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abstract
Diyarbekir District Newspaper as a Resource of Local Education History. Official
documents, especially Ottoman archives, provide an essential and well-known resource for the
studies on history of local and religious education. Even though they have received an insufficient
amount of attention so far, district newspapers also prove to be as valuable or sometimes even more
valuable resources as Ottoman archives for researchers of local histories of education and religious
education since the former includes some information that was left out in the latter. Diyarbekir
District Newspaper was published from 1869 to 1931 as the official gazette of Diyarbekir district,
which covers a large area that constitutes the focus of many discussions even today. Like its
counterparts, Diyarbekir District Newspaper reflects official regulations and practices regarding
issues on Muslim and Non-Muslim schools, quality of the educational institutions, exams, etc. at
the district level. Moreover, Diyarbekir District Newspaper is a crucial resource since it includes
selective essays on education that were published in Istanbul newspapers and many official
announcements, such as Ministry of Education regulations and amendments that were published
in Babýali.
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Giriþ

Türk-Ermeni iliþkilerinin dünü-bugünü bütün yönleriyle tartýþmaya açýlmýþ
durumdadýr. Ancak konu daha çok spesifik bir tarihsel dönem dilimi etra-
fýnda, karþýlýklý tezler ve bu tezleri destekleyen verilerle sürekli bir çatýþma
ve haklý çýkma savaþý baðlamýnda ele alýnmaktadýr. Oysa Ermenilerle Türk-
ler ve genel olarak Müslümanlar arasýnda, sýcak çatýþma dönemlerine kadar
toplumsal ve ekonomik hayatý önemli ölçüde sarmalayan çok köklü bir iliþ-

kiler süreci söz konusudur. Genellemeci bir yaklaþýmla anlaþmazlýklarýn
derinleþtiði dönemde bile, özellikle þehirlerde, bir diðeriyle iliþkiyi tama-
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men kesmiþ, her þekilde ayrýþmýþ homojen birer Ermeni ve Türk/Müslüman
toplumsal varlýðýndan söz etmek, coðrafi olarak bir birinden ayrý yerleþim
birimlerinde, kendi içinde nüfus olarak homojen köyler ve kasabalar dýþýn-

da gerçekçi deðildir.
Osmanlý coðrafyasýnýn belli bölgelerindeki Ermenilerle Müslümanlar ise;

daha bir iç içedirler. Diyarbekir de iki toplumun iç içe yaþadýðý Osmanlý
Vilayetlerinden birisidir.1     Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nde bir arada yaþa-
ma durumu “Rumeli’nin her yerinde ve Anadolu’nun bazý þehir ve kasabala-
rýnda Ýslam ve Hýristiyan mahalleri baþka baþkaysa da Diyarbekir þehrinde

eskiden beri Ýslam ve Hýristiyan haneleri çoðu mahallerde karýþýk, öteden
beri aralarýnda muhabbet ve dostluk vardýr”2   ifadeleriyle dile getirilir.

Osmanlý basýný, özelde Ermenilerin, genelde Gayrimüslimlerin Osmanlý
toplumsal, dini, kültürel ve ekonomik hayatý içindeki yerlerini, Tanzimat
sonrasý yoðunlaþan Osmanlý modernleþme sürecinin bu gruplara ve bu grup-
larýn Müslümanlarla geleneksel iliþkilerine etkilerini izleyebilmek ve anla-

yabilmek açýsýndan yararlanýlmakta olan önemli bir kaynaktýr. Fakat mev-
cut koþullarda, Ermeniler, tanýmlanmýþ bir “mesele” olarak belirli coðrafi
alanlar ve kilit olaylarla anýlmakta, Osmanlý basýný ise daha çok Ýstanbul
basýnýyla sýnýrlý kalmaktadýr. Bu algý Ermeni-Türk/Müslüman iliþkilerinin
geniþ Osmanlý ülkesinin farklý yerleþim birimlerinde, özgün tarihsel ve top-
lumsal süreçlerden geçtiði/geçebileceði ihtimalinin, sýnýrlý kýrýlma noktalarý

yaþanan yerler dýþýnda, göz ardý edilmesine neden olmaktadýr. Oysa Erme-
niler söz konusu olduðunda Ýstanbul ve Ýzmir gibi merkezlerde yaþayanlarla
doðu illerinde yaþayan Ermenilerin ayný sosyal katmanlarda olmadýklarý gibi,
yaþam biçimleri ve siyasal eðilimlerinin de birbirlerinden oldukça farklý ol-
duðu bilinmektedir.3   Bundan dolayý Ermeni/Müslüman iliþkilerinin olabil-
diðince kendi öznel coðrafi-tarihi-toplumsal þartlarýna inilerek ele alýnabil-

mesi imkanýnýn araþtýrýlmasý, mekan-insan ve insan-insan unsurunun öne
çýkmasýný, tartýþmalarýn daha insani olana doðru çekilmesini saðlayacak
yaklaþýmlar geliþtirilebilmesine katkýda bulunacaktýr. Bu amaçla her iki ta-
rafýn ve hatta onlarýn dýþýndaki kimse ve/veya kurumlarýn bakýþ açýlarýný

1 Müslümanlarla Gayrimüslimlerin Diyarbekir merkezinde bulunan bir çok mahallede iç içe yaþa-
dýklarý Þeriyye Sicilleri kayýtlarýnda da görülmektedir. Bu kayýtlara göre, Diyarbekir merkezde
Müslim ve Gayrimüslimlerin birlikte yaþadýklarý 42 mahalle vardýr. Bu mahallelerin adý ve adla-
rýnýn geçtiði Þeriyye Sicilleri için bkz. Ýbrahim Yýlmazçelik, XIX. Yüzyýlýn Ýlk Yarýsýnda Diyarba-
kýr, Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1995, s. 48,49,50.

2 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 13 Ocak 1871, Nr.76.
3 Feroz Ahmad, “Ýttihatçýlarýn, Osmanlý Ýmparatorluðundaki Rum, Ermeni ve Yahudi Cemaatleriy-

le Olan Ýliþkileri, 1908-1914”, Haz. Ersal Yavi, 1856-1823 Emperyalizm Kýskacýnda Türkler, Er-
meniler, Kürtler, s. 89-91.
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4 Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nin edinilmesi sürecindeki desteklerinden ötürü Sayýn Dr. Ulrike
Duffner ve Sayýn Osman Kavala’nýn þahýslarýnda Heinrich Böll Stiftung Derneði ve Anadolu
Kültür A.Þ.’ye, fikrin projeye dönüþmesindeki önemli katkýsýndan ötürü Sayýn Nurhayat Kýzýl-
kan’a ve birikimlerini paylaþan arkadaþlarým Sayýn Dr. Ahmet Taþðýn ve Sayýn Dr. Eyyup Tanrý-
verdi’ye teþekkürlerimi sunuyorum. Dr. Talip ATALAY.

ortaya koyan, yereli iþleyen kaynaklarla çalýþmanýn önemi büyüktür. Seya-
hatnameler, hatýratlar, çeþitli resmi ve sivil kurumlarýn arþivlerindeki rapor-
larýn yanýnda, güncel, sürekli ve kamuoyuna sunulmalarýndan dolayý yerel

süreli yayýnlarýn en yaygýnlarý olan vilayet gazetelerinin bu kaynaklar ara-
sýnda ayrý bir yeri vardýr. Vilayetin resmi yayýn organlarý olmakla birlikte,
bütün vatandaþlara hitap etmelerinden ötürü kamuoyunun duyarlýlýklarýný
gözetmek zorunda olmalarý, ayrýca Osmanlý dönemi boyunca görece düzen-
li ve daha uzun soluklu çýkarýlmalarý gibi nedenler vilayet gazetelerini ayrý-
calýklý hale getirmektedir.

Ýþte bu makalede, baþka bir çok konunun yaný sýra, sýnýrlarý içinde yaþa-
yan Gayrimüslim gruplarla ve bilhassa Ermenilerle ilgili çeþitli güncel haber
ve bilgilerin yer aldýðý önemli bir kaynak olan vilayetin resmi yayýn organý
Diyarbekir Vilayet Gazetesi ve Ermenilerle ilgili tarih çalýþmalarýnda kay-
naklýk niteliði ortaya konulmaya çalýþýlacaktýr. Yazýda Ermeni meselesi ola-
rak adlandýrýlan konunun Gazete üzerinden dönemsel bir kritiðini yapma

amacý güdülmemektedir. Bunun yerine Ermenilerin Gazete’de ne þekilde
yer aldýðý ortaya konularak, farklý konularda ve amaçlarla yapýlan Ermeni
konulu çalýþmalarda Gazete’nin kaynak olarak deðerini ortaya koyma ama-
cý güdülmüþtür.

Makalenin yazýmýnda ana kaynak olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi kul-
lanýlmýþtýr. Gazete’nin Osmanlý döneminin farklý yýllarýnda yayýmlanmýþ yedi

yüz civarýnda sayýsý elde edilmiþtir. Bunlardan sondajlama yoluyla seçilmiþ
iki yüzü aþkýn Gazete taranmýþ ve makalede, bu sayýlarda Ermenileri konu
edinen haberlerden seçilenler kullanýlmýþtýr. 4  

Gazetenin Çýkarýldýðý Dönem ve Diyarbekir Vilayeti

Gazetenin çýkarýldýðý yýllar; Islahat Fermaný sonrasýnda, vatandaþlarýn fiilen

geleneksel Osmanlý Millet sisteminin terk edilerek devlet-teba iliþkisinde
dini aidiyetin belirleyiciliðinin kaldýrýlmasýnda önemli mesafelerin alýndýðý
ve bu yönde yapýlan düzenlemelerin Diyarbekir’i de içine alan Osmanlý doðu
vilayetlerinde uygulamaya konulduðu döneme denk gelmektedir. “Osmanlý
tabiiyetinde olan herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasýz Os-
manlý tabir olunur (8. Madde)” hükmünün yer aldýðý ve bu hüküm gereðin-

ce “bütün Osmanlýlarýn ülkenin hak ve görevlerinde yasa karþýsýnda eþit ol-
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duðunun (17. madde)”5   yine yasa olarak konulmasýyla geleneksel dini te-
melli Osmanlý millet sisteminin tamamen tarihe karýþtýðý 1876 Anayasasý ve
bilhassa Osmanlý-Ermeni iliþkilerinde kritik eþikler olan Ayastefanos ve Ber-

lin Anlaþmalarý yine Gazete’nin çýkarýldýðý yýllardaki önemli dönüm nokta-
larýdýrlar.

Osmanlý’da Tanzimat sonrasý düzenlemeler kapsamýnda 7 Kasým 1864
yýlýnda çýkarýlan Vilayet Nizamnamesi’yle yapýlan idari deðiþiklikle “eyalet”
sisteminden, “vilayet, liva, kaza, nahiye ve köy” düzeyinde yapýlandýrýlan
“vilayet” sistemine geçiþ yapýlmýþtýr6  . Bu düzenleme doðrultusunda 1867

yýlýnda kurulan Diyarbekir Vilayeti, idari bakýmdan, Van, Erzurum, Sivas,
Rakka ve Musul Vilayetlerinin çevirdiði geniþ bir coðrafyayý kapsayan Amid,
Siirt, Mardin, Malatya ve Mamuratülaziz sancaklarýndan oluþmaktaydý.7  

1883 yýlýnda vilayet olmasýyla Mamüratülaziz ve Malatya sancaklarýnýn ay-
rýlmasý, ardýndan 1885’te Siirt’in vilayet baþka bir vilayete baðlanmasý so-
nucu Diyarbekir Vilayeti’nin sýnýrlarýnda ve nüfusunda önemli oranda deði-

þimler yaþanmýþtýr.8   1901 yýlýna gelindiðinde Diyarbekir Vilayeti’nin sýnýr-
larýnda, yalnýzca Amid, Ergani ve Mardin sancaklarý kalmýþtýr.9  

Vilayet Gazeteleri ve Diyarbekir Vilayet Gazetesi

Yerel yönetimlerdeki yeni yapýlanma çerçevesinde her bir vilayette öncelik-
le valiliklerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere birer matbaa kurulmasý, bu

matbaalarda resmi nitelikli salnameler(yýllýklar), takvimler ve çeþitli konu-
larda kitaplarýn yanýnda resmi bir gazetenin de çýkarýlmasý kararlaþtýrýlmýþ-
týr. Vilayet gazeteleri genellikle iki dilli olmuþ, Türkçe dýþýnda, vilayette yo-

5 Bilal Eryýlmaz, Osmanlýlarda Millet Sistemi, Osmanlý Ansiklopedisi, Ýz Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996,
s. 265.

6 Bkz. Ýlber Ortaylý, “Tanzimat ve Meþrutiyet Dönemlerinde Yerel Yönetimler”, Tanzimat’tan Cum-
huriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, s. 231-244; Tarýk Zafer Tunaya, “Osmanlý-Batý Diyalo-
ðu”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, s.141-143.
“Osmanlý, reform giriþimlerine her zaman merkezden kopma eðilimleri daha güçlü olan bölge-
lerden baþlamýþtýr. Nitekim ilk vilâyet (il) örgütlenmesi, Balkanlar’daki “Tuna Vilâyeti”nde ger-
çekleþtirilmiþti. Bu vilâyete vali olarak atanan Mithat Paþa, Ýstanbul dýþýndaki ilk resmi basýme-
vini burada kurmuþtur. 1865’e gelindiðinde, Tuna’dan baþka Bosna, Halep ve Erzurum illeri de
kurulmuþ bulunuyordu. Kuruluþu tamamlanan bu illerde, devlet eliyle hemen, birer de “vilâyet
matbaasý” açýlýyordu. Bu süreç içinde, ilkin 1866’da uzak il Erzurum’da, iki yýl sonra da (1868
sonlarý) Bursa’da ilk baský makineleri çalýþmaya baþladý. Yani Ýstanbul’da ilk resmi devlet basý-
mevinin kuruluþundan tam 141 yýl sonra.” Bkz. “Basýn Tarihi ve Bursa’da Basýn” http://www.-
bgc.org.tr/b_text.htm; 16.10.2005.

7 Besim Darkot, “DÝYARBEKÝR”, Ýslam Ansiklopedisi, C. 3, 1979, MEB Yay., s. 604.
8 Diyarbekir Vilayet Gazetesi; 8 Þubat 1883, Nr. 627; Diyarbakýr Salnameleri, Diyarbakýr Büyük-

þehir Belediyesi, Hz. A. Zeki Ýzgöer, Cilt III, 1999, s. 314.
9 Diyarbakýr Salnameleri, Cilt V,  s. 190.
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ðun kullanýlan ikinci bir dilde çýkarýlmýþlardýr.10   Osmanlý’da vilayet gazete-
lerinin çok dilli olarak çýkarýlmasý uygulamasý Tanzimat’ýn ruhuna uygun
olarak, devletin icraatýndan halkýn haberdar edilmesini hedeflemiþtir. Dev-

letin parasýyla her vilayette bir basýmevinin kurulmasý, burada vilayet gaze-
tesinin yaný sýra özel yayýnlarýn basýmýna da izin verilmesi, geçmiþ yüzyýlýn
kapalý toplumundan farklý, yeni bir toplum oluþturma projesinde Babýali’-
nin kararlýlýðýný göstermektedir.11  

Diyarbekir Vilayet Gazetesi yeni düzenlemeler çerçevesinde, 25 Nisan
1868 yýlýnda Diyarbekir Valiliði’ne getirilen Hatunoðlu Kurt Ýsmail Paþa ta-

rafýndan 1869 yýlýnda kurulan matbaada,12   3 Aðustos 186913  tarihinde,
Vilayet Mektubi Kalemi (Yazý Ýþleri Müdürlüðü) tarafýndan çýkarýlmaya baþ-
lanmýþtýr. Gazete 1869’dan 1931 yýlýna kadar zaman zaman kesintiye uðra-
makla birlikte, resmi vilayet gazetesi olarak yayýmlanmýþ, 1931’de, matba-
ayla birlikte özel þahýslara devredilmiþtir. 14 

Diyarbekir Vilayet Gazetesi “haberlerin çok olduðu haftalarda sekiz sahi-

fe çýkarýlacaðý”15   kararlaþtýrýlsa da, birkaç sayý dýþýnda, Osmanlý dönemi
boyunca baþlangýçta iki sütun üzere, 26. yýl sonrasý ise üç sütun üzere 4
sayfa olarak yayýmlanmýþtýr.*  Gazete’nin mevcut sayýlarý yalnýzca Türkçe’-
dir. Ancak 21. sayýda yer alan “Þimdiye kadar gazetemizin iki sayfasý Türkçe
ve diðer iki sayfasý da Ermeni Harfleriyle Türkçe çýkarýlmakta ise de, Vilayet
dahilinde dört beþ yüz kadar ancak Ermenice sarfiyat olabilip; Mardin ve

10 Geniþ bilgi için bkz. Bülent Varlýk, “Yerel Basýnýn Öncüsü: Vilayet Gazeteleri”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, s. 99-102; Orhan Koloðlu, “Osmanlý’dan Günümü-
ze Türkiye’de Basýn”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, s. 20.

11 Orhan Koloðlu, “Osmanlýlarda Basýn ve Kamuoyu”, Osmanlý Ansiklopedisi, Ýz Yayýncýlýk, Ýstan-
bul, 1996, s. 187.

12 Þevket Beysanoðlu, Anýtlarý ve Kitabeleri Ýle Diyarbakýr Tarihi-Akkoyunlulardan Cumhuriyete
Kadar, Diyarbakýr Büyük Þehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayýnlarý, C.2, Ankara, s. 696; Diyar-
bekir Vilayet Gazetesi, 25 Temmuz 1872, Nr. 153.

13 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 3 Aðustos 1969, Nr. 1; Þevket Beysanoðlu, Basýn ve Yayýn Dünya-
mýzda Diyarbakýr, Ankara, 1970, s. 5-12.

14 Gazeteyi yayýna hazýrlayan kiþi, o günün Mektupçu’su þair Süleyman Nazif’in babasý Said Paþa’-
dýr. Said Paþa’dan sonra 1872-1884 yýllarý arasýnda Ziya Gökalp’in babasý Mehmet Tevfik Efendi
ve sonraki yýllarda yine Said Paþa’nýn oðlu þair Süleyman Nazif de gazeteyi çýkaran mektupçu-
lardandýr. 1931 yýlýndaki son mektupçu ise önemli tarihçilerden Diyarbekir Tarihi’nin yazarý
Basri Konyar’dýr. Geniþ bilgi için bkz. Þevket Beysanoðlu, Diyarbakýrlý Fikir ve Sanat Adamlarý,
San Matbaasý, C. 2, Ankara, 1997, s. 15-23; Þ. Beysanoðlu, Basýn ve Yayýn Hayatýmýzda Diyarba-
kýr, Ankara, 1970, s. 7.; Osman Eti, Diyarbakýr’da Gazete ve Diyarbakýr Neþriyat Tarihi, Diyarba-
kýr Basýmevi, 1940, s. 5, 6.

15 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 24 Aralýk 1869, Nr. 21.
* Gazete’nin ilk 15 yýlda sayfa yapýsý ve  baþlýklarýnda ciddi bir deðiþim gözlenmemektedir. 15 yýl

sonrasýnda ulaþýlan en eski sayýlar 26. yýla aittir. 26. yýl sonrasý sayýlar ilk yýllara göre hem sayfa
yapýsý hem baþlýklar, hem de haberlerin içeriði açýsýndan önemli farklýlýklar içermektedir. (T.A.)
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Siirt sancaklarý ahalisinin çoðunluðu ise Arapça konuþuyor olduklarýndan,
birkaç yüz nüsha gazetenin de Arap Dilinde çýkarýlmasýna kuvvetli bir ihti-
yaç görülmüþ, ancak üç lisanýn bir gazeteye yerleþtirilmesi, sütuna taksime

uygun olmadýðýndan, Vilayet’teki olaylarýn fazlalaþmasýyla birlikte düzenle-
melerin de gazetede yer almasý sonucunda, içeriðin zayýflamasýna neden
olacaðýndan, hem bu duruma meydan vermemek, hem de gazetenin ciltlen-
mesinde kolaylýk olmasý bakýmýndan içeriði bir birine uygun üç lisan üzeri-
ne ayrý ayrý üç gazete çýkarýlmasý ve miktarýnýn da her dildeki sarfiyata göre
ayarlanmasý uygun görülmüþ, mütercimin tedariki için Arapça nüshalarýn

çýkarýlmasý bayramdan sonraya býrakýlmýþtýr. O zamana kadar vilayet mat-
baasýnda haftada 1500 nüsha Türkçe ve 500 adet Ermenice gazete çýkarýla-
caktýr”16  ifadeleri Gazete’nin, baþýndan itibaren iki dilli yayýmlandýðý, vila-
yet sakinlerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda üç dilde çýkarýlmasýnýn kararlaþtý-
rýldýðý anlaþýlmaktadýr.17  Diyarbekir’de Arapça vilayet gazetesi çýkarýlýp çý-
karýlmadýðýna dair bir kayýt bulunmamaktadýr. Buna karþýn Ermeni harfli

nüshanýn (muhtemelen 21. sayýdan itibaren tamamen Ermenice olarak ba-
sýlan ayrý bir nüshanýn) üç yýl boyunca çýkarýldýðý, bu nüshanýn yayýnýna son
verilmesinin nedenleriyle birlikte ele alýndýðý Gazete’nin 150. sayýsýnda ge-
çen haberden anlaþýlmaktadýr. Söz konusu haberde özetle “þimdiye kadar
matbaamýzda biri Türkçe ve diðeri Ermenice haftada iki gazete çýkarýlmakta
ise de, Ermenice çýkarýlan gazetenin sürümü olmadýðýndan, bu yolda harca-

nan masraf boþa gitmekte, ayrýca Hýristiyanlar da Türkçe’sini okuyup Erme-
nice gazete almadýklarýndan, tasarruf maksadýyla Ermenice gazeteye ayrý-
lan bütçenin kaldýrýlmasýna, Ermeni lisaný üzere kitap vesair bastýran ettiren
olur diye gerekli baský malzemeleri ile bu iþi yapacak bir dizgici dýþýnda
matbaa memurlarýnýn sayýsýnýn azaltýlmasýna ve Ermenice çýkarýlmakta olan
gazetenin bundan böyle ilga olunduðuna karar verildi” denilmektedir.18 

Diyarbekir Vilayet Gazetesi genel özellikleri açýsýndan ülke genelinde çý-
karýlan vilayet gazetelerine benzemektedir.19  Ýstanbul’dan gönderilen ve
Vilayet’te yaþayan bütün vatandaþlarý ilgilendiren resmi duyurular dýþýnda
vilayet içi, vilayet dýþý fakat ülke içi ve yurt dýþý olaylara iliþkin baþlýklar

16 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 24 Aralýk 1869, Nr: 21.
17 Haberdeki ifadeden Ermenice harflerle çýkarýlan nüshanýn günümüze intikal eden Türkçe nüs-

hadan ayrý olarak, iki sayfasý Türkçe, iki sayfasý Ermenice harflerle çýkarýlan ayrý bir basým
olduðu anlaþýlmaktadýr. Çünkü Gazete’nin ilk yüz sayýsýnýn asýllarýndan oluþan iki ayrý orijinal
koleksiyon günümüze ulaþmýþtýr. Bu iki koleksiyonda bulunan nüshalarýn tamamý, ilk sayýsýn-
dan itibaren 4 sayfadan oluþmakta ve dili Osmanlý Türkçe’sidir. (T. A.)

18 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 5 Temmuz 1872, Nr. 150.
19 Varlýk, agm, s. 99-102.
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altýnda haberler ve ilanlar Gazete’nin ana konularýdýr. Bu haberler ve ilan-
larda Ermenilerle ilgili çeþitli konularda dolaylý ve doðrudan pek çok haber
de yer almaktadýr.

Diyarbekir Vilayeti’nde Ermeniler

Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nin çýktýðý yýllara en yakýn resmi nüfus kayýtlara
göre 1871 yýlýnda vilayetteki toplam erkek nüfus 393.000’dir. Bunlardan
87.635 kiþi  Gayrimüslimdir.20   Ermeni, Süryani, Rum ve Yahudilerden olu-
þan Gayrimüslim nüfusun çoðunluðu Ermenilerden oluþmaktadýr. Ermeni-

lerin diðer Gayrimüslimlere oraný konusunda, sayýmýn dini-etnik aidiyet esa-
sýna göre yapýldýðý 1894-1895 salnamesindeki rakamlar bir fikir verebilir.
Bu kayýtlara göre o dönemde Diyarbekir Vilayeti’nin toplam erkek nüfusu
217.976’dýr. Bu nüfustaki toplam Gayrimüslim erkek sayýsý 45.121’dir. Bu
sayýnýn içinde 24.636 Ermeni, 3.333 Ermeni Katoliði ve 2.337 Protestan
vardýr. 21   Her ne kadar kendilerini o dönemde etnik aidiyetlerine göre ta-

nýmlamasalar da Protestanlarýn çoðunluðu da Ermeni kökenlilerdir. Bu ra-
kamlar Diyarbekir Vilayeti genelinde yaþayan Gayrimüslimlerin üçte ikisin-
den fazlasýný Ermenilerin oluþturduðunu göstermektedir.

Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nde Ermenilerle Ýlgili Haberler

Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nde, gözden geçirilen ilk 15 yýla ait sayýlarýnda

Ermenilerle ilgili haber ve yorumlarýn çeþit ve içerik açýsýndan oldukça zen-
gin olduðu söylenebilir. Gazete’de Ermeniler etkin olduklarý ticaret, çeþitli
sanat dallarý yanýnda, mahkeme azalýðý, belediye tabipliði, öðretmenlik gibi
resmi/yarý resmi görevleri, kiliseleri, okullarý, askeriye, okul, hastane gibi
kurumlara yaptýklarý yardýmlar, yangýn, doðal afetler, hýrsýzlýk, cinayet gibi
bir þekilde içinde yer aldýklarý haberlere konu olmuþlardýr. Bunlarýn dýþýnda

çeþitli cemaatlere bölünmüþ olan Ermenilerin kendi iç problemleri, yerel
yönetimlerin uygulamalarý ve Müslüman gruplara yönelik þikayetleriyle il-
gili haberler günümüz tartýþmalarýna katkýda bulunabilecek niteliktedir.

Ancak Diyarbekir Vilayeti’ni içine alan çeþitli isyanlarýn çýktýðý ve Ermeni
sorununun iyice týrmandýðý ve mesafe aldýðý döneme karþýlýk gelen 189522 

ve sonrasýnda çýkan sayýlarýn gözden geçirilenlerinde Gazete’nin þekille bir-

likte haber içerikleri konusunda da önemli ölçüde deðiþime uðradýðý izleni-
mi edinilmiþtir. Bu yýllarla ilgili eldeki gazete sayýsýnýn azlýðý nedeniyle ke-

20 Diyarbekir Salnameleri, Cilt I, s. 218, 223.
21 Diyarbekir Salnameleri, Cilt IV, 1894-1895, s.166.
22 Gazete’nin 1885-1895 yýllarý arasýndaki sayýlarýna ulaþýlamamýþtýr.

Yerel Bir Tarihi Kaynak Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi ve Ermeniler



150 AÜÝFD 47 (2006), sayý I

sin ifadelerden kaçýnmakla birlikte, basýn konusunda getirilen ve o yýllarý da
kapsayan sansürlerin, özellikle etnik ve dini gruplarla ilgili sorunlarýn Gaze-
te’de haber olarak yer alýþ biçimini etkilediði izlenimi edinilmektedir.23   Çünkü

o yýllarda Gazete’de yer alan Ermenilerle ilgili haberler önceki yýllardan farklý
olarak, neredeyse polis jurnalleri ve mahkeme kararlarýyla sýnýrlýdýr. Bunlar
da genellikle Ermenilerin taraf olduðu kavga, cinayet, hýrsýzlýk gibi olaylar,
yangýn gibi çeþitli afet ve kazalar sonucu gerçekleþen ölüm ve yaralanma
haberlerinden oluþmaktadýr.

Gazete’de kullanýlan dile bakýldýðýnda, genel olarak habere konu olan

Müslüman-Gayrimüslim herkes için ortak bir üslup kullanýldýðý, üsluptaki
saygý düzeyinin kiþilerin etnik ya da dini gruplarýna bakýlmaksýzýn konumla-
rýyla ve habere konu olduklarý konuya baðlý olarak deðiþim gösterdiði görül-
mektedir. Habere konu olan kiþinin ismi ve hangi millete mensup olduðu
bilinmeden, Gazete’de kullanýlan dilden onun Ermeni mi, yoksa Müslüman
mý olduðunu anlama imkaný yoktur.

Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nde Ermenilerin nüfus ve cemaat özellikleri-
ne iliþkin resmi veriler yer almaktadýr. Bunlar vilayet genelini gösteren top-
lu nüfus istatistikleri biçiminde deðildir. Daha çok vilayete baðlý sancak ve
kazalardan gelen, nüfusu da içeren, genel varlýk sayýmlarý olarak tanýmla-
nabilecek tahrirlerdir. Bu verilerde sayým yapýlan sancak ve kazalardaki Er-
meni nüfusunun yanýnda, çoðu zaman oradaki Ermenilerin ne kadarýnýn

hangi mezhepten olduklarý, bu mezhep mensuplarýnýn sahip olduklarý okul,
kilise, mezarlýklarýn sayýsýný içeren bilgiler yer almaktadýr. Ancak bu tür ve-
rilerin standart olmadýðý, sayým yapýlan yerdeki yetkililerin tutumuna baðlý
olarak, verilerin zaman zaman sadece Müslüman/Gayrimüslim baþlýklarý
altýnda toplandýðý görülmektedir. Ayný yerleþim birimlerinde sonraki yýllar-
da yenilenen sayýmlarýn sonuçlarýnýn da Gazete’de yayýmlanmasý, sürekli

karþýlaþtýrma yapma imkaný vermesi açýsýndan önemlidir.
Gazete’de verilen ilk sayým bilgileri 34. sayýda yer alan Diyarbekir mer-

kez sancaðý tahriridir. Bu sayýmlara göre Diyarbekir merkezde 2 Patrikhane,
1 ýslahhane, 3 Ermeni ve 1 Protestan mektebi, 4 Hýristiyan mektebi (kime
ait olduðu kaydedilmemiþ), 3.577 erkek, 3.276 kadýn Ermeni, 428 erkek-
403 kadýn Ermeni Katoliði, 318 erkek-332 kadýn Protestan olduðu görül-

mektedir.24   Ýlk sayýmda Diyarbekir’deki Ermenilerin genel durumlarýna iliþ-
kin bilgilenme imkaný saðlayan verilere karþýn, çok sonralarý yapýlan Siirt

23 Ýlber Ortaylý, Ýmparatorluðun En Uzun Yüzyýlý, Hil Yayýnlarý, 1987, s. 153; Bkz. Orhan Koloðlu,
Ne Kýzýl Sultan, Ne Ulu Hakan Abdulhamit Gerçeði, Gün Yayýnlarý, Ýstanbul, 1987, s. 403-414.

24 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 21 Ocak 1872, Nr.128.
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sayýmýnda Ermenilerle ilgili nüfus kaydý geçmemekte, cemaat nüfuslarý ve
kabristanlar ayrý toplu olarak Hýristiyan tanýmlamasýyla birlikte verilmekte,
sadece bir kilise için Ermeni Kilisesi kaydý düþülmektedir.25  

Sancaklara baðlý kazalardan ilk olarak 64. sayýda Siverek sayýmý yayýn-
lanmýþtýr. Buna verilere göre kasabada, 1 Ermeni Kilisesi, 1 Ermeni Mekte-
bi, 697 Ermeni erkek, 652 Ermeni kadýn, 102 Protestan erkek, 112 Protes-
tan kadýn bulunmaktadýr.26   Çermik kasabasýnda 3 kilise, 1 Ermeni, 1 Pro-
testan mezarlýðý, 535 Ermeni erkeði, 59 Protestan erkeði bulunduðu kaydý
yer almakta, Ermeniler dýþýnda sadece Yahudiler bulunmakta olduðundan,

buradaki Protestanlarýn tamamýnýn Ermeni asýllý olduklarý anlaþýlmaktadýr.27  

Ergani Madeni kasabasýnda 2 Kilise, 3 Hýristiyan kabristaný, 414 Ermeni, 6
Protestan  erkek  bulunmakta28 , Mamuratülaziz’in Pertek kasabasýnda 1 ki-
lise, 1 Ermeni mektebi, 2 Gayrimüslim kabristaný, 180 erkek Ermeni2 9  ,
Müslümanlar dýþýnda yalnýzca Ermenilerin sayýldýðý Mamuratülaziz sancaðý
Ekin kazasýnda ise 2 Kilise, 2 Ermeni Mektebi, 3 Ermeni Kabristaný ve 2712

Hýristiyan erkeðinin bulunduðu kaydedilmektedir.30  

Ermeni araþtýrmalarý açýsýndan söz konusu sayýmlarý içermesi Gazete’yi
baþvuru kaynaðý olarak öne çýkarýr. Ancak bu verilerin önemli bir kýsmýna
baþta Diyarbekir Salnameleri olmak üzere, vilayetten Ýstanbul’da çeþitli ku-
rumlara gönderilen raporlarýn yer aldýðý diðer arþiv kayýtlarýnda eriþmek
mümkündür. Bundan dolayý Gazete’de yer alan özellikle küçük yerleþim

birimleri ve yaþayanlarýnýn çeþitli nitelikleri hakkýnda bilgiler veren haber-
ler hem yerel tarih çalýþmalarý, hem de özelde Ermeni çalýþmalarý açýsýndan
son derece deðerlidirler. Bu haberler ilgili olduðu yerleþim birimi ve sakin-
lerinin nüfuslarý, uðraþ alanlarý, eðitim düzeyleri, üretim ve tüketim biçim-
leri, geliþmiþlik düzeyleri gibi konularýn yanýnda, taþra ve kýrsaldaki Erme-
nilerle yerel idarelerin iliþkileri hakkýnda çeþitli ip uçlarý vermektedir.

Siirt Sancaðýna baðlý Eruh Kazasý’nýn Deh (Dah) Köyü bu konuda iyi bir
örnektir. Deh bütün sakinleri Gayrimüslim/Ermeni olan 200 haneyi aþkýn
bir köydür31 . Gazete’de geçen habere göre, köylünün oraya gönderilen Ga-
zete’nin deðiþik sayýlarýnda Rüþdiye Mektebi yapýlabilmesi konusunda Padi-
þah’ýn iznini ve teþvik edici emirleri okumuþlar. Bunun üzerine “medeniye-

25 Diyarbekir Gazetesi,  28 Aðustos 1873, Nr. 208.
26 Diyarbekir Gazetesi, 21 Ekim 1870, Nr. 64.
27 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 1 Þubat 1871, Nr. 128.
28 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 18 Kasým 1876, Nr. 165.
29 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, Temmuz 1873, 204.
30 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 21 Aðustos 1873, Nr. 207.
31 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 7 Kasým 1876, Nr.168.
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tin gereði olacak böyle bir þeref ve nimetten mahrum kalmamak, çocuklarý-
ný kendi geleneklerine  uygun olarak eðiterek cehaletten kurtarmak amacýy-
la masraflarý kendileri karþýlamak üzere” mahalli hükümetten bir okul ya-

pým izni istemiþlerdir. Dilekçelerine cevaben köylerinde bulunan Meryem
Ana Kilisesi’nin bitiþiðinde yapýlmak üzere okul inþaatýna izin verilmiþ, hat-
ta inþaat bitene kadar kaymakamlýk tarafýndan bir zaptiye inþaatý kollamak
üzere görevlendirilmiþtir.32   Haber verilirken köyün ahalisinin duyarlýlýðý,
çabalarýnýn  takdir edildiði, bir çeþit örnek davranýþ olarak gösterildiði anla-
þýlmaktadýr.

Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nde, Ermeni gruplarýn kendi aralarýndaki prob-
lemler, yerel yönetimlerle ve Müslüman gruplarla iliþkilerini konu edinen
haberlerin önemine dikkat çekilmiþti. Bu haberler arasýnda özellikle Diyar-
bekir sýnýrlarý içindeki problemlerden diðer basýna yansýyanlarýnýn doðrulu-
ðunun araþtýrýlmasýna yönelik valilik emriyle yapýlan resmi soruþturmalara
konu olanlar deðerli veriler içermektedir. Çünkü bu tür haberler hem Erme-

ni gruplarýn o günlerde dillendirdikleri cemaat problemlerini, potansiyel
çatýþma alanlarýný ve sorunlara dikkat çekmede izledikleri yöntemleri, hem
de yerel yöneticilerin sorunlara yaklaþýmlarýný, gösterdikleri hassasiyet ve
ürettikleri çözümlerin neler olduðunu göstermektedir. Gazete resmi kimliðin-
den ötürü doðal olarak yerel yöneticilerin Ermenilerle ilgili bu tür konulara
yaklaþýmýný ve özellikle Diyarbekir yönetim organlarýnýn yaklaþým ve uygula-

malarý üzerinden devletin tutumu ve tutum deðiþikliklerini gözlemek açýsýn-
dan katkýda bulunabilecek son derece deðerli veriler sunmaktadýr.

Gazete’de bu tür haberler incelendiðinde, problemlerin  özellikle Diyar-
bekir dýþýnda, Ýstanbul basýnýnda haber olmasýndan sonra ciddiyetle ele alýn-
dýðý görülmektedir. Þikayet konularýnýn valilik ve diðer yerel yönetim birim-
leri tarafýndan, zaman zaman Gayrimüslim temsilcilerin de yer aldýðý ko-

misyonlarca yerinde incelendiði anlaþýlmaktadýr. Bu konudaki uygulamalar
hem basýnýn gücünü, hem de yöneticilerce genelde Gayrimüslimler, özelde
Ermenilerle ilgili basýna yansýyan þikayetlerde duyarlý olunmaya çalýþýldýðý-
ný göstermektedir.

 “Harput’tan Mektup” baþlýðýyla Levant Herald Gazetesi’nde33  görülen
ve “Hýristiyanlarýn bazý konularda layýk olmadýklarý kimi davranýþlara ma-

32 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 7 Ocak 1870, Nr. 23.
33 “Levant Herald Gazetesi (1856-1914) Ýngilizce ve Fransýzca olarak The Times Gazetesi Ýstanbul

Muhabirliðini de yapan Edgar Whittaker tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Saraydan aldýðý ödeneðin
arttýrýlmasý için þantaj yollarýna da baþvurmaktan çekinmeyen Whittaker’in gazetesi sýk sýk ka-
patýlmýþtýr.” Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yayýnlarý, C: 14, Ýstanbul, s. 7451.
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ruz  kaldýklarýnýn iddia edildiði” haberle ilgili geliþmeler, Diyarbekir Vilayet
Gazetesi’nde bu konularda yer alan haberlerin kaynak deðerini gösterecek
niteliktedir. Söz konusu þikayetin dile getirildiði mektup, önce Türkçe’ye

tercüme edilmiþ ve iddialarýn resmen soruþturulmasý için Diyarbekir ve
Mamuratülaziz Mutasarrýflýklarýna gönderilmiþtir.34  Mektuptaki iddialardan
birisi Diyarbekir merkezde Ýngilizlerce bir süre konsolosluk olarak kullaný-
lan bir binanýn Protestan kilisesine çevrilmek istenmesi ve inþaata baþlan-
masý sýrasýnda, kilise inþaatýnýn bitiþikteki eski bir mescidin bahçesini de
içine alacak þekilde geniþletildiðinin fark edilmesi sonrasýnda, yapýlan þika-

yetler üzerine inþaatýn durdurulmasý konusundadýr.35   Diðer bir þikayet ko-
nusu mahkemelerde Hýristiyanlarýn Ýslam’a karþý hala þahitliklerinin kabul
edilmediði iddiasýdýr. Bir baþka iddia Hýristiyan mekteplerinin veyahut iba-
detgahlarýnýn yapýlmasýna hem Ýslam’ýn, hem de mahalli hükümetlerin zor-
luklar çýkardýðý þeklindedir. Altý veyahut sekiz sene önce Aðýn’da, okul ve
kilise olarak kullanýlmak üzere bir bina inþaatýna civarda bir kaç Ýslam me-

zarý var diye Müslümanlarca izin verilmediði, yakýnýnda bir cami ya da Ýs-
lam mezarlýðýnýn bulunmasýnýn binalarýn yapýmýna engel için yeterli gerek-
çe olarak görüldüðü de bir baþka iddiadýr.36  

Söz konusu iddialarla ilgili ilki Diyarbekir’de, diðerleri Mamüratülaziz’-
de  yapýlan soruþturma tutanaklarý Gazete’de yayýmlanmýþtýr. Diyarbekir’de
hazýrlanan raporda þikayet konusu etrafýnda Ermeniler ve Müslümanlarýn

iliþkilerinin geçmiþi ve içeriðiyle ilgili bilgiler verilmekte, Diyarbekir’de Er-
meniler ve Müslümanlarýn yakýnlýklarýnýn nedenleri ve derecesi üzerinde
durulmaktadýr. Yakýnlýðýn derecesinden ve kadim geçmiþinden dolayý iddia-
nýn söylendiði gibi olamayacaðýna vurgu yapýlmakta, yakýnlýðýn dini temeli-
nin de Hýristiyanlarýn ehli kitap olmalarýndan ileri geldiði ifade edilmekte-
dir. Müslümanlar açýsýndan, þikayette söylendiði gibi, Hýristiyanlarla birlik-

te olmalarý, ibadethanelerinin de Müslüman ibadethanelerine yakýn olmasý-
nýn herhangi bir sakýncasýnýn olmayacaðý akýcý bir dille anlatýlmaktadýr.
Dolayýsýyla binanýn yapýmýna izin verilmemesinin tamamen mescit arsasý-
nýn iþgal edilmesiyle ilgili olduðu, zaten Protestan cemaatin de durumu ka-
bullenip; gösterilen baþka bir araziyi satýn alarak kiliselerini yaptýklarý ifade
edilmektedir.

Elazýð’daki iddialarla ilgili olarak tutulan mazbatada Hýristiyanlarýn ih-
barlarýnýn ve þahitliklerinin iddia edilenin aksine mahkemelerde kabul edil-

34 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 16 Aralýk 1870, Nr. 72.
35 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 3 Ocak 1871, Nr. 76.
36 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 3 Þubat 1871, Nr. 79.
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diði, bunun mahkeme tutanaklarýndan anlaþýlabileceði gibi, mahkemelerde
görev yapmakta olan Gayrimüslim hakimlerin  de  uygulamanýn iddianýn
tersine olduðu yönünde görüþlerinin alýndýðý belirtilerek, iddia reddedilmiþ-

tir.
Farklý mezheplerden cemaatlerin okul ve ibadetgah yapmalarý konusun-

daki zorluklar olduðu iddiasýna verilen cevapta, Gayrimüslim gruplarýn mis-
yon faaliyetleri sonrasýnda farklý dini gruplara bölünmesinden sonra yaþa-
nan sorunlara ve bu sorunlarýn en ciddi nedeni olan yeni gruplarýn resmi
meþruiyet problemlerinin devlet nezdinde çözümlenmesinden sonra dine

ve eðitime dönük taleplerinin  en azýndan resmi olarak “15 yýldýr” olumlu
karþýlandýðý ifade edilmektedir. Bu yöndeki taleplere olumsuz cevap veril-
mesinin ve baþlamýþ inþaatýn durdurulmasýnýn, ancak o binanýn yapýmýndan
zarar görecek kimselerin yazýlý þikayetlerinin olmasý durumunda, þikayetin
haklýlýðý araþtýrýldýktan olabileceði, bunun da nadiren gerçekleþtiði dile geti-
rilmektedir. Aðýn’da yapýmýna izin verilmeyen binayla ilgili durdurma kara-

rýnýn da böyle þikayetler sonucu alýndýðý belirtilmektedir. Yazýda hikaye edil-
diðine göre; Protestan mezhebine girenlerin, 8 yýl önce, hepsi baþka bir
mahallede oturduklarý halde, okul binalarýný kendi mahallelerinde yapmak
yerine, Ermenilerin mahallesinde, üstelik onlarýn kiliselerinin bitiþiðinde
yapmaya kalkýþmýþlar, bu durum iki cemaat arasýnda gerginlik nedeni ol-
muþ, potansiyel bir çatýþmayý engellemek amacýyla inþaat durdurulmuþ.

Ancak yakýndaki bir Müslüman mezarlýðýnýn da bulunmasý nedeniyle, Müs-
lümanlar da Ermenilerle birlikte dilekçeler vermiþler. Haber konusu olan
tutanakta, konunun bir süre sürüncemede kalmasýnýn ardýndan, Protestan
cemaatinin okul binalarýný baþka bir yerde yaptýklarý bildirilmektedir. Yine
bu köyün Ermenilerinin ellerinde ferman olmasýna karþýn hala kilise yapa-
mamalarýnýn da bu amaçla resmi bir talepte bulunmamalarýndan kaynak-

landýðý,  bunun için bir dilekçe vermelerinin yeterli olacaðý, ancak bu yönde
bir dilekçe yazýlmadýklarý gibi, yapýlan araþtýrmada da böyle bir taleplerinin
olduðuna iliþkin herhangi bir söz de iþitilmediði ifade edilmektedir.

Soruþturma esnasýnda mektubun Protestan milleti vaizlerinden birisi ta-
rafýndan yazýldýðýnýn öðrenildiði, vaizin söz konusu iddialarý bizzat kendisi
yaþamadýðý, duyumlara dayanarak yazmasýnýn hata olduðunu kabul ettiði,

bu konularda bir düzeltme yazýsý yazarak Levant Herald’da yayýnlatarak
hatayý düzelteceðini söylediði bildirilmektedir. Yazýda vaiz ve yalan beyan
arasýnda iliþki deðerlendirilmekte, yadýrganmaktadýr.

Gazete’de geçen bir baþka haber ise, yol çalýþmalarýna katýlan Müslüman
ve Hýristiyan köylülerin zorunlu çalýþma süreleri olan 4 gün yerine 7 gün
tutulmalarý üzerine, yine Levant Herald’a yazýlan bir mektupla ülke kamuo-
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yuna mal olmuþ ve yine bir önce aktarýlan haber benzeri bir soruþturmaya
neden olmuþtur. Haberde Hýristiyan köylülerin Pazar günü bile çalýþtýrýldýk-
larý, kötü muamele gördükleri, valinin titiz davranýlmasýný istemesine kar-

þýn, þikayetlerinin görevlilerce yeterince deðerlendirilmediði, göz ardý edil-
diði iddialarý öne çýkmaktaydý.37   Söz konusu mektuptan hemen sonra Man-
zume-i Efkar Gazetesi’nde de ayný konuda benzer bir mektubun yayýnlan-
masý, konuyu Ermenilerden bir kýsmý ile mektubu yazan Ermeni Milleti
Murahhas Vekili Bedros arasýnda karþýlýklý hakaretlere varan atýþmalar ve
itibar kavgasýna taþýdý. Diyarbekir Vilayet Gazetesi’ne “Harput Hýristiyanla-

rýndan 33 muteber kiþi” imzasýyla þikayetin aslýnýn astarýnýn olmadýðý, yol
yapýmý gibi memleketin geliþmesine son derece önemli etkileri olacak tür-
den bir çalýþma konusunda, özveri göstermeyen, üstelik ahaliye çalýþmalar
esnasýnda kötü davranýldýðý gibi asýlsýz þikayetlerle Babýali ve Patrikhane’yi
yanlýþ yönlendiren ve bunun için de basýný kullanan kiþinin karakteri sorgu-
lanmakta, kýt beyinli tanýmlamasý yapýlmaktadýr.38   Bu sert telgrafa Bedros’-

tan gelen ayný sertlikte bir cevap da iki hafta sonraki sayýda yayýnlanmýþtýr.
Bedros cevabýnda söz konusu kiþileri yalancýlýkla suçlayan, onlarýn Ermeni
Milleti yanýnda itibarlarýný sorgulayan ve küçümseyen ifadeler kullanmak-
tadýr. Bu ifadelerden dolayý mektuptan sonra Gazete tarafýndan, adlarý ken-
dilerinde saklý olan telgraf sahiplerinin gerçekten Mamuratülaziz’in mute-
ber kiþilerinden olduðunun vurgulanmasý ihtiyacý hissedilmiþtir.39  

Görüldüðü gibi bu tür haberler, Diyarbekir Vilayeti’nde Gayrimüslimlerin
parçasý olduklarý potansiyel sorun alanlarýný, yerleþim birimlerini ortaya
koyduðu gibi, hem Ermenilerin kendi içlerinde yaþadýklarý mezhebi farklý-
laþma sonrasý çekiþmeler, hem de bu gruplarýn yerel yöneticilerle iliþkilerini
gösterir niteliktedir. Çekiþme konularýnýn, karþýlýklý üstün gelme çabalarý-
nýn ve bu çabalarda Babýali ve Patrikhane’nin, hatta yabancý elçiliklerin  dik-

katini çekme amacýyla, özellikle Levant Herald gibi, sahibi Ýngiliz olan ve
Ýngilizce çýkan bir gazetenin kullanýlmasý, o günlerde þikayetleriyle Protes-
tanlarýn öne çýkmasý gibi olgular konunun uluslar arasý boyutuyla da deðer-
lendirilmesi imkanýný vermektedir. Osmanlý Ermenilerine yönelik Rusya,
Fransa ve Ýngiltere ile ABD’nin yoðun ilgisi ve faaliyetleri hakkýnda ciddi bir
literatür vardýr. Bu devletlerin Ermenileri kendi taraflarýna çekme çabalarý

ve kendi aralarýndaki rekabette Ermeniler baþta olmak üzere Osmanlý dev-

37 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 2 Þubat 1872, Nr. 129; Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 9 Þubat 1872,
Nr. 130.

38 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 2 Mart 1872, Nr. 132.
39 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 15 Mart 1872, Nr. 134.
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leti içinde belli unsurlar üzerinde nüfuz oluþturma çabalarý bilinmektedir.
Nüfuz kazanma çabalarýnda, batýlý devletler tarafýnda misyon faaliyetleri
aracýlýðýyla Ermeniler arasýnda dini bir destek oluþturma öteden beri ciddi

bir uðraþ alanýdýr. Ermenilerin önce kendi içlerinde, daha sonra Osmanlý
toplumuyla yaþadýklarý ayrýþma, yabancýlaþmada ve çatýþmada etkili olan
bu faaliyetler ve etkileri hakkýnda da müracaat edilebilecek çok ciddi bir
literatür vardýr. 40  Gazete’de Ermenilerin farklý cemaatlerinin açtýðý özellik-
le okullarla ilgili çok sayýda haber yer almaktadýr. Genel hatlarýyla bakýldý-
ðýnda, Osmanlý Hýristiyanlarý ve Ermeniler arasýnda Rusya geleneksel Orto-

dokslarý, Fransa Katolikleri, Ýngiltere ve ABD Protestanlarý himaye etmek-
teydiler. Bilindiði gibi özellikle Ayastefanos ve Berlin Anlaþmalarý genel ola-
rak Hýristiyanlar ve öncelikle Ermeniler konusunu Osmanlý’nýn iç iþleri ol-
maktan tamamen çýkarmýþ, Ýngiltere, Rusya ve Fransa’nýn baþý çektiði dev-
letlerin müdahalesine açýk hale getirmiþtir.

Diyarbekir Vilayet Gazetesi, yukarýda dikkat çekilen sorun haberleri ya-

nýnda ve onlardan daha çok Ermenilerin devletle iliþkileri, görev aldýklarý
idari ve toplumsal görevler ve meþgul olduklarý meslekleri doðrudan ya da
dolaylý olarak gösteren çok sayýda haber içermektedir.* Bu tür haberler ço-
ðunlukla atama ve niþan41, yardým edenlerin konum ve meslekleriyle ilan
edildikleri çeþitli konulardaki baðýþ listeleridir.42 Bu haberler, Ermenilerin
Diyarbekir Vilayeti’nde Meclis-i Dava Mümeyyizliði, Sandýk Eminliði, Muh-

tarlýk, Meclis Ýdare Azalýðý, çeþitli mahkemelerde azalýk gibi resmi görevler
üstlendiklerini göstermektedir. Yine Diyarbekir’de açýlan Hamidiye Sanayi
Mektebi’nde olduðu gibi, devlete ait okullarda görev almaktadýrlar. Nitekim
bu okulun idarecilerden birisi ve mensucat, ciltçilik, terzilik, kunduracýlýk
öðretmenleriyle bazý çalýþanlarý Ermeni’ydiler.43 Fakat Ermenilerin Osmanlý
Ýmparatorluðu’nda, bilhassa þehirlerde çoðunlukla sarraflýk, ustalýk ve fark-

lý alanlarda esnaflýkla uðraþtýklarý bilinmektedir.44 Diyarbekir’de de yaygýn
olan boyacýlýk, kazancýlýk, demircilik gibi bir çok mesleðin yanýnda, ticaret

40 Ermeniler arasýndaki farklý mezheplerden Gregoryan, Protestan ve Katolikler arasýndaki meþru-
iyet ve temsil çekiþmeleri konusunda bkz. Gülnihal Bozkurt, Alman ve Ýngiliz Belgeleri Iþýðý
Altýnda Gayrimüslim Osmanlý Vatandaþlarýnýn Hukuki Durumu(1839-1914), Türk Tarih Kuru-
mu Yayýnlarý, Ankara, s. 178-184.

* Gazete’nin gözden geçirilen sayýlarýnýn çoðunda bu tür haberler vardýr.
41 Diyarbekir Vilayet Gazetesi,  15 Mart 1875, Nr. 285.
42 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 5 Mart 1875, Nr. 283; Diyarbekir Vilayet Gazetesi, ,31 Aralýk 1875,

Nr. 326.
43 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 18 Eylül 1900, Nr. 1198.
44 Stefanos Yerasimos, “18.-19. Yüzyýl Osmanlý Ýmparatorluðunda Azýnlýklarýn Rolü ve Genel Ev-

rim”, Haz. Ersal Yavi, age, s. 51- 53;  Yavi, age, s. 15.
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ve sarraflýkta da Ermenilerin öne çýktýðý bilhassa baðýþ listelerinden ve eko-
nomiye iliþkin haberlerden anlaþýlmaktadýr. Ermenilerin Diyarbekir Vilaye-
ti’nde güçlü bir konuma ve itibara sahiptirler. Bu itibarlarýný, özellikle bü-

yük yerleþim birimlerinde, üretim alanlarýndaki etkinlikleri, büyük ölçüde
parayý kontrol edebilmeleri ve diðer gruplarla kýyaslandýðýnda görece daha
eðitimli olmalarýyla açýklamak mümkündür.

Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nde resmi niteliðinin gereði olarak; okul, has-
tane, köprü, su yolu gibi iþlerde, afet ve savaþ zamanlarýnda, 1878-9’da sa-
vaþ sonrasý yaþanan korkunç ekonomik krizde sýrasýnda yapýldýðý gibi devle-

tin finansmanýna katký saðlaya halkýn teþvik edilmesini kolaylaþtýrabilmek
için baðýþ yapanlar, yaptýklarý baðýþýn miktarý ve çeþitleri sýk sýk yayýmlan-
mýþtýr. Bu listeler hemen her kampanyada Ermenilerin de önemli yardýmlar
yaptýklarý görülmektedir. 1877-1878 Rus harbinde Osmanlý askerinin gi-
yim-kuþam ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için yapýlan baðýþ kampanyasýnda45 ,
yine ayný savaþ sýrasýnda yaralanan askerler için toplanan nakit baðýþ listele-

ri Ermenilerden de çeþitli yardýmlarýn geldiðini göstermektedir. Günümüz
tartýþmalarý ve taraflarý çerçevesinde deðerlendirildiðinde, bu durum çeþitli
kesimlere garip gelebilecek türdendir.46 

Ancak Gazete’de dikkati çeken en deðerli haber gruplarýndan birisi, belki
de en önemlisi çeþitli insan hikayelerine yer verenlerdir. Bu tür haberlerde
geçen hikayeler çoðu zaman çeþitli dramlarla iç içedir. Malatya’da, evlen-

dikten birkaç yýl sonra, farklý mezhebe mensup olduðu için ailesi tarafýndan
zorla kocasýndan ayrýlmaya çalýþýlan kadýnýn hikayesi gibi. Çok ciddi tartýþ-
malara ve Ermeniler arasýnda ciddi problemlere neden olan, Patrikhane’ye
kadar intikal eden bu ve benzeri hikayeler, yaþayanlarýn dramýný gözler önü-
ne sermesinin yanýnda, Ermeniler arasýndaki misyon faaliyetleri ulaþtýðý so-
nuçlarý göstermesi açýsýndan da ilgi çekicidirler.47  Arapkir’de karýsýnýn ölü-

mü üzerine acýsýna dayanamayarak kendisini asan Ohannes’inkiyse48  ka-
týksýz bir sevgi hikayesidir. Bir Ermeni keþiþin hamile karýsýnýn doðumuna
kimseyi almamasý ve karýsýný bir odaya kapatmasýndan sonra, kadýnýn oda-
dan kurtularak, çektiði sancýlarýn etkisiyle bahçedeki kuyuya atlayýp intiha-
ra kalkýþmasý, karýsýnýn ardýndan keþiþin de kuyuya atlamasý sonucunda ke-
þiþin, üstüne düþtüðü karýsýnýn ve babasýnýn annesinin üzerine düþmesiyle

45 Diyarbekir Vilayet Gazetesi,12 Temmuz 1877, Nr. 402.
46 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 13 Þubat 1878, Nr. 430.
47 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 13 Mart 1874, Nr. 234.

Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 20 Mart 1874, Nr. 235.
48 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 5 Þubat 1874, Nr.  229.
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birlikte doðduðu anlaþýlan çocuðun ölümleriyle49  ilgili haber de kýskançlýk,
inanç, gelenek ve bunlarýn ortasýnda geleneksel Ermeni toplumunda kadý-
nýn yeri konularýnda çok yönlü deðerlendirilebilecek türden hikayelere bir

örnektir.
Ermenilerin diðer Gayrimüslim gruplarla iliþkilerinin görülebileceði ha-

berler, daha çok Gazete’de yayýmlanan polis jurnalleri ve mahkeme kararla-
rýnda geçen kavga, yaralama, hýrsýzlýk ve cinayet hikayeleridir. Özellikle 26.
yýl sonrasý jurnal ve kayýtlarýn yer aldýðý haberlerde genellikle diðer Hýristi-
yan cemaat mensuplarýyla, çoðu kez içkili eðlenceler sýrasýnda veya sonra-

sýnda gerçekleþen, kimi zaman 15-20 kiþinin yaralandýðý ciddi çatýþmalara
dönüþen olaylarýn sýk sýk yer aldýðý görülmektedir.50 

Sonuç olarak, Ermeniler, Diyarbekir Vilayeti’nde önemli bir nüfusa sahip-
tiler. Özellikle çeþitli mesleklerdeki maharetleri ve belli konulardaki gele-
neksel üstünlükleriyle nüfuslarýna oranla oldukça etkiliydiler. Ýþte Diyarbe-
kir Vilayet Gazetesi, bugün yalnýzca çatýþmalar üzerinden tartýþýlan, artýk

yaþamadýklarý coðrafyalardaki geçmiþleriyle, hala ülkenin en önemli soru-
nu olmaya devam eden Ermenileri, bir dereceye kadar bir Osmanlý vatanda-
þý, Diyarbekirli bir terzi, din adamý, sýradan bir köylü, dokumacý, demirci,
kuyumcu, tüccar, hekim, eczacý, mahkeme baþkaný ya da bir tefeci veya hýr-
sýzlýk çetesinin baþý, fakat toplumun ve hayatýn her katmanýnda var olan
yaþanmýþ hikayeleriyle tanýyabilme fýrsatý sunabilecek resmi nitelikli bir bel-

gedir. Gazete, günümüz tarih çalýþmalarýnda, Ermeni araþtýrmalarýna yöre-
sel planda boyut kazandýrabilecek niteliklere sahiptir. Yayýmlandýðý tarihin
19. yüzyýlýn ikinci yarýsý ve sonrasýný kapsamasý, yayým dilinin Türkçe yanýn-
da Ermenice olmasý Gazete’yi kaynak olarak kýymetlendirmektedir. Ayrýca
bir Osmanlý vilayeti olan Diyarbekir’de yaþananlarýn tarihsel arka planýnýn
bilinmesinin günümüzde karþý karþýya bulunulan sorunlarýn anlaþýlmasýna

deðerli katkýlarý olacaðý þüphe götürmez.

49 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 6 Ekim 1871, Nr. 113.
50 Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 17 Temmuz 1900, Nr. 1188.
    Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 2 Ekim 1900, Nr. 1200.
    Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 4 Eylül 1900, Nr. 1197.
    Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 16 Mart 1911, Nr. 1298.
    Diyarbekir Vilayet Gazetesi, 24 Mart 1902, Nr. 1276.


