Osman Kılıç*

Özet
Ermeni Sorunu, Osmanlı Devleti’nin siyasi,
askeri ve iktisadi gücünün çözülmeye başlamasıyla
ortaya çıkan birçok meseleden sadece birisidir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti tarihe karışmasına
rağmen bu mesele, Osmanlı’nın varisi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin gündeminde yer almaya devam
etmektedir. Bu sorun ile ilgili Osmanlı yönetimine
yöneltilen birçok iddia vardır. Sözde soykırım iddiaları, toplu ve kasıtlı katliam iddiaları, etnik temizlik
iddiaları… Bu makalede arşiv belgelerinden elde
ettiğimiz bilgiler ışığında, Ermeni olayları esnasında
yaşandığı iddia edilen zorla din değiştirme hadiselerine eğileceğiz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden
elde ettiğimiz zorla din değiştirme ve ihtida ile ilgili
belgeler bütün Ermeni olaylarında karşımıza çıkmaktadır. Ancak biz 1896-1897 Ermeni olayları
esnasında Hekimhan’da kayıtlara geçen zorla din
değiştirme hadiselerini inceleyeceğiz. İlk defa bu makalede inceleyeceğimiz belgelerde İngiliz ve Fransız
sefirlerinin desteğiyle hareket eden Katolik Ermeni
Patrikhane’sinin iddialarının mesnetsizliğini ortaya
koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Katolik Ermeni Patrikhanesi, İhtida, Hekimhan Ermenileri, zorla müslümanlaştırma.

Giriş
1878 Berlin Kongresi’nin siyasi manada tetiklediği Ermeni olayları, 1890’lı yıllarda
Osmanlı’ya karşı isyan/fiili çatışma sürecine
girmiş ve İmparatorluğun yıkılışına kadar
olaylar devam etmiştir. 1890-1896 yılları
arasında başta İstanbul olmak üzere Anadolu’daki vilayetlerin çoğunda Ermeni isyanları yaşanmış ve bu isyanlar devlet tarafından
zorlukla bastırılabilmiştir. İsyanlar Malatya
Mutasarrıflığı mıntıkasında da görülmüş1 ve
dolayısıyla o zaman Akçadağ’a bağlı bir nahiye olan Hekimhan da bu olaylardan nasibini
almıştır. Ancak Hekimhan’da Türk-Ermeni
çatışması silahlı bir boyuta ulaşmamıştır. İncelediğimiz belgelerde Hekimhan’daki olaylar iki halk arasında gerginliklerin yaşanması,
Müslüman ahali nicel olarak fazla olduğu için
Ermenilerin çoğunlukla başka yerlere göçmesi ve kalanların ise zorla müslümanlaştırılma
iddialarına muhatap olmaları şeklinde cereyan etmiştir.2
Osmanlı Devleti’nin Ermeni olaylarını bastırması esnasında gerek Ermeniler
gerekse misyonerlerin yönlendirdiği Batılı
devletler Osmanlı’ya karşı birçok ithamlarda
bulunmuşlardır. Bu ithamlardan birisi Ermenilerin (Özellikle Ermeni kadın ve kızların)
zorla Müslüman ahali tarafından alıkonulup
müslümanlaştırıldıkları iddiasıdır. Bu ithamlara ilişkin Osmanlı Arşivinden elde ettiğimiz
belgeler ayrıntılı bilgiler içermektedir. Ermeni olaylarının yaşandığı her bölgede bazı Ermenilerin zorla müslümanlaştırıldığı görüşü
olayların akabinde gündeme gelmiştir. Bazen
bir yerde meydana gelen münferit olaylar
(*) Tarih Öğretmeni, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
(1) Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Rüstem Yay., 2001, s. 204. Ayrıca
bu dönem isyanlarının bir anlatımı için bakınız: Hüseyin Nazım
Paşa, Hatıralarım -Ermeni Olaylarının İçyüzü-, İstanbul: Selis Kitaplar, 2003.
(2) BOA, HR.SYS, Dosya/Gömlek No: 2792-50; BOA, DH.TMİK.M,
Dosya/Vesika No: 10/27; BOA, DH.TMİK.M, Dosya/Vesika No:
27/84; BOA, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek No: 28/1.

1

YENİ TÜRKİYE 60/2014
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Hekimhan Ermenilerinin
Zorla Müslümanlaştırılma
İddiaları ve Gerçekler
1896-1897

nitelik olarak aynı içeriğe sahip olan umumi
olaylar hakkında ikna edici ve gerçeğe ışık
tutabilecek fikirler verebilir. Ermeni olayları
çerçevesinde ortaya atılan Ermenilerin zorla
müslümanlaştırılması iddialarında Hekimhan’ı seçmemizde bu özellik ön plana çıkmıştır. Hekimhan’da meydana gelen iğtişaş
ve şurşır ortamında gündeme gelen yukarıda
zikredilen ithamların merkezinde yer alan
Katolik rahibi İgnadiyos’un çevirdiği entrikalar, iddiaların ne derece gerçek olabileceği
hakkında fikir vermektedir.

Rahip İgnadiyos’un İddiaları
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Hekimhan’daki zorla müslümanlaştırma iddialarıyla ilgili süreç Katolik rahibi
İgnadiyos’un Katolik Patrikliği tarafından
Hekimhan Ermenilerinin dini vecibelerini
yerine getirebilmeleri için görevlendirilmesiyle başlamıştır.3 7 Nisan 1896’da göreve
başlayan Katolik rahibi İgnadiyos’un ilk iddiası Hekimhan’da yaşayan bazı Ermenilerin
zorla Müslümanlaştırılmasıdır. Katolik rahibi
bu doğrultuda ilk iş olarak kadim Ermeni
mezhebinden ayrılarak ihtida edip müslüman olan Ermeni aileleri, kadın ve kızlarının
peşine düşmüştür. İhtida eden Ermenilerin
zorla/baskı yapılarak din değiştirmeye zorlandıklarını belirtmiştir. Ayrıca din değiştiren
Ermeni kadın ve kızlarının zorla müslüman
hanelerinde tutulduğunu, bu Ermenilerin
korktukları için ses çıkaramadıklarını etmiştir. İgnadiyos, bahsi geçen Ermenilerin Malatya Liva Meclisi huzuruna çıkarıldıkları
taktirde, meclis huzurunda gerçek niyetlerini
ifade edeceklerini ve eski mezheplerine veya
Katolikliğe döneceklerini belirten taleplerini
Malatya Katolik Patrikliği aracılığıyla Malatya Mutasarrıflığı’na iletmiştir. Katolik rahibi
İgnadiyos’un ikinci iddiası, Hekimhan Nahiye müdürü Mahmud Efendi’nin devletin
yönetim ilkelerine aykırı olarak Müslümanlar ile Hristiyanlar arasına nefret tohumları
ektiği, yine Mahmud Efendinin teşvikiyle
bazı şahısların Katolik Reis-i Ruhanisi’nin
(İgnadiyos’un kendisi) evine saldırdıkları

ve papazın bu saldırıyla ilgili nahiye müdürü Mahmud Bey’e yaptığı şikayetin dikkate
alınmamasıdır. İgnadiyos’un son iddiası ise
Hekimhan’da can güvenliği olmadığından
Malatya’ya gitmek zorunda kalmasıdır.4 İthamlarını bu şekilde sıralayan İgnadiyos, bu
doğrultuda oluşturduğu taleplerini ve ayrıca
Hekimhan nahiye müdürünün görevinden
azledilmesi teklifini de Malatya Katolik Patrikliği aracılığıyla Malatya Mutasarrıflığı’na
iletmiştir. Rahibin bu iddialarının aksine yerel
yöneticiler, yapılan tahkikatlar sonucunda iddiaların mesnetsiz olduğunu ve esasen problemlerin kaynağının İgnadiyos’un yer aldığını
ve ismi geçen rahibin yerine daha ılımlı bir
rahibin gönderilmesiyle sorunun çözüleceğini
belirtmişlerdir.5
Malatya Mutasarrıflığı tarafından Katolik papazı İgnadios’un iddialarını araştırmak için Monlazade Muhammed Asaf isimli
bir müfettiş görevlendirilmiştir. Monlazade
Muhammed Asaf, konuyla ilgili kapsamlı
bir araştırma yapmış, araştırmasını raporlaştırmış ve ilgili makamlara sunmuştur.6
Malatya Mutasarrıflığı tahrirat kaleminden
çıkan 12 C. 1315 (07.11.1897)7 tarihli vesika İgnadiyos’un iddialarının içyüzünü ortaya
koymaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde ettiğimiz ve ilk kez bu makalede
yayımladığımız bu belgede yerel yöneticilerin
konuya duyarsız kalmadığı aksine Malatya,
Akçadağ Kaymakamlığı ve Hekimhan’daki
görevlilerin ayrıntılı bir soruşturma yaptıkları
anlaşılmaktadır.

Rahip İgnadiyos’un Yalanları Ortaya
Çıkıyor!
Hazırlanan rapora göre rahip İgnadiyos,
Hekimhan nahiyesine bağlı Cüzüngüt mev(3) BOA, Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek
No: 27/70.
(4) BOA, Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek
No: 40/55. Bkz. Ek- 1.
(5) BOA, Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek
No: 40/55. Bkz. Ek- 2, 3.
(6) BOA, Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek
No: 40/55. Bkz. Ek- 4.
(7) Zikredilen tarihlerin çevrilmesinde Yücel Dağlı-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, Cilt V, Ankara: TTK Yay., 1997. adlı eserden
faydalanılmıştır.

Raporun devamında İgnadiyos’un
güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle
Hekimhan’dan ayrılıp Malatya’ya gittiği
iddiası da araştırılmıştır. Tahkikat sonucunda
rahibin can güvenliği kaygısından ziyade
11 nefer Ermeni kadınının iğtişaş sırasında
Müslüman olmaları üzerine bu kadınların
Katolik olmak istedikleri ve velilerine
teslim edilmeleri gerektiği yönündeki gi
rişimleri hayata geçirmeyi amaçladığı ortaya
çıkmıştır. Rahibin bu süreçteki faaliyetleri
aldatmacalarla doludur. Kronolojik sırayla
gidecek olursak ilk aşamada İgnadiyos, Müslüman olan Ermeni kadınların kendisi aracılığıyla Katolik Patrikliğine dilekçe yazdıklarını
ve Katolik olmak istediklerini ayrıca velilerine
teslim edilmek istediklerini bildirmiştir. Ancak birkaç defa yapılan tahkikat sonucunda
ihtida eden 11 Ermeni kadının hiçbir makama Katolik olduklarına ya da olmak istediklerine dair böyle bir başvurularının olmadığı
anlaşılmıştır. Dolayısıyla kadınlar adına dilekçelerin belgede geçen ifadeyle kizb olarak
rahip İgnadiyos tarafından hazırlanıp imza
edildiği ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Kato-

lik Patrikliği ihtida eden 11 Ermeni kadının
Mutasarrıflık marifetiyle Meclis-i İdare-i Liva
huzuruna çıkarılmalarında ısrarcı olmuştur.
İngiliz ve Fransız konsoloslarının da desteğini alan Katolik Patrikliğinin bu talebi yerel
yöneticiler tarafından kabul edilmiştir.
Katolik rahibi İgnadiyos’un yalanlarının ortaya çıkmasına rağmen perde kapanmamış ve ikinci aşamaya geçilmiştir. Bu
aşamada rahip İgnadiyos başlarında olmak
suretiyle ihtida ederek Müslüman olan Ermeni kadınlar Malatya’ya celp edilmişlerdir.
Kadınlar yanlarında Malatya Katolik Murahhası Mikail, Ermeni papaz Agop Efendi ve
Katolik rahip İgnadiyos olduğu halde Meclisi İdare-i Liva huzuruna çıkartılmışlardır.

İkna Odaları Kuruluyor!
Meclis huzurunda kadınların birer birer ifadeleri alınmış ve kadınlar İslam dininde kalmaya devam edeceklerine dair beyanda
bulunmuşlardır. Ancak kadnların bu ifadeleri
yeterli görülmemiş olacak ki, meclis heyeti,
kadınların boşaltılan bir odaya tek tek alınarak, Ermeni papaz Agop Efendi tarafından
eski dinlerine dönmeleri için nasihat etmesine karar vermiştir. Bu karara itiraz eden
Katolik murahhası Mikail ve Katolik rahibi
İgnadiyos kadınlara nasihat etmek için Katolik rahibinin de ikna odasında olması gerektiğini belirtmişlerdir. Meclis Heyeti, konuyla
ilgili ihtilaf çıkmaması ve meselenin yarım
kalmaması için Katolik cenahın bu isteğine
olumlu cevap vermiştir. Böylece Katolik rahibi İgnadiyos ikna odasında kadınların Katolik
Mezhebine dönmeleri için telkinde bulunma
imkânını elde etmiştir. 11 nefer kadın tek
tek önceden tahliye edilen odaya İgnadiyos
ile birlikte alınmışlardır. Ancak Katolik murahhası ve rahibin çabaları sonuç vermemiş,
yapılan bütün ikna çabalarına rağmen ihtida
eden Ermeni kadınlar hem İslamiyet’te karar
kılmışlar hem de velilerine teslim taleplerini
reddetmişlerdir. Nihayetinde Katolik murahhası Mikail ve Katolik rahibi İgnadiyos
durumu kabullenmek zorunda kalmış ve
meclis huzurunda cereyan eden olayları tas-
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kiinde Bağönü’nde ikamet etmektedir.
İgnadiyos’a göre komşuları olan Müslüman
ahaliden bazıları rahibin evi civarında birkaç el
silah atmışlar kendisini korkutmak istemişler.
Ancak Akçadağ Kaymakamlığınca yapılan
tahkikat sonucunda Cüzüngüt mevkiindeki
Bağönü mahallinin sakinleri müslim-gayri
müslim yaz mevsiminde bağ evlerine gittikleri anlaşılmıştır. Zikredilen bağ evlerinden
birisinde de rahip İgnadiyos ikamet etmektedir. Bu sırada gece vakti bağ evlerinde ikamet
eden ahalinin koyunlarına kurtlar saldırmış
ve birkaç tanesini telef etmişler. Bunun üzerine kurtları kaçırmak için çobanlar tarafından birkaç el silah atılmıştır. Rahip İgnadiyos
adi bir vaka olan bu hadiseyi kendisine yapılan bir hareket kabul edip yerel yöneticileri
ayağa kaldırmıştır. Hâlbuki rahibin kendisine
ve hanesine hiçbir şekilde saldırı vuku bulmamıştır. Dolayısıyla İgnadiyos’un Hristiyan
bir Ermeni olması hasebiyle Müslümanlar tarafından saldırıya uğradığı yönündeki iddiası
boşa çıkmıştır.

dik etmek zorunda kalmışlardır. İncelediğimiz vesikada geçen davanın sona ermesiyle
ilgili değerlendirme dikkate şayandır: “…bu
babdaki davanın da min küll’il-vücuh hakikattan ari idügi şems-i şayan gibi nümayan olur.”8
Liva İdare Meclisi, görüldüğü üzere konuya
ilgisiz kalmamış, Katolik Patrikliği ve rahip
İgnadiyos’un iddialarını ciddiye almış, iddiaların muhatabı olan tarafları dinlemiş, gerekli
araştırma ve sorgulama sürecini nizami kurallar çerçevesinde tamamlamıştır.
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Liva İdare Meclisi, Patrikhane cephesinin isteklerini azami ölçüde dikkate almış,
Katolik rahiple kadınları günümüz tabiriyle ikna odasında baş başa bırakmış, ancak
İgnadiyos’un ikna çabaları işe yaramamıştır.
O dönemin şartlarında Liva İdare Meclisi’nin
bu kadar toleranslı ve esnek davranması takdire şayan bir durumdur. Yaşanan süreçte
Katolik Patrikliği ve rahip İgnadiyos’un savlarının gerçek olmadığı meclis heyeti önünde bütün tarafların hazır olduğu bir ortamda
ihtida eden kadınların ifadeleriyle ortaya çıkmıştır.
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Raporun devamında Hekimhan Nahiye müdürü Mahmud Bey’in Müslümanlarla gayrimüslimler arasına nefret tohumları ektiği yönündeki iddiaların aksine, rahip
İgnadiyos’un ihtida eden Ermenileri Katolik
Mezhebine sokmak maksadıyla iki toplum
arasına münaferet ve zıddiyet soktuğu ifade
edilmiştir. Ayrıca rahibin amacına ulaşmak
için gerçekle alakası olmayan şikâyetlerde
bulunduğu belirtilmiştir. Katolik Ermeni Patrikliği’ne İgnadiyos’un yerine, münakaşa ve
şikâyete mahal bırakmamak için belgedeki
ifadesiyle “…efkar-ı mu’tedile ashabından”
bir rahibin Hekimhan’a gönderilmesi tavsiye
edilmiştir.

Sonuç
Sonuç itibariyle Hekimhan’da yaşayan
Ermeniler ile Müslümanlar arasında dönemin genel siyasi havası çerçevesinde gerginliklerin yaşandığını belirtebiliriz. Ancak
İgnadiyos’un dönemi itibariyle kamuoyuna

aksettirdiği şekilde, Hekimhan’da yaşayan
bazı Ermenilerin zorla/baskı yapılarak
İslam dinini kabule zorlandıkları yönündeki
iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Liva
İdare Meclisi’nde yaşanan dava süreci, din
değiştiren Ermenilerin rahip İgnadiyos ile baş
başa görüşmelerine izin verilmesi ve rahibin
ikna çabalarına rağmen İslam’ı seçen kadınların kararlarında sebat etmeleri yerel yöneticilere yöneltilen suçlamaların asılsızlığını teyit
etmektedir.
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Ek 1: Katolik Patrikliğinden Dâhiliye Nezareti Celilesine gönderilen ve Hekimhan’daki ka
rışıklıklardan Nahiye müdürü Mahmud Efendiyi sorumlu tutan 16 Eylül 1313 (28.09.1897)
tarihli yazı. BOA Dahiliye Nezareti Evrakı,
DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek No: 40/55.
(8) BOA, Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek
No: 40/55. Bkz. Ek- 4.

Ek 2: Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesine
yazılan ve Hekimhan’daki karışıklıkların kaynağı
olarak Katolik rahibi İgnadiyos olduğunu belirten
17 Teşrin-i Sani 1313 (29.11.1897) tarihli yazı.
BOA Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M,
Dosya/Gömlek No: 40/55.

Ek 3: Ma’muret’ü-l Aziz Vilayetinden Dâhiliye
Nezaret-i Celilesine yazılan ve Hekimhan’daki karııklıkların kaynağı olarak Katolik rahibi
İgnadiyos olduğunu belirten 30 Teşrin-i Evvel
1313 (11.11.1897) tarihli yazı. BOA Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M, Dosya/Gömlek No:
40/55.

Ek 4: Malatya Sancağı Mutasarrıflığı tarafından
Hekimhan’daki olayların tahkikatını yapmakla
görevlendirilen Monlazade Muhammed Asaf ’ın
hazırladığı 12 C. 1315 (17.11.1897) tarihli rapor.
BOA Dahiliye Nezareti Evrakı, DH.TMİK.M,
Dosya/Gömlek No: 40/55.
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