
Karahisar-ı Şarkî Sancağı’nda XV. - XVII. yüzyıllar arasında yaşamış 
olan Ermeni nüfusunu incelemeye ayırdığımız bu çalışmada önce, san-
cağın incelenilen dönem boyunca geçirdiği idari değişikliklerin üze-
rinde durulması ve sınırlarının çizilmesi ardından da, bölgedeki Ermeni 
varlığının mevcut belgele ve bilgilere dayalı olarak sunulması uygun 
bulunmuştur. Konuya ilişkin mevcut belgele ve bilgilere yeterince eleş-
tirel yaklaşıldığını, konunun hassasiyetine binaen, azami titizliğin gös-
terildiğini, gereken akademik nesnelliğin korunduğunu, öncelikle ifade 
etmek isteriz. 

Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Karahisar-ı Şarkî Sancağı, günü-
müz Türkiye’sindeki Giresun, Gümüşhane ve Sivas illerinde yer alan bazı 
ilçelere tekabül etmektedir: Giresun İlinden Alucara, Şebinkarahisar, 
Çamoluk (eski Mindeval); Gümüşhane İlinden Şiran ve Sivas İlinden 
Koyluhisar, Ortakent (eski Sisorta), Suşehri, Akıncılar (eski Ezbider), 
Gökçekent (eski Naiblü) ve Gölova (eski Ağvanis) bölgeye dahil olmuş-
tur. Bu durum, incelenilen dönem boyunca devamlılık arz etmektedir. 
Dahası, bu dönemdeki mülkî taksimat, imparatorluk çapında düzenle-
melerin yapıldığı XIX. yüzyıla kadar değişime uğramadan devam etmiş-
tir. XIX. yüzyıla gelindiğinde, bölge tamamen farklı bir idarî yapıya göre 
düzenlenmiştir.1

Bölgenin 1476’da fethinin ardından yapılan 1485 tarihli ilk tah-
riri (nüfus ve vergi sayım ve kayıt işlemi), ardından 1520, 1547, 1569 
ve 1613 tarihlerinde yapılan tahrirler ve 1643 yılında yapılan Avarız 
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Tahriri neticesinde kaydedilen veriler bize, bölgede yapılan idarî düzen-
lemelere ve bölgenin iskan ve nüfus yapısına dair başka hiçbir kaynakta 
bulamayacağımız önemli bilgiler sunmaktadır. Bölgenin nüfusuna, bu 
esnada Ermeni nüfusuna dair aşağıda yapılacak değerlendirmelerde bu 
tahrirler esas alınacaktır. Burada hemen belirtelim ki, bahsedilen tahrir 
defterlerinde Ermeni nüfusa yönelik doğrudan veriler oldukça sınırlıdır. 
Aşağıda bahsedeceğimiz, sadece bir kayıtta doğrudan bahis söz konu-
sudur. Diğer yandan, şehirlerde ve büyük gruplar halinde yaşayan gayri-
müslim nüfus, tahrir defterlerinde cemaat adı altında, örneğin Cemaat-i 
Yahudiyan, Cemaat-i Rumiyân gibi, kaydedilmesine rağmen, Karahisar-ı 
Şarki Sancağı’nda yaşayan gayrimüslim nüfus, büyük kaza merkezle-
rinde ve büyük köylerde Cemaat-i Zımmiyân veya Cemaat-i Gebrân adı 
altına topluca kaydedilmiştir. Bu tarz kayıt sebebiyle, bölgede yaşayan 
gayrimüslimler arasında etnik bir ayrımda bulunmak çok zordur. zim-
miyân/gebrân kaydı altında yer alan veya doğrudan isimleri kaydedi-
len gayrimüslimlerin isimlerine göre etnik durumlarını belirlemek, 
bir isim birden fazla etnik grup tarafından kullanıldığı için mümkün 
olmamakta, böyle bir çalışma da büyük ölçüde yanıltıcı olmaktadır. XV- 
XVII. yüzyıla dair elimizdeki kaynakların gayrimüslimlere dair toptan 
değerlendirme yapması, bunun daha detaylı biçimde analiz edileme-
mesi sebebiyle, bölgede yaşayan Ermenilere dair bilgiler, birkaç istisna 
dışında, bölgenin gayrimüslim nüfusuna yönelik değerlendirmelerden 
çıkarsama yoluyla elde edilecektir. 

Bölgedeki gayrimüslimlerin etnik-dini durumları, defterlerde 
buna dair bir kayıt bulunmaması sebebiyle problemli haldedir. 
Gayrimüslimlerin etnik durumları, adları yoluyla tespit edilmeye çalı-
şıldığında, yanlış sonuca varma ihtimali yüksek olmaktadır. Çünkü, 
isimlerin çoğu, farklı etnik kökene sahip insanlar tarafından müştere-
ken kullanılmaktadır. Pek çok gayrimüslimin Türk adları aldığı da bir 
hakikattir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bunun örneklerine rastlan-
maktadır.2 Yine de elimizde, bölgenin gayrimüslimlerinin etnik durumu 
hakkında fikir verecek bazı bilgiler mevcuttur. Karahisar Bölgesindeki 
şap madeninin Bizans döneminden beri, mahalli Rumlar tarafından 
işletildiği bilinmektedir.3 IX. yüzyıldan önce ise, Karahisar civarında 
Ermeni Paulicianlar yaşamışlardır. Bu bilgiler, bölgedeki gayrimüslim-
lerin Rum ve Ermenilerden oluştuğuna dair bilgi vermektedir.

Konuya dair yapılacak ilk değerlendirmede, bölgeye ilişkin kaynaklar-
dan edindiğimiz bilgiye göre, bölgede yaşayan gayrimüslimlerin büyük 
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ölçüde Rumlardan, daha az ölçüde ise Ermenilerden oluştuğu söylene-
bilir. Diğer bir ifadeyle, bölgedeki Rum nüfus Ermeni nüfusundan daha 
az miktardadır. Bölgede Ermenilerin varlığına dair ilk bahis, IX. yüzyıl-
dan önceye aittir. Bu dönemde Karahisar civarında Ermeni Paulicianlar 
yaşamışlardır. Hıristiyanlığın gayri sahih bir mezhebine dahil olan 
Paulician adıyla anılan bu Ermeniler, müstahkem bir mevkide bulunan 
ve erişilmesi zor bir konumda olan Karahisar kalesi ve civarını kendi-
lerine yerleşim yeri olarak seçmişlerdir. Ancak, Bizans Devleti onları 
sürekli olarak takip ederek cezalandırmıştır.4 Sürekli takip ve ceza-
landırmanın sonucunda, bu isyankâr Ermenilerin akıbeti, hiçbir nesil 
bırakmadan kaybolup gitmek olmuştur.5 Ancak bu, bölgedeki Ermeni 
varlığının sonu olmamıştır. Bölgenin Osmanlılar tarafından 1478’de ele 
geçirilmesinden hemen önce, bir Ermeni köyünün varlığına dair atıfta 
bulunulmaktadır.6 Aşıkpaşazade’de geçen bu atıfta köyün ismi zikredil-
mediği için, Osmanlı döneminde yapılan 1485 tarihli ilk tahrirde takip 
etmek mümkün olmamıştır. 

1485’de, bölgenin genel kırsal nüfusunun % 25.6’sını gayrimüslimler 
oluşturmaktadır. 1520’lerde bu oran, % 30.4’e yükselmiştir. Üçüncü tah-
ririn düzenlendiği 1547 dönemine gelinceye kadar, nüfusları hem sayı, 
hem de oran olarak artarak % 33.8’e ulaşmıştır. Son dönemde, 1569’da 
ise, % 48.8 ile bölgedeki Müslüman nüfusla neredeyse eşit duruma gel-
mişlerdir. Gayrimüslim nüfustaki bu artışın, bölgedeki Ermeni nüfusta 
da benzeri oranda meydana geldiği, gayrimüslim nüfusunun her tah-
rirde ikiye katlandığı 16. yüzyılda, Ermeni nüfusun da ikiye katlandığı 
tahmin edilebilir. 

Gayrimüslim nüfusta gözlemlenen bu hızlı artış, bölgeye dışarıdan 
göç olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Tahrir Defterlerinde, 
göç veya sürgüne dair bir delile rastlanmamıştır. Diğer yandan artış, 
sadece doğal nüfus artışına bağlanamayacak kadar fazladır. Nüfus artış 
oranının, gayrimüslim nüfusta, Müslüman nüfustan daha hızlı gerçek-
leştiği görülmektedir. Dönemin başında, 1485’de, Müslümanlar toplam 
nüfusun % 74.4’ünü oluştururken, dönemin sonunda 1569’da % 51.2’ya 
inmişlerdir. Gayrimüslim nüfusta görülen bu alışılmamış artış, bölge-
deki Ermeni nüfusunun da atışı olarak değerlendirilebilir.

1569 tarihli Tapu Tahri Defteri, TT 478’de (s. 40) “Hashây-ı 
Hüdavendigar halledeallahu mülkehu, Cizye-i Murahhasa-i Gebran-ı 
Karahisar-ı Şarkî” adı altında bir vergi kaydı mevcuttur. Hane 
başına 2 akçe olan bu verginin yekûnu 10.000 akçedir. Murahhasa, 



PROF. DR. FATMA ACUN4

Ermenilerinin dini liderleri için kullanılan bir terimdir.7 Bahsedilen 
vergiyi ödeyen şahısların Ermeni olması ihtimalini artıran bu durum, 
bölgedeki nüfuslarının da 5.000 hane olarak belirlenmesini mümkün 
kılmaktadır. Bu miktarda nüfus ile Ermeniler 1569 tarihinde, bölge-
deki Gayrimüslimlerin yaklaşık 1/3’nü oluşturmaktadır (bu tarihte 
toplam Gayrimüslim nüfus 16.981 hanedir. Bkz. Tablo). Daha önceki 
defterlerde, bölgede Ermeni varlığına atıfta bulunan, ne yukarıdaki 
gibi bir vergi türü, ne de başka bir delile rastlanmıştır. Bu durumu iki 
şekilde açıklamak mümkündür: ilki, 1569’dan önce bölgede Ermeniler 
yaşamıyorlardı, ki bu mümkün değildir. İkincisi, Ermeni nüfusu vardı, 
fakat daha önce bu ad altında vergilendirilmemişti, yani adı geçen vergi 
yeni konulmuştu. Sonuç olarak, XVI. yüzyılın ikinci yarısında bölgede 
Ermeni nüfusunun varlığından ve nüfuslarının gayrimüslim nüfusun 
üçte birini oluşturduğundan kesin olarak bahsedilebilir. Yukarıda belir-
tilen vergi haricinde, TT 478’in başka bir kısmında Ermenilere atıf 
görülmemiştir. Bu nedenle, Ermenilerin iskan ettiği köyleri tespit etmek 
mümkün olmamıştır.

Müslim ve Gayrimüslim nüfusun miktarları (hane ve yüzde olarak)
Tarih Müslüman (Sayı %) Gayrimüslim (Sayı %) Toplam

1485 2.322 – 74.4  803 – 25.6 3.125

1520 3.840 – 69.6 1.678 – 30.4 5.518

1547 9.050 – 66.2 4.627– 33.8 13.677

1569 18.171 – 51.6 16.981– 48.4 35.152

1613 7.673 – 80.3 1.890 – 19.7 9.563

1643 4.267 – 70.8 1.764 – 29.2 6.031

Bölgenin Gayrimüslim nüfusu hakkında belirtilmesi gereken diğer 
bir nokta da, kalabalık kitleler halinde birarada yaşamakta olmalarıdır. 
Bölgedeki büyük köylerin çoğu, tamamıyla Gayrimüslimler tarafın-
dan yerleşilmiştir. Gayrimüslim-Müslim karışık köylerin düşük sayıda 
olmasında da gözlendiği gibi, ayrı yaşamanın belirgin bir hayat tarzı 
olduğu söylenebilir. Karahisar’daki gayrimüslimlerin yerleşim modeli, 
İmparatorluğun diğer bölgelerindeki gayrimüslimlerin yerleşim model-
lerine benzemektedir.8 Buradan, bölgedeki Ermenilerin de, toplu halde 
ve büyük iskan birimlerde yaşadığı tahmin edilebilir.

İncelenilen dönem boyunca, bölgede geniş çaplı bir İslamlaşma 
olayının gerçekleştiğine dair defterlerde bir delile rastlanmamaktadır. 
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İhtidanın belirtisi olarak kabul edilen “Abdullah” baba adı ve şahıs isim-
lerinin üzerine yazılan ve bir başka ihtida işareti olan “Müslümân-ı nev” 
terimi çok az miktarda görülmektedir. Dolayısıyla, bölgedeki gayrimüs-
limler, bu kapsamda da Ermeniler arasında bahsedilen dönemde ihtida 
olduğuna dair elimizde yeterli delil bulunmamaktadır.

1643 tarihinde bölgenin etnik-dinî manzarasına gelince; bu konuda 
dikkati çeken ilk husus, gayrimüslimlerin XV-XVI. yüzyıldaki gibi 
toplu halde ve büyük kitleler halinde yerleşmiş olmalarının aksine, 
XVII. yüzyıl da bölgenin genelinde yaygın olarak yerleşmiş olmaları-
dır. Bu durumun bölgedeki Ermeniler için de geçerli olduğu tahmin 
edilebilir. Benzer şekilde, bölgedeki tüm gayrimüslimler “Hanehây-ı 
Reayây-ı Zımmiyân” başlığı altında kaydedilmiştir. Bu tarz kayıt sebe-
biyle, bölgede yaşamakta olan gayrimüslimleri etnik durumlarına göre, 
Rum, Ermeni vb. ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bunun yerine, 
yapılan değerlendirmelerin, bölgede yaşamakta olduğu bilinen her bir 
etnik grup için geçerli olduğu tahmininde bulunulacaktır. 

Yukarıda Tablo 1’de görüldüğü üzere, 1612 ve 1643’de hem Müslüman, 
hem de gayrimüslim nüfusta dramatik sayılabilecek azalmalar kaydedil-
miştir. XVII. yüzyılın başında, 1613 yılında, bir önceki dönemin % 48.4, 
yarısından daha azına % 19.7 inen gayrimüslim nüfus, 1643 yılında ise 
ufak bir azalma ile yaklaşık aynı kalmıştır. Fakat, Müslümanlara göre 
düşüşleri daha az olduğu için, dönemin genel nüfusu içindeki oranları 
yüksek (529.2) görünmektedir. Bölge nüfusunun genelinde de görülen 
ve uzun dönemde bakıldığında bir düşme eğilimi gösteren bu durum, 
bölgenin incelenilen dönemdeki sosyal ve ekonomik şartlarıyla ilgilidir. 
Bahsedilen nüfus azalmasının, bölgede yaşamakta olan Ermeniler için 
de geçerli olduğu tahmin edilebilir. 

XV ve XVI. yüzyıllara ait tahrir defterlerine ve XVII. yüzyıla ait, tah-
rir ve avarız defterlerinde Karahisar-ı Şarkî sancağında Ermeni nüfusu-
nun varlığına dair yaptığımız çalışmanın neticesi, bölgede bir Ermeni 
nüfusunun mevcudiyetidir. Bu mevcudiyetin sınırlarını belirlemek ve 
sayılarını kesin olarak tespit etmek, yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
ilgili defterlerdeki kayıtların genel kategoriler halinde tutulması sebe-
biyle mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla, genel mahiyetteki veriler 
üzerinde yapılan tespitler, her bir etnik grup için, bu arada Ermeniler 
için de geçerli olarak kabul edilmiştir. Gayrimüslim nüfusun XV ve 
XVI. yüzyıllarda topluca ve kalabalık kitleler halinde yaşarken, XVII. 
yüzyılda, bölgenin geneline dağılmış halde yaşamaları; XV ve XVI. 
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yüzyıllarda nüfusları daha yüksek miktarda iken, XVII. yüzyılda dra-
matik düşüşe uğraması bu tespitlerdendir. Bu tespitler. Hem bölgede, 
hem de Anadolu genelinde bahsedilen yüzyıllarda meydana gelen sos-
yal ve ekonomik gelişmelerle ilgili olup, onlarla uygun biçimde cereyan 
etmiştir.


