saklamak sure-

tiyle bir ihtilale giriştiğin; resmî makamların haberi olunca da bunları 
denize atarak, cezadan kurtulmak istediğin anlaşılıyor, ne diyeceksin?

Bombaları Fıçıcı Karabet’e vermiştim. 
Bu bombaları bir buçuk yıl kadar saklandığını kendin itiraf 

ediyorsun.
Suçluyum. Ne yapayım, unutmuşum.
İnsan kendi hayatına mal olacak bu zararlı maddeyi unutur mu?
Unuttum.
İfadeni imzalayınız.
İmzalayayım.
(imza)
Berber Artin’in tekrar alınan ifadesidir (7 Eylül1915):
Hangi partidensin?
Bir partiye bağlı değilim. Yazılmamı Kirkor Kiragosyan söyledi, ama 

yazılmadım.
Pantuh’un, senin dükkânına bomba bıraktığını ve sen de yok ettiğini 

söylemiştin. Bu bombaları Hamal Karabet’e teslim ettiğinde, yetkili-
lere haber verdin mi?
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Karabet’e “Denize at.”dedim.
Neden yetkililere haber vermedin? Yetkililere teslim etmedin? 

Yetkililerin bir işine yarardı.
“Denize at.”dedim.
Silah aramak için memurlar geldiği zaman “Ben Hamal Karabet’e 

bomba vermiştim.”diye müracaat ettin mi?
İzmit’te değil. İstanbul’daydım.
Bu kanun 26 Nisan’da yayınlanmıştır. İstanbul’da da olsan, orada 

haber verebilirdin. 
Akılıma gelmedi.
O halde, Adapazarı’nda bomba vesair patlayıcı madde dağıttığın ve 

yetkililer ilân ettiği halde yerlerini bildirmeyerek kullanabilmek için 
fırsat kolladığın anlaşılıyor. Ne diyeceksin?

Ne haber vereyim, unuttum. Hiç aklıma bile gelmedi.
İfadenizi imzalayınız.
İmzalayayım (İmza)
Adapazarı ihtilalinde Ermenilerden ele geçirilen silahlar ve bunları 

ortaya çıkaran subaylar (1915)

  



Prof. Dr. EnvEr KonUKÇU110



ErmEnilErE AdApAzArı’ndAn BAkış 111

1. Kapakyan, Adapazarı Ermeni komitesi hey’et-i ihtilâliyyesinden, 
yedinde bomba zuhûr eden.

2. Kaspar Pancukyan, Adapazarı hey’et-i ihtilâliyyesinden, yedinde 
bomba zuhûr eden.

3. Gencyan Antranik, Adapazarı hey’et-i ihtilâliyye rüesâsından.
4. Amasyalı Kirkor, Ermeni hey’et-i ihtilâliyyesinin fa’al a’azâsından, 

yedinde bomba zuhûr eden.
5. Mehran Çizmeciyan, Ermeni komitesine silâh tevzi’ eden.
6. Soren Peramyan, Adapazarı’nda bomba i’mâl eden ve yedinde bir-

çok bomba zuhûr eden.

Mahkeme Sonucu (12 Ekim 1915)
Göz altına alınmış Ermenilerin mahkemeleri 11 Ekim 1915’de 

sonuçlandı. Kararların uygulanması için de karar metni Divân-ı Harb-i 
Örfî’ye gönderildi (12 Ekim 1915). Karar metni şöyledir:

Bu ifade tutanağı ile ek belgeleri okundu ve incelendi:
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Ermeni ihtilal örgütü üyelerinden olup evlerinde bomba ortaya çıktığı 
bildirilen Kirkor, Mihran, Artin Karabet, diğer Karabet, Hacı Ohannes, 
Antranik ve Horen ile suçlu olup olmadıkları araştırılan, Rusyalı Kirkor 
Hallaçyan, Jirar Bartoh, Kegam, Gülbenk ve henüz ele geçirileme-
yen ve bundan dolayı sorguları yapılamayan Kekenos oğlu Bogos ve 
aklî dengesi yerinde olmayan Murabağcıyan Hacı Nerses ve arkadaş-
ları haklarında yapılan sorgulamalar sonucunda; sanıklardan sorguları 
yapılan Adapazarı’nın Karakalpak Mahallesi’nde oturan, kitapçı, 32 
yaşında, Manuk oğlu Hacı Ohannes; Güleş Mahallesi’nden, sigortacı, 
42 yaşında, Minas Gençyan oğlu Antranik; Kuyumcu Mahallesi’nde 
oturan, demirci, 46 yaşında, Haçatur Yeremyan oğlu Horen; Yüzik(?) 
Mahallesi’nde oturan, silahçı ve sebze-meyve satıcısı, 40 yaşında, 
Hacı Artin Çizmeciyan oğlu Hacı Mihran; Abdal Mahallesi’nde otu-
ran, Ararat Oteli kiracısı, 61 yaşında, Ohannes Kabyan oğlu Kirkor; 
İstanbul Galata’da Leblebici Sokağı’nda berberlik yapan, İzmitli, 
39 yaşında, Bogos Kılınçyan oğlu Artin; İzmit’in Bahçecik köyünde, 
fıçıcı, 45 yaşında, Ohannes Patukyan oğlu Karabet; ve belirtilen yerin 
Aynalıkavak Mahallesi’nden, 47 yaşında, Minas Papazyan oğlu Hamal 
Karabet ile firar eden ve ikamet yerleri belli olmadığından, çağırılarak 
sorguları yapılamayan Adapazarı’nda balık tuzlayıcısı Kegam, Rusyalı 
Kirkor Hallaçyan, Azadamard Matbaasında yazıcı Jirar Bartoh ve 
İzmit’te istasyon karşısında kıraathaneci Gülbenk’in Ermeni milletinin 
en çok Türkiye’de baskı altında olduğu bahanesiyle, Türkiye’de gerçek-
leştirecekleri ihtilal hareketlerinin sonucunda; Ermenilerin geleceğini, 
Osmanlı geleceğinden ayırarak, Ermeni ulusal bağımsızlığının elde 
edilmesi düşüncesini gerçekleştirmek ve hain fikirlerinin yayılması 
için, basın, kitaplar ve söylevlerle propaganda yapmaktadırlar. Osmanlı 
memurlarına karşı suikast düzenlemekte, düzenli çeteler teşkil ederek 
ve mevcut durumu fırsat bilerek, çeşitli yerlerde ihtilal hareketleri çıkar-
makta ve bundan yararlanarak oluşturdukları zararlı örgütün ileri gelen-
leri ve üyeleri olarak, gizli toplantılar yapmaktadırlar. Patlayıcı maddeler 
yapmakta, silah toplamakta ve dağıtmaktadırlar. Halkın elindeki patla-
yıcı madde, silah ve cephaneyi geçici kanun gereğince belirlenen zaman 
içerisinde teslim edilmesi, aksi hâlde söz konusu malzemenin sahibi, 
ordu aleyhine düşmanca hareketler hazırlamak ve savaş ihaneti yapmış 
sayılarak, kanun gereği idam edileceğine dair her tarafta olduğu gibi 
Adapazarı Kaymakamlığınca da bütün köylere ve kasabalara tellâl ara-
cılığıyla duyurulmuş; muhtarlara, kilise duvarlarına ve köşe başlarına 
ilânlar asıldığı ve yazıldığı hâlde, hain düşüncelerini gerçekleştirmek 
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amacıyla söz konusu kanunun hükümlerini içeriğini dinlemeyerek ve 
itibar etmeyerek, hazırladıkları savaş aletlerini sakladıkları ve denize 
atmak suretiyle imhaya teşebbüs ettikleri ve ihtilal heyeti olarak, 
Devletin iç güvenliğini bozmak istedikleri anlaşılmıştır.

Sorguları sonucunda, adı geçenlerden Hacı Ohannes’in, Bartoh’un 
kendisine bomba getirip, bir iki gün sonra alıp İzmit’e götürdüğünü; 
Antranik’in kendisi her ne kadar partiye mensup ise de üç buçuk yıldır 
partinin mevcut olmadığını; Demirci Horen’in, Bartoh’un teklifi üze-
rine imal ettiği bombaları, adı geçen şahısların doldurduğunu; İzmit ve 
Adapazarı’nda ele geçen bombaları da kendisinin imal ettiğini ve arama 
sırasında atmış olduğu bombaları tuvaletten çıkarıp verdiğini, bundan 
dolayı savaş aletlerinin doğrudan doğruya kendisi tarafından yapıldığını 
söylemiştir. Hacı Mihran’ın da silahçı olması nedeniyle bazı mavzer ve 
gra tüfeğini 31 Mart Vakası’ndan sonra sattığını; diğer sanık Kirkor’un 
ifadesine rağmen partiye mensup olmadığını ve Kirkor’un araştırma 
sırasında kuyuya sakladığı bombaları, aramayla görevli yetkililere teslim 
ettiğini, Kirkor Hallaçyan’ın sandık içinde otele getirdiklerinin bomba 
olduğunu sonradan anlayarak, kuyuya attığını ve resmî makamlarca 
duyurusu yapılan ilânların İstanbul’a özel ve sınırlı olduğunu zannet-
tiğini ifade etmiştir. Hınçaklardan Artin’in Pantuh adındaki birisinin, 
gazinocu yöneticisi Gülbenk’e iki kavanoz ve bir sepet içerisinde bomba 
getirdiğini ve Hamal Karabet vasıtasıyla denize atılmasını tavsiye etti-
ğini ve Karabet’in de Hamal Karabet ile beraber Kegam’ın getirdiği 
bombaları denize atarak imha ettiğini ve Sabah Gülyan’ın başkanlığında 
Köstence’de yapılan kongrede üye olarak bulunmayıp, Köstence’ye bir 
iş nedeniyle tesadüfen gittiğini; Hamal Karabet’in, Artin’in beş altı yıl 
önce verdiği bombaları evinde kömürlükte bir buçuk yıl unuttuğunu, 
daha sonra denize atmak üzere Fıçıcı Karabet’e bıraktığına dair kısmen 
kendiliğinden ve kısmen de kaçamaklı olarak meydana gelen konuş-
maları ve itiraflarıyla birbirlerini suçlamışlardır. İzmit ve Adapazarı’nda 
silah toplamakla görevli olan heyet tarafından patlayıcı maddelerin top-
lanmasında ve sanıkların ifadelerinin alınmasında; ihtilal heyeti başkan-
larından Jirar Bartoh ve Rusyalı Kirkor Hallaçyan’ın bomba dağıtımıyla 
görevli oldukları ve Gülbenk’in de Pantuh tarafından verilen bombaları 
dağıtmakla yükümlü bulunduğu ve diğer konulara ait kayıt defterlerinin 
içeriğindeki delillerle anlaşılmıştır. Sanıklar, Mülkiye Ceza Kanununun 
58 nci maddesinin ikinci Ek hükmü gereğince cinayetle suçlanmış 
olduklarından, adı geçenlerin bu nedenle cinayetle suçlanmaları; aklî 
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dengesi yerinde olmayan Murabağcıyan Hacı Nerses ile kimliği anla-
şılamayan Kekenos oğlu Bogos haklarındaki soruşturmanın da ayrıl-
masına karar verilmesi, talep ve iddiasıyla mevcut evrak, Soruşturma 
Kurulu Başkanlığına takdim olunur.

(9 Ekim 1915)

Mühür (Savcılık) (İmza)
Karar
Ermeni ihtilal örgütü yöneticilerinden olup, evlerinde bomba çık-

tığı bildirilen Kirkor, Mihran, Artin, Karabet ve diğer Karabet, Hacı 
Ohannes, Antranik ve Horen ile sanıklıkları sorulan Rusyalı Kirkor 
Hallaçyan, Jirar Bartoh, Kegam, Gülbenk’in ve henüz ele geçirileme-
diklerinden dolayı sorgulamaları mümkün olamayan Kekenos oğlu 
Bogos ile aklî dengesi yerinde olmayan Murabağcıyan Hacı Nerses ve 
arkadaşları haklarında yapılan sorgulama neticesinde, sanıklardan sor-
guları yapılan Adapazarı Karakalpak Mahallesinde ikamet eden, 32 
yaşında, Manuk oğlu, Kitapçı Hacı Ohannes; yine aynı yerin Güleş 
Mahallesinden, sigortacı, 42 yaşında, Minas Gençyan oğlu Antranik; 
Kuyumcu Mahallesinde ikamet eden, demirci, 46 yaşında, Haçatur 
Yeremyan oğlu Horen; Yüzik(?) Mahallesinde ikamet eden, silahçı ve 
sebze-meyve satıcısı, 40 yaşında, Hacı Artin Çizmeciyan oğlu Hacı 
Mihran; Abdal Mahallesinde ikamet eden, Ararat Oteli kiracısı ve 
gazinocu, 61 yaşında, Ohannes Kahyan oğlu Kirkor; İstanbul Galata 
Leblebici Sokakta bulunan, İzmitli, berber, 39 yaşında, Bogos Kılınçyan 
oğlu Artin; İzmit’in Bahçecik köyünden, 45 yaşında, fıçıcı, Ohannes 
Patukyan oğlu Karabet; yine aynı yerin Aynalıkavak Mahallesinden 
47 yaşında, hamal, Minas Papazyan oğlu Karabet ile Adapazarı’nda 
balık tuzlayıcılığı yapan firari Kegam; Rusyalı Kirkor Hallaçyan; 
Azardamard Matbaası’nda yazıcı olan Jirar Bartoh ve İzmit’te istas-
yon karşısında kıraathanecilik yapan Gülbenk’in, Ermenilerin en fazla 
Türkiye’de baskıya uğradıkları bahanesiyle Osmanlı Devleti içişlerine 
mahsus ihtilalci hareketlerindeki alınan kararların sonucu olarak, sözde 
Ermenistan eyaletlerinin geleceğini, Osmanlı Devletinin akıbetinden 
ayırarak, Ermeni ulusal bağımsızlığını sağlamak için büyük kötülükle 
sonuçlanacak fikirlerle oluşturdukları tespit edilmiştir. Bu hain amaçla-
rın, gazete ve kitaplarla propagandasının yapıldığı; devlet görevlilerine 
suikastlarda bulunarak; düzenli çeteler kurup uygun yerlere göndererek, 
mevcut durumu yukarıda açıklanan amaçların elde edilmesine vesile 
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kabul ederek, çeşitli yer ve zamanlarda genel ayaklanmalar çıkarılması 
esasına dayanarak oluşturulan Ermeni örgütlerinin belirtilen amaçları 
doğrultusunda faal üyelerinden olarak, bu amacın gerçekleşmesi bakı-
mından gizli toplantılar düzenlemek ve birtakım yanıcı patlayıcı mad-
delerin imali ile silah toplamak ve dağıtmak; bunları saklamak ve işin 
başlangıcında verilecek işaretle bu silahları kullanmaya hazır bulunmak, 
halktaki silah, cephane ve yakıcı maddeler ile yanıcı kimyevî maddelerin 
bu konudaki geçici kanun gereğince belirlenen zaman içerisinde teslim 
edilmesi, aksi takdirde yanlarında bu gibi maddeler çıkan şahısların, ordu 
aleyhinde düşmanca hareketlere ve savaşa ihanetçe hazırlandıkları kabul 
edilerek, kanun gereğince idam olunacaklarına dair, her tarafta olduğu 
gibi Adapazarı Kaymakamlığınca da bütün köy ve kasabalarda uygun 
vasıtalarla ilân edilmiş, ayrıca muhtarların ellerine, kilise duvarlarına ve 
köşe başlarına duyuru ilânları bırakılmasına ve asılmasına rağmen adı 
geçen şahıslar büyük felâket doğuracak fikirlerinin zorlamasıyla adaletli 
tedbirleri kapsayan söz konusu hükümlerin içeriğini dinlemeyerek ve 
itibar etmeyerek, üyesi bulundukları örgüt emriyle hazırladıkları savaş 
aletlerini sakladıkları ve kısmen denize atmak suretiyle imhaya teşebbüs 
ettikleri anlaşılmıştır.

Sorguları sonucunda içlerinden Hacı Ohannes’in, firari Bartoh’un 
kendisine bomba getirip bir iki gün sonra alıp İzmit’e götürdüğünü; 
Antranik’in kendisi her ne kadar partiye mensup ise de üç buçuk yıl-
dır partinin mevcut olmadığını, Demirci Horen’in, Bartoh’un teklifi 
üzerine imal ettiği bombaları adı geçen şahsın doldurduğunu; İzmit ve 
Adapazarı’nda ele geçen bombaların da kendisinin imali olduğunu ve 
arama sırasında atmış olduğu bombaları tuvaletten çıkarıp verdiğini, 
bundan dolayı savaş aletlerinin doğrudan doğruya kendisi tarafından 
yapıldığını; Hacı Mihran’ın da kendisinin silahçı olması sebebiyle 
bazı mavzer ve gra tüfeklerini 31 Mart Vakası sonrasında sattığını ve 
diğer sanık Kirkor’un ifadesine rağmen partiye mensup olmadığını, 
arama sırasında Kirkor’un kuyuya sakladığı bombaları, aramayla görevli 
memurlara teslim ettiğini; Kirkor Hallaçyan’ın otele getirdiği sandıkta 
bomba olduğunu sonradan anlayarak, kuyuya attığını ve resmî makam-
larca duyurusu yapılan ilânların İstanbul’a özel ve sınırlı olduğunu zan-
nettiğini; Artin’in Pantuh adındaki Hınçaklardan birinin Gülbenk’e iki 
kavanoz ve bir sepet içerisinde bomba getirdiğini ve Hamal Karabet 
aracılığıyla denize atılmasını tavsiye ettiğini; Karabetin de Hamal 
Karabet ile Kegam’ın getirdiği bombaları denize atarak imha ettiğini; 



Prof. Dr. EnvEr KonUKÇU116

Sabah Gülyan’ın başkanlığı altında Köstence’de toplanan kongrede üye 
sıfatıyla bulunmayıp, bir iş sebebiyle tesadüfen Köstence’ye gittiğini; 
Hamal Karabet’in de, Artin’in beş altı yıl önce verdiği bombaları evin-
deki kömürlükte bir buçuk yıl kadar unuttuğunu ve daha sonra denize 
atmak üzere Fıçıcı Karabet’e bıraktığına dair kısmen açıkça ve kısmen 
de başka manalarda söylemişlerdir. Daha sonra ortaya çıkan itiraflarıyla 
da birbirlerini suçlamaları; İzmit ve Adapazarı’nda silah toplanması 
ve biriktirilmesiyle görevli olan heyet tarafından söz konusu patlayıcı 
maddelerin toplanmasında ve adı geçen sanıkların ifadelerinde husu-
siyle ihtilal yönetiminin başkanlarından Jirar Bartoh’un ve Rusyalı 
Kirkor Hallaçyan’ın bomba dağıtımıyla görevli olduğu; Gülbenk’in de 
Bartoh tarafından bırakılmış olan bombaları dağıtmakla hizmet etti-
ğine dair olan ifade tutanaklarının içeriğindeki deliller ve kanun mad-
deleri ile kesinleşmiştir. Suçlarının, Ceza Kanununun -bu bombaların 
amaç ve imal zamanı ile saklamaları itibariyle- 58 nci maddesi değişik 
ikinci ekine uygun olarak idam cezası gerektiren eylemler derecesinde 
görülmüş olduğundan, Divan-ı Harb-i Örfî tarafından yargılamaları-
nın yapılmak üzere tutuklanmaları ve firari olarak adları geçen şahıs-
ların cinayetle lüzum-ı muhakemelerine; ancak aklî dengesinin yerinde 
olmadığı anlaşılan Murabağcıyan Hacı Nerses ve kimliği belirleneme-
yen Kekenos oğlu Bogos haklarındaki tahkikatın şimdilik ayrılmasına 
oybirliğiyle karar verildi. 

11 Ekim 1915
Söz konusu sanıkların haklarındaki kararların uygulanmasıyla ilgili 

talep, Divan-ı Harb-i Örfî Başkanlığı’na 12 Ekim 1915 tarihinde tak-
dim edilmiştir.

V. Mehmed Reşad’ın Fermanı
Ermeni İhtilâl örgütünün suçlarının sabit görüldüğü Divân-ı Harb-i 

Örfi tarafından karar altına alınmıştı. Askeri Ceza Kanunu nun Ek- 26 
Nisan 1915 tarihli Geçici Kanununun da 11. Maddesi gere ğince idam-
ları ön görüldü. Bunun, Padişah, onayından geçmesi lâzım ge liyordu. 8 
Şubat I916 tarihli “tuğralı” karar-ferman ilân edilerek yürürlüğe konul-
muştur. Bunun sadeleştirilmiş metni şöyledir21:

Ermeni ihtilal örgüt üyesi olup, evlerinde sakladıkları bombaları belir-
tilen zaman içerisinde güvenlik güçlerine teslim etmemek suçuyla sanık 
olan Adapazarı Kuyumcu Mahallesinde ikamet eden Haçatur Yeremyan 
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oğlu Demirci Horen; Abdal Mahallesi’nde oturan Ararat Oteli kiracısı 
ve Ohannes Kabyan oğlu Gazinocu Kirkor ile İzmit’in Bahçecik köyün-
den Ohannes Patukyan oğlu Fıçıcı Karabet’in İstanbul Divan-ı Harb-i 
Örfîsi’nde yapılan yargılamalarında; sanıklardan Horen’in bomba imal 
ettiği ve sakladığı; Ohannes oğlu ve Ohannes oğlu Karabet’in de evle-
rinde bomba bulundurup sakladıkları ve belirtilen zaman içerisinde 
güvenlik güçlerine haber vermeyip teslim etmedikleri kesinleşmiş 
olduğundan, her üçünün de söz konusu eylemlerin faili olmak üzere 
cinayetle cezalandırılmalarına ve Askerî Ceza Kanunu’na Ek 26 Nisan 
1915 tarihli geçici kanunun 2. maddesine uygun olarak idamlarına karar 
verildiği, adı geçen Divan-ı Harb tarafından düzenlenip, tarafıma arz 
ve takdim edilen mazbatada gösterilmiş olmakla, gereğinin yapılması 
gerekliliği ortaya çıkmıştı. Sen övünç kaynağımız, saygıdeğer komu-
tan, büyüklüğü ve yüceliği ebedî olan Harbiye Nazırımız Enver Paşa. 
Yukarıda adı geçenler hakkındaki hükmü yerine getir.

8 Şubat 1916

Ali Şuurî Bey
1914’te, Ali Şuurî Bey, Bahçecik Müdürü idi. Kendisine verilen 

görevleri içtenlikle yerine getirmiş ve 1918’den sonra da, Tehcir Suçlusu 
olarak, Hürriyet ve İtilafçıların hedefi olmuş, bu nedenle de mahkemeye 
sevk edilmiştir. Biyografisi şöyledir:

Balıkesir tacirlerinden Mehmed Efendi’nin oğludur. 1890 (1306 R.)’da 
Balıkesir’de doğdu. Balıkesir İ’dadisi’nin Rüşdiye kısmında orta, Bursa 
İ’dadisi’nde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1912’de Mülkiye’den 
“pekiyi” derecede me’zun oldu. Eylül 1912’de Selânik Vilâyeti Maiyyet 
Me’murluğuna ta’yin edilerek devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken 
Balkan Savaşı içinde Selânik’in düşmesi sırasında Yunanlılar tarafın-
dan esir edildi. Altı ay kadar esir kampında kaldıktan sonra diplomatik 
teşebbüslerle kurtarıldı. Kasım 1913’te İzmit Müstakil Sancağı Maiyyet 
Me’murluğuna nakledildi. Bu görevde iken İzmit Müdâfaa-i Milliyye 
Cem’iyyeti ve Muhâcirin Komisyonu Kâtibliklerinde; İzmit Merkez 
Kazâsı Kaymakam Vekilliğinde; İlk Öğretim Müfettişliğinde bulundu. 
Kasım 1914’te Bahçecik Nâhiyesi Müdürlüğüne getirildi. Burada kay-
makamlığa terfi etti. Eylül 1916’da Ayancık Kaymakamlığı’na; Temmuz 
1917’de Kastamonu Vilâyeti Polis Müdürlüğüne atandı. Kastamonu 
Polis Müdürü iken, Mütareke’nin imzasından sonra “Ermeni Tehciri” 
sebebiyle suçlandırarak tutuklandı. “Bekirağa Bölüğü’ne sevkedildi. 
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Harb Divânı’nda yapılan muhâkemesi sonunda beraat etdi. Memleketi 
olan Balıkesir’e gelip Müdafaa-i Milliyye Merkez A’zalığına seçildi. 
Bu görevde iken T.B.M.M. Hükûmeti Dâhiliye Vekâleti’nce Balya 
Kaymakamlığı’na ta’yin edildi. Soma-Ayvalık Cephelerinin sukûtu 
üzerine, 2. def ’a Yunanlılara esir düştü. Tekrar Ege adalarının birinde 
bulunan esir kampı’na götürüldü. Büyük Zafer’den sonra Mudanya 
Mütârekesi hükümleri gereğince mübâdeleye tâbi’ tutulup, Haziran 
1923’te yurda döndü. Ağustos 1923’te 2. Dönem T.B.M.M.’ne Balıkesir 
Mebusu olarak girdi. 3. Dönemde Balıkesir; 4. Dönemde Şebinkarahisar 
Meb’usu olarak teşriî görevine devâm etti. Meb’us bulunduğu sırada 
ansızın gelen bir felcin tedavisi için gittiği İstanbul’da 21 Temmuz 1934 
günü vefat etti. Medeni durumu öğrenilemedi. Sınıf arkadaşlarının ifa-
desine göre (88/a) “… çok mazbut karakterli, dürüst, mert, bilgili ve 
milliyetçi bir memleket evlâdı idi…”

Ali Şuurî Bey, tam bir Türk idarecisi idi. İnsanlara insanca bakmış, 
yer değiştirme olayında, Bahçecik’te, üzerine düşen yasal davranışları 
sergilemiştir. Yargılandıktan sonra aklandı ve sadece görevini yaptığını 
ispat edebildi. Hürriyet ve İ’tilâf ile birlikte hareket edenler sadece O’nu 
değil, Adapazarı’ndakileri de töhmet altında bırakmışlardı. 

Kara Tablo I
Adapazarı Kaymakamı hükümetin emrini yerine getirdi. Silahların 

toplanmasını Jandarma (zaptiye) aracılığı ile yerine getirdi. Bazı 
Ermeniler, gizliliklerini devam ettirdiler ve kanun karşısında suçlu 
duruma düştüler. Sıkıyönetim mahkemesinde, soruşturmaları yapıldı. 
Suçları sabit görüldü. İdama mahkum oldular. Eğer olayların akışı kendi 
lehlerine devam etse idi, devlete karşı toplu ayaklanmada, Adapazarı 
kolunun liderleri olarak ortaya çıkacaklardı. Yabancı Devletlerin, 
Rusya’nın ve devleti bölücü Taşnak ve Hınçakların aleti olarak sahneye 
çıkan Ermeniler şunlardı:

Kirkor
Horen
Mihran
Hacı Ohannes
Karabet
Andranik Gencyan
Karabet
Ve sonunda suçları tescil edilerek, hak ettikleri cezalara çarptırıldılar…
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Hınçak ve Taşnaksutyun mensubu idiler. Yurt için ve dışı toplantı-
larına katılanlar oldu. Silah taşınması ve yapımını gerçekleştirdiler. 31 
Mart olayının arkasına gizlenerek, kendilerini haklı göstermek istediler 
ise de sakladıkları silah ve bombaların kimlere karşı kullanılacağı belli 
idi. Her iki cemiyetin kulüpçülük perdesi ile zararlı toplantılar yaptılar. 
Güya etkin kararlar aldılar. 

Bunların arkasındakiler arasında Misyonlar vardı. Başta tabii 
Amerikalıları saymak gerekir. Bay – Bayan Holt örneği verilebilir. 

İdama mahkum olanlar çeşitli iş kollarında idiler. Kitapçı, otelci 
gibi… Evlerinde yasak yayın ve görsel malzemeler bulunduruyor-
lardı. Bir örneği şöyle… Daha önce Ermeni patırtısı olmuş, Bitlis, Van 
ve Samsun’da, II. Abdülhamid’e karşı duranlar..” Hürriyet fedakârları 
resimleri (?)” hemen her evde başköşede idi. Serop, Torkom, Kristofor, 
artan, Hayk, Gagik, Rupen, Aram ve Arag gibi düzen bozucu hainler. Ki 
hak ettikleri cezaları bulmuşlardı. 

Kara Tablo II
J. Bryce ve A. Toynbee’nin kendilerine ulaşan haberleri, yine ken-

dilerine göre yorumlamaları, bilindiği gibi çok ilginç ve bir o kadar da 
olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Adapazarı’nda A.B.D. Misyonu tara-
fından yönetilen Protestan Kilisesi ve okulu da, devlete bağlı olması 
gereken bir unsurun, bunu yapmadığı gibi, bölücülüğünün de merkezi 
durumunda idi. Diğer görüşteki Ermeniler onlara hiç yakınlık göster-
mediler. Aralarında zaman zaman Katolik – Protestan sürtüşmesi de 
oldu. Adapazarı yöneticileri ve kaymakam, askerler her zaman bu kliğin 
dışında kaldılar. Sonunda, İstanbul’da, “Tehcir” kararı alındı. Nedenleri, 
bu kafilede olanlara açıklandı. Bayan Holt’un, kaymakam, belediye reisi 
ve jandarma ile teması vardı. Yasalaşmış kararların bozulamayacağı 
ilgiller tarafından bu bayana bildirildi. Ermeniler belli yerlere belli süre 
için gönderiliyordu. Savaş durumu bittikten sonra, tekrar Adapazarı’na 
dönebileceklerdi. Bunlar arasında bazı Ermeniler mallarını ve sahip 
oldukları binaları sattılar. Tabii arz-talep çerçevesinde. Mallarının 
dondurulmasını isteyenler de Emvâl-i Metrûke’ye devrettiler. Böylece 
hukuki durumlarını güvence altına aldılar. Uzun yıllar ailece yaşadıkları 
mekânlardan kopmak zordu. Üzüntülü anlar yaşandı. Bazıları direndi. 
Bayan Holt, bazı sahnelere şahid oldu. 24 Eylül 1915’te, bir yazı kaleme 
aldı ve Amerikan Ermeni ve Süryani Yardım Komitesi Başkanlığına 
gönderildi. 15 Mayıs 1915’de ilk mektuplardan biri Adapazarı olayı 
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için “The New Armenia: Yeni Ermenistan” gazetesine gönderilmişti. J. 
Bryce – A. Toynbee de işlerine geldiği için, mektupta hiçbir değişiklik 
yapmadan, bu metne “Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere Yönelik 
Muamele 1915-1916” adlı kitapta yer verdiler. Burada pek çoğu gibi, 
İzmit ve Adapazarı ile ilgili bir itham da dikkati çekmektedir: 

“İzmit Belgesinin (Adapazarı da dahil) diktatörü haline gelen, kötü-
lüğü ile isim yapmış İbrahim’in keyfi bir emri ile İzmit’ten Konya’ya 
gönderilmişlerdir…” Burada, bazı ithamlara cevap aramak gerekiyor. 
“Diktatör haline gelmek.” İtham edilen yetkilinin “diktatör olması gibi 
bir husus mevzuu bahis olamaz. Emir – komuta zincirinde Dahiliye 
Nazırı, İzmit Mutasarrıfı, Adapazarı Kaymakamı söz konusudur. 
İbrahim Bey verilen emri yerine getirmek istemiştir. Olay bu kadar 
basittir.” “Kötülüğü ile isim yapmış” ifadesi de düzmece görünüyor. 
İnsanların kişisel davranışları vardır. Sert, yumuşak, güler yüzlü durum-
lar… Tehcir o kadar kolay değildi. Jandarma’nın verilen emirleri yerine 
getirmesi lazımdı. Komuta zincirinin sonu İbrahim Bey idi. Onun da 
üstlerine karşı görev sorumluluğu olmakta idi. Bazı sert durumlara karşı, 
yetkisini kullanmıştır. J. Bryce ve A. Toynbee, girişte “diktatör” dedikten 
sonra, şimdi de buna uyan şekilde “kötülüğü ile isim yapmış” bir kişi 
tabirini kullanmakta hiç çekince göstermiyorlar. İbrahim Bey’in şahsı 
hakkında, o zamana kadar, ne Türk, ne Göçmen ve ne de Ermenilerden 
hiçbir şikayet belgeleşmemiştir. En azından, Kaza Meclisine, Belediye 
Başkanına bu tür şikayetler iletilebilirdi. “Keyfi bir emir ile İzmit’ten 
Konya’ya gönderilmişlerdir” ifadesi de bir başka suçlama oluyor. Diktatör 
(?), Kötü bir adam (?) ve şimdi de “keyfi bir emir” gündeme geliyor. 
Tehcir emrini İbrahim Bey gelişi güzel, kendi çıkarına uygulamış değil-
dir. Nedeni de kendisinde böyle bir yetki yoktur. Tehcir Yasası ilan edil-
miştir. Hemen uygulamaya sokulmuştur. Adapazarı’nda kimlerin tehcir 
edileceği, soruşturma sonucu Kaymakam tarafından belgelenmiştir. 
İsimleri yazılı olanların sevki için de İbrahim Bey’e emir verilmiştir. O 
da, üstünden aldığı emri yerine getirmiştir. Bunu, J. Bryce – A. Toynbee 
ikilisinin keyfî emir diye yazmaları, doğru olmasa gerektir. 

Neticede Bayan Holt, J. Bryce – A. Toynbee, Türk Arşiv Belgeleri, 
Divan-ı Harb-i Örfi Kararları, sonunda da Vartan Yeğişeyan’ın 
Adapazarı’ndan Anılar’ı ile karşılaştırılması gerekmektedir. Yoksa, 
İngiliz Haber Alma Servislerinin görüşü doğrultusunda, çala-kalem ve 
Bayan Holt’u kaynak göstermek, bilimselliğe ters düşmektedir. 
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Zaven’in Muhaceret Hakkında Başlatmak İstediği Fırtına (1919)
Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra kendilerini azınlık sta-

tüsünde gören, ancak yasaya göre Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler 
diğerleri gibi hemen harekete geçtiler. Patrikhane ve Patrik Zaven eski-
den olduğu gibi şimdi de gerçek yüzünü göstermeye başladı. Ermeniler 
hakkında, kendisine ulaşan yerli – yersiz bütün haberleri doğru imiş gibi 
kabul ederek, Osmanlı ve İ’tilaf devletleri nezdinde harekete geçilmesi 
için sürekli atılımları oluyordu. Erzurum ve Sivas Kongrelerini tamam-
layan M. Kemal, Heyet-i Temsiliye adına birçok telgraf ile sorunları 
veya halledilmesi isteyen konuları bu çatı altında cevaplamıştır. 21 Ekim 
1919’da yayınladığı ve Ermeni Patriki Zaven’e cevap niteliği taşıyan 
basın bildirisinde Ermeni konusuna da değinerek şöyle söylemekte idi:

“Ermeni Patriki Zaven Efendi ahiren Neologos gazetesinde mün-
teşir bir mektubunda birçok Ermeni ailelerin harekâtı milliyei ahire-
den mütevehhişen Erzincan, Erzurum, Samsun ve İzmit, Adapazarı 
gibi Anadolu havalisinden muhaceret etmekte olduklarını dermeyen ve 
bu suretle milletin sırf hukuku milliyetisini müdafaa emeliyle vücuda 
getirdiği vahdeti bir Ermeni veya anasırı gayri Müslime aleyhdarlığiyle 
şaibedar etmek istiyor. Bunun için hakikatı bir kere daha berveçhi âti 
tavzihe mecburiyet görülmüştür. 

Evvelâ: Erzincan ve Erzurum havalisinden hicret eden hiçbir Ermeni 
ailesi yoktur. 

Saniyen: İzmit, Adapazarı ve Samsun havalisinde olduğu gibi bil-
cümle Anadolu’da asayiş ve beynelanasır hüsnü amizeş lehülhamd 
her zamankinden pek ziyade bariz ve şayanı teşekkür bir derecededir. 
Hatta: Haymana vesair mahaller rüesayı ruhaniyesi ve Amasya ve tokat 
vesair livaların ahali hristiyaniyesi tarafından harekatı milliyenin tama-
nen mürevvici bulundukları telgraflarla Dahiliye Nezaretine ve ecnebi 
Mümessillere bildirilmiştir.
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Patrik Zaven Efendi birçok Ermeni ailesinin göç etmekte olduğunu 
ileri sürüyordu. 

Tehcir olayında Adapazarı’nda herhangi bir büyük taşkınlık meydana 
gelmez iken, İzmit’tekiler buna uymadılar. Boşalttıkları kendi evlerini 
ateşe verdiler. Rum ve İslam mahallelerine sokulan kundakçılar, oraları 
da tutuşturdular. Ermeni binalarından 600’ü yakılmış ve zaten tahta ve 
keresteden imal edilmiş bu yerler “çıra gibi” tutuşup yok olmuştur. 

Mondros Mütarekesi’nin 30 ekim 1918’de imzalanmasından hemen 
sonra, Türkler arasında üzüntü ve azınlıkların en azılısı durumundaki 
Ermenilerde büyük sevinç vardı. Adana’dan İstanbul’a dönmekte olan 
M. Kemal Paşa, tren yolculuğu sırasında, İzmit’ten geçmiş ve az ile-
ride, eski dostu ve İzmit Mutasarrıfı olan İbrahim Süreyya (Yiğit) ile 
görüşmüştü. Böyle bir buluşmanın ana amacı, İzmit’teki Ermenilerce 
her hangi bir sui-kasd’a yer vermemekti. 

Bu arada, İzmit körfezine demir atmış İ’tilaf Devletleri donanmasına 
ait gemiler de, Ermenilere, Rumlara epeyce moral kazandırmıştı. 

Patrik Zaven’in bundan sonra, işgalci devletler nezdinde en muteber 
din adamı olma yarışı başladı. Sık sık şikayetlerde bulunuyordu. 

İstanbul’da yayınlanan Ati gazetesi, ilk ilginç haberlerden birini 
yayınlıyor ve şunları açıklıyordu22. 

“Adapazarı’na dönen Ermeni muhacirlerinin durumlarını düzelt-
mek için burada bir hastane kurulması gayesi ile Sulh ve Selamet 
Cemiyeti’nden bir özel grup, kasabaya gelmiştir. Orada, öncelikle 
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Kızılay Cemiyeti’ne başvurmuşlar ve sağlık yurdunun en kısa zamanda 
faaliyete geçmesi hususunda görüşmüşlerdir.”

Yine aynı gazetede diğer bir haber de Ermenilerle ilgilidir23. 
“Bahçecik’ten tehcir edilmiş olan bazı Ermeni vatandaşlarımız bu 

kere avdet ederek, haneleri boşaltılarak, kendilerine geri verilmiştir. 
Yerel yöneticiler, dinlemeleri için yardımcı olmuşlardır.” Bütün olup 
bitenlerden sonra, Ermenilerin “vatandaş” olarak tanımlanması, Türkün 
yüksek değerlerini bir kere daha ortaya koyması bakımından son derece 
önemlidir. 

Ermeni Patrik Vekili Cevahirciyan da, 22 kasım 1918’de, Adliye ve 
Mezahib Nazırı haydar Molla Efendi’yi ziyaret ederek, İzmit tutuklula-
rının (yani Ermenilerin) mahkemesi hakkında bilgi istemiş ve karşılıklı 
konuşma da yapılmıştır24. 

1919 senesinde de Ermenilerin dönüşü devam etti. Adapazarı’nda 
onlara karşı hiçbir karşı tutum beslenmemiştir. Ama, bazı soyguncu 
Ermeniler, yine eski sanatlarını icraya başladılar. Aşirler köyüne bas-
kın yapılmış, dört evden epeyce kıymetli eşya ele geçirilmişti. Bunun 
üzerine, jandarma soruşturma başlatmış ve soyguncuların takibine baş-
lamıştır. Kısa süre sonra haydutların kimliği belirlenmiş ve bunların 
Ermeşeli Ohannes oğlu Mudaniye, Karnik ve Husrov oldukları ortaya 
çıkarılmıştır. 

Yeni Patrik Zaven de, Anadolu harekatını yakından takip ediyordu. 
Bunun için en önemli dayanağı İngilizlerdi. M. Kemal Paşa’nın Sivas 
sonrası günlerinde ondan Hey’et-i Temsiliye’ye intikal eden mesele, 
Kuvay-ı Milliye’nin dindaşlarına karşı tutumu idi. 

Bolu, İzmit v.s. yerlerdeki Divan-ı Harb-i Örfiler de Damad Ferid 
Paşa’nın hükümeti sırasında yine gündeme geldi. 

Balta ile Katil: İzmit’e tabi Kullar nahiyesinde Ermeniler tarafın-
dan balta ile katlolunan Türklerden bir kısmının mahall-i vak’ada alı-
nan fotoğrafları: 1. Boşnak Malik, 2. Abdülhamid oğlu Ali, 3. Ondört 
yaşındaki Ali oğlu Seyid, 4. Ömer oğlu Abdülgani, 5. Abdülgani oğlu 
Mecid, 6. Abdullah oğlu Hüseyin, 7. Bekir oğlu Yusuf, 8. Osman oğlu 
İsmail.

“Türk Kamuoyu Her Zaman Anadolu’nun doğusunda Ermenilerin 
Soykırımda Bulunduğunu Zannediyor?”

Klişesi Kararmış Yukarıdaki Fotoğraf, İzmit’te Kullar’daki 
Ermenilerin Vahşice Eseridir (1915).
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Muhacir Ermeniler
1920 yılının sonlarına doğru, İzmit ve Adapazarı için gündemi meş-

gul edenler arasında Ermeniler de vardı. Mütareke sonrası tehcirden 
dönen Ermenilerin öncelikle gitmek istedikleri yerler, belirtildiği gibi 
asli yurtları idi. Bunu da izah edildiği gibi hemen halletmişlerdi. Ancak, 
Adapazarı ve doğusundaki ayaklanma hareketleri, eski düzeni yine 
bozdu. II. Ayaklanmanın Eylül 1920’de sona ermesinden ve Kuva-yı 
Milliye’nin yöreye egemen olmasından sonra Ermeniler arasında 
huzursuzluk kendiliğinden ortaya çıktı. İstanbul gazeteleri bunların 
Dersaadet’e gelmeye başladıklarını, yeni bir göç dalgasının ortaya çık-
mak üzere olduğunu yazmaya başladılar. Eylül 1920’deki haberler ise 
şöyle idi. 

“Kemalciler tarafından Adapazarı’ndan tehcir edilerek İzmit’te top-
lanan 12.000 rum muhacirinin durumunun belirlenmesi için Yunan 
Askeri temsilcisinin harekete geçtiğini, bir tuğgeneral ile birlikte 
Kızılhaç Doktoru Antibas’ın İzmit’e hareket ettiğini ifade etmekte 
idi25. Gazetenin Rumlar konusunda bazı abartılmış haberi yanında 
Ermenilerin de aynı durumda bulunduğuna dikkati çekmesi de 
önemlidir. Yine abartılmış haber ve rakamlar vardır. Bolu, Düzce ve 
Adapazarı’ndan 7000 Ermeni mültecinin İstanbul’a ulaştığı ifade edi-
lirken, yardım konusunda herhangi bir hareketliliğin gözlenmediği de 
belirtilmektedir. Ermenilerin ayrıca, Ermeni patrikhanesinden de yar-
dım dileğinde bulunduğu öne sürülmekteydi26. Ayrıca gazetenin 7000 
rakamı da belgesellikten uzaktadır. 



ErmEnilErE AdApAzArı’ndAn BAkış 125

Adapazarı ve İzmit Ermenilerinin tekrar toplanış yeri, söylemek 
gerekirse “kendilerinin ortaya koyduğu tehcir”in birikim yeri, İstanbul’a 
ulaşmanın kolay ve güvenli olduğu İzmit idi. Patrikhaneye ulaşan bir 
telgraf, bu gazetenin sütununda yer almıştır. 

İzmit zaten ağzına kadar mülteciler ile esasen dolu idi. Sanki, burada 
bulunan 4000 bedbaht kafi değilmiş gibi, Bolu, Düzce ve Adapazarı’ndan 
7000 mülteci daha geldi. Bunlara muavenet için vesait yoktur. Eğer, der-
hal muavenet etmeyecek olursanız, İstanbul’a gelerek sizden beklemek 
hakları olan muaveneti, bizzat talep edeceklerdir27.”

Ermeniler Osmanlı vatandaşları oldukları için yerlerinde kalma-
ları veya mülteci olarak ayrılmaları inisiyatifleri dahilinde idi. Kuva-yı 
Milliye veya TBMM hakimiyet alanındaki Ermenilere herhangi bir 
baskı da mevcut değildi.

Aile veya toplu halde İzmit’ten ve çeşitli merkezlerden İstanbul’a 
ulaşmak isteyenler de görülmekte idi. Talihsizliklere bir de yol kaza-
ları eklenmişti. Bir örnek de şöyledir. Adapazarı Ermenilerinden bir aile 
kendi başlarına yola çıktılar. İzmit’teki izdiham karşısında zorlu da olsa 
kendilerini Karamürsel’e attılar. Bir kayıkçı ile anlaşıp, denize açıldılar. 
İstanbul’a kadar yolculukları gayet güzel geçti. Fakat, Üsküdar önündeki 
Kız Kulesi açıklarına ulaştıklarında, bir gambota çarptılar. Kayık, için-
dekiler ve eşyalar ile denize döküldüler. Çevreden duruma müdahale 
edenler önce Ermeni vatandaşları sonra da eşyalarını kurtarmışlardı28. 

Ekim 1920’de, gazetelerde Ermeniler ile ilgili şu haberler de dikkati 
çekmektedir. 

“Son günlerde İstanbul’a külliyetli miktarda muhacir vürud etmekte 
başlamış olduğundan Muhacirin Müdüriyeti, mütemadiyen boş binalar 
aramakla meşguldür. 14 Ekim 1920 günü dahi İzmit, Adapazarı’nda, 150 
nüfustan çok muhacir gelmiş ve muhtelif mahallelere sevk olunmuştur29. 

Ekim 1920 ortalarında, Ermeniler ve Adapazarı konusu tekrar gaze-
telerde göze çarpmakta idi. İleride, yazılanlar da dikkat çekici olup, 
Ermenilerin oynadıkları rolü dile getirmektedir30: 

“Ermenice gazeteler, bir avuç Ermeni’nin, Milliyetperverlerin 
Adapazarı’na hücumları esnasında büyük bir mukavemet gösterdik-
lerini ve bu suretle Rumların ve Ermenilerin İzmit’e kaçabildiklerini 
yazmaktadırlar. Milliyetperverlere karşı silahlanan bir kısım Çerkes faik 
kuvvet karşısında mukavemet etmemişlerdir. İzmit mültecilerinin ahvali 
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pek kararsızdır. Sefalet son derecedir. Vakt ü zamanıyla mukavemete 
şitab edilmez ise bu kışı perişan bir halde geçireceklerdir”.

Belirtilen Milliyetperverler, Kuva-yı Milliyecilerdir. Adapazarı 
hücumu, askeri gerekçeler ile yapılmıştır. Adapazarı’nda Ermeniler çete 
teşkil ettikleri için silahlı çatışma olmuştur. Kuva-yı Milliye’nin ilke-
lerine göre, çete dışında silahsız Ermenilere zarar vermesi söz konusu 
bile değildir. İzmit’e göçleri ise kendi bilecekleri husustur. Ermeniler, 
İzmit ve İstanbul’da ne yapacaklardı? Oralarda da kendilerini büyük bir 
ilgisizlik bekliyordu. Para ve pulları yoktu ve amansız sefalet ile karşı 
karşıya idiler. Ekim ayı da bitmekte idi. Yağmurların arkasından kara 
kış da gelecekti. Mutlaka bir yerlere başlarını sokmaları gerekiyordu. 
Buna da el uzatan Patrikhane veya İ’tilâf Devletleri değil, yine Göçmen 
Müdürlüğü olmuştur. Sonuç Quo Vadis31 idi. 

İleri’nin konuyla ilgili olarak Ekim 1920 sonuna ait bilgileri de 
şöyledir32: 

“Karşı gazetelerin aldıkları haberlere göre Adapazarı’nda hemen 
hemen ahali kalmamış gibidir. Memurin dahi kasabayı terk etmiştir. 
Hıristiyan ahali İzmit, Sapanca ve İstanbul’a hicret etmiştir. Müslüman 
ahalinin ekserisi ise Anadolu’ya gitmişlerdir. Adapazarı’nda üç kadar 
Abaza ile bir çerkes kabilesi bulunmaktadır. Kemaliler (M. Kemal) ile 
Çerkesler arasında vuku’bulmuş bulunan müsademât birkaç günden 
beri kesilmiştir”33. 

İleri gazetesinin İstanbul – Adapazarı kaynaklı verdiği bilgi de ilgi 
çekicidir. Karşı gazeteler, azınlıkların çıkardıkları yayınlar, Hürriyet ve 
İ’tilaf güdümünde, Kuva-yı Milleye’ye karşıt gazeteler anlamındadır. 
“Adapazarı’nda hemen hemen ahali kalmamıştır” cümlesi bir yakış-
tırmadan ibarettir. Nüfusu oldukça kalabalık bir kasabanın hayalet 
yer olup çıkması da düşünülemez. Evlerine çekilmişler, dükkanlarını 
iş yerlerini geçici süre ile tatil etmişler denilebilirdi. Hadise, 1920 yılı 
sonları ile ilgilidir. Yunan işgalinin ayak sesleri de yaklaşmaktadır. O 
sırada, İzmit Mutasarrıfı İbrahim’dir. İstanbul tarafından kendilerine 
önem verilen bir yöneticidir. İ’tilaf devletleri, İ’tilafçılar, Rumlar ve 
Ermenilerle arası gayet iyidir. Kuva-yı Milliye’nin de baş düşmanıdır. 
Onun garantisi altındaki memurların da Adapazarından ayrılması söz 
konusu olamaz. Eğer, tehlikeyi hissederek görevlerini terk ettiler ise, o 
zaman da durum oldukça vahimdir. Hıristiyan ahaliden kasıt Rumlar ve 
Ermenilerdir. Hali vakti yerinde olanlar, tren yolu ile Sabanca, İzmit ve 
İstanbul’a geçici süre gitmiş oldukları söz konusudur. Kaldı ki, Kuva-yı 
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Milliye aleyhdarı legal olmayan çeteler de çeşitli isimler altında etrafta 
dolaşmakta ve Türklere oldukça zarar vermekte idiler. 

Haziran 1921
Yunanlılar, Mart-Haziran 1921’de İzmit ve Kocaeli’ne hakimdiler. 

Sakarya nehri her iki taraf arasında sınır haline gelmişti. Yunanlıların 
Adapazarı ve İzmit’e girişlerinde, yardımcıları yerli Rum ve Ermeniler 
idi. Kuvvet dengelerinin değiştiğini görür görmez, hemen eski yönetime 
ihanet yolunu seçiyorlar, bunda da tarafsız kalmak istediklerinde ise hem 
güç ve hem de dini baskı altında kalıyorlardı. Yunanlı subaylar da, çete-
leri ve elebaşılarını Türk köyleri üzerine yönlendirerek onlara önemli 
zarar veriyorlardı. Sakarya nehrinin her iki yakası, yeni hayat sahaları 
arayan göçmenlerle dolmuştu. Kuva-yı Milliye’nin Adapazarı’na hakim 
oluşu, 21 Haziran 1921, İzmit’e de 25 Haziran 1921’dir. Ondan önceki 
hafta içinde Rum ve Ermeniler arasında panik başlamış ve “Ermenilerin 
kendilerini zorunlu gördükleri tehcir” başlatılmıştır. 15 Haziran 1921 
tarihli İstanbul gazeteleri yine Kemalîlerin Zaferi’ni haber verirken, 
Ermeni ve Rumların göçlerini de aynı senaryo içinde okuyuculara sunu-
yordu. Patrikhane kaynaklı haberde yazılanlar ise şöyle idi34.

“İzmit’ten Ermeni Patrikhanesine iş’ar olunduğuna göre Yunanlılar 
İzmit’e iltica eden 25.000 kadar Rum’un Yunanistan’a nakline karar 
verdiği gibi, orada bulanan 5000 kadar Ermeni muhacirin dahi bun-
larla beraber Yunanistan’a götürülmesini münasip görmüş, Lakin, 
Ermenilerin Yunanistan’a değil, Trakya’ya isali için Patrikhanece teşeb-
büsat-ı lâzımeye tevessül edilmiştir”.

Yunanlılardan geri alınmasından az önce de, İzmit İskelesi, oldukça 
hareketli günler geçirmiştir. 9 Eylül 1922’deki İzmir örneğinin küçük 
bir manzarası da burada yaşanıyordu. Yunan bandıralı gemiler körfezde 
demirlemiş ve göçmenleri kabul etmeye başlamıştı. İleri gazetesi, yine 
Patrikhane kaynaklı haberinde şunları okuyucularına bildirmekte idi:

“Ermeni ve Rum muhacirlerin nakli için uğraşılıyor. 1600’ü Ermeni 
olmak üzere, Bahçecik’li 1800 muhacir şu anda Tekirdağı’ndaki Eski 
türk Köylerine yerleştirilmiştir. İzmit ve Adapazarı havalisindeki Rum 
ve Ermeni muhacirlerle dolu olarak 28 Haziran 1921 Salı günü Atina, 
Gelli ve Aleksandros vapurları şehrimize (İstanbul) gelmiştir35.” 

Atina, İzmit ve Adapazarı hakimiyetini hakkı ile sürdürememiştir. 
Sonunda, Sangarios ile Bithynia’nın tarihî başkenti ve kendilerine göre 
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de Nikomedia terk edilmiştir. Birçok mezalim ve kıyıcılıktan sonra.. 
Türklere karşı son kartlarını da oynamış olan Atina’nın piyonları yerli 
Rum ve Ermeniler şimdi de hayatta kalabilmek için her yolu dene-
meye kalkışmaktadır. “Muhacir Nakli” başlıca sorun olmuştur. İzmit 
Mutasarrıfı ve Yunan Kuvvetleri Komutanı da ne yapacağını bile-
memektedir. Tersine bir tehcir / yer değiştirme şimdi de uygulanıyor. 
Rum ve Ermeniler yurtlarını bırakıyorlar. Patrikhane, Ermeniseverler, 
misyonlar, kiliseler ve hepsinden önemlisi İngilizlerden, Fransızlardan 
özellikle hami durumundaki Amerikalılardan ses seda yok? Zorunluluk 
olmadığı halde bu tehcir / yer değiştirme işi, yine Yunanlılara kalıyor.

Biraz sonra Adapazarı ve İzmit’i ele geçirecek olan Kuva-yı Milliye 
ise yöreye kurtarıcı olarak gelmektedir. Ermeni ve Rum için de durum 
aynıdır. Devletine isyan eden hain tebaa dışında halka her hangi bir 
zarar dokunmayacaktır. Nitekim, kalan Ermeniler Türk’ün değişmez 
adaletinin kanatları altına girmişlerdir. Ankara’daki TBMM ve hükü-
meti de, bu hususta kararlı ve iyimserdir.


