TAHK~K HEYET~~RAPORLARINA GÖRE
1894 SASON ~SYANI
NURETT~N GÜLMEZ*
1-Giri~~
Sason, günümüzdeki yeni idari düzenlemelerden sonra Batman iline
ba~l~~bir ilçedir. Da~l~ k bir arazi üzerinde bulunan ilçe, 1894'te yani burada
ilk isyan~n ç~kt~~~~zaman, idari yönden Bidis vilayetinin Mu~~sanca~~na ba~l~~
idi. 1894 isyan~, baz~~eserlerde Sason isyan~~olarak geçti~i gibi, Sason kazas~na
ba~l~~bir köy olan Talori ad~yla da an~lmaktad~r.
Bu makalede, Tahkik Heyetinin Osmanl~~temsilcilerinin ~stanbul
yönetimine günlük olarak gönderdi~i raporlar ve Tahkik Heyetinin inceleme
sonunda haz~rlad~~~~ortak rapor esas al~ narak bir de~erlendirme yap~lmaya
çal~~~lm~~ ur. Bunlara ilâve olarak 4.0rdu Kumandan~~Mü~ir Zeki Pa~a'n~n
raporlar~~da kullan~lm~~t~ r. Sason/ Talori isyan~~ anlat~l~ rken genellikle
Tahkik Heyetinden ve ortak rapordan söz edilmekle birlikte, Tahkik
Heyetinin günlük raporlar~~ve di~er raporlar pek kullan~lmam~~t~r. Onun
için bu çal~~ ma, önemli bir eksi~i doldurabilir.
Ermeni sorununun anlat~ld~~~~eserlerin ço~unda Sason isyan~~ile ilgili
küçük çapl~~ bilgiler bulmak mümkündür. internette ise, çok say~da sitede
Ermeni sorununa yer verilmi~tir. Sitelerin birço~u Ermeniler taraf~ ndan
haz~rlanm~~t~ r. Türkler taraf~ndan haz~ rlanan site say~s~ nda son y~llarda art~~~
göstermi~tir'.
Ermeni sorunu ile ilgili olarak ~ ngilizce, Türkçe, Ermenice ve birçok
dilde yay~nlanm~~~çok say~ da eser bulunmaktad~ r. 1894 Sason/Talori isyan~m
da anlatan eserlerden bir k~sm~, be~inci bölümde "ilgili Kaynaklar" ba~l~~~~
alt~nda verilmi~tir.
Sason ile ilgili olarak Ermeni kaynaklar~ nda çokça yer alan ve Zazalar ile
Ermeniler aras~ nda sahiplenme sorunlar~~ya~anan bir konu da, Sasonlu Da* Yrd. Doç. Dr. CelM Bayar Üniversitesi E~itim Fakültesi Ö~retim Üyesi.
1 www.ermeniteroru.8m.com , www.kultur.gov.tr, www.tallarmeniantale.com/massacresdocumented.htm, www.cse.psu.edu
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vid Destan~'d~ r. Ermeni yazarlar~~ taraf~ ndan kayda geçirilip kitapla~t~r~lm~~~
olan Sasonlu David Destan~, di~er ad~yla "David Of Sasso~~ n Or Meherr's
Door/ Sasonlu Davut veya Mher Kap~s~", Ermeni yazarlar taraf~ ndan hayalci
bir ~ekilde abart~lm~~ ur. Bu destan, ~öyle özetlenebilir:
Ermenilerin ba~~ nda Kral Gagik'in oldu~u bir zamanda Ba~dat Halifesi,
ordulanyla Ermenistan'a girerek Kral Gagik'i yenmi~tir. Kral Gagik'i kendisine haraç ve k~z~~Dzonivar'~~vermeye zorlam~~ur. Ba~dat Halifesi ile evlenmeden önce Sason'daki manast~ rda sudan hamile kalan Dzonivar, Sanasar ve
Baghdasar adl~~ ikiz erkek çocuk dünyaya getirmi~tir. Ba~dat Halifesinin
kendilerini öldürme emrini vermesi üzerine Sanasar ve Baghdasar
kaçm~~lard~ r. Güçlü akan sular~~ ile bir nehri ikiye bölen bir dereyi takip
ederek, onun kayna~~ na kadar giderler ve buraya yerle~irler. Buras~~
Sason'dur.
Bal Deresi dedikleri bu dereden su içerek büyüyen Sanasar ve Baghdasar, çok güçlenmi~ ler ve Ermenileri etraflar~ na toplayarak Sason'da bir Ermeni Krall~~~~kurmu~lard~ r. Sason't~~yabanc~~ devletlerin ve dü~manlar~n
sald~ r~lar~ ndan korumu~lard~ r. Sanasar'dan sonra o~lu Great Mher kral
olmu~~ve Ba~dat Halifesine kar~~~sava~arak ülkesinin varl~~~n~~ korumay~~
ba~arm~~t~r.
Destan~n as~l kahraman~~Great Mher'in o~lu David'dir. David, bütün evcil ve yabani hayvanlara hükmeden kutsal bir ki~iliktir. M~s~ r Memluklularma
kar~~~sava~m~~, Azerbaycan'~, Türkistan'~~ ve Çin'i yenerek s~ n~rlar~ n~~
geni~letmi~~ve ünü bütün dünyay~~ sarm~~ ur. David'den sonra onun yerine
Little Mher geçmi~tir'.
~~ te efsane bundan ibarettir. Efsanede Sason, Ermeni Krall~~~n~ n kutsal
bir merkezi olarak sunulmaktad~ r. Bu yüzden Sasonlu David Destan~, Ermenilerin ulusal bilinci olu~ turmakta ve canl~~tutmakta kulland~ klar~~bir mittir.
~nternet ortam~ nda çok say~ da sitede Sasonlu David Destan~~ ile ilgili bilgi
bulunmaktad~ r. Ayn~~ konunun tekrar~~ gibi yakla~~ k yedi yüz kayna~a
ula~~ labilmektedir. Bu destanla ilgili çocuk kitaplar~~serile~-i, pullar, resimler,
CD'Ier, ~iirler, hikayeler ve hatta romanlar bulunmaktad~r.

2 Swantsdian, Karekin, tvww. littlearmenia. com , Cengiz, Seyfi, "Kal-u Bal'dan Beri",
home.arcor.de, M. Khorene, History Of Armenians.
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Bütün bunlarla Sason'un Ermeniler için tarihi ve kutsal bir de~er
ta~~d~~~ , bu bölgede tarihin ilk devirlerinden beri bir Ermeni krall~~~~bulundu~u, Sason'un özgürlük sava~ç~lar~n~ n merkezi oldu~u ve Ermenilere bu
kutsall~ klar içinden bir tarih yap~lmaya çal~~~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Sason/ Talori isyan~ na dönecek olursak, Talori vadisinde, birinci isyandan on be~- yirmi sene öncesine kadar, çok az say~ da Ermeni ya~amaktayd~ .
Talori vadisinin büyük bir k~sm~, Diyarbekir vilayetine ba~l~~Silvan kazas~~
a~iretlerinden Bekranl~larm yaz aylar~nda kulland~~~~yayla~~~idi. Ermeniler,
Bekran a~iretinin Talori vadisinden ç~kmas~ n~~istiyorlard~. Bu amaçlar~ na
kendi ba~lar~na ula~amayacaklar~ m anlay~nca, Hayan ve Sason a~iretlerini
yanlar~na çekmeye çal~~m~~lar ve onlar~ n himayesini elde etmi~ lerdir. Sonra
da Mu~~çevresindeki K~z~l Kilise ve Çanl~~Kilise manast~ rlarm~ n rahipleri
arac~l~~~~ile Bekran a~ireti hakk~nda ~ikâyete ba~lam~~lard~ r. Bekran a~iretini
zalim ve kendilerini mazlum göstermeyi ba~arm~~lard~r.
Bitlis Valili~i, Kürt a~iretlerinin ve Ermenilerin durumunu ara~t~rmadan
harekete geçmi~ tir. Ermenilerin plânlar~~hakk~ nda yeterli bilgiye sahip olmayan Bitlis Valili~i, Bekran a~iretinin Talori vadisindeki yayla~~ na gelmesini
engelleme yoluna gitmi~ tir.
Arad~klar~~ f~ rsat~~yakalayan Ermeniler, Mu~~ovas~~ve çe~itli yerlerden getirdikleri Ermenileri bu vadiye yerle~tirmi~ler, on yedi ayr~~ köyün kurulmas~ n~~ sa~lam~~lar ve nüfuslar~ n~~ art~ rm~~lard~ r. Talori vadisinin Kürt
nüfustan temizlenmesinden sonra Ermeniler, bu çevreyi kendileri için üs
edinmi~lerdir.
Talori çevresinin Ermenilerin üssü durumuna gelmesinden sonra Mihran Damadyan buraya gelmi~, Müslümanlara kar~~~çete faaliyetlerini ve orada
ya~ayan Ermenilerin Osmanl~~ Devletine vergi vermemesi giri~imlerini
ba~latm~~, yakalan~ p idam~ na karar verilmi~se de daha sonra serbest
b~ rak~lm~~t~ r. Damadyan'dan bo~ alan Talori ve çevresi çete liderli~ine Hamparsum Boyac~ yan, Murat takma ad~ yla gelmi~tir. H~ nçak Komitesi üyesi,
Adana'n~ n Haçin kasabas~~halk~ndan ve Kumkap~~olaylar~ ndan sab~kal~~olan
Boyac~ yan, kendini bir Avrupal~~ olarak tan~ tm~~ , Ermenileri tahrik etmeye
ba~lam~~ , isyan ettikleri takdirde bütün Avrupal~~devletlerden himaye
göreceklerini, ~ ngiltere'den balonla asker getirtece~ini ve bir Ermeni devletinin kurulmas~ na bütün Avrupa devletlerinin destek verdi~ini belirterek
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Ermeni halk~~tahrik etmi~tir. Osmanl~~yöneticilerinin ve Müslüman halk~ n
dikkatini çekmemek için de Murat kod ad~ n~~kullanm~~t~r.
Haziran ve Temmuz 1893'te Hamparsum Boyac~yan'~n tahrik etti~i Ermeniler, çevredeki Müslüman halka sald~ rmaya ba~lam~~lard~ r. Bunun
üzerine Bekran ve Hayan a~ iretleri ile Ermeniler aras~nda çat~~malar
ba~lam~~t~r'.
Geli~meleri görmekte, önlem almakta ve müdahale etmekte geç kalan
Osmanl~~ yönetimi, olaylar~~ bast~ rm~~sa da Ermenilerin iki yüz ve
Müslümanlar~n bin civar~nda kay~p vermesine engel olamam~~t~'''. Ayr~ca bin
civar~ nda Ermeni e~k~yas~n~ n ve bir miktar da Osmanl~~askerinin
çat~~malarda öldü~ü anla~~lmaktad~r".
"Talori Ermenilerinin ba~~ms~zl~ k sevdas~yla silaha sar~ld~klar~~ve isyan
ettikleri kesin olarak"" bilinmekle birlikte Osmanl~~yönetimi, konuyla ilgili
ayr~nt~lar~~1894 y~l~n~n Eylül, Ekim ve Kas~m aylannda 1894 isyan~ndan sonra
ö~renecektir.
1893'teki isyan~ n ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanmas~~üzerine 1894'te daha
programl~~ve büyük bir isyan düzenlenmi~tir. May~s 1894'ten itibaren
ba~layan isyan~ n eleba~~s~~yine Hamparsum Boyac~yan'd~ r. Bahar~ n
ba~lang~c~nda a~iretlerin yaylalar~na gidece~i ve bir y~l önce a~iretlerle Sason/Talori Ermenileri ve Ermeni çeteleri aras~ nda çat~~malar oldu~u bilindi~i halde 1893 isyamnda bölgeye gönderilen askeri kuvvetler ve alaylar
yerlerine geri gönderilmi~ tir. Bitlis Valisi, Hasan Tahsin Pa~a durumun nezaketini görerek kuvvet sevk edilmesini istemi~se de, zaman~nda önlem
al~namad~~~~anla~~lmaktad~r.
Ermeniler, silahlanmalar~ n~~ da tamamlad~ ktan sonra bölgedeki
Müslümanlara tekrar sald~rm~~lard~ r. Bekranl~ , Kavrikar ve Badiganl~~
a~iretleri üzerine yapt~klar~~sald~r~larda otuz kadar Müslüman'~~ öldürmü~ler
ve hatta Ermeni çeteleri, Bekran a~iretinden Hac~~ A~a'mn karn~n~~barutla
doldurup patlatm~~lard~r7. Böylece olaylar ate~lenmi~, isyana üç bin ci3 Ba~bakanl~k

Osmanl~~Ar~ivi (BOA), Y~ld~z Esas Evrak Tasnifi (YEE), 35-2261-50-97, s.35-

39.
Cengiz Çakalo~lu, MC~~ir Mehmet Zeki Pa~a (1835-1929), (Bas~lmam~~~doktora tezi),
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dal~, Erzurum 1999, s.170.
5 BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.42.
6 BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.57.
7 Çakalo~lu, a.g.e., s.173.
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var~ ndaki Ermeni çetesinin kat~l~m~~ sa~lanm~~~ve isyan büyük bir boyut kazanm~~t~r.
Osmanl~~ yönetimi çevre vilayetlerden kuvvet sevk ederek isyan ~~
bast~ rm~~sa da, isyamn yank~lar~~içeride ve d~~ar~ da devam etmi~tir. ~syanda
iki yüz yetmi~~yedi Ermeni öldürülmü~~oldu~u halde, Avrupa'da bu say~~ on
bin ve yirmi bin olarak söylenmi~~ve tart~~ malar bu rakamlar üzerine
yap~ lm~~t~ r8. Bir bak~ma isyan~n eleba~~s~~Boyac~yan, istedi~ine ula~m~~t~ r.
Bat~ l~~ devletlerin gündemine Ermeni konusunun yerle~ tirilmesini
sa~lam~~ t~r. Os~nanl~~ Devleti üzerinde planlanan oyunlar~n uygulamaya
konmas~na yard~mc~~ olmu~tur. Özellikle ~ngiltere, Rusya ve Fransa konuya
kar~~m~~ lar, isyan bölgesine inceleme heyeti gönderilmesi için Osmanl~~
yönetimine bask~~yapm~~ lar, inceleme heyetine bu ülkelerin temsilcilerinin
de kat~l~m~ n~~istemi~ ler ve bu isteklerini kabul de ettirmi~lerdir. Sonuçta Sason isyan~ m incelemek üzere bir "Tahkik Heyeti" kurulmu~tur.
2- Tahkik Heyeti
Sason isyan~ , Avrupa devletlerine Osmanl~~ Devleti'nin içi~lerine kar~~ma
f~rsat~~ vermi~tir. Bunda Osmanl~~Devleti'nin güçsüzlü~ünün rolü büyük
oldu~u gibi Avrupa'n~n çifte standard~~yakla~~ mlar~n~ n da etkisi bulunmaktad~r. Çünkü ayn~~devletler, Bulgar çetelerinin Bulgaristan'~n Menlek kasabas~~ve Yamkl~~köyünde ya~ ayan Müslüman halka uygulad~klar~~ bask~~ve
zulümle ilgili aç~klama bile yapmam~~lard~r".
Tahsin Pa~a ise hat~ ralar~ nda, Tahkik Heyeti gönderilmesini, Sultan
II.Abdülhamid'in bu gibi önemli konularda hiç kimseye güvenmemesi ile
ili~ kilendirmektedir. Ayr~ ca önemli gördü~ü olaylar~~ do~rudan
II.Abdülhamid'in kendisinin inceletti~ini ve bunun iç politikadaki temel
yakla~~m~~oldu~unu da ilave etmektedirl".
Tahkik Heyetinin kurulmas~ ndan önce II.Abdülhamid'in, Tahsin
Pa~a'n~n da hanralar~ nda belirtti~i gibi konuyu do~rudan inceletme

8 Çakalo'~lu,

a.g.e., s.187.
Ali Karaca, Anadolu Islahâu ve Ahmet ~âkir Pa~a (1838-1899), Eren Yay~nlar~, ~stanbul
1993, s.44.
l() Tahsin Pa~a, Tahsin Pa~a'n~n Y~ld~z Hat~ralar~~Sultan Abdülhamit, Bo~aziçi Yay~nlar~,
~stanbul 1990, s.45.
9
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al~~kanl~~~n~ n bir göstergesi olarak, Sason isyan~n~~incelemek üzere bölgeye
Ferik Abdullah Pa~a'y~~gönderdi~i bilinmektedir".
Padi~âh II.Abdülhamid Sason isyan~~ile ilgili bilgileri, isyan~n ba~lamas~~
ve geli~imi s~ras~ nda bizzat kendisinin Sason'a gitmesini istedi~i 4.0rdu Kumandan~~Mü~ir Zeki Pa~a'dan alm~~t~ r. Zeki Pa~a'dan bazen do~rudan
Padi~âha ve bazen de Seraskerli~e/Ba~komutanl~~a, 2 A~ustos 1310/14
A~ustos 1894 tarihinden itibaren 8 Kanun-~~evvel 1310/20 Aral~ k 1894 tarihine kadar günü gününe rapor gelmi~tir. Sason isyan~n~ n bütün ayr~nt~lar~n~~
bu raporlarda bulmak mümkündürn.
Tahkik Heyeti kurulmadan önce ve isyandan hemen sonra ~ngiltere'nin
Van Viskonsolosu Holward, incelemelerde bulunmak üzere ve herhangi bir
yetkiye sahip olamadan Mu~'a gitmi~tir. Mu~~mutasarr~f~ ndan isyanla ilgili
aç~klama istemi~se de, inceleme ve soru~ turma yetkisi bulunmad~~~~için kendisine aç~ klamada bulunulmam~~ t~r. Buna ra~men baz~~kilise ve manasurlar~~
dola~an ve Mu~ 'taki Ermenilerle konu~an Viskonsolos, edindi~i izlenimleri
~stanbul'daki ~ngiliz büyükelçisine ~ifre ile bildirmi~ tir. Osmanl~~yönetimi,
hem ~ngiliz Sefareti ve hem de Bitlis Valili~ine Van Viskonsolosu'nun geri
döndürülmesi için baslular~ m art~rm~~~ve emirler vermi~ tir. Ancak Viskonsolos, Ekim ay~~sonuna kadar bölgede kalm~~~ve Ermenileri tahrike devam
etmi~tir. Osmanl~~yönetiminin bask~lar~~ve Katolik Murahhashanesinin kendisini Mu~~kumandanl~~ma ihbar etmesi sonucu geri dönmek zorunda
kalm~~t~ r. Ancak Holward haz~rlad~~~~raporda, Sason/Talori isyan~~ile ilgili
hiçbir kayna~a dayanmayan iddialarda bulunmu~tur. ~ngiltere'nin istedi~i
do~rultuda bir rapor haz~ rlam~~t~r".
Bu s~rada bölgede dola~an gezginlere de rastlanmaktad~r. Bu gezginlerden birisi de Amerikal~~Mister Cole'dur. Bölgede bulunan bütün yabanc~lara
o dönemde gözetim uygulanmaktad~ r. Mister Cole de bir süre izlenmi~~ve
sonra bölgeyi terk etmesi kendisine bildirilmi~tir".
~talya'n~ n Erzurum Konsolosu ise, do~rudan bölgeye giderek de~il casuslar arac~l~~~~ile ald~~~~bilgileri, Osmanl~~Devleti aleyhine kullanma çabas~~

Tahsin Pa~a, a.g.e., s.45 ve Çakalo~lu, a.g.e., s.192.
BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.1-78.
13 BbA. YEE, 35-2261-50-97, s.46-47 ve Çakalo~iu, a.g.e., s.191.
NBOA. YZE, 14-415-153-66, s.28.
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içine girdi~i anla~~lmaktad~ rm. Yani bölge, gezginlerin, konsoloslar~n ve casuslar~n cirit att~~~~bir yer haline gelmi~tir.
2.1- Tahkik Heyetinin Kurulmas~~
Sason isyan~ n~ n Avrupa'daki yank~ lanmas~~çok farkl~~ olmu~, Türk milletini zalin~~ve ac~mas~z gösterme çal~~malar~~ h~z kazanm~~ , Ermeniler ise mazlum ve zavall~~ gösterilmi~~ve bir Ermeni katliam~~ olarak gösterilmeye
çal~~~lm~~t~ r. Konunun sahipli~ini üstlenen ~ngiltere, Sason isyan~~ ile ilgili bir
inceleme komisyonunun kurulmas~~ konusunda büyük bir çaba içine
girmi~tir. Sonuçta Osmanl~~ yönetimi, böyle bir komisyonun kurulmas~n~~ kabul etmek zorunda kalm~~t~ r. ~ ngiltere, bu komisyonda Erzurum'da konsolosu bulunan devletlerin de birer temsilcisinin bulunmas~n~~istemi~tirm. Yani
Osrnanh'n~ n iç i~ leri ile ilgili bir konuda, bu topraklar üzerinde emelleri
bulunan ülkelerin de temsilcilerinin bulundu~u i karma bir komisyonun kurulmas~~sa~lanm~~t~ r.
Böylece Osmanl~~ Devleti'nin suçüstü yakalanmas~~amaçlanm~~t~ r. Önce
olaylar~~ ç~ kart, sonra kamuoyu olu~tur, nas~ l olsa isyan askeri kuvvet yoluyla
bashr~lacakt~ r, bu s~ rada suç i~lenebilir varsay~m~~ ile hareket et ve sonra
suçüsti~~yakala anlay~~~ m, bu komisyonun kurulmas~~ için ~srarc~~ olmakta
görmek mümkündür.
Sonuçta Tahkik Heyeti ~u üyelerden meydana gelmi~tir:
Ba~kan : ~efik Bey (Temyiz Mahkemesi Dilekçe Dairesi Ba~ kan~ )
Üye
: Ömer Bey (Emniyet Sand~~~~Müdürü)
Üye
: Celâlettin Bey (~stinaf-~~Cr~nha Dairesi Ba~kan~ )
Üye

: Mirliva Tevfik Pa~a

Üye
Üye

: Mecid Efendi (Dahiliye Nezâreti memuru)
: Shipley (~ngiliz Konsolosu)

Üye

: Prjevalsky (Rus Konsolosu)

Üye

: Vilbert (Frans~z Konsolosu) 17

Osmanl~~ yönetimi, Avrupal~~ devletlerin komisyona kat~ lma teklif ve
~srarlar~~üzerine karma Tahkik Heyetinin kurulmas~ n~~kabul etmek zorunda
BOA, YEE, 14-415-153-66, s.32.
Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas~, Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 1985, s.149.
17 Karaca, a.g.e., s.45 ve Çakalo~l~~ ,
s.193.

16

NURETTIN GÜLMEZ

702

kal~nca, Amerika Birle~ik Devletleri'ne de komisyonda temsilci bulundurmas~n~~teklif etmi~ tir. Ancak Amerikan yönetimi, ba~lang~çta bu teklifle ilgilenmemi~~ve daha sonra temsilci göndermi~se de, bu defa Osmanl~~yönetimi
taraf~ndan kabul edilmemi~tir.
Bu konuda Ali Karaca farkl~~bir bilgi vermekte ve Tahkik Heyetinin
üyeleri aras~ nda Amerikal~~Dr. Miles Jewet'yi de göstermektedir. Ancak Amerikal~~birisinin Tahkik Heyetine kat~lmas~na izin verilmedi~i anla~~lmaktad~r.
Hatta bu isim d~~~ nda Erzurum'da Amerikan Misyonu'nun ba~~nda bulunan
Mister Cole ad~nda bir Amerikal~= Mu~'a kadar gitti~i haberi al~nm~~sa da,
Osmanl~~yönetiminin ~srarl~~tutumlar~~ve durumu ara~t~ rmas~~sonucu, Tahkik
Heyetine kat~ lmas~na izin verilmedi~i görülmektedir. Osmanl~~yönetimi,
Mister Cole'un de~il Tahkik Heyetine kat~ lmas~ na izin vermek, onunla
görü~ülmesinin nedenlerini bile soru~turmu~ tur's.
Ayn~~ ~ekilde ~ talya da komisyonda temsilci bulundurmak istemi~se de
teklif kabul görmemi~, hatta ~talya temsilcisi Komisyon Ba~kan~~~efik Bey'le
birlikte bölgeye hareket etmi~se de Padi~âhm Ba.~ kâtibi Tahsin imzas~~ile gelen yaz~ da; "üç devlet temsilcisi d~~~ nda hiç kimsenin inceleme yapma s~fat ve
yetkisine sahip olmad~~~~ve ~ talyan temsilcisinin de hiçbir resmi s~fat
ta~~mad~~~~ve hiçbir müdahaleye yetkisi olmad~~~" belirtilmi~tir. Ayr~ca ~efik
Bey'den, ~ talyan temsilciye incelemede bulunmaya izin vermemesi ve he~nen
oradan ayr~lmas~ n~ n sa~lanmas~~emri de verilmi~ tir'''. Bu emir üzerine ~efik
ve Celâl beylerden gelen cevapta, Italya'n~ n Erzurum Konsolosuna Trabzon'
a giderken gemide rastland~~~, buradan Gümü~ hane'ye kadar birlikte seyahat edildi~i ve gelen emir üzerine kendisinin Tahkik Heyetinden
ayr~lmas~n~n sa~land~~~~yaz~lmaktad~r20.
Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcilerinin, incelemenin sa~l~kl~~
yürütülmesi için Bitlis Valisi Hasan Tahsin Pa~a'n~n görevden al~nmas~n~~teklif etmeleri üzerine, Hasan Tahsin Pa~a görevden al~nm~~t~ r. Komisyon
Ba~kan~~ ~efik Bey'in teklifi ile Bitlis Vali Vekilli~ine Tahkik Heyeti
üyelerinden Ömer Bey atanm~~t~r.
17 Mart 1895 tarihli Ba~ kâfiblikten gelen telgraf ile Tahkik Heyetine
sorgulama i~lerinde yard~mc~~olmas~~için, Frans~ z Büyükelçili~inin atad~~-~~bir
18 BOA,

YEE, 14-415-153-66, s.28-29.
YEL, 14-415-153-66, s.3.
BOA. YEE, 14-415-153-66, s.4.

19 BOA,
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Ermeni tercüman da kat~lm~~ur21. Daha önce bu tercümanl~k görevlerini bidayet mahkemesinden ve belediyeden al~ nan elemanlar yapmaktayd122.
Böylece komisyon dört Osmanl~~vatanda~~~ve üç yabanc~~temsilci olmak
üzere toplam yedi üyeden olu~mu~, ba~lang~ çta bidayet mahkemesi ve belediyeden al~ nan iki tercüman ve daha sonra Frans~z Büyükelçili~inin atad~~~~
bir Ermeni tercüman bu heyete yard~mc~~olmu~ tur. Sonuç raporunu bu yedi
ki~ilik komisyon yazm~~t~r.
2.2- Tahldk Heyetinin Görevi
Tahkik Heyetinin resmi görevi; 1894 Sason/Talori isyan~n~n nedenlerini, geli~imini ve sonuçlar~n~~soru~turmak, elde etti~i bilgileri bir rapor halinde düzenleyerek Osmanl~~ yönetimine sunmak ve kamuoyuna
aç~ldamakur.
Ancak Tahkik Heyetinin Mu~'a ula~mas~ ndan sonra Osmanl~~yönetimi,
Tahkik Heyetindeki Osmanl~~üyelerine, ek bir görev daha yüklemi~tir. Bu ek
görev; inceleme i~i aras~nda bo~~kalan zamanlarda ve as~ l görevlerini aksatmadan, Bidis Vilayeti hakk~nda ayr~nt~l~~ve gizli bir rapor haz~rlamakur.
Bu raporun haz~ rlam~ma yabanc~~temsilcilerin kat~ lmamas~ , durumdan bilgilerinin olmamas~~ve raporun Istanbul'a dönü~te Padi~âha sunulmas~~emredilmi~tir23.
2.3- Taklidi( Heyetinin Görev Yerine Gidi~i
Mu~~Mutasarr~f~~Arif Bey'den Ba~kâtibli~e gönderilen 4 Ocak 1895 tarihli telgraf, Tahkik Heyetinden Tevfik Pa~a, Ömer ve Mecid Efendilerin
Mu~'a ula~malar~~ile ilgilidir. Ayn~~tarihte Tahkik Heyetinden ~efik ve Celâl
Beyler Trabzon civar~ndad~ r. Trabzon Valili~i arac~l~~~~ile ~efik ve Celâl Beylerle temas kurulmu~~ve Italya'n~ n heyette temsilci bulundurmas~n~n
mümkün olmad~~~, ba~lang~ çta kararla~t~r~ lan heyet üyeleri d~~~nda hiç kimtir24.
senin inceleme i~ine kar~~t~r~ lmamas~~talimat~~verilmi~
~efik ve Celâl Beyler, 4 Ocak 1895 tarihli cevaplar~ nda, Erzurum'a bir
günlük bir mesafede olduklar~n~, ~talya'n~ n Erzurum Konsolosunun
Gümü~hane'den itibaren kendilerinden ayr~ld~~~ n~, ona verilmi~~bir
21 BoA, YEE, 14-415-153-66, s.35.
22 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.33.
23 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.12.
24 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.3.
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sözlerinin bulunmad~~~ n~ , hükümet ve Padi~âh~ n emrine uygun hareket
edeceklerini bildirmi~lerdir.
Bu seyahat s~ras~ nda ikinci bir sorun da, Nizamiye 25. Alay~n Erzurum'da
bulunan 3.Taburunun 4.Bölü~ü Yüzba~~s~~ olan Mustafa Efendi'nin ~ngiliz
Konsoloslu~u kavaslanyla konsoloslukta ve Rus Konsoloslu~u tercüman~~ile
d~~ar~ da bir yerde görü~ mü~~olmas~d~ r. 8 ve 9 Ocak tarihlerinde Mustafa
Efendi ile ilgili telgrafla~malara tan~ k olunmaktad~r.
Görü~ mesinin kötü bir niyet ta~~mad~~~~ve bir gaflet eseri oldu~u
anla~~ lm~~sa da, di~er memurlara ibret olmas~~ için görev yerinin
de~i~ tirilmesi gündeme gelmi~ tir. Ancak Mustafa Efendi'nin bu nedenle
görev yerinin de~i~ tirilmesinin uygun olmayaca~~, bir tak~ m söylentilere neden olaca~~, bu yüzden ba~ka bir orduya gönderilmesine gerek olmad~~~, be~~
on gün süreyle görev yerinde kald~ ktan sonra Erzurum Kumandanl~~~nca
uygun bir görevle ordu merkezine gönderilmesi ve orada etkisiz bir görevde
tutulmas~~önerilmi~tir25.
Ba~kâtib Tahsin'den o s~ ralar Erzurum'da bulunan ~efik ve Celâl Beylere gelen telgrafta ise, Mustafa Efendi'nin ~ngiliz paras~yla hareket eden bir
ki~i olup olmad~~~~ve bu görü~melerin alt~ nda Ermeni sorunu içinde bir
ba~ka sorun ç~ kartma çabas~~bulunup bulunmad~~~~soru~turulmaktad~r.
Mustafa Efendi sorununun içine Erzurum Valisi Hakk~~Pa~a da dahil
edilmekte, durumu ara~t~np sonuçland~rmas~~ için ondan yard~ m istendi~i
görülmektedir26.
Tahkik Heyetinin görev yerine giderken u~ra~t~~~~sorunlardan birisi de,
Tahkik Heyeti içinde yer alan üç yabanc~~temsilcinin güç yan~ma gi~~~~~esine
ve kendi ba~lar~na çe~itli entrikalar çevi~-melerine engel olmakt~ r. Erzurum
Valisinden al~ nan bilgiye göre, inceleme bölgesine giderken Tahkik
Heyetine Ermeniler bir ~ikâyetnâme vermek dü~üncesindedirler. Ayr~ ca
Osmanl~~ yönetimi, Frans~ z ve Rus temsilcilerinin iyi niyetlerinden ku~ku
duymazken ~ngiliz temsilcisine güvenmemekteydi. Osmanl~~yönetimi, ~ngiliz
temsilcisinin baz~~incelemelerde yaln~ z ba~~na kalmay~~tercih edebilece~i ve
Frans~ z ve Rus temsilcilerini entrikalarla saf d~~~~b~rakabilece~i konusunda

"BOA,
26

YEE, 14-415-153-66, s.4-5.
BOA, YEE, 14-415-153-66, s.5-6.
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Tahkik Heyetindeki Osmanl~~üyelerini uyarmakta ve Tahkik Heyetinin bir
bütün olarak hareket etmesinin sa~lanmas~n~~istemektedir27.
Erzurum'da bulunuldu~u süre içinde ~ngiliz ve Frans~z temsilcileri ile
Tahkik Heyetinden ~efik ve Celâl Beyler aras~nda görü~meler olmu~sa da, bu
görü~ meler rutin ziyaretler biçiminde gerçekle~mi~~ve Tahkik Heyeti 12
Ocak 1895'te Erzurum'dan hareket etmi~tir28.
2.4- Tahkik Heyetinin Görevine Ba~lamas~~
Tahkik Heyetinin 22 Ocak 1895'te Mu~'a ula~t~~~~anla~~lmaktad~ r.
Çünkü Ba~ kâtib Tahsin'den gelen 15 Ocak 1895 tarihli telgrafa Tahkik
Heyeti, 22 Ocak'ta cevap vermi~tir.
Tahkik Heyeti tam kadro olarak 24 Ocak 1895'te göreve ba~lam~~t~r. ~lk
görev olarak da, soru~turman~ n ve incelemenin selâmeti ve tarafs~z bir
~nmas~n~~
~ekilde yürütülebilmesi için Bitlis Valisinin geçici olarak görevden al
ve
bu
teklif
Osmanl~~
~~
istemi~ tir. istek, yabanc~~devlet temsilcilerinden gelmi
ve
bu
s~rada
~~
yönetimine bildirilmi~tir. ~stanbul'dan cevap gelmesi gecikmi
Tahkik Heyetinin yapt~~~~ikinci toplant~ da yabanc~~devlet temsilcileri, Bitlis
Valisi geçici olarak görevden al~ nmadan komisyon toplant~lar~ na
~~n~~
kat~lmayacaklar~n~~ve Tahkik Heyetinin incelemelerinin geçersiz olaca
bildirmi~lerdir".
~il,
Osmanl~~yönetimi, Bitlis Valisi Tahsin Pa~a'n~ n geçici olarak de
stanbul'a
gönderilmesini
ve
~
ve
acilen
sürekli olarak görevden al~nmas~n~~
uygun
~n~~
yerine Tahkik Heyeti üyelerinden Ömer Efendi'nin atanmas
~i
bulmu~ tur31 . Bunun üzerine 28 Ocak 1895'te Ömer Efendi, Bitlis Valili
görevine ba~lam~~t~r:42.
2.5- Tahkik Heyetinin Çali~malar~~
Tahkik Heyetinin çal~~malar~~ s~ ras~ nda heyetin Osmanl~~üyeleri,
Ba~kitâbet ile sürekli temas halinde hareket etmi~lerdir. Her yeni durum ve
her geli~ me hakk~ nda Ba~kitâbete bilgi vermi~ ler ve oradan talimatlar

27 BOA,

YEE, 14-415-153-66, s.5-6.
YEE, 14-415-153-66, s.6.
23 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.9.
BOA, YEE, 14-415-153-66, s.11.
31 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.10.
32 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.11.

28 BOA,

Belleten C. LXX, 45
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alm~~lard~ r. Tahkik Heyetinin Osmanl~~ üyelerinin sahip oldu~
u bilgilerle
~stanbura ula~an yeni bilgiler Ba~kitâbet arac~l~~~~ile de~i~~toku~~edilmi~tir.
Tahkik Heyetinin Osmanl~~ üyeleri, Osmanl~~yönetiminden tamamen
ba~~ms~ z olarak hareket etmemi~lerdir.
Ayn~~ ~ekilde heyetteki yabanc~~devlet temsilcileri de, bilyükelçilikleri ile
sürekli temas halinde olmu~lard~ r. Tahkik Heyetine kabul ettiremedi~i konular~ , büyükelçilikler arac~l~~~~ile Osmanl~~yönetimine kabul ettirmi
~ler ve
~stanbul yönetiminin bask~lar~~ile de, Tahkik Heyetine hemen her istediklerini yapurm~~ lard~r. Osmanl~~ yönetimi, "Aman bir sansasyon ç~kmas~ n" diyerek her bask~ ya boyun e~mi~ tir. Bu yüzden sonuç raporuna yabanc~~devlet
temsilcilerinin dü~ ünceleri hakim olmu~tur.
Bu giri~ ten sonra heyetin çal~~malar~ na geçebiliriz. Ba~ kâtiblik 22 Ocak
1895 tarihli bir telgrafla baz~~ konularda heyeti uyarmaktad~ r. Fransa
Büyükelçisi Padi~âhm yaverlerinden ve Sason isyan~ = ilk inceleyicisi olan
Ferik Abdullah Pa~a ile görü~meleri s~ras~ nda; Sason isyan~mn ç~kmas~ ndan
önce Talori'ye giden iki piyade bölü~ünün Ermeni e~k~yasm~ n Bekranl~~
a~ iretine dokuz gün süren sald~ r~s~~ s~ras~ nda neden müdahalede bulunmad~~~n~ , Andok Da~~ nda isyandan önce Osmanl~~ askerinin var olup olmad~~~ n~ , Hamidiye Alaylar~ mn askeri mi yoksa sivil idareye mi ba~l~~olduklar~ n~~ve Hamidiye Alaylarm~n yapt~ klar~~ fenal~ klarm hesab~ n~~
kimin verece~ini sormu~ tur.
Fransa Büyükelçisine; Talori'ye giden iki piyade bölü~ünün say~ca Ermeni e~k~yas~ ndan çok az olduklar~~için müdahale etmedi~i ve takviye kuvvet
gelene kadar bekletildi~i, isyandan önce Andok Da~~nda Osmanl~~askeri bulunmad~~~ , orada bulunan istihkamlar~ n Ermeni e~k~ yas~na ait oldu~u, Hamidiye Alaylarm~ n askeri kanunlara tâbi bulundu~u, baz~~ a~ iretlerin Hamidiye Maylar~~ içinde dü~ünüldü~il, fakat a~ iret üyelerinin tamam~n~ n alay
içinde yer almad~~~, alay d~~~~ki~ilerin yapt~~~~fenal~ klardan Hamidiye Alaylar~n~n de~il ilgili ki~ ilerin sorumlu oldu~u, Sason, Bekranl~ , Badiganl~~
a~iretlerinin Hamidiye Maylar~~içinde yer almad~~~~cevab~~verilmi~tir.
Bunlardan ayr~~olarak Ermeni e~k~yas~ mn eleba~~s~~Boyac~yan'~ n Sason
isyan~~ s~ ras~ nda Ermeni halk~~etkilemek için da~~ tt~~~~beyannamelerden bulunmas~~ ve beyannamelerle ilgili Boyac~yan'a sorular~ n sorulmas~~ Tahkik
Heyetinden istenmi~tir.
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Ba~kitâbet, sorulan sorular~~ve verilen cevaplar~~ Tahkik Heyetindeki
Osmanl~~üyelerine böylece bildirmi~~ve Tahkik Heyeti de, Bitlis Valili~inden
isyanla ilgili bütün evrak~n onayl~~birer suretinin istendi~i cevab~n~~vermi~se33
de, bu beyarmamelerden Bitlis Valili~inde bulunmad~~~~anla~~lm~~t~r34.
Tahkik Heyeti henüz göreve ba~lamadan önce Ermeni e~k~yas~~ ve onlar~ n yak~nlar~~bo~~durmam~~, bask~~ile Ermeni esnaf~ na yabanc~~devletlere
telgraflar çektirmi~lerdir. Telgraflann alt~nda ismi olan ki~iler ise, telgraflar~n içeri~ini bilmediklerini ve bask~~alt~nda telgraflan imzalad~ klar~n~~itiraf
etmi~lerdir.
Bir dizi iftiray~~içeren bu telgraflar~n nas~l çekildi~i ise, ara~t~ r~lmas~~gereken bir sorun olmu~tur. Bu telgraflar~~çeken Osmanl~~ memurlar~n~n durumu ile ilgili ku~kular do~mu~tur. "Ermeni paras~n~n sat~n ald~~~~memurlar
m~~var?" sorusunu alda getirmi~tir".
Osmanl~~yönetimi, Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcilerinin
Osmanl~~yönetimini güç duruma dü~ürecek davran~~~içine girmeleri ihtimaline kar~~~haz~rl~kl~~ olunmas~~ konusunda Tahkik Heyetindeki Osmanl~~
üyelerini uyarm~~t~r".
Bir ba~ka uyar~~ise, ~ngiltere Ba~bakan~~Archibald Philip Rosebery'nin,
parlamentoda durumunu korumak için Tahkik Heyeti raporunun,
~ngiltere'nin Van Konsolosunun verdi~i raporu destekleyecek ~ekilde olmas~~
için ellerinden geleni yapacaklar~ n~~söylemesi konusundad~ r37. Yani,
~ngiltere'nin Tahkik Heyetinden beklentileri konusunda Osmanl~~üyelerin
dikkati çekilmi~tir.
Tahkik Heyeti incelemeleri s~ ras~nda sivil ve askeri yöneticilerden hangi
mevki, makam ve rütbede olanlar~n heyete ça~r~l~p dinlenebilece~ini, Osmanl~~yönetiminden sormu~~ve incelemenin uzamamas~~için gerekli görülen
herkesin ça~nl~p dinlenebilece~i cevab~n~~alm~~t~r38.
Bu dönemde Osmanl~~ yönetiminin en büyük korkusu Avrupa'da
söylentilerin uzamas~~ve uzad~kça büyümesidir. Onun için bir an önce inceBOA, YEE, 14-415-153-66, s.6-7.
YEE, 14-415-153-66, s.8.
35 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.8.
34' BOA, YEE, 14-415-153-66, s.12.
37 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.13.
38 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.14.
31 BOA,
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leme raporunun haz~rlanmas~n~~ve ortam~n yat~~mas~m beklemektedir. Yani
suçsuzl~~~unu bilen Osmanl~~yönetimi, durumun netle~mesinden s~ k~nt~~
duymamaktad~r. S~k~nt~s~, ~ngiltere'nin gerçe~i sapt~rmaya çal~~mas~ndand~r.
Bitlis Polis Komiserli~inin ele geçirdi~i bir belge Sason/Talori isyan~n~n
aç~klanmas~nda ipuçlar~~vermektedir. Ba~kâtib Tahsin arac~l~~~~ile Tahkik
Heyetine bildirilen mektupta ~öyle denilmektedir:
"Milletperver biraderler tahriraun~z~~ald~m. Çah~man~zdan memnun olduk. Milliyetperverlik sa`ikastyla mukaddema istihzar olunmu~~bir paket
derûnunda be~~k~ta telgraf mektuba leffen ve hamil-i tahrirata teslimen tavuku bulan Taraf~n~za gönderdik. Bunlar~n muhteviyat~~cümleten
tavsifidir. Aç~p dikkat ediniz. Ölenleri a~a~~~taraftan tekrar yaz~n~z ve
birbiri~~ize muavenet ederek adamlara tah tim ettiriniz ve tekrar paket yaparak postalara teslim en Gümrü'de Bogosyan'a hitaben yaz~n~z. Merkum Bogosyan da ~irket-i Meclis Reisine göndersin ki, mezk~~r milliyetperver ~ah~s,
her parças~n~~laz~m olan mahallere yeti~tirsin. ~öyle ki Hindistan, ~ngiltere,
Romanya, Rusya ve iran'daki Ermeni cemiyetlerine vas~l olmak lâbüddür.
Millet menfaatine olarak laz~m gelen noktaya yard~m etmesini lütuf buyursunlar. Zaten size mal~lmat verilmi~tir ki, ne esbaba mebni ( J =lam)
olunmu~ken, vali ne derece uyan~k ve haberdard~r? Bunlar ya azil veyaln~t
azil olmazsa kabil de~il kendi fikrimize vas~l olal~m. Akçe esl~gemeyerek serveti yakmak böyle günedir. Siz serbestsiniz. Her tarafta önülniz aç~kt~r. Cemaat sizden çekinin Serbest postan~z vard~r".
Bitlis Ermenilerinden olan Misak ad~ndaki bir ki~iye Bulan~k kazas~ndan
mühürlü bir torba içinde gönderilen evrak aras~nda bulunan yukar~daki
mektup, Talori isyan~~ile ili~kili oldu~u gibi, mektupta geçen isimlerden birisi de Agop'tur. Bu Agop, Sason/Talori isyan~n~ n düzenleyicisi Hamparsum
Boyac~yan'd~r. Yani mektup, Sason/Talori isyan~ n~ n, bir Ermeni tertibi
oldu~unu göstermesi aç~s~ndan önemlidir. ~~te ~stanbul da, bu önem üzerine
dikkat çekerek Tahkik Heyetine durumu bildirmi~tir.
Sason/Talori isyan~~ile ilgili Tahkik Heyetinden Ba~kitâbete gelen ilk
bilgiler 2 ~ubat 1895 tarihlidir. Bu bilgiler, özet ve sadele~tirilmi~~olarak
~öyledir:

BOA, YEE, 14-415-153-66, s.15.
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"Sason/Talori Ermenileri, birkaç bozguncu tarafindan tahrik edilerek
silahland~r~lm~~, bu silahl~~Ermeniler Mu~'a ba~l~~üç köy halk~yla da birle~ip
da~lara ç~km~~~ve Kürtler ile yaylalar~ na giden baz~~a~iretlere sald~rm~~lar,
bunlardan bir k~sm~n~~öldiirmü~ler ve halk~~heyecanland~racak suçlar
i~lemi~lerdir. Bu durum iki-üç ay sürmü~tür. O süre içinde yerel yöneticiler
taraf~ndan gerekli önlemler ahnarak sorunun çözümlenmesi mümkün iken,
gerekli önlemler ahnmay~p Ermeniler ço~ald~ ktan ve Kürtlerle birkaç
çat~~ma ya.~and~ktan sonra Osmanl~~askeri gönderilerek isyan basur~lm~~t~r.
Bu s~rada e~k~yadan yirmi iki ki~i yakalanm~~, di~erleri kaçm~~, birkaç köy
yanm~~~ve Ermenilerin çoluk çocuklar~~da~~lm~~ur. Çat~~malardaki ölü miktar~~ve köylerin kimler taraf~ndan yak~ld~~~~bilinmemektedir.
Bitlis'e götürülen Ermeniler, sorgulama s~ras~nda isyan giri~imlerini itiraf etmi~lerse de, isyanlarma neden olarak yerel yöneticilerin kötü
yönetimini ve Kürtlerin tecavüzlerini göstermi~lerdir. Ermeniler da~~ld~klar~~
zaman mallar~n~~ ve e~yalar~n) di~er Ermeni köylerine ve kendileriyle
müttefik olan Sason halk~na b~rakm~~lard~r.
Olay~n sebebinin Ermeniler oldu~u aç~kt~ r. isyan ederek asker sevk
edilmesine neden olmu~lard~r. Çat~~malarda ölenlerin gerçek say~s~, mallar~n~n ve ailelerinin nerede sakland~klar~, köyleri kimin yak t~~~~incelemeler
sonucunda ortaya kont~lacakur."°
3 ~ubat 1895'te Ba~ kitâbetten Tahkik Heyetine gelen telgrafta ise,
Istanbul'daki Frans~ z Büyükelçisinin Sason/Talori isyan~~ile ilgili olarak Osmanl~~askerlerini ve Kürtleri suçlay~c~~ifadelerine yer verilmektedir. Frans~z
büyükelçisinin sorular~~ aras~ nda isyandan sonra da~~lm~~~olan Ermenilerin
çoluk çocu~unun nerede oldu~u, isyandaki can kay~ plar~n~n sorumlusunun
Osmanl~~ askeri ve Kürtler oldu~u, isyan~n bast~r~lmas~~ s~ras~ nda Andok
Da~~n~n ku~at~l~ p ku~at~ lmad~~~ , bu harekat s~ ras~ nda top kullan~l~p kullan~lmad~~~ , Ermenilere ait evlerin Osmanl~~ askeri taraf~ ndan yak~l~ p
yak~lmad~~~~bulunmaktad~ r.
II.Abdülhamid taraf~ ndan Sason isyan~~ile ilgili ara~t~ rma yapmak için
Tahkik Heyeti kurulmadan önce gönderilen Ferik Abdullah Pa~a, Sason'dan
dönü~ünde Padi~âha bir rapor sunmu~tur. Frans~z Büyükelçisi ile de görü~en
Abdullah Pa~a, Frans~ z Büyükelçisinin isyanla ilgili sorular~ na cevaplar
vermi~tir. Ferik Abdullah Pa~a'n~ n verdi~i cevaplar da ~öyle s~ ralanmaktad~r:
~l° BOA, YEE, 14-415-153-66, s.16.
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Bir k~s~ m Ermeni çoluk çocu~unun Osmanl~~ askeri taraf~ ndan yedirilip
içirildi~i, di~er bir k~sm~n~ n ise isyandan önce Ermeniler taraf~ndan yak~ n
köylerdeki Ermenilere ve Ermenilerle müttefik Kürtlere teslim edildi~i ve
~imdi de onlar~ n yan~nda bulundu~u, Kola~as~~Mustafa Efendi komutas~nda
gönderilen iki bölük ile Andok Da~~n~ n ku~at~lmas~ n~ n mümkün olmad~~~ ,
Ermeni e~k~yas~~ ile çat~~ mada top kullan~lmad~~~, Ermeni e~k~yas~ n~ n
kayb~n~ n yüz elliyi bile geçmedi~i, Osmanl~~askerinin de kapplarm~n oldu~u,
aradaki kay~ p fark~ n~ n düzenli ordu birlikleri ile ba~~ bozuk kuvvetler
aras~ndaki farktan kaynakland~~~, Osmanl~~askerinin ev yakmak gibi bir tutumunun olmad~~~~Ferik Abdullah Pa~a taraf~ndan söylenmi~tir.
Ba~kâtib Tahsin imzas~~ile gelen telgrafta bu bilgiler verildikten sonra,
ara~t~ rma ve inceleme sonuçlar~n~n ne oldu~u sorulmaktad~ r. Ayr~ca Tahkik
Heyetinin ara~t~rmalar~ n' daha ayr~nt~l~~yap~p ak~llarda soru b~ rakmamas~n~~
istemekte ve hatta isyan~ n eleba~~s~~ Hamparsum'un üzerinden ç~ kan evraktaki bilgilerin iyi de~erlendirilmesi emri verilmektedir. Osmanl~~ askeri
üzerine at~ lan iftiralara, hiçbir ku~kuya yer b~ rak~lmayacak ~ekilde cevap verilmesi ve belgelendirilmesi istenmektedir. Hatta bu konularda aç~k ve kesin
cevaplar~ n hâla verilmemi~~olmas~~dolay~s~ yla Tahkik Heyetine bir miktar da
sitem edilmektedir`".
Ba~ kitâbetten gelen bir ba~ ka telgrafta ise, Bitlis Vali Vekilli~inden
al~ nan bilgilerle ilgili olarak Tahkik Heyetinin tavr~~sorulmaktad~ r. Bitlis Valili~inden al~ nan bilgiye göre, Tahkik Heyetindeki ~ngiliz, Frans~z ve Rus
temsilcileri kendi ba~lar~ na Mu~'un baz~~ mahallelerinde dola~ m~~lar,
Mu~ ' taki Ermeni okuluna, kilisesine ve yak~n köylere gitmi~lerdir. ~~te bu
yüzden Osmanl~~yönetimi, yabanc~~ devlet temsilcilerinin kendi ba~lar~ na
dola~malarma neden izin verildi~ini sormaktad~r42.
Tahkik Heyeti, 6 ~ubat 1895'te verdi~i cevapta; yabanc~~devlet temsilcilerinin Mu~'taki dola~malar~~s~ ras~ nda onlarla birlikte hareket olunmas~, yanlar~ na verilen güvenlik kuvvetlerinin d~~~nda istihbarat elemanlar~~taraf~ ndan
da izlenmelerinin sa~lanmas~~ve Tahkik Heyetine sürekli bilgi verilmesi konusunda Mu~~Mutasarr~f~ na tavsiyede bulundu~unu belirtmektedir. Ayr~ ca
yabanc~~devlet temsilcilerinin, bu tarihten on gün kadar önce ikamet ettikleri
yerden ~ikayet ederek Ermenilere ait bir eve ta~~ nmak istemeleri, Tahkik
41
'12
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Heyeti taraf~ndan engellenmi~tir. Ama onlar için daha iyi bir ev dö~enerek
oraya ta~~nmalan sa~lanm~~t~r.
Yabanc~~devlet temsilcileri, daha ba~~ms~z hareket ederek istedikleri sonucu elde etmenin çabas~~içine girmi~lerdir. Yanlar~nda Ermeni u~aklar bulundurarak onlar arac~l~~~~ile baz~~ Ermenilerle görü~mü~lerdir. Ancak
Tahkik Heyeti, yabanc~~ devlet temsilcilerinin uyarmar gerektirecek bir
sonuca ula~amayacaklar~ndan emindir. Ayr~ca Tahkik Heyeti, yabanc~~devlet
temsilcilerinin tarafs~zl~ k içinde inceleme yapmad~ klar~ndan da ku~ku
durnamakta, her vesile ile anla~mazl~k ve zorluk ç~karacak tart~~malardan
bir an bile uzak durmad~klann~n da fark~ ndad~r. Tahkik Heyeti, önemli bir
~ey görmedi~i sürece yabanc~~devlet temsilcilerine uyar~da bulunmay~~uygun
görmemi~, önemli bir durum ortaya ç~ k~ nca da uyarmaktan
çekinmeyeceklerini belirtmi~tir".
Di~er taraftan Tahkik Heyeti, inceleme ve soru~t~~rmas~na devam etmi~,
6 ~ubat 1895 tarihinde Papaz Parseh'i dinlemi~tir. Papaz Parseh'in verdi~i
bilgiler, Sason/Talori isyan~n~~aç~klar niteliktedir. Papaz Parseh, Ermenilerin
bir y~ldan beri kimler taraf~ndan ve nas~l tahrik edildiklerini, hangi köylerin
isyan için birle~ti~ini, bu çetelere buradaki Ermeniler taraf~ndan nas~l para
ve barut sa~land~~~, yabanc~~devlet temsilcilerinin de haz~r bulundu~u bir ortamda anlatm~~t~r. Papaz Parseh anlatt~klanna; Mu~~halk~ndan Papaz Evadis
ve Papaz Kaluset, Ermeni mektebi naz~r~~Dikran ve idare üyelerinden Ohannes ve Ermeni halk~ ndan Mesrop'un Ermenileri tahrik etmeye devam ettiklerini ilave etmi~tir.
Ermeni isyanc~lar~ n barut imal ettikleri yeri de gösterebilece~ini belirten
Papaz Parseh'e koruma verilmi~tir. Ermeni e~k~yas~n~n ona zarar vermemesi
için de önlem al~nm~~t~r. Bu e~kiyalar her ne kadar etkisiz hale getirilmi~se
de, böyle önemli bilgiler veren birisine zarar vermelerinden de korkulmaktad~ r '4.
7 ~ubat 1895'te Ba~katib Tahsin imzas~yla gelen telgrafta, Papaz Parseh'ten al~nan bilgilerden duyulan memnuniyeti görmek mümkündür. Bu telgrafta, Tahkik Heyetinin ba~ar~s~n~ n din ve devlet için büyük bir hizmet
demek olaca~~~v~~rgulanmakta ve Papaz Parseh'in iyi korunmas~~istenmektedir.
43 BOA,
44
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Ayr~ca Tahkik Heyeti üyelerine üzücü ve güzel haberler de verilmektedir. Üzücü haber, ~stanbul'da kolera salg~n~n~n bulunmas~d~ r. Güzel haber
ise; heyette bulunanlar~ n ailelerinde herhangi bir sorunun bulunmamas~,
her gün ailelerinin durumlar~n~n sorulmas~, bu yüzden merak edilecek bir
durumun bulunmamas~~ve heyet üyelerinin ailelerine elli~er ve heyet katibi
Refet Bey'in ailesine otuz Osmanl~~liras~n~n verilmi~~olmas~d~r''''.
10 ~ubat 1895 tarihli telgrafta ~stanbul yönetiminin Tahkik Heyetindeki
geli~meleri ne kadar yak~ndan takip etti~ini ve incelemenin sonucunun ne
~ekilde olaca~~n~~merak etti~ini görmek mümkündür. Demek ki ~stanbul
yönetimi, Avrupa'daki söylentilerden ve yabanc~~ devlet büyükelçilerinin
bask~ lar~ ndan bunalm~~~durumdad~ r. Bir an önce incelemenin
sonuçlanmas~ n~~ beklemektedir. Bu yüzden ~stanbul yönetimi, Tahkik
Heyetini bazen s~k~~t~rmakta ve bazen motive etmektedir"'.
Tahkik Heyetinden gelen cevap bu merak~~ tam olarak gidermemi~tir.
Çünkü yollar~n karla kapl~~ olmas~ndan dolay~~inceleme yava~~sürmü~tür.
Örnek olarak yedi saatlik mesafedeki Çanl~~Kilise rahipleri ancak yedi günde
Mu~'a gelebilmi~ler ve Bitlis'ten istenilen evrak~~getirmek için yola ç~kan bir
subay kar ya~~~~~yüzünden yoldan geri dönmek zorunda kalm~~t~r.
Bununla beraber elde edilen bilgilerin olumlu yönde oldu~u
anla~~lmaktad~ r. Tahkik Heyetinin dinledi~i Çanl~~Kilise papaz ve rahiplerinin verdi~i bilgiler, Ermenilerin bozgunculu~unu ve isyankarl~~~ n~~
do~rulam~~t~r. Isyan s~ras~nda Osmanl~~askerlerinin me~ruiyet ve yasa d~~~ na
ç~kmad~~~n~~göstermektedir. Tahkik Heyeti, Andok Da~~ndaki çat~~malar~n
Ermeniler mi yoksa Kürtler taraf~ndan m~~ ba~lat~ld~~~n~n tam olarak ortaya
ç~ kar~lamad~~~m, bunun da nedeninin henüz iki taraf~n da dinlenememesi
oldu~unu, fakat o s~ ralarda Ermeni çetelerinin Müslüman halka sald~r~lar
düzenledi~inin resmi belgelerle kamtlanm~~~bulundu~unu belirtmektedir17.
~ngiliz yönetimi ise, Sason isyan~ n~~ Osmanl~~ Devleti aleyhine
de~erlendirme yoluna gitmi~tir. ~ngiliz yönetimi, Sason isyan~~ile ilgili incelemenin alt~~ayda bile bitirilemeyece~i ve olay~n çok büyük oldu~u yolunda
görü~ler ileri sürmü~tür.

45 BOA,
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Bu yüzden ~stanbul yönetimi de, Tahkik Heyetinden incelemenin bir an
önce, ama Osmanl~~Devleti lehine bitirilmesini ~srarla istemi~tir". Tahkik
Heyetinin Osmanl~~ üyeleri ise, incelemenin bir ay içinde bitirilmesini
plânlad~klann~, ancak yeni geli~meler üzerine sorgulanacak ki~ilerin say~ca
artmas~~ve bunlar~n Tahkik Heyetinin önüne ç~kar~lmas~n~n zaman almas~~
yüzünden iki ayda bitirebileceklerini cevap olarak bildirmi~lerdir".
Tahkik Heyeti incelemeyi geni~leterek, birçok Ermeni köyünün de isyana kat~ld~~~n~, o köylerde ya~ayan Ermeniler taraf~ndan itiraf edilmesini
sa~lam~~t~ r. Çünkü iftiray~~atan Ermeniler, kad~ n, çocuk ve tutuklular~n
haks~z yere cezaland~r~ld~~~nda ~srar etmi~lerse de, gerçek k~sa sürede ortaya
ç~kar~lm~~t~ r. Kad~n ve çocuklara dokunulmad~~~, isyana kar~~~p Osmanl~~ ordusuna kar~~~silah kullanan Ermeni çetelerine kar~~~Osmanl~~ askerinin de
silah kullanmak zorunda kald~~~~anla~~lm~~ur.
Ba~kâtib Tahsin'den gelen telgrafta ise, 4. Ordu'dan gelen bilgiler
aras~nda hangi köylerin isyana kat~ld~~~~ile ilgili belge ve bilgilerin bulundu~u ve bunlardan yararlan~lmas~~gerekti~i bildirilmi~tir50.
Ba~ kâtib Tahsin'den gelen 13 Mart 1895 tarihli telgrafta ise, Tahkik
Heyetinin önemli bir sorumluluk üstlendi~i, Ermenilerin isyan ve zulümleri
yüzünden Osmanl~~askerinin suçlu gösterilmesine f~rsat verilmemesi, Tahkik
Heyetinin ortak raporunda Ermenilerin suçlu bulundu~unun ifâde edilmesi,
böyle bir raporun Tahkik Heyetinin bütün üyeleri taraf~ ndan imzalanmas~n~n sa~lanmas~~gerekti~i belirtilmektedir. Ayr~ca böyle ortak bir raporun haz~ rlanmamas~n~n, ayr~~ayr~~ raporlann varl~~~~anlam~na geldi~i, bunun da sorunun uzay~ p gitmesi ve hatta ikinci bir Tahkik Heyetinin kurulmas~ na neden olaca~~~v~~rgulanmaktad~ r. Sonuç raporunda, isyan~ n sorumlusunun Ermeniler oldu~unun imza ve onaylanmas~~ gerekti~i üzerinde
~srarla durulmaktad~r51.
2.5.1- ~eyh Mehmed'in Sorgulanmas~~Tart~~mas~~
Tahkik Heyetindeki yabanc~~ devlet temsilcileri her vesile ile sorun
ç~ karmaya ve istedikleri sonucu elde edinceye kadar incelemenin
sonuçlanmas~m geciktirmeye çal~~m~~lard~ r. Bu konuyla ilgili bir giri~im de,
48 BOA,
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Padi~aha sunulan raporda eski vali taraf~ndan ça~r~l~p dinlendi~i belirtilen
~eyh Mehmed'in hacca gitmesinin engellenmesi konusunda yap~lm~~t~r.
~ngiliz temsilci Shipley, ~eyh Mehmed'in hacca gidi~inin engellenmesi konusunda ~srar etmi~tir. Shipley, ~ngiltere Büyükelçili~inin talimat~~ile hareket
etti~ini belirtmi~tir.
Tahkik Heyetinin Osmanl~~üyelerinin verdi~i bilgiye göre ~eyh Mehmed; Genç'e ba~l~~Zilan Köyü halk~ndand~r. Diyarbekir'deki a~iretler taraf~ndan sevilen ve say~lan birisidir. Sason/Talori isyan~~ile hiçbir ili~kisi olmayan ~eyh Mehmed, Bekranl~lar~n Ermenilere sald~rmas~n~~engellemek
için o zaman~n Mu~~mutasarr~f ve kumandan~~olan Celal ve Ethem Pa~alar
taraf~ndan Mu~'a getirilmi~, resmi bir emir olmadan bu i~e kar~~mayaca~~n~~
söylemesi ve kendisine resmi bir emir verilmemesi üzerine Mu~'ta bir gece
kal~p ertesi günü köyüne geri dönmü~~bir ki~idir.
Tahkik Heyeti, Shipley'in bu iste~i kar~~s~nda ne yapaca~~n~~
~stanburdan sormaktad~r. ~stanbul yönetimi ise, ~ngiliz temsilcinin niyetini
anlamaya çal~~makta ve bunu Tahkik Heyetinden sormaktad~r. ~stanbul
yönetimi taraf~ndan ~eyh Mehmed'in dinlenmesindeki amac~n Müslüman
halk~~galeyana getirmek mi, Celal ve Ethem Pa~alann emir vermediklerini
onun a~z~ndan duymak m~, buna ba~l~~olarak Celal ve Ethem Pa~alann da
dinlenmesini sa~lamak m~~oldu~u merak edilmektedir52.
11 ~ubat 1895'te ~stanburdan Tahkik Heyetine gönderilen bir telgrafta
ise, ~ngiltere'nin Osmanl~~yönetimi üzerindeki bask~s~n~~görmek
mümkündür. Mu~'a üç saat uzakl~ktaki ~inik Köyü halk~n~n sorgulanmas~~
için yabanc~~devlet temsilcileri teklifte bulunmu~, Tahkik Heyeti buna
olumlu bakmay~nca, konu yabanc~~devlet büyükelçilikleri taraf~ndan BabAli'ye iletilmi~~ve bu köye gidi~e izin verilmedi~i takdirde yabanc~~devlet temsilcilerinin kendi ba~lanna gitmeleri konusunda onlara talimat verilece~ini
belirtmi~lerdir. Osmanl~~yönetimi, kendi ülkesinde kendi karar~n~~kendisi
verememekte, ~ngiltere, Fransa ve Rusya büyükelçileri taraf~ndan Osmanl~~
yönetimi tehdit bile edilebilmektedir. Bu tehditler sonucu Osmanl~~
yönetimi, hacca gitmek için haz~rlanan Zilan ve Badigan ~eyhlerinin ve baz~~
a~iret reislerinin gidi~lerinin engellenmesi ve Diyarbekir ~ngiliz Konsolos
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Vekili Boyac~yan'~ n Sason i~leri hakk~nda bilgisine ba~vurulmas~~emrini vermektedir53.
Ayr~ ca Tahkik Heyetinden de, ~inik köyüne gidilmesinin ve oradaki
halk~n dinlenmesinin ne gibi sak~ ncalar~~ oldu~unu, hacca gitmesi engellenecek Kürt reislerinin ve ~eyhlerinin kimlerden olu~tu~unu, Ermeniler taraf~ndan karn~ na barut doldurulup patlat~lan ki~inin ~eyh Mehmed'in akrabas~~olup olmad~~~n~~sormaktad~r5
Tahkik Heyetinden 12 ~ubat 1895'te gelen cevapta, ~inik köyü halk~n~n
Ermeni oldu~u, buraya gidip sorgulama yapman~n bir sak~ncas~~ bulunmad~~~, Ermeniler taraf~ndan karn~na barut doldurularak yak~lan ki~inin
~eyh Mehmed'in akrabas~~olmad~~~~belirtilmektedir".
13 Mart 1895 tarihli telgrafta, Tahkik Heyetinin, ~eyh Mehmed'in isyanla ve Bekranl~~ a~ireti ile ili~kisi olmad~~~~kanaatine vard~~~~için sorgulanmas~na ve dinlenmesine gerek duymad~~~~yaz~lmaktad~ r. Fakat, ~eyh Mehmed'in hacca gidi~inin engellenmesi ~ngiltere Büyükelçili~inin iste~i üzerine
oldu~u için, Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcileri konuyla ilgili
büyükelçiliklerine dan~~ mak ve ondan sonra karar vermek durumunda olduklar~n~~söyleyerek zaman istemi~lerdir".
Tahkik Heyetinden al~nan bir ba~ka cevapta yabanc~~devlet temsilcilerinin ~inik köyüne gidilmesi ve a~iret a~alar~~ile ~eyhlerinin dinlenmesi konusunda diretmelerinin gerçek nedeni ortaya ç~ km~~t~r. Bu tarihten (11 ~ubat
1895) on be~~gün kadar önce Ermeni e~k~yas~ ndan birisi sorgulan~rken
yirmi bin asker ve ~eyh Mehmed ile Bekranl~~ Ömer A~a kumandas~ nda bulunan otuz bin Kürt ile sava~t~klarm~~ ve kaçarken ailesinden dokuz ki~inin
asker ve Kürtler taraf~ndan öldürüldü~ünü söylemi~tir. Ermeni e~k~yas~ n~n
bu iddialar~n~n hepsinin yalan oldu~u anla~~ld~~~~gibi öldürüldü~ünü
söyledi~i ki~ilerin bir k~sm~n~n hayatta bulunduklar~~ve di~erlerinin de eceliyle öldü~ü anla~~lm~~t~r.
,Buna ra~men aradan on be~~gün geçtikten sonra yabanc~~devlet temsilcilerinin Tahkik Heyetine ~eyh Mehmed ile ilgili teklifi getirmeleri dayanaks~z
bulundu~u için reddedilmi~tir. Heyetteki ~ngiliz temsilci, bu teklifin
53 BOA,
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~ngiltere Büyükelçili~inden geldi~ini belirterek do~acak sonuçtan Tahkik
Heyetinin sorumlu tutulaca~~~tehdidinde bulunmu~tur. Yani ~ngilizler, her
kademedeki Osmanl~~yöneticilerini tehdit etmekten geri durmam~~lard~ r.
~eyh Mehmed ile ilgili sorun uzun bir süre kapanmam~~t~ r. 19 Mart
1895 tarihli Tahkik Heyetinden al~nan telgrafta yine ~eyh Mehmed'in sorgulanmas~~ konusuna de~inilmektedir. Heyetteki yabanc~~ temsilciler, ~eyh
Mehmed'in Kürtlerle ili~kisi bulundu~u için sorgulanmas~~ gerekti~ini
söylemi~lerdir. Ancak sorgulama zaman~~ konusunda bir istekleri olmad~~~~
için, bu konu sürüncemede kalm~~t~ r. Asl~nda ~eyh Mehmed'in Sason isyan~~
ile bir ili~kisinin olmad~~~~Tahkik Heyeti taraf~ndan bilinse de, yabanc~~devlet temsilcileri Sason isyan~~öncesi geli~melerle ilgili olarak ~eyh Mehmed'i
sorgulamak istemi~lerdir. Bu da, Tahkik Heyetinin yetki ve görevi d~~~ nda
kald~~~~için sorun olu~turmu~tur. ~~te bu noktada Tahkik Heyetindeki yabanc~~temsilciler, büyükelçiliklerini devreye girmeye zorlam~~lar ve Osmanl~~
yönetimi arac~l~~~~ile Tahkik Heyetine bask~da bulunmu~lard~ r'7.
Sonunda yabanc~~ devlet temsilcileri ~eyh Mehmed'in heyete
ça~r~lmasma ve sorgulanmas~na karar vermi~lerdir. 21 Mart 1895 tarihli telgraftan ö~rendi~imize göre; ~eyh Mehmed ve Bekranl~~ a~ireti a~alar~ndan
birkaç ki~inin sorgulanmasma karar verildi~i s~rada, ad~~geçen ki~ilerin yol
izni almadan firar ~eklinde yirmi gün kadar önce hacca gitmek için Diyarbekir yönüne do~ru yola ç~ kt~klar~~haberi al~nm~~t~r. Yabanc~~ devlet temsilcilerinin zorluk ç~ karmamas~~için, ad~~ geçenlerin hacca gitmeleri engellenerek,
Tahkik Heyeti huzuruna ç~kar~lmas~n~~Tahkik Heyetinin Osmanl~~ üyeleri,
Osmanl~~yönetiminden istemek zorunda kalm~~t~ r".
Beklenen cevap 22 Mart 1895'te gelmi~tir. ~eyh Mehmed ve beraberinde
hacca giden Bekranl~~ a~ireti a~alar~n~n Mu~'a geri gönderilmesi için Diyarbekir vilayetine padi~ah taraf~ndan emir verilmi~tir.
Tahkik Heyetindeki yabanc~~temsilciler, ba~tan beri isyan~n nedenini ve
Ermenilerin Müslüman halka sald~r~lar~n~~ortaya koymaks~z~ n Ermenilerin
kay~plar~n~~fazla göstererek gerçekleri saklamak için u~ra~m~~lard~ r6°. Tahkik
Heyetinin bu konudaki uyar~s~~~stanbul taraf~ ndan ciddiye al~nm~~~ve yabanc~~
57 BOA, YEE, 14415-153-66, s.38.
58 BOA, YEE, 14415-153-66, s.40.
59 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.40.
6° BOA, YEE, 14-415-153-66, s.24.
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devlet temsilcilerinin Ermenilerin kay~ plar~ n~~ art~ rma, isyan~ n tek
suçlusunun Ermeniler oldu~unu saklama, Müslüman halka ve Kürtlere Ermenilerin uygulad~ klar~~zulmü örtme çabalar~ na engel olunmas~ n~~ ve
gerçeklerin su yüzüne ç~ kar~lmas~n~~istemi~tir. Bunun için Tahkik Heyetine
dinlenmesi gereken herkesin dinlenmesi emrini vermi~~ve Tahkik Heyeti
kurulurken üyelerin tarafs~z olacaklar~ na dair verdikleri sözü hat~rlatm~~t~r61.
~stanbul, tarafs~z kalamama konusunda en çok ~ngiliz temsilciden
ku~kulanmaktad~r. Di~er temsilcilere bir parça güvenmektedir. ~ngiliz temsilciden do~acak sak~ncalar~n da, di~er devletlerin temsilcileri ile ortak hareket edilerek a~~labilece~ini dü~ünmektedir.
~stanbul yönetimine ve Tahkik Heyetine yap~lan bask~lar sonucu yabanc~~
devlet temsilcileri, isteklerini kabul ettirmi~lerdir. 11 ~ubat 1895'te yap~lan
toplant~da Tahkik Heyeti Ba~kan~~~efik Bey, a~iret a~a1ar~ndan ve ~eyhlerden
kimi isterlerse getirilece~ini ve Kürt a~alar~ndan kimsenin kaçmamas~~için
önlem al~ nd~~~ n~~söylemek zorunda kalm~~fir62. ~inik, Güllü Güzan ve
Hasköy'e de istedikleri zaman topluca gidilebilece~ini bildirmi~tir. Çünkü
~stanbul yönetimi, Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcilerinin isyan~ n
tek suçlusu olarak Osmanl~~askerini gösterme çabalar~n~~sezmi~, i~i aceleye
getirip bir oldu bitti ile Osmanl~~asker ve yönetimini suçlu ilan etmelerine
f~ rsat vermek istememi~tir. incelemenin bir an önce Osmanl~~lehine
sonuçlanmas~~için çaba harcanmas~~konusunda Tahkik Heyetinin Osmanl~~
üyelerine talimat vermi~tir63.
Tahkik Heyefinden 'al~nan cevap ise. ~stanbul'un istedi~i do~rultudad~r.
Gerekli gördükleri herkesi sorgulam~~lar, sorgulama s~ras~nda Osmanl~~askeri ve yönetimi ile ilgili ortaya at~lan iddia ve suçlamalar~ n birer iftira
oldu~u di~er dinlenenlerin a~z~ ndan ortaya konulmu~tur. Buna ra~men yabanc~~ devlet temsilcilerinin kendi önyarg~lar~n~~ do~rulayacak bilgiler aramay~~sürdürdükleri de bir gerçektir". Sonuç itibariyle ~eyh Mehmed de,
a~iret a~alar~~da Tahkik Heyetinde sorgulanm~~lard~r.
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2.5.2- Bir Ermeni Oyunu
Ba~kâtib Tahsin'den al~nan 21 ~ubat 1895 tarihli telgraf ile Tahkik
Heyetinin Osmanl~~ üyeleri bir ba~ka konuda uyar~lmaktad~r. 4. Ordu kaynakli bilgiye göre; Ermeniler, Tahkik Heyetinin gitmeyi dü~ündü~ü Ermeni
köylerinde, daha önceleri çe~itli gerekçelerle ve eceliyle ölmü~~olan ya~l~~ve
çocuklara ait mezarlardan kemikleri ç~kar~p Sason/Talori isyamnda Osmanl~~
askerleri taraf~ ndan öldürülmü~~masum insanlar~ n cesetleri olarak
göstermeyi plânlamaktad~r. ~~ te bu nedenle ~stanbul yönetimi, Tahkik
Heyetinin Osmanl~~üyelerini uyarmakta ve daha geni~~bilgi için 4. Ordu
Kumandanl~~~ na yönlendirmektedir. ~stanbul yönetiminden al~nan birkaç
telgrafta, bu konu yine teyit edilmektedir65.
Ayn~~ tarihte Tahkik Heyetinden al~nan cevap, Ermenilerin Tahkik
Heyetini kand~ rma çabalar~na girdiklerini göstermekte ve ~stanbul
yönetiminin uyar~lar~ ndaki hakl~l~~~~kan~ tlamaktad~ r. Ermeni tan~klar~n
ço~unlu~u Osmanl~~yönetimini hakl~~bulurken, baz~lar~~da Tahkik Heyetini
etkileme ve kand~rma çabas~na girmi~lerdir. Örnek olarak Osmanl~~askerleri
taraf~ ndan süngü ile çe~itli yerlerinden yaraland~~~~söylenen küçük bir
çocu~u verebiliriz. Tahkik Heyeti, söylenene inanmam~~~ve çocu~u muayene
ettirdi~inde çocuktaki yara izlerinin bir buçuk iki ay önce ya~ad~~~~bir yanmadan kalan izler oldu~u anla~~lm~~t~ r". Söylenilene inanm~~~olsalar sonuç
bir ba~ka türlü olacakt~r. Onun için Tahkik Heyetinin Osmanl~~üyeleri, her
söylenilenin do~rulu~unu ara~t~rmak zorunda kalm~~t~r.
Tahkik Heyetinin Osmanl~~üyelerini zor durumda b~rakan bir konu da,
bu gibi konularda ~stanbul yönetimi ile Tahkik Heyetindeki yabanc~~temsilciler aras~nda kalm~~~olmas~d~r. Tahkik Heyeti, ~stanbul yönetiminin uyar~~ ve
yönlendirmelerinden yararlanmakla birlikte, heyetteki yabanc~~ temsilcilere
hiçbir ~ey hissettirmeden hareket etmenin kayg~s~n~~ ta~~ m~~t~ r. Tahkik
Heyeti, yabanc~~temsilcilerin, kendilerinin de gözetim alt~nda tutuldu~u gibi
bir duyguya kap~lmamalar~~ için elinden gelen gayreti göstermi~tir. Tahkik
Heyetindeki yabanc~~temsilciler, bazen ~ikâyette bulunmaktan da geri kalmam~~lard~ r67.

Gr. BOA, YEE, 14-415-153-66, s.27-28.
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2.5.3- Amerikal~~Mister Cole Olay~~
26-28 ~ubat 1895 tarihlerinde Tahkik Heyetini u~ra~t~ ran bir konu da,
Amerikal~~Mister Cole'dur. Tahkik Heyetinin verdi~i bilgiye göre Mister
Cole, Bitlis ve Mu~~taraflar~ nda çok önceden beri bulunan bir misyonerdir.
Bitlis'teki Protestan kilisesi taraf~ndan bilinen bir ki~i olan Mister Cole,
Mu~'ta bulunan 10-15 hanelik Ermeni grubu ile de ili~ ki içerisindedir. Sason
~syan~ndan sonra Mister Cole'un Mu~'taki Ermenilerle ili~ki içerisine girmesi
~stanbul yönetimini ve Tahkik Heyetini ku~kuland~rm~~ur. Bu yüzden Bitlis
Valili~i taraf~ndan bütün yabanc~lar için yap~lan gözetim onun için de uygulanm~~t~ r. O s~ ralarda Mu~ 'ta bulunan Mister Cole'a da bir an önce Bitlis'e
dönmesi talimat~~verilmi~tir. Mister Cole ne Tahkik Heyetine gelmi~~ve ne de
kendisi ile görü~ülmü~tür".
2.5.4- ~talya'mn Osmanl~~üzerinde Nüfuz Kurma Giri~imi
~stanbul yönetimini u~ra~ uran ve dolay~s~yla Tahkik Heyetine aktar~lan
bir ba~ka sorun, bir Ermeni gazetesinde ç~ kan makaledir. Bu makalede, Sason isyan~~ile ilgili sözde katliam izleri, 4. Ordu Kumandan~~Zeki Pa~a taraf~ndan ortadan kald~ r~ld~~~~iddia edilmektedir. Tutuklu bulunan 300 Ermeni kad~n ve erke~in ço~unun öldürüldü~ü ve kalanlar~n da diri diri
çukurlara gömüldü~ü iftiras~~yer almaktad~r. Bu makalede "katliam" kelimesinin kullan~lmas~~üzerinde özellikle duran ~stanbul yönetimi, Ermenilerin
iftiralar~na dikkat çekmektedir".
Osmanl~~ ordusu taraf~ndan kad~n ve çocuklar~n öldürüldü~ü, tutuklular~ n diri diri çukurlara at~ larak imha edildi~i iddias~n~ n kayna~~~
ara~ur~ld~~~ nda, Tahkik Heyeti içindeki yabanc~~devlet temsilcileri oldu~u
anla~~lm~~t~ r. Çünkü Tahkik Heyeti içindeki Osmanl~~temsilcilerinin Ba~kâtib
Tahsin arac~l~~~yla ~stanbul yönetimi ile haberle~ tikleri gibi yabanc~~devlet
temsilcileri de telgrafla Erzurum konsoloslu~u ile haberle~mi~lerdir. Ermeni
kad~n ve çocuklar~n Osmanl~~askeri taraf~ndan öldürüldü~ü yalan haberinin
alt~nda da, ya Tahkik Heyetindeki yabanc~lar veya ~ngiltere, Fransa ve
Rusya'n~ n Erzurum konsolosluklar~n~n olmas~ndan ku~kulan~l-m~~ur. Daha
sonraki ara~ t~ rmalar ise, Tahkik Heyetinde üyesi bulunan ülke
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temsilcilerinin de~il Italya'n~ n Erzurum konsolosunun, bu iftiralar~n kayna~~~
oldu~u anla~~lm~~t~r".
~ talya, Tahkik Heyetine üye veremeyince, ba~ka yollarla Osmanl~~Devleti
üzerinde nüfuz kurmaya çal~~m~~t~ r. Yalan ve iftiralar, bu yollar aras~ nda yer
almaktad~r. Ayr~ca Italya'n~ n Erzurum konsolosu, Sason isyan~~hakk~nda casuslar arac~l~~~~ile istedi~i ~ekilde bilgiler toplatm~~~ve bu tarafl~~bilgileri
Roma arac~l~~~~ile Rus gazetelerine geçmi~ tir71.
Bu bilgiler, Tahkik Heyetindeki Rus temsilci taraf~ ndan Frans~z temsilcisine anlat~l~ rken duyulmu~ tur. Ne kadar do~rudur bilinemez ama, Osmanl~~
Devleti üzerine oyunlar oynand~~~~anla~~lmaktad~ r. Demek ki bu dönemdeki
geli~meler, Osmanl~~ Devleti üzerindeki nüfuz ve güç mücadelesinin
yans~malar~d~ r. Yapay sorunlar üretilmi~ , bu üretilen sorunlara yapay
çözümler sunulmu~~ve Osmanl~~etki alt~nda tutulmaya çal~~~lm~~t~ r.
2.5.5- Tahkik Heyetinde Ermeni Tercüman Bulundurma Sorunu
Tahkik Heyetini u~ra~t~ ran bir ba~ka sorun da, yabanc~~devlet temsilcilerinin Tahkik Heyetinde bir Ermeni tercüman~ n bulundurulmas~~teklifidir.
Asl~nda o dönemde Osmanl~~ Devletinde ya~ayan Ermenilerin nerede ise
hepsi Türkçe bilmektedirler. Heyetteki hiçbir üye ise, Ermenice bilmemektedir. Bu yüzden Ermeni tercüman~n ne i~e yarayaca~~n~~ anlamak zordur.
Belki de yabanc~~ devlet temsilcileri arad~ klar~ n~~ bulamay~ nca, Ermeni
tercüman arac~ l~~~~ile bir ~ eyler yapmak için ortam haz~ rlamaya
çal~~m~~lard~ r. Halbuki Tahkik Heyetinin ilk toplant~s~ nda Ermenilerin
Türkçe konu~abildikleri, Türkçe konu~may~~bilmeyenler için bidayet mahkemesinden ve gerekti~inde ayr~ca belediyeden
birer tercüman tahsisi
sa~lanm~~ ken tekrar tercüman konusuna dönülmesi, böyle kötü niyetli bir
dü~ üncenin eseri olsa gerekir. Buna ra~men incelemenin son bulmas~ na
yak~n yabanc~~devlet temsilcilerinin bir Ermeni tercüman konusunda ~srar
etmesi anla~~l~ r gibi de~ildir. Herhalde yabanc~~devlet temsilcileri, çe~it çe~it
zorluklar ç~ kararak incelemeyi sürüncemede b~ rakmaya yönelmi~lerdir.
~nceleme sona do~ru yakla~t~ kça bu dü~ünceleri iyice su yüzüne ç~km~~t~r 72.
16 Mart 1895 tarihli telgraftan Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcilerinin sorgulama s~ras~nda Ermeni tercüman bulundurulmas~~teklifinde
BOA, YEL, 14-415-153-66, s.31.
YEE, 14-415-153-66, s.32.
72 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.33.
7(1

71 BOA,

1894 SASON ~SYANI

721

~srar etmeye devam ettikleri anla~~ lmaktad~r. Bu yüzden ~stanbul
yönetiminin zora dü~tü~ü görülmektedir. Sorunun a~~lmas~~için çareler
aranmaktad~r. ~stanbul yönetiminin tarafs~z olarak gördü~ü Fransa ve Rusya'n~n temsilcilerinin tarafl~~hale gelmesinin engellenmesi ve ~ngiltere temsilcisinin kendi ba~~na bir rapor haz~ rlama yoluna gitmesinin önüne
geçilmesi yolunda çareler aran~ rken, bozguncu ve kötü niyetli olmayan Ermenilerden bir tercümana da ~l~ml~~bak~lmaya ba~land~~~~anla~~lmaktad~r.
Art~k Osmanl~~yönetimi için önemli olan, bu tercuman~n yalan yanl~~~i~ler
yapmas~na ve kötü niyetli ~ngiltere'nin ç~karlar~ na alet olmas~na engel olmakt~r".
17 Mart 1895 tarihli telgrafta belirtildi~i üzere ~stanbul yönetimi,
çaresizlik içinde Ermeni tercüman teklifini kabul etmek zorunda kalm~~t~r.
Bu Ermeni tercüman, Frans~z Büyükelçili~i taraf~ndan seçilmi~tir. Frans~z
Büyükelçili~i, Fransa'n~n Erzurum konsoloslu~unda görevli tercumamn~,
Tahkik Heyetine tercüman olarak atam~~ t~r.
Halbuki tercüman seçimi Tahkik Heyetinin yetkileri aras~nda idi. Bu
yüzden Tahkik Heyeti Mu~ 'a gidip göreve ba~ lar ba~lamaz öncelikle
tercüman sorununu çözmü~ tür. Bidayet Mahkemesi tercümam ve Ermenilerden olan M~g~rd~ç Efendi ve Mardiros Efendi'nin tercumanl~klan Tahkik
Heyeti taraf~ ndan kabul edilmi~ tir. Bir süre sonra i~inin çoklu~unu ileri
süren Mardiros Efendi tercumanl~ ktan istifa etmi~, bunun üzerine yabanc~~
devlet temsilcileri Ermenilerden üç-dört ki~iyi teklif etmi~ler ve bunlar
aras~ ndan bir tercüman seçilmesini istemi~lerse de, bunlar tarafs~z Ermenilerden olmay~ p Sason isyan~~ile ili~ kileri olan Ermenilerden oldu~unun Mu~~
mutasarnfl~~-'~ ndan bildirilmesi üzerine, tercuman~n tarafs~z olmas~~gerekti~i
için, Tahkik Heyetindeki Osmanl~~üyeler taraf~ ndan kabul edilmemi~tir.
Mardiros Efendi'nin yerine Ermeniler taraf~ndan Belediye Meclisi üyeli~ine
seçilmi~~olan Avadis Efendi'nin atanmas~~uygun görülmü~tür.
Bütün bunlardan ve uzun zaman süren incelemelerden sonra yabanc~~
devlet temsilcilerinin tercüman sorununu ortaya atmalar~, Tahkik Heyetinin
Osmanl~~üyelerine göre, umduklar~n~~bulamaman~n getirdi~i bir s~k~nt~n~n
ifâdesidir. Yani Sason isyan~n~ n Ermeniler taraf~ndan ç~kar~ld~~~n~ n ve sorumlulu~un Ermenilerde oldu~unun, dinlenilen Ermeniler taraf~ndan bile
itiraf edilmesi, ~ngiltere'yi yeni aray~~ lara itmi~tir.
73 BOA,
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Ayr~ ca Tahkik Heyetinin Osmanl~~üyeleri, Fransa ve Rusya temsilcilerinin de, ~stanbul yönetiminin zannetti~i kadar masum olmad~~~ n~~iddia etmektedir. Çünkü Tahkik Heyetindeki her tart~~mada, Frans~z ve Rus temsilciler ~ngiliz temsilciyi destekledi~ine tan~k olunmu~tur. Osmanl~~üyeleri
örnek olarak da, Osmanl~~askeri aleyhine iftiralar atan bir çocu~un Osmanl~~
askerleri taraf~ ndan süngü ile yaraland~~~~iddias~n~n, süngil yaras~~de~il isyandan çok sonra olu~mu~~bir yan~k yaras~~oldu~unu gösteren doktor raporlar~ na inanmak istememelerini göstermektedir. ~ kinci bir örnek olarak da,
Sason isyan~ nda Ermenilerin suçlu oldu~unu itiraf eden bir Ermeni
hakk~nda da, "akl~~ ba~~nda de~il" demelerini sunmaktad~r.
Günlerdir süre gelen sorgulamalar s~ ras~ nda tutulan evralu imzalayan
yabanc~~ devlet temsilcilerinin, tercüman sorununu gündeme getirmeleri
anla~~l~r gibi de~ildir. Tahkik Heyetindeki Osmanl~~temsilcilerinin de
ku~kuland~~~~gibi, e~er tercüman sorunu ile amaç, daha önceki inceleme ve
ara~t~rmalar~~geçersiz lulmak idiyse, o zaman Osmanl~'mn ba~~na yeniden bir
dert örülmeye çal~~~ld~~~~dü~ünülebilirdi. ~~te bu noktada Tahkik Heyetinin
Osmanl~~üyeleri, ~stanbul yönetiminden daha önce yap~lan i~lemlerin
geçerlili~inin kabul ettirilip ettirilmedi~ini sormaktad~r. Osmanl~~üyeleri,
daha önceki i~ lemler ve soru~ turmalar geçerli olursa, tercüman sorununu
önemsiz görmü~lerdir74.
Tahkik Heyetinin, 19 Mart 1895 tarihli toplant~s~nda Fransa'n~n Erzurum konsoloslu~u tercüman~ mn, Tahkik Heyetine tercüman olarak atand~~~~
haberi verilmi~, normal sorgulama ve dinleme i~lemleri sürdürülmü~~ve
sonuçta heyet üyeleri taraf~ndan tutanaldar imzalanm~~ ur. Tahkik Heyetinin
Osmanl~~üyeleri bundan hareketle, yabanc~~devlet temsilcilerinin daha
önceki incelemeleri geçersiz saymak gibi bir dü~üncelerinin olmad~~~~
sonucuna varm~~ur".
2.5.6- Mu~itan Bitlisie Gitme Sorunu
Tahkik Heyeti, 16 Mart 1895 tarihli telgrafta da belirtti~i üzere, incelemenin sonunda rapor yaz~l~ rken gerekli olacak bilgilerin toplanmas~na
geçmi~tir. Bunun için Osmanl~~askerinin hangi tarihte Mu~'a gitti~i ve hangi
tarihte Mu~'tan ayr~ld~~~~bilgisinin yaz~l~~ve resmi olarak Tahkik Heyetine
verilmesini istemi~tir.
74 BOA, YEE, 14-415-153-66, 5.37-38.
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Ba~kâtib Tahsin arac~l~~~~ile 17 Mart 1895 tarihli telgrafla verilen bilgiye
göre, Mu~~Kumandanl~~~~konuyla ilgili ayr~nt~l~~bir raporu haz~rlay~p Tahkik
Heyetine ula~t~rmas~~ emri verilmi~tir. Ayn~~telgrafta daha önce F~rka Kumandan~~Tevfik Bey taraf~ndan haz~rlan~p Tahkik Heyetine gönderilen ve
Ermeni köylerinin yak~lmas~yla ilgili olarak Kürtleri suçlayan raporunun
i~leme konulmamas~~istenmi~tir. Ayn~~yaz~da daha fazla ayr~nt~~gerekiyorsa 4.
Ordu Mü~iri Zeki Pa~a'dan al~nabilece~i de ilave edilmi~tir76.
Çok geçmeden, 18 Mart 1895'te 4. Ordu Kumandan~~Zeki Pa~a'ya verilen talimat ile ilgili bilgi gelmi~tir. ~stanbul yönetimi, Tahkik Heyetinin
sonuç raporunu yazarken kullanmak üzere resmi ve yaz~l~~olarak 4. Ordudan
istediklerinin içeri~i hakk~ nda bile bilgi vermi~tir. Buna göre; Sason isyan~n~n basur~lmas~~ s~ras~nda Osmanl~~askerinin yan~nda a~iretlerden kimse
bulunmamakta, Osmanl~~askerinin isyanc~~Ermenileri yakalamak isterken
Güllü Güzan'dan hareketi s~ras~nda ve Andok Da~~nda toplanan isyanc~lar
taraf~ ndan ate~~aç~lmas~~ve Osmanl~~askerlerinden ~ehit ve yaral~lar~n
olu~mas~~ sonucu çat~~malar meydana gelmekte, çat~~malardan sonra isyanc~lar~n eleba~~s~~ve yanda~lar~~yakalanmakta, Ermeni köylerinin Ermeni
isyanc~lar taraf~ ndan isyan i~areti ve oraya gelecek Osmanl~~kuvvetleri taraf~ndan bu köylerin kullan~lmas~n~~engellemek için yakt~~~~kay~t edilmektedir. 19 Mart 1895'te de ayn~~anlamda bir rapor, 4. Ordu Kumandanl~~~ndan
gelmi~tir".
Öte yandan, ~ngiliz Büyükelçili~i, Tahkik Heyetinin incelemesinin
sonuçlanmasm~~engelleme çabas~ ndan bir türlü vazgeçmemi~tir. 18 Mart
1895'te Hariciye Nezaretine gelen ~ngiltere Büyükelçili~i Ba~~Tercüman~;
"Tahkik Heyetinin Bitlis'e gitmek üzere oldu~unu, halbuki birkaç ki~inin
daha sorgulanmas~~gerekti~ini, bu ki~ilerin sorgulanmas~~yap~lmadan heyet
üyelerinin Bitlis'e gidemeyece~ini, büyükelçiler taraf~ ndan bu konuda ortak
bir duyuru yap~lmadan önce belirtilen ki~ilerin cevaplar~n~n al~nmas~n~ n uygun olaca~~n~" söylemi~tin
~stanbul yönetimi ~ngilizlerin niyetini alg~lamaya çal~~makta ve 19 Mart
1895 tarihli bir telgraf ile durumu Tahkik Heyetinden sormaktad~r. Bu
ki~ilerin, 27 ~ubat 1310/11 Mart 1895 tarihli telgrafta Tahkik Heyetinin bildirdi~i ve yabanc~~devlet temsilcilerinin sorgulanmas~ n~~istedi~i kad~nlar m~~
BOA, YEE, 14-415-153-66, s.35.
YEE, 14-415-153-66, s.36-37.
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oldu~u yoksa incelemenin sonuçlanmas~ n~~ erteleme dü~üncesiyle
haz~ rlanm~~~bir tak~m yalanc~~ tan~klar m~~oldu~u sorulmaktad~ r. Ayr~ca
~ngiltere Fransa ve Rusya temsilcilerini devre d~~~~b~rak~p Osmanl~~memurlar~na güvensizlik göstererek, sadece kendisi ortada kalarak istedi~i incelemeyi yap~ p Osmanl~~ Devleti'ni itham etmek mi istiyor? sorusu Osmanl~~
yönetimini me~gul etmi~tir".
Tahkik Heyetinden gelen cevapta yabanc~~devlet temsilcilerinin mutlaka
sorgulanmas~n~~istedikleri kad~nlar~n, Güllü Güzan'da Osmanl~~askerinin
bulundu~u s~rada Osmanl~~askerine s~~~nan Papaz Ohannes ve çocuklar~ n,
teslim olduktan sonra Osmanl~~askeri taraf~ndan öldürüldü~ünü iddia eden
kad~ nlar oldu~u bildirilmektedir. Papaz Ohannes'in, Sason isyan~ nda
Hamparsum ile birlikte hareket etti~i bilgisi Hamparsum taraf~ndan verildi~i
görülmektedir. Bunun yan~ nda bu kad~ nlar~ n yalan söyledi~ini söyleyen
ba~ka kad~nlar da ortaya ç~km~~t~r".
9 Mart 1311/21 Mart 1895 tarihli telgrafta Tahkik Heyeti sona
yakla~~ld~~~na i~aret etmektedir. Sorgulamalar, Ermenilerin isyankârl~~~n~~ve
Osmanl~~askerine yönelik iddialar~n as~ls~z oldu~unu onaylam~~ur. Sadece
Sason isyammn ayr~ nt~lar~, baz~~ki~ilerin sorgulanmas~~ve olay yerinin incelenmesi gibi konular kalm~~t~r.
Ancak yabanc~~devlet temsilcileri, Bitlis'e gidi~i geciktirmek ve Sason isyan~n~ n eleba~~s~~Hamparsum ve arkada~lar~~ile Ermeni köylüleri birbirinden
ay~ rmak giri~imlerini ba~latm~~lard~r. Yani yaylalar~na gelen Kürtlere ve daha
sonra Osmanl~~askerine sald~ran ~inik, ~imal ve Güllü Güzan köyleri Ermenileri ile Talori'de isyan eden Hamparsum ve arkada~lar~ n~~birbirinden ayr~~
hareketlermi~~gibi göstermeye çal~~m~~lard~ r. Bundan amaç, Osmanl~~askerini suçlu göstermektir. Yani isyanla ilgisi olmayan halka Osmanl~~ askeri
sald~ rm~~~demek ve böylece Osmanl~~yönetimini suçlaman~n f~rsat~n~~yakalamak istemi~lerdir. Halbuki Hamparsum, sorgulanmas~~s~ras~nda bölgedeki
Ermenilerle birlikte hareket ettiklerini itiraf etti~i gibi üzerinden ç~ kan belgeler de bunu do~rular nitelikte bulunmu~tur".
Tahkik Heyeti, Hamparsum'u bizzat kendileri de dinlemek istemi~tir.
Özellikle yabanc~~devlet temsilcileri, Sason isyan~~ile ilgili itiraflar~n~~ kendi
78
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a~z~ndan dinlemek için, Hamparsum'un Mu~'a getirilmesinde ~srarc~~
olmu~lard~r. Tahkik Heyetinin Bitlis'e gitmesi geciktirildi~i için Hamparsum'un Bitlis'ten Mu~'a getirilmesi bir zorunluluk haline gelmi~tir".
Yabanc~~devlet temsilcilerinin Tahkik Heyetinin Bitlis'e gidi~ini erteleme
giri~imlerine de, Osmanl~~yönetimi boyun e~mi~tir. Gerekçe, her zamanki
gibi ~ngiltere ile iyi ili~kileri bozmamak, tamiri mümkün olmayan zorluklar~ n
do~mas~ na meydan vermemek ve bütün devletlerin i~e kar~~mas~ na f~rsat
tan~mamakt~ r. Osmanl~~yönetimi, e~er Bitlis'e gidilecekse en az~ndan Rusya
ve Fransa temsilcilerinin olurlar~n~ n al~ nmas~ n~~ ~art ko~maktad~ r. Osmanl~~
yönetimi, Tahkik Heyetinin bir an önce incelemeyi tamamlamasm~~ve sonuç
raporunun bütün üyelere imzalat~lmas~n~~istemi~tir82.
Osmanl~~yönetimi ~stanbul'da Rusya ve Fransa'n~n büyükelçilikleri ile
temas kurarak ~ngiltere'ye kar~~~ortak hareket edilmesini sa~lam~~~
görünmektedir. Osmanl~~yönetimi, ~ngiltere'nin bütün devletlerin kat~l~m~~
sa~lanarak Ermenilerle ilgili bir konferans toplama ve Tahkik Heyetinin
çal~~malar~ n~~ bo~a ç~karma giri~imlerini engellemeye çal~~maktad~r. Osmanl~~
yönetimi, Rusya ve Fransa ile ortak hareket etti~ini dü~ünmektedir. Osmanl~~
yönetimine göre, Rusya ve Fransa büyükelçilikleri, daha fazla zorluk
ç~ karmamas~~ve Tahkik Heyetine yard~mc~~olmas~~için hey` etteki kendi temsilcilerini uyarmay~~kabul etmi~lerdir".
Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcileri, sorgulamalar s~ras~ nda
1309/1893 tarihindeki Ermeni olay~~ile ilgili sorular sormak istemi~lerdir.
Tahkik Heyetinin görevi ise, 1310/1894 Sason isyan~n~~soru~turmakt~r. Bu
yüzden heyetteki Osmanl~~temsilcileri ile yabanc~~devlet temsilcileri aras~nda
anla~mazl~klar ç~km~~t~ r. Osmanl~~temsilcileri, heyetin görev ve yetkilerini
hat~rlatarak konunun da~~lmas~m ve ba~ka yönlere çekilmesini engellemeye
çal~~m~~lard~ r. Yabanc~~devletlerin temsilcileri ise, 1894 Sason isyamn~~1893
olaylar~na ba~layarak aç~ klamak, 1894 Sason isyan~n~ n nedenini Ermenilerin
Kürtlerden korkusuna ba~lamak ve dolay~s~yla bu olaylardan Kürtleri sorumlu tutmak niyetindedirler. Yani Tahkik Heyetinin Osmanl~~ üyeleri,
geli~meleri böyle görmektedir".

81 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.41.
82 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.40.
83 BOA, YEE, 14415-153-66, s.40.
84 BOA, YEE, 14-415-153-66, s.42.
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Osmanl~~yönetiminin görü~ünün de ayn~~yönde oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Ancak 1309/1893 senesi olaylar~ n~ n soru~turulmas~ na izin verilmesi için
Meclis-i Vükela karar~~gerekmekteydi. Çünkü Tahkik Heyetinin görev ve
yetkileri 1310/1894 Sason/Talori isyan~~ile s~ n~ rland~r~lm~~~idi85.
Tahkik Heyeti çal~~malar~ n~~sürdürürken, Osmanl~~yönetimi Fransa ve
Rusya ile Sason isyan~~ konusunda ortak hareket etti~ini zannederken
~ngiltere, Fransa ve Rusya'n~n ~stanbul' daki büyükelçileri haz~ rlad~klar~~ bir
Islahat Projesini 11 May~s 1895'te Osmanl~~ hükümetine86 sunmu~lard~r. Bu
devletlerin gerçek niyetleri, böylece ortaya ç~km~~t~ r. Erzurum, Van, Sivas,
Bitlis, Harput (Elaz~~) ve Diyarbekir vilayetlerinde ~slahat yap~lmas~ n~~
öngören bu projenin arkas~nda ~ngiltere vard~r. Ancak Fransa ve Rusya da
onun destekçileridir. Fransa ve Rusya, a~~ r ko~ullar içeren bu projenin sadece kabul edilemez oldu~unu itiraf etmek durumunda kalm~~lard~r.
Tahkik Heyeti raporu ortaya ç~kmadan böyle bir proje ile kar~~la~an,
anla~t~~~ n~~ve ortak hareket etti~ini dü~ündü~ü devletleri kar~~s~ nda bulan
Osmanl~~ yönetimi, yine çaresizlik içinde, bu proje üzerinde de~i~iklikler yaparak uygulamak zorunda kalm~~t~r.
3- Tahkik Heyetinin Ortak Raporu
Tahkik Heyetinde yer alan Komisyon Ba~kan~~ ~efik Bey ve üyeler
Celâleddin ve Mecid Beyler, Tevfik Pa~a, ~ngiliz Konsolosu Shipley, Frans~z
Konsolosu Vilbert ve Rusya Konsolosu Prjevalsky taraf~ ndan ortak rapor, 28
Temmuz 1895'te Mu~'ta yaz~lm~~t~r. Raporun alt~ nda sadece yabanc~~devlet
temsilcilerinin imzalar~~vard~ r. Mayewsky'de yer alan ortak raporda Osmanl~~
temsilcilerinin imzalar~~ bulunmamaktad~ r. Bu yüzden rapor, Tahkik
Heyetinin ortak raporu mudur, yoksa yabanc~~devlet temsilcilerinin ortak
raporu mudur, tam ay~rmak mümkün de~ildir. Mayewsky, raporun Tahkik
Heyetinin ortak raporu oldu~u dü~üncesindedir87.
Raporun giri~inde "Ahval-i Mahalliye" ba~l~~~~alt~nda, Bitlis ve Mu~~
bölgesinin co~rafi yap~s~, köylerin ve ~ehirlerin yerle~im yerleri, akarsu ve
85 BOA,

YEE, 14-415-153-66, s.42.
Karaca, age, s.46.
87 Van Mayewsky, Bitlis Vilâyetleri Askeri ~statisti~i, (Çeviren: Sad~k Bey), Matbaa-i Askeriye, ~stanbul 1330, s.220, Mayewsky'nin eserinin farkl~~ bas~mlar~~ve çevirileri de yap~lm~~ur.
Örnek olarak Van Belediyesi Yay~ nlar~~aras~ nda yer alan bir çal~~may~~verebiliriz. Hamit
Pehlivanl~, Rus Generali Mayewsky'nin Do~u Anadolu Raporu - Van ve Bitlis Vilâyetleri Askeri
~statistiki, Van Belediyesi Yay~nlar~, Van 1997.
86

1894 SASON ~SYANI

727

da~lar~, köylerin ~ehre uzald~klan, ula~~m durumlar~~ve nüfuslar~~hakk~nda
bilgi verilmektedir".
Rapordaki ikinci ba~l~ k "Kürt ve Ermeni Münâsebat~"d~r. Bu ba~l~ k
alt~nda; bölgenin geçim kayna~~n~n hayvanc~l~k oldu~u, Talori'de bir demir
madeninin bulundu~u, Kürt köyleri ile Ermeni köylerinin iç içe yer ald~~~,
Kürtlerle Ermenilerin son zamanlara kadar karde~~gibi geçindikleri, mera
sorunu yüzünden arada tart~~malar ç~ksa da bunlar~n genellikle bar~~~yoluyla
sonuçland~r~ld~~~, Ermenilerin mensup olduklar~~Kürt a~alar~na kendilerini
korumalar~~için (hafir ad~~verilen) belirli bir vergi verdikleri, ayr~ca Ermenilerin evlenirken k~z~ n ailesine verdikleri ba~l~ k paras~n~n yar~s~n~~ Kürt
a~alanna aprd~ klan, Ermenilerin bu vergileri vermemeleri durumunda Kürt
a~alanmn zorla ald~klar~, bu vergilerin miktar~n~n yöre yöre de~i~ti~i ve baz~~
yerlerde hiç al~nmad~~~~anlat~lmaktad~r.
Ancak sorgulanan Kürt a~alar~~böyle bir vergi almad~ klar~n~, "haf~r"
ad~n~~bile duymad~ klar~n~, sadece ortakç~lar~~olan Ermenilerden ürünün
yar~s~n~~ald~klar~n~~ve bunun da me~ru bir hak oldu~unu söylemi~~olduklar~~
da raporda yer almaktad~r.
Mu~~memurlar~ ndan Tâlib Efendi'nin sorgulanmas~~ s~ ras~ nda, Kürt
a~alar~ n~n Ermenilerden vergi ald~ klar~ n~~söylemesi ve böyle bir uygulaman~n oldu~u ile ilgili Mu~~vilayetinden resmi yaz~~ile bilgi al~ nm~~~olmas~,
a~iret a~alann~ n yalan söyledikleri biçiminde yorumlanmas~na neden
olmu~tur. Yani böyle bir âdetin oldu~u ortaya konmu~tur".
Son üç-dört sene içinde Kürtlerle Ermeniler aras~nda bir sürtü~menin
ba~lad~~~~raporda yer almaktad~ r. Bunun nedenleri aras~ nda; Kürt
~eyhlerinin din propagandas~~ve Damadyan ve Hamparsum (Raporda Murat
kod ad~~kullan~lmaktad~ r.) gibi Ermeni komitecilerinin Ermeniler aras~nda
yapt~~~~propagandalar gösterilmektedir. Rapora göre; Murat'~n üzerinde ele
geçirilen belgeler, Damadyan ve Murat'~n Cenova'dan bu bölgeye Ermenileri isyan ettirmek görevi ile geldiklerini, Ermenileri Kürtler ve devlet aleyhine k~~k~rtt~klar~m ve Kürtlerle Ermeniler aras~ nda bir çat~~ma ç~karmak
için baz~~olaylar~~tertip ettiklerini kan~tlamaktad~r"°.

88 Mayewsky, a.g.e., s.220-221.
89 Mayewsky, a.g.e., s.221-222.
9° Mayewsky, a.g.e., s.222-224.
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Raporda Ermenilerin tahrikleri sonucu ba~layan Kürt-Ermeni
çat~~mas~nda Osmanl~~Devleti'nin katk~s~ n~ n bulunmad~~~~ve ancak Zilan'll
~eyh Mehmed'in te~viklerinin oldu~u yolunda baz~~ i~aretlerin bulundu~u
tespit edilmektedir.
Ayr~ca raporda 1894 Sason/Talori isyan~ mn sorumlulu~u Kürtlere
yüklenmektedir. Buna göre Bekranl~~ a~iretinin yaylaktan dönerken ~inik ve
~imal köylerindeki Ermenilerine sald~ rmas~~ üzerine Ermenilerin de cevap
vermesiyle Kürt-Ermeni çat~~mas~= 1 A~ustos 1894'te ba~lad~~~, iki gün
sonra Badiganl~~ Kürtlerinin de çat~~maya kat~ld~~~, Ermenilerin de Güllü
Güzan ve Andok Da~~ na çekildikleri, Ermenilerin daha önceden ailelerini
buralara kaç~ rm~~~olduklar~~ve Kürtlerin ~inik ve ~imal köylerini yakt~ klar~~
iddia edilmektedir.
Raporda Ermenilerin Kürt-Ermeni çat~~mas~ ndan önce ailelerini Güllü
Giizan köyüne ve Andok Da~~na kaç~ rmalar~~görmezden gelinmekte, yaylaklar~ na giden Kürt a~iretlerine Ermenilerin sald~ rm~~~olamayaca~~~mant~ ksal
ç~ kar~ mlarla aç~ klanmaya çal~~~ lmaktad~ r. Yani ilk sald~ r~ n~ n Kürt
a~iretlerinden geldi~i iddias~, raporun temel dü~üncesini meydana getirmektedir. Hamparsum'~m üç dört y~ldan beri Ermenileri Kürtlere kar~~~tahrik
etti~ini, Ermenilerin on sekiz y~ ldan beri devlete vergi vermediklerini ve
köylerine gelen vergi memurlar~ n' ve güvenlik kuvvetlerini kovduklar~ n~~
görmezden gelmektedir.
Bu bölgenin güvenli~ini sa~lamakla görevli olan iki bölü~ün hareketi,
yani Osmanl~~ askeri ve yönetiminin tavr~~ de~erlendirilirken raporda; Osmanl~~ yönetim ve askerini suçlama çabas~ n~~ görmek mümkünse de, bu iki
bölük askerin Kürt a~iretleriyle birlikte Ermenilere sald~ rd~~~n~~gösterecek
hiçbir kan~ t bulunamad~~~~da yer almaktad~ r.
Raporda soru~turmalar s~ ras~ nda al~nan ifâdelerle ilgili bir dizi fikir
yürütüldükten sonra ~U sonuca var~lmaktad~ r:
Kürtlerle Ermeniler birbirlerine dü~man duruma gelmi~lerdir. Ermeniler, Kürtlerin ve Osmanl~~askerinin bask~s~~ ile köylerini terk ettiklerini
söylemi~lerse de, Osmanl~~askeri Ermeni köylerine geldi~inde bu köyleri bo~~
ve yanm~~~bulmu~tur'".

92

Mayewsky, a.g.e., s.224-226.
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Bu raporda dolayl~~ ~ekilde de olsa Osmanl~~yönetimi ele~tirilmektedir.
Bu ele~ tiriler aras~ nda Tahkik Heyetinin gerekti~i gibi görev yapamad~~~,
yaln~zca tutuklu bulunanlarla Bitlis'ten gelenlerin sorgulanabildi~i ve askerin
Kürt-Ermeni çat~~mas~ na kar~~t~~~~halde bu konuda bilgi ve belgeye
ula~~lamad~~~~vard~ r93.
Raporda "Ermenilerin ifadesine ictimat etmek gerekirse" diye ba~layan
tarafl~~yorumlara s~kça rastlamak mümkündür. Bu yorumlar aras~ nda; bir
papaz ve bir Ermeni'nin iddialar~ndan hareketle, söylenildi~i gibi, Ermenilerin Andok Da~~nda büyük bir y~~~ nak ve toplanma gerçekle~tirmedi~i, Ermenilerin kendi evlerini kendilerinin yakmad~~~, ancak bütün Ermeni
köylerinin yak~lm~~~ve y~ k~ lm~~~oldu~u iddialar~ n~~ gösterebiliriz91. Bütün kar~~~
görü~ler ve ifadeler yalan, ama bir papaz ile bir Ermeni'nin ifâdesi do~rudur,
yakla~~m~~ne kadar sa~l~ kl~~olabilir? Zaten rapor bir dizi çeli~kilerle doludur.
Çeli~kilerden birisi de, kocaman bir da~~olan Andok Da~~ n~ n Kürt
a~iretleri ve Osmanl~~askeri taraf~ ndan tamamen ku~at~ld~~~~iddias~ d~ r. Bu
yüzden Ermenilerin geri çekilecek yerlerinin bile kalmad~~~~yaz~lmaktad~ r".
Bu da~~ n tamamen ku~at~lmas~~ çok büyük say~ da kuweti gerektirece~i
aç~ kt~r. Bu kuvvet, ne Kürt a~iretleri taraf~ ndan sa~lanabilir, ne de bin iki yüz
ki~ilik Osmanl~~askeri ile gerçekle~tirilebilirdi? Onun için iddialar dayanaks~z
ve tutars~zd~ r.
Bir dizi çeli~kili anlat~ mdan sonra raporda belirli sonuçlara
var~ lmaktad~ r. Ancak bu de~erlendirmede de ayn~~ çeli~kileri bulmak
mümkündür. Raporun sonuç k~sm~ ndaki de~erlendirmeleri özet olarak ve
maddeler halinde ~öyle s~ralayabiliriz:
1-Son y~llarda Talori ve Kavara çevresindeki Kürt ve Ermenilerin aras~~
bozulmu~~ve komitac~~Hamparsum Boyac~yan (Murat), bundan yararlanarak
Kürtlere sald~ rm~~~ve bunun için bir çete kurmu~tur.
2-Birçok nedenden dolay~~ Kürtler, Ermenileri önce uyarm~~lar ve sonra
onlara sald~rm~~lard~ r. Böylece çat~~ma ba~lam~~t~ r.

93 Mayewsky,
91

a.g.e., s.228-229.
Mayewsky, a.g.e., s.228.
95 Mayewsky, a.g.e., s.229.

730

NURETT~N GÜLMEZ

3- Osmanl~~hükümeti, bunu Ermenilerin isyan~~olarak nitelendirmi~~ve
olay yerine asker göndermi~tir. Kürtler de, Osmanl~~askeri ile birlikte hareket etmi~tir.
4-Ermenilerin Osmanl~~ askerine kar~~~silah kulland~~~~tam olarak kesinle~memi~tir.
5-Damadyan ve Hamparsum (Murat) gibi çete reisleri, silahl~~ çeteler
olu~turmu~, Osmanl~~hükümet memurlar~na kar~~~aç~ kça silah kullanm~~, suikastlar düzenlemi~, kolluk kuvvetlerini koymu~, Talori civar~na hükümet
memurlar~n~n gelmesini ve Ermenilerin Osmanl~~Devletine vergi vermesini
engellemi~, barut ve kur~un imalaun~~gerçekle~tirmi~, Andok Da~~n~~y~~~nak
ve toplanma yeri olarak seçmi~~ve oradan Kürtlere sald~rm~~, kendi köylerini
Ermenilere yakt~rm~~, Güllü Güzan'da Osmanl~~ askerleri ile çat~~maya
girmi~tir. Ancak bunlar~n nedeni, yerel yönetimin iktidar bo~lu~udur.
6-Hayvanc~l~kla u~ra~an Ermeniler, hem hayvanlar~n~~korumak ve hem
de 1893'teki Kürt a~iretlerinin sald~r~s~ndan korktuklar~~için silahlanmak zorunda kalm~~t~ r. Çok fazla yedek barutun bulunmas~, Ermenileri suçlu
göstermez.
7-Ermenilerin Andok Da~~na toplanmas~, Kürtlerden korktuklar~~
içindir. Kürtlere yap~lan sald~r~lar, Hamparsum'un çetelerinin suçudur.
8-Bunlar~n hepsi gösteriyor ki Ermeniler, 1894 y~l~nda aç~ kça bir isyan
giri~iminde bulunmam~~lard~ r. Hamparsum'un üzerinde bulunan belge ve
bilgilerden hareketle isyan~n suçu, bütün Ermenilere yüklenmi~tir.
9-E~er isyan~n haz~rl~ klar~~üç aydan beri sürüyordu ise, hükümet bu i~i
neden engellememi~tir.
10-Ermenilerin kendi köylerini, kiliselerini ve evlerini kendilerinin
yaku~~~iddias~~gülünçtür. Esas suçlu Ermeniler olmakla beraber, köylerin
yak~lmas~ndan Kürtleri ve askerleri sorumlu tutmak gerekir.
11-Kürtlerle Ermeniler aras~ndaki çat~~malar~n büyümesinin nedeni,
Osmanl~~yerel yönetiminin bu çat~~malar~~engelleyecek hiçbir önlem almamas~d~r.
12-Osmanl~~askeri olaya müdahale ettikten sonra Ermenilerin kay~plar~~
artm~~t~ r. Ermeniler, kad~n, çocuk ve ya~l~lar~n da öldürüldü~ünü iddia
etmi~lerse de, bunu kan~tlayamam~~lard~r. ~imal köyünde ba~lar~nda papaz-
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lar~~oldu~u halde Osmanl~~askerine s~~~nan çocuklar~n öldürüldü~ü ve hendeklere gömüldü~ü iddias~~do~ru bulunmam~~t~r. Ordugâha s~~~nan Ermeni
kad~nlara sald~r~ld~~~~iddias~~da, hiçbir tan~~~ n bulunmamas~~nedeniyle
geçersiz kabul edilmi~tir.
1894 Ermeni isyan~ , Hamparsum ve çetelerinin te~vik ve tahrikleri
sonucu ç~km~~t~ r. Ermenilerin suçu, bu tahriklere kap~lm~~~olmaland~r.
May~s 1894'ten itibaren Kürtlerle Ermeniler aras~nda gerginli~i
görüp de önlem almayan ve olay ç~k~ nca müdahalede geciken sivil ve askeri
yöneticiler sorumludur. Çünkü Mü~ir Zeki Pa~a'n~n geli~iyle olay
sonuçland~nlm~~, Ermeniler yerlerine geri döndürülmü~~ve hiçbir yerde olay
ç~kmam~~t~r96.
15-~syandaki ölü say~s~~~öyledir:97
~inik Köyü

114

~imal Köyü

78

Güllü Güzan Köyü

40

A~ni Köyü

21

Sitmotang Köyü

10

Talori

14

TOPLAM
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Yukar~daki maddelerden de anla~~laca~~~üzere raporun bir yerinde iddia
ve do~rulu~u kabul edilen bir dü~üncenin bir sonraki k~s~mda red edildi~ini
görmek mümkündür. Ermenilerin çok miktarda yedek barut bulundurmalanm, hayvanc~l~kla ve Kürtlerin sald~rmas~~durumunda kendilerini koruma
dü~üncesiyle aç~klamak do~ru bir mant~k de~ildir. Bir askeri birli~e yetecek
silah ve cephane, böyle sudan nedenlerle aç~klanamaz.
Ayr~ca sonuç k~sm~n~ n birçok yerinde Ermenilerin isyan~n ç~kar~c~s~~ve
ba~lanan oldu~u kabul edilmektedir. Osmanl~~sivil ve askeri yöneticilerine
yüklenen suç ise, isyan~n ç~kaca~~ndan haber al~p önlem almamas~, isyana
96 Mayewsky,
97 Mayewslcy,

a.g.e., 5.231-234.
a.g.e., s.217.
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müdahalede gecikmesi ve isyan~~ bast~ r~ rken bir miktar ~iddetli davranmas~d~ r.
~syan~ n ç~kmas~~ ile ilgili önceden bilgi al~ nmamas~ , istihbarat eksikli~i
sivil ve askeri yöneticilerin suçudur. Çünkü ülkede ne olup bitti~ini
ö~renmek ve buna göre önlemler almak bu memurlar~n görevidir.
Ancak isyana müdahalede gecikilmesinin nedeni, isyanc~ lar~ n say~s~ n~ n
üç bin civar~nda olmas~~ve isyana müdahale edecek askeri birli~in say~ca çok
az olmas~ d~ r. Bu yüzden takviye güç gelinceye kadar beklenmi~tir". Az
say~ daki bir kuvvetle müdahalede bulunup yenilmek, isyanc~lar~~daha fazla
cesaretlendirece~i için do~ru görülmemi~tir. Az say~ daki kuvvetin hezimete
u~ramas~ ndan ve böyle bir durumun iç ve d~~~dünyada yarataca~~~etkilerden
korkulmu~ tur. Takviye kuvvet, bu yüzden beklenmi~tirg".
Osmanl~~ askerinin isyan~~ bast~ r~ rken ~iddetli davranmas~, isyanc~ lara
kar~~~ba~ka bir müdahale yolu kalmamas~ yla ili~kilidir. Askere silah çekene,
askerin gül atmas~~ elbette beklenemez.
Tahkik Heyetinin raporundan önce Fransa'n~ n Erzurum Konsoloslu~u
ile Diyarbekir Viskonsoloslu~undan Fransa'ya gönderilen iki rapor, asl~ nda
isyan~ n as~l sorumlular~ n~~ ortaya koymaktad~ r. Erzurum'dan Fransa'ya
gönderilen raporda, Sason Ermenilerinin Osmanl~~yönetimine görünü~te
ba~l~~olduklar~, Osmanl~~yönetiminin buna son vermek için buralardan vergi
istedi~i, ancak Ermenilerin devlete vergi vermekten kaç~nd~ klar~ , Ermenilerin kendilerini savunmak için askeri istihkâmlar kurduklar~ , bu yüzden
üzerlerine gönderilen küçük bir müfrezeyi yenerek kay~ p verdirdikleri
övgüyle anlat~lmaktad~ri°°.
Diyarbekir'den gönderilen raporda ise; Ermenilerin isyan amac~yla silahl~~ mücadeleye ba~lad~~~ , üç bin civar~ nda Ermeni'nin Andok Da~~ nda
topland~~~ , Osmanl~~Hilafetine ba~l~~olmamak için aç~ ktan aç~~a isyan ettikleri, bu hareketin çoktan beri H~ nçaklar taraf~ ndan haz~ rland~~~ ,
H~ nçaklar~ n Londra, Atina ve Tiflis toplant~ lar~ nda as~ l konunun Ermenilerin ba~~ms~zl~~~~için yap~lacaklar~ n plânlamas~~oldu~u, H~nçaklar~ n emrini
yerine getirmek için Ermenilerin Sason'da isyan ettikleri, ancak isyamn

BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.2.
BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.12.
~ oo Mayewsky, a.g.e., s.236.
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ba~ar~s~zl~ kla sonuçland~~~, bir kaç çarp~~madan sonra kendilerini çok iyi savunan Ermenilerin bozularak kaçt~klar~~yaz~lmaktad~ r".
Yabanc~~devlet temsilcilerinin amaçl~~ve kas~ tl~~ olarak haz~ rlad~ klar~~rapor ile kendi devletlerine bilgi vermek amac~yla haz~ rlad~klar~~rapor aras~nda
önemli farkl~l~ klar vard~ r. Birinde Osmanl~~yönetimini suçlu ç~ karman~n yolar~~aran~ rken, di~erinde Ermenilere alk~~~tutulmakta ve H~ nçaklar~n tam anlam~~ile tezgahlad~~~~bir isyandan söz edilmektedir.
4- Sonuç
24 Ocak 1895'te tam kadro olarak göreve ba~layan Tahkik Heyeti,
yakla~~ k alt~~ay devam eden görevleri s~ ras~nda yüz sekiz toplant~~yapm~~~ve
yüz doksan~ n üzerinde tan~ k dinlemi~tir. Osmanl~~askerleri isyan~~bast~ r~ rken,
Zeki Pa~a'n~ n da belirtti~i gibi "~slami ve insani kurallara uygun hareket"
etmi~tir.
Sason/Talori isyan~ nda Ermeni halk~, asker k~yafetli birkaç yabanc~ n~ n
ve Murat kod ad~ n~~kullanan Hamparsum adl~~ bir bozguncunun tahriklerine
kap~lm~~lard~r. Güllü Güzan, ~imal ve ~inik köylerinin tarlalar~nda gömülü
olarak ya~, peynir ve bal tenekelerinin bulunmas~, isyanc~lar~n ileriye dönük
lojistik destek amaçl~~ bunlar~~ sakland~ klar~ n~~ göstermektedir"2. Hayvan
sürüleri ve baz~~mallar ise da~lara ve baz~~ güvenilir yerlere götürülmü~türm.
Yani olay, sadece bölgede bulunan Kürt a~iretleri ile yaylak payla~~m~~konusundan ç~ km~~~de~ildir. Hamparsum ve adamlar~ n~ n planl~~ ve programl~~
giri~imleri sonucu ortaya ç~km~~~ve d~~~destekli bir isyand~ r.
1894 Temmuz ay~~ ba~lar~ nda Ermeniler; köyleri bo~altm~~lar, mal ve
e~yalar~~ile kad~ n ve çocuklar~ n~~güvenilir yerlere saklam~~lar, Mu~, Kulp ve
Silvan'dan gelen e~kiya ile birle~erek üç bin civar~nda bir say~ya ula~m~~lar,
çakmakl~~ ve kaval tüfekler, kama, hançer ve baltalarla donanm~~~olarak Andok Da~~'nda toplanm~~lard~ r. ~lk hedeflerinin, Mu~'a sald~ rarak redif debboylar~ n~ n elindeki silâh ve mühimmat~~ ele geçirerek isyan~~ geni~letmek
oldu~u anla~~lm~~t~ r. Ancak o s~ rada Mu~'a ula~mak üzere bulunan Osmanl~~
askerinden çekinerek Mu~'a sald~ ramam~~lard~ r. Bunun üzerine Andok
Da~~ ndaki güçlerden kollar olu~turarak çevredeki a~iretlere sald~ rm~~lar,

~s~~ Mayewsky, a.g.e., s.236-237.
1°2 BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.18.
103 BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.53.
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katliam ve zulümlerde bult~nmu~lard~ r. ~~ te bunun üzerine a~i~-etlerle Ermeniler aras~ nda çat~~malar ve isyan böylece ba~lam~~t~ r
Sason/Talori isyan~ nda d~~~kaynaklar~n ve Hamparsum ve adamlar~ n~ n
nda
Mu~, K~z~lkilise, Diyarbekir ve Van rahiplerinin de te~viklerinin
yan~
oldu~u ortaya ç~ km~~urw5.
Çat~~malara son vermek için Osmanl~~askeri isyana müdahale etmek zorunda kalm~~ t~ r. Bu müdahale s~ ras~nda Ermeni isyanc~ lar kay~ plar verdi~i
gibi, Osmanl~~askerinden de, subay ve er düzeyinde kay~ plar da verilmi~ tir.
Osmanl~~askerinin, Ermeni isyanc~lara göre daha az kay~ p vermesi, Osmanl~~
askerinin elindeki silahlar~ n menzillerinin daha yüksek olmas~ ndan ve
düzenli ordu birlikleri ile çete kuvvetleri aras~ ndaki e~itim fark~ ndand~ r.
Ermeni isyanc~ lar~ n ellerindeki silahlar~ n menzilleri iki yüz elli- üç yüz metre
iken Osmanl~~askerinin ellerindeki silahlar~ n menzilleri alt~~ yüz- yedi yüz
metredir. Çat~~malarda Ermeni isyanc~lardan üç yüz- dört yüz civar~ nda silah
ele geçirilmi~tir w".
~syana kar~~mayan ~ayak nahiyesini olu~turan yedi- sekiz köydeki Ermeni
halka, Osmanl~~askerinin herhangi bir müdahalesi olmam~~~ve bu köylerde
oturan Ermenilerin burnu bile kanamam~~ ur. Teslim olanlara kötü mt~amelede bulunulmam~~t~ r. Padi~ah~ n ferman~~ suça kar~~mayanlara dokunt~lmaInas~~ ve teslim olanlara kötü muamele yap~ lmamas~~ yönündedir. 4. Ordu
Kumandan~~ Zeki Pa~a da, bu fermana uyuldu~unu belirtmi~ tir. Hatta
e~k~yalarm eleba~~lar~ ndan yirmi iki ki~i yakalanm~~~ve bunlar~ n on alt~s~~ Bitlis'e gönderilerek tutuklanm~~ t~ r. Onlara iyi davran~ lm~~~ve yedirilip
içirilmi~tir".
isyan s~ ras~ nda baz~~Ermeni köylerinin, a~iretlerle çat~~malar s~ ras~ nda
yak~ n~n§ olabilece~i gibi isyana haz~ rlanan ve çevreye gelecek kuvvetler taraf~ ndan destek merkezi olarak kendilerine kar~~~kullan~lmamas~~ için Ermeni
isyanc~ lar taraf~ ndan da yak~ n~n§ olabilir w8.
Osmanl~~ askeri, isyandan sonra sahipsiz kalan mal ve hayvanlara sahip
ç~ km~~, a~iretler taraf~ ndan ya~malanmas~na izin vermemi~tir. Ermenilere ait
BOA, YEE, 35-2261-50-97, 5.28-30.
" BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.30.
1()( ' BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.31-32.
107 BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.51, 62-63.
1" BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.33.
1()1
1
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mallar~n Ermenilere teslimi için, bu mallar Bitlis Valili~inin kontrolüne veAndok Da~~ndan kaçan isyanc~lar aras~ nda yer alan baz~~Ermenilerin
kaçarak Sason'a s~~~nd~klar~, bin kadar silahs~z e~kiya, kad~n ve çocu~un
Güllü Güzan deresinde aç ve ilaçs~z bekledikleri yolunda al~nan haberler
üzerine yap~lan ke~iflerde, verilen haberlerin Osmanl~~askerini yan~ltma ve
pusuya dü~ürme amaçl~~olduklar~~görülmü~tür. Ke~iflerde Ahç~~deresinde iki
yüz kadar e~kiya ile kar~~la~~lm~~t~r. Kad~n ve çocu~a rastlanmam~~t~ rm.
Londra'da bas~lan H~nçak gazetesinin bir nüshas~nda ~öyle denilmektedir: "Sason Ermenilerinin parolas~, isyan ve ihtilal yoluyla özgürlü~e gitmektir...Öyle görülüyor ki ya ölece~iz, ya yenilece~iz. Fakat her ne olursa olsun esarete son vermeliyiz. Bunun için de ölmek gerekir. Bunun için de her
Ermeni, ~u cesur da~hlann yard~m~na ko~man~n bir yolunu bulmal~d~r.
Yani Sason/Talori isyan~, küçümsenecek ve Osmanl~~yönetiminin Ermenilere müdahale etmek için ç~kard~~~~düzmece bir olay de~ildir. Ermenilerin
düzenledi~i ve tertipledi~i planl~~ve programl~~bir isyan hareketidir. Bunun
d~~~ndaki tüm yorumlar, saçma ve tarafl~d~ r. Böyle bir isyan da, ancak askeri
güç ile basur~labilirdi. Osmanl~~yönetimi de bunu yapm~~t~r.
Ayr~ca bu isyan göstermi~ti ki, bu bölgenin ~slah~~gerekmektedir. ~syana
müsait bir ortam olan bölgenin ~slah~~çok önemli idi. Çünkü on sekiz seneden beri bölgedeki Ermeniler devlete vergi veremeden ya~amlar~ n~~
sürdürmü~lerdir112. Osmanl~~Devleti de buna kar~~~bir önlem alma yoluna
gitmemi~ tir. Bu bir ihmalin göstergesi olsa gerekir. Bir sorunla ilgili önlem
al~ nmazsa, o sorun kangrene dönü~ ür ve içinden ç~k~lmaz bir hal alabilir.
Sason olaylar~, bütün Avrupa'y~~harekete geçirmi~~ve Osmanl~~Devleti'nin
iç politikas~na kan~man~n birinci nedenini olu~turmu~ tur. Tahkik Heyeti de,
bu müdahalelerin bir sonucu olarak ortaya ç~ km~~t~ r. Ara~t~rma ve incelemenin bütün a~amalar~ , bütün delegelerin huzurunda yap~lm~~t~ r. Bu durum, yabanc~~ devlet temsilcilerini Tahkik Heyeti hakk~ nda birçok silahla
donanmas~na f~ rsat vermi~tir. Osmanl~~ delegeleri, do~al olarak Osmanl~~
Devleti taraf~n~~ tuttuklar~~için milli onurun incinmesini istememi~lerdir. Bu
109 BOA,

YEE, 35-2261-50-97, s.52.
BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.68.
~~~~ BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.72-74.
112 BOA, YEE, 35-2261-50-97, s.33.
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yüzden Tahkik Heyetindeki yabanc~~devlet temsilcileri ile Osmanl~~temsilcileri aras~nda ortak raporun yaz~lmas~ nda bir uyum ortaya ç~kmam~~t~ r. Bu
yüzden raporda bir dizi çeli~ kili ifade yer almaktad~ r. Bir sayfadaki bilgiler
di~er sayfalarda yafânlanmaktad~r.
Ancak her ~eye ra~men Tahkik Heyeti raporu ile "Osmanl~lar, kendi
kendilerini Avrupa diplomasi mahkemesine vermi~~oldular. Öyle bir mahkeme ki, bu mahkemede kendilerini tamamen hakl~~gördüklerinden savunmay~~ bile kendilerine a~~r görmü~lerdir. Di~er taraftan Osmanl~~askerinde
suç olarak olsa olsa, sald~ r~lar~~biraz ~iddetli yapmalar~ nda ve kaçan Ermenilerin takibinde ~iddet göstermelerindedir. Tahkik Heyeti, isyan~~bast~ rmada
görev yapan subay ve askerlere zerre kadar suç yükleyememi~tir...Ayr~ ca raporun son sayfalar~~Osmanl~~ hükümetinin övgüsüyle doludur."1 ~ 3
Yukar~da anlat~lanlar gösteriyor ki, 1894 Sason/Talori isyan~, Osmanl~~
Devleti'nin bir kusuru sonucu ç~km~~~de~ildir. ~syan~n nedeni, Osmanl~~Devleti üzerinde emelleri olan büyük güçlerin oyunlar~~ve buna alet olan Ermeni
çetelerinin Ermeni halk~~ k~~k~ rtmas~d~ r. Ermeni halk~n yanl~s~, bu tip tahriklere kap~lm~~~olmas~ndad~ r.
Bu konuda Osmanl~~ yönetiminin bir suçu varsa o da, yönetim a~~n~~
ülkesinin her taraf~nda ayn~~ etkinlikte kuramamas~nda ve otoritesini
ülkesinin her taraf~nda ayn~~ a~~rl~ kta gösterememesindedir. Bir ülkeyi
yönetenler, o ülkenin her taraf~ndaki insanlara hizmet ula~t~rmak ve oralarda ne olup bitti~inden her zaman bilgi sahibi olmak zorundad~rlar. Bir
bölgede devlet otoritesi yoksa bir ba~ ka güç o otoriteyi ele geçirmeye çal~~~ r.
Önemli olan, ba~ka güçlere hareket alan~~b~rakmamakt~ r.
~ç ve d~~~dü~manlar~n görevi dü~manl~ k yapmakt~ r. E~er onlar baz~~konulara ve olaylara müdahale ederek, durumu içinden ç~ k~lmaz hale getiriyorlarsa, kendileri için uygun olan~~yapmaktad~ rlar. Çünkü onlar dü~mand~ r.
Devlet gibi bir devlet, dü~manlar~ n oyunlar~n~, giri~imlerini ve planlar~ n~~
önceden haber,al~ r ve onlar~n oyunlar~n~~ bo~a ç~ kart~ r ve hatta oyunlar~n~~
ba~lar~ na geçirtir. Olayla.r olduktan sonra hamasi nutuklar atarak, oyunu oynayan dü~manlar~n insanc~l kisvelere bürünmesine meydan vererek ve
dünyan~ n bask~s~~alt~nda ezilerek konu geçi~tirilemez.
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Yönetenler, ya o ülkede ya~ayan insanlar~n sorumluklar~n~~almazlar ve
bu i~e talip olmazlar. Ya da, üzerlerine ald~ klar~~sorumluluklarm gere~ini yaparak, egemenliklerini ve ba~~ms~zl~ klar~n~~ellerinde tutmay~~ba~ar~rlar.
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