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Giriş

XIX. yüzyıla gelindiğinde çok uluslu, dinli ve kültürlü olan Osmanlı 
Devleti, bulunduğu çağın özelliği gereği gerek iç gerekse dış güçlerin 
etkisiyle dağılma sürecine girmiştir. Bu yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran siyasî sorunlardan biri de 
azınlıklar meselesi olmuştur. Bilhassa 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
sonrası, Fransız İhtilali’nin ve özellikle de Osmanlı Devleti üzerinde 
emelleri olan büyük güçlerin etkisiyle Osmanlı içerisinde Ermeni mese-
lesi ortaya çıkartılmıştır. İçinde bulunan azınlıklar yavaş yavaş Osmanlı 
Devleti’nden ayrılırken, yüz yıllardır Anadolu’da Türklerle iç içe yaşayan 
Ermeniler de açıkça bölücü faaliyetlere başlamışlar ve bu doğrultuda 
büyük devletlerin desteğini almışlardır.

 XIX. yüzyıl aynı zamanda kitle iletişim araçlarının etkili olmaya ve 
haber alma özgürlüğünün gelişmeye başladığı bir dönemdir. Dolayısıyla 
daha önceleri savaş alanlarında askerî ve masa başında siyasî olarak veri-
len mücadelelere artık bir de ve belki daha da etkili olarak kamuoyu 
yaratma amaçlı basın yayın araçları damgasını vurmuştur. Yalan yanlış 
haberler ve bilgilerle halklar arasında düşmanlıklar yaratılmaya çalı-
şılmıştır. Bunda özellikle kendi çıkarları ve politikaları doğrultusunda 
hareket eden büyük güçlerin etkisi çoktur. Böylece devletler ve millet-
lerle ilgili bir takım kötü, yanlış ve düzeltilmesi oldukça güç olan imaj-
lar meydana getirilmiştir. Ermeniler de hedeflerine ulaşmak amacıyla 
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Avrupa’nın önemli merkezlerinde ve Amerika’da basın yayın araçlarını 
en etkili şekilde kullanarak, kendilerini mağdur göstermiş, Türkler aley-
hine birçok propaganda yaparak kendileri lehine bir kamuoyu oluştur-
maya çalışmışlardır. Osmanlı Devleti de gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında gerekli önlemleri almaya çalışmış, konu ile ilgili olarak çeşitli 
devlet adamlarından layihalar ve yazılar istemiştir. Bunlardan biri de 
gayrimüslim ve ecnebi mektepler müfettişliği muavini ve baş kâtibi 
Mehmet Şükrü Efendi’nin raporudur. Mehmet Şükrü Efendi bu yazı-
sında, Ermenilerin çeşitli Avrupa ülkelerinde propaganda amaçlı yayın-
ladıkları tarih, coğrafya, nüfus vb. konularla ilgili çeşitli yayınlarına 
değinerek burada yazılanların gerçekleri yansıtmadığını ifade etmiştir. 
Ayrıca kısaca Ermenilerin tarihi, coğrafyası ve Osmanlı’daki nüfusu 
hakkında bilgiler vermiştir. 

Tarih, Coğrafya, Nüfus ve Din
Ermeniler tarih boyunca Pers, Roma, Arap, Bizans ve Rus hâkimi-

yeti altında yaşamışlardı. M.Ö 95 yıllarında Roma İmparatorluğu’nda iç 
karışıklıklar başlamıştı. İran’da ise Arsasidler, Saka saldırılarıyla uğraşı-
yordu. Bu durumdan yararlanan Ermeni derebeylerinden Tigran bağım-
sızlığını ilan etti. Bölgedeki diğer feodal Ermeni beylerini de yönetimi 
altına aldı. Ermenilerin bu bağımsızlığı ancak M.Ö 66 yılına kadar 
sürebildi. Bu tarihte Roma generali Pompe, ordusuyla Ermenistan’ı işgal 
etti ve Tigran, Roma egemenliğini tanımak zorunda kaldı1. Pompe’nin 
işgalinden sonra bölge yine Romalılarla Arsasidler arasında sık sık el 
değiştirdi. Çoğunlukla siyasal egemenlik Romalılarda kaldı. Ama yöne-
timin başına bölgeyi daha iyi tanıyan Arsasidli valiler veya prensler 
getirildi. 224 yılında İran’da Arsasid hanedanı yerini Sasanilere bıraktı. 
İran’daki bu siyasal değişiklik Ermenistan’ın durumunda bir değişikliğe 
yol açmadı. Bölge yine Romalılarla bu kez Sasaniler arasında el değiş-
tirip durdu. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Ermenistan, Doğu 
Roma’nın yönetimi altına girdi. 640 yılından itibaren Ermenistan üze-
rinde Arap egemenliği başladı. Bundan sonra Ermenistan üzerinde XI. 
yüzyılın başına kadar Arap-Bizans çekişmesi devam etti2.  

Türklerin batıya doğru ilerlemesiyle birlikte Ermeniler Selçuklular, 
Safevîler ve Osmanlıların egemenliği altına girdi. Türk-Ermeni müna-
sebetleri, 1018 yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in kardeşi Çağrı 
Bey’le başladı, Tuğrul Bey’in amcazadesi Kutalmış Bey’in döneminde 
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devam etti. Türk göçmenlerinin bu bölgeye yerleştirilmesi ile Türk-
Ermeni ilişkilerinde yeni bir dönem başladı3. Bu sırada ülkelerini 
Bizans’a terk ederek Anadolu’nun içlerine çekilen Ermeniler, Kilikya 
adı verilen Çukurova bölgesine yerleşmiş ve burada yine Bizans’a bağlı 
bir prenslik kurmuşlardı. Anadolu’yla beraber Çukurova’nın Osmanlı 
idaresine geçmesiyle Ermeniler bu defa da diğer bir Türk devletinin ida-
resine girdiler. Osmanlı Türkleri idaresinde Ermeniler, Bizans ve kendi 
prenslikleri zamanında görmedikleri adalet, hak ve hürriyete kavuştular4. 
Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere otuz yıllık Tigran dönemi dışında 
Ermeniler gerçek anlamda bağımsız bir devlet kuramadılar. Dolayısıyla 
Türklerin Orta Asya’dan gelerek Ermeni Devleti’ni yıktıkları ile ilgili 
iddialar tamamen asılsızdır5. Rapordan da anlaşılacağı üzere Osmanlı 
topraklarında yaşayan Ermeniler, medeniyet asrı olarak nitelendirilen 
bu asırda Avrupa ülkelerindeki birçok Ermeni’ye göre Osmanlı Devleti 
içinde çok daha rahattılar. En mühim nezaret ve müsteşarlıklara, ayan ve 
Şura-ı Devlet azalıklarına getirilmiş, vilayet, liva ve kaza merkezlerinde 
ve hatta nahiyelerde ceza ve ticaret mahkemelerinde, belediye ve idare 
meclislerinde, Nafia ve Maarif komisyonlarında yer almışlardı. Belki de 
Müslümanların nail olamadığı birçok imtiyaza sahip olmuşlardı6. 

Coğrafî olarak Ermenistan, tarihin en eski devirlerinden beri belirli 
bir bölgenin ismi olmuştur. Ancak Ermeni denilen topluluk bu böl-
geye ismini vermemiş, bu bölgeden ismini almıştır. Çeşitli kaynak-
larda, Ermenilerin bölgeye batıdan geldikleri belirtilmektedir. Kesin 
olarak bilinen, Büyük İskender’in Anadolu seferi sırasında (M.Ö. 331) 
Ermenilerin o bölgede bulunduklarıdır. Ancak bağımsızlıkları söz 
konusu değildir. İran vilâyeti içinde yaşayan bir topluluktur7. Zaten 
bulundukları bölgede devlet oluşturmaya yetecek nüfus potansiyeline 
hiçbir zaman sahip olmamışlardır. Ermenilere göre Ermenistan, büyük 
ve küçük diye ikiye ayrılır. Büyük Ermenistan; kuzeyde Karadeniz ve 
Gürcistan, batıda Kızılırmak, doğuda İran ve Hazar Gölü, güneyde 
İran ve Irak ile çevrili yerdir. Küçük Ermenistan ise Fırat’ın batısında 
kalan yerlerdir. Ayrıca Ermeniler, Adana, Çukurova, Tarsus ve Toros 
Dağları’nın güneyinde ve Akdeniz’in kuzeyinde kalan “Kilikya” dedik-
leri yerleri de ana vatanları sayarlar. Bu yerlerden Fırat, Dicle, Aras, Kur, 
Kars Çayı, Seyhan, Ceyhan, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh nehir-
leri akar. Van, Urmiye ve Çıldır Gölleri de bu bölgededir. Bölgenin en 
önemli dağları Ağrı, Erburuz, Bingöl, Süphan, Munzur, Sason ve Köse 
dağlarıdır8. Ermenilerin, bir vatan belirlemek amacıyla coğrafyaya büyük 
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önem verdikleri Mehmet Şükrü Efendi’nin yazısından da anlaşılmak-
tadır. Buna göre coğrafya ile ilgili pek çok eser neşretmişlerdir. Burada 
iki esere üzerinde durulmuştur. Bunlardan biri 1885 tarihinde Paris’te 
basılmış olan coğrafya kitabı, diğeri de 1889 senesinde yine Paris’te 
basılmış olan coğrafya atlasıdır. Bunların yanı sıra Grand Ansiklopedi 
adlı eserde de coğrafya bilgileri mevcuttur. Bu neşriyata göre Ermeniler, 
Ararat Dağı ve Ajas Ovası’nı gerçek vatanları olarak kabul etmekte-
dirler. Kur, Aras ve Fırat Nehirleri ile Van Gölü havzası da onlar için 
önemlidir. Ecmiyazin ve Armavir şehirleri merkez olarak görülmüştür. 
Ayrıca Rusya’nın idaresinde bulunan Kars, Erivan, Elizabetpol, Tiflis 
ve Kutais vilayetleriyle, İran’ın Azerbaycan eyaleti ve civarı, Anadolu’da 
Van, Bitlis ve Erzurum vilayetleri de Ermenistan sınırları içinde yer 
almaktadır 9. 

Dağınık halde Kafkasya, İran ve Anadolu’da yaşayan Ermeniler, 
daha ziyade ticaret ve zanaatla meşgul olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş döneminde, çoğunlukla Doğu Anadolu ve Kafkasya’da gruplar 
halinde, dağınık bir vaziyette İran, Bizans, Gürcü, Selçuklu Devletleri 
ve değişik küçük devlet ve beyliklere bağlı olarak yaşamaya devam 
etmişlerdir10. 

Osmanlı Devleti’ndeki Ermeniler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 
bazı yerler hariç, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde dağınık halde yaşa-
mışlardır. Hiçbir yerde nüfus çoğunluğuna sahip olamamışlardır. İlk 
Osmanlı-Ermeni münasebetleri Orhan Bey döneminde Ermenilerin 
oldukça azınlıkta bulundukları batı bölgesinde başlamıştır. Orhan Bey, 
Anadolu’da dağınık vaziyette bulunan Ermenilerden bilhassa Kütahya’da 
bulunan çok sayıda Ermeni’yi ve Ermeni ruhanî reisini Bursa’ya taşı-
mıştır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra, 1461 yılında 
Bursa’daki Ermeni piskoposunu payitahta getirerek ona patrik unvanını 
vermiştir. Ortodoks patrikliği Rum cemaatinin dinî reisi olduğu gibi 
Ermeni patrikliği de Ermeni cemaatinin başı olmuştur. Patrikhane asıl 
dinî vazifeleri yanında cemaatin, hukuk, eğitim ve sosyal işlerini gör-
mekle de yükümlüdür11. Ermenilerle meskûn bölgeler zamanla Osmanlı 
hâkimiyetine geçmiş, bu süreç Kanunî döneminde tamamlanmıştır12. 

Ermenilere Osmanlı İmparatorluğu’nun her tarafında rastlamak 
mümkün idi. Anadolu’nun doğusunda ve güney-doğusunda toplu 
halde bulunuyorlardı. Fakat hiçbir yerde, Türklere nazaran çoğun-
luk teşkil etmiyorlardı. Erzurum, Bitlis, Harput, Diyarbakır, Erzincan 
ve Harran şehirleriyle dolaylarındaki nüfusun ancak % 39’u Ermeni 
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idi. Adana vilayetinde ise bu nispet çok daha düşük idi. Orta ve Batı 
Anadolu ile Rumeli’de oturan Ermenilere gelince, Rumlardan daha 
düşük nispette azınlık halinde bulunmaktaydılar. Bundan başka 
Osmanlı İmparatorluğu’na komşu olan İran ve Rus topraklarında daha 
kesif Ermeni toplulukları yaşamaktaydı13. Doğu Anadolu ve Ege böl-
gesi dışında Türkiye’nin diğer bölgelerinde de durum aynıydı. Çoğu 
bölgelerde hiç Ermeni bulunmadığı gibi kalabalık olarak bulunduk-
ları Çukurova ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Ermeni nüfusunun 
Türk nüfusuna oranı % 10’u bulmamaktaydı14. Mehmet Şükrü Efendi 
raporunda, Ermenilerin neşrettikleri Asya-ı Osmanî adlı eserde yer 
alan bazı illerin nüfuslarına yer vermiştir. Bu vilayetler Ermenilerin en 
yoğun bulundukları Bitlis, Van, Erzurum gibi vilayetlerdir. Verilen tab-
loya bakıldığında Ermeni nüfusu ne kadar fazla gösterilmeye çalışılırsa 
çalışılsın, nüfusun en fazla %23’ünü teşkil etmektedir15.

Ermeni sorununu hazırlayan sebepleri Ermeni Kilisesinin faali-
yetleri, din faktörü, misyonerlik faaliyetleri ve propaganda başlıkları 
ile özetlemek mümkündür. Özellikle Ermeni Kilisesinin bir “Ermeni 
Devleti” kurma yolundaki faaliyetleri oldukça etkili ve dikkat çekici-
dir16. Ermeniler, XVIII. yüzyıldan itibaren mezhep yönünden bütünlük 
göstermiyorlardı. Üç kilise etrafında toplanmış bulunuyorlardı. Bu yüz-
yıla kadar Gregoryen olmakla birlikte, bu yüzyıldan sonra Katoliklik ve 
Protestanlığı kabul eden Ermeniler de oldukça fazlaydı. Rusya, İngiltere 
ve Fransa’nın Ermenilerle ilgileri bu mezhep ilişkilerine dayanıyordu17. 
Çoğunluk Gregoryen kilisesine bağlıydı. Bundan sonra Ermeni Katolik 
kilisesi gelmekte idi. Ermeni Protestan kilisesine gelince, XIX. yüzyı-
lın ilk yarısında kurulduğu için henüz gelişme safhasındaydı18. Ancak 
Ermenilerin bir kısmı özellikle Amerikan propagandası ve İngiliz 
himayesi sonucu Protestan mezhebine geçti. Bunun sonucu olarak 
Ermeni Protestan kilisesi doğu vilayetlerinde ayrı bir örgüt ve millet 
grubu oldu19. Mehmet Şükrü Efendi raporunda din ve mezhep konu-
larına da değinmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler 
Müslümanlara oranla çok daha rahattırlar. Çünkü Müslümanlar, ömür-
lerinin en kıymetli zamanlarını vatandaşlarının ve vatanlarının muha-
fazası uğruna askerlikle geçirmişlerdir. Oysaki gayrimüslimler on beş 
yaşından aşağı, yetmiş yaşından yukarı olanlar, iş göremez, hasta, sakat 
ve fakir olanlar, papaz ve rahipler dışında kalan erkekler yılda yalnızca 
yirmi yedi kuruş otuz para vererek askerlikten muaf tutulmuşlar ve aile-
leriyle birlikte canlarını emniyete alarak rahat bir şekilde yaşamışlardır20. 
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Osmanlı Devleti içerisindeki Ermenilerle Avrupa’da çeşitli devletler 
içinde yaşayan veya Amerika’da farklı din ve mezheplerde olan insanlar, 
bırakın bu tür imtiyazlar elde etmeyi, tam tersine bulundukları ülke-
lerde kötü muameleler görmüşler ya da memleketlerinden kovulmuş-
lardır. Buna en güzel örnekte Fransa’daki Cizvitler ile Amerika’daki 
Mormonlardır. Bunları kabul edenler yine vahşet yapmakla itham olu-
nan Türkler olmuştur21.   

Basın-Yayın
Ermenilerin ve Ermeni komitelerinin en önemli propaganda aracı 

basın idi. Kitap, dergi, gazete ve bunlarda yer alan bilhassa millî duy-
guları uyandıran şiirler ve yazılar isyanların çıkarılmasındaki en etkili 
metottu. 1800’lü yılların ortalarına gelindiğinde İmparatorluğun etnik 
ve dinsel cemaatlerinin çoğunun kendi gazeteleri vardı. Çeşitli dillerde 
yayınlanan gazetelerin, milliyetçilik akımlarının etkisiyle gittikçe yıkıcı 
temalar içerdikleri görülmekteydi. Çoğu Ermeni gazetesi, Ermenilerin 
kurtulabilmek için silaha başvurmaları gerektiğini belirterek, Ermenileri 
isyana kışkırtmıştı22. Bu nedenle resmî makamlar, bağımsız bir Ermeni 
devletinin kurulması fikrini sürekli Avrupa kamuoyunun gündeminde 
tutan ve Anadolu’da bölücü fikirlerin yayılmasını ve isyanların çıkmasını 
teşvik eden basın araçlarının takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alın-
ması yönünde hassas davranmışlar, yurt dışında tespit ettikleri zararlı 
yayınların ülke içine girişini yasaklamışlardı. Bu yayınlar içerisinde 
zaman zaman ülke içerisine de sokulan gazete, dergi, kitap, şiir ve hari-
talar mevcuttu23.  

 Bu azınlık gazeteleri, çeşitli halkların bir arada bulunduğu eyalet-
lerde, yerel özgürlüklere saygılı bir idarî özerkliğin kabul edilip yer-
leşmesini istemeye kadar gitmişlerdir24. Zaten gazetelerin bu amaç 
doğrultusunda çıkarıldığı, yayına başladıkları tarihlerden de anlaşıl-
maktadır. İstanbul’da ilk Ermeni gazetesi, 1812 yılında üç haftada bir 
yayınlanan Tidak Püzantyan’dır25. Bunu diğerleri izlemiştir. Bazıları 
yurt dışında da faaliyet gösteren bu gazeteler, hedefleri doğrultusunda 
yayın yapmakta ve Avrupa kamuoyunda, bağımsız bir Ermeni Devleti 
kurulması fikrini sürekli gündemde tutmaktaydılar. Aynı zamanda 
gerek Avrupa’da gerekse Osmanlı toprakları içinde yaşayan Ermenileri, 
Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıp, faaliyet göstermeye teşvik etmek-
teydiler26. Ermeniler, Doğu Anadolu’da müstakil bir devlet kurmak 
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hayaliyle, Avrupa ve Amerika’da teşkilatlanarak yoğun propaganda faali-
yetine giriştiler. Vanlı bir Ermeni olan Portakalyan’ın 1885’de Marsilya’da 
neşre başladığı Armenia gazetesi, Ermeni davasını Batılılara tanıtmada 
etkili olmuştur27. Osmanlı Ermenileri içinde ayaklanmanın fikrî yönünü 
oluşturmayı üstlenen kişi olarak bilinen, İstanbul’daki Patrik Nerses’in 
genel sekreteri Minas Çeraz, Londra’da çıkarttığı Arménie gazetesinin 
15.6.1890 tarihli sayısında, daha 1876 yılında İstanbul’un üç Ermeni 
gazetesinde, Kafkasya’daki Ermenilerin ayaklanmaları hakkındaki “asıl-
sız bir haberi” yayınlattırdığını itiraf etmiş, yabancılar karışmazsa hak-
larını elde edemeyeceklerini savunmuştur28. Daha sonra bu kişi, 1878 
Berlin Kongresi’ne katılan Ermeni delegeleri arasında yer almıştır.  

Ermeni milliyetçiliğinin yayılması için özellikle halkı galeyana geti-
recek ve onlarda millî duygular uyandıracak yazılar ve yayınlar, daha 
çok Avrupa ve Amerika’da hazırlanmış olup Osmanlı Devleti’nin aldığı 
tedbirlere rağmen, yurda gizlice sokulmuştur. Osmanlı Devleti bu tür 
yayınlarla mücadele için yurt dışında ve yurt içinde faaliyetlerde bulun-
muş, bunların önlenmesine çalışılmıştır. Yurt içinde muzır yayınlar takip 
edilmiş, Ermenilerin fikirlerinde heyecan uyandırarak müfsit teşebbüs-
lerde bulunmalarına imkân bırakılmaması valilere ve müstakil mutasar-
rıflıklar ihtar edilmiştir29. 

Ermenilerin evlerinde yapılan aramalarda zararlı neşriyatlar bulun-
muştur. Bu yayınlarda genellikle Ermeni milliyetçiliği propagandası 
yapılmaktadır. Anadolu’da meydana gelmiş olan birçok Ermeni isya-
nında millî duyguları uyandıracak, birlik ve beraberliği sağlayacak, Türk 
düşmanlığı aşılayacak ve onları isyan için galeyana getirecek pek çok 
doküman ele geçirilmiştir. Gerçekte de bu tür faaliyetler, kısa sürede 
etkisini göstertmiş, Anadolu’nun pek çok yerinde Ermeni olayları mey-
dana gelmeye başlamıştır30. 

Ermeniler bu mücadelelerinde Avrupa devletlerinin desteğini temin 
etmeye çalışmaktan başka, kendi aralarında da birlik ve beraberliği can-
landırmaya çalışmışlardır. Bunun için de öncelikle Ermeni gençlerinin 
Avrupa okullarında okumaları sağlanmış, daha sonra bu gençlerin geri 
dönerek Ermeni mücadelesine hizmet etmeleri istenmiştir. Bu planın 
başarıya ulaşmasında hiçbir şeyden çekinmemişler, el altından gönder-
dikleri millî duyguları pekiştirici yazı ve şiirlerle, Ermenileri aynı amaç-
lar doğrultusunda birleştirmeye çalışmışlardır. 

Mehmet Şükrü Efendi’nin raporu, daha çok Ermeni meselesinin 
gündemde tutulmasında ve Ermeni milliyetçiliğinin körüklenmesinde 
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etkili olan neşriyat ve onların içerikleri ile ilgilidir. Bunlarda daha ziyade 
coğrafya, etnografya, tarih, istatistik ve siyaset konularına değinilmiştir. 
Mehmet Şükrü Efendi, 1889 tarihinde Paris’te Şirader ve eşinin neşret-
tiği coğrafya atlasından, hâlâ yayınlanmakta ve dağıtılmakta olan Grand 
Ansiklopedi’den ve Qurtz tarafından 1885 tarihinde Paris’te neşredilen 
coğrafya kitabından, bunların içeriklerinden ve yanlış aksettirilen konu-
larından bahsederek, örnekler ve delillerle bunların düzeltilmesi yoluna 
gitmiştir31. 

Azınlık ve Yabancı Okulları
Altı yüz yıllık tarihi boyunca, geniş toprakları üzerinde yirmi farklı 

etnik gruptan, dört ayrı din mensubunu yönetmiş olan Osmanlı 
Devleti’nde Müslüman olmayan topluluklar ayrı bir önem taşır32. 
Osmanlı Devleti’nde farklı etnik köken ve inanca sahip unsurlar, önce-
leri hiçbir şekilde etnik kökenleriyle anılmayıp, din ve mezhebe göre 
millet olarak nitelendirilmiştir. Bu sistemde gayrimüslimler, kendi din-
lerini, kültürlerini, geleneklerini, dillerini korumuşlardır. Özel hukuk 
alanında kendi aralarında mensup oldukları din ve toplulukların sosyal 
yaşama ilişkin kurallarına; kamu hukuku alanında ise İslam hukuku-
nun Müslüman olmayanlara ilişkin kurallarına tabi tutulmuşlardır33. 
Mahkemelerini, okullarını, yardım ve sağlık kuruluşlarını kendileri kur-
muşlardır. Osmanlı Devleti, Ermeni patriklik makamını oluşturmuş, 
diğer azınlıklar gibi mezhepleri doğrultusunda nikâh, nafaka, boşanma, 
vasiyet gibi davalara kendi kiliselerinin bakmasına izin vermiştir. Ayrıca 
kilise, manastır, mektep, hastane vb. müesseselerinin idaresini, buralarda 
çalışan memurları, murahhasa ve piskoposların tayin ve azillerini, nüfus 
tahrirlerine kadar birçok işi onlara bırakmıştır. Bu adı geçen imtiyaz-
lar düsturun ikinci cildinde yirmi dört büyük sayfayı ve doksan dokuz 
maddeyi ihtiva etmektedir34. Başlangıçta dinî temele dayanan bu millet 
sistemi çeşitli sebeplerden dolayı XIX. yüzyıla gelindiğinde etnik temele 
dayanmaya başlamıştır. Bunda 1789 Fransız İhtilali sonrası dünyaya 
yayılan milliyetçilik, eşitlik ve hürriyet akımlarının etkisi oldukça faz-
ladır. Kendi dil, din ve kültürlerini muhafaza eden azınlıklar, bu akım-
lardan ilk etkilenen unsurlar olmuşlardır. Çocuklarını Avrupa’da okutup 
Batı kültürü ile yetişmelerini sağlayan, askere gitmemelerinden ve dil 
bilmelerinden kaynaklanan üstünlüklerini iyi kullanarak, Osmanlı eko-
nomisinde üstün bir yer elde eden gayrimüslimler, bağımsızlık isteği ile 
ayaklanmaya başlamışlardır.  
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Gayrimüslimlere tanınan din ve vicdan hürriyeti, eğitim ve öğre-
tim alanında da tanınmıştır. Her din ve mezhepten unsurlara ait farklı 
okullar ile eğitim sisteminden bahsetmek mümkündür. XIX. yüzyıla 
kadar Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretim devlet denetiminde olma-
yıp, vakıflara bağlıydı. Dinî, sosyal ve kültürel alanda olduğu gibi eği-
tim-öğretim alanında da millet sistemi uygulandığından Müslüman ve 
gayrimüslimler kendi eğitim ve öğretim kurumlarını kendileri açar ve 
kendileri yönetirlerdi. Devlet, eğitim işini her cemaatin en yüksek dinî 
temsilcisi olan Patrik ve onun başında bulunduğu kiliseye bırakmıştı. 
Avrupa’da meydana gelen gelişmeler doğrultusunda Osmanlı’da uygu-
lanan eğitim sistemi, XIX. yüzyıldan itibaren Batı’ya dönük olarak hızla 
değişip gelişmeye başladı35. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı top-
raklarında faaliyet gösteren yabancı okulların sayısı 465 Amerikan, 83 
İngiliz, 72 Fransız, 44 Rus, 24 İtalyan, 7 Avusturya, 7 Alman, 3 Yunan, 
2 İran, olmak üzere 707’yi bulmaktaydı36. 

Azınlık okullarının gerçek yöneticisi ve deneticisi geniş yetkilerle 
donatılmış olan ruhanî liderlerdi. Bu nedenle azınlık okulları patrik-
haneler ve hahamhaneler aracılığı ile bağımsız olarak yönetilmişlerdi. 
Kilisenin yanında açılan bu okullar genellikle ilkokul seviyesinde olup 
mahallî cemaatlerce idare edilmekteydi. Orta dereceli ve yüksekokul 
seviyesinde bulunanlar ise yüksek mezhebî makamlara bağlı idiler37. 
Azınlık okullarının amaçları ise kendi toplumlarının eğitim ihtiyaçla-
rını karşılamak, okullarına öğretmen temin etmek ve din adamı yetiş-
tirmekti. Zamanla bu amaçlarının dışına çıktıkları ve bir kısım zararlı 
faaliyetlerin içerisine girdikleri görüldü38. Azınlıklar, mekteplerine öğret-
men temini konusunda bağımsız hareket etmekteydiler. Öğretmenlerin 
atanmaları ve hangi dersleri okutacakları cemaatleri tarafından belir-
lenmekte, maaşları da yine aynı cemaat tarafından karşılanmaktaydı. 
Gayrimüslimlerin kendi dil, din ve geleneklerini sürdürmek amacıyla 
açtıkları bu okulların çoğu ruhban okullarıydı. Bu nedenle azınlık okul-
larında öğretmen denilince uzun bir süre akla ilk önce kilise papazları 
gelmekteydi39. Azınlık okullarının denetimi uzun yıllar ihmal edilmişti. 
Bu ihmalin farkına ancak okulların sayıca ve faaliyetçe dikkat çeker hale 
gelmesiyle varıldı. Islahat Fermanı’ndan itibaren okulların teftişi ile 
ilgili raporlara bakıldığında denetimlerden amaçlananın aslında öğret-
menlerin meslekî yeterliliklerinin belirlenmesi olduğu görülmektedir. 
Ancak denetim tam olarak sağlanamamıştır. Çünkü azınlıklar, birtakım 
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bilgileri vermeye yanaşmadıkları gibi denetim maksatlı uygulamalara da 
direnç göstermişlerdir40.  

Osmanlı Devleti, diğer milletlere tanıdığı eğitim özgürlüğünü 
Ermeni milleti için de aynen uygulamıştır. Uzun yıllar Müslümanlarla 
birlikte yaşayan Ermeni toplumu kendi millet mekteplerini açıncaya 
kadar Müslümanlar ile iyi ilişkiler geliştirmiş, kültürel ve sosyal hayatta 
birbirleri ile kaynaşmışlardır. Bu durum kendi mekteplerini açtıkları 
ilk yıllarda da devam etmiştir. XIX. yüzyılın sonlarına değin Osmanlı 
Devleti’nde yaşayan Ermeniler, bir mektep açma çabası içinde olmamış-
lardır. Bu yüzyılın sonlarına kadar Ermeniler arasında daha ziyade dinî 
öğretime ait birtakım müesseseler bulunmaktadır. Ermeni milleti içinde, 
eğitimin dinî denetimden kopmasının başlangıcı XVIII. yüzyıl sonunda 
İstanbul’da Ermenilerin oturduğu mahallerde kütüphanelerin kurul-
ması, okullar, dershaneler ve matbaaların çoğalmasıyla başlamıştır41. 
Birçok Ermeni genç, öğrenim görmek, zanaat öğrenmek için Avrupa 
üniversitelerine gönderilmiştir42.Osmanlı Devleti’nde Ermenilere ait ilk 
resmî okul 1790’da hükümetten resmî izin alınarak açılmıştır. Bundan 
sonra ardı ardına yeni okullar açılmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 
Islahat Fermanı azınlık hareketlerini oldukça alevlendirmiştir. 1862’de 
Babıâli tarafından, Ermeni Milleti Nizamnamesi kabul edilmiştir. Bu 
nizamname Türkiye Ermenilerinin siyasî ve toplumsal varlıkları üze-
rinde yeni bir dönemin açılması ve Osmanlı hükümetinin bulunduğu 
durumun kendileri için ne kadar müsait olduğunu göstermesi bakı-
mından son derece önemlidir43. 1864 yılında Ermeni patrikhanesi tara-
fından yapılan bir istatistiğe göre Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 120 
Ermeni okulu mevcuttur44. 1897 yılında devletin yayınladığı resmî ista-
tistiğe göre ise Osmanlı topraklarında Gregoryen, Katolik ve Protestan 
Ermenilerin toplam 922 okulu bulunmaktadır45. Ermeni okulları-
nın gelişiminde yalnız Osmanlı Devleti’nin gösterdiği kolaylıklar ve 
Ermeni toplumunun kendinden kaynaklanan çabaları etkili olmamış-
tır. Büyük devletlerin bu okullara yardım ve himayeleri ile misyoner-
lerin faaliyetleri de etkilidir. XIX. yüzyıldan itibaren eğitim, siyasî bir 
amaca yönelmiş, millî bir eğitim takip edilerek bağımsızlık tohumları 
atılmıştır. Bu amaç etrafında öğrencilere zararlı kitaplar okutulmuştur46. 
Bütün bunların sonucunda Ermeniler, kavmiyet ve milliyetlerine teca-
vüz edildiğini dile getirmeye başlamışlardır. Mehmet Şükrü Efendi’nin 
raporunda da belirttiği üzere milletin kavmiyetini, lisanını, dinini yok 
etmek ancak mekteplerde verilen eğitim ile mümkün olabilmektedir. 
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Hâlbuki Osmanlı hükümeti mekteplerin programı, kitabı, muallimle-
rinin tayini ve seçme yetkisi, diploma vermeye kadar birçok serbestliği 
beş asırdan beri diğer gayrimüslim tebaada olduğu gibi Ermenilere de 
vermiştir. Mehmet Şükrü Efendi’ye göre bugünkü durum ve neşriyat, 
hep bu verilen lütuflar ve iyilikler, idarenin patrikhaneye bırakılması, 
Ermeni mekteplerinde muallim sıfatıyla bulunan İngiliz ve Amerikan 
misyonerlerinin verdiği terbiyelerin bir sonucudur. Fransa’da, İtalya’da 
ve dünyanın birçok yerinde, bulunduğu ülkenin dilini bilmeyen tebaa 
olmadığı halde Osmanlı sınırları içinde yalnız taşralarda değil baş-
kentte bile gayrimüslim tebaadan Türkçe bilmeyenler vardır. Bu durum 
bile Osmanlı Devleti’nin egemenliği altındaki gayrimüslim tebaaya 
başta eğitim olmak üzere her alanda müsamahalı davranılmasının bir 
sonucudur47. 

Osmanlı Devleti’nde yabancıların açtıkları okullar kısa sürede 
Osmanlı tebaası olan gayrimüslim unsurlar üzerinde etkili olmaya 
başlamıştır. Yabancı okullardan en çok yararlanan Gregoryen Ermeni 
cemaati, uzun propagandalar sonucunda Katolik ve Protestan cemaa-
tine ayrılmıştır. Osmanlı Devleti, Gregoryen Ermenilerinden sonra ilk 
olarak Katolik ve sonra Protestan Ermeni Kilisesi’ni tanımıştır. Ermeni 
milletinin üçe ayrılması yabancı misyonerlerin çok işine yaramıştır. 
Artık yeni nesil Ermeni gençlerini etkilemek ve Osmanlı’dan koparmak 
için gerekli olan ortam hazırlanmıştır. Ermeni milliyetçiliğinin mektep-
leşme süreci içerisinde aktif bir duruma gelmesi 1878 Berlin Kongresi 
kararları ile olmuştur. Nitekim daha önce dağınık halde bulunan kültür 
dernekleri, 1880 yılında birleştirilerek Ermeni Okulları Genel Birliği 
teşkil edilmiştir. Bu sayede Ermeni okullarının ders programları ve 
öğretmenlerde aranan özellikler belli şartlara bağlanmıştır. XIX. yüz-
yılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin Maarif Nazırı Ahmet Zühtü 
Paşa’nın 1894 tarihinde “Osmanlı Topraklarındaki Yabancı Okullar” 
hakkındaki raporuna göre Osmanlı ülkesinde 427 adet yabancı okul, 
4.547 adet azınlık okulu vardır. Bu azınlık okullarından 498’i ruhsatlı 
diğer 4.049’u ise ruhsatsızdır. Devlet ruhsatsız olan cemaat mekteplerini 
denetlemekte yetersiz kalmıştır. Cemaat okulları kısa zamanda gayri-
müslimlerin kendi tarih ve kültürlerinin öğretildiği, gençlere bağımsız-
lık fikrinin aşılandığı ve millî bağımsızlıkları için yabancı devletlerin 
siyasetlerine alet oldukları eğitim kurumları haline gelmiştir48. 

Yabancı okullar ve gayrimüslimlere ait mekteplerin zararlı faaliyet-
lerinden burada okuyan Müslüman çocukları ve diğer gayrimüslimleri 
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korumak amacıyla Osmanlı Devleti bazı tedbirler almıştır. 1869 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 129. maddesi özellikle Osmanlı 
Devleti’ndeki cemaat ve yabancı mekteplerle ilgili bağlayıcı hüküm-
ler mevcuttur. Bu madde, öğretmenlerinin diplomalarını, bu okullarda 
genel adaba ve ülke politikasına aykırı öğretim yapılmamasını, mektep-
lerde okutulacak derslerin bir listesinin ve ders kitaplarının Osmanlı 
Maarif Nezareti’nce onaylanmasını öngörmüştür49. Ancak uygulamaya 
bakıldığında bunların pek azına uyulduğu, o dönem bizzat devlete sunu-
lan teklif ve layihalardan anlaşılmaktadır50. Yabancı okullarının öğretim 
faaliyetlerinin, öğretmenlerinin, derslerinin, programlarının kontrol edi-
lememesinin nedeni, okulların kapitülasyonlardan yararlanan devletler 
tarafından açılmış ve himaye ediliyor olmasıdır51. 1886 yılında merkezî 
teşkilatta yapılan değişikliklerle müstakil daireler halinde “Kütüp ve 
Resâil Muayene Memurluğu” ile müfettişlikler ihdas edilmiştir. Ayrıca 
ilk defa müfettişliklere “Milel-i gayr-i müslime ve ecnebiye” okulları 
müfettişliği ilave edilmiştir. Bunda amaç bu okulların zararlı faaliyetle-
rine engel olmak ve bunları devamlı denetlemek isteğidir. Bu maârif ve 
siyasî yönden oldukça önemlidir. Çünkü bu okullar bu tarihe kadar, her 
türlü kontrolden uzak, serbestçe hareket etmiş ve zararlı faaliyetlerde 
bulunmuşlardır52. 1893 tarihinden itibaren İstanbul ve Anadolu’daki 
tüm Ermeni okulları, Maarif Komisyonu’nun denetimi altında aynı 
öğretim programını uygulamaya başlamışlardır. Maarif Komisyonu, bu 
tarihte Maarif Nezareti’nden izin alarak yeni ders kitapları bastırmış-
tır53. Osmanlı ülkesinde misyonerlerin açtığı yabancı okulları, Ortodoks, 
Katolik ve Protestan olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Bu 
okullarda hangi dinden olursa olsun tüm milletlerin çocuklarının eğitim 
almalarına imkân tanınmıştır. Yabancı okullardan Katolik Cizvitlerin 
açtığı Latin okulları ve ABD’nin Protestan okulları Ermeniler tara-
fından en rağbet görenler arasında yer almıştır. Bu okullarda okuyan 
Ermeni gençleri ileride Ermeni ulusalcılığının ortaya çıkmasında çok 
etkili olmuşlardır54. 

Yabancı okullar ile azınlık okulları ortak çerçevede hareket ederek, 
Osmanlı Devleti içerisinde ayrılıkçı hareketlere destek vermişlerdir. 
Misyonerlerle birlikte, Türk millî varlığına zararlı faaliyetleri sonucu, 
Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandırmışlardır55. Osmanlı Devleti, 
özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Ermeni mektepleri 
üzerindeki denetimini hissedilir biçimde arttırmıştır. Bunun nedeni 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görülen çeşitli olayların arkasında 
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Ermeni kilisesi ve Ermeni mekteplerinin olmasıdır. Osmanlı Devleti 
ilk olarak Ermeni mekteplerinde verilen “Ermeni Topluluğunun ve 
Kilisenin Tarihi” dersini yasaklamıştır. Ermeni mekteplerinde okutulan 
kitaplarla ilgili olarak da tedbirler almıştır. Ermeni mekteplerinde oku-
tulan kitapların listesi Ermeni patrikliği tarafından Dersaadet’e sunu-
lacak ve Osmanlı Maarif Nezaretince incelendikten sonra kitapların 
okutulmasına izin verilecektir56. 

Sonuç
Ermeniler, Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde, kendi millî devletlerini 

kurmak gayesiyle kendilerine en büyük engel ve düşman gördükleri 
Türklere karşı çeşitli hezeyanları içeren yayınlar çıkartmışlardır. Bunlar, 
ansiklopedi, coğrafya atlası, gazete, şiir, tarih kitapları vb. olabilmekte-
dir. Tarih, coğrafya, etnografya, istatistik ve siyaset noktalarında kendi 
çıkarları doğrultusunda kamuoyu oluşturma amaçlı yayınlar yapmışlar-
dır. Bunda Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen büyük güçlerin des-
tek ve teşvikleri de etkili olmuştur. Büyük devletler, Ermeni Meselesini 
birçok antlaşmaya, konferansa, toplantıya taşımışlar ve çeşitli ıslahat ve 
anlaşma maddelerinde yer almasını sağlamışlardır. Bütün bu olumsuz 
ve yalan yanlış propagandalar karşısında Osmanlı Devleti, gerek ülke 
içinde gerekse ülke dışında çeşitli önlemler alma yoluna gitmiştir. Fakat 
devletin içinde bulunduğu durum ve büyük güçlerin Osmanlı Devleti’ne 
karşı olan ön yargılı yaklaşımları karşısında çok da etkili olamamışlardır. 
Öncelikle bu yayınların ülke içine sokulmaması ve bulundukları yerde 
imha edilmesi yoluna gidilmiş, devlet memurları bu konuda dikkatli 
olup, çeşitli önlemler almaları konusunda uyarılmışlardır. Zaman zaman 
ilgili devlet adamlarından konu ile ilgili layihalar ve yazılar istenmiş-
tir. Gayrimüslim ve ecnebi mektepler müfettişliği muavini ve baş katibi 
Mehmet Şükrü Efendi’nin yazısı da bu doğrultudadır. Mehmet Şükrü 
Efendi bu yazısında Ermeniler tarafından Avrupa’nın çeşitli merkez-
lerinde yayınlanmış olan coğrafya atlası, ansiklopedi ve coğrafya kita-
bına değinmiştir. Burada coğrafî olarak Ermenilerin vatan olarak hangi 
sınırları kabul ettikleri, nüfusları ve tarihleri ele alınmıştır. Bu iddialara 
karşılık olarak Osmanlı toprakları içerisinde hiçbir zaman bulundukları 
yerde nüfus çoğunluğu sağlayamayan Ermenilerin Osmanlı yönetimi 
altında diğer ülkelerdeki Ermenilerle ve azınlıklarla karşılaştırıldığında 
dinî, ekonomik, kültürel yönden ne kadar rahat yaşadıklarına değinil-
miştir. Kendi dinî liderleri altında her türlü dinî ve sosyal yaşantılarına 
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ilişkin serbestliğin tanındığı ve okullarını açarak, kendi çocuklarına 
diledikleri eğitimi verdikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bulunduk-
ları şehir ve kasabaların en büyük ticaret ve servet sahibi oldukları ve 
Osmanlı’da çeşitli memurluklara getirildikleri ifade edilmiştir. 

Ermenilerin Hezeyanlarını İçeren Neşriyatına 
Karşı Ecnebi Mektepler Müfettişliği Muavini ve 

Baş Katibi Mehmed Şükrü Efendi’nin Yazısı57

Devlet-i ebed müddet Osmaniyeleri alilerine Ermeniler tarafın-
dan bir vakitden beri vuku bulan enva’-i neşriyat-ı kazibe ve bir zarr-ı 
ihaneyi tarih, coğrafya, etnografya, istatistik ve siyaset noktalarından 
bil-muhakeme red ve cerh ve hükümet-i seniyyelerinin min-el-kadim 
kendilerine bahş ve ihsan buyurulmuş olduğu müsaadat ve imtiyazatı 
ta’dad ve tebeyyün ile az çok aleyhimizde bulunan Avrupa efkâr-ı umu-
miyesini tashih zımmınında fart-ı ubudiyet kemteranem sevkiyle min-
gayr-i haddin yazmış olduğum müdafaa name atebe-i felek-mertebe-i 
cenab zıll-ullahilerine ref ’ ve takdim kılınmağla ve Avrupaca bu müsüllü 
ahvalde heb neşriyat ile temin muvaffakiyet edildiği ve hatta Ermeni 
meselesi dahi el-yevm kesb ettiği denin ve ehemmiyeti matbuat vasıta-
sıyla ahz eylediği ma’lum bulunmağla nezd-i mekkar muvakkar cenab-ı 
hilafetpenahilerinde tensib ve tasvib buyurulduğu halde bunun tadilen 
veya aynen ve İslam ve Hıristiyan birkaç imza ile ve güya hükümetin 
ma’lumatı olmayarak Avrupa gazeteleriyle neşrî veya risale şeklinde 
tab’ıyla tevzi’i veyahud daha ziyade bir hükm ve tesir istihsal için avam-
dan ve beş altı kişiden mürekkeb ve muhtelit bir heyet vasıtasıyla düvel-i 
muhtelifanın dersaadetde bulunan süferasına ita ettirilmesi kabil olub 
bu suretle bir taraftan hakayık-ı ahvalin anlaşılmasına hidmet edileceği 
gibi diğer taraftan dahi devletlerin teklifat-ı hazıra ve takat-fersasına 
karşı hükümet-i seniyyelerince bir zemin-i müdafaa istihzar olunmuş 
olacağı vârid-i hatır kasır çakeri olmuş ise de icra-ı iktizası mütevakkıf 
emr ve ferman hikmet beyan cenab şehinşahileri bulunmuş olmağın ol 
babda ve katıbe-ten umur ve ahvalde emr ve ferman nimet-i biminnet 
akdes ve a’zamımız efendimiz hazretlerinindir. 

Mekatib-i Gayr-i Müslim ve Ecnebiye Müfettişliği
Muavini ve Baş Katibi kulları
Mehmed Şükrü



MEHMED ŞÜKRÜ EFENDİ’NİN BİR RAPORU 113

Bir vakitten beri ve hususen şu son günlerde Avrupa matbu’âtından 
bazıları Ermenilerden bahisle devr-i dıraz serd mütala’ât etmekde 
bulunduklarından coğrafya, etnografya, tarih, istatistik ve siyaset nok-
talarından bu bâbda bazı tafsilât i’tâsını ve fakat bu mesele bir kısım 
matbu’âtca fevk-al-hadd iltizam edilmekte bulunmasına mebnî 
mütala’ât ve meşhûd etmezi beyan etmezden akdem Ermeniler hak-
kındaki neşriyât ve asârî bir kere gözden imrâr ile evvel emrde bunların 
vermiş oldukları izâhât ve tafsilâtın naklini ve ba’de kendi mülâhazatı-
mızın dermiyanı tensib eyledik. 

Ancak bu bâbdaki neşriyât ve asârın kesretiyle beraber bunlardan 
hemen hiç biri asıl matlub ve esasa taalluk etmeyip satıhi ve ekser 
Ermeni gayretkeş ve taraftarlarının mahsûl-ı kalemi olarak safsata ve 
heziyânından ‘ibaret ve me’haz-ı ittihazı şöyle dursun kâle almaya dahi 
şayeste olmadıklarından Ermenilerin sakin oldukları diyarın mevki’-i 
coğrafî ve sairesinden bahs ve fakat yine nâkıs pek çok müşkilât ile üç 
eser bulabildik. 

Bunlardan biri ma’rûf bir cemiyyet-i alime ma’rifetiyle bi’t-tertib bin 
sekiz yüz seksen dokuz tarihinde Paris’te Şirader ve refikası tarafından 
tab’ve neşr eylemiş olan coğrafya atlası ve diğeri ise keza diğer bir büyük 
cemiyet-i alime tarafından hâlâ tab’ ve ihrac edilmekte olan ve on doku-
zuncu asırdaki ma’lûmat-ı beşeriyeyi havi bulunan Grand Ansiklopedi 
ve diğer biri de Qurtz tarafından bin sekiz yüz seksen beş tarihinde 
Paris’te neşr eylemiş olan coğrafyadır ki her üçü müellif ve muharrirleri 
Avrupaca tanınmış ve eserlerinin sıhhat-ı mündericatına inanılmıştır. 

Binaen-aleyh coğrafya atlasının otuz beşinci sahifesinde “Ermeniler 
Ararat Dağıyla Ajas Ovası’nı vatan-ı hakikileri add etmekte vefiü’l 
hakika el-yevm bu havali kavimlerinin merkez ictima’i olup hiçbir tarafta 
böyle muttarid ve ecnebi unsuruyla gayet muhtelid bir suretde bulu-
namamaktadırlar” denildiği gibi Grand Ansiklopedide dahi “Bu diya-
rın hududu bir taraftan Kur ve Aras Nehirleri ve diğer taraftan Fırat-ı 
ulya ve Van Gölü havzaları olmak üzere ta’yin ve kabul edildiğinden 
Vartakuzata (Eçmiyazin) Armudya yahud Armavir (Rusya’da) şehirleri 
makarrı olarak gösterildikten sonra etnografya noktasından dahi iş bu 
memleket dâhilinde üç veya dört kavme tesadüf etmedikçe yüz kilo-
metre kıt’a nakabil olduğu ve başlıca sekenesi Ermeni, Kürt, Türk ve 
Gürcü cinslerine mensub eden ve tarihine gelince memalik-i mezkûre 
dört yüz yirmi sekiz tarihinde İranlılar tarafından zabt ve istila olub 
birinci asırda Arapların ve on birinci asırda Rumların (s.2) ve az müddet 
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sonra Selçukluların ve on üçüncü asırda Moğolların ve on altıncı asırda 
yani bin beş yüz on dört tarihinde dahi “Osmanlıların yed-i idaresine 
geçtiği beyan olunub” gerçi araz-i mezkûrenin muahharen bir ahire 
intikâl ettiğinden bahsedilmiş ise de atlasın tayin ettiği hududa naza-
ran arazi-i mezkûre-i el-hâletü hâzihi Rusya idaresinde bulunan Kars, 
Erivan, Elizabetpol, Tiflis ve Kutais vilayetleriyle İran’ın Azarbaycan 
eyaletini ve civarını ve ansiklopediye göre zikr olunan mahaller ile bera-
ber Anadolu-ı şahanenin şark-ı şimali hududuna mücavir olan yerlerini 
yani Van, Bitlis ve Erzurum vilayetlerini ihtiva edip şu halde tarihçe 
olan hata bi’s-sühûle tezayür eder. 

Bu hakikat kat’iyyen kabil-i inkâr ve tagyir olmamakla beraber 
mademki Erzurum ve havalesinden dolayı bu hususda yalnız Devlet-i 
Aliye-i Osmaniye alakadar gösterilmek isteniliyor biz de o noktadan işi 
muhakeme itmek üzere Rusya ve İran’dan sarf-ı nazar ediyoruz. Binâen-
aleyh memalik-i Osmaniye’nin zikr olunan vilayetleri sekenesi ansik-
lopedinin beyanı vechile etnografya nazarından ol kadar muhtelif ve 
muhtelittir ki bunlardan adud-ı İslamiyeyi vucude getüren Türk, Kürd, 
Çerkes, Laz, Abaza, Gürcü ve saireden başka bir arada teşkil edebilecek 
hamiyet ve ekseriyeti haiz hiçbir millet bulunmayıp hatta resmen değil 
yine Avrupalılar tarafından kendi tahkikat ve meşhudatlarına müste-
nid olmak üzere suret-i gayr-i resmiyede ahiren neşr edilen bazı asar 
pek çok mübalağalı oldukları halde dahi bunu müeyyet olup bunlar bile 
havali-i mezkurede bulunan Ermenilerin sınuf-ı teb’a-ı saireye nisbetle 
akalliyyet bulunduklarını teslim ve tasdik etmişlerdir. İşte ısbat-ı müd-
dea zımmınında el-yevm neşr edilmekde bulunan La Türki dazi yani 
Asya-ı Osmanî nam eserden zikr olunan vilayetler nüfusunu istihrac ile 
nakl ediyoruz.  

Cümle Yekün 
Müslim

Yekün 
Ermeni Hay Ermeni 

Katolik
Ermeni 

Protestan
Esami-i 
Vilayet

254.000 131.390 125.600 3.840 1.950 Bitlis 
vilayeti

241.000 79.998 79.000 708 290 Van vilayeti

505.768 134.967 120.273 12.022 2.672 Erzurum 
vilayeti

1.347.123 1.000.768 346.355 324.873 16.570 4.912
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Cümle Rum Keldani 
Katolik Süryani Kıpti Yezidi Nasturi

210 2.600 6.190 372 3.863 0 Bitlis 
Vilayeti

0 6.000 0 600 5.400 92.000 Van 
Vilayeti

3.725 0 0 16 0 0 Erzurum 
Vilayeti

120.976 3.935 8.600 6.190 988 9.263 92.000

1.468.099

İş bu cedvelden müsteban olduğu üzere vilayet-i mezkurede bulu-
nan nüfus-ı Müslime yine Avrupalıların tedkikatınca bir milyon ve 
Ermeniler ancak üç yüz kırk bini mütecaviz olmak lazım gelürse de 
hakikaten hal bu merkezde dahi olmayıp nüfus-ı Müslim (s.3) bir 
buçuk milyon raddesine ve Ermeniler ise miktar-ı asliyesine takrib için 
yüz bin kadarı daha çıkarıldıktan sonra iki yüz kırk bine tenzil edilmek 
icap edip ma’heza bu rakamlar mahz-ı hakikat olmak üzere kabul edilse 
bile görülür ki Ermeniler ekseriyet şöyle dursun nüfus-ı mevcudenin 
ancak yüzde yirmi üçünü teşkil edebilmektedirler. 

Ermenilerin ve dış hakikalarıının mevki-i coğrafyası ve Memalik-i 
Osmaniye’nin bu araziden add edilmek istenilen mahallerinin ahval-i 
etnografyası ve miktar-ı nüfusu şu suretle anlaşıldıktan sonra ansiklo-
pedinin vermiş olduğu ma’lumat-ı tarihiyyeyi biraz daha tevzi’ ve teşri’ 
eyleyelim. 

Umumen teslim ve tasdik olunur ki Osmanlılar bir Ermeni hükü-
metine nihayet vermediler. Osmanlılar vermedikleri gibi hakimiyette 
Osmanlılara takdim eden Selçuklular ve Abbasiler dahi müstakil bir 
Ermenistan’a rast gelmediler. Bundan iki bin sene mukdem (Tigran) 
nam serkerde gayret-i zatiyyesiyle hükümet teşkil ve fakat o da biraz 
müddet sonra Roma kumandanlarından (Lucullus)’un on bir bin nefere 
bağli olan ordusuna mağlup olub Roma’ya arz-ı tebaiyyet itmiş ve o gün-
den itibaren Ermenilerin sakin olduğu diyar-ı ibtida-ı garbî sonra şarkî 
Roma’nın, Abbasilerin, tevaif-i mülûkun, Selçukîlerin ve Osmanlıların 
idaresine geçmiş ve ba’de Rusya ve İran’a intikal ile ol vakitten beri bu 
hükümetlerin velayetleri sırasından çıkmamış ve Erzurum ve Van ve 
Bitlis vilayetlerine gelince yakınlara kadar bir velayet suretinde idare 



YRD. DOÇ. DR. PELİN İSKENDER KILIÇ116

olunan iş bu havali hâlâ (arz-ı Rum) yani Romalılar arazisi namıyla yâd 
olunup Selçukîler ve Abbasiler nezdinde dahi böylece tanınmış idi. 

Maa-haza Osmanlılar tarafından bir Ermeni hükümetine niha-
yet verildiği farz olunsa bile malumdur ki bir kavmin tarih-i fütuhat 
ve tevessü’de kavi ve meşrua bir heyet-i siyasiye meydan harbde rast 
getirerek mağlup ve kendi hududuna ilhak ettiği kavm-i diğerin amal 
ve arzularını (kılıç hakkı) yâd olunan esbaba ve ekradadan zaman dahi 
mürur etmiş ise (emr-i vaki) gibi bir vesileye istinaden ke-en-lem-yekün 
hükmünde tutub hatta kavm-i galibin ıtrad ve ittihad-ı umumi ve bina’ 
aliye teshil-i idare ve temin asayiş namına olarak adat ve usul-ı mah-
susa-ı kavmiye ve milliyelerine vaki’ olan tecavüzleri için bile ma’zeretler 
görülür. Ez cümle bu asr-ı medeniyette Almanya’da, Avusturya’da ve 
Rusya’da ve sair yerlerde emsalleri mevcud ve min cihet Ermenilere bile 
müte’allikdir. Hükümet-i seniyyece ne (kılıç hakkına) ve ne de (emr-i 
vaki) gibi vesilelere istinaden mahal-i münasebet olmadıktan başka 
tarih-i Osmanî tedkik edilecek olursa Ermenilere min-el-kadim dev-
letce edilmiş olan lütuf ve müsaadeden ma-ada esbab-ı husumeti mucib 
olabilecek ahval ve vuku’âtın iraesi na kabil olduğuna göre kendilerine 
ve hiddet-i Osmaniyeden ayrı gayrı bir hayal-ı mahsus-ı siyasî için 
mazinin dahi medar-ı hükm olamayacağını isbatda müşkülat yoktur.

Siyaset noktasından bu babdaki mütalaata gelince tesisat ve tanzi-
mat-ı cedide-i mülkiyemiz beyn-el-akvam nizamen ve kanunen hakim 
ve mahkum yahud zalim ve mazlum tavsiflerine esasen ihtimal bırak-
madığından sarf-ı nazar bilhassa Ermeni milleti itibar ve iltifata en 
ziyade mazhar olarak en mühim nezaret ve müsteşarlıklar saltanat-ı 
seniyye sefaretleri ayan ve şura-ı devlet (s.4) azalıkları mahakim-i aliye 
riyasetleriyle mer’i umumilikleri yani en büyük münasib devlet gayret ve 
liyakatlarına göre alel seviye güşad olmuş olduğu gibi bil-umum vilayet 
ve liva ve kaza merkezlerinde ve hatta nahiyelerde ceza ve ticaret mah-
kemelerinde ve belediye ve idare meclislerinde ve nafia ve maarif komis-
yonlarında rüseay-ı ruhaniyeleri ve azaları bila tefrik bulunmaktadır. Şu 
halde demek oluyor ki Ermeni cema’atinin devlette birçok mahsusî kal-
mamış ve belki İslamların nail olamadıkları başkaca da birçok imtiyazat 
ve müsaidata mazhar olarak hükümetin kendilerine hakkı geçmiştir. 

Düşünülmelidir ki Devlet-i Osmaniye azimet ve ikbalin üç bala-
sında bulunduğu ve kuvvet ve kudretle cihana kendine gerden-dade-i 
itaat mecburiyetinde bulundurduğu bir sırada yani dört beş yüz sene 
akdem hem de hiçbir tavassut veya müdahale eseri olmayarak mahza zir 
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cenahına sığınan milel muhtelifanın kavmiyet ve diyanetlerinin muha-
fazası maksadıyla her birine reis-i ruhanîler tayin eylediği sırada Ermeni 
patriklik makamını dahi ihdas etmiş ve diğerleri misüllü buna da milletin 
kafe-i umur-ı mezhebiyesiyle nikâh nafaka talak vasiyet ve saire misüllü 
davalarına rü’yetini ve kilisa ve manastır ve mekteb ve hastane ve emsali 
müessesat-ı hayriyelerinin idaresini ve bunlar memurlarıyla murahhasa 
ve piskoposların tayin ve azlini ve tahrir-i nüfusa varıncaya kadar bir-
çok umurini tevdi’ eylemiştir ki imtiyazat-ı mezkure düsturun ikinci 
cildinde tam yirmi dört büyük sahifeyi ve doksan dokuz maddeyi ihtiva 
eyler. Ancak hükümet-i seniyye bununla da iktifa etmemiştir. Kendisine 
isnad olunan istibdad ile beraber o hükümet-i Osmaniye dinlemeyerek 
en adi papasları bile mahza sıfat-ı ruhanîyeyi haiz oldukları için habs 
ve tevkif eylememek ve hatta bunları ind-el-icab huzur-ı mahkemede 
tahlif etmemek gibi haklarında bir eser-i hürmet ve ulüvv-i cenab gös-
termiştir. İslamlar değil midir ki ömürlerinin en kıymetdar zamanlarını 
vatandaşlarının ve vatanlarının muhafazası uğrunda hizmet-i askeriyede 
geçirdiği ve ind-el-iktiza bu yolda ifna-yi vücud dahi eyledikleri halde 
Ermenileri bil-umum teb’a-ı gayr-i Müslime sırasında yine bir müsa-
ide-i mahsusa olarak (on beş yaşından aşağı ve yetmiş yaşından yukarı 
bulunanlar ve amel-mande ve fakir olanlar ve papas ve rahipler müs-
tesna olmak şartıyla) senede yalnız yirmi yedi guruş otuz para yani altı 
frank küsur santim bedel-i askerî vermekle bu kan vergisinden ma’füvv 
tutmuş ve her biri on on iki evlada ve haline göre bir dolab ticarete malik 
ve akşamları müctemian sofrada taametmek saadetine nail eylemiştir. 

İşte zulm ve itisafından ve idare-i müstebidd-anesinden şikayet edi-
len hükümet-i Osmaniye bir İslam hükümeti iken Ermeni milletine bu 
kadar vasi-i lutf ve müsaadelerde bulunmuştur. Acaba kainatda bir devlet 
emsaline değil bunun bir kısmını tebasından bir sınıfa icra etmiş midir? 
Ne hacet misal-i taharrisi için uzağa gitmeyelim İtalya Katolik olduğu 
ve en büyük reisleri de papa bulunduğu halde hem de bu asr-ı medeni-
yette elinden hükümetin ne yolda gasb edildiği malumdur. Burası umu-
mun müsellimi ve papa hazretleri alem-i Hıristiyaninin en muhterem 
ve muteberi iken niçin İtalya kendisine bu yolda bir imtiyaz ve müsaade 
vermemiş ve bilakis hâlâ Roma’dan ihracı fikr ve teşebbüsünde bulun-
muşdur. Kezalik meydan-ı medeniyet ve insaniyetde kimseye yer bırak-
mayan Fransızlar değil midir ki rüsea-i diniyeleri bulunan Cizvitleri ve 
Amerikalılar değil midir ki Mormonları memleketlerinden tard ve ihraç 
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etmişlerdir (s.5) ve merakiz-i medeniyetden tard edilen bu bî-çareleri de 
kabul eden yine vahşetle itham olunan o Türkler değil midir? 

Ermenilerin kavmiyet ve milliyetlerine tecavüz olunuyormuş. 
Kendileri bilmezler midir ki bir milletin kavmiyetini lisanını dinini 
pây-mâl ancak mekteb kuvvetiyle husul-yafte olur. Hâlbuki hükümet-i 
Osmaniye mekteblerin programını kitabını muallimini tayin ve intihab 
salahiyyetini ve şahadetname itasına varıncaya kadar iktidarı daha beş 
asr mukdem diğer teba-yı gayr-i Müslime merresinde kendilerine de 
ihsan etmiştir. Ve bugünkü ahval ve neşriyat hep eser-i lutf ve mürüv-
vet olmak üzere devletin idarelerini patrikhaneye tevdi’ ve Ermenilerin 
buna mukabil bu mekteblerde muallim sıfatıyla istihdam eyledikleri 
İngiliz ve Amerikan misyonerlerinin terbiye-kerdeleri tertibatı olma-
dığını kim iddia eyleyebilir. Fransa’da İtalya’da velhasıl dünyanın hiçbir 
tarafında lisan-ı memleketi bilmeyen teba tasavvur olunmadığı halde 
taşralarda değil pây-ı tahtımızda bile teba-yı gayr-i müslimemizden 
lisan-ı Türkçeye aşina olmayanlar az mıdır bu hal Hıristiyanlarımızdan 
birinin kavmiyet ve milliyetine tecavüz edilmediğine delil kafi olamaz 
mı hem Devlet-i aliyeyi Osmaniye’nin himaye-i peder-ânesine sığın-
mış olan milletlerden maada dünyada hangi devlet-i mütemeddinenin 
taht-ı idaresinde bir müddet bulunub da kavmiyetini lisanını dinini gaib 
etmemiş bir millet vardır. Hâlbuki Ermeniler miktarca el-yevm aded-i 
asliyyesini bile tecavüz etmiştir. Bu hal hükümet-i Osmaniye’nin sema-
hatına ve hukuk ve adalet-i milliyete riayetine delalet eylemez mi.

Bir de Ermenilerin ırz ve can ve malları tehlikede imiş. Irzı canı malı 
tehlikede olan Ermeniler nasıl oluyor da memleketimizin en büyük ve 
mühim menâbi’ servetini elde ediyor ve azim-i ticaretde bulunuyor ve 
şehir ve kasabanın en büyük ticareti ve sahib-i serveti oluyor ve refah-ı 
maişet itibarıyla ehl-i İslam takdim ediyor. Bize kalırsa mesele bir aks-
dir. Ermeniler değil midir ki taşralarda ve hatta İstanbul’da bile muhil-i 
asayiş ve edeb birçok cüretlerde bulundular ve İslam ziyy ve kıyafetinde 
çeteler tertibiyle İslamlara tasallut ve taarruz eylediler ve eyliyorlar. 

Bir de mahakim-i Osmaniye ileri sürülüyor. Halbuki nikah talak ve 
hays-ı nafaka davaları ve umur-ı mezhebiyeleri patrikhanece rü’yet edil-
diğine ve bunlardan maada mehakim-i Osmaniyeye taalluk eden husu-
sat-ı saireleri mahdud kaldığına göre bu vadide bess-i şekva acib olmaz 
mı

Bu takdirde Ermenilerin vatan ve devlet elfaz aliyesinde Osmanlı 
vatanı ve Osmanlı Devleti görmelerine ve devletin saadet ve selameti 
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uğrunda halisane ve fedakârane sarf-ı mesai etmelerine ve aksiyle tevil 
olunabilir harekâta mefsedet ihanetkarane nazarıyla bakıp def ’ini ilti-
zam eylemelerine mani’ bir şey yok demekdir. Zira Osmanlı namını 
taşıyan cemaat efradı meyanında siz ve biz tavsiflerine mahal kalma-
mak üzere hükümet-i seniyye kendi ihtiyarıyla ve bir çok fedakârlıklar 
icrasıyla nazariyat itibarıyla işi esasen hadd-ı matlube getirmiştir. Baki 
kalan bir şey varsa o da yalnız hükümetin himmetine mütevakkıf olma-
yıp yazmanın muavenetine yahud imarat ve ıslahat-ı mülkiyenin netice-
pezir olmasına veyahud daha doğrusu bazı cemaatlerin şu tasavvurat 
selamet-gayatın bir gün evvel müsmir olmasını iltizamen izhar-ı hülasa 
daha ciddi müsaraat göstermesine kalmıştır. (s.6) maa-haza biz mema-
lik-i mahrusa-ı şahanenin refah ve emniyet-i umumiyesince icrası lazım 
gelen umurun kaffeten husul-pezir olduğunu ve bazı uygunsuzlukların 
‘adem-i vücudunu iddia eylemiyoruz. Fakat şurası da cay-i iştibah değil-
dir ki cülus-ı meyamin me’nûs hümayundan beri bil-cümle uygunsuz-
lukların esbab-ı mucebesini def ’ ve tesviye ile matlub olan intizamın 
bir gün evvel istihsali maksadıyla hükümet-i seniyye acilen sarf-ı mesai 
eylemekde ve henüz arkası alınamayıb kalmış olan ahval gayr-ı mat-
lube yalnız akvamdan birine değil ale-l-seviye umumuna yani Ermeni 
cemaatine olduğu kadar ehl-i İslama dahi icra-ı tesir etmektedir. Ancak 
ortada bir hakikat vardır ki inkara mecal yokdur. O da Ermeni teb’a-ı 
şahanesi ırz ve can ve malları her halde Türk Kürd ve Arapların ırz ve 
can ve malları kadar ve belki daha ziyade muhafaza olunmuş olmasıdır. 

Tafsilat-ı mebsutadan hükümet-i seniyyenin min-el-kadim 
Ermeniler de bahs etmiş olduğu müsâadât ve imtiyazat derecesi anlaşıl-
mak tabiîdir. Ancak kendileri böylece her cihetle mümtaz ve muhterem 
tutuldukları halde büsbütün buna mugayir bir meslek intihab ve ihti-
yar eylemeleri bil-umûm Osmanlılarca bais-i teessüf olmamak ve hele 
böyle mecmuai üç yüz kırk bin kişinin ve nüfus-ı mevcudeye nisbetle 
yüzde yirmi üç raddesinde bir şirzime-i kalilenin bir milyon mütecaviz 
İslama karşı idare-i müstakille teşkili hülyasına düşmelerine ve bir de 
menafi’ ve muvazene-i düveliyyeye kat’iyyen menafi olan bu fikirlerine 
Avrupa’da zahir ve muavin aramalarına gülmemek kabil değildir. Bu 
yolda Avrupa’daki guna gün neşriyatlarından ve İstanbul’da ve taşralarda 
şimdiye kadar vuku’ getirdikleri ahval-i nâ-marziyeden bir netice hasıl 
olmamış ise o da nefret ve adâvet-i umumiyedir ki bu sebeble el-yevm 
Bulgaristan’da bulunan İslamlar Ermeniler ile kat’iyyen alış veriş etme-
yib münasabat-ı ticariyeleri halel-dâr ve bir çok kimseler dükkanlarını 
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kapamağa mecbur olarak dûçar-ı zarar ve ziyan oldukları gibi bu hallin 
bi-t-tab’ yavaş yavaş memalik-i Osmaniyenin sair cihetlerine dahi sira-
yet etmiş baid-ül-ihtimâl değildir. Fakat Ermeniler aleyhinde bi-hakkın 
galeyana gelen efkar-ı umumiye bu kadarla iktifa eder mi işte burası 
bilinemez. Acaba bundan ve bunun tevlid edebileceği netayic-i vahî-
meden failleri kendilerini nasıl kurtaracaklardır. Ermenilerin bu mese-
ledeki pişvalarını herkesle beraber bizde tanır ve teşebbüslerinde ne 
dereceye kadar muvaffık olacaklarını biliriz. Ancak Ermeniler kat’iyyen 
bilmelidirler ki teşebbüsat vakı’aları kendi hesablarına olmakdan ziyade 
başkalarına aid ve bu hususda kendileri alet olub her ne suretle olur ise 
olsun neticede mutazarrır olmaları muhakkaktır. 

Her ne ise işte şimdiye kadar sabr ve sükûn üzere bulunan efkâr-ı 
umumiye-i Osmaniye artık bu ahvale netice verilmesi temenniyatında 
bulunub binaen ulya ta’dâdi akıllara veleh ve hayret getüran bu kadar 
eltaf ve müsa’idata karşı umumî olsun bulunsun mademki Ermeniler 
hükümetin ve Osmanlıların zulm ve i’tisafından bahisle şikâyet küstah-
lığına ve enva’-i hiyel ve fesad tertibine ve asayiş-i memleketi ihlale ve 
milyonlarca halkın huzur ve rahatını insilâba sebebiyet vermişler ve bu 
babda muvaffakiyetleri için heb şu eltaf ve müsa’idata alet-i ittihaz eyle-
mişlerdir. O halde artık bunların ibkasına mahal kalmamıştır. Zira imti-
yazat-ı mezkure esasen eski bir zamanda ve idarenin büsbütün başka 
bir şelk ve suretde bulunduğu sırada verilmiş şeyler olub halbuki ahiren 
mademki bu şekil ve suret (s.7) yine teb’a-ı Hıristiyaneye içün hemde 
milyonlarca nüfus ve lâ-yuadd masraf feda ederek diğer bir kalıba ifrağ 
olunmuş ve muhtelit ve nizami bir heyet vücuda getirilmiştir. Ve madem 
ki müsavat ilan kılınmıştır. Şu halde müsavatdan başka ve kaide-i adle 
bil-külliyye menafi’ bulunan ve yukarıda ta’dâd edilen imtiyazatın 
def ’ini taleb hakkı zahir olmuş ve gerçi Avrupa şimdiye kadar hükümet-
i Osmaniyeye taalluk eden birçok hususatda heb Hıristiyanlarımızın 
şikayat ve beyanatına ihale-i sem’ itibar etmiş ise de bunların sonradan 
her birinin ne derece sahih vaki’olduğunu anlamış ve netice itibarıylada 
nedamet etmiş bulunduğundan bu gün de Osmanlılar birinci defa ola-
rak insaniyet namına bir kere de kendi şikâyetlerinin istima’ ve telakki-
sini ve bu babda muavenette bulunulmasını taleb ve istirham eyler.
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Ekler
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