
Tanin Gazetesinden Ahmet Şerif Bey, Bolu Sancağı’ndaki Düzce’ye 
geldiğinde, bu kasabayı ve köylerini meydana getiren göçmenlerden 
bahseder. Bu arada, Ermenilerden de söz ederek, İcâdiye Mahallesi’nin 
de kuruluşuna dikkati çekmektedir. Onun bu konuda kaleme Aldıkları 
şöyledir:1

“Düzce’de yeni yeleşmeye çalışıyorlar. Ticarette iyi bir yerleri bulun-
duğu gibi, bunu ilerletmek için çok çalıştıkları görülüyor. Merkez kazayı 
gösteren cedvelde bir rakamları ile dolan İcâdiye Mahallesi, Ermeniler 
tarafından yeni yapılmaktadır. Mahalle, henüz yapılmamış ise de 
bugünkü temel ve esastan kasabanın en bayındır ve ileri yeri olacağı 
anlaşılıyor.

Gerçekten, yapılan binalar, düzenli ve iyidir. Bu bitmemiş binalar ara-
sında en güzellerini okul ve otel gibi kuruluşların meydana getirdiğini 
söylemeye bilmem ki gerek var mıdır? Şunu pek samimiyetle temenni 
ederiz ki, bu örnek, yüzlerce senedir burada yaşayanlar için gereken 
örnek olsun”.

Ahmed Şerif Bey’in Ermeniler için intibaları Bolu’da bulunduğu 21 
Kasım 1913’de yazılmıştır. İcâdiye Mahallesi’nin oluşumunu hazırlayan 
ise Portakalyan Agob Efendi’dir. Bir yıl öncesinde hükümed nezdinde 
başvurusu olmuş ve izin istemiştir.

Ermeniler, ilk çağda, Aras boylarında göze çarpan topluluktur. Bu 
nedenle, yöreye ve çevresine Armenia denilmiştir. Armenia’nın sakinleri 
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ise büyük karışım hareketleri nedeni ile Armenien yani ermeni diye 
isimlendirilmiştir. Tarihi gerçeklerden ziyade mitolojik verilere göre, 
Ağrı Dağı ile ilgili Haylar, Aras boyunda göze çarptılar. Hay oğullarının 
oturduğu bölgeye de bu sebeple Hayasdan denildi. Hay topluluğu, ostan/
istan ise yeri işaret etmektedir. Böylece Hayasdan coğrafi bölgesi ortaya 
çıkmıştır. IV. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul ettiler. Aydınlatıcı Grigor, 
bu bakımdan ilk aziz olarak kabul edilmektedir. Romalılar, Sasaniler, 
Bizanslılar, Araplar, XI. yüzyılda da Türkler Armenia’da hâkimiyet kur-
dular. Osmanlı yönetimine geçişi Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında oldu. XVII. yüzyılda ise düzenin bozulması üze-
rine bazı Ermeniler batıya göç ettiler. Büyük şehirlerde koloniler mey-
dana getirdiler. Nâdir Şâh ve Rus harbleri nedeni ile çok sayıda ermeni 
bu yer değiştirme hareketlerini devam ettirdiler. İstanbul’da Bursa’da ve 
İzmit’deki iskâna paralel olarak, Ermeşe’de de önemli oluşumlar mey-
dana geldi2. Ermenilerin Armaş dedikleri Ermeşe, II. Mahmud zama-
nında bile önemli hac/ziyaret yeri idi. Tanzimat ve ıslahat hareketlerinde 
diğer azınlıklar gibi Ermeniler de bazı haklar elde ettiler. Tebâ’a-ı şahâ-
neden olarak, serbestçe ve izin almak şartı ile Bolu’da yerleştiler. Gerçi, 
tüccar olarak Gerede ve Boludaki bazı Ermeniler kaynaklara geçmiştir. 
Ama I.Abdülmecid zamanında, Ilıca yolu üzerinde bir mahalle mey-
dana getirdiler. Bolu’daki sosyal ve ticari hayatın bir uzvu haline geldiler.

Ermeniler, ticari amaçlarla Erzurum-Erzincan-Tokat ve Bolu üze-
rinden İstanbul’a mal taşıyorlardı. Kervanlardan biri şakilerin baskınına 
uğramış ve bazı Ermeniler yaralanmıştır. Böylece, ilk defa Osmanlı bel-
gelerine ermeni olayı geçmiş olmaktadır. 30 Mayıs 1723 tarihli belgede 
Düzce-Ermeni ilişkisi şu şekilde dile getirilmektedir;3 

“Hendek ile Düzce arasında Eğri Dere’de, beş kişi yaya haydudlar 
Erzincan tarafına giden Ermenilerin üzerlerine inip, biri öldürülüp, 
dördünün de hayatta olup olmadıkları bilinmemektedir. Yaralı olanlar 
ise Hendek ve Düzce’ye sığınmışlardır.”

Düzce’de, Ermenilerin yerleşik hayata geçmeden önce de ticari 
amaçlarla bulundukları görülmektedir. Eğinli olup, gezgincilik sûreti ile 
köylerde malifatura/manifaturacılık yapan Eğin asıllı Serkiz’in kardeşi 
Melkon, at sırtında dolaşmakta idi. Mal değişimlerini para ve çoğu defa 
köy ürünleri ile yapmakta idi(1892)4.

II. Meşrutiyet sonrası Düzce’de, 1912’de Ermeni yerleşmesi gözlen-
miştir. Portakalyan Agob bunun önderi sayılmaktadır. Akpınar köyü 
ile Çay arasındaki arazide, ilk defa mahalle teşekkülü için hükümet 
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nezdinde atılımları olmuştur. Bu nedenle, kaymakam, mutasarrıflık, 
Dahiliye Nezâreti ve Sadrazamlık arasında yazışmaları olmuştur5.

Belge: I
Dahiliye Nezâret-i Celilesine
Devletlü Efendim Hazretleri
Düzce Kazasının Akpınar Karyesinde, Tebaa-ı Devlet-i Âliyye’den 

Portakalyan Agop Efendi’nin altı kıt’a sened-i hakaniye ile mutasar-
rıf olduğu arazi-i mirîyeden seksensekiz atik dönüm malûmü’l-hudûd 
arazide münasib mahallerinde mekteb ve karakol mahalleleri tef-
rik olunmak ve ikrâz vuku’unda kıymetlerine göre şukka… bedelât-ı 
öşriyye takdir ve tahsis kılınmak üzere şimdilik sâlifü’l-zikr altı kat’a 
senede muharrer bedelât-ı ferağıyyelerinde mecmû’u üzerinden binde 
ve kesrinde otuz para hesabı ile bedel-i öşr-i senevi tahsis olunduk-
tan sonra arsaya tahvili ile mahalle teşkili hususunda Defter-i Hakâni 
Nezâret-i Âliyesinde iş’arı üzerine, Şûray-ı Devlet kararı ile bâlâ taf-
silât-ı İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Padişah-şeref müteâllik buyurularak 
davâ-ı müteallikeyn tebligat icra kılınmakla, Nezâret-i Celilelerinden 
Bolu Mutasarrıflığına tebligat icrasında himmet buyurulması siyâkında 
tezkire-i senaver terkim kılındı Efendim… II. Teşrin-i Sâni 1326: 22 
Şabanü’l-Fâhire 1328 

Belge: II
Dahiliye Nezâreti Muhaberat-ı Umûmiyye Dairesi
Evrak numarası: 1882 Müseveddi: Bolu Kaleme Vürûdu: 14
Tarih-i Tesvîd: 14 Teşrin-i Sâni 1326
Düzce Kazası’nın Akpınar Karyesinde, Tebâ’a-ı Devlet-i Âliyye’den 

Portakalyan Agob Efendi’ye altı kıt’a sened-i hakanî ile mutasarrıf 
olduğu arazi-i mîriyyeden seksensekiz atik dönüm malûmü’l-hûdud 
arazide münâsib mahallerinde Mekteb ve karakol mahalleri tefrik olun-
mak ve ikrâz vuku’unda kıymetlerine göre şukka şukka bedelât-ı öşriyye 
takdir ve tahsis kılınmak üzere şimdilik salifü’l-zikr altı kıt’a senedli 
muharrer bedelât-ı fırançelerinin mecmu’u üzerinde binde ve kesrinde 
otuz para hesabı ile bedel-i öşr senevi tahsis olunduktan sonra arsaya 
tahvili ile mahalle teşkili hususuna defter-i hakâni nezâret-i Celîlesinde 
iş’arı evrâdınca Şura-ı Devlet kararı ile bi’l-istizan İrâde-i Seniyye 
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Cenâb-ı Pâdişahî şeref-müteallik buyurularak devâ’i-i müteallikiyle 
tebligat icra kılındığı ba-tezkireye iş’âr buyurulmak üzere oraca icraı…

Belge: III
Dahiliye Nezâreti Muharebat-ı Umûmiye Dairesi
Düzce Kazası’nda mukim tebâ’a-ı Devlet-i Âliyye’den Portakalyan 

Agob Efendi’nin, kaza-ı mezkûrde Akpınar karyesinde mukarren Hacı 
Aliler toprağında mutasarrıf olduğu araziye hâne inşâası ile teşkil ede-
ceği mahalle Bolu Mutasarrıflığından vârid olan mazbata-ı melfûfatı 
ile beraber savb-ı âlilerine tisyâr kılınmış olmağla, mahallerine nazaran 
iktizasında ibkâ’da…

Akpınar Karyesinde teşkil edilecek mahalle hakkında…
Hakkında mahallince… ve beyân edilen ir’azat ve mahzûratın elyevm 

vârid ve bâki olup olmayacağı Nezâret-i Celilelerince istifâr buyurul-
muş… icra kılınan tahsisat neticesini ve zân mu’ameleyi hâvi….

Belge: IV
Dahiliye Nezâreti Muhaberat-ı Umûmiye Dairesi
Akpınar Karyesinde teşkil edilecek Mahalle hakkında; Düzce 

Kazasında makim Tebâ’a-ı Devlet-i Âliyye’den Portakalyan Agob 
Efendi’nin Akpınar Karyesinden mukarren Hacı Aliler toprağında 
mutasarrıf bulunduğu arazide hâneler inşasıyla teşkil edeceği mahalle 
hakkında icrâ kılınan tahkikat neticesini hâvi Bolu Mutasarrıflığından 
vârid olup Defter-i Hakanî Nezâret-i Celilesine gönderilmiş mazbata 
ve malûmatı üzerine mahal-i mezkûrde arsaya tahvili ale’l-usûl mezu-
niyet itâsı için bu babdaki evrakın huzur-ı…takdim edildiğine dair 
Nezâret-i Müşârünleyhden alınan tezkire cevabına leffen takdim kılın-
dığından icra-ı icâbı…

İstanbul, Portakalyan Agob Efendi’ye bir mahalle teşkili için gere-
ken izni verdi. 1913’de, Tanin Gazetesi muhabiri Ahmed Şerif Bey, 
Düzce’den Bolu’ya giderken, Bolu Caddesi üzerindeki ve yakınındaki 
inşaatı görmüştür. Yeni meydana getirilen mahalleye “İcâdiye” adı veril-
miştir. Ancak, Türkler arasında “Ermeni Mahallesi” denilmiştir.

İcâdiye’de, Ermeni cemaati tarafından idare edilen, erkeklere mah-
sus, beş dershaneli ve kırkyedi öğrencisi olan okul hemen faaliyete 
geçirilmiştir.
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Buranın güvenliği için de karakol, misafirlerin kalacağı otel de hemen 
inşâ edilerek, sosyal hayata kazandırılmıştır. Karakolun askerleri Osmanlı 
idi. İcâdiye Mahallesi, büyük harbden önce Düzce’nin en modern yöresi 
idi. Tarlalar ve bahçeler içindeki evler de batı tarzında göze çarpıyordu. 
Güneyinden akmakta olan Asar Suyu’ndan alınan kanallarla sulaması 
da yapılmakta idi. Cedidiye Mahallesinde oturmakta olun Bahçeköylü 
Bekir Efendi6, çocukluk çağında, Değirmen başı-Darıcı Köyünün yolu-
nun oradan geçtiğini belirtmektedir. Ona göre, İcâdiye Mahallesi, çok 
bakımlı, fırını ve kilisesi olan kalabalık ermeninin bulunduğu yerleşme 
yeriydi. Sabahleyin, ermeni kadınlar ellerini göğüsleri üzerinde bağlaya-
rak, güneşe karşı durarak dua etmekte idiler.
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Ermeni Mahallesi için maddi ve manevi imkânlarını kullanan 
Agob Efendi, Portakalyan ailesine mensuptu. Osmanlı kayıtlarına 
göre Belediye Tabibi Agob Efendi isminde birinden bahsedilmektedir. 
Acaba bu Agob, o mudur? Bu husus hâlâ karanlık kalmaktadır. Ceride-i 
Adliye’ye göre Düzce Kazasında Cedidiye Mahallesinde oturan Agob, 
aslında Portakal oğullarındandır. Misak ve Bedros gibi aynı ailedendir. 
Bu şahısların anneleri hacı olan Takok Hanımdır. Bu kadın, Bakraz 
Köyü’nden Dede Bekir oğlu Mestan Ağa’ya, Banka için kefil olmuştur. 
Hacı Takok Hanım’ım, Şerefiye Mahallesi ile çarşıda iki dükkanı vardı. 
Bir kahvehânenin de sahibi olduğu kaydedilmektedir7.

Osmanlı-Rus Savaşı’nın 1914 sonlarında başlaması ile birlikte 
Ermenilerin taraf değiştirmesi üzerine daha önceki normal hayatta 
değişiklikler meydana getirdi. Ermenilere karşı Müslümanların aleyhte 
tavır takındıkları görüldü. Taşnak ve Hınçak gibi ermeni komiteleri-
nin yer yer ayaklanma ve orduyu arkadan vurma teşebbüsleri üzerine, 
Hükümet Tehcir Kanunu’nu uygulamaya başladı. Bolu ve Adapazarı 
gibi yerlerde olduğu gibi Düzce’deki “tehlikeli ve zararlı görülenler” 
göçe tabi tutuldu8. Düzce, İcâdiyedeki bir kısım ermeni de 1915 yılı baş-
larında önce Adapazarına sonra tren ile Anadolu içlerine yollandı. Bu 
iş için Mutasarrıflıkta Mutasarrıf, kazada ise kaymakan görevlendirildi. 
Göç işlerini ise İttihad ve Terakki Cemiyeti Kâtib-i Mes’ulleri yoluna 
koydu. Bazı istenmeyen hâdiseler de meydana geldi. Başıbozuk çeteler 
ile Ermeniler arasında çatışmalarda ölenler oldu. Düzce’deki Ermeni 
mahallesi epeyce ıssız hâle geldi. Hükümet, Kaymakamlık marifeti ile 
Ermenilerin terk ettikleri mallarını emniyet altına aldı. Düzce Emvâl-i 
Metrukesi resmi kayıd altına alındı. Bazı Ermeniler ise mallarını 
Türklere emanet ederlerken, diğerleri de hemen satışlarını yaptılar. Bir 
Türk ile Ermeni arasında geçen konuşma enteresandır. “Bir ermeni 
dükkânının anahtarını getirdi. Gelirsem, geriye verirsin. Şayet dönmek 
mümkün olmaz ise, senin olsun, dedi. Babam, “daha önce neden ver-
medin. Şimdi, sıkışınca mı veriyorsun? Dedi. Haram şey yemem. Bu 
nedenle kabul etmiyorum.”

Mondos Mütarekesi sonrası, Ermenilerin serbestçe Düzce’ye dön-
dükleri gözlendi. Eski mallarına tekrar sahip oldular. Ama, İcâdiye 
Mahallesi kuruluşundan sonraki canlılığını bir daha kazanamadı. 
1919 ve 1920’de, Bolu ve Düzce Ermeni Hâdiseleri için de sorumlu-
lar İstanbul’da mahkemeye sevk edildiler. Her iki Midhat’lar, yani Dr. 
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Midhat Altıok ve Mithat Akif (Türkoğlu Gazetesi sahibi) Divân-ı 
Harb-i Örfi’de sorgulandılar9.

Diğer soruşturmalar gibi Bolu ve Düzce olayları da gündemini 
korudu. İleri Gazetesi, Midhat Beylerin soruşturmasına kısa da olsa 
sütunlarına yer verdiler. Bolu’da Tahkikat başlığı altında şunlar ifade 
edilmiştir;

“Seferberlik esnasında meydana gelen göçürülmeden faydalanan 
veya fesad-ı ihtilâliye ile irtikab olunan ta’addiyat ve tecâvüzata ait cera-
imde aslen ve fer’an zi-Medhal olanlar hakkında tahkikat ve takibat-ı 
seri’a icrasını teminen teşkil olunan Hey’et-i Tahkikiye menatıkından 
Kastamonu Vilayeti ile Bolu Sancağı menatıkına memur Hey’et-i 
Tahkikiye müstantıklığına Musul Vilayeti İstinaf Mahkemesi eski 
üyelerinden, Dersaadet Divân-ı Harb-i Örfiyesinden Ohannes Zeki 
Efendi tayin olunmuştur.”

İleri Gazetesi, Haziran 1919’daki haberinde de Bolu-Ermeni olayını 
gündemine getirmiştir. Midhat Bey’in sorgulanmasına yer verilmiştir. 
Bu soruşturmada Midhat Bey’in söyledikleri aynen nakledilerek “İttihad 
ve Terakki’ye İnkılabı müteakib İstanbul’da katıldım. 1917’de Bursa’ya 
tayin olundum. Tehcir’de orada idim. Bursa’dan evvel de Bolu Katib-i 
Mes’ulü idim. Teceddüd Fırkasının Beyannamesinin içtihad-ı siyasi-
yeme muvafık geldiği için son zamanda şahsen katıldım” denilmiştir.

29 Haziran 1919 tarihli ileride de Mithat Bey’in ifadesine temas 
edilerek “Bolu’da tehcir olmadı. Hiçbir yolsuzluk meydana gelmedi ve 
Bolu’ya tehciren de kimse gelmedi.” Bolu’da sadece, beş hane Hükümetin 
gördüğü lüzum üzerine civar köylerde iskân ettirildi. Bolu’da benim teh-
cir yaptırdığım iftiradan başka bir şey değildir.

Bundan başka Meclis-i Meb’ûsan-ı Osmâni-1336’da yer alan mah-
keme kararında da Midhat Bey hakkında bazı bilgilere rastlanmaktadır.

“Sabık Bolu ve lâhik Bursa Kâtib-i Mes’ulü Dr. Midhat Beyin Bolu 
Kâtib-i Mes’ûlü bulunduğu sırada Ermeni nüfusunun katline mebni 
Hükümetçe tehcirden istisna edildikleri halde, imâl-i nüfuz ederek ahâ-
liye “Ermenileri istemeyiz” diye miting yaptırdığı ve Bolu Mutasarrıfı 
vekili Ali İlmî Bey’in tehcire muhalefeti üzerine mumaileyh azl edil-
diği ve Bolu Mutasarrıflığının tezkiresinde resmen iş’ar olunduğu üzere 
Düzce’ye gittiği, bu sûretle tehciri ve bi’l-netice fecayi-i tehcireyi teshil 
eylediği ve Bursa’da bulunduğu hengâmda dahi eşraf-ı beldeden bazıla-
rın tesir ettiği…”
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Dr. Midhat Bey, tedavi gördüğü Gümüşsuyu Hastahanesinden arka-
daşlarının yardımı ile kaçabildi. Mithat Akif ise Malta’ya sürüldü. 1921 
yılına kadar orada mevkuf tutuldu.

İttihad ve Terakki’nin nüfuz kaybı üzerine Bolu’daki gibi Düzce’deki 
Hürriyet ve İ’tilâfçılar, İttihadcıların rakibi durumuna geçtiler. Onları 
ermeni tehciri ve emvâl-i metrûkesi konusunda karalamaya başladılar.

Yukarıda temas edildiği gibi Düzce Ermenilerinden geri dönenler 
oldu. Bunlar, 1920 ve 1921’de, ayaklanma ve Yunan ilerleyişi sırasında 
Ankara’ya karşı tavır takındılar. 1921 yılı sonlarına ait gazete habe-
ine göre, Düzce Ermenilerinin, Ankara’ya muhalif olanlarının başarı-
sızlıkla karşı karşıya kaldıkları ve kaçmak zorunda bırakıldıkları göze 
çarpmaktadır10.

Adapazarı Ermenilerinden Dr. Serkis de ayaklanma sırasında 
Padişahcılar ile işbirliği yapmıştır. Sonunda tutuklanarak, muhakeme 
sonunda, Düzce’de idam edilmiştir11.

Cumhuriyetin ilânı ile Ermenilerden bazıları yine Düzce’ye döndüler. 
Cumhuriyet vatandaşı olarak hayatları boyunca hürriyet içinde yaşadı-
lar. Bazıları da kendi istekleri ile İstanbul’a göç ettiler. Fransa, İngiltere, 
A.B.D.’ne göç eden Düzceli Ermeniler mevcuttu. Adazarlı Mıgırdıç 
Şellefyan, Düzce ile 1836’ya kadar ilişkisini sürdüren Ermeniler arasın-
dadır. Asarsuyu boyunda, Mezarlık yolu üzerindeki kereste fabrikası bir 
kaza eseri yanmıştı12.
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Düzce – İcâdiye Ermeni Mahallesi


