MERZ~FON'DA ERMENI AYAKLANMALARI
AL~~TUZCU
19. yy. 'da Tabanc~~ Devletlerin Osmanl~~Imparatorlu~u Üzerindeki Emelleri
Osmanl~~ imparatorlu~u çe~itli uluslardan, etnik gruplardan, din ve
cemaat topluluklar~ ndan olu~uyordu. Devlet, dünya ve ahiret anlay~~~ na
uygun olarak bunlara hiç bir bask~~ uygulamad~~~ndan ulusal özelliklerini,
özlerini, dillerini, dinlerini, kültürlerini, 18. yy.'a kadar korudular.
Fakat, bu asr~ n sonunda, Frans~z ihtilaWnin de etkisiyle, ulusçuluk
mlan
Osmanl~~ imparatorlu~u'nda k~ p~ rdanmaya ba~lam~~t~r. Devletin
ak~
içine dü~tü~ü ekonomik bunal~m, toprak kay~planyla iyice h~zlanm~~~ve
merkezi otoriteyi de zay~flatm~~t~ r. Frans~z ihtilaWnin etkisiyle Avrupa'da
olu~an toplumsal ekonomik ve kültürel geli~meler Osmanl~~ ülkesinde de
çalkant~lara neden olmu~tur.
Güçlenen Avrupa devletleri ~ngiltere, Fransa, Çarl~k Rusyas~~ bu köklü
ak~ mlar~~ toplumsal, ekonomik ve kültürel geli~meleri, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu kendi ekonomik ve siyasi ç~ kar bölgelerine ay~ rarak, payla~mak,
parsellemek için kullanmaya ba~lad~lar.
Bu devletlerin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu Parçalamak ve Payla~mak için Kulland~klar~~Atlama Tahtas~; Az~nl~klar
Bu amaçlar~ n~~ gerçekle~tirmek için kendilerine az~ nl~ klar~~ atlama tahtas~~ olarak kullanmaya karar verdiler. Balkanlar'da Anadolu'da, Filistin'de,
Arab Yar~ madas~'nda, Afrika'da çe~itli uluslar~, dini az~nl~ klan destekleyip
lu~lurtarak ayaklanma ve isyanlar ç~kard~lar.
Bu eylemleri destekleyip k~~k~ rtan devletlerin ba~~ nda ~ ngiltere ve Çarl~k Rusyas~~ geliyordu.
~ ngiltere, Hindistan ve Uzakdo~u'daki sömürgelerine uzanan yolda,
Bo~azIar'a ve Karadeniz'e hakim, kar~~s~nda güçlü bir engel olan Osmanl~~
imparatorlu~u'nu istemiyordu. Ayr~ ca petrol, kömür ve di~er madenler
bak~ m~ndan çok zengin olan Osmanl~~ ülkesini sömürge haline getirmek istiN ordu. Bu iki madenin endüstride giderek ön plana ç~ kmas~, Osmanl~~
Devleti'nin Avrupa'ya yak~ n olmas~~ i~tah~n~~ daha da çok kabart~yordu. Os-
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manl~~ Devleti'ni ekonomik ve siyasi denetimi alt~ na almak için Ermenileri,
Rumlar~~ ve Arablan el alt~ndan, k~~lurtmaya ba~lad~. Zengin petrol yataklann~n bulundu~u Kafkaslar'dan Basra Körfezi'ne, oradan da Iskenderun
Körfezi'ne kadar uzanan bölgede, kendine ba~~ml~~ bir Ermenistan olu~turmak için Kürtleri, Ermenileri ve Arablan ayaldand~ rrna çal~~malar~ na ba~lad~.
Çarl~k Rusyas~~ ise, Do~u Avrupa sm~ rlannda güçlü devletlerle, Uzakdo~u'da da Japonya aras~ nda s~ k~~~p kalm~~t~. Okyanuslara da aç~lam~yordu. Tek amac~~ güneyinde zay~flayan Osmanl~~ Devleti'nin elinde bulunan
Bo~azIar'~~ ele geçirip, s~cak denizlere inmekti. Çarl~k Rusyas~~ Balkanlar'daki ulusal çalkanmalan, özgürlükçü fikirleri, kendi yay~lmac~~ amac~~
için kullanmaya ba~lad~. Sözde Slav uluslar~n~n koruyuculu~unu yaparak,
kendi yay~lmas~ n~~ kolayla~t~racak, uydu devletlerin kurulmas~n~~ istiyordu.
Ayn~~ ~ekilde Do~u Anadolu'da da Ermenileri lu~lurt~yordu. Bu amac~~
hem Osmanl~~ Devleti'ni zay~fiatmak, hem de ~ngiltere'nin Balkanlar, Kafkasya ve Ortado~u'daki yay~lmas~na set çekmeye yönelikti.
Her iki devlet bu amaçla, Rum ve Ermenilerle ekonomik ili~kilere girdiler. Sonradan Osmanl~~ Devleti'nden, bu az~nl~ klar~n, dini himayesini istediler, ~ngilizler Protestan, Çarl~k Rusyas~~ Ortodoks tebaas~n~n himaye
haklar~n~~ ald~. Arkas~ ndan bir çok ekonomik, siyasi, kültürel imtiyazlar
sa~land~. Bu az~nl~ klardan bir k~sm~, iki devletin uyru~una geçtiler. Ço~unlukta ya~ad~klar~~ yerlerde bir çok kiliseler, misyonerlik kurumlar~, kolej ler açt~lar.
Böylelikle amaçlar~ n~~ gerçekle~tirmeye ba~lad~lar. ~ngiltere, Çarl~k
Rusyas~, Fransa bu amaçlannda i~birli~ine giri~tiler. Bazen de aralar~ nda
korkunç bir rekabet ba~lad~. Bu yan~a daha sonra Almanya da kat~ld~.
ABD'nin de Bu ran~a Kat~lmas~~
ABD'nin, Avrupa Devletlerine nazaran, Osmanl~~ imparatorlu~u'na
çok uzak olmas~~ ve ba~~ms~zl~~~n~~ geç kazanmas~, Osmanl~~ imparatodu~u'ndaki ekonomik, siyasi ve kültürel payla~~m sava~~na çok sonra kat~lmas~ na neden olmu~tur.
Fakat Osmanl~~ ülkesinin ekonomik ve siyasi yönden, payla~~l~p, yar~~
sömürge hale getirilmesinde, etki alanlar~ na bölünmesinde, ABD, ~ngiltere, Fransa, Çarl~k Rusyas~~ ve Almanya'dan çok farkl~~ bir yol, farkl~~ bir
yöntem izlemi~tir.
Osmanl~~ Devleti - ABD ili~kileri, 1799 y~l~nda ba~lam~~, ilk denizcilik
ve ticaret anla~mas~~ da 1830 y~ l~ nda imzalanm~~t~ r. Anla~man~ n imzaland~~~~
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ilk y~llarda ABD ekonomik ili~kilere pek önem vermemi~tir. Bunun yerine
ABD'den yüzlerce Protestan rahip, Anadolu içlerinde, uzun ara~t~rma gezilerine ç~km~~lard~r.
ABD 'nin Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Tayilmac~l~~intn öncü Gücü:
BOARD Misyonerlik Te~kilat:
ABD'nin tüm dünyada, ekonomik, siyasi ve kültürel etkisini ve yay~lmas~n~~ geni~letmek için, 1810 y~l~nda Boston'da "American Board Commissioner of Foreign Mission) BOARD kuruldu. Congregational, Dutch,
Reformed, Presbyterian kiliselerinin ve ABD% zenginlerin katk~lar~yla kurulan bu misyonerlik te~kilat~ , çal~~malar~n~~ k~sa zamanda Asya içlerine
Çinhindi'ne, Afrika'dan, Güney Amerika'ya kadar geni~letmi~tir. Sözde bir
din ve hay~r kurumu olan BOARD te~kilat~ , ABD'nin ekonomik ve siyasi
yay~lmac~l~~~n~n öncülü~ünü yap~yordu. ABCFM diye de an~lan BOARD
te~kilat~na daha sonralar~~ "The Near East Relier adl~~ bir hay~ r kurumu da
kat~lm~~t~r
BOARD Misyonerleri Anadolu'da
BOARD te~kilat~~ 1819 y~l~nda Osmanl~~ ülkesinde çal~~ma karar~~ ald~.
182o y~l~n~n ~ubat ay~nda, Pliny Fisk ve Levi Persons adl~~ iki genç Protestan misyoner Izmir'e geldiler2. Bunlar~~ birçok misyoner takip etti. Bu ki~iler, ilk çal~~malar~n~ , Müslümanlar ve Yahudilere yöneltmi~lerdir. Fakat
onlar~n dinlerini de~i~tirmediklerini görünce, bu kez Ermenilere yöneldiler. 1830 y~l~nda Eli Smith ve Harrison Gray Ofis Dwight adl~~ iki misyoner, Anadolu içlerinde "Sözde Ermenistan'~" ke~fe ç~kt~lar 3. Asl~nda bu
ke~ifin alt~nda ekonomik etüd yat~yordu. 1831 y~l~nda Istanbul'a döndüler.
Ilk BOARD misyonerlik te~kilat~n~~ kurdular. Çal~~malar~~ Ermenilere yönelik oldu~undan, bu kurulu~~"Ermeni Misyonu" ad~yla da an~l~yordu. Daha sonralar~, BOARD te~kilat~na ba~l~~ yüzlerce Protestan rahip, Osmanl~~
ülkesinin dört bir yan~na, en ücra kö~elerine kadar da~~ld~lar. Rumeli ve
Anadolu'da Congregational kilisesi, Suriye ve Iran'da ise Presbyterian kilisesi faaliyet gösteriyordu. Congregational kilise Anadolu ve Rumeli'yi dört
çal~~ma bölgesine ay~rd~.
' Çavdar, Teyfik - Osmanl~lar~n Yar~~ Sömürge Olu~u, sayfa g6,1970 Istanbul.
~im~ir, B~ lal - Tarihte Ermeni Terorü ve Sivas Vilayeti; Uluslararas~~ Terörizm ve
Gençlik Sempozyumu Bildirileri (a~. - 26 Nisan 1985) Cumhuriyet Üniversitesi Yay~nlar~~
No: 17,1986, sayfa 78.
3 A.g.e., sayfa 79.
2
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I. Rumeli bölgesi,
Bat~~Anadolu bölgesi,
Orta Anadolu bölgesi,
Do~u Anadolu bölgesi, ~eklindeydi.
Bu çal~~ma bölgelerine da~~ lan yüzlerce protestan misyoner rahibin
yan~s~ra, bir çok ABD% tüccar da geldi. Misyonerler Osmanl~~ toplum yap~s~n~~ sosyal ve kültürel durumunu, din ve mezhep ayr~l~klar~n~, birbirleriyle olan çeli~kilerini, zaaflann~~ en ince aynnt~lan ile inceleyip uzun raporlar halinde ülkelerine gönderdiler. Sonralar~~ da ABD ile Osmanl~~ Devleti aras~nda siyasi temsilcilik açma, göç, vatanda~l~~a geçme, mal, mülk
toprak sat~n alma anla~malar~~ imzaland~ .
ABD% siyasi temsilciler ve tüccarlarda, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda
misyonerleri bile k~skand~ran bir titizlikle ekonomik ve siyasi ara~t~rmalara
girdiler. imparatorlu~un Akdeniz, Ege ve Marmara k~y~lann~n ~ngiltere,
Fransa, Almanya ve Çarl~k Rusyas~'n~n ekonomik denetimine girdi~ini, fakat bu devletlerin henüz Anadolu'nun iç ve do~u bölgelerine, Mezopotamya'ya nüfuz edemedi~ini görmü~lerdi.
ABD 'Ii Misyonerlerin, Tüccarlar~n, Siyasi Gözlemcilerin Raporlar~; Ermeniler
Anadolu'da, ABD'nin Ticari Yay~lmas~n~n Altyap~s~n~~ Olusturacaklar

Osmanl~~ ülkesinin, Akdeniz, Ege ve Marmara k~y~lann~ n ekonomik
sömürüsüne bu k~y~larda ya~ayan Rumlar ve Yunanl~lar arac~~ ve yard~mc~~
oluyorlard~. K~y~lann hammaddelerini; pamu~unu, tütününü, bu~day~n~ ,
madenlerini gemileri ile Avrupa limanlanna ta~~yorlard~.
ABDli siyasi gözlemciler, tüccarlar ve misyonerler kendilerine Yunanl~lar ve Rumlardan bir fayda gelmeyece~ini görünce ili~kilerini Ermenilerle
geli~tirmeye, çal~~malar~n~~ onlar üzerinde yo~unla~t~rmaya karar verdiler.
Anadolu'nun Orta Karadeniz ve Do~u bölgelerinde Türklerden sonra say~ca Ermeniler ço~unluktayd~. Bu bölgelerde Ermeniler, Tüccarl~k, zenaatkârl~k ve esnafl~kla u~ra~~yorlard~. Türk halk~yla di~er az~nl~klara oranla
daha yak~n ili~kiler içindeydiler, onlar~ n dilini kültürlerini göreneklerini çok
iyi biliyorlard~. Güçlü ticari deneyimleri vard~ . K~y~~ bölgelerinden ald~klar~ ,
mamul maddeleri Anadolu'nun, ~ran'~n ve Kafkaslann en ücra kö~esine
kadar ula~t~nyorlar, bu iç ve uzak bölgelerden ald~ klar~~ hammaddelerini de
limanlara ta~~yorlard~ . Ermenilerin ya~ad~klar~~ yerlerde zengin maden kaynaklar~ , verimli tar~m ve orman alanlar~~ da vard~. E~er çal~~malar~ n~~ ba~a-
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nyla tamamlarlarsa, Osmanl~~topraklar~nda, Ermeniler ABD'nin ekonomik
ve siyasi yay~lmas~n~~ çabucak geni~letecekler, bu yay~lman~n altyap~s~n~~
olu~turacaklard~.
19. yy. 'da Karadeniz Havzasznin ve Anadolu'nun, Dünya Ticaretindeki Teri
~~g. yy.'~n ortalar~nda, Karadeniz'in dünya ticaretinde önemli bir yeri
vard~. Do~u Avrupa, Asya içlerinden gelen tah~l, mücevher ve kürkler, K~r~m Yanmadas~'ndaki Sivastopol ve Odesa limanlanna geliyordu. Anadolu'nun Karadeniz k~y~lar~nda maden ve petrol yataklar~~ bulunuyordu.
Anadolu'da, Karadeniz'e paralel olarak uzanan da~lar, Samsun'a ula~t~~~nda birdenbire alçallyor, do~al bir liman olu~turuyordu. Bu durum,
Samsun riman~n~ , ~ç, Do~u ve Güneydo~u Anadolu'nun Karadeniz'e aç~lan do~al bir kap~s~~ haline getiriyordu. Do~u ve ~ç Anadolu'nun ticari
emilimi Samsun Liman~'nda noktalan~yordu. Bir devlet için, bu üç liman~~
denetimde bulundurmak ekonomik aç~dan büyük avantajd~.
Anadolu ve Karad~niz'in Ticari Kilidinin Anahtar~~Merzifon
~~te, Ermenilerin ve Karadeniz Bölgesi'nin bu özelli~ini dikkate alan
BOARD misyonerleri ABD'nin siyasi gözlemcileri, tüccarlan çal~~ malar~n~~
Sivas Vilayeti'nde ba~latt~lar. Bu vilayet, o zaman 6o.3oo km 2'lik bir alan~~
lcaps~ yordu. Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Karahisar, Sancaklar' buraya
ba~hyd~~4. Ayr~ca iç Do~u ve Güneydo~u Anadolu'dan gelip
Samsun Liman~'na giden yollar, bu vilayete ba~l~~Amasya Sanca~n ve Merzifon kazas~ndan geçmekteydi. Amasya ve Merzifon civar~nda canl~~ bir
ekonomi, canl~~ bir ticaret vard~. O y~llarda yay~nlanan salname ve istatistiklerde Türklerden sonra ikinci s~ray~~ Ermeniler al~yordu. Vital Cuinet'e
göre 18go'll y~llarda Amasya Sanca~~~ve çevre kazalarda ya~ayan insan da~~l~m~~ ~u ~elcildeydi*.
Nüfus
Türk
Ermeni

Rum

Amasya

Merzifon

Vezirköprü

48000
~~ 2600

24000
5800

~~9500
3600

20000

17005

Boo

3000

1200

1000

980

7000
940

Gümü~Osmanc~k hac~köy

Ladik

Havza

Mecitözü

32995
8400

18800
2550

187oo
2570

2000

960

920

4 Vital Cuinet, La Turquie d'Asia I. Cilt, sayfa 763 - Paris 1892.

'1' V. Cuinet, Amasya Sancak.' ve kazalar~ndaki Türk nüfusu, kas~tl~~ olarak bir çok kis~mlara aynlmi~tir. Biz bu graf~kte ayr~~ ayr~~ yaz~lan Türk topluluklann~~ biraraya toplad~k.
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Merzifon 'da Ilk Amerikal~~Misyonerler
Merzifon kazas~, geni~~verimli bir ova üzerine kurulmu~tu. Misyonerlerin çal~~malar~~ için uygun bir yerdi. Ayr~ca Bat~, Orta ve Do~u Anadolu
çal~~ma bölgelerinin ortalar~ nda yer al~yordu. Kendileri için çal~~ malar~na
pilot bölge olarak seçtikleri Merzifon'dan faaliyetlerini Amasya, Tokat,
Kayseri, Sivas, Malatya, Harput, Diyarbak~ r ve Musul'a kadar kayd~ racaklard~.
BOARD te~kilat~n~ n ilk iki Protestan misyoner ailesi, 1852 y~l~nda
Merzifon'a geldiler. K~sa bir süre sonra da, Izmit civar~nda misyonerlik
çal~~malar~ nda deneyim kazanm~~~Maria Vest, kocas~~ ile birlikte kasabaya
gelmi~tir.
Ermenilerin ço~unlukta bulunduklar~~ Merzifon, Amasya, Gümü~hac~köy, Vezirköprü, Osmanc~ k, Mecitözü, Ladik ve Havza kazalar~na inceleme gezileri düzenlediler. Fakat Amasya sanca~~~ve kazalanndaki Ermeni
halk~ n hemen hepsi Ortodoks ve Gregoryan mezheplerine ba~hyd~lar. Bu
bölgeye daha önce Frans~ z Cizvit ve Kapuçin misyonerleri gelmi~ler, çok
az Ermeni'ye Katolik mezhebini kabul ettirmi~lerdi. Board misyonerlerinin
geli~i ile aralar~ nda bir rekabet ba~lad~ . BOARD misyonerleri o kadar sistemli, seri ve planl~~ çal~~t~lar ki: Frans~ z misyonerlerini kat kat geride b~ rakt~ lar. Ermeniler üzerinde söz sahibi oldular. Board misyonerleri Ermeni
halk~ , Protestan mezhebine kazand~ rmak için, hiç bir harcamadan kaç~nmad~ lar. Propaganda çal~~malar~n~~ disiplin içinde, programl~~ bir ~ekilde
yürütüyorlard~.
Merzifon ve çevre kazalarda, Ermeni evleri bu misyonerlerce tek tek
saptanm~~t~. Ev kad~nlanna, ya~l~ lara, çocuklara Protestanl~ k vaazlan veriliyordu. Misyonerlerin vaaz ve telkinleri, Ermeni gençlerine çok çekici geliyordu. Onlar~ n Protestanl~~a geçnieleri, Ortodoks din adamlar~ n~n, Ermeni halk~ n~n ileri gelenlerinin ~iddetli tepkilerine neden oluyordu. Ba~l~~
bulunduklar~~ kiliselere ve padi~aha gönderdikleri mektuplarda, bu misyonerlerin faaliyetlerini k~s~ tlanmas~ n~~ istiyorlard~ . Fakat Amerikan ~irketlerinin ve tüccarlar~ n~ n ekonomik ili~kileri art~rmas~~ sonucu, bu tepkiler
haf~fiedi.
Misyonerler, 8-10 y~ l içinde, Amasya ve kazalar~ nda ya~ayan Türklerin, Ermenilerin, Rumlar~ n sosyal ve kültürel durumlar~n~, ya~ay~~lann~,
zaaflann~ , birbirleriyle olan çeli~ kilerini, en ince ayr~ nt~lar~na kadar,
Türkçeyi, Ermeniceyi ve Rumcay~~ ö~rendiler. Onlardan biriymi~~gibi davranmaya ba~lad~ lar.
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1862 y~l~nda, Board misyonerleri, Merzifon'da Protestan mezhebinin
ilkelerini ö~retecek, e~itim ve seminer çal~~malar~~ verecek olan "Teoloji Seminerini" açt~ lar'. Teoloji semineri, sabahtan ö~leye kadar ya~lar~~ 7 ve
onsekiz ya~lar~~ aras~ndaki çocuk ve gençlere, ö~lenden sonra, kad~nlara,
ak~am üzerinde i~~güç sahibi orta ya~l~lara aç~ kt~ .
Teoloji Seminerine devam eden misyonerler,Protestanl~~~, H~ristiyanl~~~ n ideal bir mezhebi, kendilerini ve kurumlar~n~, insanl~~~n öncüleri,
ABD'yi bir uygarl~ k cenneti olarak tan~ t~yorlard~. Ermenilerin ça~lar boyunca, Osmanl~lar taraf~ ndan ezilip sömürüldüklerini, oysa onlar~ n kahraman bir ~rk olduklar~n~ , zengin bir tarihe, kültüre sahip olduklar~n~~ uzun
uzad~ya anlat~yorlard~. Bunlar~~ duyan Ermeni gençlerinin kalbinde,
Türklere kar~~~büyük bir kin, ABD'ye ve misyonerlere sonsuz sevgi ve
minnettarl~k, sars~lmaz bir güven ve sayg~~ olu~uyordu. Sivas'tan, Kayseri'den, Tokat'tan, Amasya'dan, yüzlerce Ermeni genci, Merzifon'a geliyordu. Burada misyonerler, kendilerine son vaazlann~~ verip, hayallerinin
ülkesine yola ç~ kmak üzere, Samsun Liman~ 'nda gemilere bindiriyorlard~.
I87o - I88o y~llar~~ aras~ nda, ad~~ geçen ~ehirlerden bir çok Ermeni aile de,
ABD'ye göç etti. Merzifon'dan 15-20 aile, Kaliforniya'n~ n Fresno Kasabas~na göç etti. Bunlardan birisi, Merzifon'daki yak~nlar~na yazd~~~~mektupta
"burada yumurta büyüklü~ünde üzüm tanesi, 5 kiloluk patl~can, kay~k
büyüklü~ünde kavun yeti~iyor" demi~ti".
Misyonerler Anadolu'da Ço~ald~ kça Amerikan Ticari A~~~Gen~liyor
Tüm Anadolu'da oldu~u gibi, misyonerlik faaliyetleri artt~kça,
ABD'ye Ermeni göçleri ço~ald~kça, bu ülkenin, Osmanl~~ ülkesinde ekonomik yat~r~mlar~ , ticari faaliyetleri, bunlara paralel olarak art~~~gösteriyordu.
Liman ~ehirlerinden içerlere do~ru, Amerikan mallar~, Ermeni tüccarlar~n
arac~l~~~~ile en ücra köylere kadar ula~t~r~llyordu. 183o'da iki ülke aras~ndaki d~~~ticaret toplam~~ 560 bin dolar iken, bu rakam 1913 y~l~nda 25,5
milyon dolara ula~m~~t~ . Amerikan "Tobacco Company" Tütün ~irketi,
Frans~zlar~n elinden bu bölgede tütün tekelini ald~ . Amerikan sigara sanayisinde, Türk tütünü aran~ r hale geldi. Samsun ve Bafra'da bu ~irket
tütün ektiriyordu. ABD, 18.61 y~l~ nda tütün ve tuz tekelini eline geçirdi.
Bu devlet, Osmanl~~ Devleti'ne pamuk, pamuk tohumu, tar~ m makinalan,
yünlü ve pamuklu dokumalar, çe~itli makinalar, elektrik malzemeleri, sat~5
6

5o y~ll~ k KM - 24 Ekim 1984, Milliyet Gazetesi.
Ataov, Türkkaya - Kongrede Ermeni lobisi- 26 Nisan 1987 Milliyet Gazetesi
Belleten C. LV11, 51
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yor, buna kar~~l~ k olarak da üzüm incir, tütün, yün, tiftik, afyon, anason,
me~e palamudu sat~n al~yordu 7.
Amerikal~~ ~irketler ve tüccarlar, ticari ili~ kilerini Protestan mezhebine
geçmi~~Ermenilerle kuruyorlard~. Art~ k, Osmanl~~ ekonomik sistemi içerisinde yer alan Ermeni simsarlar, Amerikan tüccarl~~~na özeniyordu. Bu
sistemin gerektirdi~i bankac~l~ k, kambiyo, sigorta, ta~~mac~l~ k i~lerini ö~reniyordu. Ermeniler eliyle Amerikan ticari a~~~Anadolu içlerine do~ru geni~ ledikçe, bu ülkenin siyasi temsilcililderi de aç~ llyordu. Yukar~da ad~~ geçen yerle~im birimlerinin ba~l~~ oldu~u Sivas vilayetinde 1885'te Amerikan
Konsoloslu~u aç~ld~ . Buraya atanan Konsolos H.M.Jewett, misyoner bir
ailenin çocu~u olup, Tokat'ta do~mu~tu. Çocuklu~u Ermeniler aras~ nda
geçmi~~koyu bir Türk dü~man~~ olarak yeti~mi~ti. 5 y~ l bu görevine devam
etti. 1892 y~ l:nda bu göreve yine ayn~~ soyadl~~ M.A. Jewett ad~nda ba~ka
bir konsolos atand~. Bu ki~i de bir misyoner ailenin çocu~uydu. Bir Ermeni kad~nla evliydi. O da koyu bir Türk dü~manlyd~. Sivas ve civar~ ndaki
Ermeni ayaklanmalannda büyük bir rolü vard~ . Olaylar~~ hep çarp~ tarak
tek yanl~, Türkleri suçlay~c~~ bir ~ekilde, ABD'ye Ingiltere'ye rapor ediyordu 8 .
Bu konsoloslukta görev yapanlar~ n hepsi, misyonerler elinde yeti~mi~,
sonra ABD'de e~itim görmü~, bu ülkenin vatanda~l~~~na geçmi~~Ermeni
ve Rum gençleri idi'. Yaln~ zca Müslüman olarak, iki Çerkez çal~~~yordu.
Bunlardan biri elçili~in kavas~, di~eri de bekçisi idi.
Misyonerler, Merkezlerine Gönderdikleri Raporlar~nda, Türkleri rn Dibine
Sokuyorlar, Ermenileri ise Göklere Ç~kar~yorlar
Ermeniler zenginle~tikçe, Türklere olan dü~manl~klar' da art~yordu.
Amerikal~~ misyonerler önyarg~l~~ olarak, ülkelerine gönderdikleri raporlar~ nda, Türkleri, dar kafal~, ba~naz ileriyi göremeyen, at~ l~ mc~~ ve ileriye dönük
olmayan, bir lokma, bir h~rka felsefesini benimseyen ki~iler olarak tamml~yorlard~. Oysa; Ermenileri tan~ m~ n tam tersi olarak, gözü aç~ k, h~rsl~, ileriye dönük ve at~ l~ mc~, para kazanmay~~ seven, sözünü sak~ nmayan insanlar
olarak tan~ml~yorlard~. Bu raporlar sonucunda Amerikan kamuoyu,
Hurewitz, J.C. - Türk Amerikan ili~kileri ve Atatürk - Ça~da~~dü~ünce ~~~~~ nda Atatürk
sayfa 491.
~im~ir, Bilal - Tarihte Ermeni Terörü ve Sivas Vilayeti - Uluslararas~~ Terörizm ve Gençlik
Sempozyumu Bildirileri (24 - 26 Nisan 1985) Cumhuriyet Üniversitesi yay~nlar~~ No: 17,
sayfa 96.
Yüzelli Y~ll~ k Kin - 25 Ekim 1984, Milliyet Gazetesi.
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Türkleri barbar, ça~~n~n gerisinde kalm~~, Ermenileri ise Amerikall'ya vefal~, ça~~n~n insan~, de~erli ki~iler olarak tan~m~~t~ w.
Osmanl~~ ülkesinde, Board misyonerleri, ABD'nin ekonomik yat~r~mlann~~ ve ticari ili~kilerini geli~tirmek için, Ermeni halka önce dini aç~dan
yakla~m~~lar, böylelikle duygusal bir ba~~olu~turmu~lard~r. Sürekli propaganda ve e~itim çal~~malar~~ ve seminerlerle, Amerika'ya ve kendilerine
kar~~, bir hayranl~k uyand~ rm~~lard~ r. Arkas~ ndan ticari ili~kilere girilmi~tir.
Misyonerlerin bu yöntemi, ABD'nin ekonomik, siyasi ve kültürel yay~ lmac~l~~~ n~n, etki alan~ n~n kal~c~, uzun ve verimli olmas~~ için, yap~lan bir ön
çal~~mayd~. Nitekim Board misyoner örgütünün d~~~faaliyetler sekreteri,
Judson Smith, bu durumu tüm aç~kl~~~~ile ~u ~ekilde ortaya koyuyordu.
"Bütün bu asil hizmetiniz, Ermeni milletini bize kar~~, sonsuz sevgi ve
~ii kran duygular~ na garketti ve Ermenilerin yüreklerini çelik bir çengelle, misyonerlere ba~lad~. Art~ k Ermeni milleti koruyucu lannm ve ve linimetlerinin ellerinde bir bal
mumu parças~ d~r".
Judson Smith'in tan~s~~ do~ruydu. Ermeniler misyonerlerin ellerinde
bir bal mumu olacak, onlara istedikleri ~ekli verebileceklerdi.
Board misyonerleri, Amasya ve Merzifon civar~ nda yapt~klar~~ etkili dini propagandayla, ABD'nin ekonomik ve siyasi ç~ karlann~ n ilk manevi
ba~lant~s~ n~~ kurmu~lard~. Art~ k s~ra maddi ba~lant~~ kurmaya gelmi~ti. Yine bu i~i Board kurulu~u üstlenecekti. Bu amaçla Merzifon'da pozitif ve
sosyal bilimlerin okutulaca~~~bir kolej aç~ lmas~ na karar verildi.
Bu kolejde ö~retim gören gençler, ya~am tarz~, kültür, duygu ve
dü~ünme yönünden tam anlam~yla ABD'ye ba~lanacak, hayranl~ k duyacaklard~. ABD'nin ekonomik ve siyasi ç~ karlar~ n~~ savunacaklard~.
Boston'daki BOARD te~kilat~ , en deneyimli, bir misyoner, koyu bir
Protestan olan Charles Chapin Tracy'i, Merzifon'da ve çevresinde misyonerlik çal~~malar~ n~~ örgütlenmesi ve bu kolejin kurulmas~~ amac~yla
I867'de buraya gönderdi '2.
Orta Karadeniz Bölgesinde, 188o'li y~ llarda ekonomik payla~~m için
gizli bir rekabet ba~lam~~t~. ~ ngiltere, Amasya ve Merzifon civannda zengin

" A.g.e.
I2 Frank Andrews, Stone - Academies For Anatolia Boston, 1984, sayfa 188.
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petrol, kömür, gümü~, kur~un ve bak~ r madenleri ke~fetmi~ti '3. Bu zengin
maden yataklar~~ ABD% ~irketleri ve tüccarlar~~ da cezbediyordu.
1880 y~l~ nda Board, Bat~~ Anadolu misyonu Avengelisti, Birle~ik Ermeni
Kilisesi merkezi ve Prudental komite ortakla~a laik ö~retim yapan ortaokul düzeyinde bir okul açma karar~~ ald~lar. 1881 y~ l~ nda Teoloji Seminerini "High School" dönü~türdüler. Bu okulda dersler ve seminerler vermek üzere çok deneyimli misyoner ö~retmenler Georges F. Herrick, John
F. Smith, Edwards Riggs Merzifon'a geldiler ".
High School'a paralel olarak C.C. Tracy, dini e~itim veren "Harbinger High Schooru ö~renime açt~. Bu okul 4 y~l kolej düzeyinde ö~renime
devam etti. Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ~ubeleri aç~ ld~~
1881 y~l~ nda, Protestan din okulu olan Teoloji Semineri, ortaokul
düzeyinde ö~retim yapan "High Schoora dönü~türüldü. Bu okul çevre
kazalardan gelen, 200 Ermeni ve Rum ö~renciyle ö~retime ba~lad~. Misyonerler Samsun'dan, ba~lay~p, Do~u Anadolu ve Mezapotamya'ya kadar
uzanan do~al ticari yolun, yak~ n çevrelerinde zengin maden yataklarm~ n
bulundu~unu, Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Malatya, Harput ve Diyarbak~r'da çok miktarda Ermeni ya~ad~~~n~, buralar~ n Karadeniz'e aç~lan kap~s~n~ n anahtar~~ olan Merzifon'da bir kolej aç~ lmas~yla ad~~ geçen yerlerin
rahatça denetimleri alt~ na girece~ini dü~ünüyorlard~ . Misyonerler Boston'daki merkezlerine bu ~ekilde raporlar gönderdiler.
Osmanl~~ Devleti 'nde En BiLytik rabana Okul Merz~fon'da Aç~l~yor: Anadolu
Koleji!
Bu ki~iler, Kolej aç~lmas~~ için, hükümete ve Sivas Valili~i'ne ba~vurdular. Kendilerine gerekli izin verildi. Merzifon'un kuzeyinde, ~ehre hakim
bir yerde, 30-40 dekarl~ k bir arazi sat~ n ald~lar. 1876 y~l~ nda kendilerine
bu arazinin tapusu da verildi. Kolej binalar~~ ayn~~ y~l, geni~~bir kampus
halinde yap~lmaya ba~lad~. Alt~~ bina halinde yap~ lan bu okul, Osmanl~~
Devleti'nde yap~ lan en büyük yabanc~~ okuldu. K~z ve Erkek ö~rencilerin
ayr~~ ayr~~ kalaca~~~binalar, dershaneler, büyükçe bir hastanesi, kilisesi vard~. Ayr~ ca 2000 ciltlik kitapl~~~, bir tabiat müzesi, geni~ çe bir sinema ve
konferans salonu, rasathanesi, meteoroloji istasyonu, modern bir matbaas~~
13

M.V. Frunze - Türkiye An~ lan (1921 Kas~ m - Ocak 1922) sayfa IN, ~st. 1978.
F.A. Stone, a.g.e. sayfa 185.
F.A. Stone, a.g.e. sayfa 185.
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bir marangoz atelyesi, modern, fizik, kimya, biyoloji laboratuvan bulunuyordu. Kolej, 7000 bin dolara mal oldu. Bu paran~n bir k~sm~n~~ Amerikan
halk~~ ba~~~~olarak vermi~, bir k~sm~n~~ da Board te~kilat~~ kar~~lam~~t~. (1, 2,
3 nolu resimler) Ayr~ca 4 y~l içinde koleje yirmibin dolar gelir getirecek
ba~, bahçe ve i~~ocaklar~~ kurulmu~tu 16.
Kolej 1886 y~l~nda ö~retime ba~lad~. Board te~kilat~, bu koleje en deneyimli misyonerlerini, Anadolu'dan dev~irip, Türk dü~man~~ olarak yeti~tirdikleri, ABD'de Yüksek ö~renim görmü~~Ermeni gençlerini ö~retmen
olarak göndermi~ti. Prof. Hagofriyan, Kaliyan bu ö~retmenler aras~ndayd~.
Okulun ö~retim dili ~ngilizceydi. Geometri, trigonometri, astronomi botanik muhasebe, kimya, fizik, zooloji, mant~ k, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak
felsefesi, devletler hukuku, Frans~ zca, Rumca, Ermenice ve Türkçe dersleri
okutuluyordu. Ermeni diline büyük bir önem veriliyordu. Ba~l~ca ö~retmenleri Prof. A.T. Da~l~ yan müzik, V.H. Agopyan Türkçe, J.J. Manisal~yan do~al bilimler, A.G. Sivasl~ yan matematik, D. Teokrides Yunanca,
J.P. Xenides tarih ve psikoloji dersleri okutuyorlard~. Bunlardan ba~ka
okulda birçok yerli Ermeni ve Rum ö~retmenler bulunuyordu. ö~retmenlerden sadece 4 tanesi Amerikall'yd~~ ". Okulda Frans~z ve Ermeni profesörler 44 dolar, Rum ö~retmenler 24-40 dolar, matematikçiler 22 dolar,
Frans~z ve Ermeni asistanlar 17, 6o dolar Türkçe ö~retmeni, 13, 20 dolar,
fizikçiler de 26, 40 dolar ücret al~yorlard~~18. Dr. Martin, ise Kolejin hastanesini yönetiyordu. Bu hastanenin ünü, Anadolu'da Ermeni ve Rumlar
aras~ nda çok yay~lm~~t~ . Ankara'dan Kayseri'den, Trabzon'dan hastalar geliyordu. Ayr~ca Dr. Marten, Kolejin fakülte bölümünde okuyan ö~rencilerden bir sa~l~k ekibi olu~turarak çevre kazalarda ya~ayan Ermeni ve Rum
halk~n~n sa~l~k taramas~n~~ yapt~nyordu.
Kolejin Fakülte bölümünde t~p, ticaret, ekonomi, Yunan ve Ermeni
dili ve tarihi ara~t~rmalar~ , botanik ve astronomi dersleri okutuluyordu. Bu
bölümde okuyan ö~renciler, alt s~ n~flardalci ö~rencilere ders vererek, belirli
bir ücret al~yorlard~.
Okul bünyesinde, bir ortaokul, bir k~z ve erkek lisesi, bir fakülte, birde çe~itli s~ n~fiann bulundu~u bir k~z okulu vard~. Okullar~n aç~l~~~y~llar~,
ö~renci say~s~~ kesin olmamakla birlikte, a~a~~daki ~ekildeydi.
~ so Y~ll~ k Kin - 24 Ekim 1984
Milliyet Gazetesi.
F.A. Stone, A.g.e., sayfa 186.
18 ~lknur Polat - Osmanl~~ ~mparatorlugu'nda Aç~lan Amerikan okullan üzerine bir inceleme Belleten LII. cilt, sayfa 203, A~ustos 1988.
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Orta Okul
K~z Okulu
Lise
Fakülte
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Orjinal Ad~~
High School
Anatolia Girls S.C.
Anatolia Koleje
Anatolia Akademia

Aç~l~~~Tarihi
1771
1886
1886
I 886

ö~renci Say~s~~
200

250
280
135
(398 Ermeni
27 Rum) 19

Merzifon'dalci bu koleje, Harput'ta bulunan (Ermenilerin Yeprat diye
adland~ rd~ klar~) F~ rat (Euphrates) Koleji ve Antep Koleji idari yönden ba~l~yd~. Do~u ve Orta Anadolu'daki kolejlerin y~ll~ k toplant~lar~, kongreleri,
misyonerlerin toplant~lar~~ da burada yap~l~yordu (4 No'lu ~~Resim) Kolej
müdürü C.C. Tracy, ABD Sivas konsolosu H. M. Jewett ülkelerine
gönderdikleri raporlarda, bu kolejin Osmanl~~ imparatorlu~u'ndalci en ileri
e~itimi verdiklerini, bu okulda Amerikan kültürünün daha Iyi tan~t~laca~~n~ , bu tür okullar~ n, Anadolu'nun her yan~na aç~lmas~~ gerekti~ini, k~sa zamanda bu okullar~n büyük bir geli~me göstereceklerini bildiriyorlard~ '.
1888 y~l~nda Sivas Valisi S~m Pa~a, bu koleje yapt~~~~ziyarette, okulun
Osmanl~~Devleti'nin ilerlemesine büyük katk~lar~~ olaca~~n~, di~er ~ehirlerdeki Türk okullar~ nda Türkçe'nin bu kadar güzel ö~retilmedi~ini belirtmi~tir 21. (Ayr~ca 5 Nolu Resim)
Osmanl~~Devleti 'nde, ~lk Ciddi Ermeni ve Rum Aynhkpl~~~n~n ideolojik ve
Kültürel Tohumlar:, Merzifon Kav.** 'nde Fr/izleniyor
Merzifon Anadolu Koleji, bu ~ekilde ö~retime devam ederken, bir
yandan Türkler, Ermeniler ve Rumlar aras~nda dü~manl~k büyüyordu. Ermeniler, yüzy~llard~r bir arada, karde~çe ya~ad~klar~~Türklere kar~~~sonsuz
bir kin duyuyordu. Türk dü~manl~~~= bu kolejde kültürel ve ideolojik
temeli at~l~yordu. Misyonerler taraf~ ndan ABD'ye gönderilen Ermeni gençleri orada, Princeton, Yale gibi üniversitelerde ö~retim görüyorlard~. Bir
k~s~m gençler orada kal~yor, bir k~s~m~~ da Amerikan vatanda~l~~~ na geçerek, bu ülkenin, Osmanl~~ Devleti'ndeki ticari kurulu~lar~ nda ve siyasi temsilciliklerinde, kolejlerde, görev al~yorlard~. Ate~li ve bilenmi~~bir Türk
Uygur Kocaba~o~lu - Amerikan okullar~~ - Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi 16. say~, sayfa 496 - Ist. 1985, Ileti~im Yay~ nlar~ .
2° ~ so y~ll~ k Kin - 24 Ekim 1984, Milliyet Gazetesi.
21
A.g.e.
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dü~manl~~~~ile Anadolu'ya dönen bu Protestan Ermeni gençleri, görev
yapt~ klar~~ yerlerde, her türlü huzursuzlu~un oda~~~oluyorlard~. Bu nedenle
kolejlerde okuyan di~er Ermeni gençleri, bu yayg~n propaganda sonucu
Türklere dü~man kesiliyorlard~. Art~ k bu tür kurumlarda bulunan Ermeni
gençleri Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~ayaklanma ba~latmak için, uygun ortam~~
beklemeye ba~lad~lar. Board misyonerlerinin, ideolojik ve kültürel yönden
destekledi~i bu k~~k~rtmalar~, ~ ngiltere, Çarl~ k Rusyas~~ silah ve para yard~m~~ yaparak taktik vererek destekliyorlard~. Hatta öyle bir zaman gelecekti
ki; Sivas'taki ABD Konsolosu Jewett gönderdi~i raporlarda bu kolejlerde
okuyan gençlerin giderek, kendi kontrollerinden ç~ karak, silahl~~ komiteler
olu~turduklar~n~, Çarl~ k Rusyas~~ ve ~ngiltere'nin güdümüne girerek, k~~k~ rtmalarma kap~ld~ldarm~~ yazacakt~.
Merzifon Koleji Anadolu'da K~~k~ rt~c~~ Ermeni Propagandas~n~n ve Terör
örgiitlerinin Merkezi Haline Geliyor
H~nçak Komitesi, ~sviçre'de kurulu~undan k~sa bir süre sonra Merzifon'daki, Anadolu Amerikan Koleji'ne paralel olarak 1887'de bir ~ube açt~. Bu ~ube, H~ nçak Te~kilat~'n~n bat~~ bürosunu olu~turuyordu. Faaliyet
alan~~ ise Giresun, Harput ve Diyarbak~ r hatt~ n~ n bat~s~yd~. H~ nçak bat~~
bürosunun ba~kan~~ bu kolejde ö~retmen olan Karabet Tomayan, Sekreteri
de ayn~~ okulun ö~retmenlerinden Ohannes Kayayan'd~. Bu iki Ermeni
genci Amerika'da e~itim görmü~~ve Protestanl~~a geçmi~lerdi. Bu kolejin
fakülte bölümündeki Ermeni gençleri taraf~ ndan "Küçük Ermenistan ihtilal Komitesi"de kurulmu~tu. Daha sonra Ta~nak Komitesi Merzifon'da bir
~ube açm~~t~r. ~lk ba~larda anla~amayan bu iki komite sonradan beraber
çal~~maya ba~lam~~lard~r.
H~ nçak Komitesi bat~~ bölgesinin bas~ n yay~ n ve propaganda merkezi
yine bu kolejde bulunuyordu. Ermeni halk~ na, Türk halk~ n~~ ve Müslümanlar~~ dü~man etmek, ayakland~rmak için, el ve duvar ilanlar~, k~~k~ rt~c~~ bildiriler ve kitaplar kolejin matbaas~ nda bas~ l~yordu. H~ nçak Komitesi'nin
armas~ n~~ ta~~yan bu k~~k~rt~c~~ yay~ nlar, Ankara, Çorum, Kastamonu,
Amasya, Samsun, Yozgat, Sivas ve Kayseri'ye gizlice ula~t~ r~llyordu. Zaten,
Merzifon'dan Sivas'a kadar uzanan bölgede bu komitenin bir çok üyesi
vard~ . H~nçak Komitesi'nin ba~ kan~~ ve yard~ mc~s~~ ile, Protestan Vaiz, Mardiros, Ermeni halk~~ ayakland~ rmak için Çorum-Yozgat, Kayseri, Burhaniye, Tenüs, Tokat ve Amasya'y~, dola~m~~lard~r. Buralarda konferans ~eklinde vaazlar vermi~lerdir. 1877-1878 Osmanl~-Rus Sava~~'n~ n b~ r Ermeni
soyk~ r~m~~ oldu~unu, bütün Ermenilerin ç~ kacak olaylarda yeralmasm~ n
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~art oldu~unu, bat~l~~ devletlerin müdahalesini sa~lamak için, etkili olaylar
ç~kar~lmas~ n~~ halka telkin etmi~lerdir. Bunlar~ n en büyük amaçlar~ndan biri de, Ermeni milletinin birli~ini sa~lamak için Ortodoks, Protestan, Katolik Ermenileri bir araya getirmekti.
1888-1890 y~llar~~ aras~nda bu bölgeye deneyimli, silahl~~ e~itim
görmü~, 6 Ermeni komiteci geldi. Bunlardan en önemlisi bir Rus Generalinin Vaftiz o~lu oldu~u söylenen Leon Semoyan'd~"°. Ad~~ geçen yerlerdeki k~~k~rtma ve ayaidanmalann planlay~c~s~~ bu ki~iydi. Buralarda gizlice
dola~arak komitelerin kurulmas~ n~~ sa~lad~lar. L. Semoyan ve beraberindekilerin ate~li parlak propagandalan sonucunda bir çok Ermeni genci kendilerine kat~ ld~. Ermeni ba~~ms~zl~~~n~ n kazan~lmas~~ için bir an önce silaha
sar~l~ p ayaklan~ lmas~~ gerekti~ini, büyük devletlerin de davalann~~ destekleyeceklerini anlat~yorlard~.
1890 y~l~nda H~nçak ve Ta~nak Komiteleri, Küçük Ermenistan ~htilali
Komitesi'ni de aralar~ na alarak "Ermeni ~htilalci Birli~i"ni kurdular.
1892 y~l~nda H~nçak Komitesi ayr~~ olarak, Merzifon'da bir toplant~~
düzenleyerek a~a~~daki kararlar~~ ald~.
~ ) Üyelere demirba~~silah sa~lanmas~.
isyanc~lar~n Gürcü elbiseleri ve ba~l~~~~giymeleri.
Komite üyelerinin silah ve cephanelerini kendilerinin almas~.
Komitelerin bölünerek ayr~ lmas~.
Giri~te ödenen para ve aidatla yoksul olanlara silah temin edilmesi.
H~ nçak gazetesine abone sa~lanmas~.
Tomayan, görünürde Merzifon'da bir hastane yap~lmas~~ için ~sviçreli
olan kar~s~n~~ komite ad~ na yard~m toplamak için Avrupa ülkelerine
göndermi~tir. Kar~s~~ 4 y~ lda 3000 Sterlin toplam~~t~ r.
H~nçak te~kilat~nda görevli Haçinli (Saim Beyli) Jirayar Ermenilerin bir
ayaklanma s~ ras~nda canlar~ n~~ korumak için silahlanmalan gerekti~ini bu
bölgede Ermeni halk~ na anlat~yorlard~.
Merzifon, H~nçak merkezi ile Kayseri Derevenk'te bulunan H~ nçak
komitesi ile koordineli olarak çal~~~ yordu. Maceraperest bir Ermeni olan
Andon Ri~duni, Derevenk'teki komitenin ba~kan~~ idi. Kumkap~~ ayaklanmas~ na kat~lm~~ , bu durum hükümetin dikkatini çekince Atina'ya kaçm~~t~. H~ nçak Komitesi genel merkezinin karar~yla Adana Ermenileri aras~ nda
A.g.e.
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ayaklanma ç~karmak için görevlendirilmi~tir. Adana'dan Kayseri'ye do~ru
Ermeni halk~n yo~un oldu~u yerlerde, k~~k~rt~c~~ telkinler vererek Kayseri'ye gelmi~ ti. Önce Talas'a oradan Everek'e, daha sonrada as~l faaliyet
gösterece~i Derevenk Manast~n'na gelerek Rahip Daniel'in yan~na yerle~mi~tir. K~sa bir zaman sonra Merzifon H~nçak Komitesi ile irtibata geçti.
Haçinli Jirayer, Tomayan ve Kayayan'la eylem birli~ine girdi. Merzifon,
Amasya, Tokat, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kazalar~nda Ermeni halk~~devlete kar~~~ k~~k~rt~p ayakland~rmak için sistemli ve planl~~ ~ekilde çal~~maya
ba~lad~lar. Bu amaçla silahl~~ propaganda bölülderi te~kil ettiler 22.
Merzifon ve Civar~nda Ermeni Komitelerinin, Eylem Planlar~~ve Taktikleri
Merzifon ve yukar~da ad~~ geçen yerlerde art~k s~ra ayaldanmay~~ ba~latacak la~k~rtma ve provakasyonlara gelmi~ti. Bunlar~~ da a~a~~daki ~ekilde
s~ralayabiliriz.
~ ) Türk ve Ermeni halk~n~n kutsal sayd~klan yerlere, cami ve kilise
duvarlar~na birbirlerini kötüleyici yaz~lar yazmak, duvar ilanlar~~ yap~~t~rmak, i~~yerlerine ve evlerin kap~lar~na birbirlerini k~~k~rt~c~~ bildiriler atmak.
Merzifon'da ve yukar~da ad~~ geçen yerle~im merkezlerinde, çar~~~
pazar kuruldu~u günlerde, Ermeni halk~n aras~na kar~~arak Türklerin kendilerini öldürmek için silahlanarak geldiklerini yaymak ayn~~ ~ekilde,
Gürcü k~l~~~na girerek, Türk ve Müslümanlar~n bulundu~u yerlerde, Ermenilerin silahlanarak kendilerini öldürmek için yürüdüklerini söylemek.
Cami ve kiliselerin halka toplu olarak ibadete aç~ld~~~~cuma ve pazar günleri, buralarda öldürme ve yaralama eylemlerinin yap~lmas~, cami
ve kiliselerin kur~unlanarak camlar~= k~nlmas~, böylelikle her iki halk~~
heyecanland~np, lo~lartarak kar~~~kar~~ya getirmek, bunlar çarp~~ma halinde iken, kasaba içine saklanm~~~komiteciler, Ermeni mahallelerine dal~p
kad~n ve çocuklar~~ öldürecekler, bir k~sm~n~~ kaç~racaklard~. Devlet binalar~~
yak~l~p, bombalanacakt~.
Türklerle yak~ nl~~~~olan, devlete sad~k Ermenilerin saptanmas~, evinin soyulup yak~lmas~, çocuklar~n~n ve kad~nlar~n~n kaç~nlmas~, bu olaylar~n geçti~i yerlere Türklere ait k~yafet ve sahte kimlik b~ rak~lmas~. Bu sald~r~lan zaman zaman Amerikal~~ ve di~er yabanc~lara da yöneltmek.
" Bilâ1 ~im~ir, Tarihte Ermeni Terörü ve Sivas Vilayeti - Uluslararas~~ Terörizm ve
Gençlik Sempozyumu Bildirileri (26-26 Nisan 1985 Cumhuriyet üniversitesi Yay~nlar~, No:
17, sayfa ~ oo.
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5) Böylelikle ABD'de ve Avrupa ülkelerinde kamuoyu ve yayg~n propagandayla, Türklerin Ermenilere ve di~er yabanc~lara kar~~~bir soyk~r~ m~~
ba~latt~klar~ n~~ yayarak bu devletlerin müdahaleleri sa~lanacakt~. Türklere
kar~~~devaml~~ k~~k~ rt~c~~ hareketler yaparak olaylar ç~karan her Ermeni onlar için propaganda arac~~ olacak, yabanc~~ devletlerin dikkatlerini bu yöne
çekecekti. Olaylar~n sorumlusu olarak Türkler gösterilecekti.
1892 y~l~nda Ermeni komitecileri, yukar~da s~ralamaya çal~~t~~~m~z bir
program~~ uygulamaya koydular. Kendilerine, Bulgar ihtilalinini ve komitecilerini örnek al~yorlard~. Bulgaristan'a ba~~ms~zl~ k kazand~ ran Gladstone
tekrar seçimlerle hükümet olmu~tu. ~ngiltere'nin Ortado~u'daki siyasi ve
ekonomik ç~karlar~~ için, Ermeni sorununa göz k~rpan Gladstone, Ermeni
komitecilere cesaret veriyordu. Ermeni komiteciler, 1892 y~l~n~~ Anadolu'da
bir ayaklanma ve ihtilal y~l~~ olarak ilan ettiler. Ayn~~ y~l~n ilk ocak ay~ nda
yukar~da ad~~ geçen yerlerde ayaklanma k~p~rdanmalan ba~lad~.

B~R~NC~~MERZ~FON ArA KLAXMASI
Merzifon'daki ayaklanmay~~ ba~latacak olan Ermeni ihtilalci Birli~i
Amasya-Merzifon aras~nda, De~irmendere'de üsleniyordu. Bu bölgede, bir
çok öldürme, yaralama ve soygun olaylar~n~n ve sabotajlann sorumlusu,
bir Rus Ermenisi olan Leon Semoyan ayaklanmalar~~ ba~latacakt~ 23. Bunun çetesinde, hepsi kendisi gibi, az~l~~ birer komiteci olan Toncayan Artin, Merzifonlu ~ihat, Mihtar Mihtiyan, Artos ve Kirkor'da burada bulunuyorlard~~24.
Ermeni ihtilalciler birli~inin taktik ve propaganda merkezi Merzifon'daki kolejde bulunuyordu. Eylemlerin planlar~~ Tomayan, Kayayan ve
Aç~kba~yan taraf~ndan burada yap~l~yor, De~irmendere'ye bildiriliyordu.
Ermeni ihtilalc~lar Birli~i'nin ilk ihtilal ve ayaklanma k~p~rdanmas~,
1893 y~l~~ Ocak ay~ nda kolejin duvarlar~na "Vatansever ~slam Komitesi"
ba~l~~~~alt~ nda, Ermeniler üzerine cihat ilan edilece~ini, mallar~ n~ n yagmalanacag~ n~, kendilerinin k~ l~çtan geçirilecelderini bildiren bir duvar ilan~ n~ n
yap~~t~nlmaslyla ba~lat~lm~~t~. Ayn~~ ~ekilde Pa~a Camisi'nin kap~s~na da bu
kez, Ermenilerin ve komitecilerin, Müslümanlar~~ ayn~~ ~ekilde, yok edeceklerini bildiren bir duvar ilan~~ yap~~t~nlm~~t~. Her iki tarafta heyecanl~~ ve
korkulu bir bekleyi~~içine girmi~ti. Kolejin duvanna, ilan yap~~t~rma zanl~Esat Uras - Tarihte Ermeniler ve Ermeni meselesi say. 465, Is. 197.
foreign Relations. Il. parts - 1895 (sayfa 1509) Washington 1896.
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s~~ olarak iki Türk ö~retmen tutuklanm~~t~ . Daha sonra yap~lan soru~turma
ve ara~t~ rmalarda camiye ve koleje bu ilanlar~~ yap~~t~ran gerçek suçlu iki
Ermeni yakalanm~~~ve sürgüne gönderilmi~ti. Daha sonra, Padi~ah taraf~ndan affedilerek gen dönmü~lerdi. Ayn~~ günlerde devlet binalann~n kap~ lar~ na "Hükümet vergi için Ermeni milletini s~k~~t~rmas~n, zalimlik etmeyin
bunun hesab~~ sorulur" ~eklinde bir ilan as~l~p alt~nda tüfek mermilerinin
arka taraf~yla mühürlenmi~~bildiriler as~lm~~, sokak aralar~ na, cami avlulanna da at~lm~~t~r.
Malatya ve civar~nda, bir çok kanl~~ öldürme ve soygun, sabotaj eylemlerine kat~lm~~~Rus Ermenisi ~~hat suç aletleriyle birlikte, Amasya
Samsun yoluyla Istanbul'a sevk edilirken, Çeltek Bo~az~'nda 18 Ermeni
komiteci, ~ihat'~~ getiren jandarmalarla çat~~ maya girerek, jandarmalann
elinden alm~~lar Merzifon'a getirmi~lerdi. ~ihat evlerinde misafir kald~~~~
Ermenilerden silah zoruyla "kurtulmal~k akçesi” ad~~ alt~nda yüksek paralar
alm~~t~r".
Bu az~l~~ komitecinin Merzifon Ermeni komitelerine kat~lmas~~ onlar~~
bir kat daha cesaretlendirmi~ti. Geceleyin atl~~ Ermeni komiteciler ~ehir
içinde Ermenileri öven Türkleri ve devleti kötüleyen sloganlar atarak sa~a
sola ate~~ediyorlard~. Ayn~~ günlerde komiteciler hafifme~ rep bir Ermeni
kad~n~n~ n evine zorla girip da~a kald~rm~~ lar, tecavüz ettikten sonra
öldürmü~ lerdir. Türklerle iyi ili~kisi olan, devletine sad~ k Merzifon belediye meclisi üyesi Agop A~a da ~ehrin ortas~ nda komiteciler taraf~ndan
öldürüldü.
Bu iki olay üzerine güvenlik güçleri s~k~~ bir ara~t~rma ve soru~turma
yapt~. Bu olaylar~ n sorumlusu olan Ermeniler Vartsis ve L. Leon suç aletleriyle yakalanarak Istanbul'a gönderildi. Leon Perrih ve çetesi güvenlik
güçleriyle çat~~maya girmi~, çeteden dört ki~i sa~~be~i ölü olarak ele geçmi~~askerlerden de iki ki~i ~ehit olmu~tur".
O günlerde Kayseri'de oturmakta olan Doktor Smith ve Doktor
Fransfort Merzifon'da oturan Doktor Gren bu olaylar~n geçti~i yerlerde
bir gezi yapm~~lard~ . Istanbul'daki büyükelçilerine gönderdikleri mektupta
~öyle yaz~yorlard~.
"Merzifon ve civar~ nda durum çok tehlikelidir. Ermeni komitecilerin y~k~c~~ faaliyetleri sonucunda Türk ve Ermeni halklar: heyecanl~~ ve korkulu bir bekleyi~~içinBa~ bakanl~ k Ar~ivi - Y~ ld~z Tasnifi, 36. K~s~ m.
26

Ba~bakanl~ k Ar~ivi - Y~ld~ z Tasnifi, 36. K~ s~ m.
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dedir. Merzifon ve Amasya civar ~ ndaki Ermeni ayaklanmalar ~, baz ~~ Rus ajanlar~nca planlanzp k~~kirt ~lm~~t~ r. Komiteciler ~ngiliz hükümetinin ve Protestan kilisesinin
yard~ m ve ilgilerinden cesaret almaktad ~rlar. Ac~mas~ zca yapt~klar~~ katliamlar herkesle korku yaratr~n~t~ r. Fakir halktan zorla para toplamaktad ~rlar. Ermenilerin bu
civarda hiç bir ~ikayetleri yok. Fakat Türklerin hakk ~n~~ savunacak hiç bir devlet
yoktur. Ermeni halk, komitecilerin bu ayaklanmalanna taraftar de~ildir. Ermeni
komiteciler kendilerine Bulgar ihtilalini örnek almaktad~ rlar. Ankara'da Tomayan 't
ve di~er komitecil~n ziyaret ettik. Kendilerine gayet iyi davran ~lmaktad ~r -".

Yap~lan gizli soru~turmalarda bu olaylar~ n Merzifon ve Derevenk'te
planlan~ p uyguland~~~~ortaya ç~ kt~. Derevenk'te Ri~düni tutukland~. Üzerinde yap~lan ara~t~ rmada 29 Temmuz 1892 tarihli H~nçak Komitesi'nin
görev belgesi ve mührü bulundu. Derinle~tirilen soru~turma ve aramalarda bu eylemlerin arkas~ nda Merzifonlu Kayayan ve Tomayan'~ n bulundu~u anla~~ld~. Ri~düni, Kayayan, Tomayan ve di~er suçlular yarg~ lanmak
üzere Ankara istinaf mahkemesine sevkedildi. 17 Temmuz 1893 tarihinde
yap~lan duru~mada Tomayan, Kayayan ve Aç~ kba~yan ölüm cezas~na, di~er komitecilerde çe~itli cezalara çarpt~ nld~lar 28.
ABD'nin Sivas konsolosu M.A. Jewet, ülkesinin ~ stanbul ba~konsolosu
Terrell'den habersiz Ingiltere'ye, Kayayan Tomayan, Aç~kba~yan'~ n ölüm,
öteki komitecilerin çe~itli hapis cezalanna çarpt~ r~lmalar~~ ve di~er Ermeni
olaylar~~ hakk~ nda abart~l~~ Türkleri kötüleyici, düzmece Ermeni katliam~~
raporlan gönderdi". Jeweein bu raporlan güçlü Amerikan ve ~ ngiliz misyonerlik kurumlar~~ arac~ l~~~~ile kamuoyuna yine abart~l~~ bir ~ekilde anlat~lm~~, geni~~bir taraftar kitlesi toplam~§ gazete ve dergileri günlerce me~gul
etmi~tir.
Tomayan, Kayayan, Aç~ kba~yan ve di~er komitecilerin tutuklanmalar~~
Avrupa ve ABD kamuoyunda geni~~yank~lar uyand~ rd~. ~ngiltere Protestan
Kiliseler Birli~i bu ki~ileri kurtarmak için yo~un bir kampanya ba~latt~.
Protestan kilisesi hemen H~ristiyan Ermenileri Savunma Komitesi'ni kurdu. Bu komitenin ba~~na Canterbury Ba~piskoposu geçti. Komite bu ki~ilerin tutuklanmalann~~ ve sözde Ermeni katliamlar~n' protesto etmek için
Londra'da mitingler düzenledi. ~ngiliz bas~ n~ nda ve kamuoyunda bu ki~ilerin kurtar~ lmas~~ için yo~un bir kampanya da ba~lat~ ld~. Ayr~ca iktidarda
27

A.g.e. belge.

28 Esat Uras - Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi sayfa 465.
'9 Ba~bakanl~ k Ar~ iv' - 17.7.1893 tarih ve 714 say~~ Geride i Mehakim-Y~ ld~z tasnir~~
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olan Liberal Partisinin ba~kan~~ ve Ba~bakan Gladstone nezdinde giri~imlerde bulundular30.
Gladstone'nin Türklere kar~~~tarihi bir kini vard~. Ülkesinin ç~karlar~~
aç~s~ndan Ermeni ayaklanmalarma sempati ile bak~yordu. Board misyonerleri özellikle Ermenileri ilgilendiren sorunlarda Osmanl~~ hükümetine bask~~
yapmas~~ için bu ki~iye ba~vuruyorlar& Gladstone bu komitecileri serbest
b~rak~lmas~n~~ Padi~ah Abdülhamit'ten istedi fakat Abdülhamit kabul etmedi. Gladstone hükümeti Kayayan ve Tomayan'~n derhal serbest b~rak~lmas~~
için Osmanl~~ hükümeti üzerinde ak~l almaz bask~larda ve tehditlerde bulundu. Fakat Il. Abdülhamid bu tehditleri ciddiye almad~. Bir ara iki devletin ili~kileri kopma noktas~na geldi. ~ngiltere bu iki komitecinin serbest b~rak~lmamas~~ halinde M~s~r'~~ Osmanl~~ Devleti'nden ay~rarak ayr~~bir devlet
olarak tan~yaca~~n~~bildirdi. Padi~ah bu tehdit kar~~s~nda, bu iki komiteciyi
serbest b~rakt~rd~~31 .
Amerika'da da durum Ingiltere'den pek farkl~~ de~ildir. Amerikan Protestan Kilisesi K~z~lhaç' Anadolu'da sözde Türklerin Ic~l~çtan geçirdi~i Ermeni ailelerine yard~m topluyordu. Türkler, Amerikan kamuoyunda bir
barbar, kan içici, bir canavar olarak tan~t~llyordu. Christian Herald, di~er
Amerikan gazeteleri, Sason ayaldanmas~~üzerine, Merzifon, Amasya ve k~sacas~~Sivas Vilayetrndeki Ermenilere 150 bin dolar yard~m toplad~lar 32.
~ngiltere'nin olaya bu kadar s~cak bakmas~, Ermeni komitecilere arka
ç~kmas~, onlar~~ serbest b~rakt~rmas~~ Merzifon'da tekrar Ermeni Komitecilere cesaret verdi. Yeni eylem haz~rl~klar~na giri~tiler. Kolejin Fakülte
bölümünde okuyan ö~renciler ve bir k~s~m Ermeni ö~retim üyeleri
"Küçük Ermenistan Ihtilal Komitesi"ne ve H~nçak Komitesi'ne üye oldular. Art~k, eylem için uygun bir ortam beklemeye ba~lad~lar.
Tomayan ve Kayayan'dan ba~ka, Aç~kba~yan ve di~er tutuklular~n da
serbest b~rak~lmas~~için Türk hükümetine ~antaj yapmak için 7 Eylül 1893
gecesi, ö~renciler ve komite silahlanarak Merzifon içine da~~ld~lar. Rastgele sa~a sola ate~~etmeye ba~lad~lar. Yang~n ç~kard~lar. Bir çok Türk ve
kendi soyda~lar~~olan Ermenileri öldürdüler. Bir k~sm~n~~ da yaralad~lar.
Merzifon Rü~tiyesini yakt~lar. Olaylar~n büyümesini önlemek için Amasya
3°

15o y~ll~k Kin - 26 Ekim 1984 Milliyet Gazetesi.
Cevdet Küçük-Osmanl~~Diplomasisinde Ermeni Meselesinin ortaya ç~k~~~ -sayfa ~ o4,
1984 Istanbul.
32 Foreign Relations - II. Parti- 1895. sayfa 1509. Washington 1896.
31
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ve çevre kazalardan çok say~ da jandarma ve asker getirtildi. Gerekli
önlemler al~nd~ . Polis komitecilerin merkezi olan ve sakland~ldan eve bask~n yapt~ . Evin içinde bulunan komiteciler Polis ve askerler üzerine ate~~
açt~lar bomba att~lar. 25 askeri öldürdüler 33. içerde bulunan komitecilerden Semoyan gizlice istanbul'a kaçt~~ ve orada Çarl~k Rusyas~~ konsoloslu~una s~~~nd~~34. Di~er komitecilerden Artin Toncayan, ~ihak, Stefan Ma~lum diri, Artos Kirkor ve iki komiteci ölü olarak, Gürcü k~yafetleri içinde
ele geçirilmi~ti. Yanlar~ nda birçok cephane, el bombas~ , komite tarafindan
verilmi~~yaz~l~~ emirler bulunmu~tu 35. Soru~turma ve ara~t~rma sonucu
ö~rencileri bu olaylarda önderlik eden komiteciler ve iki Ermeni profesör
tutukland~~36.
Merzifon ve civar~nda Ermeni komitecilerin yapt~~~~eylemler di~er yerlerdeki eylemlerle büyük bir paralellik ta~~yordu. Ba~l~ca eylemleri ~u ~ekildeydi.
Osmanc~k postas~n~n yolu kesildi. Posta sürücüleri ve koruyuculan
sald~r~ya u~rad~.
Gürünlü Zarobyan, Toros, Gülbeng, Kasap Serope adl~~ komiteciler Yozgat postas~n~~ soydular. Sürücü ve koruyucu ~brahim'i öldürdüler.
Atlar~~ silahlar~~ ve paralan al~nd~.
Çorum-Merzifon aras~ndaki Derbent Karakolu bas~ ld~. Jandarmalar
öldürüldü.
Gürünlü Torosi Talasl~~ Gülbeng ve Ponos, Maden postas~ n~~ soydular. Muhaf~z~n~~ ve sürücüsünü öldürdükten sonra, paray~~ ve di~er emanetleri al~p kaçt~lar. Yine ayn~~ çete Tuzhisar kolcusu Omer'i Sivas'a giderken öldürdüler. Paralar~n~~ ve atlann~~ al~ p kaçt~lar.
Maden postas~~ sürücüsü ~smail ve Zaptiye Necip öldürüldü.
Gülbeng, Panos, Mihircan ad~nda üç komiteci ~stanbul'dan dönerken Ankara'dan tuttuklar~~ araban~n sürücüsü Kabakç~~ o~lu Köse Hasan'~~
Yozgat yolunda bo~arak öldürdü, bir çukura gömdüler. Atlar~n~~ saatini ve
paras~ n~~ ald~lar, daha sonra atlar~~Tokat'ta satt~lar.
"3 Ba~bakanl~k Ar~ivi - Y~ld~z tasnifi 36. k~s~m.
F.A. Stone A.g.e. sayfa 191.
" E. Uras - A.g.e. sayfa 466.
36
F.A. Stone - A.g.e. - sayfa 187.
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1894 y~l~ nda Boston'daki BOARD genel merkezine ba~l~~ Prudental
Komite'den be~, Pontus Evangelos Birli~in'den be~~toplam ro ki~i Merzifon'a geldiler. Bunlar Ermenileri k~~k~rt~c~~ propagandalara ba~lad~lar. Ayr~ca dört profesör de yine Ermenilere sözde dini seminerler ad~~ alt~ nda k~~k~ rt~c~~ propagandalar yap~yorlard~~37. Merzifon'daki ikinci Ermeni isyan~n~n
ortaya ç~kmas~nda bu ki~ilerin büyük bir rolü vard~r*.
IK~JVC~~MERZ~FON ArAKLANMASI
Hükümetin çok etkili önlemler almas~na ra~men, Merzifon ve civar~ nda, Ermeni tehdit ve terörü durmad~. Ermeni komitecileri, 1895 y~l~ n~~ tüm
Anadolu'da oldu~u gibi, Sivas Vilayeti'nde de tekrar, ayaklanma y~l~~ ilan
ettiler. Merzifon ve civar~ nda k~~k~ rtma ve terör eylemleri, bu y~l~ n ilkbahannda ba~lad~. Türk ve Ermeni halk aras~ nda korku, heyecan, güvensizlik ortam~~ yarat~ld~. 1895 y~l~~ Haziran'~ n 2o'sinde olaylar ba~lad~. Türklerle
yak~n ili~kide olan devlet yanl~s~~ zengin Ermenilerin evleri kundaldand~.
Temmuz 1895 günü, Merzifon belediye meclisi üyesi, Türklerin ve
Ermenilerin çok sevip sayd~ klan, Garabet Kuyumcuyan A~a, sabah ibadetini yapmak için Ortodoks kilisesinin önüne gelmi~ti. Kap~~ aç~ k olmad~~~ndan, beklemeye ba~lad~. ~ki komiteci gelip, kendisiyle tart~~maya ba~lad~ . Birisi aniden Garabet A~a'n~ n arkas~na geçerek, kamas~n~~ rastgele saplamaya ba~lad~. Garabet'in ba~~rmas~~ üzerine, çevredekiler olay yerinden
kaçt~lar. Sald~ rgan h~zla A~a'n~ n karn~ n~~ 15 yerinden b~çaklad~, hemen olay
yerinden uzakla~t~. Güvenlik güçleri, hemen olay~n geçti~i yeri, ku~atma
alt~ na ald~ . Gözalt~na al~nanlar aras~nda, bu kilisenin papaz~~ K~ rm~z~yan,
Zangocu ve Krekor Arakelyan adl~~ Ermeni as~ll~~ Amerikan vatanda~~~vard~. Tutuklularla görgü tan~ klar~~ aras~nda yüzle~tirme yap~ld~. Fakat katiller
bulunamad~. K~rm~z~yan serbest b~ rak~ld~ ".
Ertesi gün Amasya Mutasarr~f~~ Bekir Pa~a, olay~~ incelemek ve soru~turrnak için Merzifon'a geldi. Kasabada, komitecilere sempatisi bulunan
Foreign Belation - December 2 - 1895 y~ l~~ - II. Parti. sayfa 1300. Washington 180.
Bu ki~ilerin Merzifon civar~ ndaki y~ k~c~~ çal~~malar~~ güvenlik güçlerinin gözünden
kaçma& 1899 y~l~ nda faaliyetleri k~s~tland~. Kolej sorumlular~, bunun üzerine Istanbul'da
ABD Ba~konsoloslu~u'na ba~vurdular. Ba~konsolosluk Osmanl~~ Hükümeti'ne bu ki~ilerin
kendi vatanda~lar~~ oldu~unu bildirdi. Hükümet kolejde bunlar~ n faaliyet gösteremeyece~~ni
bildirdi. Bunun üzerine Anadolu Koleji'nin ad~~ "Amerikan Koleji" olarak de~i~tirildi. Aynnt~l~~ bilgi için bak~ n~z F.A. Stone A.g.e.
3' A.g.e. - sayfa 1330.
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Ermeni gençlerini toplayarak, bir devlet adam~ na yak~~~ r ~ekilde, sevecen
ve yumu~ak bir tav~rla, cinayet hakk~ nda sorular yöneltti. Onlara, ~u ~ekilde ö~üt verdi. "Bu tip olaylar, güvenlik güçlerinin gözünü korkutamaz,
olaylar, idaremizden kaynaklanm~ yor. Avrupa ile mevcut sempatimizi, ili ~kilerimizi bozmak için tertipleniyor. Yeni bir Sason katliam~~ yarat~ lmak isteniyor" dedi. Fakat Ermeni gençleri, Bekir Pa~a'n~ n bu sözlerinin kendilerini tehdit etmekten ba~ ka bir ~ey olmad~~~ n~, cinayet hakk~ nda bir ~ey
bilmediklerini, ayr~ ca durumu Sivas Valisi Sait Pa~a'ya, tüm gerçekleriyle
telgraf çekerek bildireceklerini söylediler 39.
Bu olaylar kar~~s~ nda, Ermeni olaylar~ na hep sempatiyle bakm~~~olanlara arka ç~ k~ p desteklemi~, Ermeni halk~ n~n, Osmanl~lar taraf~ ndan ezilip
sömürüldü~ünü, komitecilerin asl~ nda birer özgürlük sava~ç~s~~ ve kahraman~~ olduklar~ n~ , Avrupa ve ABD kamuoyuna bildiren misyonerler ve Sivas Konsolosu Jewett, bu kez a~~z de~i~tirmi~ lerdi. Komitecilerin, bu kez
kendilerini de tehdit ettiklerini, bunlar~ n Ingiltere ve Rusya'n~ n güdümüne
girdiklerini, onlar taraf~ ndan yönetilip, yönlendirilen, kanl~~ katiller olduklann~, Istanbul'daki ABD Konsoloslu~u'na ve ABD'ye gönderdikleri raporlarda ~u ~ekilde bildiriyordu.
"... Merzifon olaylar:, çok kritiktir. rarat ~lan bu kanl~~olaylar Ermeni komitecilerin, ani bir ayaklanmas ~d~r. ~ngiltere, bunlar~~ne ~ekilde eylem yapacaklar~n ~~
planlay~p, yönlendirmektedir. Komitecikr, kasabada her ~eyi kötide~tirmek için aktif
~ekilde hareket ediyorlar. Bu kötü durumu da, propaganda olarak kullan ~yorlar. Bu
k~~k~rtmalan ve kanl~~olaylar~~yapanlar, Amasya yak ~nlar~nda, bir yerde üstlenmektedirler. Osmanl~~ güvenlik güçleri olaylar~~önlemek için, büyük gayret gösknyorkr...
Bekir Pa~a, ö~rencileri korumak için prp~nmaktad~ r. Fakat güvenlik güçleri maddi
yönden zay~ft:r.
... Buna ra~men komikciler çok ~yi organize edilmi~lerdir, çok paralar: vard~ r.
Ermeni halk~~da, maddi yönden çok iyidir. Seyahat ve di~er hareketleri yönünden
çok rahatt~ rlar... Ermeniler, çok kolay elde ettikleri özgürlüklenni ve haklar ~n~,
Türkleri küçük ve i~renç göstermek için kullan~yorlar.
Kokdeki ö~renciler kendilerine tan~nan haklar~~ve ayncal~klan kötüye kullan~yorlar. Komitecilere yard~m ediyorlar ve terör eylemlerine kat~l~yorlar... Kolejde
komitecilerin bir çok genç sempatizanz var
" Foreign Relation 2. parti 1895 sayfa 1330.
" A.g.e. sayfa 1330.
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Fakat Avrupa ve ABD, kamuoyunu y~llard~r yanl~~~yönlendirdikleri
için, Avrupal~lar ve Amerikal~ lar bu olaya inanmad~lar. Kolejde ö~rencileri
ayaklanma ve terör hareketlerinin içine çeken, Garabet Kuyumcuyan'~ n
öldürülmesinde büyük rol oynayan, Krekor Arekelyan, ABD'nin, Osmanl~~
Devleti nezdindeki temaslar~ndan sonra, serbest b~ rak~ld~ .
Merzifon kaymakam~, olaylar~~ yat~~t~rmak için, büyük gayret gösteriyordu. Protestan, Katolik ve Ortadoks din adamlar~ n~, ileri gelenlerini yan~ na ça~~rarak ö~üt veriyor, cemaatlerini dizginlemelerini istiyordu. 12
Ekim 1895 Çar~amba günü, Sivas valisinin de haz~ r bulundu~u böyle bir
toplant~da, kendilerine yap~lan, bu k~~k~ rtmalara kat~lmamalann~, güvenlik
güçlerine güvenmelerini istedi. Konu~mas~ n~ n sonunda Papaz K~rm~z~yan,
Türk güvenlik güçlerinin taraf tutarak, Ermenilerin k~ nlmas~ na göz yumduldann~, bunun hesab~n~n Osmanl~~ Devleti'nden, Glatdstone hükümetinin soraca~~n~~ söyledi. Ayr~ca hükümete, güvenlik güçlerine, yöneticilere
a~~r hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine hakk~ nda rapor tutuldu. Ayn~~
günün ak~am~~ Çorum'a sürgün edildi'.
Asl~ nda K~ rm~z~yan'~n yapt~~~~bu konu~ma, yeni bir k~~k~ rtman~ n ve
ayaklanman~ n i~aretiydi. Ermeni ihtilalci birli~i bu ayaklanma için tüm
haz~rl~ klar~n~~ tamamlam~~t~. Hareketin ba~~ na Leon Semoyan gelmi~ti.
Merzifon yak~ nlar~ na çok miktarda silah cephane ve patlay~c~~ madde stok
edilmi~ti. K~rm~z~yan'~n tutuklanmas~~ bu ayaklanman~n bir k~v~lc~m~~ olmu~tu. Komiteciler, kendilerine kar~~~tav~ r alan iki Amerikal~, iki Ermeni
Profesörü öldürmek amac~yla evini kur~unlad~ lar. Türk Dostu Mr. Riggs'i
ölümle tehdit ettiler. Sihak Arhali'yi öldürdüler. K~ rm~z~yan taraftarlar~~ ve
ö~renciler Merzifon sokaklanna döküldü, sa~a sola ate~~etmeye, yang~ n ç~karmaya ba~lad~lar. 14 Ekim 1895 Cuma günü, ak~am saat sekizde, Ermeni ihtilalci birli~inin sempatizanlan k~z kolejini yakt~lar'''.
Bu yang~ n olay~, Amerikal~~ görevlilerin ve misyonerlerin akl~ n~~ ba~~na
getirmi~ti. Y~llard~ r kendi elleriyle besleyip büyüttükleri bu canavarlar, bu
kez kendilerine di~~göstermi~ti. Bu yang~n, Amerikan misyonunu olaylar~ n
içine çekmek için tertiplenmi~ti.
3 Kas~ m Cuma günü, Türklerin cuma namaz~n~~ k~lmak üzere topland~~~~s~ rada, Ermeni halk~ n ve esnaf~ n bulundu~u yerlerde k~~k~ rt~c~~ komiteciler "Türkler Ermenileri kesmek için, silahlan~ p bu tarafa geliyorlar" ~ek41

A.g.e. sayfa 1330.

42 Ba~bakanl~k Ar~ivi - Y~ld~ z Tasnifi 36. K~ s~ m.
Belleten C.LVII, 52

818

AL~~ TUZCU

linde uydurma bir söz söylediler. Bunun üzerine Ermeni halk pani~e kap~ld~.
Komiteciler, Ermeni halka, kendilerini korumalar~~ için silah da~~t~ p,
dükkanlar~~ kapayarak evlerine gitmelerini istediler. Kiliseden duyulan çan
sesleri üzerine, komiteciler ta~~binalardan Türklere ate~~etmeye ba~lad~lar.
Ardahanl~~ Terzi ~smail Usta, namaz k~lmak için geldi~i Pa~a Camisi'nin
merdivenlerinde, vurularak a~a~~~yuvarland~. Ayn~~ anda Ta~han~ n içindeki
bir düklcandan at~ lan kur~unlarla bu caminin camlar~~ k~r~ld143.
Sütçü mahallesinde de, Camid Camisi'ne, cuma namaz~~ k~lmaya gelen Tosuno~lu Veli, k~ rk kadar Ermeni e~k~yas~ n~n sald~ r~s~na u~rad~. Sol
baca~~ndan a~~r ~ekilde yaraland~ ".
Ayn~~ s~ rada Hac~rahat Mahallesinde, Campiko~lu ç~ kmaz~nda Emrullah, feci ~ekilde yaraland~ '''.
Ismail, Veli ve Emn~llah can ac~s~yla ba~~rmaya ba~lad~lar. Bu kez
Ermeni komiteciler, Türk k~l~~~ na girerek, bu camilerin önlerine ve
Türklerin ya~ad~ klar~~ mahallelere giderek "Ey cemaati müslimin yeti~in,
Ermeniler Türkleri katlediyor" diye ba~~rarak kaçt~lar. Emrullah ba~~rarak
feci ~ekilde can verdi. Ermeniler ve Türkler ~ehir meydan~nda, kar~~~kar~~ya çarp~~maya ba~lad~lar. Komiteciler bu arada, kaymakam~ n, kad~ n~n evini, hükümet kona~~n~, askeri k~~lay~~ kur~unlad~lar. Bir k~s~ m k~l~ k de~i~tirmi~~Ermeni k~~k~rt~c~~ da Türklerin önüne dü~mü~, onlar~~ k~~k~ rt~yordu.
O gün kasaban~ n pazar~~ oldu~undan al~~veri~~için çok miktarda köylü pazara gelmi~ti. Türkler içlerindeki bu k~~k~ rt~c~lan tan~yamad~lar. Yaral~lar~ n
feryad~~ üzerine, galeyana gelen Türk halk~~ Ermenilerin üzerine yürümü~,
~iddetli bir çat~~ma ç~ km~~t~r. 30 kadar özel korunakl~~ elbise giymi~, Ermeni komiteci Müslümanlar~ n ya~ad~~~~kenar mahallelere, ellerinde k~l~çlar
ve silahlarla sald~r~ya geçmi~ler. Burada Hac~~ Abdullah'~~ a~~r biçimde yaralam~~lard~r. Bir çok Türk evine girmi~ler, ~rza tecavüz etmi~ler, soygun
yap~p, evleri yalcm~~lard~. Çat~~ma geni~lemeden, güvenlik güçleri olaya
müdahale etmi~ler ve önlemi~lerdir. Bu çarp~~malarda Türklerden 20, Ermenilerden 8o ki~i ölmü~tür". Ermeni çeteleri, ayn~~ ~ekilde 3 Kas~m Cuma günü, Amasya, Vezirköprü, Havza ve Gümü~hac~ köy'de bu ~ekilde
" Ayn~~ belge
" Ayn~~ belge.
" Ayn~~ belge.
46 Ayn~~belge.
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k~~k~ rtmalarda bulunmu~lard~ r. Vezirköprü'de, per~embeyi cumaya ba~layan
gece, Ermeni kilisesinin yak~ n~ nda bulunan medreseden, Molla Mehmet
yats~~ namaz~n~~ lulmaya giderken, komiteciler taraf~ ndan a~~r ~ekilde yaralanm~~t~ r. Cuma günü sabah ise bir Türk genci komiteciler taraf~ ndan
öldürülmü~tür. Vezirköprü'de, Orta Cami'ye yak~ n bir Ermeni saraç, komiteciler taraf~ ndan ölümle tehdit edilerek, dükkan~n alt~ndan, camiye
tünel kaz~lm~~t~ r. Cuma günü Türkler camiye geldiklerinde havaya uçurt~lacakt~ . Fakat sonradan dükkan sahibiyle, Türk ç~ ra~~n~n, güvenlik kuvvetlerine ihbarda bulunmas~ yla, komiteciler suç aletleriyle birlikte yakalanm~~t~ r. 3 Kas~ m günü ayn~~ ~ekilde Gümü~hac~ köy ve Hayza'da da olaylar
ç~ km~~t~.
Komiteciler Gümü~hac~köy'de, Ohannes'i, Belediye Meclisi Üyesi Arif
A~a'y~~ öldürdüler. Olaya müdahale etmek isteyen devriyelere ate~~açt~lar.
Tam olaylar durdu ve önlendi derken 15 Kas~m gecesi Merzifon'da
aniden bir terör ve karga~a ba~lat~ ld~. Bir gün önce komiteciler yok edecekleri, yakacaklan devlet dairelerini ve evleri i~aretlemi~lerdi. 14 Kas~m
günü Merzifon Türk halk~n~ n yeniden yapt~rd~~~~Rü~tüye binas~nda yang~n ç~kt~. Kaymakam~n evinde korkunç bir patlama oldu ve arkas~ ndan
yang~ n ç~kt~. Yang~n k~sa zamanda etrafa yay~ld~. Ço~u Türklerin olmak
üzerine 30 ev, 20 dükkan yand~. Aralar~ nda Ta~han'~n da bulundu~u 3
handa patlama duyuldu, arkas~ ndan yang~ n ç~ kt~. Rü~tüye binas~ndaki
yang~nda, bekçiyle o~lu öldü. Komiteciler bu arada evlere dalarak bir çok
Türk ve Ermeni'yi öldürdüler. Olaylar Kas~m~ n 15'inde de devam etti'''.
Bu arada, Merzifon yak~ nlar~ndaki Yedik~ r'da, Kör Köyü civar~ nda
bulunan manast~ra, Ermeni çetecilerin sakland~~~~ihbar~~ geldi. Onba~~~
Musa komutas~nda, buraya iki manga süvari askeri gönderildi. Askerler
yakla~~rken, üzerlerine ate~~aç~ld~. Ç~kan çat~~mada iki Ermeni yaral~~ be~~
tanesi de sa~~olarak ele geçirildi.
Olaylar üzerine Amasya Mutasamf~~ S~m Pa~a derhal, Merzifon'a geldi. Olaylar~~ önlemek üzere, çevre kazalardan bin tane asker getirdi. Tarafs~z, kimsesiz olaylara kar~~ mayan Ermenileri ve ailelerini koruma alt~na al~nd~ . Türklerin ve Ermenilerin ileri gelenlerini toplayarak güvenlik kuvvetlerine yard~ mc~~ olmalar~n~ , bar~~~içinde ya~amalar~n~~ söyledi. öksüz ve dullar~, özel koruma alt~ na ald~. Amerikan Koleji'nin korunmas~~ için, 25-30
Foreign Relations II. parti sayfa 1362 Washington 1896.
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asker görevlendirdi. Amerikan vatanda~lar~ na ve misyonerlere çok iyi davrand~. Kesinlikle taraf tutmad~~ 48.
Fakat kolejin içine saklanm~~~bir çok komiteci ve bunlar~ n sempatizan~~ ö~renciler, Merzifon'da zaman zaman olay ç~ kar~yorlard~.
Bir k~s~ m Ermeni misyoner, yine bu olaylar~~ abart~p, Merzifon'da ya~anan bu olaylar~ n, Ermenilere yönelik bir soyk~ r~ m oldu~unu, güvenlik
güçlerinin taraf tuttu~unu, bu olaylarda en az 150 Ermeni'nin öldürüldü~ünü, 8o Ermeni'nin de yaraland~~~ n~ , Avrupa ülkelerine ve ABD'ye raporlarla bildirdiler. Oysa gerçekten ölen ve yaralananlar~ n yar~ya yak~ n~~
Türk'tü.
Merzifon'da olaylar tam kontrol alt~ na al~ n~ nca, yakalanamayan komiteciler, Tav~an Da~~'ndan geçerek Havza ve Veziköprü'ye kaçm~~lard~ . Burada, Merzifon örne~inde oldu~u gibi, k~~k~ rtmalara giri~mi~lerdi. 2 Aral~ k
'895 Pazar günü medrese ö~rencilerinden Bafral~~ Emin, Orta Cami'de
yats~~ namaz~ n~~ k~ld~ ktan, sonra komiteciler taraf~ ndan yaralanm~~t~. Daha
sonra komiteciler medreseyi basm~~lard~. Silah seslerini duyan halk medresenin bu durumunu gördükten sonra, galeyana gelmi~, Ermenilerle çat~~maya girmi~tir. Ermeni halktan 50 ki~i ölmü~, 15 tanesi de yaralanm~~t~ r.
Türklerden ise 4 ki~i ölmü~~15 tanesi de yaralanm~~t~ r. Birçok ev ve
dükkan yanm~~t~'''. Merzifon ve çevresindeki Ermeni Komitecilerin hareketleri 1896 y~l~na da ta~t~. Ocak ve ~ubat aylar~ nda tamamen kontrol alt~na al~nd~. Merzifon'daki son durum hakk~ nda ABD'nin Sivas Konsolosu Jewett'in
yazd~~~~rapor ~u ~ekildeydi.
Mr. jewett'den Short'a
ABD Konsolosu
Sivas Türkiye 5 ~ubat 1896
Merzifon'da Amerikal~lar~n güçlü olmalar~~ nedeniyle, Ermeni komiteciler
bunlardan yüz buluyor. Amerikal~lar burada pek olaylara kar~~mad~lar. Bir k~s~ m
Ermeni halk ve 6~retmenkr ihtilalcilere meyillidir. Osmanl~~ Hükümet güçleri, bu
yüzden koleji denetim alt~nda tutmaktad~ rlar Komitecilere kar~~, güçlü durumdad~rlar.
" Ayn~~ Kitap.

49 Ba~bakanl~k Ar~ivi - Y~ld~ z Tasnif~~ 36. K~ s~m.
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Kokdeki ö~renciler kendilerine tan~nan haklardan yararlanarak komitecikrin yan~nda, k~~k~rtmalara ve ayaklanmalara kat~l~yorlar, onlara haber ta~~yorlar.
Fakii ltede okuyan ö~renciler alt sinflardaki ö~rencilere, silah ve cephane getirmeleri
için bask~~yap~yorlar. Tap~lan aramada ö~renci üzerinde yedi tane tabanca bulunmu~tur.
... Anadolu'nun her yan~nda görülen kar~~~kl~klar, Merzifon'da da
görü lmii~tür. Zaman zaman, Amerikal~lar da tehlikelerle kar~~~kar~~ya geliyorlar.
Burada olaylar: incelemekle görevli ABD Ba~konsolosu temsilcisi Terrri ziyaret ettim. Osmanl~~hükümeti ve güvenlik güçleri, Amerikal~lara hiçbir kötülük gelmeyece~ine dair, Terrre giivence vermi~lerdi. Vali tarafindan 30 kadar asker koleji korumakla görevlendirilmi~ti ... Terr4 komitecilerin e~er tav~rlar~n~~ de~i~tirmezlerse,
bu güven ortam~n~n bozulaca~:ndan endi~eleniyor.
... Fakülte ba~kan~~da Ermenilere sempati duyan, onlarla birlikte eyleme kalan ö~rencilere, tolerans tan~nmayaca~~nt söyledi. Merzifon'dan ayr~lmadan önce
ö~rendim ki, Ermeni halk~n~n aras~nda da, ihtilal k,omitesine kar~~~bir sempati duyuluyor.
... ~ehirde durum sakindir. Mutasarr~f, kaymakam olaylara tarafsizca, dostça
bir davran~~~içinde bak~yorlar. Olaylar s~ras~nda Amerikal~lar: çok ~yi korumu~lar.
... Fakülte ba~kan~~Ermeni komitecilere sempati duyan ö~rencilere bu hareketlere kat~lmamalan, koleje ve Amerikan misyonuna bir zarar vermemeleri için onlara
o~ul veriyor fakat söz geçiremiyordu.
Burada ya~am i~~ve e~itim hizmetleri sekteye u~ruyor. Ermenilerin bir k~sm~~
~ehirden ayr~lmak istiyor. Bana göre kad~n ve çocuklar~n kasabadan ayr~lmas~na gerek yok
MA. JEWETr°
ME.,S'RUT~TET 1. DÜNYA VE KURTULU~~SA VA~I TILLARINDA
MERZIFON'DAK~~ERMEN% OLA TLARI
Merzifon'daki bu ayaklanmalardan sonra Türk ve Müslüman halk art~k Ermenilere kar~~~bir güven duyamad~. Zaten Ermeniler de iyice tedirgindi. Olaylara kar~~anlar Merzifon'u terk etmi~ler, ABD'ye, Rusya ve di~er ülkelere göç etmi~lerdi. Komitecilerin yakalanmayanlan da, bu civarlardaki da~lara ç~km~~t~. Olaylara kar~~mayan tarafs~z kalan Ermenilerin
"' Foreign Relations, December 7 - 1896 y~l. Washington 1897 sayfa 550.
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güvenliideri sa~lanm~~t~ . Fakat Ingiltere bu olaylara müdahale etmi~, tutuldananlan affettinni~ti. Onlar da tekrar Merzifon'a gelmi~lerdi.
O y~llarda yukar~da ad~~ geçen kazalarda ekonomik alanlarda Ermeniler etkiliydi, bu durum Türklerin tepkisine yol aç~yordu. Bu ayaklanmalarda Ermeni komitecilerce Türk halk~na ve tarafs~z Ermeni halk~na giri~ilen soyk~r~m, ayr~ca Ermenilerin ekonomik alanlarda etkili olmalar~~
Türklerde, hakl~~ olarak öteden beri tepkilere neden oluyordu.
Anadolu'da, Türk ulusçulu~unun ilk f~lizlendi~i yerlerden birisi de
Merzifon'dur. Merzifon'daki Türk gençleri ~ goo'lü y~llarda Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin görü~lerini ve dü~üncelerini payla~~yorlard~. Bu Cemiyet, Parti haline dönü~türülünce, hemen ~ubesi aç~ld~. 1908
seçimlerinde
büyük bir oy ald~. Merzifon'un ayd~n ve Türk ulusçusu iki genci Hüseyin
R~fat ve Mehmet Fevzi Bey bu partinin görü~lerini savunan "Merzifon”
Gazetesi'ni ç~karmaya ba~lad~lar. Ermeni komitecilerinin dü~manca tav~rlan misyonerlerin, Ermenilere a~~lad~~~~Türkleri küçük görme fikirlerine kar~~~Türklerde ulusçulu~un geli~mesine yol açt~. Bu iki genç, Merzifon ve
çevresinde, Türk ulusçulu~u fikirlerinin yay~lmas~nda çok etkili olmu~tur.
~ 9o8 seçimlerinin getirdi~i özgürlük ortam~, Ermenilere geni~~kültür
serbestli~i getirmi~, bir Ermeni idadisi aç~lm~~t~r. Ermenice bir gazete ç~kmaya ba~lam~~t~ r. Fakat Ittihat ve Terakki Partisi'nin güvenli~i tam olarak
sa~lanmas~, Ermeni komitecilerin kötü emellerine bir set çekmi~tir. Partinin
"Bir Milli Türk Ekonomisi Olu~turma" fikri burada da uygulamaya konmu~tur. Amasya'da Türk i~adam~, giri~imcisi, fabrikatör, tüccar, zanaatkâr
olu~turmak için çal~~malara ba~lanm~~t~r. Bu ki~ilere, kredi verilmesi ve
vergiden muaf tutulmas~ , ekonomiye hakim olan Ermenilerin ve Rumlar~n
da tepkisi dolay~s~yla, Amerikan, Ingiliz ve Frans~z ~irketlerinin ve i~adamlar~n~n tepkisine de yol açm~~t~ . Bu tepkilere ra~men "Türkleri Ekonomiye
Hakim K~lmak Uygulamalar~" ba~ar~l~~ olmu~tur. Türklerden un, zahire,
tütün tüccan, bir çok zanaatkar ortaya ç~km~~t~r. Türk i~adamlar~~ daha
çok Alman i~adamlar~~ ve ~irketleri ile çal~~~yorlard~. Bunlar ufak tefek yat~r~mlara bile giri~mi~lerdi.
Ermeniler bu y~llarda Merzifon'da tam bir serbestlik içindeydi. Ittihat
Terakki Partisi'nin cayd~r~c~~ gücü, Türklere yapt~~~~ekonomik kay~rmac~l~k,
Ermenileri ekonomik ya~amda ikinci plana at~yordu. Ayr~ca kolej tam olarak Türk güvenlik güçlerinin kontrolü alt~ndayd~.
Yabanc~ lar~n ekonomik himaye ve denetiminden yoksun kalan Ermenilerin bir k~sm~~ yabanc~~ ülkelere göç ettiler. 1910-12 y~llar~~ aras~nda bir
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k~s~m Ermeni halk~~ da hiçbir bask~~ ve telkin alt~nda kalmadan Müslümanl~~~~kabul ettiler. Türk adlar~~ ald~ lar. Komitecilere meyilli olan Ermeniler
ise bunlar~n affedilmeyece~ini, günü geldi~inde hesab~n~n sorulaca~~n~~
söylediler.
. Dünya Sava~~'n~ n ba~lamas~ndan bir y~l sonra, hükümet, Ermeni
halk~ n~ , özel güvenlik nedeniyle Anadolu'nun güney bölgelerine göçettirme
karar~~ ald~ . Merzifon'da bulunan Ermenilerin ta~~ nmaz mallar~n~n listesi
ç~kar~ld~ . özel güvenlik durumu ve sava~~sona erdi~inde, kendilerinin geri
getirilece~ini, ta~~nmaz mallar~ n~n kendilerine tekrar teslim edilece~ini,
yolculuk boyunca güvenliklerinin sa~lanaca~~na dair güvence verildi. Bir
k~s~m Sivas'a b~rak~ld~ . Amasya, Tokat, Sivas ve di~er lcazalardan kalabal~k
bir Ermeni kaf~ lesi, askerlerin koruyuculu~unda Suriye'ye götürüldü. Kötü
hava ko~ullar~, hastal~k nedeniyle baz~~ Ermeniler yolda öldüler, Ermeni ve
Rum halk~~ üzerinde k~~k~ rt~c~~ etkileri olan Amerikan Koleji kapat~ ld~.
Ö~retim görevlileri, yurt d~~~na ç~ kar~ ld~, Kolej Hastanesi Türk sava~~yaral~lann~ n tedavisi için kullan~lmaya ba~land~.
Sava~~sona erince Suriye'ye göç etmi~~olan Ermeniler geri döndüler.
Evlerine yerle~tiler. Mütareke hükümlerine göre, Merzifon ve Samsun ~ngiliz askerlerince i~gal edilince komiteci Ermeniler, bu kez de Pontus
Rum çeteleri ile birle~erek, Merzifon civar~nda Türk halk~na kar~~~tekrar
katliamlar ba~latt~lar. Misyoner dev~irmesi olan Ermeni gençler ~ngilizHind ordusunda subay olarak Merzifon'u Samsun'u i~gal etmek için geldiler. Bu subaylar~ n tekrar Ermeni ve Rum çetelerini lo~k~rtmas~~ sonucu
bir k~s~m Ermeniler, bunlar~n bask~s~~ ile, ta~~nmaz mallar~na Türklerin el
koyarak geri vermediklerini, i~yerlerinin tahrip edildi~ini, kendilerine zorunlu göç s~ras~ nda kötü davran~~larda bulunuldu~unu öne sürerek bir soru~ turma komisyonu kurulmas~ n~~ istediler. Bu olay~ n arkas~nda yatan as~l
neden, kasabada ekonomik alanda Türkleri hakim k~lmak için yapt~~~~uygulamalar nedeniyle, ~ttihad ve Terakki Partisi'nin yöneticilerini tutuldatmakta idi. Partinin yöneticileri ve üyeleri hepsi yakalanarak hapse at~ld~~
2 Ermeni ve ~~ Rumdan bir soru~turma komisyonu olu~turuldu. Bu
komisyonun ilk i~i kendi istekleri ile Müslüman olmu~, Türk adlar~~ alm~~~
Ermenilerin üzerinde bask~~ kurarak, onlar~ n tekrar H~ristiyanl~~a dönmelerini, eski adlar~n~~ almalar~ n~~ istemek oldu. Nüfus memurlu~undaki defteri
ç~ kararak, eski adlar~ n~~ ta~~yan, yeni kimlik verdiler.
sayfa
'~~ Tuzcu, Ali - Y~ k~ l~~tan - Kurtulu~a Havza (25 May~ s 1919,13 Haziran 1919)
246. (Henüz yay~ nlanmam~~~bir ara~t~ rma).
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Sa~duyulu ve kahraman Merzifon Türk halk~, i~gal güçlerinin Ermenileri kullanarak eskiden oynanan oyunlar~ n tekrarlanaca~~n~~ sezerek haz~ rl~klara ba~lad~. Tarafs~z Ermeni ve Rum halk~ na i~gal güçlerinin ve eski
komitecilerin oyunlar~na gelmemelerini, k~~k~rtmalanna kap~lmamalar~ n~,
bu durumda devam edilirse kendilerine Türklerden bir zarar gelmeyece~ini bildirdiler. Feshedilen ~ttihad ve Terakki Partisi'nin, ~ngiliz i~gal güçlerince yakalanamayan yöneticileri ve üyeleri "Silahl~~ bir direni~~te~kilat~,
kurdular. Ahmet Fevzi Bey, Müftü, Belediye Ba~kan~~ Hac~~ Ömer, Pire
Mehmet, Ahmet Süreyya Bey bu direni~~te~kilat~n~~ k~sa bir süre içinde
çevre kazalara da geni~lettiler. Mustafa Kemal Hayza'ya geldi~inde Ahmet
Fevzi Bey, hemen yan~na gelerek kendisiyle görü~tü. Mustafa Kemal karargâh~ nda bulunan Ibrahim Tali (öngören) Bey'i Merzifon'a gönderdi.
Merzifon Direni~~Te~kilat~~ bu çevrede i~gal güçleri ve kontrol subaylar~ n~n
gözünü iyice korkutmu~ tu. Bu korku üzerine tutuklular serbest b~ rak~lm~~t~. Mustafa Kemal de, Merzifon'da kurulan Soru~ turma Komisyonu üyelerine bir telgraf göndererek derhal bu kurulun kald~ r~lmas~n~~ istedi. Komisyon ba~kan~~ soru~turma dosyalann~~ b~rakarak kaçt~.
~ngiliz i~gal güçleriyle birlikte, Birinci Dünya Sava~~ 'nda Osmanl~~
ülkesinin d~~~ na ç~ kan Amerikan Misyonu Ba~kan~~ Vihty, Getcheel de Merzifon'a geri gelmi~ti. Bunlar~ n yalanc~~ tan~kl~~~~ile birçok Türk hapsedilmi~ti.
Asl~nda ~ngiliz i~galine son vermeye yönelik te~kilatlanmay~, bu ki~iler, Ermenilere ve Rumlara yönelik bir soyk~nm~n haz~ rl~ klar~~ oldu~unu bildirerek yine k~~k~rtmalara ba~lam~~lard~ . Daha önceki k~~lartmalar~n~~ gözard~~
eden, Yüzba~~~Hurst'u da yanlar~ na alarak, Türklere bask~~ yapmak için belediye binas~ na gitmi~lerdir. K~~k~ rt~ p pani~e sürükledikleri Ermeni ve Rum
halk~yla, aralar~ nda bir bar~~~imzalanmas~ n~~ istemi~lerdir. Fakat Merzifonlular bu ki~ileri k~~ k~ rtmamalann~~ onlarla bir al~~yeri~leri olmad~~~ n~, i~gal
güçlerinin, Merzifon halk~~ üzerindeki bask~y~~ kald~ rmalar~ n~~ ve i~gale son
vermelerini istemi~lerdir. Bu kez ~ ngiliz i~gal gücü komutan~~ ve Vihty Getcheel, 2000 ki~ilik Ermeni ve Rumu aile ve çocuklar~ yla koleje toplam~~lard~. Su yiyecek ve ilaç stoklamaya ba~lam~~lard~. Yaral~ lar için kolejin hastanesini haz~ r hale getirmi~lerdi. Muhtemel bir çat~~maya kar~~~Ermeni ve
Rum erkeklerine silah da~~t~ lm~~t~. Heyecanl~, huzursuz bir bekleyi~~ba~lam~~t~~52 .
Fakat böyle bir niyeti olmayan Merzifon'daki Direni~~Te~kilat~~ ve
Türk halk~~ i~gale son vermek istiyordu. Amerikan Misyon ba~kanlar~~ mut~im~ir, Bilâ1 - ~ ngiliz Belgelerinde Atatürk I. cilt, s. 16.
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laka bir çarp~~ma bekliyorlard~. Ancak bekledikleri gibi olmam~~t~. Bu kez
de kolejde toplad~klar~~ çocuk ve kad~nlar~ n tahliye edilmesi için Hurst'ten
yard~m istemi~lerdi. Hurst tahliye i~lemi için 2 kamyon ~ o atl~~ araba haz~rlam~~t~. Kendisi kafilenin ba~~nda, Hintli askerlerin korumas~nda ~~~~ Haziranda Merzifon'dan yola ç~kt~. Kafile Çakall~~ yak~nlar~nda Hac~lar Da~~~
civar~nda, Kavakl~~ Ekrem Bey, Sürmeneli Esad A~a, Yüzba~~~Süreyya, üste~men Vehbi'den olu~an Türk çeteleri tarafindan ku~at~ld~. Kad~n ve çocuklara dokunulmad~. Hintli koruyucular~n silahlar~~ al~nd~. Yüzba~~~
Hurst'un üniformas~, ceketi, ~apkas~, k~l~c~, tabancas~, saati al~nd~. Türk subaylar~ ndan birisi kendisine Türk yurdu, Anadolu'yu bir an önce terk etmelerini aksi takdirde bu topraklar~ n kendilerine mezar olaca~~n~~ bildirmi~tir"
Bu hareket, ~ngiliz i~ gal güçlerinin iyice gözünü korkutmu~tu. Art~k
Türk çetecileri, kendilerine sahil yolunu ve Anadolu içlerine aç~lan Çeltek
Bo~az~'m kapam~~lard~. Bir an önce Merzifon'u bo~altmak istiyorlard~.
26 Eylül 1919 günü, ~ngiliz i~gal güçleri, ertesi gün Merzifon'u bo~altacaldann~ , kendileriyle gelmelerini Ermeni ve Rumlara gizlice bildirdiler.
O gün kamyonlann~~ ve atl~~ arabalann~~ haz~rlam~~lard~ . 27 Eylül günü Ermenilerle ~ngiliz i~gal güçleri aras~nda ~iddetli bir kavga ç~kt~ . Ermeniler
en a~~r hakaret ve küfürler ederek, ta~~ve sopalarla ~ngilizlere sald~r~yorlard~. Onlara ~u ~ekilde ba~~nyorlard~.
"Madem bizleri b~rak~p gidecektiniz, niçin bizi tekrar litristiyanl~ga
döndürdtiniiz, adlanm~z~~de~4tirdiniz. Merzifon'da yeni aç~ lan cadde üzerinde, y~k~ lan Türk evlerinin yerine, sahipsiz olan evleri, akrabalanm~z~nd~r, bizimdir dedirterek aldtrd~ntz. Onlar~n çoluk çocuklar~~ ile sokak ortas~nda b~rak~lmalanna niçin bizi alet ettiniz. Biz Müslüman olmu~, Türk karde~krimizk huzur ve bar~~~
içinde ya~~yorduk. ~imdi Türklerin içinde nas~ l dururuz, onlar~n yüzüne nas~l bakar~z." diye onlara en a~~ r küfürleri savuruyorlard~~54. Merzifonlu Türkler
bu kavgay~~ duymu~lar olay yerine gelmi~lerdi. Bu dü~man karde~leri, Ermenileri affederek ba~~rlanna basm~~lard~ . Onlara Ingilizler ile gidip gitmemekte serbest olduklar~n~~ bildirmi~lerdir.
28 Eylül günü, Ingilizler sabahleyin erkenden 5 kamyon, 40-50 at
arabas~~ haz~ rlayarak, kendileriyle gitmek isteyen Ermenileri de alarak, ba~lar~n ve Ermeni mezarl~~~n~ n aras~ndan adeta kaçarcas~na Merzifon'u terk
etmi~lerdir. Hac~lar Da~~'nda, yine yukar~ daki Türk çetecileri taraf~ndan
" ~ stiklal Harbi Gazetesi - 19 Ekim 1919 Yeni ~stanbul Gazetesi'nin ilavesi No: 137.
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bu kafile ku~at~lm~~, askerlerin ve subaylar~ n hepsinin silahlar~~ cephaneleri
al~nm~~t~r. Kad~n ve çocuklara dokunulmam~~t~r. ~~gal güçleri, onlarla birlikte olan Ermeni ve Rumlar peri~an halde Samsun'a varm~~lard~r. 4 Ekim
1919'da Samsun'daki i~gal sona ermi~, ~ngilizler arkalar~ na bakmadan çekip gitmi~lerdir.
Bu kez Istanbul'daki, Rum Patri~i Dorates ile Ermeni Patri~i Zaven
Efendi "~~gal Kuvvetleri Komiserli~i"ne bir dilekçe verdiler. Bu dilekçe
Samsun ve Merzifon çevrelerinde i~galin kald~ r~lmas~n~ n Ermeni ve Rum
halk~n~n katliam~na yol açaca~~ndan, ad~~ geçen yerlerin tekrar i~gal edilmesini istiyorlard~.
Oysa 18 Ekim 1919'da, Vezirköprü'deki, zorunlu güçten dönmü~~Ermeni ve Rum halk~n temsilcileri, ~çi~leri Bakanl~~~'na, bu patriklerin muht~ ralar~n~~ yalanlayan ~u telgraf~~ gönderdiler.
"Memlekette oturan ve tehcirden dönen Ermenilerle Rumlar~n ileride bir tehlikeye maruz kalaca~~ndan bahis-k, tekrar göçe tehdit ve icbar edilmekte olduklar~~
hakk~nda, ~u günlerde duydu~umuz haber kesinlikle yaland~r. Bütün Türk vatanda~lanm~zdan hürmet ve yard~ m görmekteyiz. As~ls~z olan bu haberleri ~iddetle tekzip eder Türk vatanda~lar~m~za kar~~l~kl~~hürmetlerimizi arzederiz.
Vezirköprü 'den Ermeni Milleti ad~na Agop Dereliyan ve Rum Metropolit:
vekili Marat 55 ,
Sonuç olarak ~unlar~~ söyleyebiliriz. Anadolu'da Türkler ve Ermeniler
as~ rlarca, karde~çe bar~~~ve huzur içinde ya~ad~ lar. Ancak yabanc~~ ç~kar
çevrelerinin lu~lurtmalan ve Türk dü~manl~~~~propagandalanyla dü~man
hale getirilmi~lerdir. Türkler ve Ermeniler birbirlerini bo~azlad~kça Osmanl~~ Devleti bat~l~~ devletlerin ekonomik sömürüsüne aç~lm~~ , yeralt~~ ve
yerüstü zenginlikleri parsellenmi~tir.
Bugün Amasya'da, Merzifon'da Vezirköprü'de ve di~er çevre kazalarda Türklerle-Ermeniler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve anayasas~n~ n
güvencesi alt~nda, laik bir ortamda, bar~~, karde~lik içinde her türlü yabanc~~ etki ve k~~lurtmadan uzakta ya~amlar~n~~ sürdürmektedirler.
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Res. 1— Merzifon'da Anadolu Koleji'nden bir görünüm.

Res. 2 — Merzifon Anadolu Koleji'nde k~z ö~rencilerinin kald~~~~binadan bir
görünüm.

Ali 7iacu

Rs. 3 — Anadolu Koleji'nde bir dersaneden görünüm.

Res. 4 — Sivas Valisi Re~at Akif Pa~a ve Amasya Mutasarr~f~n~n koleji ziyareti. Sa~dan üçüncü C.C. Tracy, sol ba~taki Mr. Vihty görülüyor..
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Res 5 — 1910 y~ l~ nda yap~ lan misyonerlerin y~ ll~k toplant~ s~ na kat~lanlar, Anadolu
Koleji önünde toplu halde görülüyor.

