
Ermeni Meselesi özellikle bugüne bakan yönü ile uzun süredir tartı-
şılan ve bütünüyle bilimsel ve akademik platformda çözülmeye muh-
taç bir tarihi vakadır. Bu tarihi vakanın çözümünde özellikle gözden 
kaçırılan ya da bilinçli olarak görmezlikten gelinen en önemli nokta 
şüphesiz ki bu meselenin ortaya çıkışına önemli katkılar yapan Ermeni 
-sözde- aydınlarının fikri manada yetişme süreçleridir. Bu süreçlerin net 
bir şekilde ortaya konması bu meselenin fikri temellerinin belirlenmesi 
açısından mühim bir eksikliğin giderilmesi manasına gelecektir. Ayrıca 
bu “aydın” sınıfın hangi coğrafya ve anlayışların içerisinde yetiştiğinin 
tespiti, bu sorunun artalanının ortaya konması noktasında tarihi bir 
gereklilik olarak kabul edilmelidir. 

Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’nın çok uluslu diğer devlet-
leri gibi Osmanlı Devleti de bundan ziyadesi ile etkilenmiş ve peşi 
sıra gelen isyanlarla sarsılmıştır. İngiltere ve Avusturya gibi iki büyük 
imparatorluk bu duruma karşı hızlı bir şekilde harekete geçerek Viyana 
Kongresi’ni toplamış ve sonrasında resterasyon devri denilen süreçte 
Avrupa’nın mevcut hali korunmaya çalışılmıştır. Görünürde Osmanlı 
Devleti de bahsi geçen imparatorluklar gibi korunmaya alınmışsa da 
aslında durum hiç de göründüğü gibi olmamıştır.

Yunanistan’ın 1829’da elde ettiği bağımsızlık ve bu süreçte Avrupa 
ülkelerinden gördüğü destek büyük devletlerin Osmanlı toprak bütün-
lüğüyle alakalı fikirlerinde çok da samimi olmadıklarını göstermiştir. 
Bunu bir süre sonra ortaya çıkan Ermeni sorunu ve devamında Batılı 
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devletlerin konuya bakışı izlemiştir ki meselenin enternasyonel bir plat-
forma taşınması dahi tek başına bir parçalama planının en müşahhas 
delili hükmündedir.

Ermeni sorununun yukarıda ifade edilen şekli ile Osmanlı ve Ermeni, 
bugüne bakan yüzü ile de Türkiye ve Ermenistan arasındaki bir sorun-
muş gibi algılanması oldukça sığ bir bakış olacaktır şüphesiz. Zira belirli 
bir süreç ve hazırlık safhası sonrasında patlak veren sorunun bir art alanı 
olduğu ve bu art alanın da büyük oranda Avrupa’da inşa edildiği gerçeği 
inkar edilemez. Özellikle problemin ortaya çıkışına fikri manada zemin 
hazırlayan, yüzyıllardır hükmü altında yaşadığı devletlerine karşı sadık 
millet denilen bir halkı ayaklandıran fikir öncülerinin Avrupa yada bu 
tesirdeki merkezlerde yetiştirildiğinin bilinmesi, probleme çok yönlü bir 
bakış katacaktır.

Ermeni Ayrılıkçıların Eğitiminde Robert Koleji 
ve Diğer Misyoner Okulları

Ermenilerin millî şuurla ve Hıristiyanlık taassubuyla yetiştirilme-
leri Amerikan misyonerlerinin ilk amacı olmuştur. Bu misyonerlerin 
en büyük başarısı Robert Koleji’nin açılmasından sonra görülmüştür. 
İstanbul’daki kolej, Cyrus Hamlin tarafından kurulmuştur. İlk öğren-
cileri Ermeni ve Bulgar gençlerinden oluşmuştur. Bu kolejden mezun 
olanlar, zamanla ünlü komitacı liderler haline gelmişlerdir. Daha ziyade 
Ermenilerin bulundukları yerlerde kurulan bu misyonerlik teşkilâtla-
rındaki öğretmenler bir taraftan Ermeni gençlerini birer Türk düşmanı 
olarak yetiştirirken, diğer taraftan da onlara silâh yapmasını öğretmiş-
lerdir1. Ayrıca zaman zaman Ermeni muallimlerin de burada görev 
yaptıkları arşiv kayıtlarında görülmektedir2. Yani bir anlamda asiler 
Avrupa eli ile ancak Osmanlı topraklarında yetiştiriliyordu. Ayrıca bu 
okulun Ermeni Meselesi mevzu bahis olduğunda zaman zaman yap-
tığı çıkışlarla konuya yön verici hatta tavsiye makamı gibi davrandığı 
görülmüştür. Örneğin 1919 yılında Paris Barış Konferansı’na katılacak 
olan arkadaşlarına yazdığı mektubunda, okulun o dönemki müdürü Dr. 
Gates, oldukça net tespitlerde bulunur:

“…Şimdi Ermeni meselesine gelelim; burada bu mesele ile meşgul 
olmuş salahiyet sahibi kimseler arasında gittikçe önem kazanan bir fikir, 
Türkiye’nin idarî bölgelere bölünmemesidir. Eğer Sulh Konferansı müs-
takil bir Ermeni devleti kurmağa muvaffak olamaz ise, bu, Ermeniler ve 
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onları destekleyen müttefikler için büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. 
Ama yine de insan inceledikçe bu meselenin ne kadar çetin olduğunu 
anlıyor. Ermeniler Osmanlı imparatorluğunun muhtelif yerlerine dağıl-
mışlardır. Onlar nüfusça az oldukları gibi kuvvetçe de zayıftırlar. Kendi 
başlarına Doğu Anadolu’da hayatlarını idame ettirmeleri mümkün 
olmayıp, başka bir milletin onları koruması ve uzun bir zaman beslemesi 
gerekmektedir. Memleketteki her kavmi unsurdan memurlar kullanarak 
endüstri ve eğitimi kalkındırarak ve memleketteki müterakki unsurlara 
imkânlar vermek suretiyle memleketin bütününü kalkındırma ve bu işi 
deruhte etmek koruyucu devlet için daha akıllıca ve iyi bir iş değilmidir? 
Böyle bir koruyucu devletin durumu, eğer eşsiz imkânlara sahip olan 
İstanbul şehri onun idarî başkenti olursa, çok daha kuvvetlenir.3”

Kolej sadece Ermeni meselesinde değil diğer ayrılıkçı hareketlerde de 
etkin rol oynuyordu. Robert Koleji’nde yetişen büyük Bulgar komiteci-
lerinin Bulgaristan’ın bağımsızlığına yaptığı katkıyı, kolejin tek başına 
Bulgar ihtilalinin mimarı olarak tanımlanmasından bunu çok daha net 
anlayabiliyoruz. Bir Ermeni yazar, Amberisat şehrinde yapılan bir top-
lantıda “Robert Koleji mektebini Bulgar memleketinin serbestiyet ve 
istiklalini te’min etmiş olan hareket-i ihtilaliyede gereği gibi zîmedhal 
bulunmuş oldukları sâmi’iyâne gayet müftehirâne beyan etmiş oldu-
ğunu” yazmıştır4.

Robert Koleji’nin Osmanlı idaresi için menfi faaliyetlerde bulunduğu 
zaman zaman Bab-ı Ali tarafından fark edilmiş ve bunun için tahki-
katlar yapılmıştır. Bu manada “Hükümet-i Seniyye aleyhine tertib-i 
mefasid için New York’da ictima etmekde olan Asusiasion Klazmin 
Cemiyyeti hakkında olunacak muamele ile Rumelihisarı’nda vaki 
Robert Koleji’nde Ermeni etfaline telkinat-ı muzırra vukuu müstebid-
olup- olmadığı ve mezkur mektebde ne kadar Ermeni etfal mevcud 
bulunduğunun Zabtiye Nezareti marifetiyle tahkik kılınması” na dair 
bir kayda rastlarken eş zamanlı olarak “Amerika’da bulunan Ermenilerin 
Memalik-i Şahane’de kimlerle ve ne gibi muhaberatda bulundukları-
nın tahkiki zımnında Boston ve Newyork şehbenderlikleri vasıtasıyla 
tetkikat ve tahkikat-ı lazıme icrası” talep edildiği de kaydedilmiştir5. 
Bir başka kayıtta “Bebek’te bulunan Robert Koleji’nin müdürü ile 
mualliminin Rumelihisarı ile civarında yaşayan Ermenilerin hicretle-
rinin kolaylaştırılması ile beraber bunlara nakdi yardımda bulunmakta 
olduklarından konu ile ilgili komisyon-ı mahsusa gerekli tavsiyelerin 
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yapılması” konusunda ifadelere rastlanır ki6 bu dahi devletin kolejin faa-
liyetlerinden bihaber olmadığını göstermektedir.

Anadolu’nun birçok yerinde faaliyet gösteren misyoner okullarında 
da yine Ermenilerin Osmanlı aleyhinde yetiştirildiği bilinmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı okulların sayısı değişik kaynak-
larda 800–7000 arasında gösterilse de, bu sayı gerçekte 850–900 ara-
sındadır. Yabancı okullar içinde Amerikan misyoner okulu sayısı 161’dir. 
Bunların 130 tanesi Lübnan, Kudüs, Suriye, Halep, Adana, Sivas, 
Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Van bölgelerinde açılmıştır. Bunlar içeri-
sinde özellikle Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgeler ve yakınında 
olanların yetiştirdiği Ermeni gençlerinin Ermenilerin isyanlarında fikri 
ve askeri manada önde geldikleri kayıtlarca sabittir7. Dolayısıyla Ermeni 
meselesinde hazırlayıcılarının Avrupa tesiri ile ancak Anadolu’da yetiş-
tirildiği açıktır.

Burada Amerikan okullarından biri olan Merkezi Amerikan 
Koleji’nden de bahsetmek gerekmektedir. 1874 yılında eğitime başlayan 
Merkezi Amerikan Koleji’nin Tıp bölümü 1876’da hizmete girmiştir. 
Okul mütevelli heyeti Amerika’da bulunan 9 üyeden oluşurken, altta 
idare heyetindeki 13 kişi Osmanlı topraklarında yaşayan misyonerler ve 
Ermenilerdir. Avrupa’da bu dönemde ilkokul 6, ortaöğretim 7 yıl, daha 
sonra üniversite eğitimi verilirken, kolej Amerikan eğitim sistemine göre 
organize olmuştu. Yaygın eğitim 8, yüksekokul (lise) 4 yıl, kolej 4 yıl idi. 
Okulda çalışan idari personel ve öğretmen kadrosu da Ermenilerden 
oluşturulmuştu. Okulda eğitim gören öğrenciler Antep, Maraş, Urfa, 
Gürün, Haçin, Kilis, Diyarbakır, Sivas, Siverek, Hatay, Harput. Arapkir, 
Çermik, Adana’dan toplanmış Ermeni çocuklardı. 1876’da kazada 
Müslümanlara ait bir rüştiye (ortaokul) varken ikincisi 1908’de açıldı. 
İdadi (lise) ise 1911 ‘de eğitime girdi. 1854’de gayrimüslimlerin eği-
tildiği 3 ortaokul varken, 1900’de bu sayı 11’e çıkmıştır. Müslüman 
öğrenciler ise Antep’teki Darü’l-Harir (ipekçilik okulu) dışında yalnızca 
Halep Sultanisi’ne gidebiliyordu. Ermeni çocukların okul sonrası kendi 
yörelerine giderek faaliyet gösterecekleri düşünülürse, Amerikalıların 
etki altına almak istedikleri bölge de açıkça görülür8.

1890’lardan itibaren Amerikan okullarının olduğu bölgelerde çıkan 
Ermeni hareketlerinde bu okullarının da etkili olduğu saptanmış 
bazı kolej öğretmenleri yargılanmıştır. Zaten Merkezi Türkiye Koleji 
Yönetim Kurulu’nun aldığı bir kararda Ermeni toplumunun nasıl bir 
psikoloji içinde olduğunu vurgular gibidir. 1914’te okul eylem planı 
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içinde öğrencilerde silah bulunduğu takdirde, bunlara el koyulması 
kararlaştırılmıştır. Bu durum Ermeni topluluğun bir kısmının silah taşı-
dığı ve hatta bazı öğrencilerin silahla okula gelebildiğini göstermekte-
dir9. Yine 1894’te Anteb Koleji Reisi Mösyö Filor’un Maraş’ta bulunan 
İngiliz Mastarlı ile Amerikalı Mr. Mikalem’e gönderilen sandıkta ele 
geçen yanıcı ve patlayıcı maddeler sebebiyle Maraş’tan uzaklaştırılmak 
istendiği, bununla beraber Haleb İngiliz ve Amerikan konsoloslarının, 
Maraş’taki Amerikan misyonerleri adına gelen kitab ve eşyanın kon-
trolünden dolayı şikâyette bulunarak bu meseleyi örtbas etmeye çalış-
tığı ifade edilmektedir10. Bir başka belgede Merzifon’daki Amerikan 
Koleji’nin muzır etkilerini sınırlamak için oraya bir mekteb-i idadinin 
inşasını temin için mahallindeki suyun vergisinin mahalli masraflara 
terki gerektiğine dair ifadeye yer verilmiştir11. Belli ki bu okulların faa-
liyetleri iyice ayyuka çıkmıştır. Yani bu okullarda sadece Ermeni asiler 
fikri manada değil askeri manada da yetiştirilmekteydi.

Tabi yukarıda bahsedilen iki önemli okul haricinde Ermenilerin ken-
dileri tarafından ama büyük oranda Rus desteğiyle Anadolu’nun belli 
başlı yerlerinde kurdukları okullarda da Ermeni militanlar yetiştirili-
yordu. Zaman zaman masonist eğilimlerde gösteren bu okullar özellikle 
Ermeni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteriyordu. Okul 
gibi faaliyet göstermelerine rağmen çoğunlukla dernek yâda cemi-
yet adı altında varlıklarını sürdüren bu oluşumların yetiştirdiği fertler 
Anadolu’nun farklı bölgelerine ulaştırılarak buralarda faaliyet göster-
meleri sağlanıyordu. Bu manada Osmanlı Ermenileri arasındaki ilk 
milliyetçilik hareketleri de 1860’lı yıllarda başlamış, daha sonra Ermeni 
komitelerinin çekirdeklerini oluşturan çeşitli derneklerin kurulması ile 
devam etmiştir. 

Bu derneklerden ilki 1860 yılında kurulan “Hayırsever Cemiyeti” 
idi. Hayırsever cemiyeti, Kilikya’yı yüceltme amacını gütmekteydi. 
Bu cemiyeti “Fedakârlar Cemiyeti” takip etti. 7 Mayıs 1866 yılında 
İstanbul’da Ermeni ileri gelenleri Serobe Aznavur, Srapion Hekimyan, 
Serobe Tagvoryan, Ekeşyan, Mikael Alişan, Matevos Mamuryan ve 
Arutünyan “ Ser” adında bir mason cemiyeti organize ettiler. Bunların 
dışında 1870 yılında “Okul Sevenler” cemiyeti, 1876 yılında “Araratlı” 
cemiyeti, 1879 yılında “Doğu” ve “Kilikya” Cemiyetleri,1880 yılında 
Erzurum’da “ Silahlılar Cemiyeti” daha sonra “Kadınlar Cemiyeti” ve 
1881 yılında “Anavatan Savunucuları” cemiyeti, Van’da 1881 yılında 
en ünlü gizli cemiyetlerden biri olan “ Kurtuluş için Birlik Cemiyeti” 



PROF. DR. MUSTAFA DEMİR - YRD. DOÇ. DR. GALİP ÇAğ152

ve 1882 yılında da “Kara Haç Cemiyeti” vb. birçok cemiyet kuruldu. 
Araratlı, Okul Sevenler ve Doğu cemiyetleri daha sonra “Ermeni Birlik 
Cemiyeti” adı altında birleştiler12. 

Bütün bu Ermeni cemiyetlerinin kuruluş amaçlarının temelinde 
Ermeni toplumundaki birlik ve beraberliği sağlamak, Ermenilerin hak-
larını korumak gibi sebepler oluğu gibi Kara Haç Cemiyeti ve buna 
benzer diğer gizli cemiyetlerin amaçları arasında gençliğin silahlanma-
sını sağlamak ve silahlı isyanları organize etmek gibi sebepler de mev-
cuttu. Yani cemiyetler sadece hazır bir ordu hazırlamıyor meselenin 
ideolojik boyutunu da inşa ediyorlardı.

Bütün bu cemiyetler, Doğu Anadolu’da okullar açarak öncelikle genç-
leri eğitmeyi amaç edinmişlerdi. Osmanlı Hükümeti de bu cemiyetlerin 
eğitim faaliyetlerini, onların doğal hakkı olarak görmüş ve bu cemiyet-
lerin daha sonra devletin aleyhinde zararlı faaliyetler içerisine girebile-
ceklerini düşünmemişti ilk başlarda. Dolayısıyla Ermeni cemiyetlerinin 
okullar açmasına izin vermişti. Nitekim Kilikya Cemiyeti, 1880 yılında 
Zeytun’da (Süleymanlı) erkek ve kız öğrencilerin birlikte öğrenim gör-
dükleri bir okul açtı. 1881 yılında ise Alaverdyan’ın gayreti ile Ermeni 
Cemiyetleri Birliği yine burada bir şube açtı. Kilikya Cemiyetinin açtığı 
okul sayısı 11’i bulurken, cemiyetin bütçesi de 3306,88 Osmanlı altını 
idi. Ayrıca, Doğu veya Okul Sevenler Cemiyeti, 5 okul ve 1386,28 
Osmanlı altını; Araratlı Cemiyeti ise 8 Okul ve 422,43 Osmanlı altı-
nına sahip idi13. Bu ciddi bir maddi güç demekti ki bu cemiyet, dernek 
ve okulların dışarıdan gördükleri desteği de büyük ölçüde açıklıyordu.

Ermeni Liderlerin Yetişmesinde Batılı Ülkelerin 
Rolü

Batılı güçler Ermeni meselesini XIX. yüzyılın başlarından itibaren 
takibe almışlar ve sadece Osmanlı coğrafyasındaki Ermeniler ile değil 
aynı zamanda kendi topraklarındaki Ermenilerle de yakından ilgilen-
mişlerdir. Menfaatleri icabı sıcak tutulması gereken bir problem olarak 
gördükleri bu mevzuya zaman zaman dolaylı zaman da direkt olarak 
konuya dahil olmaktan geri durmamışlardır. Bir çok farklı Batılı devlet, 
ülkelerinde yetiştirdikleri Ermeniler ya da yaptıkları basın-yayın desteği 
ile meseleyi bir dava haline dönüştürecek Ermeni nesli yetiştirmeye gay-
ret göstermişlerdir.
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Fransa fiili olarak direkt temasta bulundukları Ermeni meselesinde 
zaman içerisinde dolaylı fakat önemli başka roller de oynamıştır. XIX. 
yüzyılın sonunda gerçekleşen Fransız İhtilali’nin Osmanlı azınlıklarına 
tesirinin –bilhassa Asya yakasındakiler- XIX. yüzyılda hissedilmeye 
başladığını kaynaklardan tespit edebiliyoruz. Bu azınlıklar içerisinde 
önemli bir yer tutan Ermenilerin de milliyetçi tavırlarını sergilemele-
rinde ihtilal sonrasında Fransa’da dini eğitim gören görevlilerin etkin 
rol oynadığı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir14. Bu arada ihtilal son-
rasında Fransa’dan sürülen ruhbanların bir kısmının Osmanlı Devleti’ne 
sığınarak bilhassa Maraş-Urfa-Antep bölgesinde açtıkları okullarla15 
bölgede kışkırtıcı rol oynadıkları da önemli bir detaydır. Konu ile alakalı 
derinlemesine bir araştırmanın eksikliği hissedilmekle beraber mevcut 
bilgilerle konu bir iddia niteliğindedir.

Konunun daha net anlaşılabilmesi için Ermeni meselesini gelişi-
minde Fransa’nın bahsi geçen katkıyı yaptığına dair bir örnek vermek 
yerinde olacaktır. 1885’ten sonra üç Ermeni ihtilal örgütü kurulmuştur. 
Bunlardan birisi Armenekan Partisi’dir16. Partinin kurucusu Mıgırdiç 
Portakalyan’ın babası Mikael Portakalyan, Paris’te eğitim görmüş, dönü-
şünde 1858’de Bab-ı Ali Tercüme Odası’nda görev almış ve 1886’da 
Maliye Nezareti danışmanlığı ve Ziraat Bankası müdürlüğü yapmış bir 
bürokrattır. Babasının Mıgırdiç Portakalyan’a ne tarz bir tesir yaptığı 
ya da belki yapmadığı kesin kayıtlarla tespit edilememekle ve ihtimal-
lerle hareket etmek gerekmesine rağmen, oğul Portakalyan’ın 1885’te 
Marsilya’da Armenia17 gazetesini çıkartması ve bu gazetenin tesi-
rinde kalan öğrencilerinden dokuzunun Armenekan Partisi’ni kurma-
ları Fransız eğitiminin tesirini göstermektedir.18. Yine bu parti dışında 
19 Ekim 1883 tarihli bir belgede Hariciye Nazırı Arifi Paşa’nın Paris 
büyükelçiliğine özellikle Cenevre ve Paris’te faaliyet gösteren Ermeni 
cemiyetlerinin bir araya gelerek Erivan ve Erzurum olaylarını planla-
dığının öğrenildiği ifade etmesi de Fransa’nın tavrını ortaya koyan bir 
delil olarak kabul edilebilir19. Ayrıca bu dönemde Hariciye Nazırı olan 
Arifi Paşa, Cenevre ve Paris’te ortaya çıkan bu Ermeni komitelerinin 
araştırılması ile alakalı olarak büyük elçi Esad Paşa’ya görev vermiş-
tir20. Gerçi Fransa bu cemiyetlerin varlığını reddetmişse de var olan 
derneklerin fakir Ermenileri destekleme amaçlı olarak faaliyet göster-
diğini ifade etmesi Ermeni derneklerinin başkent Paris’teki varlığını 
doğrulamaktadır21.
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Bu meseleye batı desteğini gösteren bir başka örnek de Hınçak 
cemiyetidir. Hınçak Komitesi, Kafkasyalı Ermenilerden olan Avedis 
Nazarbeg ile hanımı Maro ve bir grup Kafkasyalı Ermeni öğrenci tara-
fından l887’de İsviçre’de Marksizm esas alınarak kurulmuştur. Dikkat 
çekici nokta muhtemelen burada eğitim gören bir grup öğrencinin bir 
ayrılıkçı komite kuracak zihin ve ruh yapısına sahip olmasıdır. 

Ermeni Fikir Öncülerine Katkı: Avrupa 
Gazeteleri 

Osmanlı idaresindeki Ermenilerin devlete karşı ayaklandırılması 
şüphesiz çok kolay olmamıştır. Farklı metotlar ve silahlar bu eylemin 
gerçekleşmesinde çekinilmeden kullanılmış, hukukiliği ya da ahlakiliği 
hiç düşünülmemiştir. Batı’da bahsi geçen metotların başında Osmanlı 
dâhilindeki Ermeni olaylarına basın yolu ile müdahale ve Ermeni ulus 
fikrinin sözde Ermeni aydınlarının ifadeleri ile geliştirilmesi yatmakta-
dır. Bu yayınlarda bir yandan Ermeni meselesine tarihi bir arka plan inşa 
etme çabası göze çarparken diğer yandan da Anadolu’da vukua gelen 
isyanlarda Osmanlı görevlilerinin hatalı olduğu vurgusu ön plana çık-
maktadır. Osmanlı idaresi bu tarz yayınlar yapan neşriyata karşı zaman 
zaman müdahale de bulunsa da sınırları dışında gerçekleşen eylemler 
karşısında çaresiz kalmıştır. 

Bu manada Müsavi isimli bir Ermeni gazetesinin muharriri Karabet 
isimli bir Ermeni, Osmanlı aleyhinde yazılarından dolayı tutuklanır-
ken(1862)22, İstanbul’da neşrolunan Levant Herald gazetesi mesul 
Müdürü Mc Quin ve Ermenice Çelin Avaraji gazetesi mesul Müdürü 
Markos Ağabekyan’dan yalan ve maksatlı haber yayınlamaları sebebiyle 
para cezası almıştır(1862)23. Özellikle Levant Herald gazetesi Londra’da 
yayınlanan bir risaleden yola çıkarak Ermenileri bir Ermenistan teş-
kil etmek konusunda ziyadesi ile liyakate sahip olduğuna dair yaptığı 
yayınla belgedeki tanımlama ile oldukça “muzır bir neşriyat” olarak 
tanımlanmıştır24. Aynı yıl içerisinde Menadi isminde bir Ermeni gaze-
tesinin kapatıldığı da yine kayıtlarda mevcuttur25. Osmanlı idaresi bir 
anlamda millet algısının dışında bir Ermenilik şuurunun oluşmasının 
önüne geçmeye çalışıyor, ayrışmanın önüne geçmeye çalışıyordu.

Batı’da basının, zaman zaman Ermeni faaliyetlerinin program-
lanması hatta bir iletişim aracı olarak kullanılarak Ermeni ahalinin 
bilgilendirilmesi şeklinde de kullanıldığı görülmüştür. Zira Fransız 
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gazetesi Intransigeant, eski bir Ermeni papaz olan Ambervoz Kalfa’ya 
ait olarak yayınladığı makalede II. Abdülhamit’e suikast yapılaca-
ğını duyurmakta bir beis görmemiştir(1883)26. Yine aynı dönemlerde 
Journal de Constantinogle isimli Fransız gazetesinde Erzurum’un 
Gan köyünde Ermeniler ile Türkler arasında çatışma olduğu(1883)27, 
Novye Vremya isimli Rus gazetesinde Ermeni bölgelerindeki ısla-
hatların durumu(1883)28, The Times gazetesinde de Ermeni mil-
letinin vekili sıfatını alan Agopyan adlı şahsın yazısı rahatlıkla 
yayınlanabiliyordu(1886)29.

Tüm bunların dışında gazetecilik faaliyetini Osmanlı sınırlarına 
“muzır” evrak sokmak için kullanılan bir korsan yol olarak görenler de 
vardı. Bu sayede Osmanlı topraklarındaki Ermeniler ile iletişim kurulu-
yor, sözde davalarına yandaş toplarken diğer taraftan da bu yandaşların 
fikri manada işlenmesi için malzeme sağlıyorlardı. Osmanlı idaresi bu 
gayeyi tespit ettiği anda olaya müdahale etmekle beraber bu kontrolden 
kurtulmayı başararak ülkeye girmeyi başaran da yok değildi. Örneğin 
1887’de Marsilya’da yayınlanan bir Ermeni gazetesi (Armenia) vası-
tasıyla Bulgaristan’daki Ermenilerinin Anadolu Ermenilerine evrak-
lar ulaştırdığı tespit edilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır30. Bir 
başka hadisede de Hınca (Yeni Sada) gazetesinin yine sakıncalı evrakla-
rın ülkeye sokulması için vesile kılındığı sebep ile Osmanlı topraklarına 
sokulması yasaklanmıştır31.

Sonuç olarak, Ermeni meselesi şüphesiz önemli bir hazırlık evre-
sinden geçmiş, batılı güçler için şark meselesinin gelişimi ve Osmanlı’ 
nın paylaşımı noktasında ciddi bir plandır. Mevzunun askeri boyutu 
gerek arşiv gerekse de araştırma eserler vesilesi ile oldukça müşahhas bir 
şekilde ortaya konmuştur. Ancak meselenin başlangıcını teşkil eden fikri 
hazırlık ve Ermeni toplumunu Osmanlı idaresine karşı ayaklandırma 
evresi geniş çaplı bir inceleme alanı olamamıştır. Şüphesiz Avrupa’da 
gelişen ulusçu fikirlerin Ermeniler içerisinde bir elit aydın sınıfı oluştu-
rularak Osmanlı sınırları dâhilinde yayılması kolay olmamıştır. Bunun 
için farklı metot ve uygulamalara başvurulmuş zaman zaman oldukça 
uzun vadeli planlar devreye sokulmuştur.

Misyoner okulları bahsi geçen uzun vadeli planların en önemli nok-
tasını teşkil etmiştir. Robert Koleji’nin önemli bir figür olarak göze 
çarptığı okulların özellikle doğuda faaliyet gösterenleri, misyoner niyet-
lerini gerçekleştirebilmek adına Ermenileri kışkırtmış ve onları müca-
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deleleri için eğitmiştir. Özellikle Robert Koleji’nde Bulgar komiteciler 
ile birlikte birçok asi liderinin yetiştirildiği kayıtlarca sabittir.

Ermeni meselesinin özellikle fikri altyapısının oluşumunda batılı 
ülkelerin Osmanlı karşıtı eylemlere tanıdığı hoşgörü ve hatta bu 
meselenin gelişmesi için sundukları imkânları önemli rol oynamıştır. 
Portakalyan’ın Marsilya’da çıkarttığı Armania gazetesinin Osmanlı top-
raklarında yaşayan Ermeniler üzerindeki tesiri bu tarz desteğe verilecek 
örneklerden sadece bir tanesidir. 

Basın da, Ermenilerin davalarındaki en önemli iletişim aracıydı şüp-
hesiz. Bir iletişim aracı olmanın yanında bir eğitim aracı olarak da kulla-
nılmıştır zaman zaman. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşananlar adeta bir 
destan havasında nakledilirken Ermenilere, aynı zamanda olmayan bir 
kültürel geçmiş, olmayan bir ulus algısı da bu “muzır” neşriyat sayesinde 
Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilere kazandırılmaya çalışılıyordu.

Bahsi geçen unsurlar Ermeni meselesinin fikri boyutunu oluşturan 
/ destekleyen ve bir adım ötesinde bu fikri geliştirecek bir neslin oluş-
masında birinci derecede etkin unsur olarak göze çarpan figürlerdir. 
Bu meselenin analizinde olayları salt militer bir bakış ve ideolojik bir 
gözle yorumlamak ve bu figürlerin görmezden gelinmesi, Ermeni soru-
nunu Türk-Ermeni problemi gibi bir hale sokar ki, bu durumda mevzu 
hamasi bir hal alır. Şüphesiz bu da çözümsüzlüğün en önemli sebebidir. 
O zaman yukarıdaki başlangıçta olduğu gibi Ermeni sorununu daha 
global bir bakışla ve fikri altyapısının oluşum evrelerini kaçırmadan 
incelemek daha somut ve objektif sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
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Ekler

Paris’te yayınlanan Hınçak gazetesinin 1914 yılında çıkan bir sayısının ilk sayfası. 
Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne ayaklanmasının gerekliliği ortaya konuyor  

(kaynak: Erich Feigl)
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Robert Koleji’nin eski halini gösteren bir fotoğraf

Bir Protestan Misyoner Okulu: Merkezi Türkiye Koleji - Antep


