
Osmanl› Devleti’nin son elli y›l›na damgas›n› vuran
en önemli sorunlardan biri olan Ermeni meselesi, 1877-
1878 Osmanl›-Rus Savafl› s›ras›nda ‹ngiltere ile Rusya
aras›ndaki rekabetin yaratt›¤› bir emperyalizm sorunu
olarak ortaya ç›km›flt›r. Ermeniler bundan sonra Osman-
l› Devleti’nin bütün H›ristiyan unsurlar› gibi ba¤›ms›z bir
devlet kurma çabas›na girmifllerdir. 

As›rlard›r Osmanl› Devleti’nin yönetimi alt›nda bulu-
nan Ermeniler ‹mparatorlu¤un her taraf›na korkusuzca
da¤›lm›fllar, bir taraftan, mâl, cân, ›rz ve nâmuslar› em-
niyet alt›nda yaflarlarken, mezhep aç›s›ndan tamamen
serbest, huzûrlu ve mesut, ekonomik aç›dan ise Müslü-
man tebeadan daha büyük bir rahatl›k içinde yaflam›fl-
lard›r. Ticaret ve sanatla u¤raflm›fllar, sarrafl›k ve ku-
yumculuk yapm›fllar, öteden beri Osmanl› Devletince
özel hizmetlerde ve emniyet gerektirecek ifllerde kullan›l-
m›fllard›r. Devletin Darphane ve Baruthane gibi önemli
müesseselerinin bafl›na geçmifller ve “millet-i sâd›ka”
olarak adland›r›lm›fllard›r. Osmanl› Devleti H›ristiyan te-
beas›na karfl› eflit muamele etmifl, bunlardan birini di¤e-
rine tercih etmemifl ve birbirlerinin ifllerine kar›flt›rma-
m›flt›r. 

Ermeni sorunu Ermenilerin kendi içinden ve ihtiyaç-
lar›ndan de¤il, büyük devletlerin bölge üzerindeki ç›kar
hesaplar›ndan kaynaklanm›flt›r. Büyük devletlerin kendi
hesaplar›n› gizlemek için sorunu bir insanl›k ve H›risti-
yanl›k sorunuymufl gibi göstermeleri Ermeni kilisesini de
etkilemifltir. Baflta Ermeni Patrikhanesi olmak üzere nü-
fus ve toprak flartlar›na bakmaks›z›n ba¤›ms›zl›k ve
muhtariyet hayali peflinde koflan Ermeniler kendileri
üzerinde oynanan oyunlar› görememifllerdir. 

Berlin Antlaflmas›’ndan sonra geçen süre zarf›nda
umduklar›n› bulamayan Ermeniler, 1880’li y›llar›n son-
lar›na do¤ru teflkilatlanmalar›n› tamamlam›fllar ve komi-
teler kurmufllard›r. S›ra amaca varacak eylemleri ger-
çeklefltirmeye gelmifltir. Art›k Anadolu’da isyanlar ç›ka-
rarak Avrupa’n›n dikkatini çekecekler, olas› bir Avrupa
müdahalesi ile Bulgaristan gibi özerk bir yönetime kavu-
flacaklard›r.

H›nçak Komitesi 1890’l› y›llarda baflta ‹stanbul ol-
mak üzere Anadolu’nun birçok flehrinde faaliyette bulu-
nan flubeler açm›flt›r1. Avrupal› k›l›¤›nda Avrupa’dan ge-
len ajanlar isyan fikirlerini Ermeniler aras›nda yaym›fl,
üye kaydetmifl ve para toplam›flt›r. 
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Özet 
Osmanl› Devleti yönetiminde yaflayan Ermeniler devlet kademelerinde yüksek mevkiler edinmifllerdir. 1877-

1878 Osmanl›-Rus Savafl›’na kadar süren bu dönemde Ermeni az›nl›k ile Osmanl› Devleti aras›nda sorun ç›kmam›fl-
t›r. Ancak 93 Harbi diye de bilinen bu savafltan sonra bir emperyalizm sorunu olarak Ermeni terörizmi gündeme gel-
mifltir. Bu makalede, Osmanl› Devleti içindeki Ermeni toplumuna karfl› yine Ermeni örgütler taraf›ndan gerçeklefl-
tirilen terörizme de¤inilecektir.

Abstract
A Different Dimension of Armenian Terrorism

The Armenians had acquired high level state posts during rule of Ottoman State. In this period until 1877-1878
Ottoman-Russian War, there was not any problem between the Armenian minority and the Ottoman State. However,
after this war, also known as 93 War, Armenian terrorism emerged as a problem of imperialism. In this article,
Armenian terrorism against the Armenian community in the Ottoman State will be discussed. 

* Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü Uzman›
1 H›nçak, çan sesi, çan, ç›ng›rak manas›nda olup Portakalyan ve gazetesi Armenia deste¤inde 1887 y›l›nda ‹sviçre’de Armenia gazetesi yazarlar›ndan Avedis Nazarbek-
yan ve efliyle birlikte Kafkasyal› bir grup ö¤renci taraf›ndan kurulmufltu. Kurucular›ndan hiçbirinin Osmanl› Devleti’ne ayak basmad›klar› bu komite, Karl Marx’›n prensip-
leri do¤rultusunda faaliyet göstermifl ve idarecileriyle üyelerinin büyük bir k›sm›n› Rusyal› Ermeniler teflkil etmifltir. Bu partinin program› hem milliyetçi hem de Marksist
bir hüviyet tafl›r. Programa göre, ihtilâl yoluyla Türkiye’deki Ermeniler ba¤›ms›zl›¤a kavuflturulduktan sonra, ihtilâl Rusya ve ‹ran’a teflmil edilecek oralarda da baflar›ya
ulafl›ld›ktan sonra fedaratif bir Ermenistan kurulacakt›. H›nçaklar›n ekonomik ve sosyal görüflleri, hem Rusya’da hem Türkiye’de orta ve üst tabaka Ermeniler aras›nda
hiç de itibar görmedi. H›nçaklar çal›flmalar›n›n merkezi olarak ‹stanbul’u seçtiler. H›nçak Komitesi’nin iç tüzü¤ünde ise ihtilal eyleminin yap›l›fl fleklinde özetle flu noktalar
üzerinde duruluyordu: 
Ayaklanma için en uygun zaman vergi toplama zaman›d›r. Türkleri hükümete karfl› korumal› ve savunmal›. Ermeni ayaklanmas›na yard›m edebilecekler (Kürt ve Çerkez-
ler) kendi yanlar›na çekilmeli. Çeflitli önemli yerlere sald›r›larak hükümetin nüfuzu k›r›lmal›. Siyasî mahkumlar› kurtarmak için hapishanelere sald›r›lmal›. Hükümet memur-
lar› rehin al›nmal›. Bu konuda genifl bilgi için bkz. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas›. Ankara: Remzi, 2005, ss. 130-132; Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi.
‹stanbul, 1976, ss. 431-432; Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olay›, Ankara: Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörlü¤ü, 1990, s.53;  Osmanl› Belgelerinde Ermeniler, ‹stan-
bul: Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü, 1988, Cilt 7, Say› 20; ‹stanbul’daki Robert College’in müdürü Cyrus Hamlin’in ihtilalci bir Ermeniyle yapt›¤› ve ABD’de
Boston flehrinde yay›nlanan Congregationalist dergisine gönderdi¤i görüflme metninde Anadolu’daki ihtilalci Ermenilerin niyet ve maksatlar›, amaca varmadaki metodla-
r› aç›kça görülüyordu. Çok zeki ‹ngilizceyi Ermenice kadar iyi konuflan ve ihtilali aç›kça savunan bu Ermeni, “Ruslar›n Anadoluya girerek oray› zaptetmeleri için yol haz›r-
lad›klar›n› ve bunu umut ettiklerini belirtmifl”, bunun nas›l olaca¤›n›n Hamlin taraf›ndan sorulmas› üzerine cevaben: “Bütün Türkiye ‹mparatorlu¤unda kurulmufl bu H›n-
çak çeteleri Türkleri ve Kürtleri öldürmek için f›rsat gözetecekler, bunlar›n köylerini yakacaklar ve sonra da¤lara ç›kacaklar. O zaman h›rstan kudurmufl ‹slamlar ayakla-
nacak ve savunmas›z Ermenilere hücum edecekler: Rusya, insanl›k ve Hr›stiyan uygarl›¤› ad›na, içeri girecek ve Anadolu’yu zaptedecektir.” demiflti. Ayn› Ermeni sözleri-
ne devam ederek “Biz Ermeniler, serbest olmaya and içtik. Avrupa, Bulgar zulümlerini dinledi ve Bulgaristan’a hürriyet verdi. Milyonlarca kad›n ve çocu¤un kanlar›n› gö-
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1893’ün sonuna kadar bütün flehirlerin, hemen he-
men bütün köylerin birer komitesi olmufltur. Anadolu
eyaletlere ayr›lm›flt›r. Bunlar›n her biri bir eyalet komis-
yonu taraf›ndan idare edilmifl ve üyelerini büyük konsey
tayin etmifltir. ‹simleri köy komiteleri taraf›ndan bile bi-
linmemekteydi. S›radan üyelerin seçimi de büyük bir giz-
lilik içinde yap›lm›flt›r. Her üye merkezi hazineye imkan-
lar›na göre ba¤›flta bulunmaya ve gerekirse dava için ha-
yat›n› ortaya koymaya yemin ettirilmifltir.

Osmanl› Ermenilerini amaçlar› do¤rultusunda hare-
kete geçirmeye çal›flan örgütler terörü en etkili yöntem
olarak görmüfllerdir. Ermeni terörü ba¤›ms›zl›k hareketi
halini almaya çal›flm›fl, ancak bunda baflar›l› olamam›fl-
t›r. Meflru bir hareket olmay›nca da provakatif özellikle-
ri ve fliddet yönü artm›flt›r Bu nedenle Ermeni terörün-
den sadece Müslüman Osmanl› vatandafllar› de¤il, Os-
manl› Ermenileri de çok çekmifllerdir2.

H›nçak ve Taflnak komiteleri, kendilerine taraftar ve
destekçi bulmak, ayr›ca parasal kaynak sa¤lamak ama-
c›yla, kendi dindafllar›n› tehdit ederek, onlar üzerinde
bask› kurmufllard›r. Komitelere girmek istemeyenleri
tehdit etmifller, bu tehditlere boyun e¤meyenler, komite-
ciler taraf›ndan izlenerek öldürülmüfller veya yaralan-
m›fllard›r. Tüccar ve dükkan sahiplerine, ölüm tehdidiyle
ba¤›fl isteyen tehdit mektuplar› göndermifllerdir. Bu
mektuplar, ‹stanbul, Erzurum ve di¤er baz› büyük flehir-
lerdeki Ermeni cemaatinin belli bafll› flah›slar›na gönde-
rilmifltir. 

1890’l› y›llarda H›nçak komitesinin teflkilatlanmas›n›
tamamlamas›yla Ermenilere karfl› Ermeni teröristlerinin
sald›r›lar› bafllam›flt›r. Teröristlerin sald›r›lar›nda Erme-
ni toplumu içinde de¤iflik kesimleri hedef gözettikleri an-
lafl›lmaktad›r. 

‹stanbul’daki sald›r›larda H›nçak Komitesi’nin orga-
nizasyonlar› çok etkili olmufltur3. Komite, Anadolu’nun
baz› flehirlerinden de komiteciler getirterek ‹stanbul’da
suikastlar gerçeklefltirmifllerdir.

Ermeni teröristlerin Ermenilere karfl› giriflti¤i sald›r›-
lar, ‹stanbul’un d›fl›nda,  komitelerin etkin olduklar› fle-

hirlerde,  yo¤un bir flekilde gerçekleflmifltir. Erzurum,
Van, Bitlis, Tokat, Yozgat, Merzifon gibi flehirler bu olay-
lar›n gerçekleflti¤i bafll›ca flehirlerdir. Taflnak Komitesi
‹stanbul, Van, Erzurum gibi flehirlerde etkili olmufltur.
H›nçak Komitesi ise ‹stanbul, Yozgat, Tokat, Merzifon,
Bitlis gibi bölgelerde bu tür faaliyetlerde bulunmufllar-
d›r.

Komitelere mensup Ermeniler, Müslüman k›yafetine
girerek de kendi milletinden olan Ermenileri katletmifl-
lerdir4. 

ERMEN‹ D‹N ADAMLARINA KARfiI 
YAPILAN SU‹KASTLAR

Ermeni teröristler öncelikli olarak Ermeni din adam-
lar›na sald›rm›fllard›r. Baflta patrikler olmak üzere mu-
rahhasalar, papazlar bu sald›r›lardan nasiplerini alm›fl-
lard›r. Baz› patrikler ve kilise mensuplar› komitecilerin
faaliyetlerine karfl› tepki göstermifller, Ermeni cemaati-
nin büyük bir k›sm›n›n komitecilerin telkinlerine kap›la-
rak, devlet aleyhine faaliyetlerde bulunmas›n› önlemifl-
ler, ayr›ca devlet aleyhine faaliyette bulunan komitecile-
ri hükümete ihbar etmifllerdir. Böylece patrik ve din
adamlar›n›n faaliyetlerinin kendi aleyhlerine oldu¤unu
gören komiteciler, onlara suikast düzenleyerek, ortadan
kald›rmak istemifllerdir. 

Ermeni Patri¤i Horen Afl›kyan Efendi’nin, Mabeyn
Baflkatibi ile yapt›¤› bir görüflme ifade etti¤i sözler, Er-
meni komitecilerin neden kendisine ve devlete sad›k din
adamlar›na suikast düzenlediklerini hiçbir yoruma gerek
duymadan ortaya koymaktad›r. Horen Efendi bu görüfl-
mede özetle, kendisinin padiflah hazretlerinin sad›k
adamlar›ndan biri olmas› sebebiyle vazifelerini do¤ruluk
ve ba¤l›l›kla yapmaktan bir an geri durmad›¤›n›, ancak
Ermeni cemaati içinde baz› uygunsuz kimselerin ortaya
ç›kt›¤›n› üzüntü duyarak ifade etmifl, ayr›ca bu gibilerin
Osmanl› Hükümeti taraf›ndan terbiye edilip yola getiril-
melerinin kendisi taraf›ndan da memnuniyetle karfl›lana-
ca¤›n› belirtmifltir.

Yine, bundan önce Bâb›âli taraf›ndan, Anadolu’da
bulunan murahhasalardan birinin, uygunsuz davran›flla-

recek, yükselen hayk›r›fllar›m›z› duyacakt›r” diyordu. Bkz. Esat Uras, s. 456.
Bir baflka ihtilâlci parti de Taflnaksutyun idi. Krisdapor Mikaelyan ve arkadafllar›, Kafkasya’da 1890’da Ermeni ‹htilal Cemiyetleri Birli¤i’ni (Taflnaksutyun Komitesi) mey-
dana getirdiler. 
1890’da ortaya ç›kan bu partinin program›, isyan yoluyla hedefe ulaflmak için ihtilâlci gruplar yetifltirmeyi esas almaktad›r. Parti bir de teflkilât talimatnamesi haz›rl›yor
ve bununla do¤u ve bat› olarak iki büro kuruyordu. Do¤u bürosu, Giresun, Harput, Diyarbekir hatt›n›n do¤usu ile Kafkaslar, Rusya ve ‹ran’›, Bat› bürosu ise, Giresun, Di-
yarbekir hatt›n›n bat›s› ile Balkanlar›, Amerika, M›s›r ve di¤er yabanc› ülkeleri içine al›yor ve bu bürolar›n çal›flma sistemlerini düzenliyordu
Taflnaksutyun’un ilk kuruluflunda amac›, Tiflis’te bulunan Genç Ermenistan, Armenekanlar ve H›nçak gibi komiteleri birlefltirmek ve Türkiye’ye geçen çetelere yard›mda
bulunmakt›. Taflnaksutyun’un ilk hareketleri, Türkiye’ye çeteler sokmak, Türk Ermenistan’›n› silahland›rmak. köylülere silah kullanmas›n› ö¤retmek, çeteler kurmak, çete-
bafllar› yetifltirmek, savunma örgütü yapt›rmak ve bu haz›rl›klardan sonra, Kürtleri de yanlar›na alarak genel isyanlar ç›kartmakt›. Her fleyden önce hareket, isyan gözö-
nünde tutuluyordu. Taflnak Partisi, kuruldu¤u günden itibaren bir terör örgütü olarak faaliyetini sürdürdü. 
Bu komitelerin kurulmas›nda Rus Ermenilerinin büyük rolü olmufl, dolay›s›yla Osmanl› Ermenilerinin kaderi bir avuç afl›r› Rus Ermenisinin eline geçmiflti. Anadolu’daki Er-
meniler bundan sonra meydana gelecek kanl› olaylarda sadece alet olarak kullan›lacaklard›. Bkz. Esat Uras, ss. 442 vd.
2Sedat Laçiner, “Ermeni ‹ddialar› ve Terör”, Ermeni Sorunu El Kitab›, Haz. fienol Kantarc› vd., Ankara, 2003., ss. 96-100.
3 H›nçak temsilcisi olarak da Kafkasya’dan Vart Badrikyan gelmifltir. Badrikyan bir-iki ay sonra tutuklanm›fl, ancak Rus tebaas› oldu¤u için Rusya elçili¤i taraf›ndan al›n-
m›flt›r. Baflta Hamparsum Boyac›yan olmak üzere arkadafllar›ndan Markar, Viremyan, Filipos, Nazar, Dikran gibi komiteciler yafllar› küçük Ermeni çocuklar›n› çeflitli va-
atlerle kand›rarak suikastlar› tertip ettirmifllerdir. Bkz. Uras, s. 471.
4 Komiteciler, Mufl ve civar›nda Müslüman k›yafetine girip Ermenilerden baz› kiflileri öldürmüfllerdir. Olaylar›n oldu¤u bölgelerdeki Ermeni muteberan› ile maktullerin ak-
raba ve yak›nlar›n›n verdikleri haberler, yap›lan resmî tahkikatlar, hep bu yöndeki bilgileri do¤rulam›flt›r. Erzurum vilayeti dahilinde bulunan H›n›s, K›¤›, Pasinler kazala-
r›nda öldürülen Ermenilerin katilleri de, adlî mahkemelerin tahkikat ve yarg›lamalar›yla bir tak›m Ermeniler oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bkz. BOA (Baflbakanl›k Osmanl› Ar-
flivi). Y.PRK. ASK., 176/1.
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r› sebebiyle yerinin de¤ifltirilmesinin kendisine bildiril-
mesi üzerine, flikâyet edilen murahhasay› Diyarbak›r’a
gönderdi¤ini, orada da bulunmas›n›n uygun olmayaca¤›-
n›n tekrarlanmas› üzerine, hakk›nda yapt›¤› araflt›rma-
lar da flikâyetleri do¤rulad›¤›ndan, söz konusu murahha-
say› cezaland›rd›¤›n›, k›saca kendisinin, ruhban s›fat›na
sahip olanlardan uygunsuz hal ve hareketi görülenleri,
ihbar geldikçe cezaland›rmaktan geri durmad›¤›n›, ce-
maatten bu gibi kiflilerin, Osmanl› Hükümeti taraf›ndan
cezaland›r›lmalar›n› da memnuniyetle karfl›lad›¤›n› bil-
dirmifltir5.

‹lk sald›r› 1890 y›l›nda Kumkap› Ermeni Patrikhane-
si’nde meydana gelmifltir. Temmuz ay›nda, Kumkap› Er-
meni Patrikhanesi’nde ve kilisesinde Pazar ayini yap›l›r-
ken Vanl› Artin Cangülyan, kilisede ruhanî memurlar›n
ayinlerini gerçeklefltirdi¤i yere ç›karak daha önce haz›r-
lad›¤› ka¤›d› okumaya bafllam›flt›r. Baflpapaz Sükyas
Efendi onu kolundan tutup indirmeye çal›flm›fl, bu s›rada
iki el atefl etmifl, orada bulunan arkadafllar›yla beraber
Patrikhane’ye giderek, Patrik Efendi’nin odas›n› basm›fl,
patri¤e hitaben “fiimdi önümüze düflüp bizi Y›ld›z Sara-
y›’na götüreceksin. Yoksa biz de ölece¤iz, seni de öldüre-
ce¤iz. Elimden revolveri alan Sükyas Efendi’yi de öldüre-
ce¤im.” diye ba¤›r›p ça¤›rarak ve birtak›m hareketlerde
bulunarak, Patrik efendiyi afla¤› itmifl ve bir arabaya
bindirip götürmekte iken asker ve polisin müdahalesiyle
patrik ellerinden al›narak kurtar›lm›flt›r6.  

Ermeni komitecilerinin bu cüretleri üzerine Maliye
Naz›r› Agop Pafla baflkanl›¤›nda, Ermeni cemaatinin
muhtelif kesimlerine ait ileri gelenler, Padiflah II. Abdül-
hamit’e müracaat etmifller, Ermeni halk›n›n cereyan
eden terör ve isyan olaylar›yla hiçbir ilgisi olmad›¤›n› be-
yan etmifller ve devlete ba¤l›l›klar›n› arz etmifllerdir7. 

Bu olaydan sonra H›nçak Komitesi devlete sad›k olan

‹stanbul Ermeni Patri¤i Horen Afl›kyan’a karfl› olan düfl-
manl›¤›n›n dozunu artt›rm›flt›r. H›nçak Komitesi taraf›n-
dan, Üsküdar, Galata, Beyo¤lu, Hasköy, Balat ve Orta-
köy Ermeni kiliseleri bafl rahiplerine, Ermeni Patri¤i Ho-
ren Afl›kyan Efendi ad›n›n kilisede an›lmamas›, aksi tak-
dirde kendilerinin öldürülecekleri gibi di¤er arkadafllar›-
n›n da mahvedilece¤i ihtar›n› içeren mektuplar gönderil-
mifltir8. 

Ermeni teröristler, Patrik Afl›kyan’›n peflini b›rakma-
m›fllar, nihayet 27 Mart 1894’te, ayinden sonra, patrik-
haneye dönmek üzere Kumkap› Kilisesi’ni terk ederken,
on sekiz yafllar›nda bir Ermeni genci, tabancas› ile niflan
alarak üstüne birkaç defa atefl etmifltir. Silah bozuk ol-
du¤undan patri¤e hiçbir kurflun isabet etmemifltir. Pat-
rik bay›lm›fl ve evinde tedavi görmüfltür. Genç Ermeni
karakola götürülmüfl ve cinayetin sebebi konusunda sor-
guya çekilince, Afl›kyan’›n Ermenilerin düflman› oldu¤u-
nu, s›k s›k hükümete ihbarlar yapt›¤›n› ve Ermenilerin de
milleti bu adamdan kurtarmak için and içtiklerini söyle-
mifltir9. 

Yap›lan yarg›lamalar sonunda suikastç›lardan Agop
Karabetyan 15 sene, onu teflvik eden Bedros Malumyan
10 sene, bunlar›n iflleyecekleri cinayeti bildi¤i halde hü-
kümete ihbar etmeyen Mazlumyan ise 5 sene müddetle
kürek cezas›na çarpt›r›lm›flt›r10. 

Kendisine karfl› yap›lan suikast girifliminden gözü
korkan ‹stanbul Ermeni Patri¤i Horen Afl›kyan Efendi is-
tifas›n› vermifl, fakat bu istifa Padiflah taraf›ndan kabul
edilmemifltir. H›nçak taraftarlar›nca milletin dileklerini
dinlemez diye ilan olunmas› ve patri¤in evinin yak›laca-
¤› söylentilerinin duyulmas› üzerine Patrik Efendi, bu de-
fa da sa¤l›¤›n›n bozuklu¤unu ileri sürerek istifas›nda ›s-
rar etmifltir11. Patrikhane geçici kaymakam› da hastal›¤›-
n› bahane ederek görevinden ayr›lm›flt›r. Bunun üzerine

5 BOA. Y.EE, 5/41.
6 BOA. ‹rade Meclis-i Mahsus, 4897.
7 Ermeni cemâ‘at-i sâd›kâs›n›n selâmet ve menfaatine muz›r bir fikr-i mahsûsa hizmet ederek Ermeni kullar›n›n mine’l-kadîm Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d-devâma olan re-
vâb›t-› sadâkatkârânesini fekk etdirmek maksad›yla baz› eflhâs ötede beride bir tak›m neflriyât ve mu‘âmelât-› gayr-› meflrû‘aya cür’et ederek sâde-dilân› i¤fâle sa‘y etmek-
tedirler.
Eflhâs-› merkûme Ermeni cemâ‘atinin cüz’-i ekalli oldu¤u halde cemâ‘at nâm›na hareket etme¤e hiçbir s›fat ve selâhiyeti olmad›¤› gibi bunun için de belli bafll› bir ferdin
bulunmamas›na bak›lsa Ermeni tebe‘â-y› sâd›kas› kullar› ânlar›n fikrine tâbi‘ olmad›¤› nümâyân olur.
Ermeni tebe‘âs› kullar› beflyüz seneden beri ecdâd-› ›zâm-› ma‘delet-ittisâm-› cenâb-› flehriyârîlerinin zîr-i cenâh-› müstelzimü’l-felâh-› mülûkânelerinde mezheb ve lisân ve
kavmiyyetlerini muhâfaza ile berâber refâh ve sa‘âdet-i hâle nâ’il olmufllar ve bu hâlin flükrân›yçün Devlet-i Aliyye’ye vâcibü’l-edâ olan sadâkati akdes vazâ’ifden addede-
rek bunun mukâbilinde Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d-devâm›n sahâbet ve emniyetine mazhar olmufllard›r. Ale’l-husûs flu asr-› ma‘delet-hasr-› cenâb-› flehriyârîlerinin hâs›l et-
di¤i nice âsâr-› hasene ve hayriyye-ki, cülûs-› meyâmin-me’nûs-› hazreti pâdiflâhîlerinden bu âna kadar bilâ-istisnâ umûm tebe‘a-i flâhânelerinin mâddî ve ma‘nevî terakki-
yât›na hâdim olmufldur. Bunlardan Ermeni tebe‘a-i flâhâneleri kullar› müstefîd olduklar› gibi bundan böyle dahi sâye-i adâlet-vâye-i cenâb-› husrevânelerinde müsta¤rak-›
eltâf ve ni‘am-› seniyye olacaklar› âflikârd›r.
Ermeni tebe‘a-i sâd›kas› kullar›n›n aksâ-y› âmâli Devlet-i Aliyyenin sâye-i flefkat ve adâletinde müstez›ll-i emn ü emân olmakdan ibâret bulundu¤u muhât-› ilm-i âlem-flü-
mûl-i hazreti hilâfet-penâhîleri buyuruldukda ol bâbda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân flevketlü kudretlü merhametlü pâdiflâh›m›z efendimiz hazretlerinindir. Bkz. BO-
A.Y.PRK.AZJ., 18/13; Arzu Tozduman Terzi, “Osmanl› Maliyesinde Söz Sahibi Olan Üç Ermeni Naz›r: Agop, Mikail ve Ohannes Paflalar”, Uluslararas› Türk-Ermeni ‹liflkile-
ri Sempozyumu, 25-25 May›s, ‹stanbul 2001, ss. 28, 29;   Mehmet Saray, Ermenistan ve Türk Ermeni ‹liflkileri, ‹stanbul 2003, s. 41.
8BOA. Y. MTV, 79/66; Y.A. HUS. 300/37; H›nçak Komitesi taraf›ndan, Üsküdar’daki Yenimahalle Kilisesi Baflpapaz Vekili Kirkor Efendi’ye gönderilen gönderilen tehdit
mektubunda özetle flunlar yaz›l›d›r:
“Peder Efendi, 
Afl›kyan bir gammazd›r. Lay›k de¤il Ermeni ruhbanl›¤›n›n ismini tafl›ma¤a. Bu adam bundan sonra Ermeni Patri¤i de¤ildir. Emir ederiz ki size, ne siz ne de ruhban birade-
riniz Afl›kyan’›n ad›n› anmayas›n›z. Bu bizim emrimizi icra etmeyecek olursan›z ömrünüz tehlikededir.” Bkz.  BOA. Y.PRK. ZB. 13/31; Bu arada Atina’daki Ermeni merkez
komitesinin Horen Afl›kyan’›n öldürülmesine dair karar ald›¤› yönündeki bilgilerde ortada dolaflmaya bafllam›flt›r. Bkz. Osmanl› Belgelerinde Ermeniler, ‹stanbul 1989, Cilt
16, Belge No: 106.
9 Horen Afl›kyan ile ilgili bkz. Haluk Ö. Karabatak-Serbülent fiengün, “Patrik Afl›kyan’›n Tamimi”, Tarih ve Toplum,Temmuz 1996, Say› 151; O¤uz Polatel, “Armafl Manas-
t›r› Episkoposu Horen Afl›kyan’›n Ermeni Patrikli¤i’ne Seçilmesi”, KDM’den Haberler, Say› 45, Ocak 2001; Uras, s. 468.
10 BOA. A.MKT., MHM. 695/5.
11 BOA. Y. MTV., 95/62.
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Bab-› Ali, Ermeni Patrikhanesi Ruhanî ve Cismanî mec-
lislerinin toplanmas›yla patrik vekilinin seçimini karar-
laflt›rm›flt›r12. 

H›nçaklar, amaçlar›na ulaflm›fllar, patri¤i ortadan
kald›ramam›fl ama onu tedirgin edip yerinden uzaklaflt›r-
may› baflarm›fllard›r. Patrik Afl›kyan’›n istifas›, devlet
hizmetindeki yüksek seviyeli Ermeni memurlar›n›n, Er-
meni aristokrasisinin ve ›l›ml› Ermenilerin zor durumda
kalmas›na yol açm›flt›r.

Ancak komite bununla da yetinmemifl, ‹stanbul Er-
meni Patrikhanesi Cismanî Reisi Maksutzade Simon’a da
Galata’da Havyar Han› önünde suikast teflebbüsünde
bulunmufl, Maksutzade Simon 22 May›s 1894 günü Ga-
lata’da iki Ermeni taraf›ndan a¤›r flekilde yaralanm›fl-
t›r13. Daha sonra Ortaköy’deki evine nakledilmifl, olay-
dan yedi saat sonra ifadesine baflvurulmak üzere evine
gidilmifl, ifadesini kendisi yerine kardefli vermifltir14.

Simon Bey’i yaralayanlar›n Sivasl› Tatyos o¤lu Artin,
di¤erinin ise ‹stepan o¤lu Aro oldu¤u anlafl›lm›fl, bu kifli-
ler Patrik ile birlikte hareket etti¤i için Simon Bey’i vur-
duklar›n› söylemifller ve böylece bu kiflilerin de Ermeni
komitesi üyesi olduklar› anlafl›lm›flt›r15.

Ermeni komitecilerin öldürmeye çal›flt›klar› en önem-
li kiflilerden biri de Patrik ‹zmirliyan’›n Kudüs’e sürülme-
sinden sonra, 1896 y›l›nda ‹stanbul Ermeni Patri¤i seçi-
len Magakya Ormanyan Efendi’dir. 

Komitecilere yüz vermeyen, Osmanl› Devleti’ne sada-
katle hizmet eden Ormanyan Efendi, 26 A¤ustos
1897’de kendi din ve mezhepdafllar›n›n can›na kastettik-
lerini ileri sürerek ‹ngiltere Sefareti’nden yard›m talebin-
de bulunmufltur16. Komiteciler, Ormanyan Efendi’nin pe-
flini ileriki y›llarda da b›rakmam›fllar, 6 Ocak 1903’te Ki-
lise’de dini ayin icra edilirken, Agop adl› bir Ermeni, ki-
lise içinde tabancas›n› çekerek, Patrik Ormanyan’›n üze-
rine üç el atefl açm›fl, patrik omuz bafl›ndan yaralanm›fl,
revolveri almaya çal›flan Anderyas elinden yaralanm›fl-
t›r17. Suikastç› yakalanm›fl, yarg›lanarak idama mahkum
edilmifl, fakat Ormanyan’›n ricas› ile cezas› kalebentli¤e
çevrilmifltir18. Bu suikast› düzenleyenlerin teflvikçilerinin
Taflnak Cemiyeti’ne mensup olduklar› anlafl›lm›flt›r19. 

Komitecilerin sald›rd›klar› din adamlar›ndan biri de
Van’da Akdamar Kilisesi’nde görevli Katagikos vekilidir
(Vikar). Befl Ermeni ihtilalci taraf›ndan 16 Aral›k
1904’te kilisenin kap›s› önünde bo¤azlanm›fl, katiller
‹ran’a kaçm›flt›r20. 

DEVLET H‹ZMET‹NDE ÇALIfiAN
ERMEN‹LERE YAPILAN SU‹KASTLAR

Ermeni komitecileri, devlete ba¤l›, devletten memuri-
yet alm›fl, ihtilâlcilere destek olmayan Ermenilere karfl›
tehdit, öldürme ve yaralama eylemlerinde bulunmufllar-
d›r. Komitecilerin giriflti¤i suikastlarla ilgili Zaptiye Ne-
zareti’nin bir raporunda teferruatl› bilgiler vard›. 

Osmanl› Devleti’ne Ermeni komitecileriyle ilgili bilgi-
ler veren muhbir Ardat b›çakla öldürülmüfl, Hariciye Ka-
lemi katiplerinden M›¤›rd›ç Tütüncüyan21, Yozgatl› Sine-
kerim Efendi, Bab-› Ali Matbuat-› Ecnebiyye Kalemi ka-
tiplerinden Yozgadl› Hamparsum U¤rekyan Efendi katle-
dilmifllerdir.  Muhbir Bogos suikasttan k›l pay› kurtul-
mufltur22.

‹stanbul polis komiserlerinden Markar23 ve Dikran24

Efendilere revolverle suikast yap›lm›flt›r. 

Yozgat’ta Ermenilerin en muteber ve kadimlerinden
olan Avadis ve Yaver Efendiler, daha önce devlet memu-
riyetinde bulunmufllar, hükümete yararl› hizmetlerde bu-
lunmufllard›r. 

Avadis ve Yaver Efendilerin kap›lar›na tehdit içeren
yaz›lar yap›flt›r›lm›flt›r. Bu yaz›larda özetle, Ermeni rü-
esas›ndan iki maruf zat›n cezaland›r›laca¤› ve itlaf›n›n
kararlaflt›r›ld›¤› yazmaktad›r25.

Avadis ve Yaver Efendileri tehdit ve tazyik eden Er-
meniler, daha önce Yozgat’ta meydana gelen olaylara
kar›flm›fl, bundan dolay› kalebendli¤e mahkum edilip af
sonucu tahliye edilen komitecilerdendi. 

‹leride kendilerine ve ailelerine bir kötülük yap›labile-
ce¤inden korkan bu kifliler, resmi makamlara bir fley söy-
lememifllerdir. Yozgat olaylar›ndan sonra iki yüzden faz-
la suçlu Ermeninin yakalanmas› üzerine, Avadis ve Ya-
ver Efendiler, olaylarla ilgili 28 kiflinin isimlerini ilgili

12 BOA. Y.A. HUS., 298/82.
13 BOA. Y.A. HUS., 297/78; Uras, s. 469; Nuryan Efendi ile Maksudzade Simon Bey’in idama mahkum edildi¤i ve ‹ngiliz ve Rus pasaportlar›na sahip iki genç Ermeninin
bu karar› icra etmek üzere yola ç›kt›¤› Waflington Sefareti’nden bildirilmifl, bunun üzerine gerekli tedbirlerin al›nmas› için ilgililer uyar›lm›flt›. BOA. A. MKT. MHM., 633/20.
14 BOA. Y. PRK. ZB., 13/27. 
15 Simon Bey’e suikast düzenleyenlerden Tablakar Tatyos ile ‹stepan yap›lan yarg›lamalar sonucu idam cezas›na çarpt›r›lm›fllard›r. Bkz. BOA. ‹RADE ADL‹YE ve MEZA-
H‹P, 1311. Z. 3, Vesika No: 13. 
16 BOA. Y.MTV. 165/249.
17 BOA.  A. MKT. MHM., 643/16.
18Levon Panos Daba¤yan, Türkiye Ermenileri Tarihi. ‹stanbul, 2003, ss. 86, 87.
19 BOA. Y. MTV., 239/31; Daily Telegraf gazetesinde ç›kan bir haberde; Patri¤e suikast düzenleyen flahs›n H›nçak Komitesi’ne mensup oldu¤u iddialar› yer alm›fl, fakat
Patrik bunun gerçek olmad›¤›n›, sald›r›n›n kiflisel bir sald›r› oldu¤unu iddia etmifltir. Bkz. BOA. HR. SYS., 2760/11. 
20 Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Ankara, 2005, ss. 17, 18.  
21 Ermeni komitesi ileri gelenlerinden olup hükümete s›¤›nan ve yabanc› matbuat kaleminde çal›flan M›¤›rd›ç Tütüncüyan’›n Ermeniler taraf›ndan öldürülmesi nedeniyle
devletçe ailesine maafl ba¤lanmas›na karar verilmifltir. Bkz. Osmanl› Belgelerinde Ermeniler, Cilt 32, Belge No: 4.
22 BOA. A. MKT. MHM., 627/8.
23 Markar Efendi’yi vuran Yazmac› ç›ra¤› Samik adl› Ermeni suikasttan sonra Patrikhane Kilisesi’ne kaçm›fl ve oradaki papazlar taraf›ndan saklanm›flt›r. Bkz. BOA. A.
MKT. MHM., 627/26; Hüseyin Naz›m Pafla, Ermeni Olaylar› Tarihi, Ankara 1994, Cilt 2, s. 232.
24 Hüseyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 2, s.89.
25 OBE, ‹stanbul 1991 , Cilt 30, Belge No: 74’e Ek -2, s. 266.
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makamlara vermifller ve bu flah›slar›n korunmalar› için
devlet taraf›ndan gerekli tedbirler al›nm›flt›r26.

Bitlis’te, Osmanl› Devleti aleyhine faaliyetlerde bulu-
nan Avay›ko¤lu Nazar, hükümete sad›k olan ve kendisi-
ne nasihatte bulunan, tüccar Kigork A¤a’y›, kay›nbirade-
ri Hamzazeb’e öldürtmek istemifl, fakat Kigork A¤a sal-
d›r›dan yaral› olarak kurtulmufltur27.

Yine Bitlis’te oturan Ermeni milletinden Vartan ile efli
ve iki k›z› evlerinde öldürülmüfl, olay›n faili oldu¤u iddia
edilen üç Ermeni ise kaçm›flt›r28.

Erzurum’da, devletten memuriyet almak amac›yla
fiakir Pafla’ya müracaat etmifl olan bir Ermeni’ye, Erzu-
rum ‹htilâl Cemiyeti Merkez Komitesi taraf›ndan bir teh-
dit mektubu gönderilmifltir. Bu mektupta, devletten gö-
rev ald›¤› veya mektubu hükümete bildirdi¤i takdirde evi
ile birlikte yok edilece¤i aç›kça belirtilmektedir29. 

Erzurum’da, idadi okuluna devam eden tek Ermeni
gencine de, okulu terk etmezse öldürülece¤i ihtar edil-
mifltir30.

Ermeni teröristlerin, devlete sad›k Ermenilere karfl›
suikast düzenledikleri vilayetlerden biri de Van vilayeti-
dir. Bu vilayette etkili olan komite Taflnak Komitesi’dir.
Komite, kendi ifllerine engel olan Ermenileri öldürmek
suretiyle di¤er Ermenileri korkutarak, komitenin hizme-
tine almaya çal›flm›flt›r. 

Van’da hafiye ve mütercim olarak istihdam edilen
Dikran Efendi Ermeniler taraf›ndan önce tehdit edilmifl,
daha sonra ise yaralanm›flt›r31. 28 Eylül 1896’da Tafl-
naklar›n Van merkez komitesinin karar›yla Der Bogos-
yan Ohannes A¤a öldürülmüfltür32. Keflifl o¤lu Stephan
revolverle katledilmifltir. Van’da çok önemli teflkilatlan-
malara giren Ermeniler, 1896’da isyan etmifller, fakat
bu isyan bast›r›lm›flt›r. 

Bundan sonra da bu vilayette y›lmadan çal›flan Er-
meniler, Aram Manukyan’›n önderli¤inde, büyük oranda
teflkilatlanm›fllar ve ileride ç›kabilecek kar›fl›kl›klar ve is-
yanlar için haz›r hale gelmifllerdir33.

Ermenilerin Van vilayetinde, devlete sad›k Ermenile-
re karfl› girifltikleri suikastlarda dikkat çekici nokta; fle-
hirde yönetici konumuna gelmifl, hem Türkler  hem de
Ermeniler taraf›ndan sevilen, takdir edilen, iki unsur

aras›ndaki anlaflmazl›klar› gidermeye çal›flan Ermeni
ileri gelenlerinin ortadan kald›r›lmas›d›r. Afla¤›da bu du-
rum örnekleriyle ortaya konulacakt›r.

Osmanl› Devleti Van’a 18 Mart 1907’de Hakkari mu-
tasarr›f› Ali R›za Pafla’y› vali vekili olarak tayin
etmifltir34. Ali Pafla, hükümet ifllerini yoluna koymaya,
devlet otoritesini hissettirmeye gayret edip bir türlü ya-
kalanamayan ve halk› hayat›ndan bezdiren baz› Ermeni
ve Kürt kanun kaçaklar›n› takibata alarak, bir ço¤unu
yakalatarak, halk›n önemli ölçüde güvenini kazanm›flt›r.

Ali Pafla’n›n çal›flmalar› Rusya ve Avrupa destekli
Aram Manukyan yönetimindeki Ermeni ihtilal örgütünün
hiç de hofluna gitmiyordu. Teorilerini Ermeni-Türk çat›fl-
mas› üzerine kuran bu örgüt, Ali Pafla’ya karfl› büyük bir
nefret duyuyordu. Örgüt, Ermeni ileri gelenlerinden, Ali
Pafla’ya destek vererek, halk›n üzerinde oluflturduklar›
hakimiyetlerini yok edenlere karfl› suikastlar düzenleme-
ye bafllam›flt›r. Ali Pafla ise örgütün etkisini k›rmak için
Vali yard›mc›l›¤›na Ohannes Efendi’yi getirmifl, kardefli
Armarak Efendi’yi ise Gevafl’a kaymakam olarak tayin
etmiflti. Armarak Efendi, Ermeni örgütünün Akdamar
adas›n› üs olarak kullanmas›n› fliddetle engelleyerek çe-
telerin ifllerini zorlaflt›rd›¤› gibi, çetelerin halk›n üzerin-
deki tesirini de ortadan kald›rmak üzereydi. Bunun üze-
rine çeteler Armarak Efendi’yi öldürerek önlerindeki en
büyük engeli kald›rm›fl oldular. Kardeflinin öldürülmesi
üzerine Ohannes Efendi, Elaz›¤ vali yard›mc›l›¤›na tayi-
nini isteyerek Van’dan ayr›lm›flt›r.

Ermeni teröristleri amaçlar›na ulaflm›fl, Van’da dev-
let otoritesinin sa¤lanmas›na büyük katk›lar› olan Erme-
niler korkarak görevlerinden çekilmek zorunda kalm›fl-
lard›r.

Ermeni teröristleri kendi aralar›ndaki anlaflmazl›klar
sonucu da Osmanl› Devleti’ne s›¤›nm›fllar, böylece daha
önce yapt›klar› eylemleri, teflkilat yap›lar›n› birer birer
anlatm›fllard›r. Komite kendilerine ihanet eden bu tür ki-
flileri de öldürmüfltür. Buna örnek olarak Davit adl› Er-
meni gösterilebilir. 

Van’daki Ermeni komitesine mensup Davit ile Aram
Manukyan’›n aralar› aç›lm›flt›r. Davit örgütten ayr›l›p
Vali Ali R›za Pafla’ya s›¤›nm›fl, örgüt hakk›nda bütün bil-
diklerini anlatm›flt›r. Davit böylece Aram’dan intikam
al›rken, büyük bir örgütlenmeyi de su yüzüne ç›karm›fl-

26 BEO., Mühimme Kalemi, A. Yaftalar, Karton: 60, 5661/5721; Osmanl› Belgelerinde Ermeniler, ‹stanbul 1991, Cilt 29, Belge No: 98.
27 Hüseyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 1, s. 110.
28 BOA. HR. SYS., 2795/50.
29Tehdit mektubunun tercümesi afla¤›dad›r:
“Bir me’mûriyyetde istihdâm olunmak için fiâkir’e mürâca‘at etmiflsin. Vatan›n flu hâl-i ihtizâr›nda senin bu teflebbüsünü cinâyet addederiz. Senden evvel olanlara verilen
hükmü oku da ona göre kendini muhâfaza et. Ermeni erbâb-› ihtilâli uykuda de¤ildir. Her fleyi biliyor ve intikâm›n› alma¤a kâdirdir. Gençli¤ine yaz›kt›r. Der-akab isti‘fân›
verip de birinci def‘a olarak di¤erlerine sû-i emsâl olmaman›z› talep eyleriz. E¤er bundan sonra o efkâra hizmet etme¤e devâm eder isen yâhûd flu i‘lânnâmeyi hükûmete
teslîm edildi¤ini iflidir isek, evinle beraber ber-havâ olacaks›n. Güzelce düflün ve hareket eyle”. Bkz. Hüseyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 1 s. 140.
30Blue Book, Turkey No: 2 (1896) Belge No: 192’den naklen, Osmanl› Belgelerinde Ermeniler, ‹stanbul 1992, Cilt  35, s. 49.
31 BOA. Y.A. HUS., 240/99.
32 Hüseyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 2, s. 311.
33Ermenilerin Van vilayetindeki faaliyetleriyle ilgili k›ymetli bilgiler veren bir inceleme için bkz. Hasan Oktay, Taflnak Partisi Van fiubesinin 5. Kongresi,  [Vaspurakan (Van)
Ermeni ‹htilal Komitesi Meclis-i Meflvereti’nin Müzakerat Fezlekesi]. Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Say›s› II, Say› 38, ss. 822-831.
34Hasan Oktay, “Ermeni Komitac›lar›n Katletti¤i Van Valisi Ali R›za Pafla ve Türküsü”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Say›s› II, Say› 38, ss. 832-838.  
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t›r. Bir anda her fleyin bitece¤i endiflesiyle Aram, bu olay
karfl›s›nda çok hiddetlenmifl, komiteyi ola¤anüstü top-
lant›ya ça¤›rarak, Davit’in ismi üzerine Karahaç basm›fl
ve  bir Ermeni komitac›y› Davit’i  öldürmek üzere görev-
lendirmifltir.

Bu görevi üzerine alan, Dacat adl› Ermeni fedaisi, gö-
revini baflar›yla tamamlam›flt›r. Davit ald›¤› yaralarla
a¤›r flekilde yaralanm›flt›r35. 

Bu olaydan sonra, flehirde s›k› bir arama tarama fa-
aliyeti bafllat›larak, Taflnak Komitesi’nin bütün üyeleri
Aram Manukyan ve Dacat ile beraber yakalanarak adli-
yeye sevk edilmifllerdir36. Ali Pafla’n›n bu gayretleri ko-
mitenin emellerinin gerçekleflmesini geciktirmifltir. A¤›r
aksak devam eden mahkemeler sonuçlanmadan ilan edi-
len II. Meflrutiyet neticesinde, Van’› kana bulayacak olan
komite üyeleri siyasî mahkûm addedilerek serbest b›ra-
k›lm›fllard›r.

Ermeni teröristlerinin, kamuda görevli Ermenilere
karfl› düzenledikleri sald›r›lar›n en önemlilerinden biri
de, hiç flüphe yok ki Van Belediye Reisi Kapamac›yan
Efendi’ye düzenledikleri suikastt›r.  

1909 y›l› ortalar›nda Van Belediye Reisi olan Kapa-
mac›yan Efendi, çal›flmalar›yla Van’da büyük takdir top-
lam›flt›r37. 

Yöneticili¤i esnas›nda genifl bir kitleyi memnun eden,

Van’da oldukça etkili olan Kapamac›yan Efendi, farkl›
beklentiler içerisinde olan Ermeni ‹htilalci Taflnak Komi-
tesi’nin arzular› do¤rultusunda bir kolayl›k sa¤lamam›fl-
t›r. Kapamac›yan Efendi Ermenilerin gelece¤i hakk›nda
ne yapmak istedikleri ve ne yapt›klar› pek de belirgin ol-
mayan Taflnak ve H›nçak Komiteleri’ne karfl› daima Os-
manl› Devleti’nden yana tav›r koyarak Van’da yaflayan
her iki toplulu¤un da huzur ve refah› için aç›k yüreklilik-
le hizmet etme gayreti içerisinde olmufltur.  Belediye rei-
si Kapamac›yan, halk›n huzuru ve flehrin gelece¤i için
canla baflla çal›fl›rken Ermeni Patri¤i, Ermeni meselesi-
ni Avrupa devletleri nezdinde canl› tutabilmek, Vilayat-›
Sitte projesinin bir an önce hayata geçirilebilmesi için,
ihtilalci Taflnak Komitesi’yle iflbirli¤i yaparak, Van ve ci-
var›nda baz› tertip ve provokasyonlara giriflmifltir.

Bu tertipler do¤rultusunda Van’da Nisan 1912’de bir
dizi yang›nlar ç›km›fl ve bu yang›nlarda özellikle baz› Er-
menilerin de evleri yanm›flt›. Patrik bu yang›n ve provo-
kasyonlar meselenin, belediye reisi a¤z›yla, Avrupa elçi-
liklerine rapor edilmesini, yani Müslümanlar›n Ermenile-
rin mallar›na, canlar›na kast ederek her an ortadan kal-
d›rmaya haz›r oldu¤unu, Van ve civar›nda bu olaylar›
Müslümanlar›n ç›kard›¤›n› bildirmesini istemifltir. Bele-
diye Reisi Kapamac›yan Efendi ise Van’da geliflen olay-
lar›n böyle olmad›¤›n›, yang›n› Ermeni Taflnak Komitesi
mensuplar›n›n ç›kard›¤›n› anlatan bir rapor haz›rlam›fl-
t›r. Ayn› zamanda Van Valili¤i’ne ç›karak, sadakatini ve
Osmanl› Devleti’ne ba¤l›l›¤›n› bildirmifltir.

Patriklik ise bu beklenmedik nazik durum karfl›s›nda,
derhal Van’a bir heyet göndererek, reisi yat›flt›r›p olayla-
r› ört bas etme¤e çal›flm›flt›r. Zira Kapamac›yan Efen-
di’nin bu tavr›, komitenin Van’da bitme noktas›na geldi-
¤i manas›nda yorumlanaca¤› gibi y›llard›r yalan ve ifti-
rayla Avrupal›lar aras›nda oluflturduklar› kamuoyunun,
bir ç›rp›da ortadan kalkmas› da söz konusu olabilirdi.

Y›llard›r Van merkezli büyük bir gayret içerisinde ça-
l›flan komitenin ifllerini oldukça zora sokan reisin yafla-
mas› art›k komite için hazmedilemez bir durumdu ve Re-
is hakk›nda infaz karar› ç›km›flt›r. Van ‹htilal Örgütüne
mensup bir grubun açt›¤› atefl sonucu belediye reisi ba-
fl›ndan vurularak öldürülmüfltür38. 

35 Bugün akflam saat onu çeyrek geçerek muhbir David’in Ba¤lar’da Hamam Önü misâfir oldu¤u Jandarma Binbafl›s› Ahmed Bey’in hânesi karfl›s›nda gezerken komitece
itlâf› için gönderilmifl olmas› lâz›m gelen Vanl› Dacat nâm›nda genç bir Ermeni taraf›ndan revolver kurflunuyla iyice a¤›r bir sûretde boynundan cerh edilmifl ve mütecâsir
hâmil oldu¤u revolverlerden ikisini bi’l-isti‘mâl ta‘kîb ve der-destine teflebbüs eden jandarmaya on befl kadar silâh endaht›yla di¤er me’mûrîn-i zâb›ta ve asâkir-i flâhâne
yetiflinceye kadar firârla Ermeni mahallât› içinde ihtifâ etmifldir. Bu sebeple o esnâda Ermenilerden çend nefer telef olmufl ise de sâye-i flâhânede derhal çarfl›da ve her ta-
rafda gezdirilen devriyeler vâs›tas›yla kar›fl›kl›¤›n önü al›narak flimdilik hamd olsun baflkaca fenâl›¤a meydân verilmeyerek sükûn hâs›l olmufl oldu¤u arz olunur fermân.
Bkz. BOA. Y. MTV., 307/152. 
36 Geçen May›s›n alt›s›ndan nihâyetine kadar Van ve etrâf kurâs›nda icrâ k›l›nan taharriyâtda Taflnak Komitesi Re’îsi Avram ve Muhbir David’in kâtili Dacat’›n yirmi üç
avanesiyle ve bir hayli esliha ve eczâ-y› nâriye ve sâire ile berâber derdest edildi¤i vilâyet-i aliyyeleri polis müdîriyeti vekâletinden izbâr olunmufl ve fesede-i merkûmenin
Avrupa ve Amerika ve M›s›r ve Dersa‘âdet ve mahâll-i sâiredeki münâsebet ve muhâberelerinin bi’t-tahkîk zâhire ihrâc› ehemm ü elzem bulunmufl idi¤inden ona göre îcâb-›
hâlin îfâs› z›mn›nda iktizâ edenlere teblî¤ât-› lâzime icrâ ve buraca da îcâb›na bak›lmak üzere peyderpey ma‘lûmât i‘tâs›yla berâber netîce-i müstahsalenin baflkaca ve mu-
fassalan inbâs› bâb›nda. Bkz. BOA. ZB., 619/74.
37 Hasan Oktay, “Van Belediye Reisi Kapamac›yan Efendi’nin Ermeni Taflnak Komitesi Taraf›ndan Katline Dair”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Say›s› II, Say› 38, ss.
839-845.
38 Van’da Taflnak komitesi mensuplar›n›n ç›kard›¤› Azadamart gazetesi köfle yazarlar›ndan Viramyan Efendi ile Ermeni mektepleri müfettifli ve  Van ‹htilal Örgütü bafl so-
rumlusu Aram Manukyan Efendi’nin ve baz› ileri gelen Taflnak komitesi üyelerinin bir k›sm›n›n, Belediye baflkan› Kapamac›yan Efendi’nin öldürülmesinin azmettiricisi ola-
rak tutuklanmalar›na karar verildi. Bkz.  Hasan Oktay, “Van Belediye Reisi Kapamac›yan Efendi’nin Ermeni Taflnak Komitesi Taraf›ndan Katline Dair”, ss. 844, 845; 9
Ocak 1913 tarihinde Van Konsolos yard›mc›s›ndan Sir Gerard A. Lowther’e gönderilen bir yaz›da, Van Belediye Reisi Bedros Kapamac›yan’›n Osmanl› valisiyle birlikte ha-
reket etti¤i gerekçesiyle öldürüldü¤ü bildirilmektedir. Bkz. Ermeniler: Sürgün ve Göç, Haz.  Hikmet Özdemir vd...Ankara 2004, s. 56.  
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Böylece Van vilayetinde Türklerle Ermeniler aras›n-
daki anlaflmazl›klar›, uyuflmazl›klar› gidermeye çal›flan,
herkes taraf›ndan sevilen önemli bir flahsiyet daha orta-
dan kald›r›lm›fl, komitecilerin istedi¤i olmufl, ortal›k ye-
niden kar›flm›fl, huzur ve refah yerini kargaflaya b›rak-
m›flt›r.  

ERMEN‹ AVUKATLAR, DOKTORLAR
VE ZENG‹NLER‹NE YAPILAN
SU‹KASTLAR

Ermeni komiteleri, fesatç› emellerini gerçeklefltirmek
için, devlete sad›k Ermenilerden para toplam›fllar, tali-
matlar› do¤rultusunda fikirlerine hizmet etmeyenleri
ölümle tehdit etmifller39, bir k›s›m Ermeniyi  de öldürmüfl-
lerdir. 

Ermeni komitecileri, suikast yapacaklar› kiflileri, ge-
nellikle Ermeni toplumu içinde belirli mevkiler edinmifl,
Ermenilere yön verebilen, maddî birikimleri olup devlet-
le iyi iliflkileri bulunan kifliler aras›ndan seçmifller, böyle-
ce kendi hedefleri do¤rultusunda Ermenileri yönlendir-
mek istemifllerdir40.  

H›nçak Komitesi üyelerinden Hamparsum Boyac›-
yan’›n befl lira vererek kand›rd›¤› on sekiz yafllar›nda Be-
fliktafll› Armenak isminde bir genç, Avukat Haçik Efen-
di’yi, komitenin telkinlerine kap›lmad›¤› için, Topkap› ci-
vâr›nda b›çakla yaralam›fl ve Haçik Efendi daha sonra
ölmüfltür. Katil Armenak yakalanarak tutuklanm›fl,
Hamparsum Boyac›yan taraf›ndan nas›l kand›r›ld›¤›n›
itiraf etmifltir41. Yine Avukat Sebuh Galata’da katledil-
mifltir42.

Ermeni ihtilâl komiteleri, Anadolu’daki vilayetlerde
sald›r›lar›na devam etmifl, Erzurum’da kendi verdikleri
emirleri yerine getirmeyen  Avukat Derserkisyan Artin
Efendi’yi ölüme mahkum etmifltir, 23 Eylül’de, Erzu-
rum’un en kalabal›k caddesinde, Rum kilisesi civâr›nda,

herkesin gözü önünde cinayeti gerçeklefltirmifller, tesâ-
düfen avukat›n yan›nda bulunan, Ticâret Meclisi üyesi
Bedoyan Simon Efendi de Der Serkisyan Artin Efendi’yi
korumak istemesinden dolay› öldürülmüfltür. 

Truflak Ermeni ‹htilâl Komitesi Uçurtma, ad›yla ya-
y›nlad›¤› bir ilanda; Erzurum avukatlar›ndan Der Serkis-
yan Artin’in mahkum edilerek öldürüldü¤ünü, Bedoyan
Simon’un ise Der Serkisyan Artin ile beraber olup, ondan
ayr›lmad›¤› için katledildi¤ini aç›klam›flt›r43.

Bu hususta, yap›lan bütün araflt›rma ve soruflturma-
ya ra¤men suçlular yakalanamam›fl, öldürülenlerin aile-
leri ise hiç kimseden davac› olmam›fllar,  flüphelendikle-
ri birilerinin olmad›¤›n› resmen ifade etmifllerdir. 

Öldürülenlerin cesetleri murahhasahâneye götürül-
dü¤ü zaman, eski murahhasa Gayunet Efendi, Bedoyan
Simon Efendi için dinî merasim yapm›fl, as›l komite tara-
f›ndan ölüme mahkum edilen Artin Efendi için ayin esna-
s›nda dua etmemifltir. Buradan da anlafl›laca¤› gibi, Er-
meni din adamlar›ndan baz›lar›, komitecilerle iflbirli¤i
yapm›fllar ve adeta onlara rehberlik etmifllerdir44.

Ordu kasabas› ahalisinden ve dava vekillerinden
olan, sad›kane hizmetlerinden dolay› dördüncü rütbeden
Mecîdî Niflan› ile ödüllendirilen Mercanyan Mardiros
Efendi, Merzifon’da misafir olarak kalmakta oldu¤u Ta-
rabyan Karabet’in evinde, komitecilerce revolver ile öl-
dürülmüfltür. 

Ermeni komitecileri, Ermeni esnaf›na dükkanlar›n›
kapatt›rmak için kendilerine para cezas› kesmifl veya
ölümle tehdit etmifltir.  Komiteler, gerek bu suretle gerek
iane yoluyla tüccar ve zenginlerden çok miktarda para
toplam›fllard›r. 

Baz› evlere “Haz›r olunuz, Ermeni zenginler, mukad-
des ihtilal için para vermeye mecbursunuz” yaz›lar›n›n
yer ald›¤› matbu ka¤›tlar b›rakm›fllard›r45. 

39Sekiz Ermeninin baz› Ermeni ileri gelenlerinin evlerine tehdit mahiyetinde pusulalar b›rakt›klar›. Bkz. BOA. Y. PRK.UM, 23/23.
40Ermeni komitecileri taraf›ndan öldürülen Apik Uncuyan ve Maksudzade Simon Efendiler de devletle iyi iliflkileri olan, zengin ve toplumun tan›nm›fl flahsiyetlerindendi-
ler. Hatta II. Abdülhamit Avrupa’da bulunan Ermeni komitecilerinin faaliyetlerinin önüne geçilmesi için nas›l tedbirler al›nabilece¤i yolunda onlardan fikir al›yordu. Artin
Pafla, Apik Uncuyan Efendi ve Maksudzade Simon Efendiler bir araya gelerek ne tür tedbirler al›nabilece¤ini tart›flm›fllar; sonuç olarak Avrupa’daki komitecilerin para ile
elde edilmesi ve Ermenilere umumî bir af ç›kart›lmas› yönünde görüfl birli¤ine varm›fllard›. Bu tarz giriflimler, ad› geçen kiflileri komitecilerin hedefi haline getirmifltir. Bkz.
BOA. Y. PRK. ZB., 11/75.
41 Hüseyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 1, s. 4; Öldürülen Haçik’in üzerinde ç›kan evraktaki mührün Rus uyruklu Agop Ereklof’a ait oldu¤u anlafl›lmas›na ra¤men, Rus Büyü-
kelçili¤i talep edilen tercüman› kas›tl› olarak birçok zorluk ç›kard›ktan sonra vermifl ve gerginli¤e sebep olmufltur. Bkz. BOA. Y. PRK. BfiK., 31/81
42 Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-› ‹htilaliyyesi, s. 24.; Uras, s. 468.
43BOA. MKT. MHM., 609/34; Truflakyanlar›n, Avukat Der Serkisyan Artin ile Bedoyan Simon’u öldürdüklerini, komite üyelerine ilan maksad›yla neflrettikleri yaz›n›n ter-
cümesi afla¤›dad›r; 
Cümleye ma‘lûm olan vatan hâ’ini Avukat Der Serkisyan Artin, Ermeni ‹htilâl Cem‘iyyetinin Erzurum Merkez Komitesi karâr›yla katle mahkûm edildi. Mâh-› hâlin 23. gü-
nü akflam saat on ikide Rum kilisesi civâr›nda ziyâdesiyle âmed ü flüd olan sokaklardan birinde bu hüküm kemâl-i muvaffak›yyetle icrâ olundu. Teröristler, “Dehflet veren-
ler”, serbest ve âzâdedirler. Bununla beraber Bedoyan Simon katl olundu. Bu da kendi haddinden ziyâde olan ak›ls›zl›¤›na kurban oldu. Bundan dolay› te’essüf etti¤imizi
beyâna müsâra‘at eyleriz.
Erzurum, Fî 24 Eylül sene 95 Ermeni ‹htilâl Cem‘iyyetinin Erzurum Merkez Komitesi
Bkz. Hüseyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 1, s. 141.
44 Ermeni din adamlar›ndan baz›lar›n›n komitecilerle iflbirli¤i yaparak halk› etkiledikleri, Do¤u Anadolu bölgesine müfettifl-i umumi olarak atanan fiakir Pafla’n›n Erzu-
rum’a geldi¤inde karfl›laflt›¤› manzaradan daha iyi anlafl›lmaktad›r. fiakir Pafla Erzurum’a vard›¤›nda, bütün ahali taraf›ndan karfl›land›¤› halde, hiç bir Ermeninin bu kar-
fl›lama törenlerine kat›lmas›na izin verilmemifl, murahhasahaneden verilen emir üzerine, Ermeni üyeler meclislerden istifa etmifl ve hükümetle iliflkileri kesilmiflti. Bkz. Hü-
seyin Naz›m Pafla, a.g.e., Cilt 1, ss.139-141.
45 BOA. A. MKT. MHM., 627/30.

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü 108

Dr. Recep KARACAKAYA



‹stanbulda, komite erbab›n›n tehditlerinden korku ve
endifleye kap›lan esnaf›n, muhafaza ve himayesine itina
edilmesini, ilgili birimlere bildirmifl ayr›ca tehdit edilen
esnaflara da teminat telkin edilerek, dükkanlar›n›n açt›-
r›lmas› sa¤lanm›flt›r46.

Dikran Karagözyan, Maksudzade Sebuh ve tüccar-
dan Andon Haçyan Efendilere ve di¤er Ermeni mutebe-
ran›na tehdit yaz›lar› göndererek para isteyen, para ver-
meyenleri öldürmek üzere teflekkül eden komitenin baz›
elemanlar› yakalanm›fl, yakalananlar›n sorgulanmas› so-
nucu, komite faaliyetleriyle ilgili bilgiler al›nm›fl47, Mak-
sutzadelerden Sebuh Efendi’den de üç yüz lira talep
olundu¤u, bu paran›n verilmemesi üzerine onun da öldü-
rülmesinin komite taraf›ndan kararlaflt›r›ld›¤› ö¤renil-
mifltir48. Fakat elde edilen bu bilgiler, suikastlar›n yap›l-
mas›n› önlemeye yetmemifltir.

Tüccardan Dikran Karagözyan, H›nçak Ermeni Komi-
tesi taraf›ndan istenen üç yüz liray› vermeyi reddetmifl
ve tehdit mektuplar›n› al›r almaz Zaptiye Naz›r›’na tes-
lim etmiflti. Bunun üzerine komite Dikran Efendi’yi öl-
dürmeye karar vermifl, Dikran Efendi, Beyo¤lu’nda A¤a
Camii civar›ndaki evine gitmekte iken, bir Ermeni komi-
tecisi taraf›ndan birkaç yerinden a¤›r surette yaralan-
m›fl, daha sonra ölmüfltür49.

Karagözyan’› öldüren Ermeni katillerin idam› ‹stan-
bul Rusya Büyükelçili¤i Tercüman› Maksimof’un araya
girmesiyle engellenmifltir50.  

Yine tüccardan Apik Uncuyan Efendi Galata’da öldü-
rülmüfltür51. 

Tokat’ta Ermenilere yönelik olarak gerçeklefltirilen
eylemlerden birisi de komitenin faaliyetlerini hükümete
haber vermesinden flüphelenilen Doktor Jozef’in öldürül-
mesi olay›d›r. Yap›lan sorgulama sonucunda, zanl› ola-
rak tutulan flah›slar›n ifadelerinden, bizzat olaya kat›lan
flah›slar›n suçu kabul etmelerinden ve görgü tan›¤› ola-
rak dinlenen Pereviz’in de san›klar› teflhis etmesinden
Doktor Jozef’in, komitenin emriyle Sivasl› o¤lu Dikran,
Kiragos o¤lu Artin ve Gürünlü o¤lu Kirkor taraf›ndan öl-
dürdü¤ü tespit edilmifltir52.

SONUÇ

Komiteci Ermenilerin kendi milletinden olan Ermeni-
leri öldürmeleri 1890’l› y›llardan bafllayarak günümüze
kadar devam eden bir olgudur. Komiteciler, amaçlar›na

ulaflmak, kendilerine taraftar ve ekonomik kaynak sa¤la-
mak amac›yla, kendi dindafllar›na bask› yapm›fllar, teh-
ditler savurmufllar, hatta kimi zaman fazla sivrilenleri
öldürmüfllerdir.

Ermenilerin kendi milletinden olanlara karfl› giriflti¤i
suikastlar, sindirme hareketleri, gerek olaylar›n nedeni-
nin anlafl›lmas›nda gerekse suçlular›n yakalanmas›nda
büyük güçlüklere yol açm›flt›r. Görgü tan›klar› korkmufl,
çekimser davran›fllar içine girmifller, olaylar›n faillerinin
birço¤u yakalanamam›flt›r. Eylemlerin amac›, hem o za-
man hem de bugün, Ermeni toplumunda büyük ço¤unlu-
¤u teflkil eden bar›flç› Ermenileri korkutmak suretiyle ey-
lemlerine karfl› duyulan tepkiyi sindirmek, onlar› kendi
yanlar›na çekmek ve onlardan her türlü yard›m› almak-
t›r. Ermeni teröristler, Ermeni toplumuna, kendilerinin
aleyhine çal›flan, konuflan, ihbarda bulunan herkesin ce-
zaland›r›laca¤› mesaj›n› vermifllerdir.

46 BOA. A. MKT. MHM., 746/35.
47 BOA. A. MKT. MHM., 627/6-7.
48 BOA. A. MKT. MHM., 627/6-2.
49 BOA. A. MKT. MHM., 627/6-2; C‹LT B. Norman, agm., ss. 536, 541.
50 BOA. Y. PRK. BfiK., 31/89. Rusya Sefareti’nin bu tarz müdahaleleri, ‹ngiltere ve Rusya’n›n deste¤i sayesinde bundan böyle Ermenilerin idam cezas›ndan kurtulacakla-
r› söylentisinin Anadolu vilayetlerine kadar yay›lmas›na yol açm›fl, H›nçak ve Taflnak komiteleri de bundan yararlanarak halk› isyana teflvik etmifllerdir.
51 Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-› ‹htilaliyyesi, s. 24.; Uras, s. 468.
52 ‹brahim Aykun, “Tokat’taki Ermeni H›nçak Cemiyeti ve Faaliyetleri(1893-1894)”, Ermeni Araflt›rmalar› 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt 1, ss. 511-512, Ankara, 2003.
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