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OSMANLI 
İMPARA TORLUĞU’NDA 
ERMENİLERİN  YAŞAMI
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YABANCI YAZARLARIN, “ERMENİ SORUNU” İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARI, SORUNUN ULUSLARARASI TOPLUM AÇISINDAN 
DAHA İYİ DEĞERLENDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMAKTADIR. TABİİ Kİ, BU GÖRÜŞLERİN TARİHSEL GERÇEKLERİN KAPSAMLI 
ANALİZİNE DAYANDIRILMASI ARZU OLUNMAKTADIR. 

Tarih Bilinci

Bu bağlamda, Pakistan or-
dusunun emekli generali 
Mesud Ahtar Şeyh’in 2007 

ylında İslamabad’da yayınlanmış 
“Yalanlar, Yalanlar, Daha da Yalan-
lar” ( Masud Akhtar Sheikh. Lies, 
Lies, and more Lies. İslamabad. 
Encore-2007) isimli kitabı, “erme-
ni sorununun” önemli yönlerini 
objektif olarak aydınlatan ilginç 
bir kaynaktır. Yazar 40 yıldan fazla 
bir sürede Türkiye ile ilgili birçok 
konuyu araştırmıştır. Özellikle, 
Ermeni terör örgütlerini, Antanta 
ülkeleri ile olan işbirliğini ve Er-
meni propagandası ile ilgili konu-
ları titizlikle araştırmıştır. Türk dili 
ve edebiyatı uzmanı olan Mesud 
Ahtar Şeyh aynı zamanda 12 kita-
bın yazarıdır. “Yalanlar, Yalanlar, 
Daha da Yalanlar”  kitabından, 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Er-
menilerin yaşamı ile ilgili bazı kı-
sımları sunuyor ve okurlarımızın 
ilgisini çekeceğine inanıyoruz.

Ermeniler ve onların destekçileri, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan 
Ermeni azınlığının 1894-1917 yılla-
rında devamlı olarak yok edilmeye 
maruz kaldıklarını ve bu sürecin de 
onların sayılarının azalmasına neden 
olduğunu, Ermenilerin büyük bir 
kısmının Osmanlıyı terk ederek Or-
tadoğu’ya, Batı Avrupa’ya, Fransa’ya, 
Kuzey ve Güney Amerika’ya yerleş-
tiklerini iddia etmektedirler. Oysa ki, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan 
Ermeniler azınlık olarak 19. yüzyılın 
son çeyreğine kadar bütün alanlar-
da imtiyazlı konuma sahiptiler. Bu da 
onların iddialarının asılsız olduğunu 
ispatlamaktadır.

Osmanlı Devletinde müslüman 
olmayan çok sayıda etnik azınlık-
lar bulunuyordu. Onların hepsi dini 
ve çalışma özgürlüğüne sahiptiler. 
Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
etnik ve mezhepsel azınlıklara kar-
şı dini hoşgörünün olması tarihi bir 
gerçektir. Diğer taraftan, Osmanlı 
hükümeti gayri Müslimleri İslam’ı 
kabul etmeye zorlamış olsaydı, o za-
man imparatorluğun çöküşünden 
sonra ortaya çıkan devletler başka 
türlü şekillenmiş olurdu. Bu yüzden 
de Ermenilerin, Osmanlı İmparator-
luğu’nda zorla Müslümanlaştırıldık-
ları iddiaları gerçek dışıdır. Ermeniler, 
imparatorluğun üst düzey yetkilileri 
arasında güvene sahiptiler; onları 
resmen “millet-i sadıka” adlandırma-
ları da, söylenenlerin ne derecede 
doğru olduğunu göstermektedir.
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Osmanlı İmparatorluğu’na da-
hil olan diğer etnik azınlıklar gibi, 
Ermeniler de burada yoğun olarak 
yaşamayı tercih ediyorlardı. Genel-
de onlar İstanbul, Doğu ve Güney 
Anadolu’da yaşıyorlardı; Adana, Si-
vas, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Erzu-
rum, Kars ve Van gibi illerde Ermeni 
toplulukları bulunuyordu. Bu illerin 
birbiriyle bağları zayıftı ve Ermeniler 
hiçbir yerde büyük çoğunluk oluş-
turmuyorlardı. Hatta İngiliz istatistik 
kaynaklarına göre, Birinci dünya sa-
vaşının başlarında Ermeniler Doğu 
Anadolu nüfusunun 1/5 oluştu-
ruyordu. Onlar genelde şehirlerde 
yaşıyor, bankacılık ve ticaretle uğra-
şıyor, devlet dairelerinde ve sanayi 
alanlarında çalışıyorlardı.

Etnik azınlık olarak Ermeniler 
Osmanlı İmparatorluğu’nda özel 
statüye sahiplerdi. Onların çoğu 
Türkçeyi biliyor, birçoğu da zaman-
la ana dilini unutarak, iletişim kur-
mak için Türkçeyi tercih ediyorlardı. 
Uzun süre Türklerle birlikte yaşaya-
rak, imparatorluğun etnik azınlıklar 
için oluşturulan bütün imkânlarını 
kullanıyorlardı. Hiçbir şekilde ayrım-
cılığa maruz kalmıyorlardı, onların 
birçoğu ise devlet hiyerarşisinin üst 
kademelerine kadar yükseliyordu. 
Ekonomik anlamda Ermeniler en 
şanslı topluluk sayılıyordu, onlardan 
bankacılar ve tüccarlar ülkenin en 
zengin kesiminde yer alıyordu. Os-
manlı imparatorluğunun dış ticareti 
Ermenilerin kontrolündeydi. Onlar, 
tarım için elverişli olan topraklara 
sahiptiler, Türkler ve Kürtler ise ki-
racı konumundaydılar. Ermeniler 
en üst devlet memurluğu, baş mü-
fettişlik, büyükelçi ve hatta bakan 
görevlerine atanabiliyorlardı. Örne-
ğin, İmparatorluk tarihinde yerel ve 
ulusal düzeydeki faklı görevlerde 29 

Ermeni kökenli paşa, 22 Ermeni ba-
kan (Dışişleri, Maliye, Ticaret ve Pos-
ta bakanları), 1876 yılında Osmanlı 
parlamentosunda 33 Ermeni kökenli 
milletvekili, 7 Ermeni büyükelçi, 11 
Başkonsolos ve üniversitelerde 11 
profesör (o dönemler üniversitelerin 
sayısının da az olduğunu dikkate al-
mak gerekiyor), çok sayıda daire baş-
kanları ve yüzlerce Ermeni kökenli 
memurlar bulunuyordu.

Balkan savaşları döneminde Er-
meni toplumu temsilcileri, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dış politikasının 
oluşturulması ve uygulanmasında 
önemli ölçüde etkili olmuşlardı. Er-
meni Agop Kazazyan Paşa Maliye 
bakanı ve Mareşal Garabet Arin Da-
vut Posta, telefon ve telgraf bakanı 
görevindeydi. Sonraki yıllarda da bu 
bakanlık görevini üç kez Ermeniler 
yürütmüştür. Kamu İşleri Bakanlı-
ğı’nda üç Ermeni arka arkaya bakan 
görevinde bulunmuştur. Dünyanın 
birçok önde gelen ülkelerinde Os-
manlı devletini Ermeni milletinden 
olan Büyükelçiler temsil etmekteydi. 
Örneğin, Garabet Arin Davut Paşa 

Berlin ve Vyana, Dikran Aleksayan 
– Brüksel, Yetvart Sohrab Londra, 
Kuyumcuyan Paşa ise Roma büyü-
kelçisiydi. Bunun dışında, birçok Er-
meni dış temsilciliklerde çeşitli gö-
revler yürütüyordu. Böylece, Berlin 
Büyükelçilik danışmanı Dikran Tinkir, 
Brüksel’de ise aynı görevde Mihran 
Kavafyan bulunuyordu. Osmanlı’nın 
çeşitli Büyükelçiliklerinde Ermeni kö-
kenli 15 konsolos ve 12 kâtip vardı. 
Paşa rütbesindeki üç Ermeni Hazine 
bakanı, 18 ermeni müdür, onlardan 
dördü ise Devlet Konseyinde temsil 
ediliyor, diğerleri ise bürokraside yer 
alıyorlardı. 50’den fazla Ermeni teğ-
men-komutan veya İçişleri Bakanlı-
ğı’nın üst düzey temsilcileriydi. 1855 
yılında Ermeniler, Hıristiyan askerlik 
yapmamak için tebaadan alınan ciz-
ye vergisinden muaf tutuldular ve o 
zamandan itibaren de askere alın-
maya başladılar.  

Böylece, soydaşlarının Osmanlı 
İmparatorluğu’nda zulme ve ayrım-
cılığa maruz kaldıklarını iddia eden 
Ermeni yazarları inandırıcılıklarını kay-
betmektedirler. Ermenilere karşı uz-
laşmaz düşmanlık 19. yy sonlarında 
ortaya çıkmıştır ki, bunun da birçok 
nedeni vardır. Bunlardan en önemlisi 
de yabancı çevrelerin, Ermenileri tah-
rik eden kışkırtmacı eylemleriydi. 

Konuyla ilgili Türk ve Müslüman 
olmayan birçok yabancı yazarların 
da kapsamlı araştırmaları vardır ve 
bu yazarlar kendi çalışmalarında Er-
meni uydurmalarını yalanlamışlardır. 
Onların arasında Bernard Luis, Ceff ri 
Luis, Gvin Deer, Çarlz Elliot, P.M.Bra-
un, Şau U.Langer, Luis Tomas, Pyer 
Loti, N.İ.Katani, Klod Ferrere, Edgar 
Grenvill, Kler Prays gibi isimler de yer 
almaktadır. 
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