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Ermeni Meselesi’ne Kısa Bir Bakış
Şark Meselesi veya Doğu Sorunu olarak adlandırılan, Türkleri 

önce Balkanlardan daha sonra da Anadolu’dan çıkarmayı amaç edinen 
politika, XVIII. yüzyıl sonu ve XIX. yüzyıl başlarından itibaren çok 
yönlü olarak Avrupa devletleri tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 
Hıristiyan Avrupa milletlerinin Müslüman Şark milletlerini iktisadi 
ve siyasi nüfuzları altına almak amacıyla yürüttükleri politika olarak da 
tanımlanan Şark Meselesi, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını ve tak-
simatını içerdiğinden XIX. yüzyıldan itibaren Avrupa diplomasisinin 
en önemli konusu haline gelmiştir1. Bu özelliği ile Şark Meselesi bir 
Avrupa meselesidir. Avrupa devletleri bu itilaflı meselelere daima kendi 
menfaatlerine ve hırslarına göre müdahale etmişlerdir. Bu hırsları hiçbir 
zaman sönmemiştir2. Ermeni meselesi ise sömürgeci Avrupa devletle-
rinin Osmanlı Devleti’ne karşı uygulamak istedikleri genel politikanın 
sadece Doğu Anadolu bölgesinde uygulanan kısmını teşkil etmektedir3. 
Kısacası, Ermeni meselesi Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne 
karşı uyguladıkları politik bir meseleden başka bir şey değildir.

Osmanlı Devleti’nin egemenliği altındaki toplulukları din ya da 
mezhep esasına göre örgütleyerek yönetmesine “millet sistemi” denil-
miştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimler için 
milliyet esasının yerine din esasına dayalı bir sınıflama yapılmıştır. 
Kısacası, gayrimüslimler Osmanlı Devleti’nin neresinde yaşarlarsa yaşa-
sınlar, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, hangi ırka mensup olurlarsa 
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olsunlar, inançlarına göre sınıflandırılmışlardır4. Bu cümleden hareketle 
Ermeniler, Osmanlı Devleti içinde kendi cemaat yapıları çerçevesinde 
yüzyıllarca varlıklarını sürdürmüşledir. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ila-
nına kadar Osmanlı devlet ve toplum yapısında kendi sosyo-kültürel 
varlıklarını sürdüren Ermeniler “millet-i sâdıka veya tebaa-i sâdıka5” 
olarak tanımlanmakta idiler. Ancak XIX. yüzyıldan itibaren diğer gayri-
müslim Osmanlı vatandaşları gibi Ermeniler de Doğu Sorunu’nu kendi 
menfaatleri açısından çözmek isteyen Avrupa devletlerinin ilgi odağı 
haline geldiler6. Ermeniler, Osmanlı Devleti bünyesinde hiçbir zaman 
ayrıma tabi olmamışlar, devlet idaresinde önemli görevler alacak kadar 
itimat kazanmışlardır. Doğu Anadolu’da köy ve kasabalarda genellikle 
çiftçilik ve küçük çaplı ticaretle meşgul olurken büyük şehirlerde ise sar-
raflık, mültezimlik gibi daha fazla gelir getiren işler yaparak Türklere 
göre daha müreffeh bir hayat sürmüşlerdir. Bunun yanında askere alın-
mamak gibi bazı ayrıcalıklara da sahip olmuşlardır. Dini ibadet ve eği-
tim gibi kültürel işlerini vakıflar aracılığıyla düzenleme hakkına sahip 
olan Ermeniler diğer azınlıklara göre Türklerle en fazla kaynaşan top-
luluk olarak yüzyıllar boyu yaşamlarını huzur içinde sürdürmüşlerdir7. 
Hatta, XVIII. yüzyıl sonunda Polonyalı gezgin Mikoşa, “Ermeniler, 
Türklerden herhangi bir milletten daha fazla saygı görüyorlar. Ayrıca 
Rumlardan çok daha fazla inanç özgürlüğüne sahipler” diye yazarken 
“eski geleneklerini” tamamen unuttuklarını ifade ettikten sonra “hiçbir 
şekilde eskiden ne olduklarını düşünmüyorlar... Ruhları ihtilal planları 
yapabilecek durumda değil... hatta Osmanlı Devleti sonuna yaklaşıyor 
denmesine bile tahammülleri yok”8 diyerek Ermenilerle Türklerin nasıl 
kaynaştıklarını gözler önüne sermiştir.

1839 Tanzimat Fermanı’nı takiben Saray’da ve Nezaretler’de yüksek 
dereceli memuriyetlere alınan Ermeniler, 1856 Islahat Fermanı ile de 
birinci sınıf hizmetlere, vali, müfettiş, elçi ve hatta nazırlık gibi maliye, 
içişleri, dışişleri, eğitim, adalet ve bayındırlık bakanlıklarında önemli 
görevlere getirilmişlerdir9. Ayrıca, 29 Mart 1863’de çıkarılan Ermeni 
Patrikliği Nizamnamesi ile Ermenilere yeni bir imtiyaz daha verilmek 
suretiyle hukuki durumları daha da sağlamlaştırılmış, “devlet içinde 
devlet”, “yönetim içinde yönetim” denebilecek kadar ölçüsüz imtiyazlar 
tanınmıştır10. Bu düzenlemelerle çok büyük hak ve ayrıcalıklara kavu-
şan Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleriyle olan siyasi ve 
diplomatik çatışmalarının en önemli nedenini oluşturmaya başlamıştır. 
Zira elde ettikleri bir takım haklarla daha da özgür bir yaşama kavuşan 
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gayrimüslim tebaa çeşitli nedenlerle yönetime, uygulamalara ve kanun-
lara karşı isyan etmeye başlamıştır11. 

1870’lerde henüz ne Rusya’nın ne de diğer Avrupa devletleri-
nin bir Ermeni sorunu yoktur. Bunun en önemli kanıtı ise 1876’da 
Balkanlardaki isyanları görüşmek üzere Tophane’de yapılacak olan 
Elçiler Konferansı’na (23 Aralık 1876) Ermeni Patriği’nin katılmak 
için müracaat etmesi üzerine kendisine toplantıların Ermenilerle ilgisi 
bulunmadığı yolunda cevap verilmiş olmasıdır. Ermeni kilisesinin tüm 
çabalarına rağmen bu toplantıda Ermeni meselesi ele alınmamıştır. 
Zaten 1870’lerden itibaren Ermeniler, Patrikhane ve ruhban sınıfının 
çalışmalarıyla Avrupa devletlerinin ilgisini kendi üzerlerine çekme 
çabasına girişecekler ve bunda da kısa zamanda başarılı olacaklardır12. 

Gerçekte Avrupa’nın ve Osmanlı Devleti’nin hiçbir zaman bir 
Ermeni Meselesi olmadığı halde öyleyse bu sorun nasıl ortaya çık-
mıştır? Rusya’nın siyasi politikaları nedeniyle başlamış olan 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonunda imzalanmış olan Ayastefanos 
(Yeşilköy) Antlaşması’nın 16. maddesiyle Rusya, Osmanlı Devleti’ne 
“Ermenistan” tabirini kabul ettirmeyi başarmıştır ki meselenin asıl çıkış 
noktası burasıdır. Dolayısıyla Ermeniler, siyasi alanda bunu fiiliyata 
geçirmek için geniş çaplı bir harekete girişmişlerdir13. Antlaşmanın 16. 
maddesi, Doğu Anadolu’da Ermenilerle meskûn kasabalarda mahalli 
şartların gerektirdiği ıslahatların yapılarak Ermenilerin emniyet altına 
alınması şeklindeydi. Bu madde incelendiği zaman görüleceği üzere 
Ermenilere muhtariyet verilmemiştir14. Bu antlaşma ile Rusya, Osmanlı 
Devleti’nin içişlerine karışma hakkını elde etmiştir. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos 
Antlaşması, Rusların lehine maddeler içerdiğinden Avusturya, İngiltere, 
Fransa ve Almanya devletleri tarafından kabul edilmemiştir. Almanya 
Başbakanı Bismarck’ın girişimleriyle Berlin’de bir kongre toplandı (13 
Haziran 1878)15. Fakat Ermeniler Ayastefanos Antlaşması’ndan, Berlin 
Antlaşması’na kadar geçen sürede boş durmamışlar ve Avrupa devlet-
leri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Ermeni Patriki Nerses, 
17 Mart 1878’de İngiltere’nin İstanbul Sefiri Layard’ı ziyaret etmiştir. 
Patrik Nerses, “amaçlarının Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan 
kurmak olduğunu eğer bu konuda desteklenmezlerse toptan ayaklana-
rak Rusya’ya iltihak edecekleri” tehdidinde bulunmuştu. Elçi Layard ise 
bu bölgenin nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Müslümanlardan oluş-
tuğunu hatırlatması üzerine Patrik bunun doğru olduğunu söylemişti. 
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Yine Elçi Layard’ın görüştüğü ve Babıali’de önemli mevkide bulunan 
bir Ermeni, Ermeni toplumunun ileri gelenlerinin muhtar Ermeni 
eyaleti için bir yönetmelik hazırladıklarını ve bunu Berlin Kongresi’ne 
sunacaklarını söyleyerek eğer talepleri kabul edilmezse kabulünü sağla-
yıncaya kadar isyanlarını sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etmişti. 
Gerçekten de Ermeniler Berlin Kongresi’ne 7 maddelik bir teşkilat pro-
jesi sunmuşlardır16. Bu tasarı, Ermenistan’da yönetim esaslarını belirten 
bir çeşit Teşkilat Yasası’ydı. Bağımsızlık ifadesinin kullanılmadığı bu 
tasarı özerk Ermenistan’ın sınırlarını tayin etmişti. 

Berlin Kongresi’nde, Ermenilerle ilgili olarak Ayastefanos 
Antlaşması’nın 16. maddesinin değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Lord 
Salisbury, Ayastefanos Antlaşması’nın ilgili maddesinin, Rus işgalinde 
bulunan yerlerin tahliyesinin Babıali’nin yapacağı ıslahatlara bağlı 
olduğu şeklinde yoruma açık ve muğlak bir anlama geldiğini ifade 
ederek bu maddenin değiştirilmesini teklif etmiştir. Rusya’nın karşı 
çıkmasına rağmen kongrenin sonunda bu maddenin değiştirilmesi 
benimsenmiş17 ve 13 Temmuz 1878’de Berlin Antlaşması yapılmıştır. 
Bu antlaşma ile Rusya’nın daha önceki antlaşma ile elde ettiği bir takım 
hakları geri alınırken, Osmanlı egemenliğindeki gayrimüslim vatan-
daşların hukuki durumları büyük devletlerin garantisi altına alınmış-
tır. Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesinin yerine konulmuş olan 
Berlin Antlaşması’nın 61. maddesiyle de ileride kurulacak olan Ermeni 
Devleti’nin temelleri atılmış oldu. İşte, bu tarihten sonra bu maddeye 
dayanarak Avrupa devletlerinin sık sık Osmanlı Devleti’nin iş işlerine 
karışmaya ve gayrimüslimlerin yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapılmasını 
istemeye başladıkları görülecektir. Çünkü Ermeniler, gereken reformun 
yapılıp yapılmadığının büyük devletler tarafından denetlenmesini, eğer 
bu denetimi yapmazlar ise veya yetersiz kalırlarsa Ermeni toplumunun 
topyekün harekete geçirilmesini istiyorlardı. Ermeniler tüm çabalarına 
rağmen Berlin Kongresi’nden bağımsızlıklarını elde edemeden ayrıldılar. 
Ancak Ermeni sorunu, Osmanlı Devleti içinde ortaya çıkan gayrimüs-
limlerle ilgili bir sorun olmaktan öteye geçerek milletlerarası bir sorun 
halini almıştır18. Ermenilere, Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları’nda 
muhtariyet veya bağımsızlık verilmemiş ise de Rusya, Ermenilere bu 
fikirleri aşılamayı başarmıştır. Rusya’nın desteklediği bağımsızlık veya 
muhtariyet fikri başta İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinin tepkisine 
neden olmuş, bunun yerine Ermenilere karşı ıslahat yapılması gündeme 
getirilmiştir.
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Tüm bu gelişmelerin öncesinde ve sonrasında Ermenilerin sıkı 
şekilde örgütlendikleri görülmektedir. Ermeniler ilki 1860’da İstanbul’da 
Hayırsever Cemiyeti adıyla kurdukları cemiyetler vasıtasıyla seslerini 
tüm Avrupa’da duyurmaya başlamışlardı. Ermenilerin ilk ihtilalci siyasi 
parti ise 1885’de kurulan Armenakan Partisi’dir. İhtilalci Hınçak Partisi 
(1887) ve Ermeni İhtilalci Federasyonu (Daşnaksutyun) (1890) gibi 
önde gelen Ermeni cemiyetleri ve siyasi partilerinin amacı ise isyan-
lar vasıtasıyla Ermenilerin bağımsızlıklarını elde etmesini sağlamak-
tır19. “Kan dökmeden hürriyetin elde edilemeyeceği” propagandasıyla 
hareket eden Ermeni örgütleri kısa sürede isyan ve saldırı hareketlerine 
başlamışlardır. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş olan cemiyetlerin 
girişimleriyle Erzurum, Van, Sivas, Diyarbakır, Malatya, Adana, Maraş, 
Bitlis, Kayseri, Urfa, Antep ve Harput gibi pek çok vilayet ve şehirde 
Ermeni isyanları ve karışıklıkları görüldü20. Ermenilerin ilk siyasi içe-
rikli isyanları 1890’da Erzurum’da yapılmışken, sırf Avrupa müdaha-
lesini davet etmek amacıyla Hınçak Komitesi Sason’da (1894) büyük 
bir isyan tertip etmiştir. Özellikle İngiltere’nin çabalarıyla Sason isyanı 
Avrupa’da Ermeniler lehine, Osmanlı Devleti’nin ise aleyhine bir hava 
doğmasına neden oldu. İngiltere, Ermeniler lehine ıslahatlar yapılması 
için baskıda bulunurken diğer Avrupa devletleri bu talepleri destekle-
mediler21. Ermeni olaylarını yakından takip etmek üzere 1897 yılında 
Türkiye’ye gelen New-York Herald gazetesi muhabiri Dr. George H. 
Hepworth’un da tarafsız bir gözlemci olarak ifade ettiği gibi olayla-
rın sebebi ırkî veya dini değildir. Yine aynı muhabir Samsun, Trabzon, 
Bitlis, Harput ve Diyarbakır bölgelerine yaptığı seyahatler esnasında 
Ermeniler ve Müslümanlar arasında böyle bir düşmanlığın olmadığını 
ve ancak olaylar başladıktan sonra dinin ve ırkın ön plana çıkarıldığını 
söylemektedir. Ayrıca olayların asıl sorumlularının Berlin Antlaşması’na 
61. maddeyi koyduran Ermeniler ile bu maddeyi antlaşmaya koyarak 
Avrupa’nın müdahalesini gündeme getiren İngiltere ve Rusya’ olduğunu 
ileri sürmüştür22. 

1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra muhtar bir devlet kurma fik-
rine kendilerini kaptıran Ermenilerin durumu dolayısıyla Berlin 
Antlaşması’ndaki ifade ile Anadolu Islahatı Meselesi başta İngiltere 
olmak üzere diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı bir 
müdahale aracı haline geldi. Rusya’nın ilk defa ortaya attığı muh-
tar Ermenistan fikrinin en önemli savunucu siyasi menfaatleri gereği 
İngiltere oldu. Özellikle İngiltere, sık sık ıslahatların uygulanması 
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yönünde Babıali’ye baskı yapmaya başlamıştır. Sultan II. Abdülhamid, 
çeşitli gerekçelerle ıslahat tekliflerini geçiştirebilmiş ise de ağır siyasi 
baskılar karşısında bir takım adımlar atmak zorunda kalmıştır. 
Bunlardan en önemlisi Doğu Anadolu’ya müfettiş atamak olmuş-
tur. Berlin Antlaşması’ndan sonra kurulması istenen Doğu Anadolu 
Vilayetleri Islahat Müfettişliği bir bakıma genel valilikti. İngiltere’nin 
bundaki amacı ise Doğu Anadolu’da oluşturulacak özerk veya bağım-
sız Ermenistan’ı elinde tutmaktı. İngiltere’nin bu gizli emelini bilen 
Osmanlı Devleti 27 Haziran 1895’de Müşir Ahmet Şakir Paşa’yı 
Anadolu Vilayetleri Genel Müfettişi olarak tayin etti. Doğu Anadolu 
Vilayetleri Islahat Müfettişi olan Müşir Şakir Paşa’nın geniş yetkilerle 
donatılmış olarak bölgeye gitmesine ve ıslahatlara başlamasına karar 
verildi23. Ancak zaman içerisinde bu girişimde Avrupa devletlerini 
memnun etmemiştir.

II. Abdülhamid, 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra Doğu Anadolu 
vilayetlerinde yaşayan aşiretleri, merkezi yönetime daha güçlü bir şekilde 
bağlamak, Rus ve İngilizlerin bölgedeki faaliyetlerine karşı koyarak, 
Batılı devletlerin yanında yer almaya meyilli Ermenilere karşı daha iyi 
bir kontrol mekanizması sağlamak üzere 1891’de Hamidiye Hafif Süvari 
Alayları24 şeklinde teşkilatlandırdı. Bunun yanında aynı amaca yönelik 
olarak aşiret mensuplarının çocuklarını eğitmek amacıyla da İstanbul’da 
1892’de Aşiret Mektepleri’ni25 açtı. Tüm bu çalışmalar sırasında aşiret-
lere silahlar dağıtılarak Padişahın şahsına sadık silahlı bir güç oluştu-
ruldu. Bu güçler silahlı Ermeni komitacılara karşı mücadele etmeye 
başladılar. Fakat Osmanlı Devleti’nin bu yeni yapılanması İngiltere ile 
Rusya başta olmak üzere Batılı devletlerin azınlıkları kollamasına ve 
bir süre sonra da kışkırtmalarına neden oldu. 1907 senesinde Rusya ile 
İngiltere, Ermeni ıslahatı konusunda Osmanlı Devleti’ne karşı baskı 
yapmaya ve ortak hareket etmeye karar verdiler. Bu sırada Ermenilerin 
kurdukları derneklerin II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin İttihad-ı Anâsır fikrini benimsemesi nedeniyle 
yasal hale getirilmesi ve geniş haklar elde etmeleri Ermenilerin işine 
gelmiştir26.

1909 yılında Osmanlı hükümeti Hamidiye Hafif Süvari Alayları’nı 
tasfiye edince aşiret reislerini küstürmüş, bu boşluktan yararlanan 
Ermenilerin faaliyetlerinin artırmasına neden olmuştur. Ermenilerde 
kilise ile işbirliğine giderek problemin daha da büyümesini sağladılar. 
Zaten Ermeni meselesinin en büyük destekçisi ve savunucusu Ermeni 
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kilisesi ile ruhban sınıfıdır. Bağımsız bir Ermeni Devleti’ni halktan çok 
bu zümre talep etmiştir27. 

24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan genel 
seçimlerden sonra 17 Aralık 1908’de II. Meşrutiyet’in ilk meclisi açıl-
mıştır. Meşrutiyet yönetiminin getirdiği özgürlükçü ortam nedeniyle 
aralarında Ermenilerinde bulunduğu pek çok gayrimüslim Osmanlı 
vatandaşı mebus sıfatıyla meclise girmiştir. Bunlardan birisi de İstanbul 
mebusu Kirkor Zohrap Efendi’dir. 

Kirkor Zohrap Efendi’nin Ermeni Meselesi’ne 
Bakışı 

Ermeni asıllı Kirkor Zohrap Efendi (1861-1916), Galatasaray lise-
sini 19 yaşında bitirmiş ve okulu bitirdikten sonra İşkodra ile Erzurum’a 
yüksek topoğraf memuru olarak gönderilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanın-
dan sonra İstanbul’a dönebilen Kirkor Zohrap Efendi, avukat (dava 
vekili) olduğundan dolayı Osmanlı Üniversitesi’nde Ceza Hukuku 
hocalığı görevine getirildi. Aynı zamanda Osmanlı avukatları idare 
heyeti ve Osmanlı Hukuk Fakültesi idare heyeti azası oldu28. 28 Kasım 
1908’de yapılan 3. seçimde İttihat ve Terakki Partisi’nden 392 oyla 
İstanbul mebusu seçilmiş ve meclis 17 Aralık 1908’de resmen açılmış-
tır29. II. Meşrutiyet’in Meclis-i Mebûsanı’ndaki üyelerin sayısı konu-
sunda çeşitli rivayetler vardır. Farklı kaynaklar bu meclisin üye sayısının 
228, 266 ve 275 olduğunu belirtmektedir. Meclisin üye sayısındaki bu 
tutarsızlık, mecliste yer alan Ermeni mebuslarının sayısı konusunda da 
görülmektedir. Çünkü Ermeni mebuslarının sayısının da 12 veya 15 
olduğu ifade edilmektedir30. İttihad ve Terakki, 1908 seçimlerini kazan-
mış olmasına rağmen kendi içinde ortaya çıkan ağır muhalefet karşı-
sında mevkiini tekrar kuvvetlendirmek için yeni bir seçim girişiminde 
bulundu. 18 Ocak 1912’de meclisin dağıtılması ile başlayan seçim süreci 
İttihad ve Terakki’nin ağır baskı altında geçti. Sopalı seçim veya dayaklı 
seçim diye anılan seçimleri her tarafta İttihad ve Terakki kazandı. Kirkor 
Zohrap Efendi de İstanbul mebusu olarak 450 oy aldı. Dördüncü 
Osmanlı Meclis-i Mebûsanı 4 Mayıs 1912’de resmen açıldı31. 

Kirkor Zohrap Efendi, mebusluğunun yanında çeşitli Ermeni örgüt-
lerinin kurucusu ve üyesi olarak aktif bir politik-siyasi bir hayat sürmüş-
tür. Bu bağlamda Kirkor Zohrap Efendi, Osmanlı milletinin fikri ve 
siyasi gelişimine hizmet etmek ve eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla 
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kurulmuş olan Osmanlı Hürriyet ve Teavün-ü Milli Cemiyeti’nin kuru-
cuları arasında yer almıştır (sene 1908). Cemiyet, fikirlerini yaymak 
amacıyla Sancak gazetesini çıkarmayı; İstanbul’da ve vilayetlerde konfe-
ranslar vermeyi; medeniyet, fen, iktisat ve toplumsal hayata dair yayın-
lanmış yabancı eserleri Osmanlı diline tercüme ederek neşretmeyi; tarih, 
edebiyat ve tiyatro alanında eserler yazdırmak için yarışmalar açmayı 
hatta tiyatro eserlerini sahneye koymayı; ülkenin her tarafına gönde-
rilecek ilmi heyetler ile tarihi ve iktisadi incelemelerde bulundurarak 
heyetin hazırlayacağı raporları neşretmeyi; sanayinin gelişmesini temin 
etmeyi; halka Meşrutiyet idaresini anlatarak Osmanlı milletini teşkil 
eden tebaanın kaynaşmasını sağlamak için maddi ve manevi tedbirleri 
almayı; mektep mezunlarından seçilen en güzide öğrencileri Avrupa’yı 
tanımaları amacıyla seyahate göndermeyi ve Avrupa’daki ilmi cemiyet-
lerle ilişki kurmak suretiyle Avrupa efkârını Osmanlı devletinin lehine 
çevirmeyi kendisine amaç olarak belirlemiştir32. 

Kirkor Zohrap Efendi, ayrıca Meşrutiyet-i Osmaniye Kulübü’nün 
içinde yer almıştır. Bu cemiyetin kimler tarafından kurulduğu kesin 
olarak bilinmemesine rağmen, bu tür adları taşıyan cemiyetler özellikle 
Bulgarlar, Rumlar ve Ermeniler tarafından kurulmuştur. Kirkor Zohrap 
Efendi’nin bu cemiyet adına konuşmalar yaptığı bilinmektedir. Cemiyet 
siyasi programında, Meşrutiyet idaresine sadık olduğunu, Kanun-ı 
Esasi’nin tadilini ve ıslahatlar yapılmasını temin etmeyi amaç edindiğini 
açıklamıştır. 1908 seçimlerinden önce Meşrutiyet-i Osmaniye Ermeni 
Cemiyeti Seçim Komitesi Beyannamesi’ni yayınlayarak Kirkor Zohrap 
Efendi’nin İstanbul mebusluğuna Ermeniler tarafından ikinci aday ola-
rak gösterildiğini ilan etmiştir33.

II. Meşrutiyet dönemi meclislerinde de, I. Meşrutiyet meclisle-
rinde olduğu gibi gayrimüslim mebuslar “Osmanlılık” fikrini savunur-
ken, etnik ve ayrılıkçı yöndeki çalışmalardan da geri durmuyorlardı. 
Meclis-i Mebûsan’ın I. Devre, 37. oturumunda (18 Şubat 1324/ 1908) 
bir konuşma yapan İstanbul mebusu Zohrap Efendi, “...biz burada 
Osmanlıyız, biz burada menafi-i hususiyet takip etmiyoruz. Osmanlı 
mebusuyuz, biz bundan başka bir şey değiliz zannederim.” diyordu34.

İstanbul mebusu Kirkor Zohrap Efendi’nin de aralarında bulun-
duğu Ermeni asıllı mebusların hemen hepsi Hınçak ve Taşnaksutyun 
gibi Ermeni örgütlerinin üyesiydiler35. Osmanlı Meclis-i Mebûsanı’nda 
1908’den 1918’e kadar Ermeni mebuslar yer almış ve sayıları yukarıda 
da ifade edildiği gibi 12 ile 15 arasında değişmiştir. Buna karşı Ermeni 
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mebuslar hem İttihad ve Terakki’nin içinde hem de Ermeni cemiyetle-
rinin içinde yer alarak kuruluş ve yönetimlerine katılmışlardır. İstanbul 
Mebusu Kirkor Zohrap Efendi, Ermeni cemiyetlerinden olan Taşnak’ın 
içinde yer almıştır36.

Kirkor Zohrap Efendi, “Zafer” adıyla Türkçe, “Lajon Türki” adıyla 
Fransızca ve “Nevruz” yani “Yenigün” adıyla da Ermenice olmak üzere 
üç dilde siyasi, ilmi ve edebi bir gazete çıkarmak için müsaade istemiş, 
gerekli tahkikattan sonra gazete çıkarmasına müsaade edilmiştir37.

Kirkor Zohrap Efendi, hukukçu olması nedeniyle Ermenilerle ilgili 
hukuki konularla da yakından ilgilenmiştir. Adana olayları Kirkor 
Zohrap Efendi’nin yakından ilgilendiği bu konulardan sadece birisi-
dir. 23/24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 17 Aralık 
1908’de II. Meşrutiyet’in ilk meclisi açılmış ve 13 Nisan 1909’da ise 
Meşrutiyet idaresini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan 31 Mart 
olayı38 patlak vermişti. 14 Nisan günü ise Adana’da Ermeniler ile 
Müslüman halk arasında büyük bir çatışma yaşanmıştır. Bu çatışmaya 
Adana Piskoposu Monsenyör Muşeg’in “bir ceketi olan onu satıp silah 
almalıdır” şeklinde kilisede verdiği vaazları ve kışkırtmaları neden 
olmuştu. Babıali, Dedeağaç’tan Cemal Paşa komutasında gönderdiği 
askerlerle olayları kontrol altına alabilmişti. Cemal Paşa’nın verdiği bil-
giye göre mukatele sırasında 17.000 Ermeni 1850 Müslüman olmak 
üzere 20.000’e yakın insan ölmüştür. Yapılan tahkikat sonucunda olay-
ları Ermenilerin başlattığı anlaşılmış, ancak Müslüman ahaliye hakim 
olamayarak olayları yatıştırmayan mahalli yönetim suçlu bulunmuştur. 
Olaylardan sonra kurulan Adana Örfi Harp Divanı’nda suçlu bulunan 
Adana’da 30 ve Erzin’de 17 olmak üzere toplam 47 Müslüman ve 1 
Ermeni idam edilmiştir. İdama mahkûm edilmiş 29 Ermeni’nin can-
ları bağışlanarak cezaları ebedi hapse çevrilmiştir. Ancak halkı kışkır-
tarak olaylara neden olan Monsenyör Muşeg yakalanamamıştır39. Bu 
olay Ermeni örgütlerince bütün dünyaya Ermenilerin Türkler tarafın-
dan katledilmesi şeklinde tanıtılmıştır. Kirkor Zohrap Efendi, hukukçu 
olduğundan dolayı Ermenilerin durumlarıyla yakından ilgilenmiş, hak-
sızlığa uğradıklarını düşündüğü Ermenilerin haklarını korumak ama-
cıyla sürekli bu meseleleri gündeme getirmiştir. Bu bağlamda Adana’da 
meydana gelen kanlı mukateleden sonra Haçin’de 70 kadar Ermeni’nin 
tutuklandığını ileri sürerek durumun araştırılması için hükümete müra-
caat etmiştir. Adana vilayetine gönderilen 21 Haziran 1909 tarihli bir 
yazıda İstanbul mebusu Zohrap Efendi’nin iddia ettiği gibi Ermenilerin 
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haksız yere mi yoksa Divan-ı Harp tarafından mı tutuklandıklarının 
ve delillerinin ne olduğunun acilen İstanbul’a bildirilmesi istenmiştir40. 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile İttihat ve Terakkî’nin iktidarı ele geçir-
mesi ülkede hürriyet, eşitlik ve kardeşlik prensiplerini ön plana çıka-
rılmış olması daha özgürlükçü bir ortamın doğmasına neden olmuştu. 
Bu özgürlükçü ortamdan istifade eden Ermeni örgütler ve komitacı-
lar teşkilatlanmaya, Ermenileri silahlandırmaya, gazete, dergi ve kitap 
gibi yayınlarla propagandalarına hız vermişlerdir. Bu teşkilatlanmanın 
sonunda daha önceki isyanlarında başarı elde edemeyen Ermeniler bu 
seferde Adana’da isyan başlatmışlardı. Amaçları ise büyük devletlerin 
ilgisini Ermeni meselesine yöneltmekti. Fakat bu tür isyanlarla amaç-
larına ulaşamayan bazı Ermeni mebuslar ve ileri gelenler İttihat ve 
Terakkî Fırkası ile anlaşarak birlikte hareket etmeyi tercih etmişlerdir. 
İstanbul mebusu Kirkor Zohrap Efendi bu kişilerden birisiydi. Mecliste 
bulunan Ermeni mebuslar, Ermeni ıslahatının yapılması için sürekli ola-
rak hükümeti sıkıştırmaktaydılar. Bu taleplere karşı duyarsız kalamayan 
hükümet ise kurduğu komisyonlar vasıtasıyla bu talepleri karşılamaya 
çalışıyordu41. İstanbul Mebusu Kirkor Zohrap Efendi, Erzurum Mebusu 
Vartakes, Van Mebusu Papasyan, Sivas Mebusu Doktor Dagavaryan, 
Muş Mebusu Kagan, Kazan Mebusu Hampersum, Tekfurdağı Mebusu 
Agop Boyacıyan, İstanbul Mebusu Hallacyan, Haleb Mebusu Artin ve 
Erzurum Mebusu Pastırmacıyan’ında aralarında bulunduğu Ermeni 
mebuslar meclise iki muhtıra/layiha vererek Vilâyât-ı Şarkiyye’de ısla-
hat yapılmasını istemişlerdi. Muhtıralar üzerinde yapılan incelemeler-
den sonra bazı maddelerinin kabulünün mümkün görülmesinden dolayı 
Dahiliye, Harbiye, Adliye, Ticaret ve Ziraat Nezareti temsilcilerinden 
teşkil olunacak bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir42. Bu muh-
tıraların birisi bizzat Kirkor Zohrap Efendi tarafından verilmiş iken 
diğeri ise yukarıda adı geçen mebuslar tarafından ortaklaşa verilmişti. 
Şark-i Anadolu Vilâyât-ı Islâhâtı’na dair kaleme aldıkları ve haksızlığa 
uğradıklarını düşündükleri Ermenilerin haklarını korumak ve hükü-
meti harekete geçirmek amacıyla hazırlanan muhtıralar Meclis-i Hass-ı 
Vükelâ’da görüşülmek üzere Sadarete sunulmuş yapılan incelemeler 
sonucunda komisyon kurulması benimsenmişti. Mebusların ortaklaşa 
verdikleri muhtıranın kısaca içeriği şöyleydi43:
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• Bitlis ve Mamuratülaziz vilayetlerine işini bilen ve muktedir valile-
rin derhal atanması.

• Vilayetlerde bulunan memurların azline dair Bağdat’ın eski Valisi 
Nazım Paşa ile görevde bulunan valisi Cemal Bey’e verilen yetki-
nin Van, Bitlis, Mamuratülaziz ve Erzurum Valileri’ne de verilmesi 
gerekir. Değiştirilmesi valilerin yetkisinde olup işinin ehli olmayan 
ve memuriyetinde suistimali görülen memurların görevden azilleri 
valiler tarafından derhal yapılmalıdır. Fakat irade-i seniyye ile tayin 
olunan memurların görevden azilleri yine merkezden alınacak izin 
üzerine yapılmalıdır. Bunun yanında tayinleri irade-i seniyye ile 
olmayan adliye memurlarının azli yetkisinin valilere bırakılmaya-
rak, Adliye Nezareti’nce yerine getirilmesi münasiptir. 

• Meşrutiyet’in ilanından sonra cinayet işleyenlerin yakalanması ve 
haklarında kanun maddelerinin uygulanarak gerekli cezaları alma-
larına Adliye Nezareti dikkat etmelidir.

• Nahiye Müdüriyeti katipliği gibi maaşı az olan memuriyetlere yerli 
halktan tayin yapılması uygundur. Ancak mahkeme azalığı gibi 
memuriyetlere yerli ahaliden tayin yapılmayacağı gibi vazifesinde 
taraftarlık görülen kimse de derhal azledilmelidir.

• Eşkıya reislerinin yakalanması için bütçeden ayrılan paranın sar-
fına valiler yetkili kılınmalıdır.

• Suçluların zamanında yakalanmasından memurlar ve jandarma 
sorumludur. Vazifesini yerine getirmeyen ve geciktiren memur 
hakkında gerekli adli işlem yapılmalıdır.

• Halktan haksız yere para toplanmasının önlenerek, alanlar hak-
kında cezai işlem yapılması.

• Araziler hakkında mahkemeler tarafından verilmiş kararların 
aynen uygulanmasına dikkat ve itina gösterilmesi gerekir.

• Bunun yanında Kirkor Zohrap Efendi tarafından verilen 8 madde-
lik muhtıra/layihanın içeriği ise şöyle idi44:

• Adı geçen vilayetlerin bir kaçına Ermeni Vali tayin edilmelidir. 
Bunun yanında vilayetlerdeki adli ve mülki memuriyetlerin bir kıs-
mının da Ermenilere verilmesi gerekir.

• Eşkiyaların yakalanması için seyyar takip kolları kurulmalıdır.
• Hafif Süvari Alayları’nın askeri teşkilat içine alınması.
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• Jandarmanın sayısı yetersiz olduğundan, kadro dışı bırakılmış 
olan zabıtandan münasiplerinin tekrar hizmete alınarak sayının 
artırılması.

• Suç işlemiş Kürt aşireti mensuplarının yakalanamaması durumunda 
onları koruyan ve kollayan aşiret reislerinin de tutuklanması.

• Bekçilere ne kadar ve ne cins silah verileceğine dair Şura-yı Devlet’te 
hazırlanmakta olan talimatnamenin bir an önce çıkarılması.

• Bir önceki Padişah (yani II. Abdülhamid) devrinde köylerini terk 
etmek zorunda kalan Ermenilerin arazileri hakkında kanun mad-
desinin uygulanması.

• Ermenilere ait mektep, kilise ve manastırlara ait emlak ve arazi 
hakkında hükümet tarafından bir tedbir alınıncaya kadar bu gibi 
arazilere dair muamelatın ertelenmesi. 

Kirkor Zohrap Efendi layihasında, ıslahatları eleştirerek, bu vilayet-
lerde bulunan Ermenilerin katliamlara maruz kaldıklarını, mal, can ve 
namuslarının tehlikede olduğunu, Ermenileri bu tehlikelerden koru-
mak amacıyla mahalli memurların herhangi bir tedbir almadıklarını, 
din değiştirmeye zorlandıklarını, dini vecibelerinin yerine getirilmesine 
engel olunduğunu, emval ve arazilerinin zorla ellerinden alındığını, cina-
yetler işlendiğini, kilise, manastır ve mektep gibi dini müesseselerinin 
geliri olan vakıflara el konulduğunu tüm bunlara seyirci kalan Babıali ve 
Şura-yı Devlet’in sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürerek bu 
iddiaların araştırılmasını istemektedir45. Kısacası Kirkor Zohrap Efendi, 
Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Ermenilere karşı büyük haksızlıklar 
yapıldığını ileri sürerek hem mahalli hem de merkezi hükümeti töhmet 
altında bırakmıştır. 18 Şubat 1912’de hükümet ilgili nezaretlerden olu-
şan bir komisyon kurarak çalışmalara başlamıştır46.

Kirkor Zohrap Efendi, Marcél Léart takma adıyla 1913’de bir kitap47 
yazmış ve kitabında Patrikhane kayıtlarına dayanarak 1882 ve 1912 
yıllarında Türkiye’de yaşayan Ermenilerin nüfuslarını vermiştir. Doğu 
Anadolu’da 6 vilayete ait Kirkor Zohrap Efendi’nin kitabında yer alan 
nüfus miktarı şu şekildedir48:
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Kirkor Zohrap’a göre 1882 yılına ait Ermeni nüfusu
Vilayet adı Ermeni nüfusu

Van 400.000

Bitlis 250.000

Diyarbekir 150.000

Erzurum 280.000

Elaziz 270.000

Sivas 280.000

Toplam 1.630.000

Kirkor Zohrap’a göre 1912 yılına ait Ermeni nüfusu
Vilayet adı Türk Ermeni

Erzurum 240.000 215.000

Van 47.000 185.000

Bitlis 40.000 180.000

Harput 102.000 168.000

Diyarbekir 45.000 105.000

Sivas 192.000 165.000

Toplam 666.000 1.018.000

Görüldüğü üzere Kirkor Zohrap Efendi, aynı vilayetlere ait iki 
farklı nüfus miktarı vererek gerçek niyetini ortaya koymuştur. Çünkü, 
her iki nüfus miktarının ait olduğu yıllar arasında 30 yıl olmasına rağ-
men ne gariptir ki sonraki nüfus 612.000 kişi daha azdır. Bu çelişki bile 
Kirkor Zohrap Efendi’nin olaylara sadece bir Ermeni gözüyle baktı-
ğını ortaya koymaktadır. Karşılaştırma yapabilmek için 1880 yılına ait 
bir başka istatistik dikkate alındığında nüfus miktarının Kirkor Zohrap 
Efendi’nin verdiğinden daha düşük olduğu görülmektedir. Ermeni 
Patriği’nin 24 Haziran 1880 tarihinde İngiliz sefirine verdiği ve daha 
sonradan Sivas vilayetine ait rakamları değiştirerek 10 Eylül 1880’de 
ikinci defa gönderdiği doğu vilayetlerindeki Ermeni nüfusuna ait ista-
tistik verileri Kirkor Zohrap Efendi’yi yalanlamaktadır49.



YRD. DOÇ. DR. ERDOğAN KELEŞ88

Önceki nüfus Sivas vilayetine ait bilginin
 tashihinden sonraki nüfus

Doğu Anadolu’daki 6 vilayet 658.500 805.745

Kirkor Zohrap Efendi’nin Patrikhane kayıtlarına dayanarak verdiği 
bu rakamlara karşın Ermeni Patriği’nin 1880 yılında İngiltere sefirine 
verdiği ve Doğu Anadolu’daki 6 vilayeti kapsayan Ermeni nüfusu ise ilk 
başta 658.500 iken daha sonra Sivas’ın nüfusunda bir düzeltme yapılmış 
ve bu seferde Ermeni nüfusu tabloda da gösterildiği gibi 805.745 olarak 
bildirilmiştir. 

Aynı şekilde yabancı bir müellifin verdiği bilgilere göre XIX. yüzyıl 
sonlarında Anadolu’da yaşayan Ermenilerin nüfusu ise 1.150.000’dir50. 
Yine aynı eserde bir başka yazardan alıntı yapılarak verilen Doğu 
Anadolu’daki şehirlerde yaşayan Ermeni nüfusu ise 828.841’dir51. Başka 
bir eserde ise arşiv kaynaklarına dayanılarak verilen bilgiye göre 1893 
nüfus sayımı sonucuna göre Doğu Anadolu’daki altı vilayette yaşayan 
Ermeni sayısı 499.490 kişidir. 1896 tarihinde ise bütün imparatorluk 
çatısı altındaki Ermenilerin sayısı 1.160.000, 1905’te 1.173.233 ve 
1914’te ise 1.294.851’dir52. Kısacası Ermenilerin, Doğu Anadolu nüfu-
sunun ancak 1/5’ini teşkil ettikleri ve İmparatorlukta en fazla 1.300.000 
kadar Ermeni’nin yaşadığı ileri sürülmüştür53. 

Görüldüğü gibi Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenilerin nüfusu 
ile ilgili net sayısal bir veri yoktur. Ancak, Kirkor Zohrap Efendi’nin 
verdiği ve ilk tabloda gösterdiğimiz sayısal verilerle diğer kaynaklarda 
ifade edilen sayısal veriler arasında dikkat çekici bir fark bulunmakta-
dır. Dolayısıyla Ermeni Kilisesi ve onun politikalarını benimsemiş olan 
Kirkor Zohrap Efendi gibi Ermeni ileri gelenlerinin tüm amaçlarının 
Doğu Anadolu şehirlerindeki Ermeni nüfusunu Türk nüfusundan fazla 
göstermek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır54. Zaten yabancı bir 
yazarın ifadesine göre Rumeli’de mevcut Bulgarlar, Sırplar ve Rumlar 
gibi Anadolu’da yoğun bir Ermeni nüfusu yoktur. Doğu Anadolu’da 
Sason ve Zeytun gibi birkaç yerleşim yerinin dışında tamamıyla Ermeni 
nüfusunun hakim olduğu yerleşim alanları mevcut değildir55. Vilayet 
bazında en yoğun oldukları Van’da dahi nüfusun ancak % 20’sini teş-
kil ediyorlardı. Dolayısıyla ülkenin her tarafında dağınık şekilde yaşa-
yan Ermeniler ortalama olarak İmparatorluk nüfusunun % 5 veya 
% 10’u gibi çok küçük bir orana sahip olmalarından dolayı yüzyıllar 
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boyunca Türklerle iç içe ve barış halinde yaşamışlardır56. Kısacası, XIX. 
yüzyılda Osmanlı yönetimi altında yaklaşık bir milyon Ermeni yaşı-
yordu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hiçbir vilayetinde çoğunluğu 
oluşturmuyorlardı57. 

I. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Ruslar Osmanlı sınırla-
rına saldırmaya başlamışlardır. Erzurum Taşnak Kongresi’nde alınan 
kararın aksine Ermeniler Doğu Anadolu’da çeşitli çetecilik ve isyan 
hareketleriyle Rus ordusuna yardımcı olmaya başlamışlardı. Meclis-i 
Mebûsan’da bulunan üç Ermeni mebusu Karakin Pastırmacıyan, 
Hampersum Boyacıyan ve Vahan Papasyan hemen bu cepheye gelerek 
Ermeni çetelerinin başına geçtiler. Bunun üzerine Dahiliye Nazırı Talat 
Bey, 24 Nisan 1915’de Ermeniler hakkında komite elebaşlarının tutuk-
lanması ve askeri mahkemeye sevk edilmelerine dair bir tezkere yayın-
ladı. Aynı gün tutuklanan Ermeniler arasında Kirkor Zohrap Efendi’de 
vardı. Kirkor Zohrap Efendi, İstanbul’dan Haleb’e gönderilmiş, oradan 
da araba ile Diyarbakır Divan-ı Harbi’ne getirilmesi esnasında yolda 
ölmüştür (1916)58. 

Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi’nin Ermeni 
Meselesi’ne Bakışı 

Kirkor Zohrap Efendi’nin ve diğer Ermeni mebusların yukarıda izah 
ettiğimiz muhtıra ve layihalarında ileri sürdükleri iddialara karşı Doğu 
Anadolu vilayetlerine mensup mebuslar herhangi bir girişimde bulun-
madıkları gibi karşı bir cevapta vermemişlerdir. Bunların aksine Kirkor 
Zohrap Efendi’nin layihasına karşı tepkisiz kalamayan Cizrelizâde Raif 
Efendi, cevap niteliğinde ve ileri sürülen iddiaları çürütmek amacıyla 23 
Ocak 1912 tarihinde Sadarete bir lâyiha yazmıştır. Asıl adı Mehmed Raif 
Efendi olup, Mülkiye Kaymakamlığı’ndan emekli Cizrelizâde Mustafa 
Rıza Efendi’nin oğludur. 1853-54 [h.1270] tarihinde Diyarbakır’da 
doğmuştur. Sıbyan Mektebi’nde okumuş, Arabça, Farsça ve Kürtçe’yi 
öğrenmiş, Türkçe okur-yazar olup pek çok memuriyette bulunduktan 
sonra 30 Ocak 1910’da devlet hizmetinden ayrılmıştır59.

Kirkor Zohrap Efendi’nin yazmış olduğu layiha da ileri sürülen 
iddialara karşı Meclis-i Mebûsan’da görev yapan vilâyet mebuslarının 
herhangi bir savunmada bulunmamalarını eleştiren Raif Efendi, ülkeyi 
parçalamayı ve meclisin feshini talep eden bu gibi davranışlara mebus-
ların sessiz kalmasını “...mebûsların zamanlarının ve imkanlarının 
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müsait...” olmamasından kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek alaycı 
bir üslupla eleştirisini yöneltmekten çekinmemiştir. Raif Efendi, 40 sene 
müddetle Diyarbakır, Mamuratülaziz (Elazığ) ve Bitlis Vilayetleri’nde 
devlete hizmet ettiğini, memur tensîki yani memurların işten çıkarılması 
sırasında 350 lira kadar tazminat alarak devlet hizmetinden ayrıldığını, 
şu an memleketinde yaşamını sürdürdüğünü ve idare ilgili herhangi bir 
memuriyette bulunmamasına rağmen memleketin durumunu yakın-
dan görmüş ve her şeye vakıf biri olarak layihada iddia edilen konuların 
devletin dahili ve harici siyasetine uygun düşmediğini ifade ederek bir 
vatandaş sorumluluğu ile hareket etmek suretiyle bu layihayı yazdığını 
belirtmiştir60. Raif Efendi layihasında, Kirkor Zohrap’ın -yukarıda izah 
ettiğimiz- iddialarına karşı şu ifadelere ve delillere yer vermiştir. 

Raif Efendi layihasında, “...ne Meşrutiyet idaresinin ilanından önce 
ne de Meşrutiyet idaresinin ilanından sonra Diyarbekir, Mamüratülaziz, 
Bitlis, Van ve Erzurum vilayetlerinde kesinlikle görülüp işitilmemiştir” 
diyerek ileri sürülen iddiaları kesin bir dille reddetmektedir61.

Meşrutiyet idaresi gereğince Müslüman ahali ile Ermeni ve diğer 
dinlere mensup gayrimüslim ahali arasında eskiden olduğu gibi iyi 
ilişkiler olup herhangi bir antlaşmazlık veya asayişsizlik söz konusu 
değildir. Herkes işiyle gücüyle meşgul olup, kimse başkasının hakkına 
tecavüz etmediği gibi bundan da sakınmakta ve birlikte yaşamlarını 
devam ettirmektedirler62.

Hatta mülkiye, adliye ve askeriye memurları Ermenilerin veya diğer 
milletlerin herhangi bir şikâyetine neden olmamak için gayret sarf 
etmekte, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler. Memurların 
bu kadar dikkatli olmalarının sebebi ise Müslüman ve gayrimüslim aha-
linin birlikte yaşamalarını temin etmeye yönelik hükümet politikasının 
yani Meşrutiyet idaresinin bir sonucudur63.

Fakat şu da unutulmamalıdır ki Ermenilerden vatan ve millet düş-
manı bazı kimseler eskiden beri gayrimüslim vatandaşların aklına ayrı-
lık düşürmek için bu vilayetleri gezmektedirler. Bu gezileri sırasında 
karşılaştıkları en basit meseleleri bile büyük bir mesele gibi göstermek 
için birçok yaygaralar kopararak halkın milli duygularına hitap ede-
cek şekilde olayı yalan yanlış şekilde Patrikhanelere kadar aksettirip 
her türlü olayı şikâyet konusu yapmaktadırlar. Dolayısıyla meseleye 
Patrikhanelerin karışması halk arasında ayrışmalara neden olmaktadır64.
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Raif Efendi, Kirkor Zohrap Efendi’nin ileri sürdüğü iddiaların hangi 
nedenlere dayandığını ve bu şikayetlerin temelinde yatan sebepleri bir 
bir ortaya koymak suretiyle Ermenilerin sızlanmalarının boş ve gerek-
siz olduğunu ispata çalışmıştır. Kirkor Zohrap Efendi’nin ileri sürdüğü 
iddialara karşı vermiş olduğu cevaplar ise şunlardır:

Eskiden beri Diyarbakır Vilayeti’ne bağlı Siverek Sancağı’nda bulu-
nan Milli ve Karakeçi, Mardin Sancağı’nın Cizre, Nusaybin ve Midyat 
Kazaları’nda yaşayan Miran, Tay, Havarki ve Dekşuri ile Deyr-i Zor 
Sancağı’nda yaşayan Kürt ve Arab aşiretleri arasında çatışmalar ve 
antlaşmazlıklar devamlı surette görülmektedir. Fakat bu antlaşmazlık-
lar Ermenilere veya diğer gayrimüslim tebaaya kesinlikle herhangi bir 
zarar vermemiştir. Yine aynı şekilde Mamüratülaziz Vilayeti’ne komşu 
olup coğrafi olarak dağlık ve ulaşılması zor bir bölge olması dolayısıyla 
Dersim Vilayeti’ndeki aşiretler arasında antlaşmazlıklar mevcuttur. Yine 
Mamuratülaziz Vilayeti’ne bağlı Çarsancak, Çemişkezek, Erzurum 
Vilayeti’ne bağlı Kiğı Kazası, Bitlis Vilayeti’nin Mutki ve Malazgird 
Kazaları ile Siirt Sancağı’na bağlı Eruh ve Garzan Kazaları’nda oturan 
Kürt aşiretlerinin birbirlerine saldırdıkları görülmektedir. Fakat bunlar 
tamamen aşiretlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklan-
maktadır. Van ve Erzurum taraflarındaki muhtelif aşiretler arasında 
meydana gelen saldırılarda aşiretlerin kendi aralarındaki anlaşmazlık-
lardan kaynaklanmıştır. Fakat Muş Sancağı’nın Taluri Nahiyesi civa-
rında ve özellikle Taluri’de toplanmış olan bir takım Ermeni eşkıyasının 
öteye beriye saldırması neticesinde buralarda bir takım olaylar meydana 
gelmiştir. Ancak Taluri olaylarının nedeni Ermeni eşkıyalarının halka 
saldırmalarıdır. Yoksa Ermenilere karşı yapılmış bir saldırı değildir65. 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Diyarbakır’da bulunan Milli aşi-
reti reisleri hükümet tarafından askeri kuvvetle tenkil edilmişler, aşiret 
reislerinden bazıları tutuklanmış, Hamidiye Hafif Süvari Alayları’na 
mensup olan ümera ve zabıtanın bir kısmının rütbeleri sökülmüş, 
bazıları ise mahkemelerde ceza almışlardır. Aynı şekilde Miran aşireti 
ve diğer aşiret reisleri de vilayet merkezi olan Diyarbakır’a çağrılarak 
tutuklanmışlardır. Bunlarda Diyarbakır Cinayet Mahkemesi’nde muha-
keme edilmişler ve çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Yine, Midyat ve 
Nusaybin Kazaları’nda yaşayan aşiret reisleri de Müslüman ahali ara-
sında neden oldukları bir takım eşkıyalık olayları nedeniyle muhakeme 
edilerek onlarda çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Görüldüğü gibi bu 
vilayetlerde meydana gelen olaylar Kürt ve Arab aşiretlerinin kendi 
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aralarındaki antlaşmazlıklardan ortaya çıkmış ve Ermenilere karşı her-
hangi bir saldırı ve tecavüz hareketi olmamasına rağmen Ermeniler 
mülki, adli ve askeri makamlar tarafından olaylara göz yumulduğunu 
hatta gerekli cezaların bile verilmediğini ileri sürerek olaylara müdahil 
olmuşlardır. Zohrap Efendi’nin layihasında yer verdiği bir diğer konu 
ise Dersim Kürt aşireti reislerinin Mamuratülaziz Vilayeti’ne mensup 
askeri kuvvetlerce yakalandıktan sonra 40-50 kadarının Dahiliye Nazırı 
Hakkı Paşa’nın (Ağustos 1909) memuriyeti esnasında ve Meşrutiyet’in 
ilanı sıralarında yanlışlıkla salıverilmelerinden kaynaklanmıştır. Raif 
Efendi, bu yanlışlığın hemen fark edilerek aşiret reislerinin askeri kuv-
vetler tarafından ikinci defa tutuklanıp Diyarbakır Cinayet Mahkemesi 
tarafından çeşitli cezalara çarptırıldıklarını ve tüm bunların üç ayda 
bir Adliye Nezareti’ne gönderilen vukuat cedvellerinde kayıtlı oldu-
ğunu söylemektedir. Bitlis Vilayeti’nde ise Meşrutiyet’in ilanı sonrası 
Süleyman Faik Efendi’nin Siirt Mutasarrıflığı ve daha sonra Bitlis Vali 
Vekâleti’ni yürüttüğü sırada bölge aşiret reisleri vilayete çağrılmış, müna-
sip bir dille Meşrutiyet idaresine uygun hareket etmeleri ve önceki olay-
lardan dolayı haklarında af çıkarıldığı bildirilmiştir. Ayrıca Diyarbakır, 
Mamuratülaziz ve Bitlis Vilayetleri’nde yaşayan gayrimüslimler ile 
Erzurum ve Van Vilayetleri’nde yaşayan ve çoğunlukla Hamidiye Hafif 
Süvari Alayları’nı oluşturmuş olan aşiret mensupları ise yeni oluşturu-
lan askeri birliklere dâhil edilmişlerdir. Bunun yanında suçlu olan kim-
selere Müslüman veya gayrimüslim olup olmamasına bakılmaksızın 
kanun gereğince cezaları verilmiştir. Vilayet hapishanelerinde bulunan 
mahkûmlara ait kayıtlar ve istatistikler incelendiği vakit görülecektir ki 
bunların % 10’u gayrimüslim, % 90’ı ise müslümandır. Bunların davacı-
larının büyük çoğunluğu ise gayrimüslimdir. Dolayısıyla Kirkor Zohrap 
Efendi’nin layihasında ileri sürdüğü gibi Müslüman eşkıyaların himaye 
edilerek cezasız bırakıldığı, Ermenilere şiddet uygulanarak en ağır ceza-
lara çarptırıldıkları, Ermenileri ezmek suretiyle adı geçen vilayetlerden 
Ermenileri temizlemek ve tahliye etmek fikrinde olan Babıali ile taşra 
mülki, askeri ve adli memurları tarafından yürütülen politika gerçek 
dışı ve sadece Ermenilerin ileri sürdüğü iddiadan başka bir şey değil-
dir. Bunun en önemli göstergesi de hapishanelerde bulunan mahkum-
ların birbirine olan oranıdır66. İşte Raif Efendi, Ermenilere karşı Doğu 
Anadolu’da yapıldığı iddia edilen mezalime karşı bu cevapları vermek 
suretiyle Kirkor Zohrap Efendi’nin iddialarını çürütmüştür.
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Kirkor Zohrap Efendi’nin ileri sürdüğü bir başka iddia ise Ermenilere 
ait arazilerin zorla ellerinden alınması şeklinde olan arazi gasbına dair 
olanıdır. Arazi kanunnamesinin neşrinden önce Osmanlı Devleti’nin 
doğu vilayetlerindeki araziler eskiden beri ümera ve ileri gelen ailelere 
ecdadlarından vakfiyet veya mülkiyet yoluyla miras kalmış ya da inti-
kal etmiştir. Bu arazilerde çiftlik, malikane, yurtluk ve ocaklık olarak 
bedel karşılığında Müslümanlar veya gayrimüslimler tarafından tasarruf 
edilmektedir. Araziler icar usulü veya bölgenin teammüllerine uygun 
olarak bedel karşılığında Müslüman veya gayrimüslim ahali tarafından 
tasarruf edilirken, arazileri ziraat etmekte olduklarına dair kendilerine 
Padişah tuğrasıyla mühürlenmiş belgeler verilmiştir. Ancak arazi ve 
tapu nizamnamelerinin uygulanması sırasında bu arazilerin bir kısmı 
sahipsiz olduğundan bedel karşılığında, bir kısmı da öşür vergisi kar-
şılığında ahalinin tasarrufuna verilmiş vakıf arazisi iken tapu usulünün 
uygulanması sırasında vakıf arazilerinin de devlet arazisi gibi muame-
leye tabi tutularak araziye ve arsaya ihtiyacı olanlara bedel karşılığında 
satılmıştır. Dolayısıyla bu araziler iddia edildiği gibi ne Ermenilerin 
ne de diğer milletlerin mülkiyetinde değildir. Bu Kuyud-ı Hakani’de 
mevcut olan belgelerle ispat olunabilir. Mesela önceki dönemlerde Palu 
ve Eğil, bey ve ümerasına ait arazileri ziraat amacıyla bir süre tasarruf 
eden Müslüman ve gayrimüslim ahali birlikte hareket etmek suretiyle 
tasarruflarında bulunan arazilerin bir kısmının kendi adlarına tapulan-
masını istemişlerdir. 1290 / 1873-74’li yıllarda buna dair liva ve vilayet 
makamlarına yaptıkları müracaat neticesinde Babıali tarafından yapı-
lan yazışmalardan sonra Vilayet Divan-ı Temyizi’nden aza ve memur 
tayin edilerek gerekli tahkikatlar yaptırılmıştır. Ancak yapılan tahkikat 
neticesinde arazilerin sahibi olan ümeranın vakfiyet suretiyle tasarruf 
ettikleri araziler ile köy arazilerine ait ellerinde bulunan evrakların pek 
de geçerli ve gerçek olmadığı şüphesi üzerine adaletin yerini bulması 
için arazilerin üçte ikisinin ümeranın ve beylerin kendilerine, üçte biri-
nin ise anasır-ı muhtelife namına tapulanmasına karar verilmiştir. Bu 
iş için Ergani Sancağı’na Defter-i Hakani Nezareti’nden Bekir Efendi, 
Defter-i Hakani memuru olarak gönderilmiştir. Bekir Efendi, adı geçen 
araziler için yeni tapu senetleri düzenlemiştir. İşte, gayrimüslim ahali 
yakın zamanda gerçekleşmiş olan bu tapulama usulünün tekrar uygulan-
masını istemektedir. Dolayısıyla yukarı da izah edildiği gibi gayrimüs-
lim ahaliye arazi verilirken veya bedel karşılığında satılırken Osmanlı 
tebaasından olup da daha sonradan yabancı bir devlet tebaalığına geç-
miş olan gayrimüslim ahaliye arazi verilmesinin mümkün olamayacağı 
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gayet açıktır. Kısacası Ermenilerin ileri sürdüğü gibi arazi gasbı diye bir 
olay yoktur67. 

Kirkor Zohrap Efendi’nin ileri sürdüğü başka bir iddia ise kilise, 
manastır, mektep ve çorbahane gibi müessesat-ı mezhebiyeye müdahale 
edildiğidir. Fakat adı geçen vilayetlerde bulunan manastırlara hiçbir 
zaman ne Evkaf Nezareti’nden ne de başka bir taraftan müdahale ve 
taarruz olunmamıştır. Çünkü Evkaf Nezareti’nin vakfiyeti geçerli olan 
vakıf gelirlerine müdahale etmesi söz konusu olamaz. Ancak vakfiyet-
leri geçerli olmayan gayrimüslim evkafları ise kanun ve hükümet tara-
fından mülkiyet suretiyle meşrut lehine değerlendirilmekte dolayısıyla 
herhangi bir müdahalede bulunulmamaktadır. Tam tersine Mardin’de 
Deyr-i Zağran, Midyat’ta Deyrü’l-‘amr ve Ergani’de ise Meryem Ana 
kiliseleriyle manastırlarına bağlı olan araziler öşür vergisi ve ağnam 
vergisi gibi tekâlif-i emiriyeden bile imtiyaz suretiyle muaf tutulmak-
tadır. Dolayısıyla vakfiyeti geçerli olmayan kilise ve manastırlara bağlı 
arazilere karşı gösterilen hassasiyet bu kabilden olmadığından bir nevi 
müdahale olarak algılanmıştır. Ermenilerin müessesat-ı mezhebiyeye 
ait mülklerine ve arazilerine müdahale edildiğine dair ileri sürdük-
leri iddianın temelinde ise şu hadise yatmaktadır. Palu’ya bağlı Habab 
Köyü’nde vakıf arazisi üzerinde köy rahibinin ikametine mahsus olmak 
üzere inşa edilen binanın vakıf arazisi için eskiden beri icare-i zemin 
vergisi verilmekte iken sonradan manastıra devredilen mevkiide mukim 
Ermeni Marhas Efendi, Meşrutiyet idaresinden sonra zemin-i icar ver-
gisini vermemiştir. Ayrıca vakıf arazisinin bir kısmını da hiçbir senet ve 
belgeye dayanmadığı halde manastıra bağlamak üzere mütevelli aley-
hine dava açmıştır. Açılan dava kanunlar gereğince mahkemede görü-
şülürken Marhas Efendi konuyu, Diyarbakır İstinaf Mahkemesi’ne, 
muhtemel ki liva, vilayet hatta Patrikhane’ye kadar götürmüştür. Gerekli 
tahkikat ve muhakemeden sonra vakıf kayıtları ile temlikan-ı hümayun 
gereğince köyün umum arazisinin hatta manastırın da bulunduğu yerin 
vakıf arazisi olduğu sabit olduğundan Marhas Efendi’nin davasının 
reddine karar verilmiştir. Bu karar üzerine Marhas Efendi, haksızlığa 
uğradıklarına dair şikayetlerde bulunmuş, bunu her tarafa neşr etmiş-
tir. Kısacası, Kirkor Zohrap Efendi’nin layihasında yer verdiği vakıflara 
müdahale maddesi hep bu gibi mesnetsiz ve delillere dayanmayan dava-
lardan kaynaklanmıştır68.

Raif Efendi layihasının son kısmında ise vilayetlerde yapılan ıslahat-
lara dair görüşlerini açıklamıştır. Ermenilere saldırdıkları iddia edilen 



KİRKOR ZOHRAP İLE CİZRELİZÂDE MEHMED RAİF 95

Kürt esirlere bu vilayetlerde kesinlikle tesadüf edilemez. Suçları sabit 
olanlar ise Meşrutiyet’in ilanından sonra gerekli muhakemeleri yapı-
larak cezalandırılmışlardır. Hatta nüfuz sahibi yerli beylerin büyük 
kısmı iki sene önceki düzenlemeler sırasında kadro harici (burada 
Hamidiye Alayları’nın kaldırılmasına işaret etmiştir) bırakılmışlardır. 
Hatta Hamidiye Hafif Süvari Alayları ise bir sene önce teşkilat-ı aske-
riyeye dâhil edilmişler, jandarma efradı ise yaklaşık iki buçuk sene önce 
Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşturulurken, zabitan kadrosu ise 
nizamiye zabitanından oluşturulmuştur. Arazi antlaşmazlıklarında ise 
tarafların elinde senet-i hakani mevcut olmadığı halde gerekli incele-
melerden sonra Meclis-i Hass-ı Vükela’nın 27 Ağustos 1325 / 9 Eylül 
1909 tarihli kararıyla şikâyetlerin önü alınmış, gerekli ıslahatlar yapılmış 
olduğundan yeni ıslahatlara ihtiyaç yoktur69. 

Raif Efendi layihasını, Doğu Anadolu vilayetlerinde Ermenilere karşı 
yapılması gerekli ıslahatların neler olması gerektiğini ifade ederek bitir-
miştir. Buna göre; asıl ıslahat için şimendöfer hattının yapılması, iplik vs. 
fabrikaların açılması, masrafların azaltılması, birer numune olmak üzere 
her vilayette karma ibtidaî mektepler açılması, gümüş, bakır, kömür ve 
gaz madeni gibi yer altı zenginliklerinin çıkarılması, arazi tahririnin 
kanunlara uygun olarak yapılması, vergilerin adaletli şekilde dağıtılması, 
memleketin ve ziraatın gelişmesi için aşiretlerin iskânının süratli şekilde 
gerçekleştirilmesi, çöllerde yaşayan göçebe aşiretler için yeni köylerin 
Bağdad demiryolu kenarlarında kurulması gerekir. Tüm bunlar coğrafi 
şartlara uygun olarak yapılmalıdır. Yoksa nüfuslarının ancak % 20’si 
Ermeni olan Doğu Eyaletleri’ne, Ermenistan’ın kurulmasını sağlayacak 
faaliyetlerde bulunmak isteyecek Ermeni valiler göndermekle ıslahat 
yapılamaz. Ayrıca, Kirkor Zohrap Efendi’nin layihasında ıslahata dair 
ileri sürdüğü şeylerin büyük kısmının zaten iki üç senedir yapılmakta 
olduğunu ifade eden Raif Efendi, bunların haricinde onun ileri sürdüğü 
ıslahat taleplerini ise kanunlara taban tabana zıt, tatbikini devletin harici 
ve dahili siyasetine uygun olmayan şeyler olarak görmektedir70. 

Kirkor Zohrap Efendi’nin Ermeni ıslahatı ve Ermenilere karşı 
yapıldığını iddia ettiği haksızlıkları dile getirmek için verdiği maruza-
tına karşı Raif Efendi, kaleme almış olduğu layihasını Meclis-i Hass-ı 
Vükela’ya sunarak bu noktalara dikkat edilmesine dair istirhamını ifade 
etmiştir.
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Sonuç
Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar içerisinde Ermeniler, 

Müslümanlarla en iyi şekilde kaynaşan halktır. Ticaret ve esnaflıkla ile 
uğraşan Ermeniler toplumun en zengin tabakasını oluşturmuşlar, devlet 
hizmetinde en üst memuriyetlere kadar yükselmişlerdir. Herhangi bir 
isyana ve ayrılıkçı harekete girişmemiş olan Ermeniler “millet-i sadıka” 
olarak anılmışlardır. Fakat XIX. yüzyılın son çeyreğine doğru özellikle 
Rusya’nın girişimleriyle Ermeniler arasında bir takım örgütlenme-
ler ve teşkilatlanmalar başlamıştır. Dolayısıyla Ermenilerin bağımsız-
lığı ve Ermenistan fikri Ermenilerin kendileri tarafından değil önce 
Rusya sonra da İngiltere’nin girişimleriyle ortaya çıkmıştır. 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ermeni din adamlarının teşvik ve gay-
retleriyle Ermeniler Rusya’nın yanında yer alarak Osmanlı Devleti’nin 
Doğu vilayetlerinde isyan girişimlerinde bulunmuşlardır. Şunu da hatır-
latmak gerekir Ermeni nüfusu ülke genelindeki yerleşim alanlarında 
hiçbir zaman baskın bir orana sahip olmamıştır. Yaşadıkları şehirlerin 
en fazla %5 veya % 10’nu oluşturan Ermeniler özellikle Doğu’da altı 
vilayette yoğun olarak yaşamaktaydılar. 1878 Ayastefanos Antlaşması’na 
Rusya tarafından ilk defa Ermenistan ibaresi koydurulmak suretiyle 
Ermeni meselesine uluslararası bir nitelik kazandırılmıştır. Ancak 
Ermenilere özerklik verilmemiştir. İngiltere ve diğer Avrupa devlet-
lerinin Ayastefanos Antlaşması’na itiraz ederek Berlin Kongresi’ni 
toplamaları ve kongre sonunda Berlin Antlaşması’nın imzalanması 
neticesinde Ermenilere dair olan madde değiştirilerek, Ermenilerin 
bulundukları vilayetlerde ıslahat yapılması kabul edilmiştir. İşte bu 
tarihten sonra Ermeni meselesi Rusya’nın değil İngiltere’nin direktif-
leri doğrultusunda gelişme göstermiştir. Ermeniler kurdukları örgütler 
vasıtasıyla farklı şehirlerde isyan, saldırı, katliam gibi çok kanlı olay-
lara neden olmuşlar, ancak her defasında kendilerine yönelik saldırılar 
yapıldığını iddia etmek suretiyle Avrupa devletlerinin desteğini almayı 
başarmışlardır. Ermenilerin yönlendirmesiyle İngiltere, Fransa ve Rusya 
gibi devletler de sık sık verdikleri notalarla Ermenilere dair ıslahat 
vaadinin yerine getirilmesini istemişlerdir. Sultan II. Abdülhamid, her 
defasında bazı gerekçelerle bu istekleri geçiştirmek şeklinde bir politika 
takip etmiştir. Ayrıca Ermenilere karşı askeri güç oluşturmak amacıyla 
Doğu Anadolu’da yaşayan Kürt aşiretlerinden Hamidiye Hafif Süvari 
Alayları’nı kurmuş, aşiret reislerinin çocuklarını kurmuş olduğu Aşiret 
Mektepleri’ne almak suretiyle aşiretleri yanına çekmeyi başarmıştır. 
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1908’de II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra yapılan genel seçim-
lerde Ermeniler mebus olarak meclise girmişlerdir. Bu sırada Ermenilerin 
önde gelen temsilcilerinden birisi ise İstanbul Mebusu Kirkor Zohrap 
Efendi’dir. Kirkor Zohrap Efendi, avukat olması nedeniyle Ermenilerin 
meseleleriyle yakından ilgilenmiş hatta diğer Ermeni mebuslarıyla bir-
likte Meclis-i Mebûsan’a bir muhtıra vererek Ermenilere yapılan baskı 
ve zulümlerden şikâyet etmiştir. Kirkor Zohrap Efendi’nin vermiş 
olduğu muhtıraya karşılık olarak da Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi 
karşı bir layiha kaleme almak suretiyle ileri sürülen iddiaları tek tek 
cevaplamak suretiyle çürütmeye çalışmıştır. Kısacası Ermeni Meselesi, 
Ermeniler tarafından değil Rusya ve İngiltere tarafından dünya kamu-
oyuna takdim edilmiş bir hadise olarak hala güncelliğini korumaktadır.


