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Öz 

Osmanl Devleti nde ya ayan Ermeniler, XIX. yüzy l n ikinci yar s nda, hiçbir 
bölgesinde ço unlukta olmad klar Anadolu topraklar nda ba ms z bir Ermeni devleti 
kurmak için isyanlar ç karm lard r. syanlar n bast r lmas konusunda ya anan en büyük 
sorun, askeri birliklerin zaman nda bölgeye ula amamas

 

olmu tur. Özellikle Do u Anado-
lu nun co rafi yap s n n ula ma elveri li olmamas nedeniyle Ermenilerin ç kard klar 
isyanlara müdahale etmek zaman alm t r. Bu ise isyanlar n büyümesine ve Ermenilerin 
bekledikleri yabanc devletlerin müdahalesine neden olmu tur. Bu sebeple, Anadolu da 
Ermeniler taraf ndan isyan ç kart lmas muhtemel bölgelere askeri birlikler yerle tirilmi tir. 
Böylelikle ayr ayr kuvvetlerin gerekti inde birbirlerine h zl bir ekilde yard ma gitmesi 
ve bir bölgede ç kan olaylara k sa zamanda müdahale edilip olaylar n büyümeden bast r la-
bilmesi sa lanm t r.   

Anahtar Kelimeler: Ermeniler, Berlin Antla mas , askeri tedbirler, Anadolu vila-
yetleri, jandarma.   

MILITARY MEASURES TAKEN BY OTTOMAN EMPIRE FOR ARMENIAN   
REVOLTS IN ANATOLIA AT THE END OF XIX. CENTURY 

Abstract 

Armenians living under the rule of Ottoman Empire have revolted at the second 
half of XIX. century to found an independent Armenian state in Anatolian lands, where 
they were never have been a majority in history. The most important problem in crushing 
the rebellion was the failing of transporting military units to the region in time. Especially, 
impassable geographic structure of Eastern Anatolia prevented timely military interventions 
to the revolts. This caused the revolts to grow and gave time to interventions of foreign 
countries, which were expected by the Armenian rebels. For this reason, military units were 
placed in Anatolia on possible regions for revolt. Thus, separate forces were able to help 
each other quickly in case of a revolt and crushed revolts before they got out of control. 

Key Words: Armenians, Berlin Congress, military precautions, Anatolian cities, 
gendarmes.    
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1. Giri : 

Osmanl idaresinde çok rahat bir hayat ya am olan Ermeniler, di er az n-
l k milletler gibi kendi dillerini, dinlerini ve kültürlerini muhafaza ederek ticari ve 
zirai faaliyetlerini serbestçe yürütmü ler; devlet kademelerinde önemli mevkiler 
elde etmi lerdir.1 19. yüzy l n son çeyre ine kadar Osmanl Devleti nde bir Erme-
ni sorunu olmad gibi, Ermeni tebaan n da Osmanl idarecileriyle halledemedik-
leri bir meselesi olmam t r.2 

Ancak Osmanl Devleti nde artan ayr l kç hareketler, Avrupal devletlerin 
müdahaleleri ve Ermeni kilisesinin çal malar gibi nedenlerle ba ms zl k fikirleri 
Ermeniler aras nda geç de olsa yay lmaya ba lam t r. 1877-1878 Osmanl -Rus 
Sava sonunda imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antla malar , Türk-Ermeni ili ki-
leri tarihinde bir dönüm noktas olmu tur. 13 Temmuz 1878 günü imzalanan Berlin 
Bar Antla mas nda Osmanl Ermenileriyle ilgili u özel madde yer alm t r: 

Madde 61 

 

Bab âli, Ermenilerin ya ad eyaletlerde yerel ihtiyaçlar n gerektir-
di i reformlar geciktirmeden yapmay ve Çerkez ve Kürtlere kar Ermenilerin 
huzur ve güvenli ini sa lamay taahhüt eder. Bu hususta al nacak önlemleri (bü-
yük) devletlere bildirecektir ve devletler de al nan önlemlerin uygulanmas n gözet-
leyeceklerdir. 3 

Antla man n bu maddesinin, içerdi i anlam ve mahiyet itibariyle, Ermeni-
lerin yarar na oldu u aç kt r. Fakat Ermeniler öncelikle ba ms zl k, olmazsa muh-
tariyet istediklerinden, Berlin de slahat formülü üzerinde mutabakata var lmas n-
dan memnun olmam lard r.4 Berlin Antla mas sonras

 

Ermeniler, ba ms zl klar -
n n yabanc devletlere dilekçeler, muht ralar vermekle gerçekle meyece ine, 
özerklik veya ba ms zl k için silaha sar lmalar

 

gerekti ine inanmaya ba lam lar-
d r.5 Ermenileri temsilen kat ld Berlin Konferans nda, Ermeni ba ms zl veya 
hiç olmazsa Lübnan benzeri muhtariyet elde edece ini uman eski Patrik M g rdiç 
H rimyan, Romen, S rp, Karada , Yunan ve Bulgarlar n isteklerini isyan edip kan 
dökerek elde ettiklerini, Ermenilerin de bu yola sapmalar gerekti ini u sözlerle 
aç a vurmaktan çekinmemi tir: Berlin de ölü can için ke kek da t l yormu . 
Beni de Ermenilere dü en pay al p getirmem için gönderdiniz. Ben de kab m ala-
rak ko tum. Gördüm ki S rplar, Karada l lar, Bulgarlar, Romenler, Yunanl lar 
yanlar nda as l demir kepçelerle kaplar n doldurdular. Siz ise bana demir kepçe 
yerine ka t verdiniz. O ka t parças n s cak ke keke ne kadar soktu isem ka t da 
o kadar sland . Nihayet dü tü; da ld . Ben de bo döndüm. Evvelden birkaç 

                                                

 

1  Bilal Ery lmaz, Osmanl Devleti nde Gayrimüslim Teb an n Yönetimi, stanbul 1990, s. 183. Ayr -
ca Osmanl Devleti nde önemli görevler alan Ermeniler hakk nda geni bilgi için bkz. Rahip G. 
Çarkc yan, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, stanbul 2006. 

2  Mim Kemal Öke, Yüzy l n Kan Davas Ermeni Sorunu, alt nc bask , stanbul, s. 114. 
3  Nihat Erim, Devletleraras Hukuku ve Siyasi Tarihi Metinleri, C. I, Ankara 1953, s. 423. 
4  Ramazan Çal k, Alman Kaynaklar na Göre II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olaylar , Ankara 

2000, s. 86-87. 
5  Bilal N. im ir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Ankara 2005, s. 59. 
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Zeytunlu isyanc götürmeyi unuttum. Onlar n kepçeleri vard . Kab n alt ndan kena-
r ndan bir eyler kopar rlard . 6    

2.  htilalci Ermeni Komiteleri ve XIX. Yüzy l n Sonlar nda Ermeni-
lerin Ç kard klar

 

syanlar  

Berlin Konferans ndan sonra, yabanc devletlerin Ermenilerin lehinde yap-
t klar

 

müdahalelerin fazla kuvvetli ve srarl olmad n , bunun da o s ralarda Os-
manl Devleti nde göze batacak ve Avrupa kamuoyunu harekete geçirecek mahi-
yette Ermeni olaylar n n olmay ndan kaynakland n 7 dü ünen Ermeniler, bunu 
sa lamak için ihtilalci cemiyetler kurmu lard r.8 Terör, ihtilal ve isyan ç karmak 
için faaliyetlere ba layacak olan bu Ermeni cemiyetlerinin en önemlileri 1887 de 
sviçre de kurulan H nçak ve 1890 da Kafkasya da kurulan Ta nak Komiteleri dir.9 

H nçak ve Ta nak Komiteleri nin ortak amaçlar ise öyledir: 

 

Osmanl topraklar na girerek, kendileri için tehlikeli sayd klar hükümete 
ba l ve hükümete yard m eden her Türk ve Ermeni yi fark gözetmeden 
yok etmek, 

 

Terör ve katliam yapacak eylem (gerilla) gruplar kurmak,  

 

Böylece, büyük devletlerin müdahalesini sa lamak ve Müslümanlar n ko-
vulacaklar veya öldürülecekleri alt Anadolu vilayetinde ba ms z, sosya-
list bir Ermeni cumhuriyetini gerçekle tirmek.10  

Osmanl Devleti topraklar içerisinde ço unlukta bulunduklar bir bölge 
olmay 11 Ermenilerin terör yöntemini benimsemelerinde etkili olmu tur. Ermeni-
lerin yo un olarak ya ad klar

 

yerlerde bile Müslümanlar genel nüfusun yüzde 
87 sini olu turmu lard r. Bu yüzden, Ermeni egemenli ine dayal bir devlet kur-
man n çok güç oldu unu dü ünen Ermeni komiteleri terör eylemlerini gerekli gör-
mü lerdir. Onlara göre, bireysel terör eylemleri ve toplu katliamlar, bölgede ikamet 
eden Müslümanlar kaç rtabilecek en etkili yoldu. Ayn Rumeli den göçlerde oldu-

u gibi Müslümanlar evlerini b rakacaklar; göçe zorlanmayanlar ise komiteciler 
taraf ndan soyk r ma tabi tutulacak ve yöre bir süre sonra tamam yla Ermenilere 
kalacakt .12   

Terör ise silahlanmakla uygulamaya konulacak bir yöntem idi. Bu nedenle 
Ermeni komiteleri bu yolda programlar haz rlam lar ve illegal olarak silah tedariki 

                                                

  

6  Mehmed Hocao lu, Ar iv Vesikalar yla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, stanbul 1976, s. 
114-115.  

7  Enver Ziya Karal, Osmanl Tarihi, C. VIII, Ankara 1988, s. 135.   
8  Cevdet Küçük, Osmanl Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Ç k 1878-1897, stanbul 

1986, s. 100.  
9  Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, stanbul 1987, s. 426-457. 

10  Erdal lter, Türkiye de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri (1890-1923), stanbul 1995, 
s. 28. 

11  Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005, s. 138. 
12  Öke, a.g.e., s. 126. 
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ile imalat na ba lam lard r.13 1890 dan itibaren çe itli yollarla sistemli bir ekilde 
Do u Anadolu ya yurtd ndan silah akmaya ba lam t r. Silah ve cephaneler, Çar-
l k Rusya, Avusturya, Belçika, Almanya, sviçre ve ran gibi muhtelif ülkelerden 
gönderilmi tir. Ermeni kiliselerinde, okullar nda, yabanc bankalarda ve ah slar n 
evlerinde saklanm t r.14 Daha sonra buralardan köylere kadar gönderilerek komite-
ler silahland r lm t r. Baz cephane ve özellikle bombalar uzmanlarca yerlerinde 
yap lm t r. lçe ve köylere bomba uzmanlar yerle tirilmi tir. Onlar da evlerinde 
bombalar kolayl kla yapm lard r.15 

Bu ekilde örgütlenen ve silahlanan Ermeniler taraf ndan 1890-1895 y llar 
aras nda, Erzurum, Kumkap , Merzifon, Kayseri, Yozgat, Sason, Zeytun ve Trab-
zon ba ta olmak üzere birçok yerde isyanlar ç kar lm t r. Komitelerin 1895 y l 
içerisinde ç kard klar ayaklanmalar kronolojik s ras yla u ekildedir: Divri i (29 
Eylül), Trabzon (2 Ekim), E in (6 Ekim), Develi (7 Ekim), Akhisar (9 Ekim), Er-
zincan (21 Ekim), Gümü hane (25 Ekim), Bitlis (25 Ekim), Bayburt (26 Ekim), 
Mara

 

(27 Ekim), Urfa (29 Ekim), Erzurum (30 Ekim), Diyarbak r (2 Kas m), Si-
verek (2 Kas m), Malatya (4 Kas m), Harput (7 Kas m), Arapkir (9 Kas m), Sivas 
(15 Kas m), Merzifon (15 Kas m), Antep (16 Kas m), Mu

 

(22 Kas m), Kayseri (3 
Aral k), Yozgat (3 Aral k).16  

3.  Ermeni syanlar na Kar Osmanl Devleti nin Ald Askeri        
Tedbirler 

Yukar da görüldü ü gibi Ermeniler, Anadolu nun hemen her taraf nda is-
yanlar ç karm lard r. Bulunduklar yerlerde ve yak nlar nda yeterince askeri birlik-
lerin bulunmay Ermenilerin i lerini kolayla t rm t r. Özellikle Do u Anado-
lu nun co rafi yap s n n ula ma elveri li olmamas nedeniyle Ermenilerin ç kar-
d klar isyanlara müdahale etmek zaman alm t r. Bu ise isyanlar n büyümesine ve 
Ermenilerin bekledikleri yabanc devletlerin müdahalesine neden olmu tur.  

Gerçi 1890 tarihinden itibaren Do u Anadolu da bulunan a iretlerden 
Hamidiye alaylar kurulmaya ba lam t r. Bu ekilde Ermeni çeteleri kar s nda 
savunmas z kalan Müslüman halk n korunmas sa lanmaya çal lm t r. 4. Or-
du ya ba l olarak kurulan bu alaylar gerçekten Ermenilerin emellerine ula mama-
s nda çok önemli hizmetlerde bulunmu lard r. Ancak 1897 y l na kadar bu alayla-
r n intizam ve itaati tam olarak sa lanamam t r. Hamidiye alaylar ile ilgili olarak 
gösterilen gayretlere ve ortaya konan kanunnamelere ra men istenilen sonuç tam 
olarak elde edilememi tir.17     

                                                

 

13  Türkaya Ataöv, Ermeni Terörizminde Silah Sa lanmas : Osmanl Belgelerine Dayal Gerçekler , 
Uluslararas Terörizm ve Uyu turucu Madde Kaçakç l , Ankara 1984, s. 166-168. 

14  A.g.m., s. 169-170. 
15  Hasan Kundakç , Emperyalizmin Ma as Ermeniler, stanbul 2006, s. 69. 
16  Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas , stanbul 2005, s. 224. 
17  Hamidiye Alaylar hakk nda geni bilgi için bkz. Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid Devri 

Do u Anadolu Politikas , Ankara 1987, s. 21-66. 
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Zaman nda müdahale edilemeyen isyanlara örnek olarak, 1895 y l nda 

Zeytun18 Ermenilerinin ç kard klar isyan gösterebiliriz. syan bast rmak için Fe-
rik Mustafa Remzi Pa a görevlendirilmi tir.19 O zaman, Mara ta bulunan 8 tabur 
isyan n bast r lmas için yeterli görülmemi tir. syan bast rmak için haz rlanan 
taburlar n toplanmas ve bölgeye ula mas n n gecikmesi nedeniyle Mustafa Remzi 
Pa a n n komutas ndaki taburlar k rk günden fazla Mara ta beklemi lerdir.20 Bu 
ise isyan n geni lemesine ve Ermenilerin bekledikleri yabanc devletlerin müdaha-
lesine neden olmu tur.21 Sonuçta, Zeytunlu Ermeniler Osmanl Devleti ne istedik-
leri artlar tasdik ettirmi ler ve sava an bir devlet gibi anla ma yapmaya Osmanl 
Devleti ni mecbur b rakm lard r.22 

1895 y l nda Ermenilerin Anadolu da ç kard klar kar kl klar n sona er-
mesinin ard ndan, Ermeni isyanlar na kar silah alt na al nm

 

redif taburlar n n bir 
k sm terhis edilmi tir. 3.071 mevcutlu Hassa Ordusu ndan 1.621 asker, 9.240 
mevcutlu Üçüncü Ordu dan 6.781 asker, 12.379 mevcutlu Dördüncü Ordu dan 
3.931 asker, 27.724 mevcutlu Be inci Ordu dan 18.397 asker terhis edilmi tir.23 

Terhisler esnas nda Osmanl memleketlerinde asayi in temini için Erkan- Harbiye-
i Umumiye Dairesi yle maiyetindeki Erkan- Harbiye Dairesi taraf ndan nizamiye 
askeriyle ihtiyat efrad n n tayin ve taksimi yap lm t r.24 

Ancak Ermeniler isyan hareketlerine ve bunun için de silah ithal etmeye 
devam etmi lerdir. Osmanl Devleti, Ermeniler taraf ndan d ardan silah ithal edil-
mesinin ve sat n al nmas n n önüne geçmeye çal m sa da bunda tam olarak ba a-
r l olamam t r.  Adana, Beyrut, Lazkiye, Mersin hudut ve sahillerine biti ik olan 
Halep vilayeti silah kaçakç l için uygun bir yer olmu tur. Bu bölgedeki Ermeni-
ler mevkiin yard m yla Antakya, Lazkiye ve Lübnan da lar nda ya ayan Nusayri-
lerle ittifak etmi lerdir. Bu ittifak sayesinde Avrupa dan getirttikleri barut ve silah-
lar , sahillerin tenha mahallerinden geçirmeyi ba arm lard r.25 Ermeniler isyan 
ç karmak için ihtiyaç duyduklar silah ve malzemeleri Anadolu sahillerinden nak-
lettiklerinden, bu sahillerin güvenli inin sa lanmas

 

görevi Bahriye Nezareti ne 
b rak lm t r.26 Fakat Osmanl memurlar n n ekserisi mevkilerin durumunu iyi bil-
mediklerinden gerekli tedbirler yeterince al namam t r.27  

                                                

 

18  Kahramanmara n merkez ilçesine ba l Süleymanl köyünün eski ad d r. 
19  Ba bakanl k Osmanl Ar ivi (BOA), Y ld z Perakende Evrak Mabeyn Ba kitabeti (Y.PRK.B K.), 

43/80.  
20  BOA, Y ld z Mütenevvi Maruzat Evrak (Y.MTV.), 102/11.  
21  Muammer Demirel, Ermeniler Hakk nda ngiliz Belgeleri (1896-1918) British Documents On 

Armenians, Ankara 2002, belge no: 54, s. 157-172. 
22  Hüseyin Naz m Pa a, Ermeni Olaylar Tarihi, C. II, Ankara 1998, s. 320-321, Uras, a.g.e., s. 492-

493. 
23  BOA, Y ld z Perakende Evrak Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK.), 110/52.  
24  BOA, Y.MTV. 153/32.  
25  BOA, Y ld z Perakende Evrak Arzuhal ve Jurnaller (Y.PRK.AZJ.), 31/84.  
26  BOA, Y.MTV. 153/32.  
27  BOA, Y.PRK.AZJ. 31/84.  
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Osmanl Devleti, Ermenilerin ç karacaklar olaylar hakk nda gelen ihbarlar 

üzerine bir tak m askeri tedbirler alm t r. Mesela, 1896 Mart nda H nçak Komite-
si nin Avrupa ve M s r daki be bin ki iyi a k n mensubunun K br s a gelecekleri 
yönünde ihbar al nm t r. hbara göre komitelerin hepsi K br s ta toplan p, silahla-
nacaklar ve skenderun, Silifke ve Mersin aras ndaki sahillerden Anadolu ya kar -

kl klar ç karmak için geçeceklerdir. Ayr ca bunlardan pek ço unun ngiliz pasa-
portlar yla ve Sis manast r n ziyaret vesilesiyle gelecekleri haber al nm t r.28 Hem 
söz konusu ihbar hem de bölgeye silah ve mühimmat ithal edenlerin denizden gidip 
gelmeleri göz önüne al narak Lazkiye ile Mersin aras ndaki sahil boyunun icap 
eden noktalar na karakollar kurulmu

 

ve içlerine jandarmalar yerle tirilmi tir. Bu 
mevkilerin gerisindeki bölgeler de Be inci Ordu dan tertip edilen bir süvari alay -
n n muhafazas alt na verilmi tir. Söz konusu sahiller için hafif gemilerden kurul-
mu bir donanma da haz rlanm t r.29 

skenderun, Silifke ve Mersin aras ndaki sahillerden gerek Ermeni komite-
cilerinin geçmesine ve gerek yan c silah ve di er sava

 

aletlerinin sokulmas na 
meydan verilmemesi ve gerekli tedbirlerin al nmas konusunda Halep ve Adana 
Umum Kumandan Vekili Ferik Ali Pa a görevlendirilmi tir. Mara , gerekli mevki-
leri tefti etme ve gerekti inde her tarafa süratle gitme hususlar nda uygun görül-
mü tür. Antep te bulunan Ferik Ali Pa a, hem Halep ve Adana Vilayetleri nin asa-
yi inin muhafazas n

 

hem de söz konusu sahillerin güvenli ini sa lamak üzere 
Mara a gitmi tir.30 

4.  Ermeniler Taraf ndan syan Ç kart lmas Muhtemel Bölgelere   
Askeri Birlikler Yerle tirilmesi 

1897 y l nda Yunanistan la ya anan problemler nedeniyle Anadolu da bu-
lunan askeri birliklerin büyük bir k sm Rumeli ye nakledilmi tir.31 Ermenilerin, 
Anadolu daki vilayetlerin askeri kuvvetinin eksikli inden yararlanarak Halep, 
Zeytun ve Mara tan ba layarak bütün Anadolu vilayetlerinde kar kl k ve ihtilal 
ç karmak dü üncesiyle skenderun, Adana ve o bölgenin di er sahillerinden silah 
ve humbara gibi sava aletleri ve yan c maddeler ithal ettikleri anla lm t r. Ayr -
ca kar kl klar ç karmak amac yla d ar dan Ermenilerin de gelece i yönünde ih-
barlar al nm t r. Osmanl Devleti, Yunan ve Girit meseleleri devam ederken Ana-
dolu da da Ermeniler taraf ndan bir kar kl n ç kar lmamas için ek birtak m 
askeri önlemler alm t r.32 

Merkezi Mamuretülaziz de (Elaz ) olmak üzere bir askeri f rka kurulmas

 

kararla t r lm t r. Ancak Anadolu nun bir taraf nda bulunan askerin mesela be alt 
gün mesafelik bir mevkide meydana gelen hadiseye hiçbir faydas olamayaca , bu 

                                                

 

28  BOA, Yaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan- Harbiye Dairesi (Y.PRK.MYD.), 17/46.  
29  BOA, Y.MTV. 153/32.  
30  BOA, Y.MTV. 153/32.  
31  M. Metin Hülagü, Türk-Yunan li kileri Çerçevesinde 1897 Osmanl -Yunan Sava , Kayseri 2001. 
32  BOA, Y.MTV. 153/32.  
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durumun yaln z Kürt a iretlerinin olumsuz hareketlerinin önlenmesini sa layaca 
fakat Anadolu nun di er ehir ve kasabalar n n Ermenilerin sald r lar na aç k kal-
mas na neden olaca dü ünülmü tür. Ermenilerin planlar n n önlenmesi ve asayi-
in sa lanmas için al nacak tedbirler hakk nda Seraskerlikçe haz rlanan mazbatada 

bu konuda öyle denilmi tir:  

Gerekince topluca sevk edilmek üzere külliyatl bir f rkan n mühim bir 
noktada toplanmas faydas z de il ise de i bu fayda bir muntazam hükümetin di er 
bir hükümete kar yapaca askeri harekat için geçerlidir. Ermeni e k yas gibi 
haydut ve müfsitlerin takipleri ve tenkillerinde müracaat edilecek kaide askeri kuv-
vetlerin, e k yan n fesat ç karmalar muhtemel olan ve ayr ayr kuvvetlerin süratle 
di erlerine yard m edebilece i mevkilerde bulundurulmalar d r. te söz konusu 
Ermeni fesad na kar asayi in temini tedbirlerinde müracaat edilecek yol budur. 
Yoksa üzerlerine büyük bir askeri kuvvet sevk etmek mecburiyetinde b rakacak 
kadar Ermenilere meydan bo b rakmak, Ermenilerin cidden ço alarak Müslüman 
ahali hakk nda katliam gibi cinayetler i lemelerine ve büyük bir askeri f rka ile 
muharebe edecek kadar güçlenmeleri, Avrupa ca önemlerinin artmas na ve nihayet 
bu ekilde Ermenilerin aramakta olduklar Avrupa müdahalesine neden olacakt r. 
Bu durumun Osmanl Devleti nin be i i olan Anadolu yu ne gibi bir hale koyabile-
ce i aç kt r. 33  

Ermenilerin kar kl k ç kard klar bölgelere zaman nda müdahale edilip 
olaylar n büyümesine meydan verilmemesi için haz rlanacak askeri birliklerin, 
zaptiye ve jandarma kuvvetlerine yard m etmek ve valilerin nüfuzlar alt nda bu-
lunmak üzere Anadolu nun icap eden noktalar na yerle tirilmelerine karar verilmi -
tir. kamet edecekleri mevkiler ile kumandas nda bulunacaklar subaylar n isimle-
rini renkli i aretler ile gösteren be nüsha harita tanzim edilerek biri padi aha tak-
dim edilmi tir. Di er dördünün de gerekince istenmek üzere gayet gizli ekilde 
saklanmas na karar verilmi tir. Ayr ca bir f rkadan bir k sm n n bir yerden ba ka 
bir yere nakli gerekti inde haritalar n, i aretlenmek üzere Erkan- Harbiye-i Umu-
miye Dairesi ne, Dördüncü Ordu Mü irli ine, Maiyet-i Seniyyeleri Erkan- 
Harbiyesi ile Halep, Adana ve Havalisi Umum Kumandan Vekili Ferik Ali Pa a ya 
gönderilmesine karar verilmi tir. Söz konusu harita padi ah taraf ndan tasdik edil-
di i tarihten itibaren, her rütbedeki askerin tam bir sene bulunduklar mevkilerde 
ikamet etmesi, padi ah taraf ndan onaylanmad kça hiçbir ferdinin hiçbir tarafa 
nakledilmemesi, fakat her taburun kendi m nt kas dahilinde vazife yapmas için 
hareket etmesi ve yak nl k sebebiyle bir vilayet dahilindeki taburlar n ihtiyaç du-
yuldu u zaman yak n ndaki vilayete yard ma gitmesi esaslar

 

getirilmi tir. Her 
taburun görevlendirilece i m nt ka hududu harita üzerinde tayin edilmi tir.34  

                                                

 

33  BOA, Y.MTV. 153/32. Haz rlanan mazbatada imzas olanlar: Serasker R za, Tophane-i Amire 
Mü iri Zeki, Erkan- Harbiye-i Umumiye Reis Vekili Mü ir brahim Edhem, Maiyet-i Seniyye-i 
Mülukaneleri Erkan- Harbiyesi Mü iri akir, Yaveran- Hazret-i ehriyarilerinden Ferik Saadettin, 
Maiyet-i Seniyye-i Mülukaneleri Erkan- Harbiye Feriki Abdullah. 

34  BOA, Y.MTV. 153/32.  
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Polis ve jandarmalara yard mc kuvvet olmak üzere, asayi in sa lanmas

 
için Anadolu vilayetlerine tayin edilen askerlerin bulunacaklar yerler ile görevleri 
u ekilde tespit edilmi tir:  

 

Hopa35 (Artvin), Rize, Namervan36 (Erzurum) ve han da (Artvin) buluna-
cak taburlar hudut muhafazas n ve mahallinin asayi ini sa lamakla yü-
kümlüdürler.  

 

Trabzon da bulunacak taburlar, merkez kazas n n asayi ini sa lamakla yü-
kümlüdürler. Gerekirse vilayet dahilinde icap eden mahallere de sevk edi-
lebilirler.  

 

Bayburt ta bulunacak süvariler Payveren (Erzurum), Gerze (Sinop) ve 
Madenhan da (?) daima dola acaklard r. Piyadelerin bir bölü ü daima Ger-
ze de ikamet edecek ve Palahor (Trabzon) civar nda devriye gezecektir.  

 

Erzurum da bulunacak askerlerden bir tabur H n s ta (Erzurum) ikame 
edecektir. ki bölük süvari Karaçoban (Erzurum) ile Çevirme (Erzurum) 
aras nda su boyunca devriye gezecektir. Kalan taburlar ile süvari bölükleri 
Erzurum ve havalisinin asayi ini sa lamakla yükümlüdürler.  

 

Karahisar- arki de37 (Giresun) bulunacak askerler bütün kazan n asayi i-
nin temininden mesul olduklar ndan sürekli olarak kollar gezdireceklerdir.  

 

Van da bulunacak taburlardan birisinin yar s atak ta38 (Van) di er yar s 
Havasor39 (Van) nahiyesinde ikamet edecektir. atak taki iki bölükten biri-
si, gün a r Nurdüz e ve Hizan (Bitlis) kazas hududuna kadar kol geze-
cektir. Havasor daki bölüklerden birisi gün a r Norgüh (Van), Engil 
(Van), Horkum40 (Van) ve K z lta a (Giresun) kadar gidip kol gezecektir. 
Bir bölük süvari Erci te (Van) bulunacakt r.  

 

Bayezid de (A r ) bulunacak askerler hudut muhafazas na ve mahallinin 
asayi inin teminine memurdur.  

 

Siirt te bulunacak askerlerden iki bölük Garzan da41 (Siirt), iki bölük 
Eruh ta (Siirt), iki bölük de Pervari de (Siirt) bulunacakt r. Mahallerinin 
asayi inin temininden mesul olacaklard r.  

 

Mu taki taburlar n iki bölü ü Çapakçur da (Bingöl) bulunacakt r. Süvari-
lerin bir bölü ü Bulan k ta (Mu ) ve iki bölü ü de Mu ta bulunacakt r. 
Bulunduklar mahalleri daima dola arak asayi in teminine itina edecekler-
dir.  

                                                

 

35  Yerle im yerlerinin günümüzde ba l olduklar illerin isimleri parantez içerisinde gösterilmi tir. 
36  Bugünkü ad Narman d r.  
37  Bugünkü ad ebinkarahisar d r. 
38  Bugünkü ad Çatak t r. 
39  Bugünkü ad Gürp nar d r. 
40  Bugünkü ad Dilkaya d r. 
41  Bugünkü ad Kurtalan d r. 
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Bitlis te bulunacak askerlerden iki bölük Hizan da bulunacak ve ara s ra 
Müküs42 (Van), atak ve Geva

 
(Van) hudutlar na kadar kol gezdirecektir. 

ki bölük Mutki de (Bitlis) bulunacakt r.  

 

Sason da (Batman) bulunacak taburlar Sason ve Kulp (Diyarbak r) kazala-
r n n asayi inin teminine memur olduklar ndan kazan n en mühim mahalle-
rinde tabur tabur ikamet edeceklerdir. Ara s ra ç k p kaza dahilinde kol ge-
zeceklerdir.  

 

Erzincan da bulunacak askerler merkez kazas n n asayi inin teminine me-
murdur.  

 

Saray da (Van) bulunacak taburun yar s Saray kazas n n Çubuklu köyünde 
ve di er yar s Erçek (Van) köyünde bulunacakt r. Süvari bölü ü Saray da 
ikamet edecektir. Bunlar da etrafta kol gezdireceklerdir.  

 

Gevar43 (Hakkari) ve Çölemerik te44 bulunacak taburun bir bölü ü Çöle-
merik deposunu muhafaza edecek, kalan Gevar ve emdinli (Hakkari) 
mevkilerini muhafaza edecektir.  

 

Ba kale deki (Van) taburun iki bölü ü Diz de (?) bulunacak ve bir müfre-
zesi Erci te (Van) bulunacakt r.  

 

Hasankale (Erzurum), Karakilise45, Göynük, Bayezid ve Ele kird de (A r ) 
bulunacak askerler etraf ve havalisinin asayi inin teminine ve hudut muha-
fazas na memurdurlar.  

 

Tercan da (Erzincan) bulunacak askerler kazan n asayi inden mesuldür.  

 

Merzifon (Amasya) ve Amasya da bulunacak tabur Merzifon ile etraf köy-
lerinin muhafazas na memurdur.  

 

Sivas ta bulunacak piyade taburlar n n biri Sivas n içini ve havalisini, di-
eri de Zile (Tokat) ve di er mevkileri muhafaza ve asayi i temin edecek-

tir. Süvari bölü ü merkezde icab na göre istihdam edilecektir.  

 

Malatya daki tabur ehrin ve köylerinin asayi ini temin edecektir.  

 

Harput ta (Elaz ) bulunacak ni anc taburuyla Harput un içi ve di er üç 
bölük ile de köylerin asayi i temin edilecektir.  

 

Palu da (Elaz ) bulunacak jandarma müfrezesiyle piyade bölü ü, Palu ka-
zas n n ve köylerinin asayi inin teminine memur olacaklard r.  

 

Arapkir de (Malatya) bulunacak tabur kazan n asayi ini muhafazaya me-
mur olacakt r.  

 

E in de46 (Erzincan) bulunacak askerler E in ve havalisinin asayi inin te-
minine memurdur.  

                                                

 

42  Bugünkü ad Bahçesaray d r. 
43  Bugünkü ad Yüksekova d r. 
44  Hakkari nin eski ad d r. 
45  A r n n eski ad d r. 
46  Bugünkü ad Kemaliye dir. 
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Hekimhan da (Malatya) bulunacak süvari bölü ü, Akçada dan (Malatya) 
gerek Malatya gerek Sivas taraf na gidecek olan zararl ah slar n geçi le-
rinin önlenmesine ve bu ehirlerin asayi ini muhafaza etmeye memur ola-
cakt r. Söz konusu bölük Malatya kumandan n n kumandas alt nda bulu-
nacakt r.  

 

Divri i de (Sivas) bulunacak askerler Divri i n ve havalisinin asayi inin 
teminine memur olacakt r.  

 

Hozat (Tunceli), Çemi gezek (Tunceli), Malazgirt (Mu ), Pah47 (Tunceli) 
ve K z lkilise nin48 (Tunceli) dahil oldu u Dersim49 cihetinde bulunacak 
taburlar memleketin asayi ini idameye ve Harput ile di er mevkilere gide-
cek olan zararl ah slar n geçi lerini önlemeye memur olacakt r.  

 

Diyarbak r da bulunacak tabur Diyarbak r ve havalisini, di er tabur da 
Midyat (Mardin), Siverek ( anl urfa) ve Mardin gibi mevkileri muhafaza 
edecektir.  

 

Silvan da (Diyarbak r) bulunacak tabur Silvan ve havalisinin asayi ini te-
mine memur olacakt r.  

 

Tokat ta bulunacak piyade müfrezesi, Tokat ehrini ve süvari bölükleri de 
Tokat n kuzey ve güneyindeki köyleri gezerek asayi in teminine memur-
durlar.  

 

Samsun da bulunacak piyade ve süvari askerler bir kumandan n emri alt n-
da olmak üzere mahallinin asayi inin teminine memurdurlar.  

 

Gürün de (Sivas) bulunacak tabur memur oldu u kazan n asayi inin temi-
nine memur olacakt r.50 

Ayr ca Be inci Ordu ya mensup askerlerden olu an taburlar, Saimbeyli, 
Feke, Adana, Mersin, Osmaniye, Payas, skenderun, Ordu, Samanda , Antakya, 
Halep, Elbistan, Zeytun, Mara , Antep, Birecik, ve Urfa ya yerle tirilmi tir.51 

Söz konusu taburlar n kumandanlar ve sorumluluk alanlar ise u ekilde 
belirlenmi tir:       

                                                

 

47  Bugünkü ad Kocakoç tur. 
48  Bugünkü ad Nazimiye dir. 
49  Tunceli nin eski ad d r. 
50  BOA, Y.MTV. 153/32.  
51  BOA, Y.MTV. 153/32.  
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Tablo 1. Anadolu ya yerle tirilen taburlar n kumandanlar ve sorumluluk alanlar 52 

Kumandan Sorumluluk Alan  ve Görevi 

Piyade Yüzba s   
Tevfik Efendi 

Samsun da bulunan topçu ve ihtiyat askerlerinin kumandan

 

Miralay Hasib Bey Trabzon daki taburlar n kumandan

 

Ferik Mehmet Hulusi 
Pa a 

Sivas Vilayeti dahilindeki bütün k talar n kumandan

 

Ferik Ziya Pa a Erzurum ve havalisinin kumandan

 

Hamidiye Süvari Alay 
Miralay Ahmet Bey 

H n s ta bulunan piyade ve süvarilerin kumandan

 

Mirliva Ahmet ükrü 
Pa a 

Dersim taburlar n n kumandan

 

Mirliva Mustafa Naim 
Pa a 

Harput Vilayeti dahilindeki bütün k talar n kumandan

 

Otuz kinci Alay         
Miralay smail Bey 

Samsun da bulunacak iki taburun kumandan

 

Ferik Yahya Pa a Diyarbak r Vilayeti dahilindeki k talar n kumandan

 

Mirliva Ahmet ükrü 
Pa a 

Bitlis teki taburlar n kumandan

 

Miralay Salih Bey Siirt ve civar ndaki taburlar n kumandan

 

Hamidiye Süvari   
Alaylar Mirlivas Hak-
k

 

Pa a 

Bayezid, Karakilise ve havalisinin kumandan

 

Miralay Ethem Bey Ba kale ve Gevar daki taburlar n kumandan

 

Ferik emsi Pa a Van ve havalisinin kumandan

 

Mustafa Nuri Pa a Be inci Ordu ya mensup taburlardan Haçin, Feke, Adana, 
Mersin, Osmaniye, Payas ve skenderun mevkilerinde bulu-
nan taburlar n kumandan

 

Mara Kumandan 
Rüstem Pa a 

Elbistan, Zeytun ve Mara ta bulunan taburlar n kumandan

 

Mehmet Ali Pa a Halep, Antakya, Ordu, Antep, Birecik ve Urfa mevkilerinde 
bulunan k talar n kumandan

  

                                                

 

52  BOA, Y.MTV. 153/32  
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Mersin deki süvari, piyade ve topçular n kumandan n n ise Ordu-i Hüma-

yun Mü irli i taraf ndan tayin edilmesine karar verilmi tir.53 

Baz devlet memurlar ve askerler de, Ermenilerin ç kard klar olaylar kar-
s nda asayi in sa lanmas için gereken faal, i güzar ve namuslu olma gibi nitelik-

lerden yoksun olduklar ndan dolay görevlerinden al nm lard r. Mesela, Tokat 
Kumandan Mirliva Hakk Pa a, asayi in sa lanmas konusunda gev ek davranma-
s nedeniyle görevinden al nm t r. Mu ta bulunan Kumandan Bahaeddin Pa a da 
ayn nedenle görevinden al nm t r. Ayr ca Van Vilayeti ne ba l Karç kan, Müküs, 

atak ve Adilcevaz kaymakamlar yla, Erzurum Vilayeti ne ba l

 

Tutak kaymaka-
m , ihtiyar ve asayi in temin edilmesi hususunda iktidars z olmalar nedeniyle gö-
revlerinden al nm lard r.54 

Liva kumandanlar n n, önceden oldu u gibi kendi livalar na kumanda et-
meleri uygun bulunmu tur. Her liva dairesine dü en askeri mevkilerin kumandanla-
r , kumanda hususunda mirlivalar na ve mirlivalar da f rka kumandanlar na ba -
lanm lard r. Bütün mevkilerin kumandas ise Ordu-i Hümayun Mü irli i ne ba -
lanm t r.55 

Süvari birlikleri, Ermenilerin ç kard klar olaylar n bast r lmas nda çok ya-
rarl  hizmetlerde bulunmu lard r. Bu nedenle Halep ve civar ndaki Dördüncü Ordu 
Dairesi dahilinde bulunan süvari alaylar , eksiklikleri tamamlanarak gereken mev-
kilerde istihdam edilmi lerdir. Dördüncü ve Be inci Ordu ya ba l süvari alaylar 
için ihtiyaç duyulan üç bin ba hayvan da sat n al narak temin edilmi tir.56 

Ermenilerin ya ad alt vilayetin (Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Sivas, Er-
zurum, Diyarbak r) yan nda Halep ve Adana Vilayetleri nin gerekli mevkilerinde 
de yeterli miktarda askeri kuvvet bulundurulmas na dikkat edilmi tir. Ayr ca Er-
meniler taraf ndan  ç kart lmas

 

muhtemel isyanlar kar s nda, ihtiyaç duyulmas 
halinde bir tabura kadar redif askerin istihdam edilmesi için Dördüncü Ordu Mü ir-
li i ne izin verilmi tir. Bu yeterli olmad takdirde Dördüncü ve Be inci Ordu-i 
Hümayunlar Daireleri dahilinde iki bölük ve yine yeterli olmad takdirde bir veya 
iki tabur redif askerin silah alt na al nmas için söz konusu iki ordu dairesindeki 
liva kumandanl klar na izin verilmi tir.57  

5. Jandarma Askeri le lgili Olarak Yap lan Düzenlemeler 

Anadolu vilayetlerinde istihdam edilmi jandarma askerleri hakk nda da 
yeni düzenlemeler yap lm t r. Ermenilerin ç kard klar olaylara kar

 

jandarmala-
r n say lar n n art r lmas konusunda valiler taraf ndan Bab ali ye müracaatlar ya-
p lm t r. Bu nedenle ehirlerde istihdam edilen jandarmalar n say s giderek art-

                                                

 

53  BOA, Y.MTV. 153/32  
54  BOA, Y.MTV. 153/32  
55  BOA, Y.MTV. 153/32.  
56  BOA, Y.MTV. 153/32.  
57  BOA, Y.MTV. 153/32.  
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m t r. Ancak Ermenilerin ç kard klar olaylar önleme ve bast rma konusunda jan-
darmalar yeterli olmam ve asayi in sa lanmas için birçok yerde askerler istih-
dam edilmi tir. Say lar artan jandarmalar n masraflar ise hazineye büyük bir yük 
getirmi tir. Jandarmalar n say s n n bu ekilde artmas kura, redif ve müstahf z 
askerlerinin say lar n n azalmas na neden olmu tur. Ayr ca Ermeniler ile ilgili ola-
rak kararla t r lm slahat gere ince H ristiyanlardan da nüfus nispetinde jandarma 
istihdam edilmesi uygun görülmü tür. Bu ise jandarmalar n say s n n daha da art-
mas na neden olmu tur.58   

Genel olarak, jandarmalar, önemsiz olaylar önleyerek asayi i muhafaza 
etmek, tahsilat yapmak ve postalar n naklini temin etmek gibi i leri yerine getir-
mi lerdir. Bununla beraber istihdam edilmeleri için devletçe yap lan masraflara 
kar asayi in muhafaza edilmesi konusunda beklenen faydalar elde edilememi tir. 
Say lar n n giderek artmas n n ise gelecekte mülki ve siyasi hususlarda birçok sa-
k ncalara neden olaca dü ünülmü tür. Bu nedenle 1897 y l nda yap lan bir düzen-
leme ile Ermenilerin ç karacaklar olaylara kar asayi in sa lanmas vazifesi as-
kerlere b rak lm t r. Masrafl olan jandarman n miktar n n ise azalt lmas na karar 
verilmi tir. Bu ekilde yap lacak tasarruflar sayesinde, azalt lan jandarma miktar -
n n dört kat kadar asker bulundurulmas planlanm t r. Ayr ca H ristiyanlardan da 
istihdam edilecek jandarma miktar n n azalt lmas na karar verilmi tir. Jandarma 
say s n n azalt lmas ndan sonra kalacak miktarla, azalt lacak H ristiyan jandarma 
say s birbiriyle denk olaca ndan, yap lacak azaltman n yabanc

 

devletlerin itiraz -
na sebep olmayaca dü ünülmü tür.59   

Osmanl Devleti taraf ndan yap lan tahsilatlar n tahsildarlar marifetiyle ya-
p lmas kararla t r lm t r. Bu nedenle bu vazife jandarmalardan al nm t r. Jan-
darmalar n as l görevleri ise u ekilde tespit edilmi tir:60 

 

Vilayetlerdeki hükümet konaklar n  ve hapishaneleri muhafaza etmek,  

 

Adliyeden verilecek celpleri mahallerine tebli etmek,  

 

Postalar n nakledilmesini temin etmek,  

 

Köylerde, kasabalarda ve adliyelerde emniyet ve asayi i sa lamaya memur 
olan polislere yard m etmek.  

Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için çok say da jandarma istihdam 
edilmesine gerek kalmam t r. Jandarmalar n mükellef olduklar bu görevlere baka-
rak her vilayet için ne kadar jandarmaya ihtiyaç duyuldu u hakk nda vilayet valile-
rinden görü al nm ve bu ekilde jandarman n miktar n n azalt lmas yoluna gi-
dilmi tir. Ayr ca vilayetlere gönderilen yaz larda jandarmalar n sefil hizmetlerde 
kullan lmamas da emredilmi tir.61 

                                                

 

58  BOA, Y.MTV. 153/32.  
59  BOA, Y.MTV. 153/32.  
60  BOA, Y.MTV. 153/32.  
61  BOA, Y.MTV. 153/32.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (317-331 s.)  

330

 
6. Sonuç 

Komiteler, zengin Ermenilerden toplad klar paralarla yabanc ülkelerden 
silah ithal etmi lerdir.62 Osmanl Devleti, Ermeniler taraf ndan yap lan silah kaçak-
ç l n n önüne geçmeye çal m sa da bunda çok ba ar l olamam t r. Bu ekilde 
silahlanan Ermeniler, özellikle 1890 l y llar n ba lar ndan itibaren Anadolu nun 
hemen her taraf nda isyanlar ç karm lard r. Jandarma kuvvetleri isyanlar n bast -
r lmas nda yetersiz kalm t r. Bu nedenle jandarman n görevleri yeniden belirlen-
mi ve say lar azalt lm t r. Jandarma kuvvetinin yerine, Anadolu da Ermeniler 
taraf ndan isyan ç kart lmas muhtemel bölgelere askeri birlikler yerle tirilmi tir. 
Bu ekilde ayr ayr kuvvetlerin gerekti inde birbirlerine h zl bir ekilde yard ma 
gitmesi ve böylelikle bir bölgede ç kan olaylara k sa zamanda müdahale edilip 
olaylar n büyümeden bast r labilmesi sa lanm t r. Böylece hem Müslümanlar n 
can ve mallar korunmaya hem de Ermenilerin faaliyetlerine engel olunmaya çal -

lm t r. Sonuç olarak 1890 l y llar n ba nda görülen Ermeni terör hareketlerinin, 
1896 dan sonra nispeten zay flad n söyleyebiliriz. Bunda uluslararas konjonktü-
rün de i mesinin yan nda Ermeni hareketlerine kar al nan söz konusu askeri ted-
birlerin de büyük etkisi olmu tur.   
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62  BOA, A.MKT.MHM. 536/18.  
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