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ÖNSÖZ 
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GİRİŞ 

 

Bir Osmanlı Ermenisi olan Arşag Alboyacıyan, Anadolu Ermenilerinin tarihi 

ile ilgili çok sayıda Ermenice olarak çalışma yapmış ve yayımlamıştır. Arşag 

Alboyacıyan’ın, bu tez çalışmasına konu olmasının nedeni de söz konusu 

çalışmalarıdır. Anadolu Ermenilerini, yine bir Anadolu Ermenisinin gözünden 

irdelemek, Alboyacıyan’ı kendine mahsus bir konuma taşımıştır. Az bilinen Anadolu 

Ermenilerinin tarihi konusuna eğilmesi ve ortaya koyduğu çalışmalar ile ilerde 

yapılacak olan araştırmalar için bir kaynak oluşturması, onu hem kişilik olarak, hem 

de tarihçiliği bakımından incelenmeye değer kılmıştır.  

 

Alboyacıyan’la ilgili Türkçe literatürde görülen sınırlılık da yazarı tezimiz 

için özel kılan bir diğer sebep olmuştur. Bu nedenle yazarla ilgili olarak çoğunlukla 

Ermenice literatürden faydalanmak gerekmiştir. Söz konusu literatüre ulaşabilmek 

için internet, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ermeni gazeteleri, Ermeni vatandaşlara 

hizmet veren okul ve vakıflarla, sahaflar, kütüphaneler ve İstanbul Ermeni 

Patrikhanesi’ne başvurulmuştur. Ancak, bunlar arasında yalnızca Ermeni 

Patrikhanesine yapılan başvuruda, tarafımıza tadilat nedeniyle kapalı olduğu bilgisi 

verildiği için Patrikhane’nin kütüphane ve arşivinde araştırma yapılamamıştır. Bunun 

dışında, bir iki istisna haricinde iletişime geçebildiğimiz kişi ve kurumların 

arşivlerinden kısmen de olsa yararlanmak mümkün olmuştur.  

 

Çalışmamızı çetin kılan ve konuyla ilgili verilmesi gereken bir diğer ayrıntı 

da yazarın eserlerinin temini ve eserlerinde kullandığı yazı dilinin Batı Ermenicesi 
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olmasıdır. İlk sorunu çözmek için Ermenice litaretürü temin etmek üzere 

kullandığımız kaynaklar devreye sokulmuştur. İkinci sorunu çözmek için de tez 

çalışmasının hazırlık aşamasının önemli bir kısmı Batı Ermenicesi üzerine yapılan 

çalışmalarla geçmiştir. 

 

Alboyacıyan, XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı topraklarında dünyaya 

gözünü açmış ve 1922 yılında buradan göç etmiş bir yazardır. Bu sebeple 

çalışmamızın odağında, yazarın Osmanlı topraklarında bulunduğu dönem olacaktır.  

 

Diğer taraftan, Alboyacıyan’ın nasıl bir ortamda yetiştiğini anlama ve sosyal 

çevresini tahlil etme zorunluluğu, modernleşme sürecinden geçmekte olan Osmanlı 

Devleti’nin millet politikasını da ele almamızı gerekli kılmaktadır. Çünkü bu konu, 

hem Osmanlı hem de bünyesindeki milletlerle beraber Ermeni halkı için ayrı bir 

öneme sahiptir.  

 

Üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde XIX. yüzyıl Osmanlı 

modernleşme süreci ele alınacaktır. Bu süreç incelenirken imparatorluk bünyesindeki 

milletler genel itibariyle değerlendirilecek ve Ermeni halkının Osmanlı Devleti 

içerisindeki konumuna ait bilgiler de verilecektir.  

 

İkinci bölümde ise Arşag Alboyacıyan’ın hayatıyla ilgili bilgiler sunulacaktır.  

Bu tasarı çerçevesinde yazarın yazın hayatına nasıl başladığı ve hangi alanlarda ne 

tür eserler verdiği konusunda toplanan bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca yazarın Anadolu 
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Ermenileri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi de münferit olarak analiz 

edilerek yazarın tarihçi kimliğine vurgu yapılacaktır. 

 

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünün konusu Alboyacıyan’ın düşünsel 

hayatı olacaktır. Bu bölümde yapılacak olan araştırma ve yazarın eserlerinin analizi 

yoluyla Alboyacıyan’ın kendisi için tanımladığı etnik bir kimliğin varlığından söz 

etmenin mümkün olup olmadığı sorunu üzerinde durulacak ve eğer böyle bir 

tanımlama varsa söz konusu kimliğin nitelikleri incelenecektir. Alboyacıyan’ın, Batı 

dünyası, Ermeni halkı, Osmanlı Devleti ve Tehcir konusundaki düşünceleri son 

bölümün alt başlıklarını oluşturmuştur.  

 

Çalışmamızın sonuç bölümünde ise araştırma, inceleme ve analizlerimiz 

sonucunda edineceğimiz veriler doğrultusunda Alboyacıyan’ın aydın kimliği 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
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I. BÖLÜM: 

XIX. YÜZYILDA MODERNLEŞME BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİ 

  

A) Osmanlı Devleti’nin Modernleşme Süreci 

 

“Modern” sözcüğü günümüzde “geleneksel olmayan, yaşadığımız çağa uyan, 

çağdaş” anlamlarında kullanılmakta ve geniş manada “Batı eksenli, Batılı gibi 

olan<ı>” ifade etmektedir. 

 

İlk kez Orta Çağ’da “modernus” biçiminde kullanılan sözcük, o dönemde 

Hıristiyanlık inancını sahiplenmeyi ve onu Paganizm inancından ayrı tutmayı 

öngörmekteydi.1 Ancak aynı ifade, çağın sonlarına gelindiğinde Hıristiyanlığın tüm 

değerlerin temelini oluşturmasından rahatsızlık duyanların gerçekleştirdikleri 

girişimlerle aynı inancı karşısına alan bir anlamı temsil etmeye başladı. Bu anlayış, 

kilise ve ruhban sınıfının hayatın her alanındaki derin nüfuzunu, Avrupa’da 

Rönesans ve Reform’un başlattığı bir karşı savaşla dizginlemiş, sonrasında vuku 

bulan devrimlerle de diğer toplumlara sıçramayı başarmıştır. Söz konusu gelişmeler, 

bir taraftan ‘modern anlayış’a karşı yürütülen hareketler gibi algılansa da, 

günümüzdeki anlamıyla “modernleşme” yolunda atılan ilk adımların çıkış noktasını 

oluşturmuştur.2  

 

                                                      
1 Murat Tazegül, Modernleşme Sürecinde Türkiye, Babil Yayınları, İstanbul, 2005, s.17. 
2 Cüneyt Birkök, “Modernizmden Postmodernizme:Yeni Problemler”, 

www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/75/74 (10.10.2012).   

http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/75/74
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Modernleşme, XVII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey 

Amerika‘da gelişen ve ardından önce diğer Avrupa ülkelerine, XIX. ve XX. yüzyıl 

itibariyle de Güney Amerika, Asya ve Afrika kıyılarına yayılan bir süreci temsil 

etmektedir.3 Murat Tazegül, konu ile ilgili değerlendirmesinde moderniteyi oluşturan 

unsurların “birey, akıl, bilim ve ilerleme” olduğuna vurgu yapar.4 Bu görüşü baz 

alırsak Osmanlı Devleti’nin bu sürece oldukça geç dahil olduğunu söyleyebiliriz. 

Taner Timur, XVIII. ve XIX. yüzyıl Osmanlısındaki bu geri kalmışlığı, üretimdeki 

kalıplaşmanın önüne geçilememesi, sivil toplum anlayışının gelişmemesi, kültür 

devriminin gerçekleştirilememesi gibi belli başlı temellere dayandırır. Yazar, 

Rönesans sonrası Batı’daki gelişmeler ile Osmanlı’daki gelişim aşamalarını 

karşılaştırdığında, Batı’da Rönesans sonrası gelişen siyasi iktidardan bağımsız bir 

tartışma ortamının Osmanlı Devleti’nde oluşturulamadığı sonucuna ulaşır. Özellikle 

aydınlanmanın etkilerinin daha geniş alana yayılmasını sağlayan matbaanın kabulünü 

geciktiren iktisadi unsurlara dikkati çeken Timur, Batı’da büyük destek bulan 

matbaanın, Osmanlı düzeninde el yazılarını kopya eden esnafın ciddi direnciyle karşı 

karşıya geldiğini belirtir. Bu durum Osmanlı’da, iktisadi geri kalmışlığın yanı sıra 

kültürel anlamdaki farklılığın etkisiyle de açıklanabilir.5 

 

Elbette, bir dönem üç kıtaya birden hükmeden bir imparatorluğun bu denli 

“geride” kalmasının ardındaki sebepler bunlarla sınırlı değildir. Osmanlı Devleti 

geleneksel bir toplum yapısına sahipti: İslam dini, toprak bütünlüğü ve 

merkeziyetçilik diğer tüm değerlerin üstünde tutuluyordu. Nitekim, devletin sahip 

                                                      
3 S. N. Eisenstadt, Modernleşme, Başkaldırı ve Değişim, Çev. Ufuk Çoşkun, Doğu Batı Yayınları, 

Ankara, 2007, s. 11. 
4 Murat Tazegül, a.g.e., s. 21. 

5 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010, s. 177-193. 
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olduğu bu değerler elde edilen sayısız başarıların birer kanıtı niteliğindeydi. Haliyle 

imparatorluğun mükemmeliyetine olan bu inancı onun Batı’daki gelişmelere karşı 

kayıtsızlığını da beraberinde getirdi. Bu anlayışla Müslüman bir toplumun, Hıristiyan 

bir toplumu örnek alması düşünülemezdi. Bu sebeple Osmanlı, geride kalmışlığının 

farkına vardığında dahi sorunu ilk önce kendi noksanlıklarında aramaktaydı. Ancak 

problemlerin giderek artması, ilerleyen dönemlerde meselenin boyutunun daha geniş 

bir şekilde ele alınması gereğini doğurdu.6  

 

Osmanlı modernleşmesi konusunda, Tanzimat öncesine kadar uzanan ve 

sonrasında Batıcılık fikri ile günümüze kadar devam eden geniş bir süreçten 

bahsedilebilir. Başarısızlıkla sonuçlanan bir Lale Devri sonrası III. Selim ile II. 

Mahmut’un yenileşme çabaları ve ardından Tanzimat’la getirilen yenilikler 

Osmanlı’nın geç de olsa sürece dahil olduğunu gösteren önemli gelişmelerdir.  

 

Osmanlı yönetiminin Batı’nın üstünlüğü ve özellikle Rusya ile Avusturya 

yenilgisi sonucu verdiği kayıplar karşısında kendini toparlama konusundaki ilk 

girişimleri XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren aynı yüzyılın sonlarına kadar 

uzanır. Bu girişimler 1718’de Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’nın 

getirdiği kayıplardan sonra Avrupa kültür ve siyasetine yoğun bir ilginin baş 

gösterdiği Lale Devri (1718-1730) ile başlar. Batı’nın dışarıya karşı barış yanlısı 

tutumunu destekleyen III. Ahmet’in yönetimde olduğu bu dönemdeki en önemli 

gelişme ilk kez Türkçe kitap basan yayınevinin kurulması olmuştur. Viyana ve 

Paris’e gönderilen elçilerle Avrupa’nın siyasi ve kültürel niteliklerinin 

                                                      
6  Detaylı bilgi için bkz.: Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2006, s. 15-31. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 

2009, s. 31-179. Murat Tazegül, a.g.e., s. 61-70. 
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gözlemlenmesi, Batı’daki mimari yapılanma ve süsleme sanatının benimsenerek 

benzer örneklerin imparatorluk içinde de sunulması dönemin önemli 

gelişmelerindendir. Ancak 12 yıl boyunca bu Avrupai havanın sadece saray ile 

çevresini etkisi altına almış olması ve o dönemde patlak veren İran Savaşları’nda 

imparatorluğun verdiği kayıplar sonucunda, yönetimin içinde bulunduğu tutumdan 

rahatsız olan yeniçerilerin başlattığı isyanla bu devir sona ermiştir.7  

 

Sina Akşin, Osmanlı modernleşme sürecinde asıl ıslahatların III. Selim ile 

başladığını ifade eder. Padişahın modernleşmeyi destekleyen fikirlerinin yanı sıra 

tahta çıktığı yıl vuku bulan Fransız Devrimi’nin etkileri kısmen de olsa onun saltanat 

döneminde reformlar gerçekleştirmesine zemin hazırlamıştır. Saltanatı süresince III. 

Selim’in en önemli başarısı, giderek bozulan ve etkisini kaybeden Yeniçeri Ocağı’na 

alternatif olarak ilk çağdaş nitelikli ordu olan Nizam-ı Cedit’i kurmuş olmasıdır. 

“Yeni Düzen” anlamına gelen bu oluşum, Enver Ziya Karal’ın ifadesiyle düzenli bir 

ordunun oluşturulmasının yanında, ulema sınıfını nizama sokma ve Avrupa’nın sanat 

ve ilim alanındaki gelişmelerini takip edebilme amacına da hizmet etmiş olması 

bakımından önemlidir.8  

 

Diğer taraftan, yeniçerilerin darbesiyle son bulan III. Selim’in ıslahat 

hareketlerine II. Mahmut döneminde devam edilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen 

yenilikler ileriki yıllarda Tanzimat’ın getireceği değişim ve yenileşme çabalarına 

temel oluşturması bakımından dikkate değer niteliktedir.  

 

                                                      
7 Metin Kunt ve diğerleri, Türkiye Tarihi 3; Osmanlı Devleti 1600-1908, Yayın Yönetmeni: Sina 

Akşin, Cem Yayınevi, İstanbul, Ekim 2002, s. 57-63. 
8 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt:5, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1983, s. 61-64. 
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Tahta geçen II. Mahmut (1808-1839) ilk olarak yönetim ile ayanlar arasındaki 

ilişkileri düzene sokmak amacıyla Sened-i İttifak adında bir belgeyi imzalamak 

zorunda kalmıştır. Belge beklentileri karşılamamıştır, ancak Osmanlı yönetiminin 

hanedan ve ayanların sadakatini sağlamasıyla birlikte, bunlara karşı keyfi 

yaptırımlarını sonlandırması fikrinin benimsenmesi bakımından Tanzimat’ın ilanına 

doğru ilerleyen süreçte atılan en belirgin adım olarak kabul edilir.9 Diğer taraftan bu 

dönemde askeri alanda atılan adımlarla, daha önce dağıtılan Nizam-ı Cedit’e benzer 

Sekban-ı Cedit (Eşkinci Ocağı) adlı düzenli ordu kurulmuştur. Yeniçerilerin tekrar 

ayaklanmasıyla Sekban-ı Cedit’in ortadan kaldırılması üzerine padişah Yeniçeri 

Ocağı’nı kapatmıştır. Tarihte Vak’ay-ı Hayriye olarak adlandırılan II. Mahmut’un 

bu girişiminin ardından Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adındaki yeni ordu 

faaliyete geçirilmiştir. Bununla birlikte II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen 

reformlar yalnızca askeri alanla sınırlı olmamıştır. 1827’de ilk defa Avrupa’ya 

öğrenciler gönderilmiş, Batı örnekli ilk yüksek okul olan Tıbbiye ve sonraki yıllarda 

Harbiye kurulmuştur. 1831’de ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi çıkarılmaya 

başlanmış, 1833’te ise Babıali Tercüme Odası faaliyete geçirilmiştir. İlerleyen 

dönemlerde imparatorluğun kaderini belirleyecek isimlerin bu dönemde açılan 

yüksek okullarda yetişmiş olması; kurulan tercüme odaları ve çıkarılan gazetelerle 

birlikte Türk diline yeni terimler kazandırılması; açılan nezaretler ve meclislerle din 

ve devlet ilişkilerinin belirlenerek her iki tarafın da yetkilerinde kısmi 

sınırlandırmalara gidilmesi, bu gelişmelerin Tanzimat reformları açısından önemini 

açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim alanında yapılan yeniliklerden devletin hem 

çalışanı hem de vatandaşının haklarını savunacak ve sorunlarına çözüm arayacak 

                                                      
9 Ejder Okumuş, “II. Mahmut Dönemi Yenileşme Çabaları”, Türkler, Cilt:14, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara, 2012, s. 647-655.  
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olan Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye’nin kurulması; kadı ve memurlara yönelik iki 

ayrı Ceza Kanunnamesi’nin yürürlüğe girmesi, padişahın adalet ve eşitlik 

kavramlarını önemsediğini göstermesinin yanında, Tanzimat’taki yasama ve 

kanunlaştırma hareketlerine de öncülük etmiştir.  

 

II. Mahmut döneminde toplumsal alanda yapılan yeniliklere baktığımızda ise 

birçok alanda ilk adımların atıldığını görmekteyiz. Tımar sisteminin kaldırılması, ilk 

nüfus sayımının yapılması, karantina uygulamasının getirilmesi, pasaport kullanımı 

zorunluluğu,  köy ve mahalle muhtarlıkları, düzenli posta örgütü ve polis teşkilatının 

kurulması yapılan bu önemli çalışmalar arasında gösterilebilir. Bununla beraber, tüm 

bu ıslahatlarıyla geleneksel Osmanlı devlet yapısına kısmen de olsa müdahale ederek 

modernleşme yolunda ilk önemli adımları atmış olan II. Mahmut, bu anlayıştaki bir 

sisteme henüz hazır olmayan halkın tepkisini çekmiş ve bu yüzden “Gavur Padişah” 

olarak nitelendirilmiştir.10 

 

Osmanlı modernleşme sürecinin hız kazandığı XIX. yüzyılda en esaslı 

değişiklikler Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) Fermanları ile gerçekleştirilmiştir. 

1839-1876 yılları arasını kapsayan bu dönemi ayrı ve özel kılan unsurlar, alınan 

kararlar bakımından fermanların anayasal nitelikler taşıyor olmasıdır. Bu 

fermanlarla padişah, kanun gücünün üstünlüğünü savunarak kendi yetkilerini 

kısıtlamış ve bu kanunlara riayet edileceği konusunda devlet erkanı ve memurlarıyla 

birlikte halkın huzurunda yemin etme cesaretini göstermiştir. Bu şekilde hükümdar 

ve hükümetin keyfi icraatlarına son verilmekle birlikte, Müslim ve gayrimüslim 

                                                      
10 Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 2012, s. 19-22. 

Ejder Okumuş, a.g.m., s. 647-655. Murat Tazegül, a.g.e., s. 73-74. 
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halkın eşitliği vurgulanarak, tabii hakları ve devlete karşı sorumlulukları 

belirlenmiştir. Bir yandan da bu vesileyle tüm halkın devlete karşı sadakatleri 

güçlendirilmeye çalışılmıştır.11  

 

İlber Ortaylı, bu dönemden bahsederken onu, daha önceki ıslahat 

hareketlerinden ayıran en belirgin özelliğin geçmişi gözlemleyerek sosyal ve siyasi 

yapıda bir restorasyondan ziyade, köklü değişiklikleri destekleyen görüşlerin 

varlığına dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, fermanın Babıali bürokratlarının 

görüşlerini yansıtması ve Osmanlı tebaasının dini inancını, can ve malını güvence 

altına alarak bunun padişahın buyruklarına değil, çıkarılacak kanun ve düzenlemelere 

bağlanması Türkiye’deki anayasal sürecin de başlangıcı sayılmıştır. Ortaylı ayrıca 

fermanın içeriğinde yer alan, gayrimüslimlere hak ve eşitlik anlayışının sağlanması 

konusunun devletin ve toplumun ilerlemesi için bir gereklilik olduğunu düşünen 

Tanzimatçıların ülkedeki laik devlet anlayışının yayılması hususuna ön ayak 

olduğunu belirtmektedir.12  

 

Fermanlardaki Müslim-gayrimüslim eşitliğini savunan görüşün Osmanlı 

sosyal yapısı için bir devrim niteliği taşıdığını belirten Sina Akşin ise Tanzimat 

döneminin ülkenin Avrupalı devletlerin yarı sömürgesi haline geldiği bu zor 

zamanlara denk gelmesine rağmen insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi 

mücadelesinin başlangıcı olduğunu önemle vurgular.13 

 

                                                      
11 Enver Ziya Karal, “Gülhane Hattı Hümayunu’nda Batı’nın Etkisi”, Tanzimat, Değişim Sürecinde 

Osmanlı İmparatorluğu, Haz.: Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Phoenix Yayınevi, Ankara, 

2006, s. 80-81.  
12 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 94-100.  
13 Sina Akşin, a.g.e., s. 24-26. 
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Tüm bu gelişmeler neticesinde, Osmanlı’nın modernleşme konusunda ne 

kadar başarılı olabildiği ise ayrı bir tartışma konusudur. XVIII. ve XIX. yüzyıllar 

arasında gerçekleştirilen her türlü Batılılaşma hareketi Avrupa’da yaşayan 

gayrimüslimler, yabancı gazeteler, Osmanlı Devleti bünyesinde yeni görevlere 

getirilenler, Ermeniler, Yahudiler ve Katolikler tarafından destek bulmuştur. Buna 

karşın aynı gelişmeler, Müslüman halk ve ulema sınıfı, Rumlar, ayanlar, mültezimler 

ve sarraflar gibi gelenekselci yapının temsilcisi olan bazı zümrelerin tepkisiyle 

karşılaşmıştır.14  Hükümdar ve onun yeniliklerine karşı çıkanların mücadelesi III. 

Ahmed’den III. Selim’e kadar sürmüştür. Yönetimdekilerin bedelini kimi zaman 

hayatıyla ödediği bu mücadeleler, II. Mahmut ve Abdülmecid döneminde ise yerini 

taraflar arasında yüzeysel uzlaşılara bırakmıştır. Modernleşme hareketlerinin 

Osmanlı içerisindeki etkileşimi konusunda Hilmi Ziya Ülken’in şu tespitleri konunun 

anlaşılırlığı açısından önemlidir:  

 

“... hareket temelinde, başlangıcında olduğu gibi, iki ayrı dünya görüşünün 

yan yana gelmelerinden, hiçbir senteze ve kesin çözüm şekline ulaşmamak 

üzere yüzeyde kalmış uzlaşmalardan ileri gidemedi. Pek sınırlı bir idareci 

grup tarafından yarım olarak benimsendi. Bu tabakada bile bir yana 

modernciler, bir yana İslamcılar ayrıldıkları gibi, bu ürkek ve pek sınırlı 

Batılılaşma meraklılarının kafasında modernleşme ve İslamcılık hiçbir 

kontrol ve hesaplaşmadan geçirilmeden birbirine yabancı iki düşünce halinde 

yaşadı. Büyük halk kitlesine gelince, o çeşitli tabakalarıyla bu tesirlerden 

uzak kaldı. 1839’da açıklanan “Tanzimat” modernleşmeyi daha kesin 

                                                      
14 Coşkun Çakır, “Bir Reform Hareketi Olarak Tanzimat: Hazırlanması, İlanı, Tepkiler ve 

Uygulanması”, Türkler, Cilt:14, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 708. 
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çizgileriyle tanımlamaya çalışırken hala iki dünya görüşünün ayrılıkları sürüp 

gidiyor ve aralarında kesin hesaplaşma yapılamıyordu”.15   

 

Konuya bu bakış açısıyla yaklaşan Ülken, XIX. yüzyılı, Osmanlı 

modernleşmesi konusunda oldukça çileli ve verimsiz bir dönem olarak görür. Ülken, 

her iki tarafın da bir arada yaşayabileceğini düşünen bir zihniyetin tüm çabaları 

havada bıraktığının fakat buna rağmen yaşanan olumsuzlukların derin şuuruyla fikir 

üreten önemli bir “aydın” sınıfının oluştuğunun da altını çizmektedir.16  

 

B) Osmanlı Devleti’nde “Aydın” Algısı 

 

“Aydın” sözcüğü “kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli, münevver, 

entelektüel kimse<yi>” 17  ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, 

yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk bilincinde ve faydalı olmak, sahip 

olduğu bilgi ve birikimini bu uğurda kullanmak aydın insan profilinin tamamlayıcı 

unsurlarıdır. 

 

Osmanlı Devleti’nde “aydın” kavramını iki ayrı dönemde incelemek 

mümkündür. İlk dönem, Osmanlı’nın dışa kapalı, geleneksel kültür yapısına sahip 

olduğu XVIII. yüzyıldan, yani imparatorlukta modernleşme hareketlerinin 

başlamasından önceki dönemdir. Bu dönemde “aydın” sözcüğü yerine ona karşılık 

gelen “alim, hakim, fakih” gibi sözcükler kullanılmıştır. Geleneksel yapılanmayı 

                                                      
15 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1999, s. 21. 
16 Hilmi Ziya Ülken, a.g.e., s. 23. 
17http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.509b69474e92a3.4

9769625 (12.10.2012). 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.509b69474e92a3.49769625
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.509b69474e92a3.49769625
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temel alan, modern çağ öncesi bu gibi isimlerle anılan aydınların görevi, mensubu 

olduğu toplumun düzeninin meşruluğunu ve işlerliğini sağlayacak dünya görüşünü 

üretmektir.18  

 

Bu şahısların yetiştirildiği İslami eğitim kurumlarına medrese, burada eğitim 

veren kişilere ise müderris denilmekteydi. Öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini 

okudukları medreseden ziyade, eğitim aldıkları müderrisler belirlemekteydi. Bu 

müderrislerin çoğunluğu eğitimlerini İslam dünyasının ünlü ilim merkezlerinden 

İran, Irak, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde alırlar ve ders vermek üzere tekrar 

Osmanlı’ya dönerlerdi. Birer vakıf kurumu olmakla birlikte devletin sıkı denetimi 

altında olan medreselerde hadis, tefsir (Kur’an yorumu), fıkıh (İslam hukuku) gibi 

nakli ilimlerin yanı sıra; mantık, tıp, felsefe, tarih, coğrafya ve astronomi gibi akli 

ilimler de okutulmaktaydı. Derslerde yararlanılan kitapların çoğunun dili Arapça 

iken, eğitim dili Türkçe idi. İslam dünyasının ünlü alimlerinden Razi(864-925), 

Gazali(1058-1111), Zemahşeri(1074-1144)’ye ait Arapça eserler derslerde kullanılan 

kaynak kitaplar arasında yer almaktaydı.19  

 

İmparatorluğun klasik dönemine düşünsel alanda damgasını vuran kişilerden, 

XV. yüzyılda Tursun Bey (1427?-?) Tarih-i Ebu’l-Feth’i ile, XVI. yüzyılda Lütfi 

Paşa (1488?-1564) Asafname’siyle, Kınalızade Ali Efendi(1516-1571) Ahlak-ı 

Ala’i’siyle, Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) Nushatü’s-Selatin’iyle, XVII. 

yüzyılda Bosnalı Hasan Kafi(1024-1615) Usulü’l-Hikem fi Nizami’l-Ümem’iyle, 

Koçi Bey(?-?) risaleleriyle, Katip Çelebi(1609-1657) Düsturu’l-Amel li-Islahi’l-

                                                      
18 Taner Timur, a.g.e., s.178.  
19 Nebi Bozkurt, Mehmet İpşirli, “Medrese”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:28, 

Ankara, 2003, s. 323-333. 
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Halel’iyle ve Hezarfen Hüseyin Efendi(?-1691) Telhisu’l-Beyan’ı ile özellikle 

Osmanlı siyasi düşünce hayatına katkıda bulunmuşlardır.20  

 

Bununla beraber, XV. ve XVI. yüzyıllarda programda yer alan felsefe, 

matematik, mühendislik, tıp gibi teknik konuların ilerleyen dönemlerde medresedeki 

eğitim sistemi içerisinde etkinliğini kaybetmesi, bu eğitim kurumlarını, modernleşme 

sürecine giren Osmanlı için yetersiz hale getiren sebeplerden biri olmuştur.21  Bu 

durumun nedenleri ile ilgili görüşler çeşitli olmakla birlikte ayrı bir araştırma 

konusudur. Neticede söz konusu eksikliğin Osmanlı ilim anlayışını zayıflattığı ve 

sonraki yüzyıllarda imparatorluğun gerileme dönemine girmesinde etkili olduğu bir 

gerçektir.  

 

Osmanlı aydınlanması konusunda ikinci ve esas dönem, geleneksel yapıdan 

uzaklaşmaya paralel olarak, devletin içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için 

askeri ve yönetim alanında çabaların gösterildiği XVIII. yüzyıl ve sonrasıdır. Bu 

dönemden itibaren, ülkenin refahı konusunda fikir üreten aydın tipinde de bir 

çeşitlilik söz konusudur. Bu çeşitliliğin oluşmasında modernleşmenin etkilerinin yanı 

sıra ülkede yaşanan sorunların devamı ve tahta geçen sultanın uyguladığı politikalar 

önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu dönemdeki modernleşmenin ana karakterini 

Batı’dan gelen fikir ve uygulamalar oluşturduğu için hareket temelde Batı eksenlidir. 

 

Genel itibariyle Osmanlı’da, Batı’yı örnek alan ve geleneksel tarzdan uzak 

olan aydın tipi ile XIX. yüzyılda Tanzimat döneminden itibaren karşılaşırız. Ancak 

                                                      
20 Ahmet Yaşar Ocak, “Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı”, Türkler, Cilt:11, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara, 2002, s. 15-26. 
21 Nebi Bozkurt, Mehmet İpşirli, a.g.m., s. 323-333. 
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imparatorluğun Batı’nın gerisinde kalmışlığını fark ederek bu noktada değişime 

yönelik önlemler alınması gerektiğini ilk kez savunan kişiler varlıklarını XVIII. 

yüzyılda hissettirmişlerdir. Bu durum bizleri söz konusu dönemin önemli isimlerini, 

Osmanlı aydınlanmasında Tanzimat aydın tipinin zeminini oluşturması bakımından 

ikinci gruba dahil etmemizi sağlamıştır.22  

 

Avrupa’ya elçi gönderen ve ilk Türk matbaasının kurulmasına vesile olan 

Sadrazam Damat İbrahim Paşa(?-1601), Batılı tarzda askeri okulların ilk örneklerini 

sunan Humbaracı Ahmet Paşa(1675-1747), tercüman Yanyalı Esad Efendi(?-

1730/31), matematikçi İsmail Gelenbevi(1730-1790), İsmail Hakkı Bursevi(1652-

1725), Osmanlı Kalemiye sınıfından Ebubekir Ratıp Efendi(?-1799/80) ile devlet 

erkanında görev alan Koca Ragıp Paşa (1698-1763) ve Muhsinzade Memet Paşa 

(1706-1774) yine gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dönemin öne çıkan diğer önemli 

isimleri arasında yer almaktadırlar.23  Bilindiği gibi Tanzimat Fermanı ile hak ve 

eşitliğin temel alınarak imparatorluk bünyesinde yaşayan tüm Müslim-gayrimüslim 

tebaanın tek çatı altında toplanması hedeflenmiştir. Fermanla ülkenin içinde 

bulunduğu parçalı vaziyete son vermek ve özellikle gayrimüslim tebaanın Batı 

                                                      
22 Bu yüzyılda bazı devlet adamları ve alimler tarafından kaleme alınan ve imparatorluğun toplumsal, 

siyasi, askeri ve iktisadi sorunları değerlendirilerek, bunlara çözüm yolları sunan eserlerden bazıları 

şunlardır: 

- Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın (?-1716/17)  Nesayıhu’l-Vüzera ve’l-Ümera adlı eseri, 

- Osmanlı’ya matbaayı getiren İbrahim Müteferrika’nın (1674-1745) Usulü’l-Hikem Fi 

Nizami’l-Ümem adlı eseri, 

- Canikli Ali Paşa’nın (1711-1785) Tedbir-i Cedid-i Nadir adlı eseri, 

- Süleyman Penah Efendi’nin (1740-1786) Mora İhtilali Tarihçesi veya Penah Efendi 

Mecmuası adlı çalışması.  

Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayhan Atik, “XVIII. yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki 

Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler”, Türkler, Cilt:11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 45-

51. 

23Süleyman Hayri Bolay, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Düşünce Tarihi”, Türkler, Cilt:14, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 516-517. 
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eksenli fikirlere kapılarak imparatorluktan kopuşlarının önüne geçilmek istenmiştir. 

Diğer taraftan açılan Tercüme Odası ile devlet kadrolarında yabancı dil bilen eleman 

sayısının arttırılması öngörülerek bu alandaki önemli bir eksiklik giderilmeye 

çalışılmıştır. Özellikle eğitimin, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması konusundaki etkisi göz önüne alınarak bu alanda çok sayıda Batılı 

tarzda okullar açılmıştır. Asıl amacı devlet kadrolarındaki nitelikli eleman ihtiyacını 

karşılamak olan bu okullarda yetiştirilen öğrencilerin büyük kısmı, daha sonra 

modern Türkiye’nin oluşum sürecini kapsayan dönemlerin yönetici elit kesimini 

oluşturmuştur.24  

 

Tanzimat’ın ilanından sonraki sürece baktığımızda karşımıza çıkan aydın 

tiplerini aktif oldukları dönem itibariyle şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

1- Tanzimat’ın ilanından Sultan Abdülaziz’in tahta geçtiği tarihe (1861) kadar 

“bürokratlar”ın etkili olduğu dönem, 

2- 1861’den I. Meşrutiyet’in sona ermesine (1876-78) kadar “Yeni 

Osmanlılar”ın etkili olduğu dönem, 

3- Sultan Abdülhamit’in Meşrutiyet’i kaldırmasıyla girilen İstibdat Dönemi’nde 

tekrar meşruti yönetime geçilmesi için gayret gösteren “Jön Türkler”in etkili 

olduğu dönem (1878-1908), 

4- 1908’den Cumhuriyet’e kadar yine Jön Türk hareketini destekleyenlerden 

oluşan “İttihatçılar”ın etkili olduğu dönemdir.   

 

                                                      
24 Bernard Lewis, a.g.e., s. 126-127.  
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Konuyla ilgili olarak, İlber Ortaylı’nın imparatorluğun son yüzyılında 

yönetimde varlığını hissettiren aydınlar hakkındaki değerlendirmesi şu şekildedir:  

 

“Osmanlı aydını, XIX. yüzyıl reformcu Babıali bürokrasisinin ürünüdür. 

Kullandığı dili sadeleştirmeyi düşünen veya sadeleştirmese bile niçin 

muhafaza etmek gerektiğini tartışan, toplumunu modernleştirmenin veya 

gelenekleri içinde tutmanın nedenini ve gereğini tartışmaya başlayan bir 

okumuş tipidir. Davranışlarında henüz bağımsız ve özgür bir nitelik yoktur: 

Belki henüz devlet kapısının mahkumudur ama devlet kapısının düzenini de 

tartışmak ve değiştirmek amacındadır.”25  

 

Tanzimat dönemi aydın sınıflandırmamızda ilk sırada yer alan bürokratlar, 

genellikle ulema sınıfına mensup ailelerden gelmekte ve kısmen de olsa medrese 

eğitimi almış kişilerden oluşmaktadır. Onları modernleşmeyi destekleyen anlayışa 

götüren etkenler ise aldıkları görevlerle Avrupa’daki gelişmeleri yakından görme 

fırsatı bulmaları, bu vesileyle yabancı dil öğrenmeleri ve imparatorluğun içinde 

bulunduğu sorunlardan kurtuluş mücadelesinde bu gelişmelere ihtiyaç duymalarıdır. 

Bu isimlerin başında, Tanzimat Fermanı’nın öncülerinden Mustafa Reşit Paşa ve 

onun Osmanlı bürokrasisinde görev almak üzere yetiştirdiği Mehmet Emin Ali Paşa 

ile Keçecizade Mehmet Fuat Paşa ve Sadık Rıfat Paşa gelmektedir.26  

 

                                                      
25 İlber Ortaylı, Osmanlı Barışı, Ufuk Kitap, İstanbul, 2006, s. 36-37. 
26 Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye; Reform, Devrim ve 

Cumhuriyet=Modern Türkiye’nin Doğuşu 1808-1975, Çev.: Mehmet Harmancı, Cilt:2, E yayınları, 

İstanbul, 2006, s. 93-102. 
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Bununla birlikte Tanzimat’ın ilk yıllarında “aydın” ve “bürokrat” 

kavramlarındaki bu kesişmenin XIX. yüzyılın ortalarından itibaren değişikliğe 

uğradığı görülür. Bu değişim, 1860’lı yıllardan sonra Osmanlı aydınları arasına 

bürokratların yanı sıra gazeteci ve yazarların da dahil olmasıyla gerçekleşmiştir. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bu dönemin aydın sınıfını oluşturan isimlere 

özellikle yazın hayatından isimlerin dahil olması, Tanzimat sürecinde aydın tipindeki 

değişimin sebebi olmakla birlikte, yönetimdeki mevcut eksikliklerin ve reformların 

uygulanması konusunda yaşanan sıkıntıların bir sonucudur. Bu isimlerden İbrahim 

Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Agah Efendi Tanzimat reformlarından 

beslenen ve XIX. yüzyıl Türk edebiyatında ilk defa Batı’nın etkisini hissettiren 

şahıslardandır. Bu kişileri önemli kılan bir diğer unsur da mutlakiyetten meşruti 

yönetime doğru giden süreçte etkili olan Jön Türkler’in ve İttihatçı hareketin öncüleri 

olmalarıdır.27 Tanzimat döneminde alınan kararların giderek etkisini kaybeder hale 

gelmesi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülke ekonomisinde yaşanan 

sorunlar, Rumeli’de çıkan Sırp ve Bulgar isyanlarına yönelik devletin politikasına 

dışarıdan yapılan müdahaleler, Sultan Abdülaziz’in memurlara yönelik olarak 

gerçekleştirdiği sürgünler ve yönetimde rüşvet olaylarının meydana gelmesi, bu 

harekete zemin hazırlayan başlıca etmenler arasında yer almaktadır. Mevcut yönetim 

anlayışına yönelik tepkilerini ve düşüncelerini ifade edebilmek için basın-yayın 

yolunu kullanan Yeni Osmanlılar, İstanbul’da başlattıkları bu faaliyetlerini artan 

                                                      
27 “Jön Türkler” ve “Yeni Osmanlılar”ın hangi dönemin aydınlarına hitap ettiği ile ilgili görüşler 

Avrupa’da ve ülkemizde farklılık göstermektedir. Konu ile ilgili Sina Akşin’in verdiği bilgiler her iki 

hareketin ayrımını yapabilmek açısından yol göstericidir: “Avrupa’da, gerek I. Meşrutiyet için çalışan 

Namık Kemallerin kuşağına, gerekse II. Meşrutiyet için çalışanlara Jön Türk denildiği halde, 

Türkiye’de Jön Türk deyince daha çok 1889’dan sonraki dönemde, II. Meşrutiyet için çaba 

gösterenler anlaşılmaktadır. İlk devrimci kuşak ise Türkiye’de daha çok Yeni Osmanlılar diye 

tanınmaktadır (Bazı yazarlar bunlara Genç Osmanlılar da demektedirler). Tarık Zafer Tunaya, Yeni 

Osmanlılar hareketine, Avrupa’da Jön Türk denilmiş olmasından hareketle, 1889’dan sonraki akım 

için, İkinci Jön Türk hareketi deyimini de kullanmıştır (Tarık Zafer Tunaya, 102).” Sina Akşin, Jön 

Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1998, s. 46. 
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yönetim baskılarından kaçarak gittikleri Avrupa’da da sürdürmüşlerdir. Başta Mithat 

Paşa ve Hüseyin Avni Paşa olmak üzere yönetici kadrolardan da destek alan Yeni 

Osmanlılar, imparatorluğun çağdaş seviyeye ulaşmasında meşruti yönetime 

geçilmesinin şart olduğunu savunan kişilerdir. Gerek Avrupa’da, gerekse İstanbul’da 

çıkardıkları gazetelerde reformlardaki eksikliklere ve bunların uygulanmaları 

konusundaki sıkıntılara, halen daha etkili olan mutlakiyet rejiminin bu mücadeledeki 

en büyük engel olduğuna, bu engeli aşmak için hürriyet ve meşrutiyetin şart 

olduğuna dair yazılar yayınlamaktaydılar. Bununla birlikte, yayınları ile çok sayıda 

memur, subay ve yüksek okul öğrencilerini etki alanlarına almayı da başarmışlardı.28 

Tarihte “Genç Osmanlılar” adıyla da anılan bu şahıslarla ilgili olarak Şerif Mardin’in 

düşünceleri şu şekildedir:  

 

“Osmanlı İmparatorluğu’nda daha önce benzeri görülmemiş bir siyasi 

protesto grubunu temsil ediyorlardı. Türk aydın sınıfından organize bir grup, 

ilk kez Osmanlı yönetimini açıkça ve sert bir şekilde tenkit ederek seslerini 

duyurmak için kitle iletişim araçlarını kullanıyordu.”29  

 

Görüldüğü gibi Tanzimat’ın ilk yıllarındaki aydınlar bizzat yönetimin kendi 

içerisinden çıkardığı kişilerden oluşurken, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bu 

sınıf, giderek merkezi yönetimi karşısına alan ve uygulanan politikalardan memnun 

olmayan bir kesimi ifade eder hale gelmiştir. Her iki aydın tipini de ortak noktada 

                                                      
28 Bernard Lewis, a.g.e., s. 126-173. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yayına Hazırlayan: 

Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 21-26. Durdu Mehmet Burak, “Osmanlı 

Devleti’nde Jön Türk Hareketinin Başlaması ve Etkileri”, s. 291-318, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14637.pdf (10.02.2013). 
29 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Çev.: Mümtazer Türköne, Fahri Unan, İrfan 

Erdoğan, Yayına Hazırlayan: Ömer Laçiner, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 11. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14637.pdf
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buluşturan tek unsur ise imparatorluğun “kurtuluşunu” sağlama konusundaki 

çabalarıdır. 

 

1867 yılında Babıali’ye yönelik ihtilal hareketinin başarısızlığa uğraması 

sonucu bu harekete mensup isimlerin bir kısmı tutuklanmış, önemli bir kısmı 

Avrupa’ya kaçmıştı. Faaliyetlerini buralarda sürdüren Yeni Osmanlılar için 

hedeflerine ulaşabilme yolu, meşrutiyet yanlısı bir kısım yönetici kadro tarafından 

1876’da Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi üzerine tekrar açılmıştır. Sadrazam 

Mütercim Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislam Hayrullah Efendi 

ve Devlet Bakanı Mithat Paşa’nın müdahalesiyle tahttan indirilen Sultan 

Abdülaziz’in yerine kısa bir süre için önce V. Murat, sonrasında ise meşrutiyet 

yanlısı olarak bilinen II. Abdülhamit geçmiştir. II. Abdülhamit’in tahta geçmesinin 

ardından, 1876’da meşrutiyet yanlısı bürokratlarla yurt dışından dönen bazı 

aydınların da desteğiyle I. Meşrutiyet (Kanun-i Esasi) ilan edilmiştir. Ancak 1877 

yılında patlak veren Osmanlı-Rus Savaşı’nda alınan yenilgiyle tebaasının henüz 

meşruti yönetim anlayışı için yeterli olgunluğa sahip olmadığını düşünen, bununla 

birlikte siyasi bir darbeyle tahttan indirilebileceği konusunda endişeleri olan II. 

Abdülhamit’in anayasayı askıya almasıyla imparatorluk 1908 yılına kadar sürecek 

olan bir “istibdat” dönemine girmiştir. Yeni Osmanlılar, II. Abdülhamit’in bu 

müdahalesiyle artık eskisi gibi seslerini yükseltemez hale gelseler de, Osmanlı’nın 

ilk anayasasının kabulüne doğru gidilen süreçte yönetimde söz sahibi olacak olan 
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İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluş ve etkinleşmesi için uygun zemini 

oluşturmayı başararak kısmen de olsa amaçlarına ulaşmışlardır.30 

 

Akşin’in ifadesiyle Abdülhamit’in meşrutiyeti askıya alma kararı ve yönetimi 

devirmeye yönelik girişilen komplolar, sultanı bir polis hükümeti kurmaya zorlamış 

ve başta basın olmak üzere pek çok alanda özgürlükler büyük oranda kısıtlanmıştır. 

1877’de Mithat Paşa’nın sürgün edilmesiyle başlayan bu baskı hareketi, 

Abdülhamit’in kurduğu hafiye sistemi, özel mahkemeler, keyfi tutuklamalar ve 

sürgünlerle giderek artmaya devam etmiştir. Abdülhamit’in bu tutumu Yeni 

Osmanlıların devamı niteliğindeki “Jön Türk” hareketini doğurmuş ve bu oluşum 

daha sonra “İttihat ve Terakki” adı altında faaliyetlerini sürdürmüştür. Başlangıçta 

gizli bir oluşum olan bu örgütün ilk adı “İttihad-ı Osmani”dir. O dönem Askeri 

Tıbbiye öğrencileri olan İshak Sükuti, Mehmet Reşit, Abdullah Cevdet, İbrahim 

Temo, Hüseyinzade Ali tarafından 1889 yılında kurulmuştur. 1895 yılına kadar 

varlığını pek hissettirmeyen bu cemiyetin amacı yayınladıkları nizamnamedeki 

şekliyle; hükümet ve yönetimini insan haklarının koruyucusu ve uygarlıkta 

ilerlemenin kaynağı olan “usulü meşverete” döndürmek, “muhafaza-i hüsnü 

ahlaka”, genel eğitimin ilerlemesine, genel olarak insanlık ve uygarlığa hizmet 

etmek olarak belirtilmiştir. Bu amaca engel olanlara ise vatan haini gözüyle 

bakılacaktır.31  

 

                                                      
30 Ernur Genç, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kimlik, Misyon ve Vizyonu Bağlamında Türk Aydını”, 

Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, Sakarya, 2007, s. 147, 

http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/Pdf_2007_1_33.pdf (14.02.2013). 
31 Sina Akşin, a.g.e., s. 47-49, 57-58. 

http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/Pdf_2007_1_33.pdf
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Görüldüğü gibi Yeni Osmanlıların devamı niteliğindeki bu oluşumun amacı 

da öncekilerden farklı değildir. Bünyesinde farklı ideolojileri savunan şahıslar 

barındırmışsa da tek gayesi “Osmanlı’yı parçalanmaktan kurtarmak ve 

kalkındırmak” olmuştur. 32  Bu nedenle, amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli 

olduğunu düşündükleri meşrutiyetin tekrar yürürlüğe konulması için her türlü çabayı 

göstermişlerdir. II. Meşrutiyet ve sonrasında yönetimi ele alan İttihatçılar’da da,  

“Osmanlıcılık” ideolojisi çerçevesinde, imparatorluğu dış müdahalelerden koruma ve 

bütünlüğü sağlama ilkelerine dayanan bir anlayış hakim olacaktır.33  

 

Bu noktada Abdülhamit yönetiminin baskıcı ve yasakçı tavrı sonucu 

Türkiye’de gelişen “milliyetçilik” akımının varlığını da belirtmek gerekir. Bu 

bağlamda II. Meşrutiyet dönemi, 1905 sonrası Rusya’dan gelen Türkçü liderlerin 

katkısıyla Türkçülük anlayışının hızla yayıldığı bir dönem olmuştur. Bu akımı 

oluşturan, destekleyen ve örgütsel anlamda çalışmalar gerçekleştiren grupta Yusuf 

Akçura, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Mehmet Emin Yurdakul 

gibi aydınların isimlerine rastlarız. 1912’de kurmuş oldukları “Türk Ocağı” adlı 

oluşumla hem İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin aşırı politize konumuna mesafeli 

durmuşlar, hem de çıkardıkları çeşitli dergiler aracılığıyla “Türkçülük” fikrini yayma 

amacında olmuşlardır. Bu vesileyle giderek kendi siyasal kimliğinden uzaklaşan 

İttihat ve Terakki’nin, özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu akımın 

Anadolu’da yaygınlaştırılmasında rol aldığı görülmektedir.34  

 

                                                      
32 Ernur Genç, a.g.m., s. 151. 
33 Durdu Mehmet Burak, a.g.m., s. 303. 
34 Ernur Genç, a.g.m., 153-158. 
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Diğer taraftan, XIX. yüzyıl Osmanlı aydın sınıfını incelerken Tanzimat 

aydınları ile Batı’daki aydınlar arasındaki şu ayrımı belirtmek gerekir. Osmanlı aydın 

sınıfının oluşumu, çağdaşlaşma çabalarının getirdiği bir sonuçtur. Batı’daki aydın 

kesim ise bizzat çağdaşlaşmayı ortaya çıkaran kesimdir. 35  Bu sebeple Osmanlı 

Devleti’nde, Avrupa’daki geleneksel yapıdan uzak ve özgürlükçü aydın tipinin 

aksine, determinist, yani içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek 

fikirler üretmeye odaklanmış, pragmatik düşünen aydınların nispeten çoğunlukta 

olduğu söylenebilir. 36  Bu bağlamda genel itibariyle, halkın içinden gelen ve 

iktidardan bağımsız olarak hareket eden Batılı aydına karşılık, halktan kopuk olan ve 

tam anlamıyla iktidardan kendini soyutlayamayan Osmanlı aydını, XIX. yüzyıl 

boyunca imparatorlukta yaşanan tüm bu gelişmelerde belirleyici unsur olmuştur. 

 

C) XIX. yüzyılda Osmanlı Ermenileri  

 

Tanzimat’la daha da belirginleşen nitelikli insan ihtiyacını karşılama lüzumu 

Osmanlı’nın çağdaşlaşması için elbette tek şart olmamıştır. Çok uluslu bir yapıya 

sahip olan Osmanlı, aynı zamanda Avrupa’da Fransız İhtilali’nin getirdiği halkçılık, 

eşitlik, adalet, bağımsızlık gibi milliyetçilik fikrinin etkisiyle ve daha çok da 1774 

sonrasında başta Rusya olmak üzere Batılı devletlerin müdahalesi sonucu 

bünyesindeki gayrimüslim nüfusa da bazı ayrıcalıklar tanımak durumunda kalmıştır. 

Bu ayrıcalıkların, özellikle 1830’lu yıllardan sonra Yunanistan’ın bağımsızlık 

kazanmasıyla bilhassa Ermeniler üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Bu bakımdan 

                                                      
35 Himmet Hülür, Anzavur Demirpolat, “Seçkincilik, Aydın Kimliği ve Süreklilik”, 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi1-8/5/22.pdf (12.10.2012). 
36 Evren Altınkaş, “Osmanlı Modernleşmesinin Özgün Noktası:Aydınlar”, 

http://www.historystudies.net/Makaleler/2013749139_3-Evren%20Alt%c4%b1nka%c5%9f.pdf 

(12.10.2012).  

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi1-8/5/22.pdf
http://www.historystudies.net/Makaleler/2013749139_3-Evren%20Alt%c4%b1nka%c5%9f.pdf
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XIX. yüzyıl, Ermeni cemaatinin gerek kendi içerisinde, gerekse Osmanlı ile olan 

ilişkilerinde önemli gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönem olarak kabul edilir. 

 

Osmanlı Devleti’nde uygulanan geleneksel İslam hukuku çerçevesinde 

“zımmi” statüsünde bulunan Ermeni toplumunun XIX. yüzyıldaki durumunu analiz 

edebilmemiz için öncelikle “zimmet” kavramından “azınlık” kavramına geçişe, 

ülkedeki milletlerin genel durumuna ve bu milletler içerisinde Ermeni cemaatinin 

hangi konumda olduğuna değinmemiz gerekmektedir. 

 

C.1. Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi ve Osmanlı Milletleri 

 

Bu alt başlıkta, asıl konuya geçmeden önce “azınlık” kavramı ile ilgili tanıma 

yer verdikten sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndaki milletlerin nasıl algılandığı 

üzerinde durulacaktır. Çünkü, “azınlık” kavramının kullanım alanı yapılan 

tartışmalarda anakronizme neden olmaktadır. Söz konusu olan, Osmanlı Devleti 

bünyesindeki milletlerin bugünün bakış açısıyla değerlendirilip “azınlık” olarak 

nitelendirilmesidir.  

 

“Azınlık” kavramı ilk olarak XVI. yüzyılda Batı’daki burjuvazinin faaliyet 

alanlarını genişletebilmeleri için kilisenin baskıcı uygulamalarından kendilerini 

sıyırarak yeni ve bağımsız bir dinsel grup (Protestan) oluşturmaları sonucunda ortaya 

çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda bu durum, azınlık olarak kabul edilen grupların 

tanınması ve korunması gereğini doğurmuştur. Söz konusu dönemden itibaren 

yaklaşık iki yüzyıl boyunca mezhepsel bir ayrımı ifade eden “azınlık” sözcüğü, 
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XVIII. yüzyıl Fransız Devrimi ile etnik ayrımı gözeten bir anlama karşılık gelerek 

alanını genişletmiştir.37 Osmanlı Devleti’nde ise, XV. yüzyıldan başlayarak “millet 

sistemi” çerçevesinde bir takım tanımlamalar yapılmış ancak “azınlık” kavramı tabir 

olarak XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası sözleşmelerde yer almaya 

başlamıştır. Çünkü klasik İslam hukukuna göre hareket eden tüm ülkelerde olduğu 

gibi Osmanlı’da da Müslüman olanlar, etnik kimliği dikkate alınmaksızın esas 

tebaayı oluştururken, Müslüman olmayanlar ise o dönemde zımmi olarak 

nitelendirilmiştir.38  İslam Hukuku kaynaklı olan zimmet statüsü Osmanlı Devleti 

yıkılıncaya kadar var olan bir uygulamadır. Dolayısıyla bugünün penceresinden 

bakarak Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Ermeni milletini azınlık olarak 

nitelendirmek yanlış olur.  

 

XIX. yüzyıla gelindiğinde güncel yaşama yansımalarını da görebildiğimiz 

dönemin modernleşme çabaları ve bu çabaları motive eden uluslararası sözleşmeler 

ve anlaşmalar, Osmanlı’yı bu hususta yeni anlayışlar benimsemeye itmiştir. Bu 

yüzyılda kabul edilen fermanlarla gayrimüslimlere sunulan yeni haklar, aynı yüzyılın 

sonlarına doğru ilan edilen I. Meşrutiyet (Kanun-i Esasi-1876) ile en geniş sınırlarına 

ulaşmıştır. Böylelikle millet sistemi kavramı bu dönemde, İlber Ortaylı’nın 

ifadesiyle Osmanlılık anlayışını temel alan bir bütünlük içerisinde gayrimüslim 

tebaayı kontrol altına almayı öngören bir anlamı ifade etmeye başlamıştır.39  

 

                                                      
37 Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s.17-22. 
38Baskın Oran, a.g.e., s. 48. Bahar Ayber, “Tanzimat’tan Lozan’a Türkiye’de Azınlık Hakları”, 

Danışman:Prof. Dr. Hayati Hazır, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, 

Anayasa Hukuku Bilim Dalı, Ankara, 2008, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 30-37. 
39 İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi”, Türkler, Cilt:10, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara, 2012, s. 218-219. 
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XIX. yüzyılda Osmanlı’daki milletlerin nüfusu ile ilgili çeşitli yerli ve 

yabancı kaynak ve araştırmalar mevcuttur. Bu hususta bilgi veren kaynaklara göre 

ülkede etnik yapıları itibarı ile farklılık gösteren milletlerin önemli bir kısmını 

Rumlar, Bulgarlar ve Ermeniler oluşturmaktadır. Diğer taraftan mevcut veriler, 

devleti oluşturan unsurların inançlarıyla ilgili bir sınıflandırma ve sıralama 

yapmamıza da olanak veriyor. Bu sıralamada ise çoğunluğu sırasıyla Ortodokslar, 

Museviler, Katolik ve Protestanların oluşturduğunu söylemek mümkündür.40  

 

Verdiğimiz bilgilere somut bir örnek olması bakımından, söz konusu 

kaynaklar arasında Ali Güler’den aktardığımız şekliyle, İstatistik-i Umumi İdaresi’ne 

göre 1897 yılı Osmanlı toplam nüfusunun etnik ve dini açıdan cemaatlere göre 

dağılımı şu şekildedir41:  

 

Tablo 1: 

Cemaat Toplam Nüfus Yüzdesi 

Müslüman 1.111.945 74.07 

Rum 2.569.912 13.49 

Ermeni  1.042.374 5.47 

Bulgar 830.189 4.36 

Yahudi 215.425 1.13 

                                                      
40 Konuyla ilgili olarak bkz.; Cem Behar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-

1927, Devlet İstatistik Enstitüsü Tarihi İstatistikler Dizisi Cilt:2, Ankara, 1996, s. 28. Kemal Karpat, 

Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Çev.: Bahar Tırnakçı, Timaş Yayınları, İstanbul, Ocak 2010, s. 246-247. 

Ali Güler, Rakamlarla Türkiye’de Azınlıklar, Berikan Yakın Tarih Serisi-No:15, Ankara, Haziran 

2004, s. 21.   
41 Ali Güler, a.g.e., s. 21. 
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Katolik 120.479 0.64 

Protestan 44.360 0.24 

Süryani 35.554 0.18 

Maruni 32.416 0.17 

Latin  22.335 0.12 

Gayrimüslim Kıpti 19.550 0.10 

Keldani  5768 0.03 

 

 

Ahmet Akgündüz ve Ali Güler’in konu ile ilgili çalışmalarından edindiğimiz 

verilere göre bu milletlerin yönetimi, Fatih Sultan Mehmed (1432-1481) döneminden 

beri, kendi cemaatleri tarafından seçilen ve sultana karşı sorumlu olan ruhani bir 

liderin elinde olmuştur. Söz konusu milletler, hangi mezhepten olursa olsun, dinlerini 

yaşamakta özgür oldukları gibi çocuklarını da kendi gelenek ve inançları 

doğrultusunda eğitebilmişlerdir. Ayrıca, XIX. yüzyıl reformlarının sağladığı 

koşullarda, kendilerine ait nizamnameler çıkarmış, okullar açmış ve bu okullarla 

ilgili sorunlarını çözebilmek, aynı zamanda birliği sağlayabilmek adına ayrı birimler 

oluşturmuşlardır. Diğer taraftan, sürekli savaş halinde olan ve inişli-çıkışlı 

dönemlerden geçen imparatorlukta özellikle dil biliyor olmaları ve zanaat konusunda 

mahir olmaları, gerek sosyal, gerekse ticari hayatlarında gelişme gösterebilmelerinde 

ayrıca etkili olmuştur. 42 

 

                                                      
42 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Yönetimi, Timaş Yayınları, İstanbul, 

2008, s. 69-72. Ali Güler, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Azınlıklar, Berikan Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 

29-88. 
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Bu cemaatlerden43 1840’lı yıllara kadar Osmanlı yönetimince ülkedeki tüm 

Ortodoksların temsilcisi sayılan Rumlar, Osmanlı bürokrasisinde tercümanlık görevi 

verilen ve 1711-1821 yılları arasında Eflak-Boğdan yöneticiliği yapan ilk millet olma 

niteliği taşımaları bakımından ayrı bir öneme sahip olmuşlardır.44  

 

Kemal Karpat’ın 1881/82-93 tarihli Osmanlı nüfus sayımına dayanarak 

aktardığı bilgilere göre, yoğun olarak Ege Adaları, Selanik, Trabzon ve İstanbul’da 

yaşayan Rumlar, Osmanlı yönetiminde oldukları süre boyunca patrikhanenin etkin 

nüfuzunu temsil etmeleri dolayısıyla, farklı etnik grupları da sürekli etkileri altına 

alma çabası içerisinde olmuşlardır. Bu gruplar arasında yer alan ve Osmanlı’nın 

Avrupa kıtasındaki topraklarında yaşayan Bulgarlar, beşeri konumları dolayısıyla 

Osmanlı reformlarından hızlı ve etkin bir şekilde faydalanabilmişlerdir. Bu durumun 

ayrıca, 1870’te kendi kiliselerini kurana kadar patrikhanenin kendilerine uyguladığı 

Helenleştirme politikasından etkilenmiş olmalarından kaynaklandığı da söylenebilir. 

Güçlü aile bağlarına sahip olan ve çoğunluğu kırsalda tarımla, kentlerde ise ticaret ve 

el sanatlarıyla uğraşan Bulgarlar, söz konusu reformların etkisiyle kırsaldan yoğun 

bir şekilde kente göç ederek ciddi bir sosyal ve ekonomik değişime uğramışlardır. 45  

 

Şüphesiz, bu cemaatlerin beşeri konumları dolayısıyla yakından etkilendikleri 

olaylar sadece Osmanlı reformları ile sınırlı olmamıştır. Bu açıdan bakıldığında 

bölge halkının, imparatorluğun XVIII. ve XIX. yüzyılda Avrupa’da aldığı yenilgiler 

ile 1789 Fransız İhtilali’nin getirilerinden ilk ve çok daha yoğun olarak etkilendikleri 

de söylenebilir. Nitekim XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne karşı ilk ayaklanmayı 

                                                      
43 Buradaki “cemaat” sözcüğüyle ülkede mevcut olan inanç grupları kastedilmektedir. 
44 Kemal Karpat, a.g.e., s.125-132. 
45 Kemal Karpat, a.g.e., s. 132-140. 
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gerçekleştiren milletin yine bu bölgede yaşamakta olan Sırplar olması bu durumu 

kanıtlar niteliktedir. O bölgedeki diğer milletlere de ön ayak olması bakımından ayrı 

bir önem arz eden bu ayaklanmada, başta Rusya ve Fransa olmak üzere dış güçlerden 

alınan desteğin de teşvik edici bir nitelik taşıdığı şüphesizdir. Nitekim ilerleyen 

yıllarda Rusya ile savaş halinde olan Osmanlı’nın aldığı yenilgi sonucunda 

imzalanan Edirne Antlaşması (1829), yine o bölgede yoğun bir nüfusa sahip olan 

Rum halkının da tam bağımsızlık elde etmesine vesile olmuştur. Bu noktada 

Sırplarınkine oranla çok daha etkili bir isyanla 1829 yılında bağımsızlığını elde eden 

Rumların, ilerleyen yıllarda ülkedeki tüm milletlerle ilgili düzenlenen reformların 

şekillenmesinde ve uygulanmasında belirleyici rol oynadığı söylenebilir. Ancak aynı 

yüzyılın sonlarında Bulgarların ve ardından XX. yüzyılın başlarında Arnavutların da 

benzer hedefe ulaşmış olması imparatorluğun bünyesindeki milletler konusundaki 

reformlarının işlerliğini ve verimliliğini tartışmaya açık bir konuma getirmiştir.46 

 

C.2.Ermeniler 

 

İmparatorluk bünyesindeki gayrimüslim cemaatlerden biri olan Ermenilerin 

durumuna konumuz gereği daha yakından bakmak icap eder. Din ve vicdan 

özgürlükleri yine “zimmet” hukuku çerçevesinde daha Selçuklular döneminde 

başlayan ve Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren ayrı bir cemaat olarak kabul 

edilen Ermeni halkın da sivil ve ruhani önderliği, kendilerinin seçmiş olduğu bir 

patrik tarafından yürütülmüştür. Bu durum, aynı zamanda Ermeni cemaatine, 

                                                      
46 Selim Aslantaş, “Sırp İsyanının Uluslararası Boyutu (1804-1813)”, Uluslararası İlişkiler, Cilt:6, 

Sayı:21, Bahar 2009, s. 109-136. 
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Osmanlı yönetimi altına girmesinden sonra kendilerine ait bir dini merkez 

kurulmasına olanak tanınmış olmasının da bir sonucudur.47   

 

Kemal Karpat, imparatorluk bünyesinde yaşayan milletler arasında en 

güvenilir millet statüsünde bulunduğunu ifade ettiği ve “millet-i sadıka” dediği 

Ermenilerin, XIX. yüzyıldaki toplumsal ve ekonomik durumunu Rumların ve 

Bulgarlarınkiyle benzer olmakla birlikte, daha yoğun ve kapsamlı bir şekilde gelişme 

gösterdiğini belirtmiştir. Yazarın ifadesiyle Ermeniler, toplumsal örgütlenme ve 

kültürel bakış açısı bakımından nispeten daha gelenekselcidirler; bununla birlikte 

kentli olanlar ile köylü, zanaatkar ve tüccarlar arasında belirgin ayrılıklar mevcuttur. 

Nüfus yoğunluklarına baktığımızda ise XV-XVI. yüzyıllarda daha çok doğu ve 

güneydoğu vilayetlerinde varlık gösterebilen Ermenilere, XIX yüzyılda ise yine 

çoğunluğu doğu vilayetlerinde yaşamakla birlikte, Osmanlı Devleti’nin hemen her 

bölgesinde belirli oranlarda rastlamak mümkündür.48  

 

Diğer milletler gibi Ermeni cemaati de XIX. yüzyılın tanımış olduğu 

olanaklardan eşit bir şekilde yararlanarak kendilerine ait bir nizamname çıkarmış, 

açtıkları okullarda öğrenciler yetiştirmiş, bütün olarak hareket edebilmek ve 

sorunlarına çözüm üretebilmek adına çeşitli birlikler kurmuş ve bir anlamda 

kendilerini merkezi yönetimden soyutlamışlardır.  

 

 Bu duruma zemin hazırlayan sebeplere baktığımızda, söz konusu 

soyutlamanın Osmanlı’nın modernleşme çabalarının bir sonucu olduğu söylenebilir. 

                                                      
47 Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, Atatürk Araştırma Merkezi, 

Ankara, 2006, s. 34-45.  
48 Kemal Karpat, a.g.e., s. 140. 
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Bir başka deyişle XIX. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, diğer tüm cemaatlerde 

olduğu gibi Ermeni cemaatinde de yeni fikir ve hedefler edinilmesine zemin 

hazırlamış ve bu vesileyle Osmanlı’nın gelişim sürecine ortak olunmuştur.  

 

Bununla birlikte, XIX. yüzyılın Ermeni cemaatine sunduğu imkanlar sadece 

kendi içlerinde yaşanan gelişmelerle sınırlı olmamıştır. Tanzimat’ın ardından 

yürürlüğe giren Islahat Fermanı ile 1850’li yılların sonrasında Ermeniler, 

gayrimüslimlere verilen devlet memuru olma hakkıyla devlet erkanında giderek daha 

fazla söz sahibi olma imkanı bulmuşlardır. 1870’li yılların ortalarında bu durum 

doruk noktasına ulaşmış ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar devam etmiştir.49 

XIX. yüzyıldan itibaren devlet kurumlarından bakanlıklar, elçilikler ve 

konsolosluklar, hazine-i hassa, şura-yı devlet, dahiliye, maliye, eğitim, PTT, adliye 

ve belediyede görev alan Ermenilerin sayısı azımsanmayacak niteliktedir. Nitekim 

bu dönemde Ermenilerden 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 

konsolos, 11 üniversite profesörü ve 41 yüksek rütbeli bürokrat Osmanlı Devleti’nde 

görev almıştır.50 Bu isimler arasında bayındırlık, dış işleri ve ticaret bakanlığı yapmış 

olan Gabriel Narodunciyan, PTT ve bayındırlık bakanı Garabet Artin Davut Paşa, 

Hazine-i Hassa’nın başına getirilen Sakız Ohannes Paşa, Mikael Portakalyan ve 

Agop Kazazyan Paşa, ilk dönem mebuslarından Rupen Yazıcıyan, Ohannes Efendi 

ve Mikael Altıntop gibi şahısları sayabiliriz.    

 

                                                      
49 Abdülhamit Kırmızı, “Son Dönem Osmanlı Bürokrasisinde Akraba Ermeniler”, Ermeni 

Araştırmaları, Sayı:8, 2003, 

http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=142 (15.10.2012). 
50  Serdar Palabıyık, “Ermeni Sorununa Giriş: Başlangıçtan Lozan Antlaşmasına Kadar”, Ermeni 

Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler, Derleyen: Ömer Engin Lütem, ASAM Yayınevi, Ankara, 2007, sayfa 

belirtilmemiş,  http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/index1_1_1.htm (02.03.2014).  

http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=142
http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/index1_1_1.htm
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Yine bu yüzyılda imparatorluğun sosyal ve kültürel alanlarında da 

Ermenilerin izlerine rastlamak mümkündür. Bilhassa mimaride Dolmabahçe Sarayı, 

Ortaköy Camii, Beylerbeyi Sarayı gibi başta Balyan ailesi olmak üzere Ermeni 

mimarlar tarafından XIX. yüzyılda inşa edilen pek çok yapı mevcuttur. Diğer 

yandan, Türk Sanat Musikisi’nde Dede Efendi’nin öğrencisi olan ve geliştirdiği nota 

ile çok sayıda eserin yok olmasının önüne geçen Hamparsum Limonciyan ile bu 

alana kazandırdığı katkılarıyla Tatyos Efendi ünlü Ermeni şahsiyetler arasındadır.51 

Ermenilerin Osmanlı kültür hayatına en önemli katkılarından birisi de tiyatro 

alanında olmuştur. Güllü Agop, bu alanda anılması gereken isimlerin başında 

gelmektedir. Metin And’ın ifadesiyle kurduğu Osmanlı Tiyatrosu ile halka tiyatroyu 

sevdiren şahıs olarak kabul edilen Güllü Agop, bu oluşumu ayakta tutabilmek için 

büyük emekler vermiş ve bu anlamda sonraki kuşaklara kılavuzluk etmiştir.52 

 

Bu gelişmelere bakıldığında, Osmanlı milletleri konusunda başta Avrupa 

olmak üzere dış müdahalelerin bir sonucu olarak uygulamaya konulan Tanzimat ve 

Islahat Fermanları’nın sunduğu ayrıcalıklarla, XIX. yüzyılın ikinci yarısının, 

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeniler için geniş imkanların var olduğu ve refah 

düzeyi oldukça yüksek bir dönem olduğu görülmektedir.  

 

C.2.1. XIX. yüzyıl Ermeni Modernleşme Süreci 

 

XIX. yüzyılda Ermeni modernleşmesinin Osmanlı modernleşmesi ile paralel 

olarak geliştiğini söylemek mümkündür. Nitekim bu yüzyılda Osmanlı Hükümeti’nin 

                                                      
51 Serdar Palabıyık, a.g.m., http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/index1_1_1.htm (02.03.2014).  
52 Metin And, Osmanlı Tiyatrosu, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Şubat 1999, s. 258-260.  

http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/index1_1_1.htm
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attığı adımların önemli bir bölümü bünyesindeki gayrimüslimler üzerinde doğrudan 

veya dolaylı tesirler yaratmıştır. Bu bağlamda kabul edilen fermanların sunduğu 

haklardan sonuna kadar yararlanan Ermeni cemaati, imparatorluk içerisinde 

ayrıcalıklı bir konuma ulaşmıştır.  

 

Bu dönemde cemaat içerisindeki sivil halkta kilisenin baskın konumuna 

yönelik tepkiler oluşması, Ermenilerin Batı’daki aydınlanmaya benzer bir şekilde 

sekülerleşme sürecine dahil olduğunu gösterir niteliktedir. Ermeni cemaatinin 

yüzyılın ortalarından itibaren kurdukları meclisler ve çıkardıkları nizamnameler, söz 

konusu tepkilerinin en somut örnekleri arasında yer alır. 

 

Ermeni modernleşme sürecini 1500’lü yıllardan başlayarak yaklaşık dört 

asırlık bir zamana yayan Bedros Zekiyan, XIX. yüzyıl Ermeni modernleşme 

çabalarını amacı ve işlevi bakımından iki ayrı döneme ayırarak inceler. Zekiyan’ın 

1915 yılına kadar sürdürdüğü bu sürecin son iki asırlık döneminin ilk evresi 

“Yeniden Doğuş (1700-1840)” dönemidir. Yazara göre bu dönemde yaşanan 

gelişmeler XIX. yüzyıla gelininceye kadar Ermeni kültür ve mirasının yeniden 

canlandırılması üzerine kurulmuş ve ardından Batı’da yaşanan gelişmelerin 

etkilerinin giderek daha fazla hissedilmesiyle aydınlanmacı ve düşünce özgürlüğüne 

dayalı yeni fikirler oluşmaya başlamıştır. Yazar, “Uyanış (1840-1915)” olarak 

adlandırdığı bir sonraki dönemde ise Ermenilerin bu çabalarının meyvelerini almaya 

başladığını ifade ederek, artık kilise ve ruhban sınıfın etkinliğinin daha az 
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hissedildiği ancak bütünüyle ilişkilerin koparılmadığı, bununla birlikte halkın da 

bizzat içinde yer aldığı özgürleşme hareketlerinin yaşandığını belirtmiştir.53  

 

Bununla birlikte Zekiyan, XIX. yüzyılda Ermeni cemaatinin yaşadığı 

gelişmelerin Batı’dakinin aksine, kilise ile aydınlanma yanlıları arasında herhangi bir 

çatışmaya ya da kopuşa sebep olmadığını belirtir. Yazara göre Ermeni Kilisesi’nin 

bundan sonraki süreçte en belirgin amacı, yalnızca kendi hizmet alanı içerisinde 

kalmak suretiyle, Ermenilerin hayatta kalma davası üzerine vereceği mücadelelerle 

sınırlı olmuştur.54       

 

Ancak, bu gelişmeler ışığında cereyan eden olaylar oldukça yoruma açıktır. 

Bilindiği gibi Hıristiyanlığı kabul etmelerinin ardından kendilerine has bir mezhep 

olan Gregoryanlığı benimseyen Ermeniler, ilerleyen zamanlarda ilk olarak Haçlı 

seferleriyle başlayan bir Katolikleştirilme ve XIX. yüzyıl itibariyle de 

Protestanlaştırılma hareketine maruz kalmışlardır. Bu durum gelenekselci Ermenileri 

daima rahatsız etmiş ve cemaat içerisinde sürekli olarak dini, sosyal ve kültürel 

çatışmaların yaşanmasına sebep olmuştur.55 

 

XIX. yüzyılda cemaat içinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Selçuk Akşin 

Somel, Ermeni cemaat yönetiminin, bu modernleşme sürecinde özellikle yurt 

dışındaki okullarda ve Osmanlı topraklarında 1819’dan itibaren faaliyet gösteren 

misyoner okullarında eğitim gören Ermeni gençlerini kontrol etmekte bir hayli 

                                                      
53Bedros Zekiyan, Ermeniler ve Modernite; Gelenek ve Yenileşme/Özgüllük ve Evrensellik Arasında 

Ermeni Kimliği, Çev.: Altuğ Yılmaz, Aras Yayıncılık, İstanbul, Temmuz 2002, s. 33-35. 
54 Bedros Zekiyan, a.g.e., s. 89. 
55 Sezen Kılıç, Türk-Alman İlişkileri ve Türkiye’deki Alman Okulları (1852’den 1945’e Kadar), 

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005., s. 279-287. 
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güçlük çektiğini ve bu sebepten çoğu kez Osmanlı yönetimi ile sorunlar yaşadığını 

belirtir. Somel’e göre, özellikle Avrupa’da eğitim gören ve Ermenilerin yazı ve 

eğitim dilinin klasik Ermenice yerine gündelik Ermenice olması gerektiğini 

savunması gelenekselcilerin ciddi tepkileriyle karşılaşmıştır. Diğer taraftan İstanbul 

merkezli yönetimin yalnızca ruhban sınıfından oluşmak durumunda olması, 

yönetimde söz hakkı olmayan başta Ermeni tüccarların mevcut düzene olan tepkisi 

de taraflar arasında huzursuzluk yaratmıştır. Bununla birlikte, merkez yönetimi bu 

huzursuzlukları sadece kendi halkı ile değil, taşradaki kiliselerle de yaşamıştır. 

Konuyla ilgili olarak Somel, taşrada Van’lı rahip Mıgırdiç Hrimyan’ın 

öncülüğündeki Ermenilerin, sosyal ve kültürel egemenliği elinde bulunduran ve 

kendilerini ihmal eden İstanbul Ermenilerine yönelik tepkilerin varlığından 

bahseder.56  

 

Yine aynı dönemde Sultan Abdülaziz tarafından onaylanan Ermeni Millet 

Nizamnamesi 57  cemaat içerisinde yaşanan söz konusu sorunlara çözüm üretmesi 

bakımından ayrı bir önem arz eder. 1863 yılında onaylanan bu nizamname ile kilise 

ve cemaat yönetiminde etkin olan tek tip sistemden rahatsızlık duyanların çabaları 

sonucu çok sesli bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Esasen amiraların etkin olduğu 

bu çok sesli yapının içerisinde artık şehirli orta sınıf, esnaflar, Avrupa’da eğitim 

                                                      
56 Selçuk Akşin  Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve 

Abdülhamid Rejimi”, http://research.sabanciuniv.edu/5528/1/ErmeniOkullar.pdf, s. 1-6, (01.11.2012).  
57  Nizamname-i Millet-i Ermeniyan ile ilgili ilk somut çalışmalar 1860 yılında yapılmış, ancak 

Osmanlı Hükümeti tarafından onaylanması, içeriğinde bir kısım değişiklikler yapılmasının ardından 

1863 yılında gerçekleşmiştir. Cemaat yönetim yapısı, eğitim hayatıyla ilgili düzenlemeler, Ermeni 

halkının sorunları ve eksikliklerinin belirlenerek gerektiğinde hükümete sunulması nizamnamenin 

içeriğini oluşturan temel unsurlardır. 

http://research.sabanciuniv.edu/5528/1/ErmeniOkullar.pdf
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gören gençler, hükümet içerisinde görev alan bürokratların da yer almasının gereği 

vurgulanmıştır.58  

 

Ancak Artinian’a göre, nizamnamenin onayının ardından yaşanan gelişmeler 

beklenen ölçüde olamamıştır. Özellikle yönetim yapısındaki değişiklikler cemaat 

açısından geçmişe oranla daha sağlıklı kararların alınacağı umudunu doğurmuşsa da 

bu nizamname, içeriğinde ve uygulanmasında mevcut olan birtakım eksiklikler 

dolayısıyla XIX. yüzyılın sonlarına doğru fiilen geçerliliğini yitirmiştir.59 

 

Bu gelişmelere bakıldığında genel itibariyle XIX. yüzyıl Ermeni 

modernleşme sürecinin, imparatorluğun kendilerine sunduğu imkanlar doğrultusunda 

ve bununla birlikte alınan sonuçlar bakımından Osmanlı reformları ile benzer 

nitelikler taşıdığı düşünülebilir. Her iki tarafın da bu süreçte yaşadığı gelişmeler, 

birbirleriyle ilintili olmaları bakımından konunun ortak bir noktada tartışılması 

gereğini doğurur. 

 

Bununla birlikte, XIX. yüzyılda Ermeni modernleşmesine katkı sağlayan 

etmenler yalnızca Osmanlı’nın bünyesinde yaşayan milletler konusunda düzenlediği 

reformlarla sınırlı olmamıştır. Bilhassa dış güçlerin etkisiyle eğitim hayatında 

yaşanan gelişmeler ve yeni anlayışlar, Ermeni cemaatinin bu bağlamda önemli 

sonuçlar elde etmesine vesile olmuştur. 

 

                                                      
58 Rober Koptaş, “Toplumsal Gelişmeler Çerçevesinden 1863 Ermeni Anayasası’na Bakış”, Vartan 

Artinian, Osmanlı Devleti’nde Ermeni Anayasası’nın Doğuşu 1839-1863, Çev.: Zülal Kılıç, Aras 

Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 13. 
59 Vartan Artinian, a.g.e., s. 119. 
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C.2.2. XIX. yüzyıl Osmanlı Ermenilerinin Eğitim Hayatı  

 

XIX. yüzyıl Ermeni cemaatinin sosyal ve siyasi yapısını incelerken 

değinilmesi gereken bir diğer önemli nokta da söz konusu cemaatle ilgili eğitim 

hayatında yaşanan gelişmelerdir.  

 

Osmanlı yönetimi bir taraftan kendi modernleşmesini sürdürürken diğer 

taraftan da başta eğitim alanında olmak üzere Ermenilere çeşitli imkanlar 

sunmaktaydı. Bu çerçevede sunulan imkanların geçmişi, III. Selim döneminde başlar 

ve artarak gelişimini sürdürür. İlk resmi cemaat okulu 1790 senesinde İstanbul’da 

açılır. Bu yıllardan sonra açılan okullar ruhban sınıfın etkisindedir ve desteğini daha 

çok cemaatin zengin kesimlerinden almaktadır. 1824’ten itibaren ise Patrik 

Karabet’in isteği üzerine Anadolu’da açılan okulların sayısında giderek artış 

yaşanmıştır. Osman Nuri Ergin’in aktardığına göre, 1834 yılında Ermeni 

Patrikhanesi’nin yaptığı bir araştırmada Anadolu’da toplam 120 adet Ermeni 

okulunun varlığından söz edilmektedir.60 

 

Modern anlamda eğitim veren okullar ise Tanzimat’la sunulan imkanlar 

doğrultusunda özellikle de Ermeni Millet Nizamnamesi’nde alınan kararların 

etkisiyle yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu okullardaki faaliyetlerin öncülüğünü ise 

Avrupa’da eğitim gören, aydınlanmacı fikirlere sahip aydın Ermeniler üstlenmiştir. 

Bu bağlamda 1849 yılında Paris’te kurulan “Araratyan Cemiyeti” modern eğitim 

                                                      
60 Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt:2, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1940, s. 624.  
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sisteminin sağlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla hizmet veren bir kuruluş 

olmuştur.61   

 

Ermeni cemaatinin eğitim hayatında çok daha etkin bir konuma sahip olan 

okullar ise misyoner okullarıdır. Misyoner okullarını etkin kılan niteliklerin başında, 

verdikleri eğitim ve sundukları hizmet aracılığıyla dönemin siyasi hayatına da etki 

edecek fikirler uyandıran ve faaliyetler üstlenen bir rol oynamış olmalarıdır.  

 

Osmanlı Devleti’ndeki misyonerlik faaliyetlerinde özellikle iki Hıristiyan 

mezhebi aktif olarak faaliyet göstermiştir. Bunlardan ilki olan Katolik mezhebi 

1662’den itibaren etkili olmuş ve 1831 yılında Osmanlı Hükümeti tarafından 

bağımsız bir dinsel cemaat olarak kabul edilmiştir. Esas hedefleri açtıkları okullarda 

Avrupa sermayesinin geliştirilmesi için Osmanlı ile olan ilişkilerinde aracılık vazifesi 

görecek kişiler yetiştirmek olan misyonerler, aynı zamanda kurdukları matbaalarda 

çok sayıda tercüme eserler basmışlar ve bu vesileyle Ermeni eğitim ve kültür 

hayatına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ancak faaliyetlerinin büyük ölçüde 

İstanbul ile sınırlı olması, taşradaki Ermenileri bu faaliyetlerden yeterince 

faydalanma imkanından mahrum bırakmıştır.62  

 

Bu yüzyılda misyonerlik bağlamında çok daha etkili olanlar ise 1840’lardan 

itibaren Amerikan Protestan okulları olmuştur. XVIII. yüzyılın sonunda 

bağımsızlaşan Amerika’nın coğrafi konumu itibariyle bir hayli uzak olduğu Avrupa 

ülkelerindeki ticari gelişmeye ayak uydurmak durumunda olması, kendisi için 

                                                      
61 Selçuk Akşin Somel, a.g.m., s. 6-10. 
62 Vartan Artinian, a.g.e., s. 45-54.Sezen Kılıç, a.g.e., s.59. 
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okyanus ötesindeki diğer kıtalara ulaşmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu 

bakımdan, o dönemde Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam göbeğindeki Osmanlı 

Devleti’nin üç kıtada da topraklarının bulunması, Amerika’yı özellikle bu 

imparatorlukla yakın ilişkiler kurma yoluna itmiştir. Ticari kaygılardan ileri gelen bu 

yakınlaşma sonucu Amerika’dan bu ülkeye aralarında tüccarlar, denizciler, 

maceraperestler, bilim adamları ve misyonerlerin de bulunduğu çok sayıda insan göç 

etmiştir. Kocabaşoğlu’na göre, Osmanlı-Amerika ilişkileri açısından, ülkeye akın 

eden bu insanlar arasında en etkin rol Protestan misyonerlere aittir.63  

 

Başlangıç itibariyle esas hedefi, mensubu oldukları mezhebin propagandasını 

yapmak olan misyonerler, hem dini hem de etnik açıdan zengin bir yapıya sahip olan 

Anadolu’da yoğun bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. Faaliyet alanlarını başta 

okullar olmak üzere açtıkları hastane ve matbaa gibi kurumlarla genişletme imkanı 

bulan ve esasen dini ve mezhepsel bir yayılmacılığı hedefleyerek bu işe girişen 

misyonerler, zamanla mensubu oldukları emperyalist ülkelerin amacına hizmet eden 

siyasi bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda kendilerine en büyük ilgiyi ise 

yine Hıristiyan bir halk olan Ermeniler göstermiştir. Protestanların 1850’de resmi bir 

cemaat olarak kabul edilmelerinin ardından, İstanbul ve özellikle Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde çok sayıda okullar açmışlardır. Bu okullarda yetişen Ermeniler, aldıkları 

eğitimle hem gelenekselci yapıya, hem de Osmanlı yönetiminde uygulanan rejime 

karşı eleştirel bir bakış açısı kazanmışlardır. Ayrıca açılan okulların yanı sıra bu 

dönemde önemli kültür cemiyetleri de oluşturulmuş ve ülke genelinde tüm Ermeni 

                                                      
63 Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, s. 12-13. 
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okullarının ortak hareket etmelerini sağlamak amacıyla 1880 yılında “Ermeni 

Okullar Birliği” kurulmuştur.64 

 

Şüphesiz Ermenilerin tüm bu faaliyetleri serbestçe gerçekleştirebilmelerinde 

yönetimin kendilerine sağladığı imkanların yanı sıra Osmanlı Devleti’nin içinde 

bulunduğu sıkıntılı durumun etkisi de büyüktür. Nitekim imparatorluk, bu bunalım 

döneminde bünyesindeki milletlere geniş haklar tanımakla birlikte, onlara 

denetimden uzak hareket edebilme fırsatını da adeta kendi elleriyle vermiştir. Bu 

sebeple, Osmanlı yönetiminin hazırlamış olduğu “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, 

söz konusu milletlere ait okullardaki bu serbestliğin doğurabileceği olumsuz 

sonuçlara engel olmak ve aynı zamanda da yerli okullarda gerekli bir takım 

düzenlemeler yapmak maksadıyla 1869 yılında kabul edilmiştir. Böylelikle, Osmanlı 

idaresindeki yerli ve yabancı tüm okullar kuruluş aşamasından işleyiş biçimine kadar 

denetim altına alınarak yasal bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Ancak söz konusu 

düzenlemelerde yer alan bir takım eksiklikler ve sonrasında devletin zor bir savaş 

sürecine girmesi, nizamnamenin işlerliğine engel olmuş ve dolayısıyla bekleneni 

karşılayamamıştır.65 

 

Bununla beraber, meşrutiyetin ilanından sonra bilhassa söz konusu milletlere 

ait özel okulların sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. 66  Dönemin padişahı 

Abdülhamit memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde, ihtiyaç duyduğu 

nitelikli eleman yetiştirilmesi konusuna önem vermiş ve okulların açılmasını 

                                                      
64 Selçuk Akşin Somel, a.g.m., s. 7. Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 22-56. Sezen Kılıç, a.g.e., s. 63. 
65 Cafer Ulu, Türkiye Cumhuriyeti’nde Ermeniler, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2009, s. 321. 

Sezen Kılıç, a.g.e., s. 65-66. 
66 Sezen Kılıç, a.g.e., s. 69.Osman Nuri Ergin, a.g.e., Cilt:3,  s. 677-678. Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 

167-168. 
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desteklemiştir. Ancak açılan okullarda bir süre sonra bir takım rejim karşıtı 

faaliyetlere tanık olan Abdülhamit, ciddi yaptırımlarda bulunmak durumunda 

kalmıştır. Bu bağlamda, rejim aleyhtarı fikirler aşıladığı gerekçesiyle edebiyat ve 

tarih derslerinin kaldırılması, İslam tarihi ve padişah metinleri içeren Osmanlı tarihi 

dışında tarih dersi okutulmaması, bazı hocaların okuldan uzaklaştırılması konusunda 

sıkı önlemler alınmıştır. Diğer taraftan, 1881 yılında onay verdiği maarif raporunda 

gayrimüslim okullara her türlü desteği verme ve aynı zamanda bu okulları sıkı bir 

polis gözetiminde tutma kararı almıştır. Bu tarihten sonra Anadolu’da çatışmaya 

giren Ermeni çetecilerinin üzerinde bulunan Ermeni öğretmene ait bir mektupla 

başlayan benzer münferit olaylar, Abdülhamit rejimini çok daha sıkı önlemler alma 

yoluna itmiştir. 1890’lı yıllardan sonra yurt dışından getirilen ve siyasal mesaj 

içerdiği belirlenen kitap ve haritaların yasaklanması, Ermeni okullarında yapılan 

teftişler sonrası bazı hocaların ve müdürlerin tutuklanması, 1893’te Ermeni Okullar 

Birliği’nin kapatılması bu önlemlerin bir kısmını oluşturmaktadır.67 

 

Yaşanan bu gelişmelere baktığımızda, XIX. yüzyılda gayrimüslimlerin 

hakları konusunda modernleşme gayesiyle gerçekleştirilen bir dizi faaliyetin, 

imparatorluğun geleceği için lehte değil, aleyhte etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim Osmanlı’nın merkezi otoriteyi sağlamak amacıyla attığı bu adımlar, 

hedeflendiği gibi yönetimi ve bünyesindeki milletleri birbirine yakınlaştırmak yerine,  

kendilerine sunulan bağımsız hareket edebilme olanağı ile merkezden giderek 

uzaklaşmalarına neden olmuştur. Bu durum bilhassa misyoner okulların ve 

dolayısıyla dış müdahalelerin etkisi sonucu aradaki bağları iyice koparmış ve 

                                                      
67Osman Nuri Ergin, a.g.e., Cilt:3, s. 677-678; Selçuk Akşin Somel, a.g.m., s. 10-14. 
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özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında taraflar arasında ciddi 

münakaşalara zemin hazırlamıştır.  

 

Bu bağlamda imparatorluğun bu husustaki başarısızlığında yönetimin 

egemenliğindeki milletlerin hakları konusundaki tutumunu ve uygulamasını tek 

başına eleştirmek yanlış olur. Konuyu değerlendirirken ortada bir suçlu aramaktan 

ziyade her iki tarafın da iyi niyeti esas alınarak meselenin tartışılması daha esaslı ve 

sağlıklı yorumların yapılabilmesi açısından önemlidir.  

 

C.3. XIX. yüzyılda Kurulan Ermeni Örgütleri ve Faaliyetleri 

 

Bilindiği gibi XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin siyasi hayatının seyrini 

etkileyen en ciddi sınavların verildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde yaşanan 

siyasi gelişmeler sonucu, daha yüzyılın başlarında Balkanlar’da ortaya çıkan isyanlar 

ve devamında Osmanlı yönetimindeki Yunan, Sırp ve Arnavutların bağımsızlaşması 

süreci, 1853-56 Kırım Savaşı ile 1877-78’de gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı’nda 

alınan yenilgilerle yaşanan toprak kayıpları, imparatorluğun geleceği konusundaki 

karamsar havanın yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bunlar arasında 1856’da Kırım 

Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması ile 1878’de 93 Harbi sonrası imzalanan 

Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan milletlerle ilgili ıslahatların 

yapılması hususunda yönetime dış kaynaklı siyasi direktifler dayatması bakımından 

ayrı bir önem arz etmektedirler. Nitekim Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi Ermeni 

sorununun ilk defa uluslararası boyuta taşındığı ve siyasi bir sorun haline 

getirildiğinin kanıtı olarak görülmesi bakımından bu direktiflerin en somut örneğidir. 
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Aslında daha evvel bu milletlere yönelik gerçekleştirilmiş ıslahatlar mevcuttu. Bu 

ıslahatlar neticesinde Ermenilerin kendi iç işlerinde birliği sağlamak ve sorunlarına 

tek elden çözüm üretebilmek amacıyla çıkardıkları nizamname, beklentileri 

karşılamamaktaydı. İlerleyen yıllarda, savaş halinde olan imparatorluğun içine 

düştüğü zor durumlar, bir kısım Ermeni aydınının, böylesi bir düzen içerisinde kendi 

varlıklarını sorgulamalarına sebep olmuştur. Bu sorgulama ihtiyacı ile bazı Ermeni 

aydın ve eğitimciler bağımsızlaşma arzusuyla gizlice örgütlenmeye başlamışlardır. 

Bu girişimleriyle 1885’ten sonra yurt dışında ve Anadolu’da ciddi faaliyetlerde 

bulunan 3 Ermeni İhtilal Örgütü kurulmuştur. Bunlardan ilki 1885 yılında devlet 

kademelerinde hizmet veren Mikael Portakalyan’ın oğlu eğitimci Mıkırdiç 

Portakalyan’ın öncülük ettiği ‘Armenakan Partisi’dir. Portakalyan, özellikle 

Anadolu’daki Ermeni gençlerin yurt dışında eğitim almalarını desteklemiş, 

çıkardıkları gazete ve farklı yayınlarla bu amaca yönelik hizmet etmiştir. İkinci örgüt 

1887’de Rusya’dan Avrupa’ya eğitime giden Ermeni gençler tarafından kurulan 

‘Hınçak Partisi’dir. Bu örgüt,  Kumkapı Nümayişi (1890), Sasun İsyanı (1894), 

Babıali Yürüyüşü (1895) ve Zeytun İsyanı’na (1895) öncülük etmiştir. Anadolu’da 

gerçekleştirdikleri bombalı baskın ve suikastlerle kanlı olayların yaşanmasına sebep 

olan diğer bir örgüt ise Taşnaksutyun Partisi’dir. Bu oluşum, 1890 yılında Rus ve 

Gürcü işbirliğiyle Ermeni milliyetçiler tarafından Tiflis’te kurulmuştur. Nihayetinde 

bütün bu örgütlerin faaliyetleri, Abdülhamit Hükümeti’nin Ermeni eğitimi ve kültürü 

üzerinde ciddi önlemler almasına sebep olmuş ve karşılıklı ilişkilerin bütünüyle 

bozulmaya başlaması ile sonuçlanmıştır.68  

 

                                                      
68  Selçuk Akşin Somel, a.g.m., s. 1-15. Nejat Göyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Gültepe 

Yayınları, İstanbul, 1983, s. 1-24.  
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Tüm bu süreçlerde Ermeni eğitim kurumları ile yurt dışındaki merkezlerde 

yetişen Ermeni aydınları arasından cemaatin dil, tarih, kültür ve sosyal yapısı üzerine 

araştırmalar yapacak kimselerin sayıca artması, kaliteli ve bilimsel nitelikli yeni 

yayınların yapılması, hem ciddi bir aydın zümresinin yetişmesine, hem de bu 

aydınlar aracılığı ile Ermeni ulusal bilincinin gelişmesine zemin hazırlanmıştır. 

Ermeni milli tarihi ve kültürüne dair bu türden araştırmalar ortaya koyan önemli 

isimlerden birisi de çalışmamıza konu olan Arşag Alboyacıyan’dır. 
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II. BÖLÜM: 

BİR OSMANLI AYDINI: ARŞAG ALBOYACIYAN 

 

A)Arşag Alboyacıyan’ın Hayatı ve Eserleri 

 

A.1. Hayatı 

 

Bazı metinlerde Arşag Asdvadzadur Alboyacıyan olarak da anılan69 yazarın 

hayatıyla ilgili bilgiler son derece kısıtlı, ulaşabildiğimiz bazı bilgiler ise 

tartışmalıdır. Örneğin, yazarın doğum günü ile ilgili olarak kaynaklarda farklı bilgiler 

mevcut: Kevork Pamukciyan, Ճառագայթ [Carakayt] Gazetesi’nde, Arşag 

Alboyacıyan’la ilgili yazdığı makalesinde yazarın doğum tarihini 1879 yılı Haziran 

ayının 7’si olarak gösterirken, Toetig Lapçincyan’ın Տիպ ու Տառ [Tip u Tar] adlı 

eseri ve Mıkırdiç Boduryan’ın Հայ Հանրագիտակ [Hay Hanragitak] isimli 

Ermenice ansiklopedide verdiği bilgiye göre ise bu tarihin aynı ayın 17’si olduğu 

belirtilmektedir.70 Yine Alboyacıyan’la ilgili bir başka yayını bulunan K. Stepanyan, 

yazarın doğum gününü 7 Haziran olarak gösterirken,71 S. Kolancıyan72, Հայկական 

                                                      
69 S. Kolancıyan, “Ալպոյաճյան Արշակ Աստվածատուրի [Alboyacıyan, Arşag Asdvadzaduri]” 

Հայկական Սովետական Հանրագիտարան [Haykakan Sovetakan Hanragitaran] (Ermeni Sovyet 

Ansiklopedisi) Cilt:1, Erivan, 1974, s. 190. 
70 Kevork Pamukciyan, “Արշակ Ալպոյաճեան, Ծնունդյան 70. Ամեակին եւ Կիսադարեան 

Գրական Գուծունէութեան Արտիւ [Arşag Alboyacıyan, Dznundyan 70. Amyakin Yev Kisadaryan 

Grakan Gordzuneutyan Artev] (Arşag Alboyacıyan, Doğumunun 70., Edebi Çalışmalarının 50. 

Yıldönümü Münasebetiyle), Ճառագայթ [Carakayt] Gazetesi, İstanbul, Sayı:110,  24 Haziran 1949, 

s. 4. 
71 K. Stepanyan, “Արշակ Ալպոյաճյան [Arşag Alboyacıyan]”, Պատմա-Բանասիրական 
Հանդէս [Patma-Banasirakan Handes] (Tarih-Filoloji Dergisi), No:3,  1962, s. 273, http://hpj.asj-

oa.am/1564/1/1962-3(273).pdf (20.11.2012). 
72 Suren Kolancıyan, “Արշակ Ալպոյաճյան [Arşag Alboyacıyan]”, Հայկական ՍՍՐ 
Գիտութիւննէրի Ակադեմիայի Տեղեկագիր [Haykakan SSR Gitutyunneri Akademyayi Teğekagir] 

http://hpj.asj-oa.am/1564/1/1962-3(273).pdf
http://hpj.asj-oa.am/1564/1/1962-3(273).pdf
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Սովետական Հանրագիտարան [Haykakan Sovetakan Hanragitaran] (Ermeni 

Sovyet Ansiklopedisi)73 ve Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’ne74 

göre ise bu tarih 17 Haziran’dır.  

 

İstanbul Üsküdar’da Kayserili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 75 

Alboyacıyan’ın hayatına dair kaynaklar kendisinin gazeteci, tarihçi, filolog, 

araştırmacı-yazar ve eğitimci olduğu bilgisini vermektedir. Alboyacıyan, eğitim 

hayatına İstanbul’un ünlü Ermeni okullarından Üsküdar’daki Berberyan Okulu’nda76 

başlamış ve daha sonra 1895 yılından itibaren öğrenim görmeye başladığı 

Getronagan Lisesi’nden77 1899’da ayrılarak ticaret hayatına atılmıştır.  

 

Pamukciyan’ın verdiği bilgiye göre eğitim hayatının ardından 8 yıl kadar 

ticaretle uğraşmıştır. 1910-22 yılları arasında Türkiye’deki Ermeni Patrikliği’nde 

sekreterlik görevini icra eden Alboyacıyan, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki 

dönemde Taksim Eseyan Lisesi’nde tarih öğretmenliği yapmıştır.78 Yaz aylarını, Pars 

Tuğlacı’nın belirttiğine göre Kınalıada’daki evinde geçiren yazar,79 1922’de 1 yıl 

için gittiği Korfu Adası’ndaki bir yetimhanede öğretmenlik mesleğine devam 

                                                                                                                                                      
(Ermeni SSC Bilimler Akademisi Raporu), No:8, 1962, s. 97, http://basss.asj-oa.am/2198/1/1962-

8(97).pdf (03.02.2013). 
73 S. Kolancıyan, a.g.m., s. 190. 
74 Vağarşağ Seropyan, “Alboyacıyan, Arşag”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, 

Cilt:1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 190. 
75Suren Kolancıyan, 1962, s. 97, http://basss.asj-oa.am/2198/1/1962-8(97).pdf (03.02.2013). 
76 1876 yılında Reteos Berberyan tarafından Üsküdar, Selimiye’de kurulan ve kurucusunun vefatının 

ardından Osmanlı sınırlarında bir müddet daha eğitim faaliyetlerine devam eden Berberyan Okulu, 

1927 yılında Mısır’a taşınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Nuri Ergin, a.g.e., s.633; Kevork 

Pamukciyan, İstanbul Yazıları/Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar-I, Aras Yayıncılık, İstanbul, 

2002, s. 193-194. 
77  Patrik Nerses Başpiskopos Varjapedyan’ın öncülüğünde 1 Eylül 1886’da kurulmuş olan okul 

günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Getronagan Ermeni Lisesi olarak İstanbul-

Karaköy’de eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 
78 Kevork Pamukciyan, 24 Haziran 1949, s. 4.  
79 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, Cilt:1, Say Yayınları, İstanbul, 1995, s. 300-301. 

Ayrıca bkz. Ek 1. 
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ederken, bir yandan da Նոր Լուր [Nor Lur] Gazetesi’nin muhabirliğini 

üstlenmiştir.80 Ardından Kahire’ye göç ederek hayatının geri kalanını burada geçiren 

Alboyacıyan’ın eserlerinin birçoğu, burada yaşadığı dönemde yayımlanmıştır.  

 

Elimizdeki kaynaklarda belirtildiği üzere, Alboyacıyan 1926 yılında Mısır 

Murahhaslığı’nda divan başkanlığı görevine getirilene kadar, Kahire’de bulunan 

Kalustyan Okulu’nda öğretmenliğe devam etmiştir. Hayatının bundan sonraki 

döneminde ise topladığı çok sayıda materyali kullanmak suretiyle başta Anadolu’da 

yaşayan Ermeni halkı, ünlü Ermeni simalar, kilise ve okullar gibi pek çok alanda 

eserler vermiştir.81 

 

Stepanyan, Alboyacıyan’la ilgili yazısında, yazarın uzun yıllar anavatanı 

olarak kabul ettiği Ermenistan’ı ziyaret etme arzusunda olduğu bilgisini vermiştir. Bu 

arzusunu 1958’de gerçekleştirdiğini ifade eden yazara göre, Alboyacıyan burada 

Sovyet Ermenistanı’nın kültürel, bilimsel ve eğitim alanındaki faaliyetlerini yürüten 

Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilim Akademisi ile temaslarda bulunmuştur. 

Alboyacıyan, Ermenistan’ı tekrar ziyaret etmeyi ve Maştotsyan törenlerine katılmayı 

arzu etmesine rağmen rahatsızlığı sebebiyle bu dileğini gerçekleştirememiştir. 24 

Haziran 1962’de Mısır/Kahire’de hayata veda etmesinin ardından tüm kütüphanesi 

ve arşivi Ermenistan’a gönderilerek buradaki Mesrop Maştots Kütüphanesi’nde 

koruma altına alınmıştır.82  

 

                                                      
80 Kevork Pamukciyan, a.g.m., s. 4. 
81 K. Stepanyan, a.g.m., s. 273-274. 
82 K. Stepanyan, a.g.m., s. 274. 
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Annik A. Alboyacıyan’la evli olan yazarın çocuklarının olup olmadığı ile 

ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

 

A.1.1. Yetiştiği Ortam, Eğitim Süreci ve Çalıştığı Yayın Kuruluşları 

 

Yaşamının ilk 43 yılında Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Alboyacıyan, 

Cumhuriyet’in ilanından bir yıl önce 1922 yılında, ilk olarak Yunanistan’ın Korfu 

Adası’na, ertesi yıl da Mısır’a göç etmiş ve hayatının geri kalan kısmını burada 

geçirmiştir.   

 

Yazarın Osmanlı sınırları içerisinde geçirdiği yıllar, imparatorluğun sona 

doğru yaklaştığı oldukça çalkantılı bir dönemdir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 

hemen akabinde dünyaya gelen Alboyacıyan, Osmanlı-Ermeni ilişkilerinin çıkmaza 

girdiği günlere tanıklık etmiştir.  

 

Alboyacıyan’ın doğum yılı olan 1879 senesinde, Osmanlı tahtının sahibi II. 

Abdülhamit’tir. 1876-1909 yılları arasında tahtta kalan Abdülhamit’in en önemli 

faaliyeti yönetime geldiği yıl ilan ettiği I. Meşrutiyet’tir. Bu vesileyle 23 Aralık 

1876’da Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi kabul edilmiştir.   

 

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlerin haklarına yönelik attığı adımları temsil 

eden Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanı’nın (1856) bir sonucu olan I. Meşrutiyet’le 

beraber imparatorlukta modernleşme çabalarını sürdüren II. Abdülhamit, bir taraftan 

da bu çabalarını sağlam zemine oturtabilmek amacıyla eğitimli bireyler 
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yetiştirilmesine önem vermiş ve bu hedefi doğrultusunda eğitim alanındaki 

yeniliklerini sürdürmüştür. Bu dönemde, Müslimlerde olduğu gibi gayrimüslimlere 

ait okulların sayısında da artış yaşanmış ancak zamanla bu artışla gelen ve ülkenin 

bütünlüğünü tehdit eden bazı sorunlarla birlikte, sultan birtakım önlemler almak 

durumunda kalmıştır. 

 

Suren Kolancıyan’ın aktardığına göre Alboyacıyan, eğitim hayatı boyunca 

Reteos Berberyan (1848-1907), şair Hovhannes Setyan (1853-1930), filolog Hrant 

Asaturi, dilbilimci Hagop Efendi, yazar Melkon Gürciyan (1859-1915) gibi dönemin 

ünlü hocalarından ders almıştır.83  

 

Yazarın okul yıllarıyla ilgili Kevork Pamukciyan’ın kaleminden aktardığımız 

26 Nisan 1903 tarihli Մասիս [Masis] Gazetesi’nde “Kamer” mahlaslı bir gazeteci 

şunları yazmıştır: 

 

 “… Getronagan sıralarındayken bu eğilimini sergileyen bir filologtu. Birkaç 

yılda İstanbul’un neredeyse bütün gazetelerinde kendi imzasıyla ya da 

mahlasıyla yayımlanmış geniş hacimli makaleleri vardı. (…) İlk olarak 1902 

yılında eleştiri dalında aldığı ödülle fark edilmişti. (…)Çakmakçılar 

yokuşundaki bir yüncüler çarşısında bütün gün Sırpuhi Düsap ve Armena 

Haykun’un biyografisi üzerinde çalışmaktaydı ve geceleyin rahat vakitlerini 

sadece edebi çalışmaya ayırarak böyle şeyler üretiyordu. (…)”84 

                                                      
83 Suren Kolancıyan, a.g.m., s. 97. 
84 Kevork Pamukciyan, “Ծննդեան 80-Ամեակին եւ Գրական Գործունէութեան 60-Ամեակին 

Արթիի [Alboyacıyan, Arşag, Dznundyan 80. Yev Grakan Gordzuneutyun 60. Arti] (Arşag 
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Alboyacıyan, edebi hayatına başladığında henüz 19 yaşındadır. İlk yazıları 

Բյուզանդիոն [Püzantion] Gazetesi’nde 1897 yılında yayınlanmaya başlamıştır.  

Kolancıyan, Alboyacıyan’ın gazetecilik hayatındaki ilk deneyimlerini aynı gazetenin 

yönetiminde bulunan Ermeni gazeteci Püzant Keçyan’ın desteğiyle elde etmiş 

olduğunu belirtir.85 İlerleyen yıllarda (1908-1918) Alboyacıyan, bu gazetenin baş 

yazarlarından biri olmuştur. Seropyan ve Kolancıyan’ın aktardığına göre, 

Բյուզանդիոն [Püzantion]’un yanı sıra Հանդես Ամսօրյա [Hantes Amsorya], 

Կոչնակ [Goçnag], Բյուրակն [Püragn], Մասիս [Masis], Ծաղիկ [Dzağig] adlı 

yayınlarda Ermeni müziği, Ermeni edebiyatı, Ermeni basını, İstanbul’da bulunan 

Ermeni kütüphaneleri, ünlü Ermeni simaların geçmişleri ile Anadolu’da yaşayan 

Ermeni kolonilerinin geçmişi ve sorunları üzerine çok sayıda yazısı bulunmaktadır. 

Bu yayınlarda kimi zaman kendi adını, kimi zaman da S. Ankeğya ve Şavarş 

mahlaslarını kullanmıştır.86  

 

1923’te gittiği Mısır’da Ազատ Միտք [Azad Mitk] adlı haftalık yayını 

çıkarmıştır. Bunların yanı sıra, Kolancıyan, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bazı 

bölgelerin coğrafyası, tarihi, sosyal-siyasi ve ekonomik durumu, kültürü, anıları, dili, 

okulları ve bu bölgelerden dünyanın dört bir yanında yaşayan Ermenilerin yaşamı ile 

ayrıca Ermenistan’da yeniden inşa edilen yörelerdeki gelişmeleri konu alan çok 

sayıda yayınlanmış eserleri bulunduğunu belirtir.87  

 

                                                                                                                                                      

Alboyacıyan, Doğumunun 80. Ve Yazın Hayatının 60. Yıldönümü Münasebetiyle)”, Մարմարա 
[Marmara] Gazetesi, İstanbul, Sayı:5629, 24 Kasım 1959,  s. 2. 
85Suren Kolancıyan, a.g.m., s. 97. 
86 Vağarşag Seropyan, a.g.m., s. 190. S. Kolancıyan, a.g.m., s. 190. 
87 Suren Kolancıyan, a.g.m., s. 97-99. 



51 

 

A.2. Eserleri 

 

Mevcut kaynaklara göre, Arşag Alboyacıyan’ın, gazetecilik hayatına 

başladığı Բյուզանդիոն [Püzantion] Gazetesi’ndeki ilk yazısı “Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսութեանը, 1897 [Amenayn Hayots Katoğikosutyunı] (Tüm Ermeni 

Katoğikosluğu)” başlığını taşır. Yine aynı gazetede Çorlu Ermenileri hakkında tarihi 

bir incelemesinin yer aldığı belirtilir. Biyografik anlamda yapmış olduğu ilk 

çalışması ise Sırpuhi Düsap’la ilgili incelemesidir. Bu çalışması 1901 yılında 

Venedik’te çıkarılan Բազմավէպ [Bazmavep] adlı Ermeni gazetesinde 

yayınlanmıştır. 1909’da Ծաղիկ [Dzağik] adlı yayında “Հայ Եկեղեցական 

Երաժշտութիւնը եւ Զայնագրութիւնը [Hay Yekeğetsakan Yerajşutyunı Yev 

Zaynagrutyunı] (Ermeni Kilisesi Müziği ve Seslendirmesi)” başlıklı yazısı 

bulunmaktadır. Bunların dışında Alboyacıyan, Հայաստանի Կոչնակ [Hayastani 

Goçnak], Արեւելեան Մամուլ [Arevelyan Mamul], Մշակ [Mşak] ve İstanbul’da 

çıkarılan çeşitli günlük gazetelerde çalışmıştır.88 

 

“Հայք ի Ռումելի [Hayk i Rumeli] (Rumeli’de Ermeniler)” adlı çalışması 

1905’te İzmiryan Ödülü’ne layık görülmüştür. Elimizdeki kaynaklarda bu eserin 

basımının bulunmadığı söylenmektedir.89  Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yıllığının 

1915 cildinde Ermeni Nizamnamesi’nin 50. Yıldönümü münasebetiyle geniş 

kapsamlı araştırması ve aynı yıllığın 1925 cildinde de “Անհետացած Հայ 

Եկեղեցիները Պոլսոյ Մէջ [Anhedatsadz Hay Yegeğetsinerı Bolso Meç] 

                                                      
88 Kevork Pamukciyan, 24 Haziran 1949, s. 4. 
89 Vağarşağ Seropyan, a.g.m., s. 190. 
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(İstanbul’daki Kaybolmuş Ermeni Kiliseleri)” adlı yazısı önemli makaleleri olarak 

kabul edilir. 1936-37 yılları arasında Mısır’da Ազատ Միտք [Azad-Midk] haftalık 

yayının baş editörlüğünü yapmıştır. 1938-49 yılları arasında Գրասերի Առաջնորդ 

[Kıraseri Araçnort] dergisini ve 1948 yılında ise Կյանք եւ Գիրք [Kyank Yev Girk] 

adlı yıllığı çıkarmıştır.90  

 

Yazarın basılmış eserlerinin yanı sıra basılmamış çalışmaları da 

bulunmaktadır. Bunlar arasında Armenak Haykun, Püzant Keçyan, Karapet 

Panosyan, Vahan Tekeyan, Karapet Ütücüyan gibi şahıslar ve farklı konulara dair 

çok sayıdaki çalışmasının Ermeni kültürü ve özellikle gazetecilik tarihi hakkında 

geniş bilgiler sunduğu ifade edilmektedir.91 Aynı zamanda, yaşadığı dönemin Ermeni 

kültürüyle ilgili önemli çalışmaları olan şahıslar hakkında bilgiler verdiği 

“Անհետացող Դեմքեր [Anhetatsoğ Demker] (Kaybolan Simalar)” adlı bir 

çalışması da mevcuttur.92 

 

A.2.1. Biyografik Çalışmaları 

 

- “Ուսումնասիրութիւն Սրբուհի Տյուսաբի” [Usumnasirutyun 

Sırpuhi Düsapi], (Sırpuhi Düsap İncelemesi), Venedik, 1901  

 

                                                      
90 Vağarşağ Seropyan, a.g.m., s. 190.  
91 Suren Kolancıyan, a.g.m., s. 97-99. Kevork Pamukciyan, 24 Haziran 1949, s. 4. 
92 S. Kolancıyan, a.g.m., s. 190.  



53 

 

- “Գրիգոր Զոհրապ - իր կյանքը և իր գործը”, [Krikor Zohrab- İr 

Kyankı yev İr Gordzı], (Krikor Zohrab- Yaşamı ve Eserleri), İstanbul, 

1919 

 

- “Մինաս Չերազ- իր կյանքը և իր գործը”, [Minas Çeraz-İr 

Kyankı yev İr Gordzı], (Minas Çeraz- Yaşamı ve Eserleri), Kahire, 

1927 

 

- “Գրիգոր Կեսարացի պատրիարք և իր ժամանակը”, [Krikor 

Kesaratsi Patriyark yev İr Jamanak], (Kayserili Patrik Krikor ve 

Dönemi), Kudüs, 1936  

 

- “Թորգոմ պատրիարք Գուշակյան”, [Torgom Patriyark 

Kuşakyan], (Patrik Torgom Kuşakyan), Kahire, 1940 

 

- “Հայ եպիսկոպոսի մը առաքելութիւնը ի Հապէշիստան ԴՑԿԿ 

դարու”, [Hay Yepiskoposi mı Arakelutyunı i Habeşistan XVII daru], 

(XVII. yüzyılda Bir Ermeni Episkoposun Habeşistan Seyahatnamesi), 

Kahire, 1946  

 

 

 

 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80_%D4%B6%D5%B8%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD_%D5%89%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D5%B4
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A.2.2. Farklı Türlerde Verdiği Eserler 

 

- “Պատմութիւն Բուլգարաց” [Patmutyun Bulgarats], (Bulgar 

Tarihi), ?, 1910  

 

- “Ազգային սահմանադրությունը իր ծագումը եւ 

կիրառութիւնը”, [Azkayin Sahmanatrutyunı, ir Dzakumı Yev 

Girarutyunı], (Milli Nizamname, Başlangıcı ve Tatbiki), Ընդարցակ 

օրացոյց Սուրբ Փրկիչ  հիւանդանոցի, [Intartsag Oratsoyts Surp 

Pırgiç Hivandanotzi-1910], (Ermeni Hastanesi Yıllığı-1910), H. 

Mateosyan Basımevi, İstanbul, 1910 

 

- “Պատմութիւն հայ Կեսարիո”, [Patmutyun Hay Kesariyo], 

(Kayseri Ermeniler Tarihi), 2 cilt, Kahire, 1937 

 

- “Պատմութիւն հայ գաղթականության”, [Patmutyun Hay 

Gağtakanutyan], (Ermeni Muhaceret Tarihi), Kahire, Cilt:1, 1941; 

Cilt:2, 1955; Cilt:3, 1961 

 

- “Հայ եկեղեցու սահմանադրութեան հարցը”, [Hay Yekeğetsu 

Sahmanadrutyan Hartsı], (Ermeni Kilisesi Anayasası Sorunu), ?, 1945 
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- “Պատմութիւն հայ դպրոցին”, [Patmutyun Hay Dprotsin], 

(Ermeni Okulları Tarihi), Kahire, 1947 

 

-“Պատմական Հայաստանի արտաքին և ներքին 

սահմանները”, [Patmakan Hayastani Artakin yev Nerkin 

Sahmannerı], (Tarihi Ermenistan’ın İç ve Dış Sınırları), Kahire, 1950 

 

- “Պատմութիւն Եվդոկիո հայոց”, [Patmutyun Yevdokiyo Hayots], 

(Tokat Ermenileri Tarihi), Kahire, 1952 

 

-“Արաբական միացյալ հանրապետության Եգիպտոսի 

նահանգը և հայերը”, [Arabakan Miatsyal Hanrapetutyan Yegiptosi 

Nahangı yev Hayerı], (Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin Mısır Eyaleti ve 

Ermeniler), Kahire, 1960 

 

- “Պատմութիւն Մալաթիոյ հայոց”, [Patmutyun Malatyo Hayots], 

(Malatya Ermenileri Tarihi), Kahire, 1961 

 

-“Հուշամատյան Կուտինահայերու”, [Huşamatyan Kutinahayeru], 

(Kütahya Ermenileri Anı Kitabı), Beyrut, 1960  

 

 

 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A5%D5%B5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9
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A.2.3. Yayınlanmamış Çalışmaları  

 

Yazar Suren Kolancıyan’ın aktardığına göre Alboyacıyan’a ait 40’tan     

    fazla yayınlanmamış monografi bulunmaktadır.93  Bunların bir kısmı      

    aşağıdadır: 

 

-  “Հայերը բիլզանդական երկիրներու մեջ” [Hayerı Byzandakan 

yerkirneru meç], (Bizans Topraklarındaki Ermeniler) 

 

- “Հայք ի Ռումելի”, [Hayk i Rumeli], (Ermeniler ve Rumeli) 

 

- “Հայերը Պոնտոսի մէջ”, [Hayerı Pontosi meç], (Pontus’taki 

Ermeniler) 

 

- “Հայերը Պրուսայի մէջ” [Hayerı Prusayi meç], (Prusya’daki 

Ermeniler)  

 

- “Հայերը Իրանի մէջ”, [Hayerı İrani meç], (İran’daki Ermeniler) 

 

- “Հայերը Իրաքի մէջ”, [Hayerı İraki meç], (Irak’taki Ermeniler) 

 

                                                      
93 Suren Kolancıyan, a.g.m., s. 98-99. 
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- “Հայերր Տրապիզոնի մէջ”, [Hayerı Trapizoni meç], 

(Trabzon’daki Ermeniler) 

 

- “Ֆրանսա և Հայաստան”, [Fransa yev Hayastan], (Fransa ve 

Ermenistan) 

 

- “Հարիւրամեայ պատմութիւն и. Փրկչեան Ազգ. հիւանդանոցի 

հայոց Կ. Պոլսոյ”, [Haryuramay patmutyun Prkiçyan Azg. 

Hivandanotsi Hayots K.Polsoy], (K.Polis Surp Pırgiç Ermeni 

Hastanesi’nin 100 Yıllık Tarihi) 

 

-“Տպագրութեան արուեստը և Հայք”, [Tpagrutyan arvesti yev 

Hayk], (Basım Sanatı ve Hayk) 

 

- “Հայոց պատմութիւն”, [Hayots patmutyun], (Ermeni Tarihi) 

 

- “ժամանակակից Հայ ազգ. Պատմութիւն”, [Jamanakakits Hay 

Azg. Patmutyun], (Çağdaş Ermeni Milli Tarihi) 

 

- “Պատմութիւմ հայ ազատագրութեան (2000 էջ), [Patmutyun 

Hay Azatagrutyun], (Ermeni Özgürlük Tarihi, 2000 s.) 
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- “Պատմութիւն Հայ քաղաքակրթութեանս”, [Patmutyun Hay 

Kağakagrutyans], (Ermeni Uygarlık Tarihi) 

 

- “Պատմութիւն հայ իմացական շարժման”, [Patmutyun Hay 

İmatsakan Şarjman], (Ermeni Düşünsel Hareketinin Gelişimi ) 

            

           -   “Սպանիա եվ Հայաստան”, [Spania yev Hayastan], (İspanya ve      

            Ermenistan) 

 

B)Arşag Alboyacıyan’ın Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ [Patmutyun Hay 

Kesaryoy] (Kayseri Ermenileri Tarihi) Adlı Eseri 

 

Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ [Patmutyun Hay Kesaryoy] (Kayseri 

Ermenileri Tarihi)94  2 ciltten oluşan, Batı Ermenicesiyle yazılmış, 2476 sayfalık 

hacimli bir eserdir. 1937 yılında Kahire’de yayınlanmıştır. Kitabın ilk sayfasında 

M.Ö. 550-330 yılları arasında Anadolu, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu’nun büyük bir 

kısmında hüküm süren, Büyük Kiros’un kurduğu Ahameniş Hanedanlığı ya da diğer 

adıyla Antik İran’da kurulan ilk Pers İmparatorluğu dönemini temsil ettiği ifade 

edilen, Anadolu topraklarına ait bir harita bulunmaktadır.95  

 

                                                      
94 Çalışmamızın içeriğinde eserden bahsedilirken yalnızca “Kayseri Ermenileri Tarihi” ifadesi 

kullanılacaktır. 
95 Bkz. Ek 1. 
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Eserin giriş yazısı, 1929-39 yılları arasında Kudüs Ermeni Patrikliği 

görevinde bulunan 96  Başepiskopos Torgom Kuşakyan tarafından 21 Nisan 1937 

tarihinde kaleme alınmıştır. “Seni unutursam Kudüs, sağ tarafım hünerini unutsun, 

dilim damağıma yapışsın.”97 sözüyle yazısına giriş yapan Kuşakyan, bir zamanlar 

anavatanından sürgün edilen Yahudilerin Kudüs’ü unutmamak adına kendilerini 

motive etmek için kullandıkları bu andı, onlarla benzer duruma maruz kaldığını ve 

dünyanın dört bir tarafına dağıldığını söylediği Ermeni halkı için tekrar ifade 

ederken, kendilerinin de sürgün edildikleri anavatanlarını asla unutmamaları 

gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca Alboyacıyan’ın verdiği bu eserle aynı amaca 

hizmet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşakyan, “Hiç kimse 

doğduğu yeri unutamaz, ancak ‘Kayserili Kayseriliyi asla unutamaz’ lafı çok 

doğrudur.”98 ifadesiyle yazarın Kayserili olmasına ayrıca vurgu yapmıştır.  

 

Eserin önsözü ise Kayseri ve Çevresindeki Ermeniler Birliği Kahire 

Yönetim Kurulu temsilcileri tarafından kaleme alınmıştır. 10 Ekim 1936 tarihli olan 

yazıda, kitabın yayıncılığını üstlenmiş olmanın verdiği gururdan bahsedilerek onun, 

bir okuma kitabı olmasından ziyade kendi ifadeleriyle Kayseri’de şehit edilen 

Ermenilerin mimarlığını yaptığı bir anıt-kitap 99  niteliği taşıdığı tanımlaması 

yapılmıştır ve kitabın Ermeni halkı için önemi şu cümlelerle belirtilmiştir:  

                                                      
96 Kudüs Ermeni Patrikliği’nde Başepiskopos olarak görev alanların görev süreleriyle beraber listesi 

için bkz. http://www.armenian-patriarchate.org/page4.html (20.03.2013) 
97 Torgom Başepiskopos, “Մուտքի Խօսք, [Mutki Hosk],(Giriş)”, bkz. Arşag Alboyacıyan, 

Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ [Patmutyun Hay Kesarioy], (Kayseri Ermenileri Tarihi), Hagop 

Papazyan Press, Kahire, 1937, s. Ա.  
98 Torgom Başepiskopos, a.g.m., s. Բ.  
99 Կեսարիոյ եւ  Շրջակայից Հայրենակցական Միութեան Գահիրեի Վարջութիւն [Kesarioy 

yev Şrcakayits Hayrenaktsakan Miutyan Gahirei Varçutyun] (Kayseri ve Çevresindeki Ermeniler 

Birliği Kahire Yönetim Kurulu), “Յառաջաբան, [Haracapan], (Önsöz)”, bkz. Arşag Alboyacıyan, 

a.g.e., s. Է.  

http://www.armenian-patriarchate.org/page4.html
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“(…) yuvalarından haince kurak çöllere açlığa sürülen, barbar adamlar 

tarafından vahşice parçalanan Ermenileri anmak, onlara yürekten saygı 

duymak kutsal görevimizdir.(…) Kayseri Ermenileri Tarihi, onların hayatları 

ve faaliyetleri adına yapılmış bir eserdir. Bu ciltlerde Erciyes Ermenisinin 

parçalanan ve bozulan bedeninin parçalarını bir araya getiriyoruz. Yeni 

Kayseri’yi inşa etmek adına bu parçalardaki ölümsüz karakterlerin sentezini 

yapıyoruz. Eski parçaları ve kutsal emanetleri, yenisini inşa etmek için 

kullanmak istiyoruz. Kayseri Ermenileri diasporaya sürgün edilen 

hemşerilerimize ilham olmalı. (…) dejenere olan yeni neslimiz için bu kitap 

bir Ahit Sandığı’dır. (…)”100 

 

Üzerlerine aldıkları bu sorumluluğun tamamlayıcısı olarak gördükleri gelecek 

nesillerden bu esere sahip çıkmalarının önemini de ayrıca vurgulayan kurul, 

Kayserili Ermenilerin tarihini yazma fikrinin Kayserili P. Yeğyazaryan’a ait 

olduğunu belirterek, bu fikrin onun ölümü üzerine hayata geçirilebilindiğini ifade 

etmiştir. Arşag Alboyacıyan’ı bu eseri oluşturmaya vesile kılan esas unsur da bu 

olmuştur. Kurul, bu bağlamda çok sayıda Kayserili aydından destek talebinde 

bulunmuş, ancak bunlar arasında en büyük ilginin Arşag Alboyacıyan tarafından 

gösterildiğini ve nihayetinde de bu geniş çaplı eserin ortaya çıktığını belirtmiştir.101  

 

                                                      
100 Կեսարիոյ եւ  Շրջակայից Հայրենակցական Միութեան Գահիրեի Վարջութիւն [Kesarioy 

yev Şrcakayits Hayrenaktsakan Miutyan Gahirei Varçutyun] (Kayseri ve Çevresindeki Ermeniler 

Birliği Kahire Yönetim Kurulu), “Յառաջաբան, [Haracapan], (Önsöz)”, bkz. Arşag Alboyacıyan, 

a.g.e., s. Է.  
101 Կեսարիոյ եւ  Շրջակայից Հայրենակցական Միութեան Գահիրեի Վարջութիւն [Kesarioy 

yev Şrcakayits Hayrenaktsakan Miutyan Gahirei Varçutyun] (Kayseri ve Çevresindeki Ermeniler 

Birliği Kahire Yönetim Kurulu), “Յառաջաբան, [Haracapan], (Önsöz)”, bkz. Arşag Alboyacıyan, 

a.g.e., s. Է-Թ. 
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Bir sonraki kısımda Arşag Alboyacıyan’ın okurlarına hitap ettiği uzunca bir 

yazısı bulunmaktadır. Arşag Alboyacıyan, Kahire Yönetim Kurulu’nun desteğinin 

önemini de vurgulayarak, Kayseri Ermenileri Tarihi’ni oluşturma konusundaki 

isteğinin en belirgin amacının bu bölgedeki Ermenilerin anılarını sürdürmek ve 

yaşamlarına dair her şeyi kalıcı kılmak olduğunu ifade etmiştir. Eserinin bu denli 

hacimli olmasının nedenini de buna dayandıran Alboyacıyan, çalışmasının içeriğini 

oluşturan konulara, yaptığı araştırmalara, yararlandığı kaynaklara ve karşılaştığı 

sorunlara da ayrıca değinmiştir. 102  Bununla ilgili ayrıntılar ilerleyen bölümlerde 

verilecektir. 

 

Toplamda 7 bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Arşag Alboyacıyan, 

Kayseri’nin coğrafi konumu ile ilgili genel bilgilere yer vermiştir. Bölgenin jeolojik 

yapısı, yeraltı kaynakları, iklimi ve ulaşımı gibi bölümler bu kısmın alt başlıklarını 

oluşturmaktadır.103  

 

İkinci bölümde Kayseri ve çevresi ile Kayseri’de yaşayan Ermenilerin antik 

çağlardan başlayarak günümüze değin hangi süreçlerden geçtiğine değinilmiştir.104  

 

Bir sonraki bölümde ise Kayseri’deki Ermeni nüfusu ve Piskopos 

yönetimindeki Ermeni yerleşim yerleri hakkında veriler sunulmuştur.105  

 

                                                      
102 Arşag Alboyacıyan, “Ընթերցողներուն” [Intertsoğnerun] (Okurlara)”, a.g.e., s. Ժ-ԻԵ. 
103 Arşag Alboyacıyan, a.g.e. s. 1-48. 
104 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 49-668. 
105 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 669-890. 
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Dördüncü bölümde incelenen Ermeni toplumsal hayatı birinci cildin son 

kısmı ile ikinci cildin ilk kısmını oluşturmaktadır. Dini yaşam, kilise yönetimi, 

Kayseri Ermenilerine yön veren kurumlar, bu bölgede yaşayan Ermeni cemaatler, 

Ermeni eğitim ve fikir hayatı, açılan okullar, basın-yayın, tiyatro ile siyasi ve 

ekonomik yaşama değinilen bu kısımda ayrıca tüm bu alanlarda faaliyet gösteren 

önemli isimlere de yer verilmiştir.106  

 

Kayseri ve çevresindeki Ermenilerin etnografyasının incelendiği beşinci 

bölümde, bölgede hakim olan Ermeni dilleri, Ermeni aile hayatı, gelenek ve 

görenekleri ile efsaneler, öyküler, halk şarkıları gibi folklorik özellikleri yer 

almaktadır.107  

 

Eserin altıncı bölümüne geldiğimizde Kilikya, Yeniden Doğuş ve Çöküş 

olmak üzere 3 ayrı dönemde Ermenilere ait el yazmalarına yer verildiğini 

görmekteyiz.108  

 

Yedinci ve son bölümde Kayserili olan ancak Kayseri’den göç eden Ermeni 

simalara değinilmiştir. Bunlar arasında çeşitli devlet adamları, mimarlar, tüccarlar, 

sanatçılar, gazeteciler ile Kayseri Ermenileri Tarihi adlı eserin oluşturulmasına ön 

ayak olan Kahire Yönetim Kurulu’nun temsilcileri de yer almaktadır. Söz konusu 

temsilciler sırasıyla kurul başkanı Püzant Tekeyan, Veznedar Hagop Martinyan, 

Sekreter Manuel Beyleryan ve Muhasebeci Garabet Sıvazlıyan’dır.109  

                                                      
106 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 891-1594. 
107 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1595- 1837. 
108 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1838-1910. 
109 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1911-2256. 
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Eser, düzeltme kısmı110, notlar111 ve son olarak dizin112 ile tamamlanmıştır.  

 

Kayseri Ermenileri Tarihi, geniş hacmiyle Türkiye Ermenileri için önemli bir 

kaynak niteliği taşımaktadır. Alboyacıyan, kullandığı kaynaklar doğrultusunda bu 

eserinde tarih öncesi çağlardan başlayarak Kayseri’deki Ermeni halkı üzerinden 

Anadolu Ermenilerinin de kritiğini yapabilme olanağını bulmuştur.  

 

İçeriğinin geniş hacimli olması dolayısıyla Ermenilerin yanında Anadolu’da 

yaşayan, Anadolu ile ilgili olan her konu ve herkes için ayrı bir önem arz eden eserle 

ilgili belirtilmesi gereken önemli bir nokta da 1951 senesinde Bakanlar Kurulu kararı 

ile kitabın Ermeni propagandasına hizmet ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye girişinin 

yasaklanmış olmasıdır.113 Nitekim eserin daha ilk kısımlarında bu gerekçeyi kanıtlar 

nitelikteki ifadelere rastlanılmaktadır.114  

 

B.1. Kullandığı Kaynaklar 

 

Bu alt başlığın konusunu Alboyacıyan’ın Kayseri Ermenileri Tarihi’ni 

yazarken yararlandığı kaynaklar oluşturmaktadır. Bu bakımdan öncelikle tarih, 

tarihin kaynakları ve tarihçinin kaynak kullanımında izlemesi gereken hususlara 

kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

                                                      
110 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 2257-2317. 
111 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 2318-2320. 
112 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 2321- 2476. 
113 Bkz. Ek 4. 
114 Torgom Başepiskopos, “Մուտքի Խօսք, [Mutki Hosk],(Giriş)”, bkz. Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 

Ա-Զ. Կեսարիոյ եւ  Շրջակայից Հայրենակցական Միութեան Գահիրեի Վարջութիւն 

[Kesarioy yev Şrcakayits Hayrenaktsakan Miutyan Gahirei Varçutyun] (Kayseri ve Çevresindeki 

Ermeniler Birliği Kahire Yönetim Kurulu), “Յառաջաբան, [Haracapan], (Önsöz)”, bkz. Arşag 

Alboyacıyan, a.g.e., s. Է-Թ. 
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Geçmişten bugüne tarihin ne olduğu ve tartışıldığı döneme nasıl aktarılması 

gerektiği konusundaki fikirler daima yoruma açık ve çeşitli olmuştur. Bu durum, 

tarih boyunca konuyla ilgili farklı tarih anlayışlarının doğmasını da beraberinde 

getirmiştir. Tarih ve tarih yazıcılığı konusundaki bu farklı anlayışların, döneminin 

sosyal ve siyasi gereksinimlerine göre şekillenmesinin yanı sıra genelinin birbirinden 

etkilenerek biçimlendiği de bir gerçektir.115  

 

İngiliz tarihçi John Tosh “tarih”i tanımlarken, “insanların kendi toplumsal 

kimlik kavramlarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini oluşturmalarını sağlayan 

deneyimler<dir>” 116  der. Tarihi “doğrulanmış bir olgular kümesi” olarak 

tanımlayan 20. yüzyılın önemli tarihçilerinden E. H. Carr ise tarihçinin sahip olduğu 

kaynakların içinde yer alan olguları tıpkı bir balıkçının tablasındaki balıklar gibi alıp 

evine götürdüğünü ve canı nasıl istiyorsa öyle pişirerek masaya sunduğunu belirtir.117 

Tanımları çoğaltmak mümkündür.  

 

Konuyla ilgili mühim olan bir diğer sorun da geçmişin günümüze nasıl 

aktarılacağı konusudur. Bu hususta ise tarihçinin ihtiyacı olan en önemli şey hiç 

kuşkusuz tarihsel kaynaklardır.  

 

Tarihsel kaynak, geçmişle ilgili bilgi veren her türlü materyalleri temsil eder. 

Fatma Acun’un ifadesiyle, söz konusu materyaller, sözlü, yazılı veya görsel 

                                                      
115 Geçmişten bu yana tarih anlayışı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Şimşek(Ed.), Tarih Nasıl 

Yazılır? Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 21-65; Esra 

Danacıoğlu, Geçmişin İzleri, Yanıbaşınızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul, Haziran 2010, s. 1-6.Edward Hallet Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 

59-82. 
116 John Tosh, Tarihin Peşinde, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Mart 2005, s. 3. 
117 Edward Hallett Carr, a.g.e., s. 60. 
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olabilmektedir. Bu kaynaklar kendiliğinden ya da bilinçli olarak oluşabilmektedirler. 

Bu türden kaynaklar, birincil kaynaklar olarak adlandırılır ve araştırılan konunun 

gerçekleştiği döneme aittirler. Bu sebeple gerçekleri yansıtmaları beklense de 

kullanılan kaynağı oluşturan kişiye, kaynağın cinsi ve içeriğine göre bu durum 

farklılık gösterebilir. Resmi belgeler, otobiyografiler, hatıratlar, tarihi yapılar vb. 

birincil kaynaklara örnek verilebilir. Söz konusu orijinal kaynaklardan yararlanılarak 

oluşturulan kaynaklar ise ikincil kaynaklardır. İkincil kaynaklar, yazarın bakış 

açısına göre şekillendiğinden doğruluğu ve güvenilirliği de tartışılır nitelikte olur.118  

 

Tarihi olay, olgu ve şahısları belgeleyen kaynağa/kaynaklara ulaşabilmek 

kadar bu kaynağın/kaynakların nasıl kullanıldığı da tarihin en az yanlışla 

incelenebilinmesi açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu durumdan yola çıkarak 

gerçeği en saf şekliyle yansıtmak isteyen tarihçinin, araştırdığı konuyla ilgili olarak 

birincil kaynakları tercih etmesinin şart olduğu sonucuna varabiliriz. Yine de gerçeğe 

ulaşabilmek için gerekli olan bu şart, birincil kaynakların daima mutlak doğruyu 

yansıttıklarını göstermez. Bu noktada sorumluluk, şüphesiz onu değerlendirmeye 

alan tarihçiye aittir. Tosh, “tarihçinin bu değerlendirmeyi doğru yapabilmesi için, 

öncelikle onun nasıl, ne zaman ve niçin meydana getirildiğini bulmasının yanı sıra, 

bunu gerçekleştirebilmesi için de ayrıca destekleyici bilgiye ve kuşkucu bir zekaya 

sahip olması gerektiğini” 119 vurgular. Örneğin resmi bir belgeyi inceleyen 

araştırmacının yapması gereken ilk iş, onun sahte olup olmadığını belirlemesidir. Bu 

                                                      
118 Fatma Acun, “Tarihin Kaynakları”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, 

Ahmet Şimşek(Ed.), Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 119-149. John Tosh, a.g.e., s. 54-72.  
119 John Tosh, a.g.e., s. 57. 
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sebeple Tosh, tarihçinin, bu belgeyi oluşturan kişi ya da kişiler hakkında da bilgi 

sahibi olmaya çalışması gerektiğini önemle vurgular.120  

 

Kaynağın değerlendirilmesi aşamasında gerekli olan bir diğer unsur da 

tarihçinin yorumlama yeteneğidir. Tarihçinin bu aşamada dikkat etmesi gereken 

nokta, kaynağı oluşturan kişi ya da kurumun temel kaygısının ne olduğu, önyargılı 

olup olmadığı ya da objektif bir tutum sergileyip sergilemediğini saptayabilmektir.121 

Dolayısıyla, araştırmacının bu yetisi, kullandığı kaynağın yanı sıra kendi oluşturacağı 

ikincil kaynağın güvenilirliğini de niteleyen en belirgin unsurdur.  

 

John Tosh, kaynak kullanımı konusunda tarihçinin incelediği dönem 

üzerindeki otoritesini kullandığı kaynakların çeşitliliğiyle bir bütün olarak görür. Bu 

sebeple, geçmişten bu yana tarihsel kaynaklarda süregelen artış, tarihçilerin işini 

giderek daha da zorlaştırır hale gelmiştir. Tosh, bu bağlamda araştırmasının yönünü 

belirlemek durumunda olan tarihçinin iki seçeneği olduğunu belirtir. Bunlardan ilki 

mevcut kaynaklar arasından dikkat çekenlerin seçildiği ve seçili kaynakların 

içeriğine göre araştırma konusunun belirlendiği kaynak yönelimli yaklaşım; diğeri ise 

belirlenen tarihsel bir soruna dair birincil kaynakların incelenmesi ve bu inceleme 

sırasında sadece belirlenen konuyla ilgili verilerin dikkate alındığı sorun yönelimli 

yaklaşımdır.122   

 

                                                      
120 John Tosh, a.g.e., s. 57-59. 
121 David E. Kyvig, Myron A. Marty, Yanıbaşımızdaki Tarih, Çev. Nalan Özsoy, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, Nisan 2011, s. 98-100.John Tosh, a.g.e., s. 60-66. Fatma Acun, a.g.m., s. 127. 
122 John Tosh, a.g.e., s. 54-55. 
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Bu bilgilerden hareketle, incelediğimiz eserin çıkış noktasına bakıldığında, 

kendisinin de belirttiği üzere, Alboyacıyan inceleme konumuz olan çalışmaya 

Kahire’deki Yönetim Kurulu’nun davetiyle başlamıştır. Bu sebeple Alboyacıyan’ın 

çalışmasını bugünün tarih yazıcılığı perspektifinden bakarak değerlendirmemiz 

polemiğe neden olacaktır. Çünkü Alboyacıyan, Kahire Yönetim Kurulu’nun 

benimsemiş olduğu politikaya angaje olarak bu çalışmayı ortaya çıkarmıştır.  

 

Alboyacıyan bir bina olarak tasvir ettiği bu eserini yükseltirken, kendisinin de 

belirttiği gibi, Ermeni ve yabancı tarihçilere ait seyahatnamelerden, resmi 

belgelerden, gazetelerden ve Kayseri’ye ait bazı el yazmalarını içeren basılı ve 

basılmamış çeşitli kaynaklardan yararlanmıştır.  

 

Alboyacıyan’ın eserinde kaynakça kısmı bulunmamaktadır. Bunun yerine 

yazar, konu başlıklarını oluştururken geleneksel Anglo-Sakson tarzına uygun 

biçimde, yararlandığı kaynaklara atıfta bulunmayı tercih etmiştir. Bununla birlikte, 

çalışmasının başında okurlarına seslendiği kısımda, eserinin içeriğinin yanı sıra onu 

oluştururken yararlandığı kaynakların bir kısmına ve destek aldığı şahıslara da ayrı 

ayrı değinmiştir.  

 

Yazarın çalışmasının başında okurlarına seslendiği kısımda önemle bahsettiği 

ve basılmamış eserleriyle kitaba katkıda bulunanların bir kısmı şu şekilde 

sıralanmıştır123: 

                                                      
123 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. ԺԴ-ԺԷ. 
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1. Kayseri ve çevresi hakkında tamamlanmamış bir çalışması bulunan Kayserili 

Yeğyazar Yeğyazaryan. 

 

2. Alboyacıyan’ın ricası üzerine eserde sayfa 1331-1426 arasında yer alan 

kısımda “Կեսարիոյ դերը Հայ յեղափոխութեան մէջ, [Kesariyo derı Hay 

heğapohutyan meç], (Ermeni İhtilalinde Kayseri’nin Rolü)” başlıklı 

çalışmasıyla Parseğ Ohanyan (İskenderun).124 

 

3. Իրազեկ,[İrazek],(Bilge) lakaplı bir görgü tanığına ait iki adet el yazması: 

- Հայկական Խաչելութիւնը, [Haykakan Haçelutyunı], (Ermenilerin 

Çarmığa Gerilişi) 

-  Կախաղանն ու Եաթաղանը Թուրքիոյ Հայաբնակ ու արաբախօս 

նահանգներուն մէջ 1915-1919, [Kahağan u Yatağanı Hayabnak u 

                                                      
124  Yukarıda da belirtildiği gibi, Ohanyan bu çalışmayı Kayseri Ermenileri Tarihi adlı eserde 

yayınlanmak üzere Alboyacıyan’ın ricasıyla hazırlamıştır. Ohanyan, araştırması sırasında partililer, 

faaliyet adamları, tamamen tarafsız olduğunu iddia ettiği görgü tanıkları, sürgün ve hapisten 

kurtulanlar ve sürgüne tabi tutulanlardan edindiği bilgiler, ayrıca aile ve dostlarından temin ettiği 

mektuplar, Kayseri’de dar ağacı ve sürgün hakkında 1919’da Halep’ten kendisine gönderilen geniş ve 

gizli bir rapor, Derevenk’ın başrahibi Daniel’in elyazması otobiyografisi, ve son olarak değerli bir 

belge olarak addettiği, Anayasa’dan sürgüne kadar Kayseri’deki her olaya şahit olan Իրազեկ 

[İrazek],(Bilge) mahlaslı bir Ermeni görgü tanığına ait el yazmalarından faydalandığını belirtmiştir. 

Bunların yanında Ohanyan, ayrıca çeşitli siyasi gazete ve dergilerde yer alan şu makalelere de 

başvurduğuna değinmiştir: 

- Vahan Şahriman, “Հայկական խնդրին ծաքումը [Haykakan hndrin dzagunı], (Ermeni 

Sorununun Doğuşu)” 

- Հնչակեան Պրօշիւր,[Hınçakyan Broşür],(Hınçak Broşürü), “Բռնութեան դէմ [Brnutyan 

dem], (Şiddete Karşı)” 

- M. Cizmenyan, “Պատմ. Ամերիկահայ Քաղ. Կուսակցութեանց, [Patm. Amerikahay 

Kağ. Kusaktsutyants],(Amerika Ermenilerinin Siyasi Parti Tarihi)” 

- Er. Mesiayan, “Դրօշին տակ [Droşin tak], ( Bayrak Altında)” 

- Toktk V. Torgomyan, “Կէնսագր. Տօքթ. Րուսինեանի (Հանդէս Ամսօրեայ), [Kensagr. 

Tokt. Rusinyani (Handes Amsoray)], (Rusinyan’ın Hayatı)” 

- K. Otyan, “Րուսինեան (Դաս. Փիլիսոփայութեան), [Rusinyan (Das. Pilisopayutyan)]” 

ve diğerleri. 
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arabahos nahangnerun meç], (Türkiye Ermenilerinin Bulunduğu ve Arapça 

Konuşan Vilayetlerdeki Darağacı ve Kılıç) 

4. Hagop Kasapyan (Amerika), Էվէրէկի եւ Փէնէսէի Հայոց ծագումը եւ 

բարբառը,     [Evereki yev Fenesei Hayots dzagumı yev barbarı], (Everek ve 

Fenese Ermenilerinin Kökeni ve Dialektiği) 

 

5. Daniel Boyacıyan (Beyrut), Կէրմիրի կրթական վերածնութիւնը, 

[Germiri krtakan veradznutyunı], (Germir’in Eğitim Rönesansı) 

 

6. Gabriel Tagvotyan (İskenderun), Վէնէսէն եւ իր կրթական շարժումը 

(1887-1914), [Venesen yev ir krtakan şarjumı], (Venese ve Eğitim Hareketi)  

 

7. Tigran Frenkyan’ın kızından tahsis edilen ve geniş bir araştırmasından 

kurtarılan sadece 9 sayfalık bir elyazması  

 

8. Teotig, Գողգոթայ թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 

աղէտալի 1915 տարիին, [Gohgotay trkahay hogevorakanutyan yev ir hotin 

ağetali 1915 tarin], (Golgota125 Türkiye Ermenileri Ruhban Sınıfı ve Cemaatinin  

Korkunç 1915 Yılı)  

 

9. Bedros Martayan (Kahire)’a ait Kayserili ressam ve aşıklar, önemli geçitler, 

ve bilhassa Aksaray hakkında yazılarının yer aldığı 4 adet küçük defter. 

                                                      
125 Ermenice’de “Գողգոթա (Goğgota)” sözcüğü Hz. İsa’nın çarmığa gerildiğine inanılan tepenin 

adıdır. Sözcük aynı zamanda “ızdıraplı” anlamına da karşılık gelmektedir. 
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10. Aris Kalfayan (Atina)’a ait darağacı ve tahliye hakkında notların yer aldığı 

anı defteri 

 

11. Krikor Nişanyan (Գոսթանձա[Kostanza])’a ait, doğum yeri Derevenk’e 

dair 3 adet uzun mektup 

 

12. Barçeman (Amerika)’a ait, özellikle Kayseri ve çevresindeki tarikat 

hareketleriyle ilgili verilerin yer aldığı yaklaşık 20 sayfadan oluşan çalışma 

 

13. Hagop Yılancıyan (Güney Milwaukee, Amerika)’ın doğum yeri Tomarza 

hakkında sunduğu bilgiler 

 

14. Levon Tütüncüyan (Lozan)’ın koleksiyonundan derlenen kısa romanlar. 

 

1932’de Mısır’da yazmaya başladığı eserini, milli kütüphanelerden ya da 

arkeolojik koleksiyonlardan faydalanabileceği farklı bir ortamda hazırlayamamış 

olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten yazar, bu bakımdan mutlak eksikliklerinin 

olabileceğine de değinerek bir özeleştiride bulunmayı ihmal etmemiştir. Ancak söz 

konusu eksikliklerin sebebini sadece bunlarla sınırlı tutmamıştır. Kayserili bir 

Ermeni olarak, Kayseri Ermenilerinin tarihini yazmak gibi ciddi bir görevi üstlenmiş 

olan Alboyacıyan’ın bu şehri görmemiş olması, kendi ifadesiyle eserinin niteliği 

açısından önemli bir eksikliktir. Yazar, atalarının topraklarını görme imkanı 

bulamadığı için bu şehri başkalarının gözünden anlatmak zorunda kaldığını ifade 

ederek bu durumdan duyduğu rahatsızlığını dile getirmiştir. Bu noktada, kaynak 
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temininde yaşadığı sıkıntılara da ayrıca değinen Alboyacıyan, Kayseri’deki 

Ermenilerden kalma mezar taşı, kilise, manastır ve okul kayıtları gibi her türlü yerel 

kayda ulaşma konusunda bir hayli zorluklar yaşadığını belirtmiştir. Bu zorlukların 

temelinde ise, “Türk Vandalizmi”nin bulunduğu tanımlamasını yapan yazar, 

Türklerin Ermenilere yönelik tahribatlarını ırklarıyla beraber, bıraktıkları kalıntılara 

da uyguladığını iddia eder. Bu hususla ilgili olarak Kayseri’den edinilmesi mümkün 

olan tek kaynağın S. Lusavoriç Kilisesi kayıtları olduğunu söyleyen Alboyacıyan, 

bunun dışındaki tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etmiştir. Dolayısıyla, 

Anadolu’da yaşadığı kaynak sıkıntısını, 1932’den itibaren gerçekleştirdiği Kudüs, 

Lübnan ve Suriye gibi yerlerde giderme ihtiyacı duymuştur. Buralara gerçekleştirdiği 

ziyaretler sırasında kendisine yardımcı olan isimleri ise şu şekilde sıralamıştır: 

1. Kudüs Patriği  Amen. T. Torgom  S. Arkeps. 

2. İstanbul Patriği Meşrop Naroyan 

3. Ecmiadzin Birliği Başkanı Karekin Hovsepyan ve Artavazd Sürmeryan 

4. Viyana Mıhitaristlerinden Nerses Akinyan 

5. Venedik Mıhitaristlerinden Mıkırdiç Boduryan 

6. Çeşitli fotoğraf ve belgelerin suretlerini temin eden Barseğ Ohanyan 

(İskenderun), Hayk Berberyan (Paris), Aram Andonyan (Paris) ve Levon 

Tütüncüyan (Lozan). 

 

Alboyacıyan’ın kullandığı bazı kaynaklarla ilgili genel bir bilgi verdikten 

sonra, kendisinin kaynak kullanımına geçmeden önce, bu kısmı oluştururken yazarın 

eserinde değinmiş olduğu ve aynı zamanda kendisinin de yaşamış olduğu dönem 
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olan XIX. ve XX. yüzyılın temel alındığını belirtmek gerekir. Osmanlı-Ermeni 

ilişkilerinin ivme kazandığı ve genel itibariyle tarihçilerin iki tarafın ilişkilerini 

değerlendirirken bu dönem üzerinde yoğunlaşıyor olması, konu ile ilgili farklı 

kaynaklarla karşılaştırma yapabilme imkanını sunacağı fikri de, yine bu tercihin 

yapılmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda kitabın ikinci cildinde yer alan 

“Kayseri’deki Siyasi Zeminde Ermeni-Türk İlişkileri”126 başlığının, içeriğinde hem 

yansıttığı dönem açısından, hem de her iki türden kaynakların da kullanılmış olması 

bakımından değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür.  

 

Yazar bu kısmı oluştururken Բիւզանդիոն [Püzantion] 127 ,Լիբանան 

[Libanan] 128 ,Հանդես Ամսօրեայ [Handes Amsorya] 129 ,Երիտասարդ 

Հայաստան [Yeritasard Hayastan]130 gibi çeşitli Ermeni gazetelerinin yanı sıra Aris 

Kalfayan ve Aram Andonyan’a ait olan ve içeriğinde Osmanlı’ya ait olduğu iddia 

edilen bazı belgelerin yer aldığı kaynaklardan yararlanmıştır. Alboyacıyan, bu 

kaynaklar ışığında fikirlerini aktarırken ayrıca “İrazek” mahlaslı bir Ermeni görgü 

tanığının anlatılarına da başvurarak konu ile ilgili düşüncelerini pekiştirmiştir.131  

 

                                                      
126 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1427-1466. 
127 1896-1918 yılları arasında Püzant Keçyan yönetiminde, sonrasında Baruyr ve Ağod Keçyan 

tarafından yayımlanan gazete, bir dönem Rahvira adıyla piyasaya çıkarılmış ve 20 yılı aşkın bür süre 

boyunca yayın hayatını sürdürmüştür. Bkz. http://matbaaiamire.com/?p=content&id=71&cat_id=2 

(05.01.2014) 
128 Manuel ve Hozef Acemyan’ın müdürlüğünde, Mihran Nacaryan, Mihran Seferyan, Harutyun 

Balyan, Pakrad Sunik, Manuel Tumacanyan ve Mihran Ağazaryan’ın editörlüğünü yaptığı yayın 

1924-35 yılları arasında, ilk olarak haftalık, daha sonra 2 ve 3 günde bir olarak yayımlanmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.armeniandiaspora.am/am/Encyclopedia_libanan_tert (05.01.2014) 
129 1887 yılında Viyana’da Ermeni Mıhitarist Birliği tarafından kurulan ve Ermeni tarihi, sanat, sosyal 

bilimler ve filoloji alanında Ermenice yayınlanan akademik dergi. Bkz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Handes_Amsorya (05.01.2014)  
130 Sosyal Demokrat Hınçak Partisi öncülüğünde 1903’ten 2000’li yıllara kadar periyodik olarak 

Ermenice ve İngilizce yayımlanan sosyo-politik ve ekonomi gazetesi. Bkz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yeritasard_Hayastan (05.01.2014) 
131 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1439-1440. 

http://matbaaiamire.com/?p=content&id=71&cat_id=2
http://www.armeniandiaspora.am/am/Encyclopedia_libanan_tert
http://en.wikipedia.org/wiki/Handes_Amsorya
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeritasard_Hayastan
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Alboyacıyan, söz konusu kaynakları kullanırken genellikle doğrudan alıntılar 

yapmayı tercih etmiştir. Örneğin, XIX. yüzyılda gerçekleşen bağımsızlık hareketleri 

sonucunda Osmanlı Hükümeti’nin bilhassa Ermeni halkına yönelik endişelerinin 

daima var olduğuna dair fikirlerini savunurken Fuat Paşa’nın anılarına yer vermiştir. 

Ancak bu anıların künyesi belirtilmemiştir. Aynı şekilde yönetimin şüphelerinin 

kanıtı olarak sunduğu ve künyesi belirtilmeyen bir diğer belge de yine Babıali’nin 

taşradaki tüm liderlere gönderdiği 27 Nisan 1821 tarihli genelgedir.132  

 

Yazarın Büyük Savaş öncesi ve sonrasında Osmanlı Hükümeti’nin Ermenileri 

isyana teşvik etmek amacıyla uyguladıkları sömürüler, Türk halkını tahrik etme 

çabaları ve karşılığında Ermenilerin aldığı önlemler konusunda ise, o dönemde 

yayınlanan ve isimlerini vermediği çeşitli gazetelerin yanı sıra, özellikle Vahan 

Elmayan ve Hayk Ğazaryan’ın çalışmalarından yapmış olduğu alıntıların yoğunlukta 

olduğu görülmektedir.133 

 

Dönemin İttihatçı siyasilerinden Bahattin Şakir’i “Ermeni kıyımının baş 

sorumlularından biri” şeklinde tanımlayan Alboyacıyan, Şakir’le ilgili bu yargısını 

kanıtlamak amacıyla Bahattin Şakir’in söylemlerine başvurma ihtiyacı duymuş, bu 

                                                      
132 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1428-1430. 
133 Alboyacıyan’ın konu ile ilgili yararlandığı kaynakların künyesi eserde belirtildiği şekliyle şöyledir:  

Vahan S. Elmayan, “Թուրք վայրագութիւնները Կեսարիոյ մէջ[Turk vayragutyunı kesarioy 

meç](Kayseri’de Türk Öfkeleri)”, Yeritasard Hayastan, 1920. 

Hayk Ğazaryan, “Սեւ Օրեր, Կեսարիոյ Նախճիրները, Էջեր Օրագրէս[Sev Orer, Kesarioy 

Nahcirnerı, Ecer Oragres](Kara Günler, Kayseri Katliamı, Günlüğümden Sayfalar)”, Libanan, 

Sayı:560. 

Yine aynı konu ile ilgili bu kaynakları destekleyen bir başka alıntı da ismi verilmeyen Kayserili bir 

Hınçak yanlısından yapılmıştır. Söz konusu kaynağın künyesi eserde şu şekilde verilmiştir: 

“Դրուագներ Ս. Դ. Հնչակեան Կեսարիոյ Մասնաճիւղին գործունէութենէն[Trvakner S. T. 

Hınçakyan Kesarioy Masnacuğin gordzuneutyunen](Sosyal Demokrat Hınçakyan Kayseri Şubesi 

faaliyetlerinden bölümler)”, Յուշարձան[Huşardzan], նուիրուած Ս. Դ. Հնչակկեան 

կուսակցութեան Քառասնամեակին[nvirvadz  S. T. Hınçakyan kusaktsutyan karasnameakin](S. 

D. Hınçak Partisi’nin 40. yılına adanmıştır), 1920, Paris, s. 261-2.  
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söylemleri derlemek için ise Püzantion Gazetesi’nden yararlanmıştır.134 Ayrıca Türk 

Hükümeti’ni, uyguladığı kıyım ve sürgün sonucu 1 milyondan fazla Ermeni’nin yok 

olmasına sebep olmakla suçlarken, Talat Paşa’nın 15 Eylül 1916’da İttihat ve 

Terakki Konferansı’nda sunduğu bildiride hükümetin Ermenilere yönelik uyguladığı 

bu yöndeki siyaseti haklı çıkaran veriler sunduğunu iddia etmekte, ancak bu iddiasını 

doğrulayabilecek belgeyle ilgili herhangi bir kaynak belirtme ihtiyacı duymadan, söz 

konusu bildiriyi de düşüncelerine kanıt olarak göstermektedir. 135 

 

Alboyacıyan ayrıca bu iddialarını destekleyen verilerini sunarken, konu ile 

ilgili Aram Andonyan’ın 1920’de yayınlanan The Memoirs of Naim Bey: Turkish 

Official Documents Relating to the Deportation and the Massacres of Armenians 

(Naim Beyin Anıları: Ermeni Tehciri ve Katliamları ile ilgili Resmi Türk Belgeleri) 

adlı çalışmasından yararlandığı görülmektedir.136 Ancak burada belirtilmesi gereken 

önemli bir ayrıntı vardır. Konuyla ilgili olarak yayınladığı bir çalışmasında yazar 

Guenter Lewy, Aram Andonyan’a ait bu eserde sunulan ve Talat Paşa’ya ait olduğu 

iddia edilen telgrafların sahte olduğuna dair kanıtların varlığına işaret eder. Başta 

Türk yazarlar Şinasi Orel ve Süreyya Yuca olmak üzere, Hollandalı tarihçi Erick 

Zürcher ve İngiliz tarihçi Andrew Mango, bu konuda çalışmaları bulunan diğer 

şahıslar arasında yer almaktadır. Lewy’nin de belirttiği üzere Orel ve Yuca, söz 

konusu belgelerin dönemin orijinal Osmanlı belgeleriyle uyuşmadığını belirterek 

sahte olduklarını kanıtlar nitelikte önemli deliller sunmuşlardır. 137  Buna göre, 

                                                      
134 Bahattin Şakir’e ait ifadelerin yer aldığı gazetenin künyesi şu şekilde verilmiştir: 

“Բյուզանդիոն [Püzantion], Sayı 5276, 1914, Şubat 15/28”. 
135 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1443-1445. 
136 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1450. 
137  Massachusetts Üniversitesi, Siyaset Bilimi’nde emekli olan Prof. Dr. Guenter Lewy’nin bu 

çalışması, Ağustos 2005’te “Revisiting the Armenian Genocide” başlığıyla 
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Andonyan’ın söz konusu belgeleri temin ettiği Naim Bey adlı şahısın gerçekte 

varlığının tartışmalı olmasının yanı sıra, öne sürülen belgelerde kullanılan kağıdın 

cinsinden, belgelerdeki Osmanlı Hükümeti’ne özel şifrelemelerden, belge 

numaralarından ve ayrıca verilen tarihlerdeki birtakım tutarsızlıklara kadar çokça 

yanlışın bulunduğu belirtilmiştir.138   

 

Alboyacıyan, 1915 yılında gerçekleştirilen tehcirle ilgili olarak da o dönemde 

askeri konumundan yararlanarak bazı resmi belgelere ulaştığını belirttiği Aris 

Kalfayan adlı bir Ermeni’nin bu belgelerden derlediği bir çalışmasından alıntılarda 

bulunmuştur. Alboyacıyan, Kalfayan’ın Չօմախլը[Çomahlı] adlı eserinde ayrıca 

Everekli Eczacı Sarkis Torosyan’a ait bazı resmi belgelerin de yer aldığına 

değinmiştir. Söz konusu belgelerin İçişleri bakanı tarafından Kayseri valisine 

gönderilen göç talimatlarını içerdiğini belirten Alboyacıyan, bu belgeleri ve 

Ermenice tercümesini de bu başlığının son kısmına eklemiştir.139   

 

Kullandığı bazı kaynakların orijinalliği konusundaki tartışmalar, 

Alboyacıyan’ın konuyla ilgili düşüncelerinin de sorgulanması gereğini doğurur. 

Alboyacıyan’ın tehcir meselesini incelerken söz konusu belgelerin sahte olup 

olmadığını araştırdığını ya da buna dair herhangi bir bilgisinin olup olmadığını 

bilemiyoruz. Bu da yazarın konu ile ilgili düşüncelerini değerlendirirken dikkate 

alınması gereken önemli bir ayrıntıdır. 

                                                                                                                                                      
http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s= 0&AltYazi=Makaleler+%5C%3E+Genel&Id=231&DilId=2 

adresinde yayınlanmıştır. Yine aynı yıl Ermeni Araştırmaları Dergisi tarafından İngilizce aslından 

çevrilen çalışma, derginin 18. sayısında yer almıştır. Bkz.  

http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=3 (01.12.2013).  
138 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Şinasi Orel, Süreyya Yuca, Ermenilerce Talat Paşa’ya 

Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 1-131. 
139 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1453-1466. 

http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=3
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B.2. Anlatım Tutumu 

 

“Yazarın, <…> işlediği konuya karşı takındığı tavır, yani anlattıklarına karşı 

tutumu, onun anlatım tutumunu gösterir.” 140  Söz konusu tutum; yansız, ironik, 

onaylayıcı, parodistik, eleştirel, nesnel (objektif), vd. olabilir. Bu bilgiler edebiyat 

bilimine aittir ve edebiyat metinlerinde görülür. Bu başlık altında, Arşag 

Alboyacıyan’ın anlattıklarına karşı tutumunu belirlerken, yukarıda verdiğimiz 

bilgileri tarih bilimindeki bilgilerle aynı potada toplayarak kullanmayı planlıyoruz. 

Arşag Alboyacıyan’ın eserleri söz konusu olduğunda, yazarın tarihçi kimliğini ön 

planda tutması ve anlattığı konunun tarihe ait veriler olması nedeniyle okurun 

yazardan beklentisi -mutlak bir şekilde- anlattığı konuya karşı nesnel  (objektif) 

olmasıdır.  

 

Tarihin XIX. yüzyıl itibariyle bir bilim dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte, 

tarih yazıcılığında objektifliğin ne derece mümkün olabileceği konusu da tartışılmaya 

başlanmıştır. Dönemin tarih anlayışına yön veren isimlerinden Leopold von Ranke 

(1795-1886)’nin “… ne geçmişi anlamak, ne de günümüz gözüyle geleceğe yol 

göstermek, sadece ve sadece geçmişte gerçekten nasıl olduğunu göstermek…” 

şeklindeki ifadesi konuya dair önemli bir tespittir. Bu ve benzer fikirler, aynı 

dönemin tarih araştırmaları ve tarihsel bilgi toplama, tasnif ve değerlendirmede 

objektifliğin sağlanabileceği görüşünü destekleyen bir anlayışın hakim olmasına yol 

açmıştır. XX. yüzyıla gelindiğinde ise tarih yazımında bir gereklilik olsa da 

nesnelliğin hiçbir şekilde tam manasıyla sağlanamayacağını savunan bir yaklaşım 

                                                      
140 Gürsel Aytaç, Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Doğu Batı Yayınları, Ankara,  2012, s. 

41. 
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sergilenmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımın bir ifadesi olarak XX. yüzyıl 

tarihçilerinden Robin George Collingwood (1889-1943), gerçek tarihi, düşüncenin 

tarihi olarak tanımlayarak, tarihsel olayların, işleyicisi aracılığıyla şekillendiğine 

vurgu yapmıştır. Tarihçinin tarihe yaklaşımında objektifliğinin ne derece 

sağlanabileceği konusu daima tartışmaya açık olmakla birlikte, bu sürecin niteliğini 

belirleyici unsurlar doğrultusunda konuyla ilgili fikir edinebilmek olanaklı hale 

gelebilmektedir. Fatma Acun, söz konusu unsurlar arasında “geçmişe tarihi verilere 

dolaylı yollardan ulaşılmasını, verilerin dağınık olmasını, tarihçinin seçiciliğini ve 

değer yargıları<nı>” gösterirken, tarihten beklenen objektifliğin de değerlendirme 

biçimi, olgular ve yorumların ayrı ayrı ele alınması ile kısmen mümkün olabileceğini 

savunur.141 

 

Konuyla ilgili olarak E. H. Carr ve J. Fontana, tarih yazıcılığında tarihçiyi 

subjektif olmaya iten sebepler üzerinde dururken şu ifadelere yer vermişlerdir:    

 

“Tarihçi bildiği ya da bilebileceği çok sayıdaki veriler içinden, kendisine göre 

temel önem taşıyan sorunlara ya da görüşlere bir yorum getirebilmek 

bakımından anlamlı olanlarını seçmek zorundadır. Kuşkusuz bu seçme süreci 

tehlikelidir çünkü gerçeğin bozulmasına götürebilir. Olgular içinden belli 

doğrultuda bir seçim yaparak hoşuna gidecek bir yorum oluşturabileceğine 

kuşku yoktur. Bilerek, yan tutmayıp, elinden geldiğince nesnel davranmak 

istediğinde bile geçmişin olgularını anlayıp açıklama yeteneği içinde yaşadığı 

                                                      
141 Fatma Acun, “Tarihte Objektiflik Tartışması”, 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/Tarihte_objektiflik_tartismasi.pdf (25.12.2013) 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/Tarihte_objektiflik_tartismasi.pdf
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topluma ilişkin anlayışından, siyasal ve ideolojik tutumlarından etkilenir. 

Aynı olgu üzerinde görüşlerin çok değişik oluşu bunun kanıtıdır.”142 

 

Özetleyecek olursak, doğru ve esas olan geçmiştir. Ancak bu tek geçmiş, onu 

günümüze aktaran tarihçinin bakış açısına göre farklı anlamlar kazanabilmektedir. 

Tarih yazımında yüzde yüz bir objektiflikten bahsetmek mümkün görünmemekte, 

araştırılmak ve incelenmek amacıyla seçilen konular, tarihçinin nesnel ya da öznel 

tutumu, kullandığı dil ve üslup, referans kaynakları ve önyargılarından ne derece 

sıyrılabildiği gibi belli başlı faktörlere göre şekillenmektedir. 

 

Alboyacıyan, eserini mensubu olduğu Ermeni halkına ve milliyetçiliğine 

adamış bir yazardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi çalışmasını oluştururken bu 

doğrultudaki ifadelerini sıkça kullanmayı gerekli görmüştür. Yani bir bakıma ait 

olduğu Ermeni toplumunun değerlerine önem verdiğini göstermek istemiştir:“ 

Kayseri Ermenileri, İran sınırından Avrupa’ya, Kafkasya’dan Hint Okyanusu’na 

Afrika’nın merkezine değin Osmanlı ordularının denetimsiz olduğu bu dönemde en 

talihsiz olanlardı. (…) Kayserili Türkler çok daha bağnaz ve fanatikti, (…), zavallı 

Ermenilere dillerini kullanmayı bile yasakladılar. Bu zor şartlara rağmen Ermeniler 

varlıklarını şüphesiz büyük kayıplar ve fedakarlıklarla korudular.”143  Yukarıdaki 

çıkarımlardan ve yazarın eserlerinde kullandığı ifadelerden yola çıkacak olursak, 

Alboyacıyan’ın tarih yazarken sergilediği bu tutum ve yaklaşımla subjektif olduğunu 

söyleyebiliriz.  

 

                                                      
142 E. H. Carr & J. Fontana, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, Çev. Özer Ozankaya, İmge 

Kitabevi Yayınları, Ankara, 1992, s. 63-64. 
143 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 654.  
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Ancak yazarın bu konudaki tavrını irdeleyebilmek, konuyla ilgili kesin bir 

hükme varabilmek için bu gerekçe elbette tek başına yeterli değildir. Bunun için, 

yazarın eserini/eserlerini metin analizi yöntemiyle incelemek ve buna ilave olarak 

yazarın toplumla olan ilişkilerini, siyasi eğilimlerini, beklentilerini, kısaca içinde 

yaşadığı toplumla birlikte tüm biyografik verilerini de değerlendirmeye almak 

zorunluluğu vardır.  

 

Alboyacıyan, eserinin başında bilhassa kaynak kullanımında olabildiğince 

çeşitliliği sağlamaya çalışarak adil bir yaklaşımda bulunma çabası gösterdiğini ifade 

etmiştir. Ancak bir önceki başlıkta da belirtildiği gibi, Kayseri’deki siyasi zeminde 

Türk-Ermeni ilişkilerini değerlendirirken yararlandığı kaynakların önemli kısmının 

Ermeni şahıslara ait olması yazarın bu ifadesini destekler nitelikte değildir. Bunun 

yanında dönemin sadece Ermeni gazetelerinden faydalanmış olması da yazarın 

subjektif tavrına örnek olarak gösterilebilinir.  

 

Yine bir başka örnekle somutlandıracak olursak, Alboyacıyan Kayseri’deki 

Ermenilerin de tüm Anadolu’da olduğu gibi imha edildiğini iddia ettiği kısımda Türk 

Hükümeti’nin bunu planlı olarak yaptığını düşünürken, ifadelerine kanıt olarak yine 

özellikle Ermeni şahıslar tarafından kendi çalışmalarında aktarılan ve resmi olduğu 

ifade edilen belgelerden faydalanmış olması da yazarın objektif yaklaşımına gölge 

düşürür niteliktedir. Yazar eserinde sunduğu belgelerin varlığı veya orijinalliği 

üzerinde durmamıştır.  
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Bu veriler ışığında, Osmanlı Hükümeti’nin Ermeni halkına yönelik tutumuyla 

ilgili değerlendirmelerde bulunurken genel itibariyle Ermeni kaynaklarından 

yararlanan Alboyacıyan’ın, yaptığı alıntıları, konuya bakış açısını sorgulamaktan 

ziyade, tehcir esnasında bilhassa görgü tanıklarına ait olduğunu belirttiği kayıtları 

pekiştirmek maksadıyla kullandığı görülmektedir.  

 

Tarih yazıcılığında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da, yazarın 

eserini oluştururken seçtiği sözcüklerdir. Geisler, özellikle “adalet, soykırım, katliam, 

zulüm gibi kelimeleri kullanırken tarihçinin moral yönden bir değer yargısı belirliyor 

olduğunu<n>” altını çizer.144 Bu bağlamda, Alboyacıyan’ın çalışmasında Osmanlı 

Hükümeti’nin Ermenilere yönelik tavrı konusunda sıkça “imha”, “katliam”, “cani”, 

“barbar” gibi sözcüklere yer vermiş olması da yazarın bu konuda subjektif bir değer 

yargısı sergilediği yönünde değerlendirilebilir. 

 

“(…) esasen yönetici hükümetin emrettiği katliam ve sürgünler Kayseri 

Ermenilerini kırarak tüketen bir cehennemde yaşamaya zorlamıştı.145 

<…> 

Kayseri Ermenilerinin büyük kısmının imhasının sorumlusu, tıpkı 1 

milyondan fazla Ermeninin katliamında olduğu gibi Türk Hükümeti’dir. 

Hükümet bunu hem planlamış, hem de bu cehennemi planını 

uygulamıştır.”146 

 

                                                      
144 Geisler, Christian Apolegetics, s. 288’den aktaran Fatma Acun, a.g.m., s. 121-122. 
145 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 630. 
146 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1443. 
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Verilerin ortaya koyduğu sonuç itibariyle, Arşag Alboyacıyan’ın Ermeni asıllı 

olması, Ermeni halkını ilgilendiren konularda çok hassas bir yaklaşım sergilemesine 

yol açmıştır. Nitekim onun bu hassasiyeti, incelemek için seçmiş olduğumuz 

çalışmasında da yoğun bir şekilde hissedilmektedir ve dolayısıyla, bu durumun aynı 

zamanda kendisinin, özellikle Osmanlı-Ermeni ilişkilerine değinirken subjektif bir 

tutum sergilemesine neden olmuştur. 
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III. BÖLÜM: 

ARŞAG ALBOYACIYAN’IN FİKİR HAYATI 

 

Bu bölümde Arşag Alboyacıyan’ın fikir hayatı; Batı hakkındaki görüşleri, 

Ermeni cemaati hakkındaki görüşleri, Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki görüşleri 

ve tehcir algısı çerçevesinde incelenecektir. Bu işlem için metne bağlı analiz yöntemi 

kullanılacaktır. 

 

Edebiyat bilimi alanında kullanılan metne bağlı analiz yöntemi (yazarının 

metin dışı beyanları da dahil olmak üzere) metin dışı ek bilgilere gerek 

duyulmaksızın, metin içinde kalarak ve metni yine metnin kendisine dayanarak 

anlama ve yorumlama yöntemidir. 147  Bu yöntemi seçerken amacımız, Arşag 

Alboyacıyan’ın Batı dünyası, Ermeni cemaati, Osmanlı İmparatorluğu ve Tehcir 

konusundaki görüşlerini nesnel bir tutumla yorumlamak olmuştur. 

 

A.Batı Hakkındaki Görüşleri  

 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru dünyaya gelen Arşag Alboyacıyan’ın yaşamış 

olduğu dönem (1879-1962), Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme hareketlerinin 

süregeldiği, hatta Osmanlı Devleti’nin varlığının resmen son bulduğu, modernitenin 

etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği, dünyada da imparatorlukların 

parçalandığı, yerine birçok ulus devletin kurulduğu, genel konjonktürün de bu 

gelişmelere uygun olarak etnosentrik, ulusçu, mikro milliyetçi söylemlerle siyasi 

                                                      
147 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul, 2003, s. 354. 
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mefkurenin teşekkül ettiği bir sürece denk gelmektedir. Nitekim Osmanlı’nın, bu 

süreçte gerek toplumsal, gerekse siyasi yaşamını yeniden şekillendiren önemli 

gelişmeler yaşanmış ve imparatorluk ile onu oluşturan tüm unsurlar derin bir 

değişime maruz kalmıştır. Bu gelişmelerin temelini oluşturan dinamiklerin başında 

da Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu ile münasebetleri yer almaktadır.  

 

Modernleşme bağlamında Batılı devletlerin etkisini en fazla hissettirdiği alan 

şüphesiz ki Osmanlı Devleti bünyesindeki milletler konusu üzerinedir. Nitekim 

Batı’nın bu milletlerin hakları ile ilgili olarak Osmanlı’ya attırdığı ya da Osmanlı’nın 

da bir süre sonra kendiliğinden atması gereken mecburi adımlar ülkedeki muhtelif 

grupların kaderlerini belirler nitelikte olmuştur. Bu bakımdan kendisi de bir Ermeni 

vatandaşı olan ve o dönemde yaşanan gelişmeleri bizzat takip edebilme imkanı bulan 

Arşag Alboyacıyan’ın Batı hakkındaki görüşlerinin dikkat çekici olacağı 

düşüncesindeyiz.  

 

Yazar Ersal Yavi’nin, Arşag Alboyacoyan’a ait alıntılardan oluşturduğu bir 

çalışmasında 148  yer verdiği ve Alboyacıyan’ın Batı’da yaşanan gelişmelerin 

Osmanlı’daki milletlere nasıl yansıdığı konusundaki şu ifadeleri konuyla ilgili fikir 

vermesi açısından önemlidir: 

 

 “Doğu’daki Hıristiyanlar, Batılı devletlerin her silahlanışında ciddi bir 

rahatsızlığa kapılır, yeni bir Haçlı hareketi olması korkusu ile haklı olarak 

telaşlanırlardı. Çünkü Osmanlılar da bu tür hazırlıklar karşısında kendilerini 

                                                      
148 Ersal Yavi, 1856-1923 Emperyalizm Kıskacında Türkler, Ermeniler, Kürtler, Yazıcı Yayınevi, 

İzmir, Ocak 2001, s. 308-315. 
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Batılıların tehdidi altında görür, Hıristiyanlara karşı baskılarını daha da 

arttırırlardı. Ermenilerin böyle bir cehennem hayatı kaçınılmaz olduğundan 

onlar da tabii durumlarının iyileşmesi için hep dua eder, varlıklarını 

sürdürebilmek için yeni olanakların yaratılmasını isterken, öte yandan maddi 

durumlarının güçlenmesi için çeşitli yollar ve olanaklar ararlardı. Hatta bu 

nedenle belirli bir süre bazı etkin mevkilere gelmeyi başarmış, saraya ve bazı 

yüksek mevkideki devlet memurlarına ödünç para vererek onlardan 

bazılarının yardımını sağlamayı başarmıştır.”149  

 

Alboyacıyan’ın, “Doğu’daki Hıristiyanların yeni bir Haçlı seferi korkusuyla 

telaşlandıkları” ifadesinden yola çıkarak, yaşanan bu endişenin Osmanlı kuruluş 

yıllarından gerilemeye başladığı yıllara kadar olan döneme ait olduğu çıkarımını 

yapıyoruz. Nitekim, bilhassa XVIII. yüzyıldan sonra Osmanlı’nın Batı’daki 

gelişmelere dair düşüncelerindeki değişikliklerin, aynı zamanda bünyesindeki farklı 

milletlerden halklarında da yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Bu dönemde 

gerçekleştirilen reformların etkisi, söz konusu kaçınılmazlığın en belirgin 

göstergeleri arasında yer almaktadır.  

 

Bu gerçeği de değerlendirme gereği duyan Alboyacıyan, Avrupa 

medeniyetinin gelişmeye ve zamanla Osmanlı’yı da etkisi altına almaya 

başlamasıyla, Doğu’da zor şartlar altında yaşadığını düşündüğü Hıristiyan milletlerin 

                                                      
149 Ersal Yavi, a.g.e., s. 308. 
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umutlarını bu sefer de Batı’dan gelecek bir kurtuluş üzerine kurduklarını 

belirtmektedir.150  

 

Alboyacıyan, 1830’dan itibaren özellikle Fransa ve İngiltere’nin, Rusya’nın 

yayılmacı politikasına karşı Osmanlı’yı destekleyerek onu bir takım reformlar 

yapmaya zorladığını ifade etmiştir. Batı’nın bu çabaları sonucu gerçekleştirilen 

reformların, bünyesindeki diğer milletlerde olduğu gibi Ermeni halkının 

beklentilerini (elbette, tüm Ermenilerde yazarın ve Batı’nın beklentileri 

doğrultusunda bir beklentinin olduğu ön yargısından yola çıkarak) karşılamadığına 

değinen yazar, söz konusu toplumların özgürlüklerini elde edememesi sonucu 

Doğu’daki karmaşanın da artarak devam ettiğini belirtmiştir.151 

 

Bu noktada Alboyacıyan’ın, Batılı devletlerin yanı sıra Rusya’nın Osmanlı 

Devleti’nde, bilhassa da Doğu Anadolu’da yaşayan Ermeni halkı ile ilişkileri 

konusundaki değerlendirmeleri de dikkat çekicidir. Konu ile ilgili olarak 

Alboyacıyan,  Batılı devletlerin dayatması olan reformlardan umduğunu bulamayan 

Ermeni halkının, Rusya’nın kendilerine yönelik özgürlük vaatleriyle karşı karşıya 

kaldığını ifade eder. Alboyacıyan’a göre, söz konusu vaatlerin başında İran’da bir 

Ermeni Eyaleti’nin kurulması gelmektedir. Nitekim Batı’nın, Osmanlı millet hakları 

konusundaki genellemelerine karşılık Rusya’nın özellikle Ermeniler üzerinde 

yoğunlaşması onun Ermeni halkı ile daha fazla yakınlaşmasına neden olmuştur. 

Alboyacıyan, bu yakınlığın Rusya’nın isteğiyle bazı Ermenileri savaş halindeki 

Osmanlı’ya karşı cephede yer alma durumuna kadar götürdüğünü belirtmiştir. 

                                                      
150 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 652-653. 
151 Ersal Yavi, a.g.e., s. 310. 
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Bununla birlikte, Rusya söz konusu vaatlerini gerçekleştirmeyerek Ermeni halkını 

büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Alboyacıyan, Ermeni halkının gerek 

reformlar, gerekse Rusya konusunda umudunu yitirmesinin diğer milletler olduğu 

gibi ülke içerisinde ayaklanmaların çıkarılmasına neden olduğunu, ancak bu 

ayaklanmaların söz konusu halkın desteğinin ne ölçüde olduğuna dair kesin bir 

değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ifade etmiştir.152 

 

Bu ifadelerinden anlaşıldığı üzere Arşag Alboyacıyan’ın Osmanlı 

bünyesindeki milletlerin durumları ile ilgili bir değişikliğin gereklilik olduğunu 

savunduğunu söyleyebiliriz. Yine yazar, bir taraftan bu değişikliğin sağlanabilmesi 

için dış müdahalelerin gerekliliğini savunurken, diğer taraftan da Batılı devletlerin ve 

Rusya’nın, imparatorlukta yaşayan milletlerin haklarını koruma gerekçesiyle 

Osmanlı iç işlerine müdahalesinin, alınan sonuçlar bakımından, samimiyetten yoksun 

ve çıkara dayalı olduğunu düşünerek, beklenilenin aksine ülkede bir huzursuzluk ve 

kaos ortamı yarattığına inandığını anlamaktayız. 

 

B. Ermeni Cemaati Hakkındaki Görüşleri 

 

İkinci Bölümde “Eserleri” alt başlığı altında incelediğimiz çalışmalarından 

elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak, Alboyacıyan’ın Ermeni halkını ilgilendiren 

konularla yoğun bir şekilde ilgilendiğini ve bizzat Ermeni halkını konu olarak seçtiği 

sonucunu çıkartıyoruz. Ayrıca eserlerinde kullandığı yazı dilinin genel itibariyle Batı 

Ermenice olması da yazarın hedef kitlesinde yine Ermeni vatandaşlarının 

                                                      
152 Ersal Yavi, a.g.e., s. 311-313. 
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bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, Alboyacıyan’ın Ermeni halkına ve Ermeni 

halkını ilgilendiren konulara karşı duyarlı bir tavır sergilediğini ve çalışmalarını bir 

görev anlayışıyla oluşturduğunun somut belgesidir. 

 

Tarihsel kaynaklara göre, Anadolu’nun farklı bölgelerinde ikamet ettiği 

bilinen Ermeni halkı, tarihi süreç içerisinde farklı devletlerin egemenliği altına girmiş 

ve bulundukları bölgenin sosyal ve siyasi konumundaki değişiklikleri doğrultusunda, 

zaman zaman gerçekleşen otorite boşluğundan da yararlanarak bağımsız bir şekilde, 

kendi yaşam alanını oluşturma girişiminde bulunmuşlardır.153    

 

Alboyacıyan, Osmanlı Devleti’nin daha kuruluş yıllarında başlayan 

münasebetleriyle ilgili olarak, Ermeni halkının imparatorluk sınırlarına dahil 

olduktan sonra uzun süreli bir huzur ve refahından söz edilemeyeceğini belirtmiştir. 

Yazara göre, imparatorluk bünyesindeki Ermeni halkı, Müslüman bir devletin 

himayesinde gayrimüslim olarak yaşamanın bedelini baskı, sömürü, sürgün ve hatta 

ölüm cezasıyla yüzlerce yıl boyunca ödemek zorunda kalmıştır. Bu zor koşullarda 

temel haklarından yoksun bir şekilde hayatını sürdürmek zorunda olan Ermeni halkı 

buna karşın varlıklarını olağanüstü bir sabırla ve fedakarlıkla sürdürebilmiştir.154 

Buna karşın uzun yüzyıllar boyunca yaşandığını ifade ettiği söz konusu 

                                                      
153 Vartan Artinian, a.g.e., s. 17-32. Ekrem Memiş, “Ermenilerin Kökeni ve Geçmişten Günümüze 

Türk-Ermeni İlişkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1 (Ermeni 

Özel Sayısı), Haziran 2005, s. 1-11, 

http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/vii1/ememis.pdf , (26.10.2013). Mehmet 

İnbaşı, “Nüfus ve Ekonomi Yönünden XVI. ve XVII. yüzyıl Kayseri’sinde Ermeniler”, Hoşgörü 

Toplumunda Ermeniler, Yayına Hazırlayanlar: M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan, 

Süleyman Demirci, Cilt:3, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri, Ocak 2007, s. 10-13. 
154 Murat Bürkan Serbest, “Osmanlı’da Ermeni Katolik Kilisesi ve Toplumu”, Hoşgörü Toplumunda 

Ermeniler, Yayına Hazırlayanlar: M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan, Süleyman Demirci, 

Cilt III, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri, Ocak 2007, s. 273-278. 

Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 630-631, 647. 

http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/vii1/ememis.pdf
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olumsuzluklara dair gerçekliği kanıtlanmış belgelerle somut örnekler vermekten 

imtina etmektedir. Ayrıca yazar, Ermenilerin Osmanlı nezdinde “gavur” sıfatıyla 

ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmelerine karşın Osmanlı Devleti’ne olan 

sadakatlerini korudukları görüşündedir: 

 

“Öyle ki, tarihte birçok Ermeni, Osmanlı Devleti’nde önemli başarılar 

göstermiş, hizmetlerde bulunmuşlardır. Örneğin Tomarza’daki Surp 

Asdvadzadzin Manastırı’nın başrahibi Parseh Torosyan, Toros Dağları 

geçidince yuvalanan Avşarların üstünde büyük etki sahibiydi; Türk Hükümeti 

çoğu kez onun sayesinde bu insanlarla sorunlarını halledebilmekteydi.”155 

 

Yazar diğer taraftan, yine aynı Müslüman devletin İslam hukukuna dayalı bir 

yönetim anlayışına sahip olmasının, ülkedeki gayrimüslimler için bir artısı olduğuna 

da değinmiştir. Şöyle ki, hilafet anlayışını benimseyen Osmanlı yönetimi, 

gayrimüslim vatandaşlarının sosyal hayatlarını düzenleme yetkisini de kendi dini 

liderlerine verdiğini ve bu durumun kendilerinin ülke içinde milli güvenliklerini 

koruyabilmeleri adına olumlu bir yansıması olduğunu vurgulamıştır.156 Bu noktada 

Alboyacıyan’ın, hükümetin yönetim anlayışıyla ilgili düşüncelerinde bir çelişkiye 

düştüğü ortadadır. Ancak yazar, Türklerin kilisenin iç işlerine müdahalesinden de 

bahsederek bu çelişkiyi ortadan kaldırma çabasına girer. 

 

Ülkedeki Ermenilerin kısmen de olsa huzur ve refahını sağlama konusunda 

etkili olan tek mercinin kilise olmadığını düşünen Alboyacıyan,  din adamları dışında 

                                                      
155 Ersal Yavi, a.g.e., s.308-309. 
156 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 653. 
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aralarında amiraların da bulunduğu Ermenilerin akıllıca fikirleriyle ya da maddi 

imkanlarıyla, bulundukları çevrenin otoritesini sahiplenerek milli benliklerini 

koruma altına aldıklarını belirtmiş ve Ermeni halkının bu şahıslara minnet 

duymasının gerekliliğini vurgulamıştır.157 Hatta bu hususta devlete yakın duran ve 

varlıklarını sürdürebilmek adına rüşvet, yolsuzluk gibi her yolu mubah gören 

Ermenileri dalkavuklukla ve alçaklıkla itham eden ünlü Ermeni tarihçi Leo (1860-

1932)’yu da adil olmamakla suçlayarak, var olma gayesiyle mücadele veren atalarını 

da şu cümlelerle anmıştır: 

 

“Burasının (Osmanlı İmparatorluğu’nun) ortam olarak ne denli dayanılmaz ve 

katlanılmaz olduğundan bahsetmiştim. Orada hayat tam bir sefaletti ve 

insanlar her gün ölümle burun buruna yaşıyorlardı. Ancak atalarımız bu zalim 

ortamda da bir modus vivandi158 gerçekleştirmeyi, sürdürmeyi ve tahammül 

etmeyi başardılar. Bu, minnetle anılması gereken bir kahramanlıktır…”159 

 

 Alboyacıyan’ın ifadesiyle “küçümsenen gavurlar” dahi olsalar, devlet 

otoritesine yakınlıkları dolayısıyla zaman zaman Türk barbarlıklarına engel olabilen 

söz konusu amiralara XVII. ve XVIII. yüzyıl Türkiye Ermenileri çok şey 

borçludur.160  

 

                                                      
157 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 663. 
158 Farklı kaynaklarda modus vivendi şeklinde yazılan Latince ifade sözcük anlamlarına göre “yaşam 

tarzı” anlamına gelmekte, ancak genel itibariyle uyuşmazlık yaşayan herhangi iki grubun karşılıklı 

olarak geçici bir süreliğine anlaşmış olma halini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bkz. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Modus_vivendi (30.10.2013) . 
159 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 658-659. 
160 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 659. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Modus_vivendi
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Alboyacıyan, Ermeni cemaatini bu huzursuz ortamdan kurtulabilmeleri 

hususunda, artık Batı’nın gerisinde kalan XIX. yüzyıl Osmanlısında Ermeni halkının 

ayrıca dış güçleri de bir kurtuluş umudu olarak gördüklerini belirtmiştir. Bu durum, 

bir anlamda Ermeni halkının dolaylı olarak Osmanlı yönetimine karşı bir beklenti 

içerisine girmesine vesile olmuştur. Bu bağlamda gerçekleştirilen reformlar 

umutlarını yeşertmiş olsa da, yeterli bulunmamış ve bu durum imparatorluk 

içerisinde devletin egemenliği altındaki milletlerin dahil olduğu bir kargaşa ortamı 

yaratmıştır. Bu noktada Alboyacıyan, söz konusu milletler arasında Ermenilerin de 

yer aldığını belirtmekle birlikte esasen Ermeni halkının söz konusu olaylardaki işlevi 

ve payı konusunda kesin ifadeler kullanmanın mümkün olmadığına inanmaktadır:  

 

“… Ancak ülkede yer yer meydana gelen bu hareketlerde halkın isteğinin ve 

payının ölçüsünü kesin olarak saptamak mümkün değildir. Çünkü bunlardan 

bazıları dış telkin ve kışkırtmalara bağlanmakta, bazıları da zayıf kişisel 

girişimler olarak kabul edilmekte, halkın tam desteğine ve rolüne bağlamak 

mümkün olmamaktadır.”161 

 

Yazara göre, Ermeni halkı Osmanlı Hükümeti’nin farklı dönemlerde millet 

hakları konusunda verdiği tüm vaatlerden umutlu olmuş, ancak her defasında bu 

umutları kırılmıştır. Alboyacıyan, söz konusu hayal kırıklığına sebep olan etmenler 

arasında Osmanlı yönetiminin yanı sıra Ermeni siyasi partilerini de eleştirmekten 

geri durmaz. Nitekim Ermeni halkı için son kez umut aşılayan 1908 Osmanlı 

                                                      
161 Ersal Yavi, a.g.e., s. 313. 



91 

 

Anayasası’nın ilan edildiği dönemde İttihatçılarla yakın ilişkiler kuran bu siyasi 

partileri dar görüşlü ve aşırı gösterişçi olmakla suçlamaktadır.162  

 

Kayseri Ermenilerini incelediği eserinde, bu bölgedeki “Ermeni ihtilal<i>”163 

olarak nitelendirdiği Ermeni hareketleriyle ilgili Barseğ Ohanyan’ın fikirlerini 

değerlendiren Alboyacıyan, Ohanyan’ın bugünkü Ermenistan’ın varlığını bu “ihtilal” 

hareketlerine borçlu olduğuna dair ifadelerine katılmadığını belirtmiştir. Bu hususla 

ilgili olarak Alboyacıyan, Ermeni halkının bu faaliyetlerde kanlarını hesapsızca 

savurduklarını ve bu nedenle şiddetli bir şekilde cezalandırıldıklarını düşünmektedir. 

Büyük bir heves ve vatanseverlikle bu hareketlere dahil olan Ermenilerin farkında 

olmadıkları bir sömürüye maruz kaldıklarını ve bunun da hüsran dolu sonuçlar 

getirdiğini ifade eder. Bu sebeple “ihtilal” adı altında yanlış bir siyasete kurban 

edildiğini düşündüğü Ermeni halkına yönelik imha planlarının uygulanmasının, 

bugünkü Ermenistan sınırlarının dar bir alan üzerinde çizilmesine neden olduğuna 

inanmaktadır.164  

 

C. Osmanlı İmparatorluğu Hakkındaki Görüşleri 

 

Arşag Alboyacıyan gözünü, yüzlerce yıllık parlak bir geçmişin ardından 

XVII. yüzyıl sonrası Batı’da yaşanan ihtilal hareketlerinin etkisiyle giderek kan 

kaybeden ve ayakta durabilmek için mücadele veren bir Osmanlı’ya açmıştır. 

                                                      
162 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1432-1433. 
163 Yazar Alboyacıyan, Ermeni hareketlerini Fransız Devrimi ile özdeşleştirerek “Ermeni İhtilali” 

şeklinde nitelendirmiştir. 
164 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1426. 
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Alboyacıyan, doğduğu yıldan itibaren yaklaşık 40 yıllık bir süreyi Osmanlı 

topraklarında geçirmiş olan bir İstanbul Ermenisidir. 

 

Bu bakımdan Alboyacıyan’ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili düşünceleri 

tezimiz için önem arz etmektedir. Kayseri Ermenileri Tarihi adlı eserinin içerisinde 

yer alan “Հայք Օսմանեան Թուրքերու Տիրապետութեան Տակ, 1471-էն մինչեւ 

հիմա, [Hayk Osmanyan Turkeru Tirapetutyan Tak, 1471en minçev hima], Osmanlı 

Türklerinin Boyunduruğunda Ermeniler, 1471’den Günümüze Kadar” 165  başlıklı 

yazısı bize yazarın konuyla ilgili fikirlerini değerlendirebilme olanağını vermektedir. 

 

Alboyacıyan’ın çalışmasında vurguladığı 1471, özellikle İstanbul’un 

fethinden sonra giderek güçlenen Fatih Sultan Mehmet yönetimindeki Osmanlı’nın, 

dönemin Türk beyliklerinden Karamanoğulları’na ait olan ve Orta Anadolu’dan 

Kilikya’ya kadar uzanarak Kayseri ve çevresini de içine alan bölgeyi kendi 

hakimiyetine dahil ettiği tarihtir.166  

 

Yazar bu kısımda, ülkede bulunan Ermenilerin durumunu ve Osmanlı 

yönetiminin bünyesindeki farklı milletlere karşı tutumunu, genel itibariyle bölgedeki 

gayrimüslim halkların konumu üzerinden değerlendirmiştir. Bu bağlamda yazar, 

yararlandığı kaynaklar ışığında, fethettiği yerlerle giderek genişleyen 

imparatorluğun, boyunduruğuna dahil olan gayrimüslim tebaya yönelik tavrında 

                                                      
165 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 630-668. 
166 Yahya Başkan, “Orta Anadolu’da Hakimiyet Mücadelesi (1400-1500)”, İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, İstanbul, 2007,  s. 102-114 (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi). 
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nüfus meselesi, yeniçerilik, vergi uygulaması gibi konuların belirleyici unsurlar 

olduğunu belirtmiştir.  

 

Alboyacıyan’a göre, Osmanlı kuruluş yıllarından itibaren bilhassa ele 

geçirdiği yerlerde ikamet eden gayrimüslimlerin nüfusundan daima endişe duymuş 

ve bu bağlamda çeşitli caydırıcı uygulamalar ile onları Müslümanlaştırma çabası 

içerisinde olmuştur.  Söz konusu uygulamalar arasında ağır vergi talepleri, Yeniçeri 

Ocağı için devşirme usulünün kullanılması, sürgün etme ve hatta ölüm cezaları yer 

almıştır. Buna paralel olarak Hıristiyanlar, yönetim için herhangi bir hak iddia 

etmeksizin köle ve reaya olarak çalışma hayatında yararlanılabilecek kişiler olarak 

görülmüştür. Dolayısıyla, Türkler bir taraftan da gayrimüslimlerin varlığına 

katlanmak durumunda kalmıştır ki bu durum gayrimüslimlerin hayatta 

kalabilmelerine imkan tanımıştır.167  

 

Alboyacıyan’a göre, gayrimüslimlerin huzur içerisinde yaşayabilmelerini 

sağlayan en temel şart İslamiyet’i kabul etmeleri olmuştur. Ayrıca bu durumun, toplu 

ya da bireysel olabildiği gibi çoğunlukla Türklerin baskı, zorlama, iftira ve 

tehditleriyle gerçekleştiğini iddia etmiştir. Bunun yanında, Müslümanların 

gayrimüslimlere oranla daha rahat bir seviyede olduğunu düşünen yazar, bu sebeple 

İslam dinine gönüllü olarak gerçekleşen bağlılıkların varlığından da söz eder. Hatta 

bu sayede, gayrimüslimlere 1839 öncesi yasak olan devlet kadrolarında kendine yer 

bulabilen önemli şahsiyetlere rastlanılmıştır. Yazar, Kayserili ve Ermeni asıllı devlet 

                                                      
167 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 630-631. 
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adamı Halil Paşa (1570-1629) ile Mimar Sinan’ın (1489-1588) bunlar arasında yer 

alan isimlerden yalnızca iki tanesi olduğunu belirtir.168  

 

Diğer taraftan, Anadolu’daki Ermeni halkının, Osmanlı’nın kuruluş 

yıllarından itibaren devlet tarafından periyodik olarak uygulanan iskan politikasına 

alet olmasını da büyük bir talihsizlik olarak gören Alboyacıyan, yaşanan zorunlu 

göçlerin Ermeni sosyal ve kültürel hayatını olumsuz yönde etkilediğini 

belirtmektedir. Örneğin, Kayseri ile ilgili 1300-1438 yılları arasına ait herhangi bir el 

yazmasına rastlanılamamasını bu durumun sonuçları arasında görmektedir.169 

 

Tüm bu baskılara Avrupa’nın müdahale edememesinin sebebini de yükselme 

döneminde olan Osmanlı’nın gücüne bağlayan Alboyacıyan, o dönemde dünyanın 

hiçbir ülkesinde böylesi bir sömürünün var olmadığını ayrıca vurgulayarak, Osmanlı 

yönetiminin gayrimüslimlere yönelik bu tavrını bencilce ve keyfi olarak 

nitelendirmiştir.170 

 

XIX. yüzyıla gelindiğinde ise Alboyacıyan, bu dönemde gerçekleştirilen 

Osmanlı reformlarının zor şartlar altında yaşayan milletlerin hakları için bir umut 

kapısı olduğunu düşünse de, beklenen sonuçlara ulaşılamadığı kanaatindedir:  

 

“… Karanlık dönemde gerçekleştirilen sömürüler, zulüm ve baskılar Avrupa 

medeniyetinin Türkiye’ye geçtiği bu dönemde de sürdü, az çok reayanın 

                                                      
168 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 638-643. 
169 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s.586. 

Not:Ancak erken dönem kaynakları ile ilgili söz konusu durum tüm Osmanlı için geçerlidir. 
170 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 638, s. 648. 
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durumunu düzeltme imkanları düşünüldüyse de bu düşünce, temelli ve köklü 

bir iyileştirmeden yoksundu.”171 

 

Alboyacıyan, söz konusu başarısızlığın sebebini ise, Osmanlı’nın dış baskılar 

sonucunda düzenlediği reformları uygulama konusundaki samimiyetsizliğine ve 

geleneksel yapısının bu düzenlemelere ters düşmesine bağlamıştır. Osmanlı 

yönetiminin bu konudaki tutumunu eleştiren yazarın, düşünceleri şöyledir:   

 

“Fermanlar, emirler, vaatler ve düzenlemeler birbirini izledi ancak köklü 

anlayışlar Türkiye’de değiştirilemez nitelikteydi ve eski ve geleneksel fikirler 

yaşatılıyordu, bu yüzden bu çabalarında asla samimi olamadılar. (…) 

Gerçekten de eğer dikkatlice düşünülürse, XVIII. yüzyılın sonundan XX. 

yüzyılın başlarına kadar Türk iç siyasetinin temeli, bu tek cümlede ifade 

edilmiştir: ‘vaat etmek ve yerine getirmemek’, özellikle de bu vaadin 

Hıristiyanların yaşamına, namus ve şerefine, servetine en hayati istekle bağlı 

olduğu bir zamanda.”172 

 

Alboyacıyan, Türkiye’de yaşayan Hıristiyanlar ve özellikle Ermeni halkının 

refah ve huzurunun bu reformların haklı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu 

belirtmiştir. Dolayısıyla uygulamalardaki samimiyetsizlik ve yetersizlikler sebebiyle 

Osmanlı’ya yönelik her türlü şikayet ve itirazın gerçekleşmesini makul bir sonuç 

olarak değerlendirmiştir.173 

 

                                                      
171 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 656. 
172 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 656-657. 
173 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 657. 



96 

 

Alboyacıyan’a göre reformlar konusu, Osmanlı Hükümeti’nin bünyesindeki 

milletlerin hakları konusundaki isteksizliğine sadece bir örnektir. Çünkü Osmanlı, bu 

tavrını farklı ortamlarda da daima sürdürmüştür. Şubat 1914’te Avrupalı Devletlerle 

yapılan Yenişehir Antlaşması da bu örnekler arasında yer almaktadır. Nitekim 

Doğu’daki 6 ilde ikamet eden Ermeni halkının yönetiminin Avrupalı bir valiye tayin 

edilmesi hususundaki karar, Osmanlı Devleti’nin daha sonra Büyük Savaş’a dahil 

olması gerekçesiyle geçerliliğini kaybetmiş ve Ermeni halkı bir kez daha umudunu 

yitirmiştir. Bu düşünceler ışığında Alboyacıyan, Ermeni halkının, Babıali tarafından 

sürekli olarak vaatler aldığını, fakat her defasında hayal kırıklığına uğratıldığını ifade 

eder. Bu durumun gerekçesini ise Babıali’nin vaatlerini daima Ermeni halkının, dış 

güçlerin Osmanlı aleyhindeki hedeflerine alet olabilmeleri endişesiyle vermesine ve 

bir anlamda bu halk üzerinde bir oyalama politikası gütmesine bağlamaktadır.174  

 

Alboyacıyan, Babıali yönetimini Ermeni halkının sadakatinden şüphe etmeye 

götüren sebeplerin XVIII. yüzyıldan sonra başladığını belirtir. Yazara göre, dış 

güçlerin imparatorluk bünyesindeki milletlerin hakları üzerinden sürekli Osmanlı’ya 

yüklenmesiyle beraber bir kısım Ermeni’nin imparatorluk sınırlarına yakın bir 

bölgede, bir Ermeni krallığı kurabilmek gayesiyle Osmanlı’ya karşı Rus ordularına 

yardım etmesi Babıali’nin dikkatinden kaçmayan gelişmelerdir ve söz konusu 

sebepler arasındadır.175   

 

Dış güçlerin müdahalesini istemeyen Babıali’nin iki seçeneği bulunduğunu 

ifade eden Alboyacıyan, bunlardan ilkinin Osmanlı’nın verdiği vaatleri yerine 

                                                      
174 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 629, 1429. 
175 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s.1427-1428. 
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getirerek devletin egemenliği altında yaşayan milletleri ve dışarıyı memnun etmek, 

diğerinin ise dış müdahalelerin verdiği rahatsızlığı bahane ederek bu halklardan 

kurtulmak olduğunu belirtmiştir. Alboyacıyan’a göre, Osmanlı yönetimi tercihini 

ikinci şıktan yana kullanmış ve varlığından sürekli endişe duyduğu Ermeni halkını 

büyük bir sürgüne tabii tutarak bu meseleyi kökten halletmek amacında olmuştur.176  

 

D. Tehcir Algısı 

 

Tehcir Kanunu, Mayıs 1915’te savaş halinde bulunan Osmanlı Hükümeti’nin,  

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen Ermeni olayları dolayısıyla ülkenin 

bazı kesimlerinde ikamet eden Ermeni halkının farklı bölgelere dağıtılmasını 

öngören zorunlu sevk ve iskanına dair aldığı karardır. Konuyla ilgili yapılmış 

araştırmalara göre geçici bir süre için geçerli olan yasanın, özellikle Anadolu’nun 

belli bölgelerinde yaşayan ve diğer bölgelerde Osmanlı aleyhine yapılan zararlı 

faaliyetlere karışan Ermenileri kapsadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, göçe tabi 

tutulan Ermenilerin geride bıraktığı mallar, sahipleri tarafından daha sonra tekrar 

teslim alınabilmesi için muhafaza edilmek üzere hükümet tarafından bir komisyon 

kurularak kayıt altına alınmıştır. Diğer taraftan İttihat ve Terakki yönetiminin, göçe 

tabi tutulanların göç yolculuğu süresince ve yerleştirilecekleri bölgelerde güvenliği 

ve yaşamaya uygun koşulları sağlamak amacıyla yönetmelikler yayınladığı 

bilinmektedir.177  

 

                                                      
176 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1427-1466. 
177 Kemal Çiçek, “Türk-Ermeni İlişkileri ve Tehcir”, Ermeni Soykırımı İddiaları, Derleyen:Mustafa 

Çalık, Cedit Neşriyat, Mart 2008, Ankara, s. 135-178.  Yusuf Halaçoğlu, Facts On The Relocation of 

Armenians, 1914-1918, Turkish Historical Society Printing House, Ankara, 2002, s. 67-111. 



98 

 

Arşag Alboyacıyan, Tehcir Kanunu’nun uygulandığı dönemi Osmanlı 

sınırları içerisinde geçirmiştir. Konuyla ilgili değerlendirmelerine baktığımızda, 

Alboyacıyan’ın kendisinin ve ailesinin bu kanundan muaf tutulup tutulmadığına dair 

herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte incelediğimiz kaynaklara göre, 

yazarın 1922 yılına kadar Osmanlı sınırları içerisinde bulunmuş olması ve hakkında 

bir mahkeme kararı olduğuna dair herhangi bir ifadesine rastlanılmamış olması bize 

yazarın bu yasadan etkilenmediği fikrini vermektedir.   

 

Alboyacıyan’a göre, Osmanlı Devleti, gayrimüslim halkları kendi varlığı için 

daima tehlikeli bulmuştur ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da yaşayan 

Ermenilere yönelik alınan Tehcir Kanunu da bir ilk değildir, daha önce de çeşitli 

yollarla Ermenilere yönelik tehcirler uygulanmıştır; Osmanlı Devleti tehciri 

katliamlarını resmileştirerek sürdürme ve endişelerine son verme yöntemi olarak 

kullanmıştır. Yazar,“Merkez hükümet, böylece bulduğu her fırsatta olağanüstü 

önlemlerle gayrimüslimleri yok ederek nüfus sorununu çözmeye çalışmıştır. Osmanlı 

Devleti yöneticileri aynı zamanda yok etme planını yavaş yavaş ve kısım kısım 

uygulamak için yasal imkanlar tasarlamış ve uygulamaya koymuştur.” 178 

demektedir. Ancak hiçbir kanıta dayanmayan ve subjektif olan bu ifadeler iddiadan 

öteye geçmemektedir. Ve yazarın özellikle Ermenilere yönelik olarak 

sürdürüldüğünü ifade ettiği politikaların geçmişi 1890 yılından öteye gitmemektedir. 

 

Alboyacıyan ayrıca, hükümeti, yukarıda belirttiği yok etme planının 

uygulanması aşamasında kamuoyunun desteğini alabilmek maksadıyla ülkede 

                                                      
178 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 633. 
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Ermeni isyanlarının gerçekleşmesi hususunda istekli olmakla suçlar. Bunun yanında 

tehcir kararına gidilen yolda Türk halkının rolüne de değinerek gerek tehcir 

öncesinde, gerekse tehcir sırasında iki halk arasında yaşanan üzücü olayların baş 

sorumlusu olarak Osmanlı Hükümeti’ni göstermektedir. Çünkü hükümet bu hususta 

daima kendisine itaatkar bir Türk halkının varlığından haberdar olarak her türlü 

kışkırtma ile onların desteğini sağlayabilmiştir. Ancak yazar, Türk halkının Ermeni 

halkına karşı duyduğu nefretin, milli duygularının ifadesi olmadığını ve hiçbir zaman 

süreklilik arz etmediğini düşünmektedir. Mart 1914’te gerçekleşen seçimlerde 

Garabet Tomayan’ın Türk halkının da oylarını alarak mebus seçilmesini bu 

düşüncesinin sebepleri arasında gösterir.179  

 

Bununla birlikte yazara göre halkın bu itaatkar tavrının kırıldığı farklı 

noktalar da yok değildir. Nitekim Tehcir Kanunu çıktıktan sonra bazı yerel otoriteler 

bu hükümleri uygulamama kararı alabilmiştir. Kütahya valisi Faik Ali Bey ve 

Binbaşı Mehmet Rıfat aldıkları kararlarda bölgedeki Türk halkının desteğini alarak 

başarılı olabilmişlerse de bu kararlar merkezi yönetimin müdahalesi nedeniyle 

çoğunlukla geçerli olmamıştır.180  

 

Alboyacıyan, Tehcir Yasası’nın, Osmanlı Ermenilerinin sonunu hazırlayan ve 

hükümet tarafından planlı bir şekilde hayata geçirilen bir uygulama olduğunu 

savunurken, hükümetin bu uygulamayı meşru kılmak ve resmileştirebilmek için 

gerekçe olarak yurt içinde ve yurt dışında Ermenilerin gerçekleştirdiği ve milli 

birliğe zarar veren faaliyetlerini gerekçe gösterdiğini belirtmiştir. Ona göre hükümet, 
                                                      
179 Arşag Alboyacıyan, a.g.e., s. 1435. 
180 Arşag Alboyacıyan, Յուշամատեան Կուտինահայերու [Huşamatyan Kutinahayeru] (Kütahya 
Ermenileri Anı Kitabı), Tonikyan Mat., Beyrut, 1961, s. 93. 
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kendi varlığına bir tehdit olarak gördüğü bu faaliyetleri, Ermeni sorununu kökten 

halledebilmek için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Konuyla ilgili şu ifadeleri, 

yazarın tehcir algısını anlayabilmek açısından oldukça nettir: 

 

“(...) Dolayısıyla İttihat, planlanan şeyi gerçekleştirdi. Ermeni milletini yok 

etme ve Ermeni sorununu kökten halletme kararı aldı. Bunun sinyalini de 11-

24 Nisan 1914’te hemen hemen ülkenin her tarafında gerçekleştirilen 

tutuklamalarla vermiş oldu. (…) Artık örtüyü yırtmıştı. Ermeni milleti yasa 

dışı ilan edilmiş ve imhası kararlaştırılmıştı. Türk yönetimi artık Ermeni 

genel katliamını 27 Mayıs 1915’te sadece “şüpheli” olan şehirlerde ve 

köylerde herhangi bir koruma ya da yargılama olmaksızın nüfusun tümünün 

nakledilmesi için askere tam yetki verdiği bir yasayla duyurarak uyguladı.”181  

 

Sonuç olarak Tehcir Yasası’nın uygulandığı yıllara bizzat şahit olan yazarın 

görüşlerinin, kullandığı sınırlı ve taraflı kaynaklar doğrultusunda şekillendiği 

görülmektedir. Diğer taraftan, yazarın kaynakların tercih ve kullanımında seçici ve 

yanlı bir tavır sergilemesi ve milliyetçi duygularını ön plana çıkarması açıkça 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                      
181 Arşag Alboyacıyan, 1937, s. 1446-1447. 



101 

 

SONUÇ 

 

“Ermeni Asıllı Bir Osmanlı Aydını: Arşag Alboyacıyan’ın Hayatı ve 

Eserleri” başlıklı bu yüksek lisans tezinde, Arşag Alboyacıyan’ın Osmanlı 

topraklarında bulunduğu döneme ait yaşamı, yazın ve fikir hayatı araştırılmış,  

ulaşılan verilerin analizi sonucunda elde edilen sonuçlar sistematik bir şekilde 

sunulmuştur.  

 

Bu tez çalışmasının özgünlüğünü vurgulayan en önemli özelliklerden birisi, 

Arşag Alboyacıyan üzerine Türk akademik dünyasında yapılan ilk çalışma olmasıdır.  

 

Tezimizde öncelikle imparatorluğun söz konusu dönemde nasıl bir süreçten 

geçtiğine değinilmiş ve bilhassa Osmanlı bünyesindeki milletlerle birlikte 

Ermenilerin durumu genel itibariyle değerlendirilmiştir. Bu bölümde yapılan 

analizler sonucunda XIX. yüzyılda modernleşme sürecine giren Osmanlı Devleti’nin 

geleneksel millet politikasını revize etmek eğilimi içerisinde olduğu ve yeni 

politikalar üretebilmek için çaba sarf ettiği tespit edilmiştir. Yine bu bölümde, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. yüzyılda kurulan Ermeni örgütlerini ve bu 

örgütlerin faaliyetlerini kontrol edemediği tespit edilmiştir. 

 

İkinci bölümde tezimizin ilgi alanında Alboyacıyan’ın hayatı ve yapmış 

olduğu çalışmalar vardı. Bu bölümde yazarın dikkate değer çalışmalarından biri olan 

Kayseri Ermenileri Tarihi adlı eseri de münferit olarak incelenmiş ve yazarın tarihçi 

kimliği tartışmaya açılmıştır. Bu tartışma çerçevesinde tarih ve tarih yazıcılığının 
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tanımı gündeme getirilmiştir. Söz konusu tanımlar doğrultusunda, çeşitli kaynaklarda 

tarihçi olarak anılan Arşag Alboyacıyan’ı, tarihçi olmaktan çok araştırmacı olarak 

tanımlamanın daha doğru olduğu kanaati ağırlık kazanmıştır. Bu kanaatin 

oluşmasında yazarın anlattığı konuya karşı sergilediği tutum, kaynak seçimi ve 

kaynak kullanımında uyguladığı yöntem etkili olmuştur. Kayseri Ermenileri Tarihi 

adlı eserinin analizini yaptığımız alt başlıkta Alboyacıyan’ın, XIX. yüzyılda Osmanlı 

Devleti bünyesinde yaşayan Ermenilerin durumunu anlatmak için yararlandığı 

kaynakların bazılarında (Andonyan’ın Talat Pasha Telegrams olarak da bilinen eseri 

örneğinde olduğu gibi) kullanılan ve referans alınan belgelerin orijinalliğiyle ilgili 

tartışmaların yoğun olması ve söz konusu belgelerin gerçekliğinin bugüne kadar 

kanıtlanamamış olması da bu tespitimizi güçlendirmiştir.   

 

Üçüncü bölümde Arşag Alboyacıyan’ın fikir hayatı, Batı dünyası, Ermeni 

cemaati, Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki görüşleri ve tehcir algısı çerçevesinde 

irdelenerek değerlendirilmiştir. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda, Arşag 

Alboyacıyan’ın Ermeni halkını ilgilendiren konularda son derece hassas bir tutum 

sergilediği görülmüştür. Bu tutum, Türk-Ermeni ilişkilerini değerlendirirken yazarın 

nesnellikten (objektiflikten) uzaklaşmasına neden olmuştur. 

 

Sonuç olarak, Arşag Alboyacıyan’ın biyografisiyle ilgili ulaştığımız bilgiler, 

eserlerinin genel karakteri üzerine yaptığımız araştırmalar ve büyük hacimli 

eserlerinden biri olan Kayseri Ermenileri Tarihi’ni inceleyerek elde ettiğimiz veriler 

yardımıyla yaptığımız çıkarım şu oldu: Anadolu topraklarında yaşayan Ermeni halkı 

adına konuşan ve kendini gelecek nesillere bellek aktarımı yapmak için adamış bir 
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Osmanlı aydını, üzerinde yaşadığı coğrafya için beslediği hayalleri, özlemleri, 

yalnızca Ermeni halkından değil, vatandaşlık kimliğini taşıdığı devletten de 

beklentilerini ve aidiyet duygusunu okurlarına aktarırken, Osmanlı İmparatorluğu 

dönemini de içine alan geniş bir zaman diliminde gizli kalmış ama kamuoyu 

tarafından bilinmesi gereken bilgilerin gün ışığına çıkmasına yardım etmiştir.  
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ÖZET 

 

“Ermeni Asıllı Bir Osmanlı Aydını: Arşag Alboyacıyan’ın Hayatı ve 

Eserleri” başlıklı bu yüksek lisans tezi üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

Arşag Alboyacıyan’ın yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti’nin genel durumu 

hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 

Tezimizin ikinci bölümünde Arşag Alboyacıyan’ın hayatı ve çalışmaları ile 

ilgili veriler aktarılarak, Ermenice yayınlanmış olan Kayseri Ermenileri Tarihi adlı 

eseri analiz edilerek yazarın ayrıca tarihçi kimliğine atıflarda bulunulmuştur. 

 

Üçüncü ve son bölümün konusu ise Arşag Alboyacıyan’ın fikir hayatı üzerine 

olmuştur. Bu bölümde Alboyacıyan’ın Batı, Ermeni cemaati, Osmanlı Devleti ve 

Tehcir konusundaki düşünceleri yine yazarın kendi eserlerinden edinilen veriler 

ışığında aktarılmaya çalışılmıştır. 

 

Bu veriler bize aynı zamanda yazarın Osmanlı Devleti vatandaşı olarak 

kendisini esasen hangi etnik kimliğe ait olarak gördüğü konusunda da fikir edinme 

olanağı vermiştir.  
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ABSTRACT 

 

This master education thesis titled as “An Armenian Origin of Ottoman 

Entellectual: The Life of Arshag Alboyadjian and His Works ” is composed of three 

main parts. In the first part, the general situation of the Ottoman Empire  has been 

evaluated by taking into account the Arshag Alboyadjian’s life period in this country. 

 

In the second part of our thesis,  there has been relayed information about life 

and works of Arshag Alboyadjian and then, by analising his work The History of 

Armenians in Kayseri published in Armenian language, also his historian identity has 

been refered to. 

 

The topic of the third and last part is about the Arshag Alboyadjian’s 

intellectuel life. In this part, it has been aimed to convey the Alboyadjian’s opinion 

about West, Armenian community, Ottoman Empire and relocation by considering of 

informations gained from his works. 

 

These informations, at the same time, have enabled us that as of Ottoman 

Empire citizen, to which ethnic identity the author feels himself belong primarily.  
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