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ÖNSÖZ

Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'ne baðlý olarak mevcudiyetini devam ettiren
Nahçývan Muhtar Cumhuriyeti, kuzey ve doðusundan Ermenistan, kuzey batýsýndan
Türkiye, güney ve batýsýndan Ýran ile çevrili, Zengezur daðlarýndan baþlayarak Aras nehri
vadisine kadar uzanan 5.500 km²'lik bir alana yayýlmaktadýr.
Eski Arap kaynaklarýnda Naþava þeklinde ifade edilen Nahçývan ismi, Selçuklu ve
Ýlhanlý devirlerinde ise Nahcuvan olarak geçmektedir. Evliya Çelebi'ye göre de bu þehre
bazýlarý Nahcivan bazýlarý Nahþevan demektedirler. Osmanlý arþiv belgelerinde ise farklý
imlalarla yazýlmýþ olmakla beraber bölgenin adýnýn "Nahçývan" þekliyle yazýlmasý genel
kabul görmüþtür.
Nahçývan'ýn tarihi milattan önceki yüzyýllara kadar inmektedir. Nahçývan bölgesi
Manna, Med, Makedonya, Atropatene, Roma ve Sasaniler gibi devletlerin hükümranlýðýnda kaldýktan sonra Bizanslýlarýn elindeyken Hz. Osman devrinde (644-656) Ýslâm
ordularýnýn Kafkaslara yönelik harekâtý esnasýnda fethedilmiþtir.
1514 yýlýnda gerçekleþtirilen Çaldýran Seferi'nden sonra Osmanlý idaresine giren
Nahçývan, "Nahçývan Sancaðý" adýyla Osmanlý idarî sistemine dahil edilmiþtir. Osmanlý
idaresi ile tanýþan bölge bu tarihten itibaren fasýlalarla XIX. yüzyýlýn baþlarýna kadar
Osmanlý ve Ýran arasýnda el deðiþtirerek yönetilmiþtir. Bölge kýsa bir süre Nahçývan
Hanlýðý idaresi altýnda Kafkaslarda nüfuzunu hissettirmeye baþlayan Rusya'nýn da tesiri
ile Osmanlý, Ýran ve Rusya arasýndaki nüfuz mücadelelerine sahne olmuþtur.
Ýran ile Rusya arasýnda Kafkaslarýn paylaþýmýný esas alan 1813 Gülistan
Antlaþmasý'yla Nahçývan bölgesi, Ýran'ýn etki alaný olarak belirlenmiþken 1826-1828 ÝranRus Savaþý sonucu imzalanan 1828 tarihli Türkmençay Antlaþmasý ile Rusya'nýn
hakimiyet sahasýnda kalmýþtýr. Rusya'nýn bölgede bir Ermeni Vilâyeti oluþturmasý ve
ardýndan meydana gelen hadiseler neticesinde nüfus dengeleri deðiþmeye baþlamýþtýr.
Nahçývan Sancaðý, Nahçývan, Sair, Mevazi, Dereþahbuz, Mülki-Arslan, Mevaziyi
Hatun, Karabað, Kýþlaagat, Dereþam, Azatciran, Þorlut, Derenurkut, Sisyan ve Dedeleyiz
nahiyeleri olmak üzere on dört bölüme ayrýlmýþtý.
Osmanlý Arþiv Belgelerinde Nahçývan adlý bu eser, 1554-1923 yýllarý arasýna ait 85
konu baþlýðýnda 157 belge kaydýný ihtivâ etmektedir. Belgelerin ilk bölümünü, Osmanlý
Arþivi defter fonlarýndan Mühimme, Vakýf ve Tapu-Tahrir Defterlerindeki kayýtlar teþkil
3
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etmektedir. Divan-ý Hümâyûn ve Maliye Kalemlerinde tutularak günümüze intikal eden
ve Revan-Nahçývan bölgesine ait olan bu defterlerin sayýsý iki yüze yakýndýr. Bunlardan
on adedi arazi sayýmýna iliþkin Tahrir Defteri'dir. 905 nolu Tahrir Defteri'nin Nahçývan
tahririne dair kýsmý çalýþmamýzda yer almýþtýr. Osmanlý yönetimince sayýma istinaden
Ruznamçe Defterlerine kaydedilerek yapýlan tayinlerden örnekler verilmiþtir. Daha kapsamlý bir çalýþmada Osmanlý Arþivi'nin defter koleksiyonlarýnýn bütün olarak deðerlendirmesi mümkün olabilecektir.
Ana hatlarýyla belgelerin konularý; Nahçývan'ýn Osmanlý yönetimindeki idari konumu, timar-zeamet tevcihleri, dýþarýdan bölgeye yapýlan göçler ile 1877-1878 Osmanlý-Rus
Harbi sonrasý meydana gelen Ermeni hareketleri ve bunun sonucunda Osmanlý topraklarýna yapýlan göçler olarak gruplandýrýlabilir.
Kanuni Sultan Süleyman'ýn Ýran ve Irak'a yaptýðý seferlerin 1553-1555 yýllarý arasýnda geçen üçüncüsünün, Nahçývan Seferi olarak da adlandýrýldýðý bilinmektedir. Bu sefer
sonucunda savaþta yararlýlýk gösteren yüzlerce askere ödül kabilinden týmar ve zeamet
tevcîh edilmesini veya terakkîlerin arttýrýlmasýný emreden Mühimme Defterleri hükümlerinden bazýlarý eserde yer almýþtýr. Tapu-Tahrir Defterleri kayýtlarýnda ise Nahçývan'ýn,
Revan Eyaleti'ne baðlý sancak, nahiye ve kaza olarak, bazan da beylerbeyilik statüsünde
idari düzenlemeye tâbi tutulduðu görülmektedir. Sultan III. Ahmed devrinde Nahçývan
Sancaðý'na baðlý köylerin tahmini gelirleri tesbit edilerek yapýlan timar tevcihleri için berat
tezkireleri verilmiþtir.
Nahçývan'dan Osmanlý topraklarýna yönelen göçlerin, Acemlerin mezhebî,
Ermenilerin ise terör baskýsý sonucu olduðu gözlenmektedir. Nahçývan hanedanýndan
Þirin Bey ve ailesi ile Sahabe soyundan olan bazý ailelerin göçü buna örnek olarak gösterilebilir. Osmanlý ülkesinden Nahçývan'a göç eden Ermenilerin amacýnýn oradaki ýrkdaþlarýyla birleþerek topluca Osmanlýlar aleyhine hareket etmek amacý taþýdýklarý belgelerde belirtilmektedir, ki bu durum sonraki yüzyýllarda Karabað ve Nahçývan gibi
Azerbaycan topraklarýnýn nüfus kompozisyonunun niçin ve nasýl deðiþtirildiðini ortaya
koymaktadýr.
Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlý topraklarýnda 1890'dan itibaren
baþlayan Ermeni ayaklanmalarýna paralel olarak Nahçývan bölgesindeki Ermenilerin
eþkýya hareketleri, çete ve silah yýðýnaklarý, aralarýnda yardým toplamak suretiyle sýnýrdan
sýzma giriþimleri adým adým takip edilmiþtir. Eçmiyazin Katogikosluðu'nun, bazý kilise
görevlilerinin gezi ve faaliyetleri de ayný þekilde gözetim altýnda tutulmuþtur.
I. Dünya Savaþý sonrasý Osmanlý Devleti'nin Kafkaslardan çekilmesinin ardýndan,
1919-1921 tarihleri arasýnda Nahçývan'ýn köylerinde Ermeniler tarafýndan yapýlan
katliamlar, belgelerde listeler hâlinde yer almýþtýr.
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Bu tarihler arasýnda Osmanlý Devleti Brest-Litovsk Antlaþmasý hükümlerince
Batum, Kars ve Ardahan'dan müteþekkil Batum Vilâyeti'ni tesis etmiþ, Nahçývan'ý idarî
birim olarak kaza hâlinde teþkilatlandýrmýþtýr. Öte yandan Azerbaycan ve Nahçývan'da
yerel hükûmetler ve komiteler kurulmuþ olup, dayanýþma amacýyla oluþturulan Ýl
Ocaklarý vasýtasýyla Ermeni katliamlarýna karþý Osmanlý Devleti'nden yardým talebinde
bulunulmuþtur. Yayýnlanan belgelerde bu tür telgraf ve yazýþmalarý kronolojik sýra içinde
takip etmek mümkündür.
Çalýþmanýn ilgililere yararlý olmasýný diler, yayýnda emeði geçen
Müdürlüðümüz personeline teþekkür ederim.

Genel

Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arþivleri Genel Müdürü
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2

Nahçývan Seferi'ne katýlýp dönüþte vefat eden Mehmed'in Trabzon'daki
timarýnýn oðullarýna verilmesi
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3

Ardahan'ýn imar masraflarýnýn Nahçývan Seferi'nden sonra daðýtýlan
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4
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5
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9

Gence ve Karabað'dan, Revan ve Nahçývan'a zahîre getirmeye gidenlerden vergi alýnmamasý

34

10

Çulha köyünde bulunan Valide Sultan'ýn Paþmaklýk Haslarýna yapýlan
müdahalelerin Nahçývan Beylerbeyisi tarafýndan önlenmesi

36

11

Paþmaklýk Haslarýndan olan Nahçývan'ýn Çevan Köyü'ne Vezir Seyit
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85
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19

Gürcü ve Ruslarýn birlikte Nahçývan'a yaptýðý saldýrýlarýn püskürtülmesi

92

20

Daðýstan ve Azerbaycan Nahçývan hanlýklarýnýn birbirleriyle, Rus ve
Gürcülerle olan münasebetleri
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Rus Ýmparatoriçesi'ne gönderilen mücevherlere Van Beylerbeyi tarafýndan el konulmasý hakkýnda Nahçývan Ermeni Kilisesi Rahibi Ýstefan
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Rus Ýran barýþ görüþmelerinde Makü ve Nahçývan Hanlýklarýndan alýnan bilgilere dair

119
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þehirleriyle beraber Nahçývan'ý da ziyaret etmek niyetinde bulunmasý
hakkýnda

188

41
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Çulfa'ya askerî birlikler sevkedildiði

281

57
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58

Osmanlý Ordusu'nun Nahçývan ve Iðdýr'dan çekilmesinin katliama
sebep olacaðýna dair

291
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halkýn durumunun her geçen gün fenalaþtýðý hakkýnda

317

66

Kars, Kaðýzman ve Nahçývan'da Ermeni zulmüne uðrayan Müslümanlarýn göçe hazýrlandýklarý hakkýnda

325

67

Müslüman halka Ermeni Hükümeti'ne itaat etmeleri için on gün süre
veren Nahçývan Ermenilerinin bölgeye asker ve mühimmat sevkettikleri hakkýnda

328

68

Nahçývan ve civar köylerini zabteden Ermenilerin Ýngiliz subaylarý
öncülüðünde Van'a geçmek istediklerine dair

331

69

Nahçývan Milli Teþkilat ve mümessillerinin Osmanlý Hükumeti'nden
muallim ve subay talep ettiklerine dair

337

70

Ermenilerin Kars civarýndaki Müslümanlarý katlettikleri, Nahçývan'da
ise halkýn elindeki silahlarý topladýklarý hakkýnda

340

71

Ermenilerin Nahçývan'da Müslümanlarýn silahlarýný toplattýrdýklarý, top
ve silah seslerinin sýnýr köylerinden duyulduðu hakkýnda

345

72

Trabzon, Kars ve Nahçývan'da Rum ve Ermeni çetelerin faaliyetlerine
dair rapor

350

73

Trabzon, Kars ve Nahçývan'da Rum ve Ermeni çetelerin faaliyetlerine
dair rapor

358

74

Nahçývan ve çevresinde bulunan Ýslâm köylerine Ermeniler tarafýndan
taarruzda bulunulduðuna dair

362
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75

Ermenilerin Nahçývan Kamerli civarýndaki harekâtlarý ile ilgili askerî
raporlar

372

76

Nahçývan'da Ermenilerle Müslüman halk arasýndaki çatýþmanýn devam
ettiðine dair

38

77

Nahçývan, Kaðýzman ve Þarol havalisinde Müslüman halkýn feci surette
katledildiðine dair

383

78

Kars ve Sarýkamýþ civarýndaki Ýslâmlara Ermenilerce mezâlim yapýldýðý
Nahçývan ve Zengezur bölgelerinde ise halkýn silahlarýnýn zorla
toplatýldýðý

399

79

Halil Paþa adýnda firari bir komutanýn Nahçývan'da Ermenileri
muhasara ettiðine dair

407

80

Revan ve Aras bölgeleri ile Elviye-i Selâse'de Ermeniler tarafýndan
Müslüman halka mezalim yapýldýðý

412

81

Ermenilerin Elviye-i Selâse dahilindeki harekâtý ve Nahçývanlýlarýn
topraklarýný kurulan Azerbaycan Cumhuriyetine iltihaklarýný ilan ettikleri hakkýnda

419

82

Ermenilerin Sarýkamýþ, Kaðýzman, Oltu, Kars ve Nahçývan civarýnda
yaptýklarý talan, yaðma ve katliamlar

443

83

Nahçývan, Þeril, Saderek ve Dereilyas mýntýkalarýndaki yüz on köyde
iki yýl zarfýnda Ermeniler tarafýndan yapýlan yaðma ve katillerin liste
halinde raporu

449

84

Ýl Ocaðý ismindeki Müslüman Komitelerin Nahçývan ve civarýndaki
Türk köylerinde Ermenilerce katliâm yapýldýðýný bildirdikleri hakkýnda

538

85

Ýran müsteþarýnýn Nahçývan'daki Rus faaliyetleri hakkýnda Türk
Hükumeti'nin tavrýný bilmek istediðine dair

553
555
560

BELGE REFERANSLARI
ÝNDEKS
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KISALTMALAR

A. AMD

Sadâret Amedî Kalemi

A. DVNS. MHM. d

Divan-ý Hümâyûn Mühimme Defterleri

A. MKT. MHM

Sadâret Mektûbî Mühimme Kalemi

A. MKT. MHM

Sadâret Mektûbî Mühimme Kalemi

A. MKT. NZD

Sadâret Mektûbî Kalemi Nezaretler Bölümü

BEO

Bâb-ý Âlî Evrak Odasý

bkz.

Bakýnýz

C. AS

Cevdet Tasnifi, Askerî Bölümü

C. HR

Cevdet Tasnifi, Hariciye Bölümü

C. ML

Cevdet Tasnifi, Maliye Bölümü

D. CMH.

Bâb-ý Defterî Cizye Muhasebesi

DH. EUM. AYÞ

Dahiliye Nezareti, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti,
Asayiþ Bölümü

DH. ÝUM

Dahiliye Nezareti, Ýdare-i Umumiye Müdüriyeti

DH. KMS

Dahiliye Nezareti, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

DH. MKT

Dahiliye Nezareti, Mektûbi Kalemi

DH. ÞFR

Dahiliye Nezareti, Þifre Kalemi

DH. TMIK. M

Dahiliye Nezareti, Tesrî-i Muamelât Komisyonu,
Müteferrik Kýsým

EV. HMH. d

Evkâf Nezareti, Harameyn Muhasebesi Defterleri

HAT

Hatt-ý Hümâyûn

HR. ÝM

Hariciye Nezareti, Ýstanbul Murahhaslýðý
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HR. SFR. (3)

Hariciye Nezareti, Londra Sefareti Evraký

HR. SYS

Hariciye Nezareti, Siyasî Bölüm

Ý. DH

Ýradeler Tasnifi, Dahiliye Kýsmý

Ý. DUÝT

Ýradeler Tasnifi, Dosya Usulü Ýradeler Kýsmý

ÝE. SM

Ýbnülemin Tasnifi, Saray Mesâlihi

ÝE. ÞKRT

Ýbnülemin Tasnifi, Þükr ü Þikayet

MAD

Maliyeden Müdevver Defterler

MV

Meclis-i Vükelâ Mazbatalarý

MVL

Meclis-i Vâlâ Evraký

TT

Tapu Tahrir Defterleri

Y. A. HUS

Yýldýz Tasnifi, Sadâret Hususi Maruzatý

Y. MTV

Yýldýz Tasnifi, Mütenevvî Maruzat

Y. PRK. ASK

Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Askerî

Y. PRK. BÞK

Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Baþkitabet

Y. PRK. EÞA

Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Elçilik,
Þehbenderlik ve Ateþemiliterlik

Y. PRK. HR

Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Hariciye

Hicrî Aylarýn Rumuzlarý
Muharrem

M.

Safer

S.

Rebîülevvel

Ra.

Rebîülâhir

R.

Cemâziyelevvel

Ca.

Cemâziyelâhir

C.

Receb

B.

Þaban

Þ.

Ramazan

N.

Þevvâl

L.
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1
NAHÇIVAN SEFERÝ'NDE
YARARLIK GÖSTEREN ASKER VE KOMUTANLARIN
ZEAMETLERÝNE YAPILAN TERAKKÝLERÝN ARTTIRILMASI

Erzurum Beylerbeyisi'ne hüküm ki
Trabzon Sancaðý'nda yirmi bin dört yüz akçelik ze‘âmete mutasarrýf olan
Ahmed, Nahçývan seferinde ziyade hizmetde bulunmaðýn binde yüz akçe terakkîsinden gayrý bin dokuz yüz altmýþ akçe terakkî olunmasýn emr idüp buyurdum ki binde
yüz akçe terakkî hükmü ihrâc edildikden sonra zikr olunan terakkîsi ile cümle dört
bin akçe terakkîsi kanun üzere düþenden tedârik idüp tevcîh eyleyesin.
[Yevmi'l-Ýsneyn. Fî 11 Zilkade sene 961] / [8 Ekim 1554]

A. DVNS. MHM. d, 1/473
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Yevmi's sâlis, fî 12 Zilkâde sene 961
Üsküb Sancaðý Beyi Ferhad Bey'e hüküm ki
Hâliyâ vâki‘ olan Nahçývan seferinde bile olup envâ‘-ý mesâ‘î-i meþkûre zuhûra
getirdiðin ecilden mezîd-i inâyetimden sana yirmi bin akçe terakkî idüp bu hususun
i‘lâmý için Hayreddin oðlu Bayram tayin olunup buyurdum ki hükm-i þerîfim vardýkda âdemin gönderüp terakkî hükmün ihrâc edesin.
Bir sureti dahi Selanik Beyi Mehmed Bey'e yirmi beþ [bin] terakkî
Bir sureti dahi Çirmen Beyi Cafer Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Köstendil Beyi Ulak Bey'e otuz bin terakkî
Bir sureti dahi Vize Beyi Paþa Yiðit Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Ýlbasan Beyi Turhan Bey'e yirmi bin terakkî
Bir sureti dahi Prizrin Beyi Ahmed Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Týrhala Beyi Hüseyin Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Yanya Beyi Süleyman Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Silistre Beyi Sinan Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Ýskenderiye Beyi Rüstem Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Ohri Beyi Müslim Bey'e yirmi beþ bin terakkî
Bir sureti dahi Niðbolu Beyi Bali Bey'e yirmi beþ bin terakkî
[9 Ekim 1554]
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Erzurum Beylerbeyi'ne hüküm ki
Hâliyâ kýdvetü'l-ümerâ’i'l-kirâm Kazuçan Beyi olan Allahverdi dâme izzühûnun
bu defa vâki‘ olan Nahçývan seferinde zuhura gelen hidemât-ý mebrûresi mûcib-i
inâyet-i mevfûre olmaðýn hakkýnda inâyet zuhura getürüp yirmi beþ bin akçe terakkî
emr idüp buyurdum ki müþârunileyhin terakkîsin kanun üzere düþenden tevcîh
idüp tezkiresin veresin ki berât verile.

A. DVNS. MHM. d, 1/510

[12 Zilkade sene 961] / [9 Ekim 1554]
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Diyarbakýr Beylerbeyi'ne hüküm ki
Pertek Sancaðý Beyi Rüstem dâme izzühû vâki‘ olan Nahçývan seferinde bile olup
envâ‘ mesâ‘î-i meþkûre zuhura getürdüðü ecilden mezîd-i inâyetimden yirmi beþ bin
akçe terakkî emr idüp buyurdum ki kanun üzere düþenden tevcîh eyleyesin.
[12 Zilkade sene 961] / [9 Ekim 1554]

A. DVNS. MHM. d, 1/531
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Karaman Beylerbeyisi'ne
Dârende-i fermân Sungur nâm kimesne Dergâh-ý Mu‘allâma gelip evlâd-ý
Davud'dan olup Konya Sancaðý'nda sekiz bin akçelik timara mutasarrýf olan babasý
Yýldýrým, Nahçývan'da dil almaða vardýkda düþüp zikr olunan timar yurdu ve ocaklarý olduðunu bildirip kendüye verilmek bâbýnda inâyet rica etmeðin buyurdum ki
göresin fi'l-vâki‘ mezbûr Yýldýrým livâ-i mezkûrede ol mikdar timara mutasarrýf sahîh
sipahi olup ve bu ânýn mukarrer sulbî oðlu olduðuna þâyed þüphe olmayýp kýlýnca
yarar ise ve mezbûr atasý Nahçývan'da dil almaða vardýkda düþüp zikr olunan timar
yurdu ve ocaklarý olup bi'l-fi‘il mahlûl ise babasý mezkûra tevcîh idüp tezkiresin
veresin ki berâtý verile.
[25 Zilkade sene 961] / [22 Ekim 1554]

A. DVNS. MHM. d, 1/736
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Anadolu Beylerbeyisi'ne hüküm ki
Dergâh-ý Mu‘allâm çavuþlarýndan Karesi Sancaðý'nda Ývrindi Nahiyesi'nde
yirmi dört bin yüz doksan akçe ze‘âmeti olan Kubad bu defa Nahçývan seferinde emr-i
þerifimle hidmete gönderilip varýp itmam-ý maslahat idüp serhaddine gelindikde
askere mülâkî olmaðýn mezîd-i inâyetimden üç bin akçe terakkî kanun üzere düþenden.
[14 Zilhicce sene 961] / [10 Kasým 1554]

A. DVNS. MHM. d, 1/948
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2
NAHÇIVAN SEFERÝ'NE
KATILIP DÖNÜÞTE VEFAT EDEN MEHMED'ÝN
TRABZON'DAKÝ TÝMARININ OÐULLARINA VERÝLMESÝ

Erzurum Beylerbeyi'ne
Hasan ve Yusuf gelip babalarý Mehmed, Trabzon Sancaðý'nda beþ bin beþ yüz
akçelik timara mutasarrýf iken Nahçývan seferin idüp Erzurum'a geldikde fevt olup
kendileri müteveffâ-yý mezbûrun sulbî oðullarý olup zikr olunan timar kadîmîleri ve
ocaklarý olduðun bildirip kendüler dahi Nahçývan seferin idüðün bildirip babalarý
timarý kendülere olmasýn rica itmeðin buyurdum ki göresin, müteveffâ-yý mezbûrun
sulbî oðullarý olup babalarý ecnebîlikden timara çýkmýþ olmayup, zikr olan timarýn
kadimîleri ise babalarý timar-ý mezbûra mutasarrýf iken Nahçývan seferin edâ [i]düp
yoklamalarda mevcud olup Erzurum'a geldikde fevt olmuþ ise ve bunlar dahi mezbûr
seferi bile eylemiþler ise zikr olunan babalarý timarýn ber-vech-i iþtirâk bunlara tevcîh
edesin.
[12 Zilkade sene 961] / [9 Ekim 1554]

A. DVNS. MHM. d, 1/513
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3
ARDAHAN'IN
ÝMAR MASRAFLARININ NAHÇIVAN SEFERÝ'NDEN SONRA
DAÐITILAN TÝMARLARIN GELÝRLERÝNDEN KARÞILANMASI

Küçük Ardahan Beyi Mehmed Bey mektûb gönderip livâ-i mezbûr harâbe iken
aþireti ile ma‘mûr edip ve elli beþ bin akçe noksaný olup mukaddemâ Gürcistan
ifrâzýndan emr-i þerîf verilip müyesser olmadýðýn bildirmeðin mahall-i himmetden
livâ-i Ardahan'da Nahçývan seferinden sonra timara duhûl edenlerin timarlarýndan
tekmîl olunmak buyruldu.
[14 L. 981] / [6 Þubat 1574]

A. DVNS. MHM. d, 25/528
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4
EMÝR ÞAHOÐLU SEFER VE
CAFER'ÝN TALEP ETTÝKLERÝ TÝMARIN
KENDÝLERÝNE VERÝLMESÝ ÝÇÝN NAHÇIVAN
SEFERÝNE KATILMIÞ OLMALARININ ÞART KOÞULMASI
Timar-ý Han Melik oðullarý Receb ve Mustafa Bey
Karye-i Karnud ve Mârol, 6.000 guruþ

Mezkûr için ecnebi olup timara mahall-i himmetden dühûl etmiþdir deyû
timarlarý Mahmud Bey'e tevcîh olunan Emir Þahoðlu Sefer ve Cafer tâlib olmaðýn
ecnebi olup Nahçývan seferinden sonra mahall-i himmetden timara duhûl etmiþ ise
zikrolan timardan ibrâz etdikleri tezkirelerine göre bedelleri verilmek buyruldu.
Mehmed bin Behram dahi mezbûrenin
müþtereki imiþ, ucuna yazýla
[27 L. 981] / [19 Þubat 1574]

A. DVNS. MHM. d, 25/699
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5
DERVÝÞ ÝSÝMLÝ SÝPAHÝYE NAHÇIVAN BEYLERBEYÝSÝ'NÝN
TAVSÝYESÝYLE KABAN NAHÝYESÝNE BAÐLI GÖRÝ VE
AHMEDLÝ KÖYLERÝNÝN ZEAMET OLARAK TEVCÝHÝ

Fi's-sebt, fî 15 þehr-i Cemâziye'l-âhir sene 995
Der-livâ-i Kaban tâbi‘-i vilâyet-i Nahçývan
Zeâmet-i be-nâm-ý Derviþ, karye-i Melik Ahmedlü
tâbi‘-i Kaban ve karye-i Göri tâbi‘-i m.
Hâric ez-defter ber-vech-i tahmîn: 20.000

Mezkûr Derviþ serdâr-ý zafer-þi‘âra gelüp yukarý cânib a‘yânýndan Mehemmed
Ziyaü'l-melikî'nin müte‘allikâtýndan olup Kaban'a tâbi‘ Melik Ahmedlü ve Göri nâm
karyeler ber-vech-i zeâmet kendüye verilmek bâbýnda inâyet recâ etmeðin mezîd-i
inâyetten 20.000 akçe zeâmet verilmek emrolunup zikrolunan karyeleri zeâmet tarîki
ile müþârunileyhe 20.000 akçelik üzre tevcîh idesin deyü Revan ve Nahçývan beylerbeyisine serdâr Vezir Ferhad Paþa hazretleri tarafýndan sene 994 Þabân'ýnýn evâhiri
târihiyle müverrah hükm-i þerîf verildikden sonra âmedi olmamaðla hâlâ âmedi taleb
olunmayup âhar yerde zeâmet olmamak þartýyla 20.000 akçelik ile berât olmak ve
tezkeresi Bâb-ý Saâdet'den ihrâc olunmak fermân olunmaðýn ber-mûceb-i emr-i âlî
zikrolunan karyeler vech-i meþrûh üzre âhar yerde zeâmet olmamak þartýyla bervech-i tahmîn 20.000 akçelik üzre mûmâileyh Derviþ'e tevcîh olunup Dersaâdet'den
berât-ý hümâyûn için tezkire verildi.
Tahrîren Fî 9 Cemâziyelâhir 995 / [17 Mayýs 1587]
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MAD, 98/54
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6
ÞÜKÜR ALÝ ÝSÝMLÝ SÝPAHÝYE NAHÇIVAN BEYLERBEYÝSÝ'NÝN
TAVSÝYESÝYLE KABAN NAHÝYESÝNE BAÐLI BOYACILI
KÖYÜNÜN ZEAMET OLARAK TEVCÝHÝ

Der-livâ-i Kaban Tâbi‘-i Vilâyet-i Nahçývan
Timar-ý Þükür Ali, karye-i Ýzzeddinlü tâbi‘-i Kaban
ve karye-i Boyacýlu tâbi‘-i m.
Hâric ez-defter ber-vech-i tahmîn: 10.000 akçe

Mezkûr Þükür Ali serdar-ý zafer-þi‘âra gelüp yukaru cânib a‘yânýndan
Mehemmed Ziyaü'l-melikî'nin müte‘allikâtýndan olup Kaban'a tâbi‘ Ýzzeddinlü ve
Boyacýlu nâm karyeleri ber-vech-i timar kendüye verilmek bâbýnda inâyet recâ
etmeðin mezîd-i inâyetden 10.000 akçe timar verilmek emrolunup zikrolunan
karyeleri timar tarîki ile mezkûra 10.000 akçelik üzre tevcîh idesin deyü Revan ve
Nahçývan beylerbeyisine serdar Vezir Ferhad Paþa hazretleri tarafýndan sene 994
Þabânü'l-mu‘azzamýnýn evâhiri târihiyle müverrah hükm-i þerîf verildikden sonra
âmedi olmamaðla hâlâ âmedi taleb olunmayup âhar yerde timar olmamak þartýyla
10.000 akçelik üzre berât olunmak ve tezkiresi Bâb-ý Saâdet'den verilmek fermân
olunmaðýn ber-mûceb-i emr-i âlî zikrolunan karyeler vech-i meþrûh üzre âhar yerde
olmamak þartýyla ber-vech-i tahmîn 10.000 akçelik ile mûmâileyh Þükür Ali'ye tevcîh
olunup Der-i Devlet'den berât-ý hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 9 Cemâziye'l-âhir sene 995 / [17 Mayýs 1587]
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MAD, 98/55
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ÝSMAÝL ÝSÝMLÝ SÝPAHÝYE NAHÇIVAN SERDARI TAVSÝYESÝYLE
NAHÇIVAN'DAKÝ BAZI MEZRAA VE KÖYLERÝN ZEAMET
OLARAK TEVCÝH OLUNDUÐU HAKKINDA

Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr,
Zeâmet-i be-nâm-ý Ýsmail
Mezra‘a-i Alagöz tâbi‘-i mezbûr, Hâsýl: 15.000 akçe
Dere Alyan tâbi‘-i mezbûr, Hâsýl: 5.000 akçe
Yekûn: 30.000 akçe
Ber-vech-i tekmîl: 34.000 akçe

Mûmâileyh gelüp Erzurum'da 28.000 akçe zeâmetine elinde emri olduðu ve
Tiflis'e hazîne ve zahîre îsâlinde ve Simon muharebesinde yoldaþlýkda bulunmuþdur
deyü serdar-ý zafer-þi‘ârýn kethüdâsý olup Dergâh-ý Âlî müteferrikalarýndan olan
Memi Kethüdâ mühürlü defteriyle ilâm eyledükde 3.000 akçe verdiði Mermer
kal‘asýnda hizmetde bulunmuþdur deyü mûmâileyh Memi Kethüdâ defteriyle ilâm
eyledükde 3.000 akçe verdiði dahi Göri kal‘asý binâsýnda hâl-i hizmetde bulunmuþdur
deyü müþârunileyh Memi Kethüdâ tekrâr defteriyle ilâm eyledükde 3.000 akçe terakkilere ahkâm-ý þerîfe verilüp Nahçývan ifrâzýndan verilmek bâbýnda inâyet ricâ
etmeðin terakkîye verilen üç kýt‘a ahkâm-ý þerîf alýkonulup göresin müþârunileyhin
elinde ol mikdâr zeâmetine emri var ise Nahçývan Sancaðý'nýn hîn-i tevzî‘inde zuhûr
edüp havâss-ý hümâyûnuma ifrâzýndan 20.000 akçelik yer zeâmet tevcîh edüp bâkî
noksaný tekmîl olunmak üzre tezkiresin veresin deyü sene 996 Cemâziyelevvelisi'nin
evâiliyle emr-i þerîf ibrâz edüp ve Kars kollarýndan yemîne tâbi‘ olur iki bölükde
yevmî yirmi sekiz akçe ulûfeye mutasarrýf olan mezkûr Ýsmail içün yarar olup dört
nefer cülûs ile bayrak çeküp Ýmamkulu ve Simon muhârebesinde baþ, göz ve dil
getürüp yoldaþlýkda bulunmuþdur deyü ulûfesi bedeli zeâmet verilmek recâsýna
Ulûfecilerbaþý Dervîþ mühürlü tezkiresiyle arz etmeðin mezbûr üç yýl ale't-tevâlî (...)
Fî 11 Cemaziyelahýr 998 / [17 Nisan 1590]
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Zeâmet-i be-nâm-ý Ýsmail,
der-Nahiye-i Nahçývan
ber-vech-i temlîk, 34.000 akçe

Mevâcib almýþ ise düþenden ulûfesi bedeli 28.000 akçelik zeâmet tevcîh olunmak içün sene 992 Þevvalinin evâhiri ile elinde emr-i þerîf olup terakkîleri ile 37.000
akçe ilhak olunup ber-mûceb-i emr-i âlî zikrolunan 20.000 akçelik zeâmet 17.000 akçe
noksanýyla kâtibü'l-vilâyet defter-i cedîdden sene 996 Recebinin gurresinden tevcîh
edüp tezkere verüp ba‘dehü mezkûr içün yarar olup bu def‘a Göri kal‘asýna hazîne
ve zahîre îsâlinde bile olup külli hizmetde bulunmuþdur deyü müþârunileyh Memi
Kethüdâ mühürlü defter gönderüp ilâm etmeðin sene 996 Zilkadesi'nin evâili tarihiyle serdâr-ý Nahçývan Ferhad Paþa tarafýndan 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Gence
kal‘asý binâsýnda ve Ziyadoðlu Mehmedhan ýlgarlýk hizmetinde bulunmuþdur deyü
mûmâileyh Memi Kethüdâ defter gönderüp ilâm etmeðin serdar-ý müþârunileyh
tarafýndan sene-i mezbûre Zilhiccesi'nin evâiliyle 3.000 akçe terakkîlere iki kýt‘a
ahkâm-ý þerîfe verilüp ve ulûfeden serhadlerde timara umûmen sülüsân ferman
olunduðun arz olundukda zeâmet bozulmamak üzre 1.394 akçe ziyâdesi dahi ferman
olunmaðýn ve ulûfesi kaydý ile üç kýt‘a terakkîleri emirleri muharrer tezkeresi zahrýnda âmed olmaðýn timar-ý mezbûr vech-i meþrûh üzre terakkîleri ile fermân olunan
ziyâdesi bedelinden 14.000 akçe noksanýyla ber-vech-i temlîk 34.000 akçelik üzre
kâtibü'l-vilâyet verdiði tezkiresi muktezâsýnca Der-i Devlet'den tecdîd-i berât-ý âlîþân
içün tezkire verildi.
Fî 4 Cemâziyelevvel 998 / [11 Mart 1590]
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NAHÇIVAN'A BAÐLI ORDUBAD SANCAÐI'NDA
MUHAREBELERDE YARARI GÖRÜLEN ALÝ'YE GELÝRLERÝ
BÝRLEÞTÝRÝLEN KÖYLERÝN ZEAMET OLARAK TEVCÝHÝ

Nâhiye-i mevâzý‘-ý Hatun, Tâbi‘-i Nahçývan
Zeâmet, be-nâm-ý Ali, An-tahvîl-i Alihan
el-müteveffâ ve Mirom be-sefer-i Gence
Karye-i Küredire tâbi‘-i mezbûr, Hâsýl: 25000 akçe
An-hisse-i Alican el-müteveffâ: 22000 akçe
An-hisse-i Mirom: 3000 akçe

Mezkûr Ali kullarý eyâlet-i Nahçývan'a tâbi‘ Ordubâd sancaðýnda ve
nâhiyesinde emr-i þerîf-i Padiþahîyle 16.000 akçelik üzre mutasarrýf olduðu karye-i
Teke'de ... tahrîrde havâss-ý hümâyûna ilhâk olunmaðla sýgaru'l-yed kalup ve bundan
akdem Revan beylerbeyisi iken mühürlü defter gönderüp vilâyet-i Revan'da 15.633
akçe timara müstehak olan Abdullah oðlu dârende-i fermân-ý hümâyûn Ali içün
Ordubâd üzerine gelüp münhezim olan Piyade oðlu Þahkulu Sultan muhârebesinde
Zeâmet,
Be-nâm-ý Ali

Yoldaþlýkda bulunmuþdur deyü bildirildikde mezîd-i inâyetden 2.000 akçe terakkîye düþenden bu kullarýna hitâben sene 996 Rebîülevvel'inin evâhiri târihiyle
müverrah emr-i þerîf verilüp ve bir def‘a dahi Erzurum beylerbeyisi iken mühürlü
defter gönderüp vilâyet-i Revan'da 18.000 akçe timarý olan mezkûr Ali içün Göri
kal‘asýna zahîre ve hazine îsâline de hizmetde bulunmuþdur deyü bildirildikde mezîd-i
inâyetden 1500 akçe terakkîye düþenden sâbýkâ Revan beylerbeyisi olan Hasan Paþa
kullarýna hitâben sene 997 Saferü'l-muzafferi'nin evâsýtý târihiyle müverrah hükm-i þerîf
îrâd olup ve yine Erzurum beylerbeyisi iken mühürlü defter gönderüp vilâyet-i
Revan'da zeâmeti olub Kengri sancaðýnda zuhûr edüp münhezim olan Celâlî
muhârebesinde yoldaþlýkda bulunmuþdur deyü bildirildikde mezîd-i inâyetten 2000
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akçe terakkîye düþenden müþârunileyh Hasan Paþa kullarýna hitâben sene-i mezbûre
Zilhiccesi'nin evâili târihiyle müverrah emr-i þerîf verilüp ve bir def‘a dahi mektup
gönderüp Revan'da 20.000 akçe zeâmeti olup Gence'de münhezim olan Kaçar
Mehmed Han muhârebesinde yarar dil getürüp küllî dilâverliði vücûda gelmiþdir
deyü inâyet recâsýna arz olundukda mezîd-i inâyetden 3.000 akçe terakkîye düþenden bu kullarýna hitâben sene 998 Muharremü'l-harâmýnýn evâsýtý târihiyle müverrah
emr-i âlî verilüp cümle timar ve terakkîleri birikdirilüp istihkâký 24.500 akçe olup ve
serhadd-i mansûrede fevka'l-had hizmeti sebkat idüp sezâvâr-ý inâyet olmaðýn kâbil-i
ifrâz olmayan 500 akçe ziyâdesiyle ki cem‘an 25.000 akçelik zeâmeti olmak üzre
nâhiye-i mezbûrede zikrolunan Güredir nâm karyeden zeâmete mutasarrýf iken fevt
olan Alican tahvîlinden 22.000 akçe ve karye-i mezbûreden timara mutasarrýf olup
Gence seferine gelmeyen Mirom tahvîlinden 3.000 akçe merkûm Ali kullarýna tevcîh
olunup berât-ý þerîf-i âlîþân sadaka ve ihsân buyrulmak recâsýna tezkire verildi.
Fî 12 þehr-i Rebîülevvel sene semân ve tis‘în ve tis‘a mi’e
Tezkire-i Hakký Paþa
23 Cemaziyelahýr 998 / [29 Nisan 1590]
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9
GENCE VE KARABAÐ'DAN,
REVAN VE NAHÇIVAN'A ZAHÎRE GETÝRMEYE GÝDENLERDEN
VERGÝ ALINMAMASI

Gence beylerbeyisinin kethudasýna verilmiþdir.

Revan beylerbeyine ve eyâlet-i mezbûrda vâki‘ olan kadýlara hüküm ki,
Hýzâne-i Âmire'min Gence cânibi Defterdarý Ali dâme ulüvvühû südde-i sa‘âdetime mektub gönderip Gence ve Karabað vilâyetine kaht u galâ müstevlî olup fukarâ
ve zu‘afâ def‘-i müzâyakalarý için Revan ve Nahçývan câniblerinden zahîre getirilmek[le] meþgûl olup vilâyet-i mezbûre ahalisinden cemm-i gafîr kendüye varýp
zahîre için Revan cânibine gitmeden boþ davar ile Kiðý'ya vardýklarýnda davar baþýna
birer Selimî ve Gökçe cânibinden gidenlerden Balýklý nâm mevzi‘de Gökçe beyinin
âdemleri dahi davar baþýna birer Selimî ve bir def‘a dahi Nahçývan'a zahîreye
giderken Zâruzenbil ve Orut sancak beylerinin âdemleri geri davar baþýna birer
Selimî almaðla fukara tâifesi zahîre getirmek hususunda ýzdýrab çekip hatta Revan
cânibinden Gence'ye on bin davar-ý mîrîmiz ki gönderildikde Kiðý ve Gökçe beylerinin âdemleri mîrî zahîre yükünden birer Selimî alýnmak fukaraya zulümdür deyü
defaâtle tenbih olunmuþ iken bâc alýnýp envâ‘-ý zulm ü ta‘addî ederler. Bâc alýndýðý
takdîrce kumaþ vesâir metâ‘ yüklerinden ikiþer akçe alýnýrken zahîre yükünden birer
Selimî alýnmak fukaraya zulümdür deyü defaatle tenbîh olunmuþ iken men‘ olunmamaðla vilâyet-i mezbûreye zahîre gelmeyip kaht üzredir deyü arz u i‘lâm etmeðin
buyurdum ki vusûl buldukda mezkûrlara muhkem tenbîh ü te’kîd eyleyesiz ki zahîre
getiren kimesne olugelene muhâlif nesnesi alýnmak câiz deðildir. Kânûn-ý kadîm üzre
aldýrýp kânûna muhâlif kimesneye iþ etdirmeyesin. Mukayyed olmayanlarý yazýp arz
eyleyesin deyü yazýlmýþdýr.
[6 M. 999] / [4 Kasým 1590]
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ÇULHA KÖYÜNDE BULUNAN
VALÝDE SULTAN'IN PAÞMAKLIK
HASLARINA YAPILAN MÜDAHALELERÝN
NAHÇIVAN BEYLERBEYÝSÝ TARAFINDAN ÖNLENMESÝ
Mûcebince hüküm buyruldu
Dergâh-ý felek-medâr ve bargâh-ý gerdûn-vekâr türâbýna arz-ý bende-i bîmikdâr budur ki,
Sahibe-i Saâdet Vâlide Sultan dâmet ismetuhâ ve zâdet iffetühâ hazretleri paþmaklýk haslarýndan fâriða oldular deyu þâyi‘ olmaðla paþmaklýk haslarýndan olan Çulha
nâm karyeye dahl eylemek istedikleri istimâ‘ olmaðýn yine kemâkân müþârunileyhâ
hazretlerinin paþmaklýk haslarýndan karye-i mezbûreyi üslûb-ý sâbýk üzere ve voyvodasý Mustafa Aða'ya zabt ve tavakkuf etdirip âhardan bir ferdi dahl u taarruz
etdirmemek içün Nahçývan Beylerbeyisi'ne hitâben mü’ekked emr-i þerîf-i âliþan
sadaka buyrulmak ricasýna pâye-i serîr-i a‘lâya arz olundu. Bâki fermân der-adlindir.
Selh-i L. [10]11 / [11 Nisan 1603]
Eza‘fü'l-ibâd
Abdürrezzak
Aða-yý Bâbüssaâde hâlâ

ÝE. SM, 1234
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PAÞMAKLIK HASLARINDAN OLAN
NAHÇIVAN'IN ÇEVAN KÖYÜ'NE VEZÝR
SEYÝT MEHMET PAÞA VE NAHÇIVAN DEFTERDARI
TARAFINDAN YAPILAN MÜDAHALENÝN ÖNLENMESÝ
Þer‘ ile haklarý alýverile deyü mü’ekked hüküm buyruldu
Dergâh-ý felek-medâr ve bârgâh-ý gerdûn-vakar turâbýna arz-ý bende-i bîmikdâr budur ki,
Sâhibe-i saâdet Vâlide Sultan dâmet ismetuhâ ve zâdet iffetühâ hazretlerinin paþmaklýk hâslarýndan Çivan nâm karye reâyâsý üzerlerine Nahçývan Eyâleti'nde olan
Vezir Seyid Mehmed Paþa ve Nahçývan defterdârý varýp sâhibe-i saâdet reâyâsýndan
beþ bin aded guruþlarýn alýp ve Nahçývan kullarýný dahi bölük bölük üzerlerine gelip
envâ‘ý dürlü taâddî eyleyib mâl u menâllerin nehb ü gâret eyledikleri inhâ eyledikleri
ecilden eyyâm-ý evvel[d]e reâyâ-yý merkûma küllî zulm ve zýyk olmaðýn beþ bin aded
guruþlarýn müþârunileyh ile defterdâr gerü ashâbýna verip ve kul tâifesine teaddî
etdirilmeyip men‘ ile memnû‘ olmayanlarý ism ve resmleri ile yazýlýp Âsitâne-i
Saâdete arz olunup haklarýndan gelinmesi için kendüye hitâben emr-i þerîf sadaka
buyrulmak ricasýna pâye-i serîr-i âlâya arz olundu. Bâkî fermân der-adlindir.
Ez‘afü'l-ibâd
Abdürrezzak
Aða-yý Darüssaâde
27 M. [10]12 / [7 Temmuz 1603]
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ERZURUM VALÝSÝ MUSTAFA PAÞA'NIN MAÝYYETÝNDEKÝ
ORDU ÝLE REVAN, NAHÇIVAN VE ORDUBAD CÝVARINDA
ALMASI GEREKEN TEDBÝRLER

Sah
Buyuruldu

Hâlâ Erzurum Valisi olup Gence ve Þirvan taraflarýna memur asâkir-i mansûrem serasker-i zafer-rehberim olan vezirim Mustafa Paþa'ya hüküm ki,
Sen ki serasker-i müþârunileyhsin,
Mukaddemâ ve hâlâ maiyetine ta‘yîn olunan tavâif-i asâkir ve mühimmât-ý
cebehâne ve tophâne yanýna varýp vusûl buluncaya dek memur olduðun Gence ve
Þirvan taraflarýna haraket etmeyip meks ve tevakkuf eylemen makûl ve münasib olup
ve vaktin dahi müsâadesi olmakla acele etmeyip Revan Kalesi'nin muhâfazasýnda
kemâ-yenbaðî takviyet verip ve Nahçývan ve Ordubâd ve Yezdâbâd vesâir hususlara
dahi gereði gibi nizâm verdikden sonra inþâallâhu Te‘âlâ Âsitâne-i saâdetim tarafýndan maiyetine gönderilen sipah ve silahdar terakkîleri ve serdengeçdiler neferâtý
vesâir tevâif-i asker bi'l-cümle yanýna varup mülhak ve mülâkî oluncaya dek
Kaygýlý'da ve havalisinde münasib mahallerde meks ve ikamet ve cümlesi yanýna
varup mülhak ve mülâkî olup ve levâzim-i seferiye ve Trabzon tarafýndan irsâl olunan mühimmât-ý cebehâne ve tophâne dahi bi't-tamam varup vâsýl oldukdan sonra
avn-i Hakk'a istinâden hareket ve mütevekkilen ale'llâh savb-ý maksûde azîmet eylemen münasib olmakla vech-i meþruh üzere amel ve hareket eylemen bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Fî evâil-i N. sene [1]137
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Sah
Buyuruldu
Hâlâ Van Valisi olup Tebriz canibinde serasker-i zafer-rehberim olan vezirim
Abdullah Paþa'ya hüküm ki,
Sen ki serasker-i müþârunileyhsin,
Maiyyetine ta‘yîn olunan asâkir-i mansûrenin cümlesi yanýna varup mülhak ve
mülâkî oluncaya dek bir gün hareket etmeyip tevakkuf ve istikrârýn ahrâ ve enseb
olmasý melhûz olmaðla inþâallâhu Te‘âlâ düstûr-ý mükerrem müþîr-i mufahham
nizâmü'l-âlem Anadolu Valisi vezîrim Mehmed Paþa edâmellâhu Te‘âlâ iclâlehû ve
emîrü'l-ümerâi'l-kirâm Haleb Beylerbeyisi Ali Paþa ve Adana Beylerbeyisi Mehmed
Paþa dâmet meâlîhümâ ve sair maiyetine memur olanlar bi'l-cümle yanýna varýp mülhak
ve mülâkî oluncaya dek bir gün hareket etmeyip inþâallâhu Te‘âlâ cümlesi bi't-tamam
yanýna varýp mülhak ve mülâkî oldukdan sonra sen dahi avn-i Hak'ka istinâd ile
hareket ve cümlesini yanýna istishâb ile mütevekkilen ale'llâh savb-ý maksûda azîmet
eylemen bâbýnda fermân-ý âliþâným sâdýr olmuþdur.
Fî evâil-i N. sene [1]137 / [Mayýs 1725]
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NAHÇIVAN'DAKÝ SULTAN MURAD HAN,
HIZIR PAÞA VE HACE BARAK CAMÝLERÝ
VAKIFLARININ MÜFREDAT DEFTERÝ

Ýzzetlü Defterdar Efendi
Ýþbu defter mahalline kayd ve mürtezikanýn
berâtlarý verilmek üzere sâir lâzýmesi ne ise
i‘lâm eyleyesin deyu buyruldu

Medine-i Nahçývan'da vâki‘ merhûm cennet-mekân firdevs-âþiyân Sultan
Murad Han Câmi‘-i Þerîfi ve merhûm Hýzýr Paþa Câmi‘-i Þerîfi ve Hâce Barak
karyesinde vâki‘ câmi‘-i þerîf mürtezikalarýnýn vazifeleri vesâir masârýf-ý vakf-ý þerîf
için ta‘yin ve tahsis olunan dekâkin ve âsiyâb icâresi beyân olunur.
Fî 20 B. 1138
Dekâkin-i Hatîb Pazarý
Bâb Aded
Mîrî:
Hatib mahlûlü:
Yevm:

06
14
20
40

Fî-i aded: 2

Beher yevm yirmi dükkân ikiþer
akçeden kýrk akçe eder

Þeytanpazarý'nda Taðý Bey mahlûlü olan mîrî dükkân
Bâb:
Yevm Beher:

13
13

Fî-i aded: 1

Beher yevm on üç akçe eder

Haffâf ve Börekçi Çarþýsý'nda mahlûl mîrî dükkân
Bâb:
Yevm beher:

42

22
22

Fî-i aded: 1

Yalnýz yirmi iki akçedir

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

15:52

Page 43

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Meydan Çarþýsý'nda Feth Ali mahlûlü mîrî dükkân
Bâb:
Yevm beher:

13
13

Fî-i aded: 1

Beher yevm on üç akçedir

Meydan Çarþýsý'nda mahlûlât-ý müteferrika-i mîrî dükkân
Bâb:
Yevm beher:

15
15

Fî-i aded: 1

Beher yevm on beþ akçedir

Hýzýr Paþa Camii kurbunda vakýf dükkân
Bâb:
Yevm beher:

7
7

Fî-i aded: 1

Beher yevm yedi akçedir

Sultan murad Camii kurbunda vakýf dükkân
Bâb:
Yevm beher:

4
4

Fî-i aded: 1

Beher yevm dört akçedir

Asiyâb-ý Kelb Ali Bey der-kurb-ý Cami-i Hýzýr Paþa
Bâb:
Yevm beher:

1
40

Fî-i aded: 40

Beher yevm kýrk akçedir

Yekûn
Beher yevm:

154

Beher yevm yalnýz yüz elli dört
akçedir

Ashâb mevcûd olup icâre i zemin olmak üzere takdir olunan akçelerdir
Hatib Çarþýsý'nda Sahipli Dükkân
Bâb
Mehmed Hüseyin: 24
Þefi‘::
04
Hatib-i Farisi:
02
30
Yevm beher:
15

Otuz dükkâna yarýmþar akçe icâre-i zemin olmak üzere
yevmi on beþ akçedir
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Hatib Çarþýsý'nda Sahipli Dükkân
Bâb:

44

Otuz dükkâna yarýmþar akçe icâre i zemin olmak üzere
yevmi on beþ akçedir

Haffâf ve Börekçi Çarþýsý'nda sahibli dükkân
Bâb:

22

Beher dükkâna þehriye onar akçeden iki yüz yirmi
akçedir
Þeytanpazarý'nda sahibli dükkân

Bâb:

8

Beher dükkâna þehriye onar akçeden seksen akçe eder

Yekûn
Yevm:

39

Sahibli olan dükkânlarýn icâre-i zemini beher yevm otuz
dokuzar akçeye bâlið olmuþdur
Yekûn

Yevm:

154
039.5
193.5

Yalnýz yevm yüz doksan üç buçuk akçedir

El-vezâif
Cami-i Sultan Murad Han tâbe serâhu der-Nahçývan
Beher yevm
Hatib Molla Mehemmed:
Ýmam Molla Mehmed:
Müezzin Molla Ahmed:
Ferrâþ Ali:
Bevvâb Molla Ali:
Tevliyet:
Cibâyet:
Kitâbet:

44

15
10
08
06
05
15
08
08
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Cami-i Hýzýr Paþa der-Nahçývan
Beher yevm
Hatib Molla Þefi‘:
Ýmam Þefî‘:
Müezzin Molla Ahmed:
Ferrâþ Ali:
Bevvâb Ali:

12
08
06
05
05
36

Cami-i Hace Barak tâbi-i Nahçývan
Beher yevm
Hitâbet:
Ýmâmet:
Müezzin:

5
5
4
14
Yekûnü'l-masârýf
Beher yevm: 125

Evkaf-ý mezkûrenin beher yevm yüz doksan üç buçuk akçe icârâtý
olup yevm yüz yirmi beþ akçe mürtezika vezâifi ihrâc olundukdan sonra
cevâmi‘-i mezkûrenin kanâdil ve hasýr vesâir malzemesiyçün beher yevm
altmýþ sekiz buçuk akçe fazla-i evkâf zuhûr etmiþdir.
Hurrire hâze'd-defter indî Nemekahû el-fakîrü ileyhi azze þânühû
Süleyman el-müvelâ hilâfeten bi-kazâi Nahçývan ufiye anhu

Mutâbýkun li-aslihî el-mümzâ el-mahtûm harrerû el-fakirü ileyhi azze þânühû
Abdullah el-kâdî bi-medinei Revan bi-rütbeti Baðdad gufire lehu
[Mühür]
Abdullah
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Anadolu Muhasebesi'nden hesabý derkenar
Mahsulât-ý Defter-i Müfredât
Ýrâd-ý Evkâf-ý Þerif-i Mezkûrîn

Ýcârât-ý Dekâkin Evkaf-ý m.
Aded:
Fî yevm:
Aded:
Yevm:

20
40

Aded:
Yevm:

20
40
Aded:
Fî yevm:

94
114
Aded:
Yevm:

20
40

Aded:
Yevm:

20
40

94
114

Ýcâre-i Âsiyâb
Aded:
Yevm:

1
40

Ýcârât-ý Dekâkin-i Bazý kesân
Aded:
Yevm:
Aded:
Yevm:

30
15

Fî nîm
Yekûn
Yevm:

46

104
39.5
Aded:
Yevm:
154
39.5
193.5

74
24.5

Fî beher þehr
Akçe: 10
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Minhâ berây-ý vezâif-i câmi-i þerif
Nefer

Yevm

8
5
3
16

75
36
14
125

Cami i þerif i merhum ve maðfûrün leh Sultan Murad Han
Cami i þerif i Hýzýr Paþa
Cami i þerif i Hace Barak

El-bâkî Ýzdiyâd-ý irâd
Fî yevm: 68.5

Ýþbu defter mûcebince hesab olundukda dekâkin ve âsiyâb-ý evkaf-ý mezkûr ile
icârât-ý zemin-i dekâkin bazý kesâna mecmû‘u beher yevm yüz doksan üç buçuk akçeye bâlið olup hademe-i cevâmi‘-i þerif için ta‘yin olunan yevmî yüz yirmi beþ akçe
vezâif aþaðý varýldýkda beher yevm altmýþ sekizer buçuk akçe irâd-ý vakf izdiyâd iktizâ
eder. Emr u fermân devletli saâdetli Sultaným hazretlerinindir.
Fî 3 Þevval sene 1138
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Telhisi mûcebince sûret-i defter ve
emr-i þerif verilmek buyruldu
5 Þevval [1]138

Arz-ý bendeleridir ki
Medine-i Nahçývan'da vâki‘ merhum cennet-mekân firdevs-âþiyân Sultan
Murad Han ve Hýzýr Paþa ve Nahçývan'a tâbi‘ Hâce Barak karyesinde vâki‘ cevâmi‘-i
þerife mürtezikalarý vesâir masârýfý için vakf ta‘yîn olunan dekâkin ve âsiyâbýn icârâtý
ve mürtezikalarýnýn ta‘yin eyledikleri vezâifinin Revan Kadýsý Molla Abdullah
Efendi'nin memhûruyla Revan Kal‘asý Muhafýzý Vezir-i Mükerrem Receb Paþa hazretlerinin gönderdiði müfredât def‘ter[i]dir. Anadolu Muhasebesi'nden hesab olunduðu
üzere dekâkin ve âsiyâb icârâtý irâdý beher yevm yüz doksan üç buçuk akçeye bâlið
olup mürtezika-i cevâmi‘ için ta‘yin eyledikleri vezâifin yevmiyesi dahi yüz yirmi beþ
akçe olmaðla irâdýndan aþaðý varýldýkda yevmî altmýþ sekiz buçuk akçe cevâmi‘-i
mezkûrenin kanâdil ve hasýr vesâir lâzýmesi için fazla-i vakf iktizâ eylediði derkâr
olunmuþdur. Ma‘lum-ý devletleri buyruldukda iþbu müfredât üzere olan irâd-masraf
defteri Anadolu Muhasebesi'ne kayd ve hýfz olunur. Mürtezikalarýnýn berâtlarý ve
fazla-i vakf dahi cevâmi‘-i mezkûrenin kanâdil ve hasýr vesâir levâzýmýna ve ta‘mîrine
sarf olunmak için mütevelli-yi vakf yedinde hýfz olunmak için sûret-i defter ve emr-i
þerif verilmek bâbýnda emr u fermân devletli saâdetli Sultaným hazretlerinindir.
[6 Haziran 1726]
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14
REVAN LÝVASI NAHÇIVAN SANCAÐI
VE NAHÝYESÝ'NÝN BAZI KÖYLERÝNE AÝT
1726 TARÝHLÝ TÝMAR TEVCÝH KAYITLARI

Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr
[Revan]
Timar-ý Osman ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Çorku tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 5.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Çorku nâm karye ve gayrýdan beþ bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Osman'a tevcîh olunmak içün icmâl
baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl timar-ý merkûm mezbûr Osman'a tevcîh olunmak
emr olunup sâdýr olan emr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa edâmallâhu Te‘âlâ iclâlehû tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i
Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancaðýnda sâkin olup alaybeyisi bayraðý
altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf
Þevvâlinin evâili tarihinde hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan beþ bin akçe timar vech-i
meþrûh üzre merkûm Osman'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hacý Osman Diyarbekir ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Uygar tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Uygar nâm karye ve gayrýdan dört bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hacý Osman Diyarbekir'e tevcîh
olunmak içün icmâl baðlanmaðla timâr-ý mezbûr merkûm Hacý Osman Diyarbekir'e
tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyaleti'ne
mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup
Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðý sancakda sâkin olup alaybeyisi
bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve
mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc
olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan dört bin akçe
timâr vech-i meþrûh üzre merkûm Hacý Osman Diyarbekir'e tevcîh olunup berât-ý
þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Rahîm veled-i Mehemmed
ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Zivalýk tâbi‘-i mezbûr
Çift: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Revalýk nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Rahîm veled-i Mehemmed'e tevcîh
olunmak içün icmâl baðlanmaðla timâr-ý mezbûr merkûm Rahîm veled-i
Mehemmed'e tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr üzre Revan Eyâleti'ne
mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup
Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðý sancaðýnda sâkin olup alaybeyisi
52
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bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve
mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc
olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar
vech-i meþrûh üzre ber-muceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Rahîm veled-i Mehemmed'e
tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Arz olundukda mutasarrýfý Hacý Ali'nin eyyâm-ý
muhasarada Kýzýlbaþ tarafýna firârýndan
ber-mûceb-i icmâl-i cedîd üç bin altý yüz
akçelik üzre Ömer veled-i Ali'ye verilmiþdir.
Fî 2 L. [1]144 kayd þod 8 C. sene minhu
Bâ-tezkire-i Vezir Mustafa Selîmî
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr
[Revan]
Timar-ý Salih ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Dendâbâd tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Dendâbâd nâm karye ve gayrýdan üç
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Salih'e tevcîh olunmak içün
icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr üzre
Revan Eyaleti'ne mutasarrýf Vezir Receb [Paþa] tarafýndan müceddeden tahrîr ve
icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancaðýnda
sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene
semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden
sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Salih'e
tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Kulaksuz Ali ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Sultanbey ma‘a-Sis
Çift: 4.000

Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Sultanbey ma‘a-Seyis nâm karye ve
gayrýdan dört bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Kulaksuz Ali'ye
tevcîh olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr
olunup sâdýr olan emr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla sancaðýnda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak
içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli
zikr olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
merkûm Kulaksuz Ali'ye tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Seyyid Ýbrahim Erzurum ber-mûceb-i
tahrîr-i cedîd
Karye-i Elmalýk tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Elmalýk nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Seyyid Ýbrahim Erzurum'a tevcîh
olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa edâmallâhu
iclâlehû tarafýndan müceddeden tahrîr olup icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de
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hýfz olunmaðla timarý olduðu sancaðýnda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere
eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin
evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre bermûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Seyyid Ýbrahim Erzurum'a tevcîh olunup berât-ý âliþân
içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Abdülhay Bayezid ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Ýlkýran tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.600
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Ýlkýran nâm karye ve gayrýdan üç bin
altý yüz akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezbûr Abdülhay Bayezid'e tevcîh
olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa edâmallâhu
Te‘âlâ iclâlehû tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de
hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere
eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin
evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin altý yüz akçe timar vech-i meþrûh
üzre ber-mûceb-i tahrîr merkûm Abdülhay Bayezid'e tevcîh olunup berât-ý þerîf-i
âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hüseyin Köprü ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Curasin tâbi‘-i m.
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Curasin nâm karye ve gayrýdan dört bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hüseyin Köprü'ye tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i defter-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf olan Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl bâðlanup Defterhâne'de hýfz olunmaðla timarý
olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh
olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle emr-i
þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd merkûm Hüseyin Köprü'ye tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr
[Revan]
Timar-ý Ali Kerkükî ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Sillesor tâbi‘-i m.
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Sillesor nâm karye ve gayrýdan dört bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezbûr Ali Kerkükî'ye tevcîh olunmak içün
yine icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan
emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
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müceddeden tahrîr olunup icmâl bâðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla
timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefer eþmek þartýyla
tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle
hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn bermûceb-i fermân-ý âli zikr olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre merkûm Ali
Kerkükî'ye tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr
[Revan]
Timar-ý Ýsmail ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Arinç tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Arinç nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Ýsmail'e tevcîh olunmak içün icmâl
baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i celîlü'lkadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden
tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün
sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr
olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Ýsmail'e tevcîh olunup berât-ý
þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Osman Kars ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Yenice-i Ilýcak
Hâsýl: 3.000

Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Yenice-i Ilýcak nâm karye ve gayrýdan üç
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Osman Kars'a tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan
emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla mezbûr
timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla
tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle
hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn bermûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm
Osman Kars'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân [ve selâsîn] ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Abdurrahman ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Hasan Çor tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Hasan Çor nâm karye ve gayrýdan dört
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Abdurrahman'a tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan
emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý
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olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh
olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i
þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd merkûm Abdurrahman'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hüseyin Abdullah ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Zeriletun tâbi‘-i m.
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Zeriletun nâm karye ve gayrýdan dört
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hüseyin Abdullah'a tevcîh olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden
tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün
sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr
olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre merkûm Hüseyin Abdullah'a tevcîh
olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Raðbet etmeyüp bayraðý altýnda
nâ-mevcûdundan Hacý Ýsmail'e verilmiþdir.
Fî 23 L. [11]41
Kayd þod 10 M. [11] 42.
Bâ-tezkire-i Vezir Ýbrahim Paþa
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Baba Mehmed ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Deleklun tâbi‘-i m.[ezbûr]
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Deleklun nâm karye ve gayrýdan dört
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Baba Mehmed'e tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr
üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezîr Receb Paþa edâma'llâhu Te‘âlâ iclâlehü tarafýndan
müceddeden tahrîr olunub icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla
timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla
tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâlinin evâili tarihiyle
hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn bermûceb-i fermân-ý âli zikr olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre merkûm
Baba Mehmed'e tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hüseyin Rumeli ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Kilid-i Keham tâbi‘-i m.
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Kilid-i Keham nâm karye ve gayrýdan
dört bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hüseyin Rumeli'ye tevcîh
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olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden
tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün
sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr
olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre merkûm Hüseyin Rumeli'ye tevcîh
olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hacý Ahmed Mýsrî ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Hinzirik tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Hinzirik nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hacý Ahmed Mýsrî'ye tevcîh olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
tahrîr ve müceddeden icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla mezbûr
timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla
tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle
hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn bermûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Hacý
Ahmed Mýsrî'ye tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân [ve selâsîn] ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Mustafa Rumeli ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Taktak tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Taktak nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Mustafa Rumeli'ye tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan
emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla mezbûr
timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla
tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle
hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn bermûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i
tahrîr-i cedîd merkûm Mustafa Rumeli'ye tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hüseyin ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Maðara Çalý tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Maðara Çalý nâm karye ve gayrýdan üç
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hüseyin'e tevcîh olunmak içün
icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i
celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa edâmallâhu Te‘âlâ iclâlehû tarafýndan müceddeden tahrîr olunub icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz
olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek
þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili ta62
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rihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn
ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i
tahrîr-i cedîd merkûm Hüseyin'e tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Salih veled-i Ferhad ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Ekrek tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Ekrek nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timâr orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Salih veled-i Ferhad'a tevcîh olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý
olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh
olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i
þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Salih veled-i
Ferhad'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Fevtinden oðlu Musa'ya sâbýk Revan Muhafýzý
Mustafa Paþa tarafýndan tevcih olunup tahvil
mektubu verilüp Revan'a dek vâki‘ olan
hidemâtda mevcud olmaðla müceddeden
verilmiþdir. Fî 12 M. sene [11]43
Kayýd þod gurre Ca. Sene [11]43
Bâ-tezkire-i Vezir Ýbrahim Paþa
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Bekir Diyarbekir ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Gürdserd tâbi‘-i m.
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Gürdserd nâm karye ve gayrýdan dört
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Bekir Diyarbekir'e tevcîh olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden
tahrîr olunup icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu
sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak
içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli
zikr olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre merkûm Bekir Diyarbekir'e tevcîh
olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Mustafa Erzurum ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Mahmudâbad tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Mahmudâbad nâm karye ve gayrýdan
üç bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Mustafa Erzurum'a tevcîh
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olunmak içün icmâl baðlanmaðla timâr-ý mezbûr ber-mûceb-i icmâl Mustafa
Erzurum'a tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan
Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden hüküm tahrîr ve icmâl
baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup
alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve
selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin
akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Mustafa Erzurum'a tevcîh olunup berât-ý
þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Abdülkadir Roha ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Sazak tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000

Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Sazak nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timâr orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Abdülkadir Roha'ya tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl timar-ý mezbûr mezkûra tevcîh olunmak
emr olunup sâdýr olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb
Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz
olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek
þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn
ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm
Abdülkadir Roha'ya tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Ýbrahim Bayezid ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Karayoba tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Karayoba nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Ýbrahim Bayezid'e tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl timar tevcîh olunmak emr olunup sâdýr
olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý
olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh
olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i
þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Ýbrahim
Bayezid'e tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hacý Süleyman Adana ber-mûceb-i
tahrîr-i cedîd
Karye-i Þahbaðý tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.600
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Þahbaðý nâm karye ve gayrýdan üç bin
altý yüz akçe timâr orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hacý Süleyman Adana'ya
tevcîh olunmak içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl timar-ý mezbûr merkûm
Hacý Süleyman Adana'ya tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i celîlü'l-kadr
üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve
icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin
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olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân
ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra
tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç
bin altý yüz akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Hacý
Süleyman Adana'ya tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Ahmed Kars ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Kozak tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000

Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Kozak nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timâr orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Ahmed Kars'a tevcîh içün icmâl
baðlanmaðla ber- mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr üzre
Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl
baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup
alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve
selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin
akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Ahmed Kars'a
tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Mustafa Bayezid ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Yekdil tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Yekdil nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Mustafa Bayezid'e tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan
emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý
olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh
olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i
þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Mustafa
Bayezid'e tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr
[Revan]
Timar-ý Abdullah ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Kal‘a-i Beyli tâbi‘-i m.
Hâsýl: 4.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Kal‘a-i Beyli nâm karye ve gayrýdan
dört bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Abdullah'a tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr
üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr
olunup icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün
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sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr
olunan dört bin akçe timâr vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm
Abdullah'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Süleyman Çýldýr ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Pençik tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 3.000

Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Pençik nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Süleyman Çýldýr'a tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan
emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezîr Receb Paþa tarafýndan
müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla bermûceb-i [tahrîr] timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere
eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin
evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber- mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre bermûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Süleyman Çýldýr'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân
içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâl sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Yusuf Erzurum ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Yunus tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Yunus nâm karye ve gayrýdan üç bin
akçe timâr orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Yusuf Erzurum'a tevcîh olunmak
içün icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl timar-ý mezbûr merkûm Yusuf Erzurum'a
tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir
Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de
hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere
eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin
evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmaðla ber-mûceb-i
fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre merkûm Yusuf
Erzurum'a tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hacý Ali ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Þekuntaþan tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 3.000
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesinde Þekuntaþan nâm karye ve gayrýdan üç
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hacý Ali'ye tevcîh olunmak içün
icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl timar-ý mezbûr merkûm Hacý Ali'ye tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir
Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de
hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere
eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin
evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrul-
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maðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç bin akçe timar vech-i meþrûh üzre bermûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Hacý Ali'ye tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.

Verilmiþdir
Tahir
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Ýbrahim Veled ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
Karye-i Muhtarkendi tâbi‘-i m.
Hâsýl: 3.000

Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Muhtarkendi nâm karye ve gayrýdan üç
bin akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Ýbrahim'e tevcîh olunmak içün
icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr üzre
Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr olunup
icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu sancakda sâkin
olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak içün sene semân
ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâl'inin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra
tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli zikr olunan üç
bin akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd merkûm Ýbrahim'e
tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
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Verilmiþdir
Tahir
Arz olundukda mezbûr Hüseyin'in raðbet
etmediðinden vali-i sâbýk tarafýndan Mehmed
bin Ali'ye tevcîh olunup verilen berât mûcebince
ber-mûceb-i icmâl-i cedîd Mehmed bin Ali'ye
verilmiþdir. Fî 16 Z. [11]41
Arz olundukda timâr-ý mezbûra merkûm
Hüseyin tahvîlinden mutasarrýf-ý mezbûr
Mehmed'in diyâr-ý âhara firâr ettiðinden sâhib-i
evvel merkûm Hüseyin'e ibkâ kýlýnmýþdýr
Fî 15 L. [11]41 kayd þod Selh-i Z. [11]41
Bâ-tezkire-i Vezir Ýbrahim Paþa
.
Ýcmâl
Nâhiye-i Nahçývan der-livâ-i mezbûr [Revan]
Timar-ý Hüseyin Veled ber-mûceb-i tahrîr-i
cedîd
Karye-i Deyr tâbi‘-i mezbûr
Hâsýl: 3.500
Nahçývan Sancaðý'nda ve Nahiyesi'nde Deyr nâm karye ve gayrýdan üç bin beþ
yüz akçe timar orta boylu elâ gözlü açýk kaþlý mezkûr Hüseyin'e tevcîh olunmak içün
icmâl baðlanmaðla ber-mûceb-i icmâl tevcîh olunmak emr olunup sâdýr olan emr-i
celîlü'l-kadr üzre Revan Eyâleti'ne mutasarrýf Vezir Receb Paþa tarafýndan müceddeden tahrîr ve icmâl baðlanup Defterhâne-i Âmire'de hýfz olunmaðla timarý olduðu
sancakda sâkin olup alaybeyisi bayraðý altýnda sefere eþmek þartýyla tevcîh olunmak
içün sene semân ve selâsin ve mi’e ve elf Þevvâli'nin evâili tarihiyle hükm-i þerîf verildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmak fermân buyrulmaðýn ber-mûceb-i fermân-ý âli
zikr olunan üç bin beþ yüz akçe timar vech-i meþrûh üzre ber-mûceb-i tahrîr-i cedîd
merkûm Hüseyin'e tevcîh olunup berât-ý þerîf-i âliþân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 þehr-i Þevvâli'l-mükerrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.
[28 Þevvâl 1138] / [29 Haziran 1726]
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NAHÇIVAN NAHÝYESÝ'NDE BAZI KÖYLERDE BULUNAN ZAVÝYE
VE CÂMÝLER ÝLE MUKÂTAA, TÝMAR VE ZEÂMET'ÝN TAHMÝNÝ
GELÝRLERÝNÝ GÖSTEREN 1727 YILI ÝCMÂL KAYDI

Ýþbu defter düstûru'l-amel olmak üzere Defter-i Hâkâni'ye kayýd ve hýfz olunmak buyruldu.
9. M. 1140
Nahiye i Nahçývan
der livâ i mezbûr
1
Nefs-i þehir
192676

2
Vakf-ý Zaviye-i
Seyyid Haþim

3
Evkâf-ý Câmi-i
Sultan Murad ve
Câmi-i Hýzýr Paþa ve
Câmi-i Hace Barak

4
Karye-i Hacýâbâd
nâm-ý diðer
Hacývar
tâbi-i mezbûr
4810

5
Karye-i
Halkadüzü
6710

6
Karye-i Bedahþan

7
Karye-i Yenice
ve Dîze-i
Suphanverdi
3000

8
Karye-i Yarýmca
tâbi-i mezbûr
2981

9
Karye-i
Zeynüddin
3110

10
Karye-i
Uzunoba
5042

11
Karye-i
Þeyh Mahmud
7189

12
Mezrea-i
Halilharabesi
2900

13
Karye-i Dendvar
nâm-ý diðer
Dendâbâd
3600

14
Karye-i
Gültepe
7266

Beytülmâl-i âmme Mukataa-i mâbeyn-i
zeâmet ve timarhâ
ve
Fî sene
hâssa
22000
58000

9. M. 1140 / [27 Aðustos 1727]
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NAHÇIVAN KADILIÐI'NA BAÐLI OLAN
ÞERUR KAZASI MAHKEMESÝ'NE REVAN KADISININ
MÜDAHALESÝNÝN ÖNLENMESÝ

Sah
Mûcebince buyruldu
Mucebince ferman buyrulmak mercûdur.
Ed-dâ‘î Abdullah
Ufiye anhu

Der-i devlet-medâr türâbýna arz-ý bende-i bî-mikdar budur ki,
Revan Eyaleti'nde vâki‘ Þerur Kazasý hîn-i fetihden beri Nahçývan Kazasý'na
mülhak olup Revan kadýlarýnýn medhali yok iken ve hâlâ Nahçývan Kadýsý el-Hâc Ali
Efendi dâ‘îlerinin yedinde olan sûret-i defter-i ruznâmçede tasrîh ve zabt için mahsus
emr-i celîlü'þ-þân verilmiþken hâlâ Revan kadýsý olan Hasan Efendi mücerred kendi
tama‘-ý hâmýndan nâþi "Þerur Kazasý Revan'a tabi‘dir" deyu Devlet-i Aliyye'ye hilâf-ý
inhâ arz ile yedine bir kýt‘a emr-i âlîþân alup kaza-i mezbûru zabt ve merkûm el-Hâc
Ali Efendi dâ’îlerine vücûhla gadr ve hakaret olup Nahçývan Kazasý'nýn baþka medâr-ý
maiþet olur caný olmamaðla muhtâc-ý merhamet ve ümid-vâr-ý âtýfet ve mürüvvetleri
olmaðýn kaza-i mezkûreye Revan kadýsý tarafýndan müdahale olmayýp Nahçývan
kadýsý mûmâileyh dâ‘îleri tarafýndan zabt olunmak bâbýnda müceddeden fermân-ý
celîlü'þ-þân sadaka ve ihsân buyurulmak recasýyla der-i devlet-medâra arz ve ilâm
olundu. Ol bâbda emr u fermân dergâh-ý ma‘delet-unvânýndýr.
Fî 18 Za. 1141 / [15 Haziran 1729]

El-Hâc Ýbrahim
Muhafýz-ý Revan
Hâlâ
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17
NAHÇIVAN'DA
GAYRÝMÜSLÝMLERDEN ALINAN
CÝZYE VERGÝSÝ VE ÖDEME ÞEKLÝNÝ GÖSTEREN KAYIT

An-mâl-i cizye-i gebrân eyalet-i Revan ve Nahçývan ve Kaban; Mahsûb fî 1143
Nahiye-i Nahçývan der-uhde-i ahali, ber-mûceb-i temessük
Kýt‘a : 2
A‘lâ
Varak: 300

Evsat
Varak: 800

Ednâ
Varak: 8400

Kuruþ-ý esedî: 33.000
Tahsildâriye: 2.000
35.000
1143 /[1731]

D. CMH. d, 26745
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18
NAHÇIVAN'DAN ERZURUM'A HÝCRET EDEN SAHABE
CÂBÝR BÝN ABDULLAH SOYUNDAN OLAN ÞEYH HALÝL VE
OSMAN EFENDÝLERE ERZURUM GÜMRÜÐÜ'NDEN PARA TAHSÝSÝ

Der-i devlet-mekîne arz-ý dâ‘i-i kemîne budur ki
Revan eyâletinde Nahçývan Kazasý'na tâbi‘ Sisyan nâm karye sükkânýndan
evvel-i fetihden ahd-i karîbe deðin ashâb-ý güzîn rýdvânullâhi aleyhim ecma‘în hazerâtýndan Câbir bin Abdullah el-Ensârî Hazretleri'nin evlâd-ý pâk-zâtlarýndan sâkin ve
mütemekkin olanlara hulefâ-i râþidînden ve Emeviyye ve Abbâsiyye mülûklarý ve
ale'l-husûs iþbu devlet-i ebed-peyvend-i selâtin-i mâziye hazretlerinin taraflarýndan
kaç defa azimet ve mansûrü'l-livâ ve muzafferen ale'l-a‘dâ nusret-i Rabbânî birle
teshîr-i bilâd-ý Ýran oldukca her birleri mikdârýnca riâyet ve mazhar-ý ikrâm olduklarý
ecdâdlarýnýn yedlerine verilen kavî ve þer‘î temessükleri mûcebince memâlik-i Ýran'da
vâki‘ Sisyan Sancaðý ve Urut ve Zengizor ve Maðancuk ve Güþtasif ve Elbavet sancaklarý kýdvetü's-sulehâi's-sâlikîn Þeyh Halil Efendi ve Osman Efendi dâ‘îlerinin ecdâdlarýnýn müebbed maiþet ve arpalýklarý olmaðla Acem tâifesi her bâr ihânet ve câr-yâr-ý
güzîn için zikr olunan kadîmî temessüklü ekmeklerin adâvet-i dîniyeleri müþtedde
olmak hasebiyle üzerlerinden ref‘ ve gûna gûn cevr ü ezâlar edüp iki üç defa
nâhiyeleri ve emvâl ve eþyâlarýn bi'l-külliye nehb ü gârât ve ricâl-i sâhib-i kemâllerine
tu‘me-i þemþîr ve nisvân ve sýbyânlarýn giriftâr-ý bend-i esîr edüp bir vechile tâb ü tüvânlarý kalmadýðýndan terk-i diyâr ve emlâk ve akarlarýn dîn-i mübîn uðruna býrakýp bi'zzarûr diyâr-ý Ýslâm tarafýna hicret ihtiyâr ve hâlâ Erzurum'da sâkin ve fakîrü'l-hâl ve
perîþân-ý ahvâl ve evlâd-ý pâk-zâtlarindan olan mûmâileyhim dâ‘îlerinin ecdâdlarýna
hürmeten ve ahvâl-i perîþânlarýna merhameten merâhim-i aliyye-i hüsrevânî ve
in‘âm-ý þehin-þâh-ý cihân-dârîden her birine Erzurum Gümrüðü'nden olmak üzere
sedd-i ramak edecek nân para ümidiyle âsitâne-i merhamet-âþiyâna müteveccih ve
âzim olmaðýn merâhim-i aliyye-i cihân-bânîden aksâ-yý bâ-temennâlarý sadaka ve
ihsân buyrulmak ricâsýyla vâký‘-ý hâl bi'l-iltimâs der-i devlet-medâra arz ve i‘lâm olundu. Bâkî emr u fermân men lehü'l-emr hazretlerinindir.
Hurrire fi'l-yevmi'l-hâmis aþer min Þa‘bânü'l-mu‘azzam li-sene selase ve seb‘în
ve mi‘ete ve elf.
El-abdü'dâ‘î li'd-Devleti'l-Aliyyeti'l-Osmâniyye
Osman el-kâdî bi-medinei Erzurum
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Ýzzetlü Defterdâr Efendi
Merkûmân þâyeste-i merhamet olmalarýyla kendülere medâr-ý maâþ olmak üzere on beþer
akçe tevcîh olunmak için otuz sað akçenin mikdâr-ý senevîsi hesâb ve ne mikdâra bâlið olur ise
Erzurum Gümrüðü Mukâta‘asý'na veyâhud ol havâlide münâsib bir âhar mukâta‘aya zam ile
yevmiye-i merkûmenin tevcîh ve berât olunmasýný telhîs eyleyesin deyü buyruldu.
Fî 29 Z. 1173
Devletli inâyetli merhametli veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-kerem efendim, Sultaným
hazretlerinin hâk-pây-i kimyâ-sây-i devlet ü ikbâllerine kemâl-ý darâat ve ibtihâl ve
istikânet ve istizlâl ile rûy-ý ubûdiyet mâlîde ve cebîn-i rýkkýyyet-sâyîden kýlýnýp
lâzýme-i zimmet ve farîza-i liyâkatim olan devâmi-i ömr ü devlet ve ikbâl ve kýyâmi-i
evc u menzilet ve iclâlleri da‘vâtý bi-hulûsi'l-bâl edâ ve tetmîm ve ikmâl kýlýndýðý
zeylinde ma‘rûz-ý abd-i kemîneleri budur ki;
Devletli inâyetli merhametli veliyyü'n-ni‘âm kesîrü'l-kerem efendim, Sultaným
hazretleri memâlik-i Ýran'da vâki‘ Revan Eyâleti'nde Nahçývan Kazasý'na tâbi‘ Sisyan
nâm karyede sâkin ve mütemekkin evlâd-ý Câbir bin Abdullah el-Ensârî aleyhi rahmetü'l-Bârî olduklarý hasebiyle mülûk-ý Abbasî'den ve sâir mülûk-ý pâk-i‘tikâd ve ale'lhusûs selâtîn-i mâziye-i i‘zâm hazerâtý kuvvet-i þevket ve kudretleriyle mansûr ve
muzaffer olduklarýnda cânib-i Saltanat-ý Aliyyelerinden her birleri âlâ-mikdârihim
mazhar-ý ikram olduklarýna bâ‘is-i rakîme-i ubûdiyet Þeyh Halil Efendi ve Osman
Efendi dâ‘îlerinin yedlerinde senedâtlarý olup tâife-i A‘câm Sünniyü'l-mezheb olanlara hýyâneten ashâb-ý güzîn evlâdýndan olduklarýna ihâneten mutasarrýf olduklarý
nân pârelerin üzerlerinden ref‘ ve emvâl ve eþyâlarýn nehb ü gârât ve nisvân ve
sýbyânlarýn esir ve giriftâr-ý bend-i hýyânet etmeleriyle sýyânet-i mezhebleri için mâl
ve akar ve emlâklerin terk edip diyâr-ý Ýslâm'a azimet ve Erzurum'da sâkin fakîrü'l-hâl
olmalarýyla ecdâd-ý izâmlarýna hürmeten ve hâl-i perîþânlarýna merhameten mûmâileyhimâ dâ‘îlerine Erzurum Gümrüðü'nden sedd-i ramak olacak vazife ihsâný
ümidiyle hâk-i pây-i devletlerine rûy-mâl olduðu arz-ý hâle cesaret kýlýndý. Ýnþallâhu
Te‘âlâ tafsilen halleri yedlerinde olan i‘lâm-ý þer‘iyeden ma‘lûm-ý devlet buyruldukda
mes’ûllerine müsâ‘ade-i aliyye-i veliyyü'n-ni‘amâneleri mebzûl buyurulmak bâbýnda
emr u fermân devletli inâyetli merhametli veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-kerem efendim
Sultâným hazretlerindir.

Mustafa
Vâli-i Erzurum
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Telhîsi mûcebince iki nefere on beþer sað akçeden yevmiye
otuz akçe gümrük-i merkûmdan tevcîh ve Anadolu Muhasebesi'ne
kayd ve baþka baþka beratlarý ve Baþmuhasebe'ye ilmuhaberi verilmek buyruldu.
Harclarý alýnmaya deyu.
29 Z. [1]173 [12 Aðustos 1760]

Arz-ý bendeleridir ki
Ashâb-ý güzîn, rýdvânullâhi Te‘âlâ aleyhim ecma‘în hazerâtýndan Câbir ibni
Abdullah el-Ensârî radiye anhü'l-Bârî hazretlerinin evlâd-ý pâk-zâtlarý fi'l-asl memâlik-i Ýran'da eyâlet-i Revan'da vâki‘ Nahçývan kazasýna tâbi‘ Sisyan nâm karyede
ikâmet ve tavattuna raðbet eylemelerinden nâþî ezmân-ý sâlifede devlet-i Emeviye ve
Abbâsiye mülûkleri taraflarýndan karye-i merkûme kendülere temlîk ve in‘âm ve ale'lhusûs Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'l- istimrârýn cânib-i Ýran'a azimeti ve mansûrü'l-livâ
ve muzaffer-i ale'l-a‘dâ-yý nusret-i Rabbânî birle teshîr-i bilâd-ý Ýran eyledikleri esnâda
dahi her birleri mazhar-ý nevâziþ ve ikrâm olduklarýna yedlerinde olan senedât delîl-i
kâfî olup bu avânda evlâd-ý müþârünileyhden Þeyh Halil ve Osman Efendi ecdadlarýnýn müebbed maiþetleri olan karye-i merkûmede ikâmet üzere iken tâife-i Sürhser
her bâr kendülere ihânet ve adâvet ve gûna gûn cevr u eziyet ve iki üç defa emvâl ve
eþyâlarýn nehb ü gâret ve nisvân ve sýbyânlarýn giriftâr-ý bend-i esir edip bir vechile
tâb ü tüvânlarý kalmadýðýndan dîn-i mübîn uðruna hânmânlarý terk ve bilâd-ý Ýslâma
hicret ve hâlâ Erzurum'da ikâmet etmeleriyle merkûmân fakirü'l-hâl ve perîþânü'lahvâl olduklarýna binâen ecdâd-ý i‘zâmlarýna hürmeten ve kendülere merhameten
avâtýf-ý aliyye-i hazret-i cihan-dârîden Erzurum Gümrüðü malýndan sedd-i ramak
edecek mikdârý yevmiye ta‘yîn olunmasýný hâlâ Erzurum Valisi Vezîr-i Mükerrem
Saâdetli Mustafa Paþa hazretleri iþbu memhûr mektûblarýyla tahrîr ve imhâ ve
Erzurum kadýsý efendi dahi arzýyla keyfiyeti ifâde ve inhâ ederler.
Merkûmân þâyeste-i merhamet olmalarýyla kendülere medâr-ý maaþ olmak
üzere on beþer akçe tevcîh olunmak için otuz sað akçenin mikdar-ý senevîsi hesab ve
ne mikdara bâlið olur ise Erzurum Gümrüðü Mukâta‘asý'na veyâhud ol havâlide
münâsib bir âhar mukâta‘aya zam ile yevmiye-i merkûmenin tevcîh ve berât olunmasý telhîs olunmak bâbýnda fermân-ý âlîleri sâdýr olmaðýn iki nefere on beþer sað
akçeden otuz akçenin senevîsi Anadolu Muhâsebesi'nden hesâb etdirildikde seksen
sekiz buçuk kuruþ etmekle ol havâlide Erzurum Gümrüðü Mukâta‘asý'ndan gayri
münâsibi olmayýp cüz’iyât makûlesi olmakdan nâþî seneviyye-i mezkûre gümrük-i
merkûm malýna zam birle tevcîhi münâsib olduðu ma‘lûm-ý devletleri buyruldukda
sudûr eden fermân-ý âlîleri mûcebince yevmiye-i mezkûrun senevîsi olan meblâð-ý
mezbûr seksen sekiz buçuk kuruþ yetmiþ üç senesinden itibâr ile Erzurum Gümrüðü
malýna zam ve tahmîl ve berâtlarý tarihinden vazifeleri verilmek þartýyla zamime-i
mezkûre mukâbili zikr olunan iki nefere on beþer sað akçeden yevmiye otuz akçe
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Erzurum Gümrüðü malýndan almalarý üzere tevcîh ve Anadolu Muhâsebesi'ne kayd
olunup baþka baþka berâtlarý ve Baþmuhâsebe'ye ilmuhaberi verilmek bâbýnda fermân devletli inâyetli Sultaným hazretlerinindir.
[12 Aðustos 1760]
Mühür
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C. ML, 2264
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19
GÜRCÜ VE RUSLARIN BÝRLÝKTE
NAHÇIVAN'A YAPTIÐI SALDIRILARIN
PÜSKÜRTÜLMESÝ

Þuþa ve Gence ve Karabað Haný olan Ýbrahim Halil Han kullarý tarafýndan
mu‘temed ve mü’temeni Mirza Muhammed Efendi risâletiyle iþbu mâh-ý
Zilhicce-i Þerîfenin on üçüncü gününde cânib-i bendegîye vürûd eden
bir kýt‘a mektublarýnýn ba‘de'l-elkâb ayný suretidir

Hazret-i Âlimü's-sýr ve'l-hafiyyâta zâhir ü rûþendir ki, eðerçi nev-ber-i fevâkih
dîdâr-ý þerîflerinden tahazzüz ü telezzüz mukayyed ü rû-merzûk olmamýþ ve lâkin
zât-ý bâ-berekât-ý pür-güzîde sýfatlarý midhat ve menkabet- birle reh-güzâr-ý
sâmi‘adan saray-ý fu’âd-ý muhabbet-bünyâda dahil oldukca merdüm-i bâsýra intizâr-ý
idrak-i þeref-vasl-ý rusül ü resâilleriyle þâh-râh-ý müvâlât üzre evkât ü saât geçirir iken
Padiþah-ý âlem-penâhýn halledallâhü mülkehû hâtýr-ý derya-mukâtýrlarýndan cûybâr-ý
füyûzât cereyân edip þâmil-i þâhsâr-ý ümid ü recâ olup fermân-ý vâcibü'l-iz‘ân matla‘-ý
ma‘deletden ke'þ- þemsi'þ-þârýk tâli‘ ve bârýk bulup Kapucýbaþý sa‘âdetli fetânetli
Mehmed Salih Bey sahâbetiyle muhlis-i bî-riyâlarýna ve havânîn-i Azerbaycan'a ve
Daðýstan'a bu sene-i mübârekede nûr-vusûl-i efþân edip mazmûn-ý merhametmakrûnu bu nev‘ iledir ki, muhlis-i bî-riyâ ve havânîn-i Azerbaycan ve Daðýstan bi'lkülliyye pâdiþâh-ý âlem-penâhýn dâ’ire-i itâ‘atinde cây-gir ve memâlik-i Rûm cümlesinden mahsûb ü ma‘dûd ü mensûb ve serhadd ü sügûr paþalarýyla müttehid ü
müttefik olup mâbeynlerinde tarîk-ý rusül ü resâ’il kat‘ olmayýp birbirinin ahvâl ü
akvâline muhbir ve muttali‘ ve her gâh kefere-i fecere a‘nî Gürciyye ve Urusiyye Ýrakli Han hükmü ile hurûc edüp ahali-i Ýslâmdan bir semtine ve bir cihetine þerri ve zarrý
eriþse difâ‘ýnda ve cihâdýnda birbirine mu‘în ü müsta‘în olmaðý vâcib bileler. Binâenalâ-hâzâ muhlis-i lâ-reybleri ve havânîn-i Azerbaycan ve Daðýstan atî‘u'llâhe ve
atî‘u'r-resûle ve üli'l-emri minküm mûcebince iþbu emre mutî‘ u münkâd ve sâlik-i
mesâlik-i gazavât [ve] tarîk-ý difâ‘ ve'l-cihâd olmuþlar. Elhamdülillâh ve'l- minne ve
malûm-ý þerîfleri ola ki, Ýrakli Hân-ý mesfûr küffâr-ý Gürciyyeden ve Urusiyyeden bir
cem‘-i kesîr cünûd-ý merdûd Ýrvan semtine irsâl edip ve çün ahali-i Ýrvan küffâr-ý
Gürciyye[ye] tâbi‘dir, anýnl[a] müttefik olup ve mütâba‘at edip hulâsatü'l-kelâm sekiz
bin nefer Gürciyyeden ve Urusiyyeden ve Ýrvandan icmâ‘ edüp Nahçývan beldesi
üzre hurûc edüp katl ü gâret-i Ýslâma kasd etdikde muhlis-i bî-riyâlarý difâ‘ için koþun
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ta‘yîn edip ve ceng ü cidâl-i sa‘b ve mukâbele-i þedîd vâki‘ olup ve Hudâvend-i lâyezâl asker-i Ýslâma nusret verüp küffârýn koþun-ý mel‘ûnu maðlûb ü münhezim ve
hâlâ keferenin bünyâdý harâb ü münhedim olmuþ bu kazýyye bu sene-i mübârekenin
evâ’il-i tâb-istânýnda vâki‘ oldu ve bunun akabince Ahmed Aða-yý Kazak bin koþun
gönderdim ülke-yi Kazak'ý ve Þemseddinli'yi kendi mekânýndan kaldýrýp bizim
indimize geldi ve inþâ’allâhü Te‘âlâ bakýyye-i ahali-i Ýslâm dahi diyâr-ý Gürcistan'da
tevakkuf etmekleri mümkün deðildir, ke-misl-i Kazak firâr u firâk etmeklerine ümîd-i
sâdýk ve ricâ-yý vâsýk var ve bu miyânelerde havânîn-i Azerbaycan ve Daðýstan muhlis-i bî-riyâ ile müttehid ü müttefikdirler ve muhâlefet eden Tebriz Haný Hudâdâd
Han idi. Onun dahi üzerine asker-i muzaffer cem‘ edip Hudâdâd Han giriftâr ü mahbûs ve belde-i Tebriz musahhar ve müteferrikun-fîh oldu ve âlî-câh refî‘-cây-gâh ikbâl ü
zafer-hemrâh karýndaþým Ammi Han dahi asâkir-i vâfire cem‘ edip Daðýstan'ýn cemî‘
sergerdeleri ile azm-i cihâd-ý fî-sebîlillâh edip Gürcistan üzerine hurûc etmiþ. Ýnþâ’allâhu Te‘âlâ þehr-i Zilkade'nin on yedisinde Gürcistan'a vâsýl ve vârid ve dahil olur. Bu
kazýyyât-ý marziyyâtý cenâb-ý müstetâblarýna iblâð için mu‘temedimiz izzetli diyânetli
âlî-hazret Mirza Muhammed Efendi bu mektûb-ý uhuvvet-üslûba hâmil edip, hizmet-i
kesîrü'l-behcetleri savbýna mersûl etdik. Ricâmýz budur ki, ahali-i teba‘a-i Gürciyye-i
Ýrvan küffâra tâbi‘ olmak cürmü ile vâcibü't-tenbih ve't-te’dibdirler. Anlarýn hakkýnda
ne binâ müterettib etseler ki tâbi‘ ve metbû‘ bi-iznillâhi Te‘âlâ fermân-ý vâcibü'l- iz‘âna
muvâfýk cezâ-yý a‘mâllerin bulalar gerekdir ki, ihbâr ve izhâr edeler ki, muhlis-i lâreybleri ve muhibb-i bî-riyâlarý dahi o karardan amel ede. Vesâir ahbâr ve âsâr ol nev‘
iledir ki âlî-hazret Mirza Muhammed Efendi inde'l- vürûd þerh u beyân eder ve
hemîþe muhlis-i bî-riyâý kendüsünden cüdâ eylemeyip vâki‘ olan hâlâtý ve layýk olan
hidemâtý i‘lân ü i‘lâm ve ihbâr ü iþ‘âr edeler ki, bi-avnillâhi te‘âlâ takdîminde te’hîr u
taksir olmaz. Bâkî, eyyâm-ý izzet ü sa‘âdet-i devlet müstedâm bâd.
3 R. 1201 / [23 Ocak 1787]

Ýbrahim Halil
Han ve Hâkim-i Þuþa ve
Gence ve Karabað
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20
DAÐISTAN VE AZERBAYCAN
NAHÇIVAN HANLIKLARININ BÝRBÝRLERÝYLE,
RUS VE GÜRCÜLERLE OLAN MÜNASEBETLERÝ

Þuþa ve Gence ve Karabað Haný Ýbrahim Halil Han'dan bu esnada Mirza
Muhammed Efendi ve Ahmed Aða nâm âdemleri ile Erzurum ve Çýldýr valilerine ve
Kars muhafýzýna ve Bayezid mutasarrýfýna tevârüd edip müþâr ü mûmâileyhim
taraflarýndan dahi Dersaâdet'e takdim olunan han-ý mûmâileyhin arîzalarýnýn ve ona
dair müþâr ü mûmâileyhimin tahrirâtlarýnýn hulâsasýdýr.
Fî 9 M. 1202
Müþâr ü mûmâileyhim isticlâb-ý havâdis ü ahbâra ve Azerbaycan ve Daðýstan'ýn
tahkik-i ahvâllerine itina ve dikkat üzere olduklarýndan bahisle bu def‘a mûmâileyh
Ýbrahim Halil Han'ýn vârid olan arîzalarý manzûr-ý âlî olmak için Dersaâdet'e arz u
takdîm olunduðun müþâr ü mûmâileyhim vârid olan tahrirâtlarýnda tahrîr ederler.

Þuþa ve Gence ve Karabað Haný mûmâileyh Ýbrahim Halil Han tarafýndan
Serasker-i müþârünileyhe vârid olan tahrîrâtýn sureti hulâsasýdýr.
Kapýcýbaþý Mehmed Sâlih Bey sahâbetiyle gerek hân-ý mûmâileyhe ve gerek
havânîn-i Azerbaycan ve Daðýstan'a, bu sene-i mübarekede gönderilen fermân-ý
vâcibü'l-iz‘ânda gerek mûmâileyh ve gerek havânîn-i Azerbaycan ve Daðýstan'a bi'lkülliyye Padiþah-ý âlem-penâhýn daire-i itâatinde câ-gir ve memâlik-i Rûm cümlesinden mahsûb ü ma‘dûd ü mensûb ve serhad ü sügûr paþalarýyla müttehid ü müttefik
olup mâbeynlerinde tarîk-ý rusül ü resâil kat‘ olmayýp birbirinin ahvâl ü akvâline
muhbir ve muttâli‘ ve hergâh kefere-i fecere yani Gürcîye ve Rusya Ýrakli Han hükmü
ile hurûc edip, ahali-i Ýslâmdan bir semtine ve bir cihetine þerri ve zararý eriþse
difâ‘ýnda ve cihâdýnda birbirine mu‘în ü müsta‘în olmak vâcibeden idiði tasrîh u
beyân olunmaðla binâen-âlâ-hâzâ gerek hân-ý mûmâileyh ve gerek havânîn-i sâ’ire-i
mûmâileyhim atî‘ul'lâhe ve atî‘u'r-resûle ve üli'l-emri minküm nass-ý þerîfi üzere iþbu
emre mutî‘ u münkâd ve sâlik-i mesâlik-i gazâ vü cihâd olmuþlar olduðun.
Mesfûr Ýrakli Han küffâr-ý Gürcîye'den ve Rusya'dan bir cem‘-i kesîr cünûd-ý
merdûd Ýrvan semtine irsâl edip, ahali-i Ýrvan küffâr-ý Gürcîye tâbi‘ olmak hasebiyle
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ana mütâba‘at edüp hulâsa-i kelâm sekiz bin nefer Gürcîye ve Rusya ve Ýrvan'dan
ictimâ‘ birle Nahçývan beldesi üzerine hurûc edip katl ü gâret-i Ýslâm'a kasd etdikde
han-ý mûmâileyh, def‘leri için koþun ta‘yin edip ve ceng ü cidâl-i sa‘b ve mukâbele-i
þedîde vâki‘ olup bi-hamdihî te‘âlâ asâkir-i Ýslâm mansûr ve küffârýn koþun-ý mel‘ûnu
maðlûb ü münhezim ve kefere bünyâdý harab ü münhedim olup, bu kazýyye bu sene
evâ’il-i tâb-istânýnda vâki‘ olmuþ olduðun.
Ýþbu vak‘anýn akabince han-ý mûmâileyh Ahmed Aða'yý gönderip, ülkâ-yý
Kazak ve Þemseddinlü'yü kendü mekânýndan kaldýrýp han-ý mûmâileyh indine
gelmiþ olduðu ve inþâallâhu Te‘âlâ bakýyye-i ehl-i Ýslâm dahi diyâr-ý Gürcistan'da
tevakkuf etmeleri mümkün olmayýp Kazak misillü firar etmeleri me’mûl olduðun.
Havânîn-i Azerbaycan ve Daðýstan, hân-ý mûmâileyh ile müttehid ü müttefik
olup han-ý mûmâileyhe muhalefet eden Tebriz Haný Hüdâdâd Han olmakdan nâþi
onun dahi üzerine asker-i muzaffer cem‘ olunup, Hüdâdâd Han giriftâr ü mahbus ve
belde-i Tebriz müsahhar olmuþ olduðun.
Hanân-ý Daðýstan'dan Ammi Han dahi asâkir-i vâfire cem‘ edip, Daðýstan'ýn
cemî‘ sergerdeleriyle azm-i cihad edip Gürcistan üzerine hurûc etmiþ olmaðla, inþâallâhü Te‘âlâ þehr-i Zilkade'nin on yedisinde Gürcistan'a vâsýl ve dahil olmuþ olduðun.
Bu kazýyyât-ý marziyyâtý müþâr ü mûmâileyhime iblâð için mu‘temedi mûmâileyhimâ Muhammed Efendi ve Ahmed Aða'yý göndermiþ olduðu beyânýyla ahali-i tebe‘a-i
Gürciyye-i, Ýrvan küffâra tâbi‘ olmak cürmüyle vâcibü't-te’dîb olup, onlarýn hakkýnda
ne iktizâ eder ise tâbi‘ ve metbû‘ bi-iznillâhi te‘âlâ fermân-ý vâcibü'l-iz‘ân'a muvâfýk
cezâ-yý a‘mâllerin bulmak ve han-ý mûmâileyh dahi karar üzere amel etmek için müþâr
ü mûmâileyhimin ihbar ve izhâr eylemeleri niyâzý olduðun.
Ahbâr ü âsâr-ý sâire, olduðu üzere mûmâileyhimâ Mirza Muhammed Efendi ve
Ahmed Aða'nýn takrirlerinden malûm olacaðý beyanýyla müþâr ü mûmâileyhim han-ý
mûmâileyhi kendüsünden cüdâ eylemeyüp vâki‘ olan hâlât ve lâyýk olan hidemât
ilân ü ilâm ve iþ‘âr olundukda bi-avnillâhi te‘âlâ te’diyesinde te’hîr ü taksîr etmiyeceðin.
Han-ý mûmâileyh þehr-i Zilkadenin onyedinci günü mûmâileyhimâ Mirza
Muhammed Efendi ve Ahmed Aða'yý revende etdiði hâletde han-ý mûmâileyhin
mutemedlerinden Feth Ali Han yanýna giden bir þahýs avdet etmiþ olmaðla istintâk
olundukda Feth Ali Han, ben Ýrakli Han ile müttehid ü mütteffik olup Rusya kralýna
hâdim ve tâbi‘ oldum ki, mâdâme'l-hayat hizmetinde ve itâ‘atinde can-feþân olam,
gerekdir ki otuz bin asker irsâl etsin, ben Derbend Kal‘asý'ný ol askere teslim edeyim,
içinde müstahfýz koyup þu askeri kaldýrýp Ýrakli Han ile Ýran üzerine hurûc edip
musahhar kýlam. Eðer Ýran musahhar olsa Rum fethi bi-tarîk-ý eshel vücûda gelir ve
dahi çok asker Ammi Han üzerine ta‘yin etsin ki, onun hurûcuna mâni‘ olsun ve onu
hareket etmeye koymasýn ve dahi Ýrakli Han'a her nevi‘ hil‘at gönderir ise bana da
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öyle hil‘at göndersin deyü Mirza Sadýk ulu bir âdemini Rusya kralýna arîza ile irsâl
etmiþ olduðunu þahs-ý merkûm takrîr etmiþ olduðun.
Ýþbu ahbârýn sýhhatine ve vukû‘una han-ý mûmâileyhin itmînân-ý hâtýrý olduðu
için müþâr ü mûmâileyhime tahrîr etmiþ olup, iþbu ahbâr pâdiþâh-ý âlem-penâh
dergâhýna arz olunmasý münâsib idüðin, han-ý mûmâileyh Erzurum ve Çýldýr valilerine ve Kars muhâfýzýna ve Bayezid mutasarrýfýna gönderdiði arîza ve þukkalarýnda
tahrîr eder.
[...]
Revan haný ile mûmâileyh Ýbrahim Halil Han beynlerinde bürûdet olmaðla
beynlerini te’lîf için Bayezid Sancaðý Mutasarrýfý Ýshak Paþa mûmâileyh Revan hanýna tahrirât irsâl eyledikde han-ý mûmâileyh adem-i kabûl ile paþa-yý mûmâileyhe
gönderdiði kâðýd dahi kezâlik Dersaâdet'e takdim olunduðun paþa-yý mûmâileyh
tahrir eder.
Revan Haný Muhammed Han'dan paþa-yý mûmâileyhe gelen kaðýdýn
hulâsasýdýr.
Paþa-yý mûmâileyh Revan haný mûmâileyh ile Þuþa ve Karabað Haný Ýbrahim
Han'ýn beynleri bulunmak ve muhâsamalarý ber-taraf kýlýnmak için Revan haný
mûmâileyhe gönderdiði mektubunun vusûlünden bahisle Revan haný ile Ýbrahim
Han beyninde bundan akdem râbýta-i übüvvet ve bünüvvet derkâr ve hablü'l-metîn
musâdakat ve musâfât merbut olup bundan sonra dahi muhkem-ter olsa gerek
idüðün ancak Revan haný mûmâileyhin Tiflis haný ile keyfiyyet-i sülûku zâhir ü ayân
olmaðla Tiflis hanýnýn rýzasýna mugâyir olmayacak sâzkârlýk manzûr buyrulup dostî
ve muvâlât-ý sâbýkadan gayri miyânede teklif vâki‘ olmamasýn ve Ca‘fer Kulu Han
Nahçývan'da mütevakkýf ve Abbas Kulu Han Nahçývan'dan çýkýp ol hududa rücû‘
eylememesin ve hususât-ý mezkûrenin ifâdesi lâzýmeden olmakdan nâþî ifade etmiþ
olduðun ve paþa-yý mûmâileyhin âdemi avdet etmekle tahrîr-i nemîka-i muvâlâta
ibtidâr edip bundan böyle dahi vukû‘-yâfte olan hidemâtýn tahrir ü iþ‘âr olunmasýn
Revan haný mûmâileyh tahrir eder.
9 M. 1202 / [21 Ekim 1787]

97

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

15:59

Page 98

OSMANLI

98

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

29.06.2011

16:00

Page 99

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

HAT, 17/765

NAHCVAN-son.qxp

99

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:00

Page 100

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

21
NAHÇIVAN HANI
KELP ALÝ HAN'IN KARABAÐ KÖYLERÝNÝ YAÐMALAMASI

Erzurum Valisi Yusuf Paþa Kullarýndan Gelen Kâimedir.
Devletli, inâyetli, âtýfetli, re’fetli, veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-himem bermekî-þiyem
efendim Sultaným hazretleri,
Bir müddetden beri memâlik-i Ýran'da teferrüd eden Aða Muhammed Han ve
Derbend nâm kal‘ayý istîlâ ile Þamahý ve Samur ve Kuba nâm mahallere istî‘âb eden
Rusyalý mülâbesesiyle o havalinin sûriþ ü ihtilâli zâhir ü bedîhî ve ber-fermûde-i
seniyye daimâ merâsim-i medd-i nigâh ve basîrete taraf-ý ubeydânemden itinâ olunduðu bâhir ve celî olup binâenaleyh bundan akdem Gence ve Þamahý ve Derbend
nâm mahalle celb-i havâdis zýmnýnda ba‘s olunan mevsûkul-kelîm Hâtem Han ve
Abdullah cevâsîs-i bendegânem bu defa vârid olup hâmil olduklarý havadisât bend
bend kaleme alýnýp merfû‘-ý hâk-i pây-ý merâm-bahþâ-yý dâverâneleri kýlýnmýþ olduðu
ve nâtýk olduklarý havâdisâtda el-hâletü hâzihî Rusyalý Zopof nâm ceneralleri ile
Mugan Sahrasý'na vürûd etmek üzere olup Tiflis Haný Ýrakli Han ve diðer Gence
Kal‘asý'ný sekiz bin Rusyalý ile muhasaraya me’mûr Kalfa Ospori Meyur ile Gence'de
meclis-i þûrâ tertîb ve ba‘dehû iktizâsýna göre hareket eylemek menvî-i zamîr-i
mefsedet-tahmîrleri idüði ve verâdan zehâ’ir ve cebehâne ve hazîne ile tevârüd eden
otuz bin mikdarý Moskovlu'dan müfrez on altý bin kadar Rusyalý'ya otuz bin mikdârý
Lezgi tâifesiyle Kumuk Hâkimi Hanbotay Han ve Derbend Haný Þeyh Ali Han ve
hânân-ý saire mukâbele ve keþmekeþ-i muharebe birle üç bin mikdârý ve alâ-rivâyetin
on binden mütecâviz Moskovlu vâsýl-ý bi’se'l-masîr olmalarýyla el-ân Lezgiyân ile
Rusyalý beynlerinde muhârebe ve nizâ‘ derkâr olduðu ve iþbu câsûsân-ý merkûmân
bir müddet ol havalide geþt ü güzâr ve vürûdlarýnda vakit imrâr etmiþ olmaðla bundan onbeþ gün mukaddem diðer iki nefer casus ba‘s olunmuþ olmakdan nâþî vürûdlarýnda derhal sýhhatý üzere keyfiyyât ref‘-i hâk-i pây-ý devletleri kýlýnacaðý ve bundan
mukaddemce memâlik-i Ýran'ýn celb-i havâdisi zýmnýnda Hoy cânibine meb‘ûs diðer
iki nefer casuslarým kullarý merkûmlardan iki gün sonra tevârüd edip hâmil olduklarý
havâdisâtda cânib-i Ýran'da müteferrid olan Aða Muhammed Han el-hâletü hâzihî
Tahran'da kemâl-i kuvvet ü miknet ve nihâyet-i satvet ve dikkat ile mukim olup üç
beþ konak beri tarafda Zengân nâm mahalle tevârüd etmek der-zamîri idüði ve
birâderzâdesi Süleyman Serdâr ve hâlâ Hoy hanýnýn birâderi Cafer Kulu Han'ý otuz
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kýrk bin asâkir ile Moskovlu'nun üzerine ta‘yin eylemiþ olmaðla Tebriz Kasabasý'nda
ictimâ‘ üzere olduklarý ve hânân-ý Azerbaycan dahi vaktiyle Moskovlu'nun üzerine
bi'l-ma‘iyye me’mûr olmalarý hasebiyle þimdiden asâkir ve mühimmât tedariki kaydýnda idikleri ve han-ý mûmâileyh peyderpey tedarikât-ý kaviyye tehyi’esiyle meþgûl
olup bundan akdemce iklîm-i Horasan ve tâ’ife-i Türkmâný serâpâ âverde-i kabza-i
teshîr eylediðinden bi'l-cümle memâlik-i Ýran kendisine ser-fürû edüp infâz-ý emrine
bezl-i makdûr etmekde olmalarýyla verâ-yý habâyâ-yý esrâr, nâ-ma‘lûm olduðu ve
hân-ý mûmâileyh Revan Kal‘asý'nda lâ-yenkatý‘ zehâ’ir ve külliyetlü hazîne cem‘ ve
iddihâr etmekde olduðundan gayri etrâf u enhâya þimdiden beyân-nâmeler neþr ü
i‘lâm etmekde olduðu ve sûy-i Ýran'da tefevvühât ve mevsûku'l-kelim müsin kimesnelerin sahâ’ibine nazaran Aða Muhammed Han'ýn kuvvet ve devleti sinîn-i esbakda
memâlik-i Ýran'da teferrüd eden þâhândan ezyed ve evfer olup, hatta Ýklîm-i Horasan
ve tâ’ife-i Türkmâný bundan mâ‘adâ feth ü teshîr etmiþ olmadýðý ve imtisâlenli'l-emr
ve tahsîlen li-rýzâ’ikümü'l-âlî ber-týbk-ý irâde-i aliyyeleri bundan akdem vesâyâ-yý lazi meyi hâmil olarak iki nefer âdemim kullarý Avar Hâkimi Ammi Han tarafýna ba‘s
olunmuþ olup karîben vürûdlarý melhûz olmaðla hân-ý mûmâileyhin cevabý ve ol
taraflarýn havâdisâtý merkûmlarý lede'l-istintâk tafsil üzere hâk-i pây-ý hâcet-revâ-yý
dâverânelerine takdîm kýlýnacaðý ve bundan akdemce Aða Muhammed Han'ýn
emriyle Nahçývan Haný Kelp Ali Han külliyetli süvari asâkir ile bâ-ýlgâr Þuþa hânýnýn
zîr-i hükmünde olan Karabaðý kurâsýný nehb ü gâret eyleyip külliyetlü emvâl ve üserâ
ahz ve þâh-ý mûmâileyh tarafýna tesyir eyledikleri ve çâkerleri ale'd-devâm ber- muktezâ-yý emr u irâde-i sâmîleri isticlâb-ý havâdis zýmnýnda sa‘y-i bî-þumâr üzre
olduðum mülâbesesiyle peyderpey celb olunan havâdisât-ý sahîha ber- vech-i tafsil
hâk-i pây-ý devlet-ihtivâlarýna ref‘ olunacaðý beyaný vesîle-i ibrâz-ý ubûdiyyetim
olmuþdur. Ýnþâ’allâhü Te‘âlâ ledâ-eþrefi'l-vusûl keyfiyyet muhât-ý ilm-i âlem-ârâ-yý
hidîvâneleri buyruldukda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 C. [1]211 / [28 Aralýk 1796]

Mühür
Yusuf
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22
NAHÇIVAN, ÞUÞA, GENCE,
ÞAMAHI, NUHA, TÝFLÝS, REVAN VE
DERBEND'ÝN EÞBETHAR ADLI BÝR RUS TARAFINDAN ÝSTÝLÂSI

Fârisî ibare ile vârid olan arîzanýn tercümesidir.

Tiflis'den Kirkor nâm þahýs Cemâziyelâhire'nin yirmi altýncý penc-þenbih günü
Baðdad'a geldi ve Tiflis'den Baðdad'a gelince seksen altý gün müddet güzer edip o
havali havâdisinden suâl olundukda þahs-ý mezkûr þu gûne söylemiþ ki, mâh-ý
Safer'de Petersburg'dan Eþbethar nâm sergerde ile Tiflis'e elli bin asker gelip mersûm
Eþbethar tâ’ife-i Ermeni'den Ovannes nâmýnda bir kimesneyi elli nefer süvari ile elçilik unvanýyla Þuþa Hâkimi Ýbrahim Han'ýn yanýna gönderdi ki, þehri ve tevâbi‘ini teslim ve Rusya Ýmparatorunun ra‘iyyetini kabul ile her sâl mevâcib verip kendi istirahat eyleye. Ýbrahim Han dahi rýzasýyla kabul edip dört nefer evlâdý ve kendi elçi-i
mersûm ile berâber Þuþa'dan kalkýp Gence'de Eþbethar'a geldi. Eþbethar dahi Ýbrahim
Han'a ziyâde izzet ü ihtirâm eyledikden sonra altý yüz nefer soldat Ýbrahim Han'a
verip bu asker Þuþa'da senin ma‘iyyetinde kal‘a ve bilâdýn mustahfýzý olsun deyu gönderdi ve Nuha Hâkimi Süleyman Han'a dahi kezâlik elçi ve kâðýd gönderdi o dahi
teklifini kabul ile Eþbethar'ýn yanýna gelip ba‘de'l-ikrâm ona dahi yedi yüz nefer saltat
verip Nuha'ya gönderdi ama Þamahý Hâkimi Mustafa Han Eþbethar'a kendi âdemini
gönderip sairlerinin itibbâ‘ý misillü biz sana tâbi‘iz demiþ ise dahi mersûm Eþbethar
dinlemeyip "Sen Þuþa Haný Ýbrahim Han'a var o ne derse bizim makbûlümüzdür
deyü cevâb vermekle merkûm Mustafa Han dahi Ýbrahim Han'a âdem gönderdikde
o dahi kabul etmeyip biz Þamahý'yý zor ile alýrýz" deyu cevab verdi. Zira Ýbrahim Han
ile Mustafa Han beyninde düþmanlýk var idi. O esnada bâlâ-yý Þamahý'ya yedi yüz
nefer asker göndermekle Mustafa Han firâr edip ahali-i þehr kal‘ayý Moskovlu'ya teslim etdiler. Moskovlu dahi sergerde nasbýyla mahallin muhafazasý için yedi yüz nefer
asker gönderdi. Ba‘de-ez-ân mersûm Eþbethar Acem tarafýnda olan köprüye dört yüz
nefer saltat gönderüp Belbaþý'nda karakol olmak üzere Ýbrahim Han dahi dört yüz
nefer süvari gönderdi ve mukaddemâ zikr olunan köprüye muhâfýz olmak üzere iki
yüz nefer soldat gönderilmiþ olduðuna binâen Ýbrahim Han takýmý olan dört yüz
nefer süvari dahi onlara iltihâk eyledikden sonra Acem þahzâdesi onlara mülâkî oldu
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ve cenk edip altý yüz nefer bergeþte ve içinden üç nefer halâs olup firar ve köprünün
diðer tarafýnda olan dört yüz nefere varýp keyfiyeti ihbar etdiler. Onlar dahi ba‘de'lýttýlâ‘ o tarafa iki top ile yüz nefer âdem gönderdiler ve küsûr üç yüz nefer dahi þahzâdenin askeri önünden gelip cenge mübâþeret etdiler. Þahzâdenin askeri encâmýnýn
fena olduðunu görüp zikr olunan yüz nefer iki topla þahzâdenin askerini ortaya alýp
yirmi dört saât cenk vukû‘undan sonra þahzâde askerinden birazý suya gark ve bin
neferi dahi bergeþte oldular. Bu haber þâha resîde oldukda þâh kendisi hareket ve ol
tarafa azîmet edip iþbu haber Eþbethar'a vâsýl oldukda kendisi dört bin nefer saltat ile
þaha karîb gelip dört gün ceng ü cidâlsiz herkes mahallinde oturdular. O esnada
Eþbethar þaha haber gönderdi ki biz sizinle cenk için geldik, oturmaða gelmedik siz
merd-i büzürg ve þahsýz, hazýr olasýz ki biz yarýn cenk ederiz. Þâh dahi cenk etmeðe
hâhiþ edip o gece aðýrlýðýný Tebriz'e ba‘de'l-irsâl kendi askeriyle ale's-sabâh cenge
tutuþup tarafeynden bir cüz’î cenk oldu ve ahad-i tarafeynden bir kimesne maktûl
olmadý. Âkýbet þah Eþbethar'a haber gönderip bugün cenk olmadý yarýn cenk isterim
deyu lede'l-ihbâr ol dahi kabul etmiþiken þâh, ordusunda meþ‘aleler yakýp meþ‘aleleri
hâline terk ile leylen Tebriz tarafýna firar eyledi. Sabah ile Eþbethar bu hâlini
müþâhede eyledikde askeriyle beraber Belbaþý'na gelip anda mukim oldular ve þah-ý
merkûm bozulup Ýrvan'a vardýkda Ýrvan Haný Muhammed Han'a þah-ý merkûm kürk
giydirip ziyade ihtirâm eylemiþ ve Ýrvan Haný dahi þah kendinden sonra Eþbethar'a
biz sana mutî‘ ve münkâdýz deyu haber göndermiþ, Eþbethar dahi hân-ý merkûmu
kendi kal‘asýna hâkim nasb edip yanýna iki bin nefer asker tayin eylemiþ bu havâdislerin sýdk u kizbi malûm deðildir ve Moskovlu yedinde olan Gence ve Þuþa ve Þamahý
ve Nuha ve Ýrvan ve Nahçývan ve Tiflis ve Derbend ve Badkûba ve Reþt ve Enzeli
þehirleridir deyu mersûm Kirkor'un takrîri münderic ve mastûrdur.
[1217] / [1803]
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23
REVAN VE NAHÇIVAN TARAFLARINA
ASKERÎ YIÐINAK YAPAN RUSYA'YA KARÞI
ÝRAN'IN HAREKETE GEÇMESÝ

Rusyalýnýn Erivan ve Nahçývan taraflarýný zabteylediðini ve Ýran Þahý dahi mesfûrlarýn aleyhine hareket üzere olduðunu Baðdad Valisi Ali Paþa kullarý iþbu
kâimesinde iþ‘âr ve bu haberi mübeyyin Belbas rü’esâsýndan gelen arîzalarý dahi
tisyâr etmiþ olmaðla keyfiyet Rusya elçisinden lede'l-isti‘lâm Ýran Þahý olan Baba Han
ile Rusyalýnýn beyni gayet germiyetli olup bu makûle münâza‘âta dair muamele
olmadýðýný ve fakat Rusyalý'ya tabi Mengerli Beyi Açýkbaþ Haný ile bir müddetcik
muhâsama etmiþ ve Moskovlu dahi Mengerli Beyi mersûma iânet eylemiþ olduðunu
elçi-i mersum tercümaný vesâtatýyla ihbar eylediði ve zikrolunan arizalar dahi ma‘rûz-ý
huzûr-ý âlîleri kýlýndýðý ma‘lûm-ý þâhâneleri buyuruldukda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Veliyyü'n-ni‘amâ
Moskov keferesi elli binden mütecâviz asker ile Ýran hududuna vürûd Tiflis ve
Revan ve Nahçývan memâlikini zabt ve teshîr etdiði bundan akdem karîn-i sem‘-i çâkerânem olmuþ ise dahi itimad-ý tâm hâsýl olmadýðýndan zebân-güzâr-ý kalem arz
olmamýþ idi. Tarih-i arîza-i bendegîde nihayet serhaddât-ý Hakaniye'de vâki‘ Ýran ile
hem-sýnýr ve Kürdistan'a tâbi‘ Belbas'ýn rüesâ ve mu‘teberlerinden hidmet-i
ma‘iyyetimizde olan Kürdistan hâkimine iki kýta arîzalarý vürûd kefere-i mersûme
memâlik-i mezkûreyi zabt ve teshîr etdiklerini ve Ýran Þahý dahi üzerlerine sefer
etmek fikriyle tedarikde olduðunu tahrîr ve iþ‘âr etdiklerinden manzûr-ý ayn-ý inâyetleri olmak için gelen arîzalarý arîza-i bendegîye matviyyen hâk-i pây-ý merâhimpeymâ-yý hidivânelerine takdim olundu. Karîn-i ilm-i âlem-eda-yý hidivâneleri
buyruldukda ol bâbda emr u fermân lütf u ihsân devletli inâyetli merhametli atûfetli
velîyyü'n-ni‘âm kesîrü'l-cûd ve'l-kerem Sultaným hazretlerinindir.
Ba‘de't-tahrîr ve't-telkîk arîzalar vürûd etdiðinden bîrûn-ý arîzaya matviyyen
takdim olundu.

[1804]
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24
RUS ÝMPARATORÝÇESÝ'NE GÖNDERÝLEN MÜCEVHERLERE
VAN BEYLERBEYÝ TARAFINDAN EL KONULMASI HAKKINDA
NAHÇIVAN ERMENÝ KÝLÝSESÝ RAHÝBÝ ÝSTEFAN GARÝNOF'UN
ÝDDÝALARININ ARAÞTIRILMASI
Ýzzetlü Defterdâr Efendi takrîriniz mûcebince
emr i þerîf ýsdâr etdirdesüz deyu buyruldu
Fî 25 M. [1]220
Emri yazýla
Rusya reâyâsýndan olup Nahçývan'da vâki‘ Ermeni Kilisesi'nin Baþpapasý olan
Ýstepan Garinof nâm rahib Rusya Ýmparatoriçesi sâbýk tarafýna îsâl etmek üzere Rusya
Devleti tarafýndan memûren mübâyaa eylediði bir aded zî-kýymet elmaslý çiçek ve
yirmi kýratdan ziyâde bir aded ve on kýratdan nâkýs iki aded yakut yüzükleri hâmil
olarak iki yüz on beþ senesinde Hind cânibinden Rusya diyârýna gider iken Van
Þehri'ne dahil oldukda mücevherât-ý mezkûreyi Van muhafýz-ý sâbýk Emin Paþa ve
Van gümrükçüsü haber aldýklarýna mebnî muhâfýz-ý mûmâileyh tebdîlen gümrüðe
gelip papas-ý mersûmun hurcunu gümrükçü küþâd birle papas-ý merkûma casusluk
azv ve katl etmek sûretlerini îmâ ederek mashûb olduðu yakut yüzüklerin birini
gümrükci-yi merkûm ve diðer çiçek ve yüzüðü dahi paþa-yý mûmâileyh ahz u gasb
eyledikleri mukaddemâ Rusya elçisi tarafýndan bâ-takrîr lede'l-inhâ mücevherât-ý
mezkûrenin aynen mübâþirine teslîmen Deraliyye'ye irsâli bâbýnda muahharan iki
yüz on sekiz senesi evâil-i Þevvalinde sâdýr olan emr-i âlî mûcebince husûs-ý mezbûr
mahallinde taharrî ve tefahhus olundukda papas-ý merkûm müddet-i vâfire Van'da
ikamet ve ehli-i zimmet hanelerinde müsâferet eylediðinden mâadâ hîn-i duhûlünde
tüccardan otuz neferden mütecaviz ma‘lûmü'l-esâmî kesân muvâcehelerinde
mashûb olduðu mücevherât ve hurcu Van Gümrüðü'nde küþâd ve muâyene olunup
Van gümrükçüsünün resm-i gümrüðe bedel aldýðý bir kýt‘a yakut yüzükden mâadâ
bir akçelik þeyi telef olmayýp Van'ýn hâric-i surunda vâki‘ Sahak nâm kiliseye
emaneten vaz‘ eylemiþ olduðu haber alýndýðýna binâen hurc-ý mezkûr huzûr-ý þer‘a
getirdülüp cümle muvâcehesinde küþâd olundukda derûnunda iki tarafý birer sarý
yakut taþlý bir aded zümrüt yüzük ve bir kýt‘a sagîr mühür ve bir aded yaldýzlý saat
kösteði ve bir kutu derûnunda zuhûr eden elmas týraþ bir aded yakut yüzük ile kutu
derûnuna vaz‘ ve temhîr ve mübâþiri haseki kullarýna teslîm ve hurc derûnunda olan
eþyasý dahi defter olunup defteriyle ma‘an muhâfýz-ý sâbýk mûmâileyh tarafýndan
Deraliyye'ye irsâl olunmuþ olduðu bundan akdem bâ-arz ve mahzar-ý lede'l-inhâ
mazmûnu iki yüz on dokuz senesi evâil-i Þevvalinde emr-i mezkûrun kaydý bâlâsýna
108

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:01

Page 109

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

bâ-fermân-ý âlî þerh verilmiþ olduðu Divân-ý Hümâyûn derkenârýndan müstebândýr.
Þimdi Rusya elçisinin takdîm eylediði bir kýt‘a arizâsý mefhûmunda sâdýr olan
emr-i âlî mûcebince mübâþir-i merkûm zî-kýymet eþya tahsiline memûr iken bazý tâcir
makûlesi eþyayý kabûl ile Dersaâdet'e getirüp kusûr zî-kýymet mücevher ve gümrükçü yedinde olan yakut yüzüðün istirdâdýna kâdir olamadýðýndan baþka mûmâileyh Emin Paþa bu defa katilen fevt olduðu ve mücevherât-ý merkûmenin celbi husûsunda þimdiye kadar tehîr olunmuþ ise dahi Rusya Devleti bu makûle üç dört bin
keselik maddeden vazgeçmeyeceði beyânýyla gerek gümrükçü-yi merkûmun
yedinde kalan yakut yüzük ve gerek paþa-yý mûmâileyhin zimmetinde olan diðer
yakut ve elmas çiçek ne vechile ve ne tarikle olur ise olsun gümrükci-yi merkûmdan
ve paþa-yý mûmâileyhin terekesinden tahsîl ve zâhire ihrâcý husûsuna müsâade
buyurulmasýný tahrîr ve inhâ eder. Müteveffâ-yý mûmâileyhin emvâl ve eþyâsý cânib-i
mîrîden zabt olunmaðla muktezâsý i‘lâm olunmak bâbýnda sâdýr olan fermân-ý âlîleri
mûcebince derkenâra havâle olundukda hilâf-ý rýzâ-yý âlî hareketine mebnî cezâsý
tertîb olunan Van muhafýz-ý sâbýk Emin Paþa ve ammisi Abdullah Efendi'nin kâfe-i
muhallefât ve nükûd ve mücevherât ve hubûbât ve hayvanât ve emlâk-ý vesâiresi
ma‘rifet-i þer‘ ve mübâþir ma‘rifetiyle cânib-i mîrîyçün zabt ve tahrîr ve defteri
Dersaâdet'e takdîm olunmak bâbýnda iki yüz on dokuz senesi evâhir-i Zilkadesi'nde
Van muhâfýzýna ve kadýsýna ve mübâþirine hitâben emr-i þerîf verilmiþ olduðu
Baþmuhâsebe'den derkenâr olunmuþdur. Verilen emr-i âlînin kaydý bâlâsýna þerh veril diði vechile mahallinden gönderildiði muharrer olan eþya pey-mâl idüði iþ‘ârýyla
Rusyalý kabûl etmeyip bu madde üç dört bin kese akçelik madde idüði ve Rusya
Devleti bu kadar külliyetli akçeden vazgeçmek ihtimâli olmayýp madde-i merkûme
ehemm-i mehâmdan idüði ve ba‘d-ezîn avk ve te’hîri tecvîz buyrulmayarak gerek
gümrükçü zabtýndaki yakut ve gerek maktûlün eþyâ-yý metrûkesinde elbette mevcud
olmak lâzým gelen diðer yakut ile elmaslý çiçek her ne vechile ve ne tarîkle olur ise
olsun zâhire ihrâc ve bu tarafa irsâl ve teslîm olunmasý kati‘-i istidâ olunduðu elçi-yi
mûmâileyhin arîzasý mefhûmundan ve maktûl-i merkûm Emin Paþa'nýn muhallefâtý
cânib-i mîrîden zabt olunmuþ olduðu muhallefât derkenârýndan müstebân olup bu
sûret de mukaddem Dîvân-ý Hümâyûn'dan verilen emr-i âlî ve kaydý bâlâsýnda
muharrer i‘lâm mazmûnu ve muhallefat derkenârý tafsîl ve elçi-yi mûmâileyhin bu
defaki inhâsý iktizâsýna göre derc olunarak husûs-ý mezbûrun Van muhâfýzý hazretleri
ve muhallefât mübâþiri ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i þer‘ ile etrâfýyla tashîh ve tahkîk ve
beher-hâl zâhire ihrâcý ve iddiâ olunan þeylerden çýkanlar tevkîf olunmayýp
memhûren irsâl ve keyfiyet etrâfýyla iþ‘âr olunmak için isti‘lâmý hâvî emr-i þerîf ýsdârý
muktezâ-yý maslahat göründüðü ma‘lûm-ý devletleri buyruldukda vech-i muharrer
üzere emr-i þerîf ýsdârý husûsunda ve âhar gûna ne vechile irâde-i seniyyeleri buyrulur ise ol bâbda ve her halde emr u fermân devletli saâdetli Sultaným hazretlerinindir.
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Ýzzetlü defterdâr efendi
Müteveffâ-yý mûmâileyhin emvâl ve eþyâsý cânib-i
mîrîden zabt olunmaðla iþbu takrîre ve derkenâra
nazaran iktizâsýný i‘lâm eyleyesin deyu buyruldu.
Fî 13 Z. [1]219
Sene-i sâbýka evâil-i Þevvalinde sâdýr olan fermân-ý âlîde tafsîlen beyân olunduðu vech üzere Rusya reâyâsýndan olup Nahçývan'da vâki‘ Ermeni Kilisesi'nin baþpapasý olan Ýstepan Garinof nâm rahib Rusya imparatoriçe-i müteveffiyesine îsâl
olunmak üzere yed-i emânetine teslîm olunan zî-kýymet bir kýt‘a elmaslý çiçek ve iki
aded yakut yüzükleri hâmil olarak bin iki yüz on beþ senesinde Hind'den Rusya
diyârýna avdet eder iken Van þehrinden mürûrunda Van Beylerbeyi-i sâbýk Mehmed
Emin Paþa mücevherât-ý merkûmeyi ahz ve habs eylediði Rusya elçisi sâbýk tarafýndan lede'l-inhâ ve'l-istidâ mücevherât-ý merkûme tayîn olunan mübâþir ile Asitâne'ye
irsâl olunmak bâbýnda bin iki yüz on altý senesinde verilen bir kýt‘a emr-i âlînin adem-i
icrâsý hasebiyle inhâ ve istidâ-yý senâverleri üzere bâlâda mezkûr fermân-ý münîf dahi
on dört aydan beri sâdýr olup infâzý haberine dâîleri muntazýr iken merkûm paþanýn
katl ve idâmý haberi bu defa mesmû‘ olmuþdur.
Mehmed Emin Paþa mücevherât-ý merkûmeyi serkeþliði hengâmýnda deðil Van
Muhâfýzlýðý esnâsýnda ahz ü selb etmiþ olmaðla ol esnâda bundan nez‘ ve istihlâs
olunmamasý Devlet-i Aliyye'nin rehâvetinden ve mukaddemâ sâdýr emr-i âlî ile giden
mübâþirin edâ-yý hizmetinde kusûrundan neþet eylediði be-dîdâr ve mübâþir-i
merkûm zî-kýymet mücevherât tahsîline memûr iken mukâbilinde yüz kuruþa resîde
olmaz bazý tâcir eþyâ kabûl birle Asitâne'ye getirmek ve bari gümrükçünün zabtýnda
olan yakutu istirdâdýna kâdir olmamak ne mertebe garib idüðinden kat‘-ý nazar
Rusya Devleti husûs-ý mezbûrda bu âna dek her ne kadar izhâr-ý sabr ve te’enni etmiþ
ise üç dört bin kese akçeye bâlið maddeden hiçbir vakitde vazgeçmek bir türlü ihtimali olmadýðýna binâen madde-i merkûme ehemm-i mehâmdan addolunmak iktizâ
eylediði mülâhaza buyruldukda ba‘dezîn dahi avk ve te’hîr tecvîz buyrulmayýp gerek
gümrükcünün zabtýndaki yakut ve gerek paþa-yý maktûlün eþya-yý metrûkesinde
elbetde mevcûd olmak lâzým gelen diðer yakut ile elmaslý çiçek her ne vechile ve ne
tarîk ile olur ise olsun zâhire ihrac ve bu tarafa irsâl ve teslîm olunmasýna esbâb-ý
kaviyye mebzûl buyrulmasýný Rusya elçisi dâîleri istidâ eder.
[25 Nisan 1805]
Mühür
Rusya Elçisi
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25
OSMANLI ORDUSU ÞARK
SERASKERÝ RAUF PAÞA TARAFINDAN NAHÇIVAN
KÖYLERÝNDE BAZI ÝDAMLARIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ

Hüsrev Paþa kullarýnýn Þark Seraskeri
Rauf Paþa bendelerine meb‘ûs þukkasýdýr
Devletli, inâyetli, âtýfetli, re’fetli, veliyyü'n-ni‘am vefîyyü'l-cûd ve'l-kerem
efendim Sultaným hazretleri
Birkaç gün akdemce Nahçývan kurâlarýnda bazý Ýranlý ve Ekrâd haber alýndýðýndan hayta binbaþýmýz Ahmed Bey kullarý birkaç yüz süvariyle irsâl olunmuþ idi. Savb-ý
mezbûra vusûllerinde bir Ýranlý ile bir nefer Zilanlý Ekrâdý olup onlarý ahz ve idam ve
ser-i maktu‘larýný alýp tarafýmýza gelmeleriyle Ýranlý merkûm Hasan Han tarafýndan
ve Kürd Zilanlý Hüseyin Aða tarafýndan mu‘temedleri olmaðla Nahçývan kurâlarýna
bazý tenbihâta memur eðlemiþ olduklarýný ahali haber vermiþdir. Efendimin ikbâl-i
kaviyyeleri berekâtý ol vechile ahz ve idamlarý müyesser olmaðla bu defa ser-i maktû‘-ý
menhûseleri tatarým kullarýyla takdim-i hâk-i pây-i âlîleri kýlýndýðý arz-ý ubûdiyetim
olmuþdur. Ýnþâallâhü Te‘âlâ kurb-ý ilm-i rahîmâneleri buyruldukda bâki emr u fermân
be-hazret-i celîlü'þ-þânýndýr.
Fî 6 S. [1]238 / [23 Ekim 1822]

Mühür
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RUSYA ÝLE ÝRAN ARASINDA
YAPILAN SAVAÞLARIN VE SULHÜN
NETÝCESÝNDE REVAN VE NAHÇIVAN TOPRAKLARININ
RUSYA'YA BIRAKILMASININ MÜZAKERE EDÝLMESÝ
Manzûrum olmuþdur,
Rusyalý Ýranlý'yý hemen bitirme derecesine varmýþ oluyor.
Bu cihetle ol tarafda dahi kuvvet-i cedîde hâsýl etmiþ ise
de inþâallâh onun da min-tarafi'llâh zevâli karîbdir.
Erzurum Valisi Galib Paþa kullarýnýn kâ’imesidir. Ýranlý ile Rusyalý'ya dair bazý
havâdis ve vukû‘âtý mutazammýn olmaðla manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý Mülûkâneleri
buyurulmak için arz u takdim kýlýndýðý rehîn-i ilm-i âlîleri buyruldukda, emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Devletli, inâyetli, atûfetli, re’fetli, mürüvvetli, veliyyü'n-ni‘am, kerîmü'þ-þiyem
efendim Sultaným hazretleri,
Ýranlý'nýn Rusya ile muharebesinde günden güne gerileyip Serdarâbâd
Kal‘asý'ný Moskovlu'nun zabtý ve keyfiyât-ý saire mukaddemce hâk-i pây-ý âlîlerine
inhâ olunmuþ idi. Revan Serdârý Hüseyin Han taþrada olarak Makü tarafýna gidip
karýndaþý Hasan Han Serdarâbâd'dan firârýnda Revan Kal‘asý'na gitmiþ olmaðla Rusya
Cenerali Paskovic [Paskyeviç] dahi kal‘a-i mezbûreyi aldýkdan sonra Revan Kal‘asý
üzerine gidip biraz tazyik ve gûyâ bir cânibini topla hedm birle bunun gibi Ýranlý'nýn
âhar tarafda iþe yarar kal‘asý olmayarak müstahkem ve metîn iken derûnunda olan
serbâz vesâiri ma‘rifetiyle Moskovlu'ya teslim olunmuþ olmaðýn pîþgâh-ý veliyyü'nni‘amîlerine inbâ zýmnýnda çend rûz mukaddem Necîb Efendi bendeleri tarafýna
iþaret kýlýnmýþ olmaðýn ceneral-i mersûm kal‘a-i merkûmeye bâ‘de'd-duhûl içinde
olan birkaç haný tutup mezbûr Hasan Han alâ-kavlin penbe anbarýna saklanmýþ ve
alâ-hikâyetin bir câmi‘e sýðýnmýþ olarak ceneral-i mesfûr taharrîyle âný dahi bulup
habs ve bâ‘dehû krala göndermek sözüyle zikr olunan hanlarla ma‘an Tiflis'e göndermiþ ve serdâr-ý merkûm dahi Makü'de olan akçesini kaldýrmak için ol tarafa vardýkda
Makü haný girift ve mukayyeden ceneral-i mersûma irsâlini Kars Muhafýzý saâdetli
Osman Paþa hazretleri bendeleri istihbâr ve iþ‘âr etmiþ ise de mukaddem Erzurum'da
olup birkaç aydan beri etrafda geþt ü güzâr eden kâr-güzâr-ý Ýran Aða Hasan'ýn bu
defa bazý maslahatý zýmnýnda Bayezid'den Erzurum'a gelen karýndaþý Abdülkerim'in
nakline göre ceneral-i mersûm Revan'ý bâ‘de'z-zabt serdâr ve biraderi mezkûrânýn
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evvelce kendüye muharrer bazý kâðýdlarýný þahzâde-i Ýran'a gönderip tarafeynden
bunlar idam olunmadýkca rahat olmayacaðýný beyân etmiþ ve þahzâde-i mûmâileyh
dahi serdâr-ý merkûmu ahz u habs eylemiþ olduðundan gayri Ýran þâhýnýn bir müddetden beri sayt ü sadâsý olmayýp Tahran'a avdeti söylenmekde ise de Bakü tarafýndan Tahran üzerine dahi bir takým Rusya askeri gitdiði havâdisi derkâr olduðundan
öyle ise þâh-ý müþârunileyh Tahran'ý dahi aþmýþ ve ceneral-i mersûm Revan ahalisini
te’lif ve alâ-naklin Tebriz ve Hoy ahalisiyle dahi haberleþip ve ittibâ‘a söz alýp kendisi
Revan'da beþ bin saltatla yeðenini tevkîf birle askerini istishâb ve Tebriz'e doðru
zehâbýnda Tebriz'de olan Ýngiltere maslahatgüzârý karþý gelip Nehr-i Aras'dan kat‘-ý
hudûdla sulh teklif edicek ceneral-i mersûm red ile cevab verip Tebriz'e varmaða
me’mûrum anda þöyleþiriz demiþ ve þehzâde-i mûmâileyh askeriyle Hoy tarafýnda
iken gûyâ muharebe þâyi‘asýyla kalkýp ve Hoy müdürü olan oðlunu ve vücûhunu
dahi alýp aþaðý gitmiþ olmak hasebiyle mukâvemete iktidarlarý kalmadýðýndan ceneral-i mersûmun ol tarafa hareketini iþidince Tebriz'de olan iyâl ü evladýný kaldýrmak
için azîmeti anlaþýlmýþ ve mezkûr Abdülkerim'in kuluna nazaran þahzâde-i mûmâileyh Nahçývan'a sekiz saât bir mahalde olup ve ceneral-i mersûm dahi Abbasâbâd'a
varýp maslahatgüzâr-ý mesfûr vesâtatýyla musâlaha söyleþilmekde ve gûyâ nehr-i
mezbûrdan kat‘-ý hududda tarafeyn razý olup Rusyalý tazmin-i masârýf-ý seferiyye
zýmnýnda dört yüz bin tümen istemiþ ve beri tarafdan dahi yüz elli bin tümen verilecek olmuþ olarak güft ü gûda olduklarý görünmüþ olmaðla henüz sýhhati ne vechile
olduðu nâ- malûm ise de þimdiki halde Rusyalý istediðini alýr sözünü dahi merkum
îrâd eylediðinden eðer zikr olunan Nehr-i Aras'dan kat‘-ý hudûd ederler ise
Moskovlu'nun menkûl olan maksûdu hâsýl olarak Serdarâbâd ve Revan ve Nahçývan
ve Abbasâbâd Kal‘alarý Rusyalý'da kalarak Daðýstan semtine fî mâ-ba‘d Ýranlý
ta‘arruzundan dahi berî olacaðý ve Tebriz ve Hoy Ýranlý yedinde kalýp Devlet-i Aliyye
ile Ýran hududu fakat Hoy cânibi kalacaðý nümâyân olmak mülâbesesiyle netîce-i hâl
taharrîsine sa‘y-ý bî-hemâl kýlýnmakda olduðundan bundan böyle dahi ne vechile
tahkik olunur ise inhâya mübaderet kýlýnacaðý serdâr ve karýndaþý merkûmân hakkýnda Rusyalý'nýn sâlifü'l-beyân muâmelâtý mukaddem mahkî olan ittihâdlarý akvâline
münâfi gibi görünür ise de hâlâ i‘tikâd-ý acizânem þimdilik muvâza‘a olmasýna mahmûl ve ceneral-i mersûmun Hasan Han kâðýdlarýný irsâli ve serdârý idâm teklifi dahi
meçhûl olup zira Serdarâbâd ve hususan Revan Kal‘asý'nýn az vakitde bu vechile
müte‘âkýben zabtý zann-ý âcizânemi te’yid etmekde olmaðla her ne ise bir müddet
sonra ta‘ayyün edeceði beyaný vesile-i arz-ý ihtisâsým olmuþdur. Ýnþâ’allâhü Te‘âlâ
ledâ-eþrefi'l-vusûl ol bâbda emr u fermân devletli, inâyetli, âtûfetli, re’fetli, mürüvvetli
veliyyü'n-ni‘am kerîmü'þ-þiyem efendim Sultaným hazretlerinindir.
Fî 23 R. [12]43 / [13 Kasým 1827]
Mühür
Galib
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RUS ÝRAN BARIÞ
GÖRÜÞMELERÝNDE MAKÜ VE NAHÇIVAN
HANLIKLARINDAN ALINAN BÝLGÝLERE DAÝR

Kerîmâ rahîmâ bende-perverâ efendim
Ýran ile Rusya havâdisinden suale inâyet buyrulur ise Mahmud bendelerinden
üç gün sonra Makü Haný Ali Han'ýn bir âdemi mahfîce tarafýmýza gelip ki Nahçývan
Haný'nýn bir âdemi Ali Han'ýn indine gelmiþdi. Anýn takdirine binâen Paskeviç ile
þehzâdenin musâlahasý bina tutmayýp Paskeviç Duhlefan'dan kalkýp Tebriz'e gelir
iken Saken nâm general ile dört bin âdem ve on iki aded top Meyane nâm mahalle
irsâl etmiþdi ve andan akdem Þah müsâlaha için Zengan'a irsâl etdiði akçeden
Horasan Þehzâdesi Hasan Eli Mirza gelip meblað-ý mezkûrdan üç küsûr akçe ahz
edüp kendi askerine taksim etmiþ ba‘dehu bir mikdar asâkir ile gelip mersûmlarýn
asâkirin basup perakende edip on iki topu dahi zabtetmiþler ve ba‘d-ezîn dahi bir
havâdis zuhûr eder ise hâk-i pây-ý hâcet-revâya tahrîr olunur. Bâki emr [ve] fermân
ve lütf [u] ihsân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 23 B. [1]243 / [9 Þubat 1828]

Mühür
[Mehmed]
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RUSYA'NIN ÝÞGAL ETMÝÞ OLDUÐU
REVAN VE NAHÇIVAN'A KARÞILIK ÝRAN'A
BÝR TAKIM TOPRAKLARI BIRAKMAYI VAADETTÝÐÝ HAKKINDA

Ma‘rûz-ý bende-i kemineleridir ki,
Ýran mukâlemesi murahhasý atûfetli Enverî Efendi hazretlerinin bazý tahkikât-ý
vâký‘a ve sahihalarýna nazaran Rusya Devleti mukaddemâ Ýran memâlikinden olub
mu‘ahharan zabt u tasarrufuna girmiþ olduðu Revan ve Nahçývan'a bedel olarak
hýtta-i þarkiye ve Irakiyye'den biraz mahallin Ýranlý'ya terk etdirilmesini va‘d etmiþ ve
bunu musaddak ve mü’eyyed olmak üzere Tahran'da bulunan Rusya Sefîri Kont
Adam Kuya haþmetli Rusya Ýmparatoru cenablarýnýn mütâlaasý olarak Nehr-i Fýrat'ýn
Þattu'l-Arab'a munsab olduðu Kurna nâm mahallin karþýsýndan bed’ ile Bahr-ý Muhît'e
varýnca Nehr-i Þatt'ýn öte yakasýnda yani Ýran memâliki tarafýnda bulunan
Muhammere vesâir mahaller ve nehr-i mezkûrun bahr-ý mezbûra mülhak olub derûnunda sefâyin geþt ü güzâr eden iki dâne cesîm boðazlarýnýn birisi külliyen ve diðerlerinin bir tarafý ve bu boðazlarýn intihâsýnda kâin adalar Ýran Devleti'nin yedinde
kalmak üzere tahdîd olunmasý Sadr-ý Devlet-i Ýran Mirza Akasi'ye ifâde etmiþ ise de
mûmâileyh bu sûrete bile izhâr-ý muvâfakat ve rýzâ etmemiþ ve ma‘lûm-ý âlileri
buyrulduðu vechile bundan iki sene mukaddem mâ‘ru'z-zikr Muhammere benderiyle münaza‘un-fîh olan mahallerin muâyenesi için tayîn olunan Mühendis Esad
Efendi'nin terkîm ve tersîm eylediði haritadan anlaþýldýðýna göre mahall-i merkûme
ve hususiyle boðazlar Baðdad Eyaleti ve mülhakâtýnýn hasbe'l-mevki‘ kilidi
mesâbesinde bulunarak maazallâhu Te‘âlâ elden çýkmak lâzým gelse eyâlet-i
merkûme ve mülhakâtý bütün bütün Ýranlý'ya gitmiþ demek olacaðýndan ve bunun
neticesi Ýranlu'ya dahi muzýrr ise de Hindistan tarafýndan dolayý bilâhare
Ýngilterelü'ye bile dokunacaðý derkâr olarak fakat Devlet-i Aliyye'ye olan mazarrâtý
âcil bulunduðundan müteyakkýzâne ve mutabassýrâne hareketin lüzumu ferâyiz-i
hâliyeden görünmüþ olduðuna ve sâlifü'z-zikr Muhammere bendi ve civarýnda kâin
mahallere Zehavi Sancaðý Devlet-i Aliyye'nin mülk-i sahîh ve mevrûsu olduðu bu
defa murahhas-ý müþârunileyhin mahallerinden celb edüb suretlerini gönderdiði
evrâk-ý mu‘tebere ve senedât-ý mevsûka iktizâsýnca dahi sâbit olup iþtibâhdan berî
bulunduðu misillü Erzurum'da bulunan Ýngiltere me’mûrlarý dahi bu tasavvurât-ý
muzýrranýn zannolunduðuna göre netîce-i vahîmesini mütâlaa birle senedât-ý
merkûmeden bazýlarýnýn sûretlerini murahhas-ý müþârunileyhden almýþ olduklarýna
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binâen keyfiyetin Ýngiltere kabinetosunda der-miyân ve müzâkere olunacaðý me’mûl
ve þu sýrada bedîhiyyü's-sübût olan hukûk-ý Saltanat-ý Seniyye'yi zât-ý âlilerinin dahi
oraca müteyakkýz ve mutabassýr bulunarak isbâta himmet eylemeleri iktizâ-yý hâl ve
maslahatdan olacaðý rütbe-i cezm-i mevsûl olmakdan nâþi Erzurum'a celb olunan
bazý ashâb-ý ma‘lûmâtýn kaleme aldýrýlan takrîrleri sureti li-ecli'l-mütâlaa savb-ý atûfîlerine gönderilmiþ ve bu tarafda iktizâsý vechile Ýngiltere Sefâreti'ne ifâde-i
mahremâne icrâsý musammem bulunmuþ olmaðla zât-ý maslahat hakkýnda hâlen ve
istikbâlen bedîhi ve aþikâr olan mazarrat-ý adîde ve suver-i mersûmeyi nâil ve mülahaza ve keyfiyeti icâbýna göre Lord Ebleyen cenâblarýna dahi hakimâne ve
mahremâne ifade birle her halde muteyakkýzâne ve reviyyetmendâne harekete himmet ve ibrâz-ý âsâr-ý reviyyetle isbât-ý müdde‘âyý musadakat ve dirâyete sarf-ý mâhasal-ý liyakat ve hamiyyet buyurulmasý melhûz ve mütevakký‘ idüði beyânýyla
þukka-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 2 Þ. [12]59 / [28 Aðustos 1843]

Mühür
Mehmed Rýfat
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29
REVAN VE NAHÇIVAN TARAFLARINDA RUSLARIN KARANTÝNA
ÝNÞASI ÝÇÝN SOÐANLI DAÐI ORMANLARINDAN AÐAÇ
KESÝLMESÝNE ÝZÝN VERÝLMEDÝÐÝNE DAÝR

Devletli efendim hazretleri
Rusya Devleti'nin Erzurum'da mukîm konsolosu tarafýndan takdîm kýlýnan bir
kýt‘a takrîr meâlinden Revan ve Nahçývan taraflarýnda karantinahâneler bina olunmak üzre devlet-i müþârunileyhâ tebe‘asýndan Nahçývanlý Selsan oðlu Mehmed Naki
nâm kimesne ile kontrato olarak mezbûr karantinahânelere lüzûmu olan üç bin beþ
yüz aded aðacýn iþtirâsý lâzimeden ise de devlet-i müþârunileyhâ ülkâsýnda bulunmadýðýndan ve bu aralýk Erzurum Eyaleti dâhilinde kâin Kars ve civârýnda bulunan
ormanlardan kereste kat‘ý men‘ olunduðu istihbâr kýlýndýðýndan mukaddemâ bazý
levâzýmât için verildiði misüllü bu kerre dahi ol mikdâr kerestenin Kars tarafýndan
kat‘ ve mübâyaa olunarak devlet-i müþârunileyhâ ülkâsýna nakline mümânaat olunmamak üzre Erzurum ve Kars ve Çýldýr ve Bayezid sancaklarý miyânýnda bulunan
Soðanlý Daðý ve sâir ormanlardan þimdiye kadar nizâmý vechile kereste ve hatab kat‘
olunmadýðýndan devlet-i müþârunileyhâ me’mûrlarý ahali-i kurâyý bi'l-ýtmâ‘ lâyenkatý‘u kereste ve hatab kat‘ýyla mezkûr ormanlar adeta itlâf ve intihâ olmak derecesine varmýþ ve daha birkaç sene bu hâl ile kereste ve hatab kat‘ olunduðu takdirde
bütün bütün tükenerek halbuki bu havaliden mezkûr ormanlardan baþka meþelik
olmayýp havali-i mezburenin iþtidâd ve imtidâd-ý þitasý cihetiyle ahali ve fukaranýn
a‘zam-ý havâyic-i zaruriyeleri olan kereste ve hatab için eþedd-i zarûret ve ihtiyaca
dûçâr ve yeniden aðaç yetiþdirilmesi on beþ yirmi seneye muhtac olacaðý cihetle
geçen sene vâki‘ olan arz ve iþ‘âr-ý çâkerânem üzerine ahalinin havâyic-i zaruriyelerine senevî ne mikdar aðaç kat‘ý lazým gelir ise münasib olan aðaçlara evvelce me’mûrlarý ma‘rifetiyle damgalar urularak ba‘dehu kesdirilmiþ ve iþbu hatab ve kereste
kesilmek hususu öteden beri temettu‘ ve ta‘ayyüþü aðaç kat‘ýna mutavakkýf olan dað
karyeleri ahalisine hasr ve tahsis kýlýnmasý hususâtýný ve tenbihât-ý saireyi þâmil þerefsâdýr olan emr-i âlî mantûk-ý münifi üzre korucular ve orman nâzýrý ta‘yîn kýlýnmýþ ise
de henüz damgalar vürûd etmediðinden fakat korucular ma‘rifetiyle mezkûr ormanlar muhâfaza olunmakda ve lüzûmundan ziyâde aðaç kat‘ýna cevaz gösterilmemekde
olduðuna ve devlet-i müþârunileyh ülkâsýnda müceddeden orman yetiþdirilmiþ
olduðu halde andan kereste kat‘ olunmayýp bu havaliden mutâlebe olunmasý zikr
olunan ormanlarýn bütün bütün itlâfýna bâdî olacaðýna mebnî keyfiyet hâk-i pây-ý âlî-i
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âsafânelerinden istizânýna ta‘likan mukaddemce þeref-sâdýr olan emr-i âlîde ahalîye
lüzûmundan ziyâde aðaç kat‘ etdirilmek memnû‘ olduðu beyânýyla cevâb-ý lâzime
i‘tâ olunmuþ ise de keyfiyetin sefârethane tarafýna iþ‘âr olunacaðý bi'l-beyân takrir-i
mezkûrun tahrîren cevâbýný konsolos-ý mûmâileyh mütâlebe eylemesiyle tahrîren
dahi ityân olunmuþ ve bunlarýn kontorato olunmuþ ser-riþtesiyle sefârethâne tarafýndan taraf-ý eþref-i âlîlerine istidâdan hâlî olmayacaklarý karâin-i hâliye ile müstedlel ise
de kontorato maddesi Devlet-i Aliyye tebe‘a ve tüccârýyla olmayýp kendü beyânlarýnda olduðu takrîr-i mezkûrda musarrah ve öte tarafa ol vechile aðaç ve kereste i‘tâsý
takdirinde mezkûr ormanlar birkaç seneye kadar bütün bütün tükenerek nizâm-ý
mezkûra halel îrâs eyleyeceði bedîhî ve müberhen olduðundan sefârethâne tarafýndan ol vechile istidâ vukû‘unda tebligât-ý lâzime ve cevâb-ý müskitenin i‘tâsý husûsuna müsâ‘ade-i me‘âli-umde-i Nezâret-penâhîleri derkâr buyrulmak ihtârýyla
takdim-i arîza-i çâkerîye ibtidâr ve zikrolunan takrîr dahi aynen takdîm ve tisyâr
olunmuþ olmaðla ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 27 L. [12]65 / [15 Eylül 1849]

Vali-i Eyalet-i
Erzurum
Mehmed Hamdi

125

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:16

Page 126

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

A. MKT. MHM, 224/69
126

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:16

Page 127

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

30
OSMANLI DEVLETÝ'NE SIÐINAN NAHÇIVANLI ÞÝRÝN BEY'E
RÝKAB KAPICIBAÞILIÐI RÜTBESÝ VERÝLEREK
YANINDAKÝLERE MAAÞ TAHSÝS EDÝLMESÝ

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Nahçývan ahalisinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâletle Van'a
gelmiþ olan Þirin Bey ile otuz altý nefer tevâbi‘ ve rüfekâsýna bi't-tahsîs yetmiþ bir senesi Teþrîn-i Sânîsi gâyetine deðin verilmiþ olan maaþ ve tayînât ve harçlýklarýn icrâsý
mahsûbuyla sene-i merkûme Kânûn-ý evvel'i ibtidâsýndan itibâren mîr-i mûmâileyhe
þehriye iki bin guruþ maaþ ve hazarî bir kaymakam tayîni ve yanýnda bulunan
mârü'z-zikr tevâbi‘ ve rüfekâsýnýn dahi asâkir-i muvazzafa gibi beherine yüzer guruþ
maaþ ve yevmiye üçer yüz dirhem nân ve birer yem-i þa‘ir ve saman tahsîsi ve itâsý ve
mîr-i mûmâileyhimânýn Revan'dan celbine taahhüd olunduðu neferât vürûd etdikçe
yoklamalarý bi'l-icrâ bölük teþkîli husûslarýna devletli Selim Paþa hazretleri tarafýndan
vukû‘ bulan iþ‘âr üzerine bi'l-istizân emr ü fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Padiþahî
müte‘allik ve þeref-sudûr buyrulmuþ ve keyfiyet devletli Serasker Paþa hazretlerine
bildirilip müþârunileyh Selim Paþa hazretlerinden iki kýt‘a tahrîrât ve irâdesinin sûretleri dahi merbûten taraf-ý devletlerine gönderilmiþ olmaðla ber-mûceb-i irade-i
seniyye ve ber-mantûk-ý tahrîrât Hazinece dahi tesviye-i muktezâlarýna himmet
buyrula deyü.

Serasker Paþa Hazretleri'ne
[Nahçývan ahalîsinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâletle Van'a
gelmiþ olan Þirin Bey ile] tevâbi‘ ve rüfekâsýnýn tesviye-i maaþlarýyla sûret-i istihdâmlarý hakkýnda istizâný þâmil tezkire-i âcizi hâmiþine muharrer irâde-i seniyye-i hazret-i
cihan-bânî manzûr-ý âlîleri buyrulmak üzre leffen irsâl kýlýnmýþ ve keyfiyet Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne dahi bildirilmiþ olmaðla savb-ý sâmî-i sipeh-dârîlerinden dahi
iktizâsýnýn icrâsýyla mezkûr tezkirenin iâde buyrulmasý bâbýnda emr ve irâde
Efendimindir.
Fî 29 Receb [12]72 / [5 Nisan 1856]
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Nahçývan ahalisinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet etmiþ
olan Þirin Bey ile otuz nefer tevâbi‘ ve rüfekâsýnýn sûret-i tavzîf ve istihdâmý ve mîr-i
mûmâileyh uhdesine Rikâb-ý Hümâyûn-ý Þahane Kapýcýbaþýlýðý rütbesi tevcîhiyle icrayý taltifi hakkýnda müte‘allik buyrulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehin-þâhî
mûcebince tastîr ve tesyîr kýlýnan nemîka-i çâkerînin vusûlüyle iktizâsý ne vechile icra
olunduðuna ve mîr-i mûmâileyh için lâzým gelen bir kýt‘a rüûs-ý hümâyûnun irsâline
ve bu bâbda bazý ifadeye dair Anadolu Ordu-yý Hümâyûnu müþiri devletli paþa
hazretlerinin tevârüd eden tahrîrâtý manzûr-ý sâmî-i âsafâneleri buyrulmak üzere leffen hâk-i pây-i âlî-i dâverîlerine takdim kýlýnmýþ olmaðla, ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 18 L. [12]72
Mehmed Rüþdî
[Serasker]

Atûfetli efendim hazretleri
Nahçývan ahalisinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet etmiþ
olan Þirin Bey uhdesine Rikâb-ý Hümâyûn-ý Þahane kapýcýbaþýlýðý rütbesi tevcîhiyle
icra-yý taltifi hakkýnda müte‘allik buyrulan irâde-i seniyye-i hazret-i þahane mûcebince gönderilen tahrîrâtýn vusûlüyle iktizâsý ne vechile icra olunduðuna ve mîr-i
mûmâileyh için lâzým gelen bir kýt‘a rüûs-ý hümâyûnun irsâline dair Anadolu Orduyý Hümâyûnu müþiri devletli paþa hazretlerinin tevârüd eden tahrîrâtý ol bâbda olan
tezkire-i behiyye-i sipeh-sâlârî ile beraber manzûr-ý âlî buyrulmak için takdim kýlýnmýþ olmaðla istenilen rüûs-ý hümâyûnun tastîr ve irsâli hakkýnda her ne vechile irâde-i
seniyye-i cenâb-ý cihân-dârî müte‘allik ve þeref-sudûr buyrulur ise ona göre hareket
olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 28 L. [12]72
M.
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan
tezkire ve tahrîrât manzûr-ý âlî-i hazret-i tâc-dârî buyrulmuþ ve istîzân-ý sâmî-i
Sadâret-penâhîleri vechile istenilen rüûs-ý hümâyûnun tastîr ve irsâli müte‘allik ve
þeref-sudûr buyrulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehriyârî muktezâ-yý münîfinden bulunmuþ ve mârü'l-beyân tezkire ve tahrîrât yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade
kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 L. [12]72 / [3 Temmuz 1856]
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Serasker Paþa Hazretleri'ne
Nahçývan ahalisinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet etmiþ
olan Þirin Bey uhdesine tevcîh buyrulan Rikâb-ý Hümâyûn-ý Þahane kapýcýbaþýlýðý için
icab eden rüûs-ý hümâyûnun tastîri hakkýnda olan tezkire-i aliyye-i sipeh-sâlârîlerinin
arz ve takdimini mutazammýn tezkire-i acizî hâmiþine muharrer irâde-i seniyye-i
hazret-i þahane manzûr-ý vâlâ-yý seraskerîleri buyrulmak üzere tanzim etdirilen rüûs-ý
hümâyûn ile beraber leffen irsâl kýlýnmýþ olmaðla iktizâsýnýn icrasýyla tezkire-i
mezkûrenin iâde buyrulmasý bâbýnda irâde efendimindir.
Fî 14 Za. [12]72 / [17 Temmuz 1856]

A. MKT. MHM, 86/70
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31
NAHÇIVANLI
ÞÝRÝN BEY'ÝN VAN'DAN
SÝVAS'A NAKLEDÝLEREK ÝSKAN EDÝLMESÝ

Serasker Paþa Hazretleri'ne
Nahçývan ahalisinden olup mukaddemce taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet
etmiþ olan Þirin Sultan'ýn Erzurum'a celbiyle Harput ve Sivas taraflarýnda iskâný husûsuna ve ol bâbda sâir bazý ifadeye dair Van ve Hakkari Valisi sâbýk devletli Ziya Paþa
hazretleri tarafýndan tevârüd eden tahrirât manzûr-ý sâmî-i seraskerîleri buyrulmak
üzere leffen irsâl kýlýnmaðla bu bâbda olan re’y-i sâmî-i sipehdârînin iþ‘ârý husûsunda
irâde efendimindir.
Fî 19 Za. [12]72 / [22 Temmuz 1856]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Nahçývan hanedanýndan olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet
ederek uhdesine kapýcýbaþýlýk rütbesi tevcîhiyle Van'da ikamet etmekde bulunan Þirin
Bey'in orada ikameti mahzurdan sâlim olamayacaðýndan familya ve tebaalarýyla
beraber Erzurum veya Sivas veyahud Harput'a celb ve ikamesi lüzumuna vesaireye
dair Anadolu Ordu-yý Hümâyûnu müþîri devletli paþa hazretlerinin vürûd eden
tahrîrâtý manzûr-ý âlî-i vekâlet-penâhîleri buyrulmak üzere leffen takdim kýlýnmaðla
sûret-i iþ‘âra nazaran bu bâbda her ne vechile emr u irâde-i aliyye-i Âsafâneleri
müte‘allik buyrulur ise icrâ-yý iktizâsý bâbýnda, emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 17 Z. [12]72
Mehmed Rüþdî
Serasker
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Atûfetli efendim hazretleri
Nahçývan hanedanýndan olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâletle
Van'da ikâmet etmekde olan Þirin Bey'in familya ve tebaasýyla beraber mahall-i âhara
lüzum-ý nakline dair Anadolu Ordu-yý Hümâyûnu müþiri devletli paþa hazretlerinin
tevârüd eden tahrîrâtý ol bâbda olan tezkire-i behiyye-i Seraskerî ile beraber manzûr-ý
âlî buyrulmak için arz ve takdim kýlýndý. Vâký‘a müþir-i müþârünileyhin inhâsý vechile
bunlarýn orada ikametleri mahzurdan sâlim olamayarak içerilere nakli muvâfýk-ý hâl
ve maslahat göründüðünden muhassas olan maaþý tayînâtý yine i‘tâ kýlýnmak üzere
mîr-i mûmâileyhin familya ve tebaasýyla beraber Sivas'a nakl ile oraya ikame olunmasý hususunun mîr-i müþârünileyhe bildirilmesi zýmnýnda serasker-i müþârünileyhe
havalesi hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þerefsünûh buyrulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm
olundu, efendim.
Fî 28 Z. [12]72
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Zîver-i dest-i tekrîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan
tahrîrât ve tezkire manzûr-ý meâlî-mevfûr-ý hazret-i mülûkâne buyrulmuþ istîzân-ý
âlî-i sadâret-penâhîleri vechile husus-ý mezkûrun müþir-i mûmâileyhe bildirilmesi
zýmnýnda serasker-i müþârünileyhe havalesi þeref-pîrây-ý sünûh ve sudûr buyrulan
emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehriyârî muktezâ-yý münîfinden olarak mârü'l-beyân
tahrîrât ve tezkire yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî gurre-i Muharrem sene [12]73 / [1 Eylül 1856]

Serasker Paþa Hazretleri'ne
Nahçývan hanedanýndan olup Van'da ikâmet etmekde bulunan Þirin Bey'in
familya ve tebaasýyla beraber mahall-i âhara lüzûm-ý nakline dair Anadolu Ordu-yý
Hümâyûnu Müþiri devletli Paþa hazretleri tarafýndan tevârüd eden tahrirât ile
beraber olan tezkire-i aliyye-i Seraskerîlerinin arz ve takdimini mutazammýn tezkire-i
senâverî hâmiþine muharrer irâde-i seniyye manzûr-ý sâmî-i sipehdârîleri buyrulmak
üzere leffen isbâl kýlýnmýþ ve maaþ ve ta‘yin keyfiyeti Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
bildirilmiþ olmaðla iktizâsýnýn icrasýyla tezkire-i mezkûrenin iâdesi bâbýnda irâde
efendimindir.
Fî 19 M. 1273 / [19 Eylül 1856]
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Devletli, atûfetli efendim hazretleri
Nahçývan hanedanýndan olup Van'da ikamet etmekde bulunan Þirin Bey'in
familya ve tebaasýyla beraber mahall-i âhara lüzûm-ý nakline dair Anadolu Ordu-yý
Hümâyûnu Müþiri devletli paþa hazretleri tarafýndan tevârüd eden tahrirât ile
beraber olan tezkire-i aliyye-i Seraskerîlerinin arz ve takdimini mutazammýn tezkire-i
acizî hâmiþine muharrer irâde-i seniyye manzûr-ý sâmî-i sipehdârîleri buyrulmak
üzere leffen isbâl kýlýnmýþ ve maaþ ve ta‘yin keyfiyeti dahi Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
bildirilmiþ olmaðla iktizâsýnýn icrasýyla tezkire-i mezkûrenin iâdesi bâbýnda irâde
efendimindir.
Fî 19 Muharrem sene [12]73
M.
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Me’âl-i emr u iþ‘âr-ý âlî-i vekâlet-penâhîleri ve irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
mantûk-ý münîfi ma‘lûm-ý bendegânem olmuþ ve iktizâsý icra olunarak zikrolunan
tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri yine leffen pîþgâh-ý me‘âlî-iktinâh-ý hidivîlerine iâde
kýlýnmýþ olmaðla, ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Muharrem sene [12]73 / [24 Eylül 1856]
Mehmed Rüþdî
Serasker

Tezkire-i Sâmiye
Nahçývan hânedânýndan olup taraf-ý eþref-i seniyyeye dehâletle Van'da ikâmet
etmekde olan Þirin Bey'in familya ve tebaasýyla beraber mahall-i âhara lüzûm-ý
nakline dair Anadolu Ordu-yý Hümâyûnu müþîri devletli paþa hazretlerinin tevârüd
eden bir kýt‘a tahrirâtý ol bâbda olan tezkire-i behiyye-i Seraskerî ile beraber manzur-ý âlî
buyrulmak için arz u takdim kýlýndý.
Vâký‘a müþîr-i müþârunileyhin inhâsý vechile bunlarýn orada ikâmetleri
mahzurdan sâlim olamayarak içerilere nakli muvâfýk-ý hâl ve maslahat göründüðünden muhassas olan maaþ ve tayinâtý yine i‘tâ kýlýnmak üzre mîr-i mûmâileyhin familya ve teba‘asýyla beraber Sivas'a nakliyle oraya ikâme olunmasý hususunun müþîr-i
mûmâileyhe bildirilmesi zýmnýnda serasker-i müþârunileyh hazretlerine havalesi
hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sünûh
buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyanýyla tezkire.
135

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:18

Page 136

OSMANLI

A. MKT. MHM, 92/11
136

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:18

Page 137

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

137

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:19

Page 138

OSMANLI

Ý. DH, 352/23218
138

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:19

Page 139

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

A. MKT. MHM, 97/24
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32
NAHÇIVAN
HANEDANI'NDAN ÞÝRÝN BEY VE
BERABERÝNDEKÝLERE YENÝDEN MAAÞ TAHSÝSÝ

Serasker Paþa Hazretleri'ne
Daðýstan mültecîlerinden on bir nefer efendiler ile neferât-ý muvazzafa usulüne
tevfîkan istihdâm olunan yetmiþ üç kiþinin ve Nahçývan hanedanýndan olup taraf-ý
Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet eden Þirin Bey refâkatinde bulunan otuz beþ neferin
tahsîsat-ý fevkalâdeden verilmekde olan tayinlerinin kat‘ýyla mukabilinde münasib
mikdar maaþlar tahsisi ve kendilerinin mevâki‘-i münasibeye iskânlarý hususuna dair
fî 14 S. [12]73 tarihiyle olan tezkire-i behiyye-i sipeh-sâlârîleriyle tahrîrât-ý melfûfe
Meclis-i Vâlâ'ya lede'l-i‘tâ iþbu Daðýstan mültecîleriyle mevâd-ý saireye dair Maliye
Nezâret-i Celîlesi tarafýndan takdim olunan takrîr ve lâyiha ol bâbda komisyondan
tanzim olunan mazbata ile icabâtýnýn bi'l-mütâlaa ifâdesi zýmnýnda geçende taraf-ý
devletlerine irsâl olunarak henüz bir gûne cevab-ý sâmîleri vürûd etmemiþ ve bu maddenin tesviye-i muktezâsý evrak-ý merkûmenin iâdesiyle ol bâbda olan re’y ve
mütâlaa-i sipehdârîlerinin bilinmesine mutavakkýf bulunmuþ olduðundan evrâk-ý
merkûmenin sür‘at-i iâdesiyle beraber icabâtýnýn dahi iþ‘ârý hususunun savb-ý âlilerine te’kîdi tezekkür kýlýnmýþ olmaðla iktizâsýnýn sür‘at-i icra ve iþ‘ârý bâbýnda irâde
efendimindir.
29 S. 1273 / [29 Ekim 1856]

Makam-ý âlî-i nezâret-penâhî'den irsâl buyrulan emirnâme-i sâmînin sûretidir.
Hassa Ordu-yý Hümâyûnu Müþîri devletli Selim Paþa hazretleri tarafýndan
vukû‘ bulan iþ‘âr üzerine Nahçývan ahalisinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý
Seniyye'ye dehâletle Van'a gelmiþ olan Þirin Bey ile otuz altý nefer tevâbi‘ ve rüfekâsýna yetmiþ bir senesi Teþrîn-i sânîsi gâyetine kadar verilmiþ olan maaþ ve ta‘yînât ve
harclýklarýn icrâ-yý mahsûbuyla sene-i merkûme Kânûn-ý evvel'inden itibâren mûmâileyh Þirin Bey'e þehriye iki bin guruþ maaþ ve hazarî bir kaymakam ta‘yîni ve
rüfekâsýnýn beherine dahi asâkir-i muvazzafa gibi yüzer guruþ maaþ ve yevmiye üçer
yüz dirhem nân-ý aziz ve birer yem þa‘ir ve saman tahsîs ve itâsý ve mîr-i mûmâileyhin Revan'dan celbini müteahhid olduðu neferât vürûd etdikce yoklamalarý bi'l-icrâ
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târih-i vürûdlarý gösterilerek bölük teþkîli husûsuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i
þâhâne müte‘allik buyrulmuþ ve neferât-ý merkûmeye dahi yüzer guruþ maaþ ve
yevmiye üçer yüz dirhem nân-ý aziz ile birer yem þa‘ir ve saman itâsý karar-gîr olmuþ
ise de bunlarýn ba‘demâ istihdâmý lâzým gelip gelmeyeceði ve kaç neferi vürûd
ederek bölük teþkîl olunduðu bâ-tahrîrât cenâb-ý Seraskerî-i Anadolu Ordu-yý
Hümâyunu müþîr devletli paþa hazretlerinden isti‘lâm olunmuþ olmaðla ber-mûceb-i
irâde-i seniyye mîr-i mûmâileyh ile tevâbi‘ ve rüfekâsýna bi't-tahsîs yetmiþ bir senesi
Teþrîn-i sânîsi nihâyetine kadar verilmiþ olan maaþ ve harclýklar ne mikdâr ise onun
ve sene-i merkûme Kânûn-ý evvel'inden itibâren mîr-i mûmâileyhe mezkûrü'l-mikdâr
maaþ ve ta‘yînâtýn ve tevâbi‘ ve rüfekâsýyla celb olunup bölük teþkîl olunan neferâtýn
tarih-i vürûdu gösterilerek beherine yüzer guruþ maaþ ve yevmiye üçer yüz dirhem
nân-ý aziz ve birer yem þa‘ir ve samanýn Anadolu Ordu-yý Hümâyûnu hazine ve
anbarýndan bâ-senedât-ý makbuza itâsýyla fevkalâde masraf defterlerine idhâli husûsuna himmet buyurmalarý siyâkýnda terkîm-i rakîme-i senâverîye ibtidâr kýlýndý,
efendim.
2 Ca. [12]72 / 10 Ocak 1856

Nahçývan ahalisinden Þirin Bey ve rüfekâsýnýn tahsis-i maaþlarýndan mukaddem yetmiþ bir senesi Teþrîn-i Sânisi nihayetine kadar vukû‘bulan makbûzatlarýyla
muahharan bâ-irâde-i seniyye maaþ ve ta‘yinâtlarýnýn tahsis buyrulmasý üzerine yetmiþ bir senesi Kânûn-ý Evvel'i ibtidâsýndan yetmiþ iki senesi Þubat'ý gâyesine kadar
müddetde maaþ ve bedel-i ta‘yinâtlarý olarak hazîne-i muvakkateden ve anbarlardan
aynen makbûzlarý olup mahsûb ve tesviye olunan ve ber-mûceb-i irâde-i seniyye
fevkalâde masârifât defterlerine idhâli lazým gelen mebâliðin mikdarý:
Maaþý
15 Mâh
80.000 guruþ

Bedel-i Ta‘yinât
15 Mâh
68.579 guruþ, 13 para

Meblâð-ý mezbûrun ayrýca fevkalâde masarifât defterlerine idhâli icâb etmekle þerh verildi.
Yetmiþ bir senesi Teþrîn-i Sâni nihâyetine kadar maaþ ve bedel-i ta‘yinâta mahsûben hazine ve anbarlardan i‘tâ olunan
Hazîneden:
Anbardan:

34.000 guruþ
02.700 guruþ, 2 P, 2 L
36.700, guruþ 2 P, 2 L
Yekûn: 185.279 guruþ, 3 para, 2 P, 2 L
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Minhâ el-makbûzât

Hazineden:
Anbarlardan:
Van'dan makbuzu olan:
Anbarlardan:

Maaþýna mahsûben:
Ta‘yinâtýna mahsûben:

guruþ

para

34.000
2.700
125.992,5
21.498
184.191

2
12
9
2

guruþ

para

74.450
51.542,5
12.599,5

12

P

L

2
2
2

2
2

Mizân
Ber-vech-i bâlâ ale'l-hesab makbûzâtýndan ayrýca
fevkalâde defterlerine idhal olunacak akçe ile
maaþ ve bedel-i ta‘yinâtlarý:
Ber-vech-i bâlâ makbuzâtý olan
Küsûr matlûbu görünen
Ordu-yý Hümâyûn Sandýðý'ndan ta‘vizân i‘tâ
olunan

guruþ

para

P

L

185.279,5
184.191
1.088,5
1.088,5
0.000,0

3
2
1
1
0

2
2
0

2
1
1
1
0

[14 Mart 1859]

Saâdetli efendim hazretleri
Nahçývan ahalisinden olup taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet ile muahharan vefat eden Þirin Bey'in terk eylediði yirmi beþden mütecâviz müte‘allekâtýna
maaþ tahsisi hakkýnda vukû‘ bulan inhâ üzerine istîzâný þâmil makâm-ý senâverîden
takdim olunan takrîr Meclis-i Vâlâ'da derdest-i mütâlaa iken bu bâbda taraf-ý hazret-i
Seraskerîye meb‘ûs tahrirât dahi bâ-tezkire takdim buyrulmuþ olduðundan
müte‘allikât-ý merkûmeye mukaddem verildiði beyan olunan yüzer guruþ maâþ ve
ta‘yinin Hazinece mukayyed olub olmadýðýnýn istiþ‘ârý bi't-tezekkür evrâk-ý merkûme
Meclis-i Vâlâ Riyâset-i Celîlesi cânibinden bâ-tezkire iâde ve tisyâr buyrulmuþ
olmasýyla keyfiyet-i kuyûdiyesi masârifât muhâsebesinden lede's-su’âl bu bâbda
mukaddemâ makâm-ý hulûsverîden savb-ý vâlâlarýna yazýlan tahrirâtýn cevabý vürûduna dair kayd bulunamamýþ olduðundan keyfiyetin sû-yý vâlâlarýndan istiþ‘ârý lazým
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geleceði bâ-müzekkire ifade kýlýnmýþ ve evrâk-ý mezbûre takýmýyla leffen gönderilmiþ
olmaðla bu bâbda olan ma‘lûmât-ý behiyyelerinin îzâhen iþ‘ârýyla evrâk-ý merkûmenin iâdesi mütevakkýf-ý himem-i behiyyeleridir, efendim.
Fî 24 Receb [12]75

Devletli efendim hazretleri
Sûret-i emr u irâde-i aliyye-i Âsafâneleri ve bu hususa dair evrâk-ý melfûfe
mezâyâsý bi'l-etrâf rehîn-i îkân-ý çâkerî olarak muhâsebe-i muvakkate kuyûduna
lede'l-mürâcaa müteveffâ-yý mûmâileyh otuz altý nefer tevâbi‘ ve rüfekâsýyla mukaddemâ zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet etmiþ olduðundan
yetmiþ bir senesi Teþrin-i Sânîsi gâyetine kadar bunlara verilmiþ olan maaþ ve ta‘yinât
ve harçlýklarýn baþkaca tesviyesi ve sene-i merkûme Kânûn-ý evveli'nden itibaren mîr-i
mûmâileyhe þehriye iki bin guruþ maaþ ve hâzýrî bir kaymakam tayini ve rüfekasýyla
mîr-i mûmâileyhin Revan'dan celbi müte‘ahhid olduðu neferât vürûd etdikce yoklamalarý bi'l-icrâ tarih-i vürûdlarý gösterilerek bölük teþkiliyle bunlarýn dahi beherine
yüzer guruþ maaþ ve yevmî üçer yüz dirhem nân-ý azîz ve birer yem þa‘ir ve saman
tahsisi ve i‘tâsýyla masârýfât-ý fevkalâde defterlerine idhâl ve imlâsý iktizâ-yý irâde-i
seniyyeden olduðu beyân-ý âlîsiyle icrâ-yý iktizâsý hususu fî 2 Ca. [12]72 tarihiyle
makam-ý âlî-i nezâret-penâhîlerinden taraf-ý çâkerâneme þeref-vârid olup sûret-i
müstensahasý leffen takdim kýlýnan emirnâmede irâde ve iþ‘âr buyrulmuþ ve mîr-i
mûmâileyh Revan'dan celbini müte‘ahhid olduðu neferât o aralýk þitâ hulûl eylemek
ve mu’ahharan dahi musâlaha vukû‘ bulmak cihetiyle gelememiþ ise de mîr-i mûmâileyh tevâbi‘ ve rüfekâ-yý sâiresiyle maiyyet-i Ordu-yý Hümayûn'da bulunarak
muhasebe-i muvakkate-i mezbûreden bi't-terkîm leffen takdim kýlýnan pusulada gösterildiði vechile tahsis buyrulan maaþlarýndan mukaddemâ ale'l-hesâb vechile makbuzlarý olan otuz altý bin yedi yüz guruþ ile mezkûr Kânûn-ý evvel'den yetmiþ iki senesi Þubatý gâyesine kadar müddetde kendisiyle rüfekânýn mevcuduna göre maaþ ve
ta‘yinât bahâlarý olan bir yük kýrk sekiz bin beþ yüz yetmiþ dokuz guruþ Ordu-yý
Hümayûn Hazînesi'nden tesviye kýlýnmýþ olup mu’ahharan bunlarýn Sivas'da
ikâmetiyle maaþlarýnýn oradan tesviyesi hususuna irâde-i seniyye-i þahâne müte‘allik
buyrularak mûcib-i âlîsi vechile Van'da bulunan familyasýný bi'l-istishâb Sivas'a
hareket ve azîmet etmek üzere iken mîr-i mûmâileyhin vefatý vukû‘ bulmuþ ve bunun
üzerine müteveffâ-yý mûmâileyhin familyasýyla ta‘allukâtý Sivas'a azîmet etmiþ iseler
de maaþ ve ta‘yînât olarak kendilerine bir þey verilemediðinden yine Erzincan'a
avdetl e orada ikâmet etmekde olduklarýna ve Ordu-yý Hümayûn müþiri devletli paþa
hazretlerinin tahrirâtý ve melfûf esami defterinde gösterildiði vechile mezkûr otuz
yedi neferden bazýlarý vefât edip bazýlarý dahi öteye beriye giderek þimdiki hâlde
müteveffâ-yý mûmâileyhin on nefer tevâbi‘iyle çoluk-çocuk altý nefer familyasý sefil

145

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:21

Page 146

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

ve periþan kalýp her halde lütf ve merhamet-i seniyyeye sezâvâr bulunmalarýna
binâen müteveffâ-yý mûmâileyhin münhal olan maaþ ve ta‘yînâtdan münâsib mikdarýnýn eytâmýna tahsisi ve sâlifü'z-zikr on nefer teba‘anýn dahi mukaddemki tahsisi
vechile maaþ ve bedel-i ta‘yînâtlarýnýn i‘tâsý mütevakkýf-ý emr ü irâde-i aliyye-i
Âsafâneleri bulunmuþ ve evrâk-ý melfûfesi dahi matviyyen iâde ve takdim kýlýnmýþ
olmaðla, ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 9 Þ. [12]75

Müteveffâ Þirin Bey refâkatiyle dehâlet eden neferâtýn mikdarý

Nahçývan Kazasý'nda Ergez Karyesi'nde
orta boylu kumral sakallý siyah gözlü
Þirin Bey
Sin: 45
Fevt sergerde-zâde

Nahçývan Kazasý'nda Ergez Karyesi'nde
uzun boylu ter býyýklý
Ýmam Kulu Bey bin Þirin
Sin: 20
Erzincan'da mevcud

Nefs-i Van'da Kuturcu Mahallesi'nde
orta boylu çâr-ebru ve
Es‘ad bin Hacý Cafer
Sin: 25
Erzurum'da mahbus olduðu

Karabaðý Kazasý'nda Maibey
Karyesi'nde orta boylu çâr-ebru ve ela
gözlü Hasan Efendi bin Osman
Sin: 25
Dersaâdet'de kâtib

Nahçývan Kazasý'ndan Ergez
Karyesi'nde orta boylu þâbb-ý emred
Yaðýz bin Sadýk Bey
Sin: 25
Nahçývan Kazasý'na gitmiþ ve gelmek
üzere bulunduðu

Kazâ-yý mezbûrda Vager Karyesi'nde
orta boylu kara býyýklý kara gözlü
Fethullah bin Allahverdi Sultan
Sin: 32
Van'da

Revan Kazasý'nda Mezire Karyesi'nde
orta boylu kara sakallý
Muharrem Bey bin Ali Ekber Han
Sin: 30

Revan Kazasý'nda Erbey Karyesi'nde
orta boylu kumral sakallý ela gözlü
Kâzým bin Þükrüverdi
Sin: 30

Dersaâdet'de

Erzurum'da
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Nahçývan Kazasý'nda Vager Karyesi'nde
orta boylu siyah gözlü kara býyýklý
Ali Takî bin Yahya
Fevt
Van'da

Nahçývan Kazasý'nda Ordubad
Karyesi'nde orta boylu kumral býyýklý ela
gözlü
Memi bin Rýza
Sin: 30
Erzurum'da

Nahçývan Kazasý'nda Ergez Karyesi'nde
orta boylu ela gözlü kumral sakallý
Þah Mehmed bin Ýmam Kulu
Sin: 35
Memleketine giderek fevt olduðu, fevt

Revan Kazasý'nda Gergeze Karyesi'nde
orta boylu çâr-ebru ve
Yaðýz bin Mehmed
Sin: 20
Erzincan'da

Revan Kazasý'nda Karabaðý Karyesi'nde
orta boylu çâr-ebru ve ve siyah gözlü
Mehmed bin Ali
Sin: 35
Baðdad cânibinde

Nahçývan Kazasý'nda Horhor Karyesi'
nde orta boylu kumral býyýklý ela gözlü
Memi bin Hasan Efendi
Sin: 25
Erzincan'da

Revan Kazasý'nda Erz Karyesi'nde
kýsa boylu þâbb-ý emred
Resul bin Mehmed
Sin: 17
Reft
Erzincan'da ise de Bayezid'e çýkmýþ
olduðu

Nahçývan Kazasý'nda Cihadiye
Karyesi'nde orta boylu çâr-ebru ve
Allahverdi bin Ali
Sin: 23
Baðdad cânibinde

Kaza-yý mezbûrda Kabaklý Karyesi'nde
orta boylu kara gözlü
Kerim bin Karacan
Sin: 40
Memleketi cânibine gitmiþ

Kaza-yý mezkûrda Ergez Karyesi'nde
orta boylu kumral sakallý siyah gözlü
Sadýk bin Hüseyin Bey
Sin: 40
Erzincan'da

Kaza-yý mezkûrda Ergez Karyesi'nde
orta boylu þâbb-ý emred
Cafer Bin Sadýk Bey
Sin: 22
Bu dahi

Kaza-yý mezbûrda Ergez Karyesi'nde
orta boylu þâbb-ý emred
Bayram Kulu bin Sadýk
Sin: 19
Bu dahi
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Kaza-yý mezburda Ergez Karyesi'nde
orta boylu siyah sakallý
Þirin Bey bin Abbas Kulu Bey
Sin: 30
Erzurum'da mahbus olduðu

Nahçývan Kazasý'nda Ergez Karyesi'nde
orta boylu þâbb-ý emred
Mehmed Kulu Bey bin Þirin Sultan Bey
Sin: 15
Fevt
Erzurum'da

Kaza-yý mezbûrda Akköprü Karyesi'nde
orta boylu siyah býyýklý
siyah gözlü
Seyid Memi bin Seyid Hasan
Sin: 35
Eleþkird'de Mehmed Bey'in yanýnda

Kaza-yý mezbûrda Karlý Karyesi'nde kýsa
boylu þâbb-ý emred
Allahverdi bin Seyid
Sin: 18
Muþ'da olduðu

Revan Kazasý'nda Zavhir
Karyesi'nde orta boylu siyah gözlü
Allahverdi bin Gül Ahmed
Sin: 35
Memleketi cânibinde olduðu

Revan Kazasý'nda Zenge Karyesi'nde
orta boylu siyah gözlü kara býyýklý
Kulu bin Hacý Musa
Sin: 25
Erzurum'da mahbus

Kaza-yý mezbûrda Derviþler Karyesi'nde
orta boylu kara gözlü
kýrmýzý sakallý
Allahverdi bin Hakverdi
Sin: 35
Eleþkird'de Mehmed Bey'in yanýnda
olduðu

Kaza-yý mezbûrda Derviþler Karyesi'nde
orta boylu kara gözlü çâr-ebru
Ferah bin Ziyâd Abdullah
Sin: 25
Bu dahi

Kaza-yý mezbûrda Vager Karyesi'nde
orta boylu ela gözlü sarý býyýklý
Küçük Bey bin Þahbazý Sultan
Sin: 30
Fevt
Van'da

Nahçývan Kazasý'nda Ergez Karyesi'nde
kumral sakallý
Ekber Bey bin Babacan
Sin: 35
Erzincan'da

Nahçývan Kazasý'nda Kabaklý
Karyesi'nde orta boylu çâr-ý ebru
Murad bin Mehmed Kerim
Sin: 22
Erzincan'da

Kaza-i mezkûrda Münkesir Karyesi'nde
orta boylu kumral sakallý
Abbas bin Aða Mehmed
Sin: 25
Bu dahi
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Nahçývan Kazasý'nda Horhor
Karyesi'nde orta boylu kumral býyýklý
Cafer bin Hasan Efendi
Sin: 25
Memleketi tarafýna gitmiþ olduðu

Karabaðý Kazasý'nda Maibey Karyesi'nde
orta boylu kumral sakallý
Cafer bin Hacý Mehmed
Sin: 35
Baðdad cânibinde

Kaza-yý mezbûrda orta boylu kara
sakallý
Mehmed bin Ali
Sin: 45
Erzincan'da

Kaza-yý mezbûrda orta boylu kara
sakallý
Mehmed bin Ali
Sin: 45
Erzincan'da

Nahçývan Kazasý'nda Epises Karyesi'nde
orta boylu çâr-ebru
Seyid Ali bin Ýsmail
Sin: 22

Neferen
Yekûn: 37

Zeyl
592
Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin Meclis-i Vâlâ'ya havale buyrulan iþbu takririyle
muahharan gelen evrak üzerine nezâret-i müþarunileyhâ ile olunan muhaberenin
gelen cevabýnda gösterildiði vechile Nahçývan hanedânýndan olup taraf-ý eþref-i
Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet etmiþ olan müteveffâ Þirin Bey'in terk eylediði altý nefer
eytâmýyla on nefer teba‘asýna müteveffâ-yý mûmâileyhden münhal olan maaþdan
birer mikdar þey tahsis ve i‘tâ olunmak üzere evvel emirde eytâm ve teba‘a-i merkûmenin isimleriyle ahvâl-i hakikiyesinin bâ-emirnâme-i sâmi Anadolu Ordu-yý
Hümâyûnu müþirleri devletli paþa hazretlerinin isti‘lâmýyla lüzumsuz maaþ tahsis
tarafýna gidilmemesi ve lüzumlusu hakkýnda dahi usûl-i tasarrufiyeye riâyet edilmesi fýkrasýnýn dahi emirnâme-i mezkûra derci yolunda olmaðýn ol vechile isti‘lâmnâme-i
sâmi ýstârýyla keyfiyetin nezâret-i müþârunileyhâya bildirilmesi Meclis-i Vâlâ'da dahi
tezekkür kýlýnmýþ ise de, ol bâbda emr u fermân.
22 L. [12]75 / [25 Mayýs 1859]
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33
NAHÇIVAN VE ÇEVRE ERMENÝLERÝNÝN KOMÝSYONLAR TEÞKÝL
EDEREK YARDIM TOPLADIKLARI, SÝLAH VE CEPHANE
DEPOLADIKLARININ HABER ALINDIÐINA DAÝR

Fî 10 Mayýs [1]304 tarihinde hususi olarak
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne yazýlan tahrirat suretidir.
Bugünlerde Ermeniler câ be-câ toplanýp meþveret etmekde olduklarý dâ‘î-i
þübhe olmaðla hafiyyen icra kýlýnan tahkikat ber-vech-i âtî arz olunur.
Þöyle ki, Kars ve Nahçývan ve Novi Bayezid ve Van ve Tiflis Ermenileri beynlerinde komisyonlar teþkil ederek iâne toplanmakda ve nefs-i Kars'ýn Ermenileri yirmi
bir kiþiden mürekkeb bir komisyon teþkil ederek azâlarý bundan üç sene mukaddem
yani fî 29 Kânûn-ý sâni [1]301 tarihli ve yüz seksen dokuz numaralý tahrirât-ý
acizânemle sevâbýk-ý ahvâlini arz etmiþ olduðum Mýhciyan Artin ve el-yevm kâffe-i
ta‘allukâtý hidemât-ý Devlet-i Aliyye'de müstahdem Erzincaniyyü'l-asl Ýhramcýyan
Kigork ve Mose Bey ve Serniyan ve Muzuruf biraderler ve saireden ibaretdir. Burada
sýkça balo ve tiyatro vermek ve papaslarý hane be-hane dolaþdýrýp güya Zeytun
harikzedegânýna iane toplanýyormuþ gibi akçe cem‘ etmekle meþguldürler. Mârü'l-arz
mahall-i mezkûr Ermenileri geçen Mart nihayetlerine doðru iki yüz bin ruble yani
yirmi bin liraya karîb iâne cem‘ ederek Moskova tüccarânýndan Aleksif'in Revan'da
bulunan âdemi Ermeni milletinden Papsof vasýtasýyla Bayezid ve Bargiri tarîkýyla
Van'a irsâl kýlýndýðý rivayet olunuyor ise de Van'da kimin nâmýna irsâl kýlýndýðý henüz
tahkik edilememiþdir. Ermenilerin maksad-ý mefsedet-i mersadlarý husûl bulur ise
kimlerin hangi memuriyetlerde bulunacaðý þimdiden zabt-ý defter edilmiþdir.
Kendisini ele vermemeði va‘d etmiþ olduðum Ýbrahim Bey'in Van ve Memâlik-i
Mahrûse'nin cihât-ý sairesinde bulunan Ermenilerle bura komitesi beyninde teâtî
edilen evrak-ý hafîyeden birkaçýnýn elde edilerek þehbenderhâneye getireceðini
va‘detmiþdir. Bundan böyle hususât-ý mezkureye dair edilecek tahkikat peyderpey
arz olunacaðý malûm buyurulmak bâbýnda.
Erzurum Vilâyet-i Celîlesi'ne fî 2 Temmuz [1]304
tarihiyle husûsi olarak yazýlan tahrirat sûretidir. Ahîren cevabý alýnmýþdýr.
Melfûf ve husûsî Bâbýâli'ye iþ‘âr edilen mektub meâlinden malûm buyurulacaðý
vechile bugünlerde Ermeniler hakikaten beynlerinde suret-i hafiyyede ve dâ‘î-i þübhe
bazý meþveretler vukû‘ bulunduðu iþidiliyor. Bu þübhe üzerine her Ermeninin ve bâhusus buradan Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye gerek ticaret ve gerekse ziyaret
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bahanesiyle gidenlerin hal ve ahvâli taht-ý nazarda bulundurulmasý mevâdd-ý
mühimmeden olduðu tabiidir. Tarihden birkaç gün mukaddem pasaportlarýný
zahriye ile Erzurum'a azimet eden Rusya teba‘asýndan Mardiros Ýstohsof ile Baðdasar
Trampof Mekri komitesi âzâlarýndan ve cemiyet-i fesâdiyenin mütehayyizânýndan
olup bura Ermenileriyle Erzurum ve Trabzon'da bulunan Ermenilerin vasýta-i
muhaberâtý olduðu gibi ve yine bu kabilden olmak üzere tarihden iki hafta mukaddem Kars'a muvasalat eden ve yedinde Trabzon Vilâyeti pasaportu bulunup þehbenderhânenin üç bin dört yüz numaralý zahriyesini hâmil olan teba‘a-i Devlet-i
Aliyye'den Agop Avadisoðlu buraca asla bir iþi olmadýðý burada ecnebi yolcu ve tüccarânýnýn kabul olamayacaðý klübe kabul edilip meþveret-i hafiyyede bulunduðu
birkaç defa re’yü'l-ayn müþahede edilmiþdir. Ýþte hal ve ahvalini ber-vech-i bâlâ arz
etmiþ olduðum mârru'z-zikr eþhas bugün Erzurum'a müteveccihen ve üçü birlikde
olduðu halde azimet etmiþ olduklarý ve bunlarýn oraca hal ve harekâtý hakikaten taht-ý
nazarda bulundurulmasý ehemm olduðu gibi merkûmlarýn orada ekser görüþdükleri
eþhas buraya iþ‘âr buyurulacak olur ise tahkikât bir derece daha ileri götürüleceði
malûm buyrulmak bâbýnda.
Vilâyet-i müþârunileyhâya fî 31 Temmuz [1]304
tarihiyle yazýlýp cevabý ahz edilmiþ olan tahrirât suretidir.
Fî 2 Temmuz [1]304 tarihli tahrirât-ý acizânemin cevabý vürûd ve Erzurumca da
tahkikât-ý hafiyye icra kýlýnýp çâkerleri tarafýndan tahkikata devam edilmesi emrini
hâvi tahrirât-ý devletleri mütâlaa-güzâr-ý çakerî olmuþdur. Bu kere Ermenilerin düþmaný olup hakikaten Ermenilerden nefret eden Kars Polis Müdür Muavini Mösyö
Bogoslavisky'nin ifadesine nazaran Ermenilerin arz olunduðu vechile Kars, Revan ve
Tiflis ve Noy Bayezid ve ilâ âhirihî mahallerde bulunan komiteleri kemâl-i germiyyetle akçe cem‘ ediyorlar imiþ hükûmetin resmî deðil ise de hususi bu iþe
malumâtý olduðundan Eçmiyazin'de bulunan Piskopos Ormanyan'ýn nihayet yirmi
dört saat zarfýnda çýkarýlmasý tenbih olunmuþ ve o vechile tard u teb‘îd edilmiþ ise de
kendisi Trabzon'da Ermeniler tarafýndan mu‘ziren kabul olunup ikâmete müsâade
edilmiþdir. Mumâileyh Avrupa'da tekmîl-i tahsil etmiþ bir papas olup Rusya
Ermenilerini iðfal ile zu‘m-ý bâtýlýnca ileride Ermenistan teþekkül eder ise sarf olunmak üzere birçok akçelerini alýp sevk etdiði gibi elbetde Erzurum ve Trabzon vesâire
Ermenilerini o yolda iðfal edeceði aþikâr olduðýndan çâkerlerince dahi mumâileyhin
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhânede alýkonulmasý caiz olamayacaðýndan ve þu aralýk
Erzurum'da gerek kilise ve gerek sair mahallerde esliha ve cebehâne iddihâr edilmiþ
olduðu buraca rivayet kýlýnmakda bulunduðundan nazar-ý dikkat-i devletlerini celb
etmek üzere hususi olarak tasdî‘a cesaret edilmiþdir, ol bâbda.
Erkân-ý Harbiye kaymakamlarýndan
Danyal bin Osman
[12 Aðustos 1888]
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34
KARAKÝLÝSE VE NAHÇIVAN TARAFLARINDAKÝ
ERMENÝ KOMÝTELERÝNÝN DAÐITILMASINDA
RUS VE ÝNGÝLÝZ GÖREVLÝLERÝN TAVIRLARINA DAÝR
OSMANLI DEVLETÝ KARS ÞEHBENDERÝNÝN MÜTÂLAALARI
Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Kars Þehbenderliði'nden Vârid Olan Þifreli Tahrirâtýn Hallidir
Bir numaralý arîzamda Ermenilerin Karakilise taraflarýnda cem‘iyetleri daðýdýlýp
içlerinden yirmi dokuz kiþi mahallinde ve bir kiþi de Nahçývan taraflarýnda ki cem‘an
otuz kiþi taht-ý tevkife alýnýp bunlar askere muhalefetle bir Kazak telef ettiklerinden
politika müttehimi addolunarak jandarma zâbiti ve Adliye memurlarý sevk ile istintaklarý icra ediliyor. Ýþbu otuz kiþinin beþi teba‘a-i Devlet-i Osmâniye'den Erzurumlu
ve diðer beþi Karslý ve biri Petersburg mektep talebesi olup mütebâkîsi Gümrülü ve
Revanlý'dýrlar. Mahall-i mezkûrda o cem‘iyyet daðýdýldýkdan sonra Ermeniler yollarda rast geldikleri Kürd ve Karapapak Ýslâmlarýndan beþ altý kiþi telef eyleyip ve beþi
de Nahçývan taraflarýndan geçer iken önlerine Rusya milisleri çýkýp teþhir-i silaha âðâz
ile bir kiþileri telef olup dördü firar etmiþlerdir. Yine o gün Karavank ve Akbulak cihetlerinde üç yüze karîb Ermeniler hududu tecavüz etmek maksadýyla oralarda
dolaþdýklarý Derbend Alayý'nýn kumandanýna ihbar edilmesiyle derhal bir tabur
ovalara sevk edilmiþ ise de Ermenilerden bir eser görülememiþdir. Merkûmûnun o
cihetden hududu tecavüz ettikleri zannediliyor. Bu kere hudud muhâfýzlarýna
ilaveten Gorsky Mazdorsky Kazak Alayý dahi sevk edilmiþdir. Kaðýzman'da bulunan
Derbend Alayý daimî seyyar halinde bulunuyor. Bizim tarafdan dahi þu sýrada
Pasinler'de Eleþkird ve Bayburd cihetlerinde behemehâl dört tabur piyade ile bir
süvari alayý bulunmasý ehem ve elzemdir. Geçenlerde Kars Valisi General Tomiçi'den
Ermenilerin hâl ve ahvâl ve harekâtlarýnýn suret-i daimede konsoloshaneye malumât
vermesini istirhâm eyledim. Bu günkü mülakatýmda Kafkasya Vali-i Umumîsi
General Þiremetiyef'e arz etmiþ. Bu gün yarýn alacaðý emre göre hareket eyleyeceðini
dermiyân eyledi. Mûmâileyh istirhâmýmýn Kafkasya Hükûmeti nezdinde kabul olunacaðýný kaviyyen me’mûl ediyor. Binaenaleyh Ermenistan ahvâline dair havâdisat-ý
hususî alýnanlardan baþka bir de suret-i resmiyede havâdis-i mahalliye vereceði
ma‘rûzdur.
Fî 6 Teþrîn-i Evvel [1]306
Kars Þehbenderi Erkân-ý Harbiye Miralaylarýndan
Danyal
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Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Kars Þehbenderliði'nden Vârid Olan Þifreli Tahrirâtýn Hallidir
Hususî alýnan malumâta nazaran taht-ý tevkîf ve istintâkda bulunan otuz kiþi
miyânýnda Petersburg talebesi nezdinde zuhûr eden þifreli mektup tahlil edildikde
mündericâtý fedayi Ermenilere Baþ Komite tarafýndan "þâyed akçe veya sâireye
ihtiyâc mess ederse Kars'da bulunan komiteye müracaat ediniz" ibaresini müþ‘ir ve
yine Ermenilerden birisi þayed bu kere Toprakkale ve civârý zabtý müyesser olamaz ise
gelecekde Ýngiltere Devleti tarafýndan birkaç yüz bin kiþi müsellah imdâd gönderileceði dermiyân edilmiþ ve mevkûfûnun ceblerinde birer Lampaza çýkýp üzerinde
Ermeniyü'l-ibâre mazlum Ermeniler imdâdcýlarý yazýlý olduðu gibi zabt edilen silah ve
cephane ve süngüler ile mevkûf otuz kiþi yakýnda Kars Kalesi'ne nakil olunacaklar
imiþ. Bundan evvelki arîza-i çâkerîde dahi arz eylediðim vechile behemehal hudud-ý
hakanî boyunda merkezleri Kaleboðazý, Eleþkird ve Bayburd olmak üzere piyade ve
süvârîden mürekkeb seyyar kullarý bulundurulmak üzere Dördüncü Ordu-yý
Hümâyûn Kumandanlýðý'na emir i‘tâsýyla bir ayak evvel hududu tecavüz eden
Ermenilerin hatt-ý ric‘atlerini kat‘ eylemek ehem ve elzemdir. Zira mevkûf otuz
kiþinin daðýdýlan fýrkasý Rusya tarafýndan þedîden araþdýrýlýr ise de izleri bulunmayýp
hududu tecavüzle Pasinler'de ihtifâ etmiþ olduklarý zannolunur. Bu gün hudud Kale
Topçusu Kumandaný General Miþçinkof'un ifadesine nazaran bundan akdem buraya
muvâsalat eden Petersburg Ýngiltere sefâreti kâtiblerinden Mister Alyoni kançýlar-ý
sâbýk Mýgýrdýç Efendi üç gün konsoloshanede alýkoyup dördüncü günü buradan
hareketi esnâda Ermeniyü'l-asl Topçu Kaymakamý Selikof ile mülakâtýnda mahsûsan
Petersburg'dan bu cihetle sebeb-i seyahati bura Ermenilerinin Erzurum Van Muþ
Ermenileriyle hem efkar olup olmadýðý anlamak üzere Revan Açmiyazin ve Novi
Bayezid ve Dilijan'na gideceðini dermiyan eylemiþ ve her gezdiði yerde Ýngiltere
Devleti tarafýndan Ermenilere va‘ad-i va‘îdde bulunduðu buraca rivâyet olunmakla
arz-ý keyfiyete cesaret kýlýnýr. Ferman.
Fî 8 Teþrîn-i evvel sene [1]306 / [20 Ekim 1890]
Kars Þehbenderi Erkân-ý Harbiye Miralaylarýndan
Danyal
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35
NAHÇIVAN ERMENÝLERÝNÝN ÝRAN SINIRINDAN OSMANLI
TOPRAKLARINA HÜCUM ETMEK MAKSADIYLA HAZIRLIKLAR
YAPMALARI ÜZERÝNE TEDBÝRLER ALINDIÐINA DAÝR

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
1
Petersburg ve Nahçývan ve Karabað Ermenilerinin cem‘-i iâne ve tertibât-ý sâire
ile iþtigal etmekde olduðu ve Kazak yüzbaþýlarýndan Eþmiyof'un Ermenilerin hücum
kolu kumandasýný deruhde ederek bunlarýn Ýran hududundan geçmelerine Ýran
Devleti'nin müsaade edeceði velhâsýl o havâlide Ermenilerin etrafýnda tedarikâtý cidden devam etmekde idiði mervî bulunduðundan hududun emniyeti için þimdiden
asker sevki lüzum-ý âcil hükmünde göründüðüne dair Kars Þehbenderliði'nden gelen
tahrirat suretiyle telgrafnâme tercümesinin gönderildiðini ve icra-yý tahkikât ve
teþebbüsât olunmasý Petersburg ve Tahran Sefaret-i Seniyyelerine bildirildiði gibi
Rusya Sefareti'ne tebligât-ý münâsibe ifâsý dahi derdest bulunduðuna dair Hariciye
Nezâret-i Celîlesi'nin iki kýt‘a tezkiresiyle melfûflarý manzûr-ý âli buyrulmak için arz
ve takdim kýlýnmýþ ve takayyüd ve teyakkuz üzre bulunulmasý Van ve Erzurum ve
Bitlis vilayetlerine telgrafla yazýlmýþdýr, efendim.
Fî 17 Cemâziyelâhir [1]308 fî 16 Kânûnýsâni [1]306
Sadrýâzam
Kâmil
Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Mektubî Kalemi
20 Kânûn-ý Evvel [1]306 tarihiyle
Kars Þehbenderliði'nden vârid olan tahrirâtýn sûretidir
Bugünlerde Ermeniler câ be-câ cem‘ ve kemâl-i germiyetle sûret-i hafiyede
beynlerinde iâne toplamak ve toplanýlan iânenin mikdarý þimdiye kadar otuz bin
ruble yani üç bin yedi yüz elli lira-yý Osmanîye bâlið olmuþdur. Kars'da baþlýca komite
163

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:26

Page 164

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

riyasetini Manyaciyof ve Ýsporçik ve Sâdýkof nâmân Ermeniler deruhde etmiþlerdir.
Bazýsý bedelen akçe ve bazýsý aynen çamaþýr vesâire ve hatta merkûm Sâdýkof iki yüze
karîb Çerkes yalçýsý iâne etmiþdir. Ýþbu iâne komitesinin Petersburg'da dahi mevcud
olduðu[ndan] þüphesiz sefâret-i seniyyenin malûmâtý vardýr. Ancak Kaðýzman'da
Ermenilerin Hudûd-ý Hakanîdeki cemiyetlerinin kumandasýný deruhde edip el-yevm
Kars Kal‘asý'nda mahbus bulunan Sergis Kokoyan'ýn Petersburg'da vâki‘ hânesinde
hemen her hafta iâne balosu verilip külliyetli akçe cem‘ olunduðu mevsûken burada
haber veriliyor. Nahçývan ve Karabað Ermenileri ise o cihetde haylice tecemmu‘ edip
icra-yý tertibât etmekde ve rivâyata nazaran güyâ Ýran Devleti bunlara Ýran hududundan geçmeðe müsaade edip ve Ýran Ermenileriyle de birleþip Van ve Bayezid ve Muþ
cihetlerine hücum etmeðe hazýrlanýyorlar imiþ. Bundan iki sene mukaddem baþýna
bir iki papas ve bir mikdar da aç kalmýþ Kazaklarý toplayýp müsellah olduklarý halde
Odesa'dan Habeþistan'a gitmek üzere Afrika sevâhilinde ve Fransa müstemlekâtýndan bir mahalle gelip Fransýzlar ile beynlerinde mücadele ve münaza‘a çýkarýp tahte'lhýfz be-tekrar Odesa'ya iade edilen Kazak tekâüd yüzbaþýlarýndan Eþmiyof nâm Rus
Tiflis'e gelip mârru'l-arz hücum kolunun emr-i kumandasýný deruhde edecek imiþ.
Gerek bura Ermenilerinin ve gerekse Ýran cihetinde bulunan Ermenilerin hal ve
harekâtý ve ötede beride "yüzde altmýþ Ermeni telef ve bâki kýrký mutlaka Ermenistan'ý
teþkil edecekler" sözleri Dersa‘âdet ve mahall-i sâire Ermenilerinin bu yakýnlarda
gazete vesâir evrâk-ý havadisde okunduðu vechile arz-ý mahzarlar takdimiyle ibraz-ý
sadâkat etmelerine taban tabana zýd olup ya onlar bura Ermenilerinin maksad-ý
mefsedet-ý mersadlarýný bilmiyorlar veyahud Hükûmet-i Osmâniye'nin iþbu cemiyet-i
fesâdiyeye karþý ittihaz edeceði tedâbir-i ihtiyâtiyeyi avk ve tehire düþürmekden
baþka bir þey olmadýðýndan o misillü mahzar ve sâireler nazar-ý dikkat ve emniyete
alýnmayýp yine hazm ve ihtiyâta riâyetle Van ve Eleþkird ve Bayezid ve Muþ cihetlerinde kuvve-i kâfiye-i askeriye bulundurmak ve bugünlerde Üçkilise'de yani
Açmiyazin'de cem‘ edilen eslihanýn Memâlik-i Mahrûsede hangi mahalle sevk edileceðini meydana çýkarmak üzere bir seyyar fýrkasýnýn dahi suret-i dâimede Pasinler'de
dolaþtýrýlmasý vârid-i hâtýr oluyor ise de icabýnýn icrâsý re'y-i âlilerine menûtdur, ol
bâbda.
Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded: 1559
Huzûr-ý Me‘âli-Mevfûr-ý Hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Ermeniler tarafýndan bu günlerde ne sûretle iâne cem‘ edilmekde olduðu ve
Nahçývan ve Karabað Ermenilerinin icra-yý tertibât etmekde olduklarýný ve
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Kaðýzman'da Ermeniler hudud-ý hakanîdeki cemiyetlerinin kumandasýný deruhde
etmiþ ve Kars Kal‘asý'nda mahbus bulunmuþ olan Serkiz Kokoya'nýn Petersburg'daki
hanesinde her hafta balo verilerek külliyetli iâne akçesi toplandýðý gibi Petersburg'da
dahi iâne komitesi mevcud bulunduðu ve mukaddema bir mikdar Kazak ile
Habeþistan'a giderek oradan tahte'l-hýfz Hocabey'e iâde kýlýnmýþ olan Kazak
yüzbaþýlarýndan Eþimof'un Ermenilerin hücum kolunun emr-i kumandasýný deruhde
ve bunlarýn hudûd-ý Ýraniye'den geçmelerine Ýran Devleti'nin müsaade edeceði
rivayet olunduðunu ve bazý ifadât ve mütâla‘âtý hâvi Kars Þehbenderliði'nden vârid
olan tahrirâtýn sureti leffen takdim kýlýnmýþ ve ol bâbda icra-yý tahkikâtla hasýl olacak
neticeye göre icra-yý teþebbüsât olunmasý ve keyfiyetin bu tarafa bildirilmesi
Petersburg ve Tahran Sefâret-i Seniyyelerine bâ-tahrirât tavsiye olunmuþ olmaðla emr u
fermân hazret-i men lehu'l-emrindir.
Fî 15 Cemâziyelâhir 1308 ve fî 14 Kânûn-ý Sâni [1]306 / [26 Ocak 1891]
Hariciye Nâzýrý
[Mehmed Said Paþa]

Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded: 1563
Huzûr-ý Meâli-Mevfûr-ý Hazret-i Sadâret-penâhi ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Ermenilerin etrâfýnda tedarikâtý cidden devam etmekde olduðu rivayet
edildiðine ve hududun emniyeti için þimdiden lüzum-ý âcil hükmünde göründüðüne
dair Kars Þehbenderliði'nden vârid olan 26 Kânûnýsâni [12]91 tarihli telgrafnâmenin
tercümesi leffen takdim kýlýnmýþ ve ol bâbda Rusya Sefareti'ne tebligat-ý münasibe
ifâsý ve derdest bulunmuþ olmaðla oralarca teyakkuz ve ihtiyat üzre bulunulmasý
lazým gelenlere vesayâ-yý muktazýye icrasý menût-ý irâde-i aliyye-i hazret-i Sadâretpenâhileridir emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 16 Cemâziyelâhire 1308 ve fî 15 Kânûn-ý Sâni [1]306 / [27 Ocak 1891]
Hariciye Nâzýrý
[Mehmed Said Paþa]
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Bâbýâli
Nezâret-i Umûr-ý
Hariciye
Tercüme Odasý
Hariciye Nezâreti'ne fî 26 Kânûnýsâni [12]91 tarihiyle
Kars Þehbenderliði'nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir
Etrafda Ermenilerin tedârikâtý cidden devam etmekde olduðu rivayet olunuyor. Hududun emniyeti için þimdiden asker sevki lüzum-ý acil hükmünde görünüyor.
[27 Ocak 1891]
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36
NAHÇIVAN VE KARABAÐ ERMENÝLERÝNÝN
ÝRAN ERMENÝLERÝ ÝLE BÝRLEÞEREK ANADOLU'YA
SALDIRMAK ÜZERE HAZIRLIK YAPTIKLARI

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
Tiflis Baþþehbenderliði
Numro

Tiflis Baþþehbenderliði'ne
fî 28 Kanûn- ý Sâni [1]306 tarih ve 7481/22 numaralý
Petersburg Sefaret-i Seniyyesi cânib-i âlisi'nden mevrûd tahrirât suretidir.

Nezâret-i Celîle-i Hariciye'den fî 14 Kanûn-ý Sâni [1]306 tarihiyle vârid olan
tahrirâta leffen Kars Þehbenderliði'nden mersûl tahrirât suretinin mündericâtýna
nazaran Nahçývan ve Karabað Ermenilerinin o cihetde haylice tecemmu‘ edip icra-yý
tertibât etmekde olduklarý ve bunlarýn hudud-ý Ýraniye'den geçmelerine Ýran
Devleti'nin müsaade edeceði ve Ýran Ermenileriyle de birleþip Van ve Bayezid ve Muþ
cihetlerine hücum etmeðe hazýrlanmakda olduklarý rivayet edildiði ve bundan iki
sene mukaddem Habeþistan'a gidip tahte'l-hýfz Fransýzlar tarafýndan Odesa'ya iâde
edilen Kazak tekâüd yüzbaþýlarýndan Eþmiyof nâm Rus, Tiflis'e gelip sâlifü'l-beyân
hücum kolunun emr-i kumandasýný deruhde edeceði anlaþýlmýþ olmaðla tahkikât-ý
lâzýme ve seri‘a icrâsýyla alýnacak malûmat-ý sahihanýn hemen iþ‘ârýna ve bir de geçenlerde 7372/134 numaralý tahrirâtla Nahçývan Komitesi'ne 15.000 ruble gönderildiðinin
isti‘lâmýna henüz bir cevab alýnamadýðýndan onun dahi bilâ-te’hir izbârýna himmet
buyurulmasý bâbýnda.
[9 Þubat 1891]
Hüseyin Hüsnü
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37
ARALARINDA YARDIM TOPLAYAN NAHÇIVAN VE
KARABAÐ ERMENÝLERÝNÝN ANADOLU'YA SALDIRILARI
HALÝNDE HUDUT BOYLARINDA TEDBÝRLER ALINMASI

Erzurum, Trabzon, Van Vilâyetlerine Þifre

21 Mart [1]307
Ermenilerin iâne cem‘ eylemekde ve Nahçývan ve Karabað Ermenilerinin dahi
Ýran hudûdu cihetinden Muþ ve Van ve Bayezid'e taarruz için icra-yý tertibât etmekde
olduklarýna dair olunan rivayet üzerine sebk eden isti‘lâma cevaben Tiflis
Baþþehbenderliði'nden Hariciye Nezâreti'ne gönderilen varaka-i tahkikiye sûretinde
pasaport nizâmâtýný icrada me’mûrîn-i Osmâniye tarafýndan hududda emniyeti ihlâl
edecek derecede suistimalât vuku‘ bulmakda olduðundan me’mûrîn-i hükûmetce bu
hâle atf-ý nazar-ý dikkat olunarak evvel baharýn hulûlünden evvel Rusya ve Ýran
cihetindeki hudud boyunca asâkir-i müstahfazanýn tezyîdi ve seyyar müfrezeler teþkili ve hudud kurbünde þüpheli olan karyelere me’murlar tayini mazýnne-i sû’ olan
veyahud evrâk-ý resmiyeyi hâmil bulunmayan ecnebilerin muvâsalat ve mürûrunu
derhal me’murîn-i âideye ihbar etmeyecek olan kurâ muhtarý ve kethüdâlarýnýn
mes’ul tutulmasý eþhâs-ý muzýrranýn men‘-i vürûdu için tedâbîr-i mütehattimeden
olduðu beyan olunmuþ ve pasaport me’murlarýnýn sû-i isti‘mâlâtýnýn men‘i vilâyete
aid vezâif-i mühimmeden bulunmuþ olmaðla me’murîn-i mûmâileyhimin hüsn-i ifâyý vazife etmelerine aid tedâbîrin müsâra‘aten ittihâz ve icrasýyla içlerinde bir gûne
yolsuz ahvâli görülenlerin var ise ile onlarýn tebdili ile mugayir-i marzî bu gibi ahvâle
meydan verilmemesi vesâir ihtarât-ý mezkûre hakkýnda ba‘dehu icâbýna bakýlmak
üzere vâki‘ olacak re’y ve mütâlaanýn ve malumât-ý müstahsilenin hemen bildirilmesi mütemennâdýr.
[2 Nisan 1891]
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38
ERMENÝLERÝN ÝRAN HUDUDUNDAN
MUÞ, VAN VE BAYEZÝD'E TAARRUZ
EDECEKLERÝNÝN HABER ALINMASI ÜZERÝNE BAZI KÝLÝSE
GÖREVLÝLERÝNÝN YERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ GEREKTÝÐÝ
Bâbýâli
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 630
Huzûr-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Ermenilerin cem‘-i iânât ve Nahçývan ve Karabað Ermenilerinin Ýran hudûdu
cihetinden Muþ ve Van ve Bayezid'de taarruz için icrâ-yý tertibât etmekde olduklarýnýn rivayet olunmasý üzerine ol bâbda cereyân eden tahkîkât ve vilâyât-ý lâzýmeye
sebk eden tebligâta cevaben Erzurum Vilâyeti'den meb‘ûs telgrafnâmede Bayezid
Ermeni murahhasasýnýn harekât-ý feci‘â-ý mel‘anetkârîsi hasebiyle oradan kaldýrýlmasý
lüzûmu gösterilmekden nâþî Adliye Nezâret-i Celîlesi'ne keyfiyet iþ‘âr kýlýnmýþ idi.
Bu bâbdaki muhâbereyi þâmil olup merbûtuyla beraber takdim kýlýnan tezkire
cevabýnda Ermeni Patrikliði'ne evvel ve âhir icra edilen teblîgât üzerine murahhasa-i
mûmâileyh azledilerek manastýrýna çekilmiþ ve kendisi müsinn bulunmuþ olduðu
beyânýyla orada ikâmesine müsâade i‘tâsý bildirilerek keyfiyetin taraf-ý âlî-i hazret-i
Sadâret-penâhîlerinden istîzân olunduðu beyan edilmiþ ve mûmâileyhin meþhûd
olan mefsedet-i ahvâline nazaran memûriyetinde bekâsý câiz olmadýðý gibi orada bir
manastýrda ihtiyâr-ý ikâmet etmesi dahi mahzûrdan gayr-i sâlim görünmüþ ise de îfâyý muktezâsý menût-ý re’y-i sâmî-i cenâb-ý vekâlet-penâhîleridir.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 28 Zilhicce [1]308 ve fî 22 Temmuz [1]307
Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Münir
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Bâbýâli
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded
Erzurum Vilâyeti'nden Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'ne meb‘ûs telgrafnâme halli sûreti
21 Mart sene [1]307 þifreli telgrafnâme-i fahîmânelerinde ictimâ‘ etmekde
bulunduklarý Tiflis Þehbenderliði'nden tahkik kýlýnan Nahçývan Karabað
Ermenilerinin menviyât-ý muzýrralarýna ve bu taraflara tecavüz vukû‘una meydan
verilmemesine itina olunmakda ise de bunlarýn men‘-i fesâd ve tecâvüzü esasen
Rusya [ve] Ýran devletlerinin icrâat ve takayyüdâtýna vâbeste olup düvel-i müþârunileyhim tarafýndan Ermenilerin serbestî-i harekâtýna meydan býrakýlmamak
takayyüdâtýnýn tamamýyle icrasý halinde Hudud-ý Hakaniye kat‘an tecâvüz vukû‘
bulmayacaðý bedîhi bulunduðu gibi Muþ'un etraf ve eknâfý aþâirle memlû bulunmasýndan orada ve Erzincan'dan da arz olunduðu üzere Bayezid'de bulunan süvari
ve piyade alay taburlarý mevcudunun nisâb-ý nizâmîsine iblâðýyla beraber daha tabur
ilavesiyle cebel toplarý cebhanesinin tertib-i seferiye îsâl ve ikmâline müsâade-i
efhâmîleri þâyân buyurulduðu takdirde Bayezid'e tecâvüz gayr-i me’mûl ve sâye-i
kudret-vâye-i hazret-i Padiþahîde emniyet ve asayiþin bir kat daha tahkim ve takdir
edileceði îcâbât-ý mevki‘iyeden mahsusdur. Van'ýn Hakkari tarafýnda gerçi âþâir var
ise de bunlarýn Hakkari Mutasarrýfý'ndan münkir ve dilgîr ve Ermenilerin o cihetdeki
Merþûmîlerle ittifâký mütebâdir-i hâtýr olmasýndan nâþî o taraflara tecavüz vukû‘u
mülâhazadan gayr-i ba‘id olup o cihetdeki muhâtaranýn ref‘ ve izâlesi dahi kezâlik
Hakkari taraflarýndaki kuvve-i askeriyenin tezyîdine ve Bayezid'de bulunan
Ermenilerin kat‘-ý mâye-i mefâsidîde vâsýta-ý muhâbere-i mel‘anet ve âlet-i þer‘ ve
mefsedet olduklarýndan dolayý icra olunan tahkikât-ý kanûniye neticesinde mahkumiyetleri tabî‘i bulunan Eleþkird Ermenilerinden ve mahalli meclis-i idâre azasýndan
Parsih ve mahkeme azasýndan Tutuz ve Muradoðullarýndan Ohannes ve firarî
Nazarbetle Rusya'da sâ‘î-i fesâd olanlardan pederi Keþiþ Artin ve Eleþkird Ermeni
Mektebi muallimlerinden Bitlisli Artin Tutukyan ve Muþlu Kevork, Erzincanlý
Horhoryan Horan ve Bayezid'de ifsadât ve iðfalâtýn rûh-ý mücessemi olan Ermeni
Mektebi Muallimi Eðinli Ohannes Artin ve Düyûn-ý Umûmiye ve Reji memurlarý
Mýgýrdiç ve Mihail ve Sandýk Emini Ohannes Kerem ve Baðdasar ve muhasebe
ketebesinden Dikran Baðdasar ve keþiþ Nersis ile otuz yedi seneden beri Bayezid'de
bulunup isâ’et ve ihaneti nâ-kâbil-i ta‘dâd olan ve hatta mesele-i mâziyede güya
muhafaza-i nefs ve mevki‘ vesilesiyle Üçkilise'ye celb ve ihfâ eylediði seksen kadar
Ekrâdý bi-gayr-ý hakkýn mazlûmen Rusyalýya þehîd etdirmek gibi hýyanete cesaret
1 Metinde bir kelimelik boþluk vardýr.
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etmiþ bulunan Ermeni murahhasasýnýn bu livadan kaldýrýlmak misillü îfâsý ehemm ü
elzem icraât-ý siyâsiyeden ve icra-yý îcâbý da irâde-i sâibe-i fahîmânelerine menût ve
mutavakkýfdýr. Pasaport muâyenesi bahsine gelince Bayezid dahilinde Ýran tarîkinde
Kýzýldere ve Erzurum'un Pasinler kazasýnda ve Rusya'nýn Kars tarîkinde Zubet ve
Oltu cihetinde ve Narman'da Kale Boðazý ve Livane tarafýnda Keskim'in mahal ve [...]
leri olup bunlarýn da rüsumât idareleri var ise de Bayezid'de Rusya'nýn Iðdýr
hududunda kâin Karabulak ve Eleþkird ve Kars ve Kaðýzman yolu üzerindeki Kopuz-ý
ulyâ karyelerinin dahi kapý ittihâzýyla rüsumât idarelerinin teþkili taht-ý elzemiyetde
bulunduðundan bunun ve þimdiye deðin rüsumât me’mûrlarý tarafýndan icra olunmakda bulunan pasaport muayenesinin me’mûr-ý mustakil ve mes’ûlü bulunmadýðý
cihetle ba‘demâ hüsn-i cereyân-ý muayenesine dikkat etdirilmek üzere me’mûrîn-i
lâzýmenin tayinine dair Meclis-i Ýdâre-i Vilâyetce cereyan eden müzâkerât Bayezid'e
müsâra‘at-ý hareket-i çâkerânemden dolayý te’ehhur etmiþdir. Pasaportlarýn hüsn-i
cereyân-ý muâyenesiyle bir gûna sû-i isti‘mâl vukû‘una meydan verilmemek üzere
Bayezid'den Kesem'e kadar Ýran ve Rusya hududlarýnda vâki‘ altý kapýda beþer yüz
kuruþ maaþlý birer muâyene me’mûru bulundurulur ise bi-lütf-ý Teâlâ sâye-i hazret-i
Padiþahîde pasaport îcâbýnda matlûb olan fevâid-i inzibâtýn husûlü bedîhî bulunmasýna nazaran îcâbýnýn icra ve inbâ buyurulmasý istirham ve seyyar müfettiþlerinin
orduda tertib dahilinde bulunmuþ idüði arz olunur. Ferman, cevaben vali paþa
hazretleri tarafýndan mütekaddem telgraf bâlâda þifre edilmiþ olduðu arz olunur, fermân.
Fî 10 Nisan sene [1]307
Vali Vekili
Mektubî
Zeki

Bâbýâli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Evrak Odasý
Bayezid Sancaðý dahilinde vâki‘ Karakilise ve Duyadinle arasýnda kâin Üçkilise
papasýnýn âhar mahalle kayýrýlmasý hakkýnda Adliye Nezâret-i Celîlesiyle cereyân
eden muhabereye fî 14 Temmuz sene [1]307 tarihinde cevâb-ý sâmî yazýlmýþdýr.
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Bâbýâli
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 51
Mahremâne
Adliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
Ermenilerin iâne cem‘ etmekde ve Nahçývan ve Karabað Ermenilerinin Ýran
hududu cihetinden Muþ ve Van ve Bayezid'e taarruz için icra-yý tertibât eylemekde
olduklarýnýn rivâyet olunmasý üzerine sebk eden isti‘lâma cevaben Tiflis
Baþþehbenderliði'nden Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye gönderilen ve hududdaki
me’mûrîn-i Osmâniye'nin eþhâs-ý muzýrrayý beri cihete geçirmemeðe nazar-ý dikkatlerinin celbiyle beraber asâkir-i hudûdiyenin tezyîdi ihtarâtýný ve daha bazý ifâdâtý
hâvî olan varaka-i tahkîkiyenin îcâb ettirdiði vechile vilâyât-ý lâzýmeye îfâ-yý tebligât
ve alýnan cevablar üzerine de devâir-i lâzýmeye îfâ-yý teblîgât ve alýnan cevablar üzerine de devâir-i lâzýme ile icrâ-yý muhâberât olunduðu gibi bunlardan Erzurum
Vilayeti'nin telgrafnâme-i cevâbîsinin harekât-ý feci‘a-i mel‘anetkârânesi görülen
Bayezid Ermeni murahhasasýnýn oradan kaldýrýlmasý lüzûmunu dahi tazammun
eylemesi cihetiyle bir sûreti leffen sûy-ý âlî-i dâverîlerine irsâl kýlýnmaðla bi'l-mütâlaa
ehemmiyet-i mündericâtýna nazaran ve serî‘an îcâbýnýn îfâ ve inbâsýna himem-i
aliyye-i Âsafâneleri derkâr buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 9 Zilkade 1308 ve fî 4 Haziran 1307

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Münir

Devletli efendim hazretleri
Müfâd-ý iþ‘âr-ý âlî-i nezâret-penâhîleri ve melfûf sûret me’âlî-i rehîn-i îkân-ý âcizî
olarak ol bâbda mesbûk olan evâmir-i sâmiye üzerine Ermeni Patrikliði'ne re’sen ve
te’kiden icra kýlýnan tebligâta cevaben murahhasa-i mûmâileyhin azledilerek manastýrýna çekilmiþ ve kendisi müsinn bulunmuþ olduðu beyanýyla orada ikâmetine
müsâade olunmasý hakkýnda bazý ifade ve istidâyý hâvî zeylen vârid olan takrir cevabý makam-ý sâmî-i Sadâret-i uzmâya arz ve takdim ve istîzân-ý muâmele kýlýnmýþ
olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 7 Zilhicce [1]308 ve fî 1 Temmuz [1]307
[14 Temmuz 1891]
Adliye ve Mezâhib Nâzýrý
Rýza
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39
ELEÞKÝRT VE KARS BÖLGESÝNDEN NAHÇIVAN
VESAÝR YERLERE GÖÇ EDEN VE ETMEK
ÝSTEYEN ERMENÝLERÝN FESAT DÜÞÜNCELERÝNE DAÝR

Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded: 1331
Huzûr-ý Me‘âli-mevfûr-ý Hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Eleþkird cihetlerinden otuz sekiz hane Ermeni'nin Kazlýgöl'den Kaðýzman
Kazasý'na tâbi‘ Nahçývan nahiyesine muvasalat eyledikleri gibi Kars dâhilinde bir o
kadar daha mevcud olarak beþ yüz hanenin dahi hicrete müheyyâ olduklarý
mevsûken rivâyet edildiðini ve bunlarýn esbâb-ý hicretleri hakkýnda vuku‘ bulan
beyanât-ý mefsedet-kârânelerinden bahisle bazý ifadâtý þâmil Kars Þehbenderliði'nden
vârid olan tahrirâtýn sûreti leffen takdim kýlýnmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 13 Safer 1311 ve fî 14 Aðustos [1]309 / [26 Aðustos 1893]
Hariciye Nâzýrý
[Said] Halim
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi

Fî 24 Muharrem [1]311 ve fî 24 Temmuz [1]309 tarihli
Kars Þehbenderliði'nin tahrirâtý suretidir.
Eleþkird cihetlerinden bir kafile yirmi yedi ve diðeri on bir ki cem‘an otuz sekiz
hâne Ermeni Kazlýgöl'den Kaðýzman Kazasý'na tâbi‘ Nahçývan nâhiyesine muvâsalat
etmiþlerdir. Bi't-tabi‘ teþkilâtýndan Rusyalýnýn mûcib-i memnuniyeti olmayan aþâyir
atlýsý hakkýndaki efkârýný tahrik ve o yolda bir mesele meydana çýkarmak için bunlar
Devlet-i Aliyye-i Osmâniye'nin aþâyire silah tevzi‘ eylemesi fýrsat buldukca
Hýristiyanlarýn hayvanât ve emvâlini gasb ve canlarýna kasd ile ora asayiþ-i umumiyesini ihlâlden baþka bir þey olmadýðý ve bu hal daimiyyü'l-vukû‘ olacaðýndan
hane ve tarlalarýný terk ile ancak canlarýný kurtarýp Rusya Devlet-i fahimesinin zîr-i
cenâhýna ilticadan özge çare bulamadýklarýný dermiyân eyliyorlar.
Keyfiyet geçenlerde Kars tarîkýyla Sarýkamýþ ve Karakurd'a azimet etmiþ olan
Kafkasya Vâli-i Umumisi ve Serdârý Ceneral Þeremtiyef'e ihbar edilmekle bunlarýn bir
daha tahkik-i ahvâliyle mûcib-i þikâyetleri her neden ibaret ise mufassalan Gümrü
Þehri'nde kendisine malumât verilmek üzere Kaðýzman Naçalitiði Miralay Draçof'u
tayin etmiþdir. Ýþbu otuz sekiz haneden baþka bir o kadar daha Kars Kazasý dahilinde
mevcud olup ve beþ yüz hane dahi hicrete müheyyâ olduklarý mevsuken rivayet
olunuyor. Arz ve beyandan müstaðnî olduðu vechile köylü Ermenileri kendi baþlarýna bu gibi þeyleri beceremeyeceklerinden bunlarýn bir müþevvik-i hakikisi olduðu
aþikâr ve bu aralýk hududun gerek bu tarafýnda ve gerekse öte cihetinde olan bi'lcümle vuku‘atýn aþâyir atlýsýna tahmil edilmesi mesele[yi] ecânibe aksetdirmekden
ibaret olmaðla vedî‘a-i cenâb-ý Rabbü'l-âlemin olup saye-i adalet-vâye-i hazret-i
mülûkânelerinde müstazýl olan teba‘anýn bu tarafa gelip sýzlanmalarý hakkýnda
esbâb-ý ihtiyatiyeye teþebbüsün lüzumu ve bunun bi-havlihî Te‘âlâ fâidesi olacaðý
mütebâdir-i hâtýr-ý acz-i müzâhir olmaðla arz-ý keyfiyete ictisâr olunur, ol bâbda.
[26 Aðustos 1893]
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40
EÇMÝYAZÝN KATAGÝKOSU'NUN
PASKALYA YORTUSU'NDAN SONRA BAZI
KAFKAS ÞEHÝRLERÝYLE BERABER NAHÇIVAN'I DA
ZÝYARET ETMEK NÝYETÝNDE BULUNMASI HAKKINDA
Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Amedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
3103
Tiflis'de çýkan Ermeni gazetelerinin Açmiyazin Katagikosu'nun Paskalya
Yortularýndan sonra Kafkasya þehirlerinden bazýlarýyla Nahçývan Þehri'ni ziyaret
niyetinde bulunduðunu ilân eylediklerine ve mûmâileyhin evvelce istihsâl-i müsâade
etmeksizin seyahate çýkamayacaðý malûm olmasý cihetle hakîkat-i hâli anlamak için
tedâbir-i lâzýme ittihâz olunduðuna ve ol bâbda sair bazý ifadâta dair Batum
Baþþehbenderliði'nin telgrafnamesi tercümesiyle Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin
tezkiresi manzûr-ý âlî buyrulmak üzere leffen arz ve takdîm olundu, efendim.
Fî 2 Ramazan [1]311 ve fî 25 Þubat [1]309
Sadrýâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
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Bâbýâlî
Daire-i Hâriciye
Mektubî Kalemi
Aded: 2959
Huzûr-ý Me‘âlî-Mevfûr-ý Hazret-i Sadaretpenâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Tiflis'de çýkan Ermeni gazetelerinin Açmiyazin Katagikosu'nun Paskalya
Yortularýndan sonra Kafkasya þehirlerinden bazýlarýyla Nahçývan Þehri'ni ziyâret
niyetinde bulunduðunu âhiren ilan eylediklerini ve mûmâileyhin evvelce istihsâl-i
müsaade etmeksizin seyahate çýkamayacaðý malûm olmasý cihetle hakikat-i hâli anlamak için tedâbir-i lâzýme ittihâz olunduðunu ve mûmâileyhin maksad-ý hakîkîsi
Petersburg'a gitmekden ibaret olup Kafkasya Ermeni mahâfilince kendisinin
Ermeniler tarafýndan vukû‘ bulan müracaat-ý adîde üzerine bu yolda ittihâz-ý karar
etmiþ olduðu zannedilmekde bulunduðu istihsal olunan malumâtdan anlaþýldýðýný
mutazammýn Batum Baþþehbenderliði'nden ahz olunan 7 Mart [12]94 tarihli ve yüz
on iki numaralý telgrafnâmenin tercümesi leffen takdim kýlýnmaðla ve Petersburg
Sefâret-i Seniyyesi'nden isti‘lâm-ý keyfiyet olunmaðla emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî Gurre-i Ramazan 1311 ve fî 24 Þubat [1]309
[9 Mart 1894]
Hariciye Nâzýrý
[Said] Halim
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Bâbýâli
Nezâret-i Umur-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Hariciye Nezâreti'ne fî 7 Mart [18]94 tarihiyle
Batum Baþþehbenderliði'nden vârid olan 112 numaralý
telgrafnâmenin tercümesidir
Tiflis'de çýkan Ermeni gazeteleri Eçmiyazin Katogikosu'nun Paskalya
Yortularýndan sonra Kafkasya þehirlerinden bazýlarýyla "Nahçývan" þehrini ziyaret
niyetinde bulunduðunu ahîren ilân eylemiþdir. Mûmâileyhin evvelce müsaade istihsâl etmeksizin seyahate çýkamayacaðý bendenizce malum olduðundan hakikat-i hâli
anlamak için tedabir-i lâzýme ittihaz eyledim. Ýmdi mevsûk bir mahalden aldýðým
malumâta nazaran mûmâileyhin maksad-ý hakîkisi Petersburg'a gitmekden ibaret
imiþ. Kafkasya Ermeni mehâfilinde bu seyahate bir maksad-ý siyasî atfolunmakda ve
mûmâileyhin bu kararý Ermeniler tarafýndan vuku‘ bulan müracaat-ý adîde üzerine
ittihâz eylediði zannedilmekdedir. Ehemmiyetden âri olmayan havâdis-i mezkûreyi
kuyûd-ý ihtirâziye tahtýnda olarak arz ve iþ‘âr eylerim.
7 Mart [18]94
Hariciye Nâzýrý
[Said] Halim
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41
ÝNGÝLTERE'NÝN TAHRAN SEFARETÝ
ATEÞEMÝLÝTERÝ MAJOR PÝCOT'UN RUSYA'NIN AZERBAYCAN'DAN
BASRA KÖRFEZÝNE DOÐRU ÝLERLEYECEÐÝNE DAÝR ENDÝÞELERÝ

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
2921
Ýngiltere Devleti'nin Tahran Sefâreti ateþemiliteri ahîren Tebriz'e gelerek Ýran ve
Rus ülkelerini tefrik eden Aras Nehri sahiline ve oradan Hoy ve Makü'ye azîmet ve
Makü'den Ararat Daðý'nýn Ýran dâhilinde bulunan ve Memâlik-i Þahane'ye nâzýr olan
eteklerini geþt ü güzâr ile avdet eylemiþ olduðunu ve teferrüs olunan esbâb-ý seyahati
hakkýnda bazý ifadâtý hâvî Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi manzûr-ý âlî
buyrulmak için melfûfuyla beraber arz ve takdim kýlýndý, efendim.
Fî 30 Receb [1]312 fî 15 Kânûn-ý sâni [1]310
Sadrýâzam ve Yâver-i Ekrem
Ahmed Cevâd

Bâbýâli
Daire-i Hâriciye
Mektubî Kalemi
3879
Pîþgâh-ý Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Ýngiltere Devleti'nin Tahran Sefâreti Ateþemiliteri Major Picot'un ahîren Tebriz'e
gelerek bir iki gün ikametden sonra Ýran ve Rus ülkelerini tefrik eden Aras Nehri sahiline ve oradan Hoy ve Makü'ye azîmet ve Makü'den Ararat Daðý'nýn Ýran dahilinde
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bulunan ve Memâlik-i Þahane'ye nâzýr olan eteklerini geþt ü güzâr ile yine Tebriz
tarîkýyla Tahran'a avdet eylemiþ olduðunu ve mûmâileyhin Makü'den avdetinde
Þehbenderhane'ye gelerek Rusya'nýn Basra Körfezi'ne doðru ilerlediði takdirde
Anadolu ve Irak-ý Arab taraflarýnýn muhafazasý için Hükümet-i Seniyyece ittihaz
buyurulacak tedâbir-i tedâfü‘iyyeye Ýngiltere Devleti'nin müþâreketi lazým geldiði
halde hangi noktanýn tahkimi fâide-bahþ olacaðý ve Ýngilizler tarafýndan Ekrâd'dan
gönüllü asker cem‘i kâbil olup olamayacaðý hakkýndaki ifadâtýndan seyahat-i
vâký‘asýnýn Ýngilizlerce bir müddetden beri mevzû‘-ý bahs olan ve Azerbaycan'dan
Basra körfezine kadar mahallerin bi't-tedric zabtýyla Hindistan muzafferiyâtýna bir
tarik ittihâzýna dair bulunan Rusya erkân-ý harbiyesinin tasavvurâtýna sed çekmek
esbâbýnýn istihsâli neye mütevakkýf olduðunun tahkiki maksadýna müstenid olduðu
anlaþýldýðýna ve beyanât-ý meþrûhasýna ne suretle cevab verildiðini ve ol bâbda bazý
ifadâtý hâvî Tebriz baþþehbenderinden vârid olan tahrirâtýn sureti leffen takdim kýlýnmýþ olmaðla emr u ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 Receb 1312 ve fî 12 Kânûn-ý sânî [1]310
Hâriciye Nâzýrý
Mehmed Said

Bâbýâli
Daire-i Hâriciye
Mektubî Kalemi

Fî 24 Cemâziyelâhir sene 1312 ve fî 11 Kânûn-ý evvel sene [1]310 tarihli
Tebriz Baþþehbenderliði'nden mevrûd tahrirâtýn suretidir
Ýngiltere Devleti'nin Tahran Sefâreti Ateþemiliteri Major Picot bu kere Tahran'dan Tebriz'e gelerek bir iki gün ikametden sonra Ýran ve Rus ülkelerini tefrik eden
Aras nehri sahiline ve oradan Hoy'a ve Makü'ye azîmet ve Makü'den Ararat Daðý'nýn
Ýran dahilinde bulunan ve Memâlik-i Osmâniyye'ye nâzýr olan eteklerini geþt ü güzâr
ile bundan çend gün mukaddem Tebriz tarîkiyle yine Tahran'a avdet eylemiþdir.
Horasan ve Belucistan ve yahud Afganistan üzerinden Hindistan'a hücumun
müte‘assir olacaðý cihetle Azerbaycan'dan Basra Körfezi'ne kadar olan mahalleri bi'ttedric zabt ve teshîr ile buralarýn Hindistan muzafferiyâtýna tarik ittihâzý Rusya erkân-ý
harbiyesince düþünüldüðü Ýngilizlerce bir müddetden beri mevzû‘-ý bahs mesâilden
olup mûmâileyh ateþemiliter Makü'den avdeti esnasýnda þehbenderhâneye gelerek
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çâkerleriyle mülâkatýnda Rusya Devleti'nin Basra Körfezi'ne doðru ilerlediði takdirde
Anadolu ve Irak-ý Arab taraflarýnýn muhafazasý için Saltanat-ý Seniyyece ittihaz
buyrulacak tedâbir-i tedâfü‘iyyeye Ýngiltere Devleti'nin müþâreket etmesi lazým
geldiði halde hangi noktanýn tahkimi fâide-bahþ olacaðý ve Ekrad'dan Ýngilizler
tarafýndan gönüllü asker cem‘i kâbil olup olamayacaðý misilli bütün Rusya'nýn
harekâtýna mukâvemete mütedâir bahisler açdýðý cihetle seyahat-ý vâký‘asýnýn mezkûr
erkân-ý harbiyenin tasavvurât-ý melhûzasýna sed çekmek esbâbýnýn istihsâli neye
mütevakkýf olduðunun tahkikinden ibaret olduðu bir sûret-i vâzýhada müstebân
olmuþ ve mûmâileyhin sâlifü'l-arz beyanâtýna zât-ý mekârim-vefd-i hazret-i Padiþah-ý
mülk-perverînin zîr-i idare-i hakimânesinde Saltanat-ý Seniyyece þimdiki halde müttehaz mesleðin hâricen muhâfaza-yý sulh u salâh ve dahilen hayret-res-i ukûl olacak
bir sür’at ve himmet-i fevkalâde ile i‘mâr-ý mülk ve memleketden ibaret olup fakat
diðer tarafdan tezyîd-i satvet hususuna dahi derece-i nihâyede itina buyrulmakda
olduðundan sâye-i kudret-vâye-i hazret-i þehinþahîde Memâlik-i Mahrûse-i
Þahane'nin her tarafýnýn müdâfaa ve muhâfazasý elbette düþünüleceði ve Ekrad'a
gelince bunlarýn uður-ý meyâmin-i mevfûr-ý hazret-i hilâfet-penâhîden baþka hiçbir
kimse için bir damla kan dökmeyecekleri ve cümlesinin nâm-ý nâmi-i hümâyûna
mensûb süvari alaylarýnda sýfat-ý celîle-i askeriyeyi hâiz bulunduklarýndan nâþî hîn-i
iktizada ancak metbû‘-ý mufahham ve mu‘azzamlarýnýn ve umumî kumandan-ý
celîlü'þ-þanlarýnýn emr u ferman-ý hümâyûnu altýnda fedâ-yý can eyleyecekleri yolunda cevablar verilmiþdir.
Mûmâileyhin hükümet-i metbû‘asýnýn emr ve tensibiyle ve yahud kendi
arzusuyla mý mahall-i mezkûreyi geþt ü güzâr etdiði çâkerlerince mechûl bulunmuþ
ise de Rusyalýlarýn Basra Körfezi'ne doðru harekât-ý mutasavvereleri hakkýnda pek
ziyade telaþ gösterdiðine ve meþhûdâtýný devlet-i metbû‘asýna bildireceðini dahi iþrâb
eylediðine ve Ekrad'dan gönüllü cem‘i hayalâtý yerine Ermenilerin asker haline vaz‘ý
misilli bir fikr-i muzýrrýn kâim olmasý Ýngilizlerin ahval-i malûme-i hodendiþânelerinden pek de müstebid olmadýðýna ve Rusya ve Ýngiltere politikalarýnca
itilâf husûlü hakkýnda ahîren evrak-ý havadisde görülen neþriyâtýn derece-i hakikati
henüz malûm bulunmadýðýna mebnî keyfiyetin pîþ-i nazar-ý dekâyýk-eser-i hidîv-i
efhamîlerine arzýna cesaret kýlýndý, ol bâbda.
[27 Ocak 1895]
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42
NAHÇIVAN VÝLAYETÝ'NDEN GELECEK OLAN ALTI BÝN HANE
MUHACÝRÝN KASTAMONU, ANKARA VE KONYA'DA
ÝSKÂNLARININ UYGUN GÖRÜLDÜÐÜNE DAÝR

Fî 22 Kânûn-ý Sânî [1]310 tarihli Tebriz Baþþehbenderliði'nden vârid olan tahrîrâtýn
sûretidir
Kafkasya kýt‘asýnda vâki‘ Nahçývan Vilâyeti dahilinde Zengizor ve Þuþa
Vilâyeti'ne tâbi‘ Cebrâil nahiyeleri ahali-i Ýslâmiyesinden ve ehl-i sünnet ve'lcemâ‘atden altý bin hane halkýnýn Memâlik-i Mahrûsa-i Þâhâne'ye hicret ve zîr-i
cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i Hilâfet-penâhîye dehâlet arzusunda bulunduklarýndan ve Kuban daðlýlarý misillü kendilerinin dahi hicretlerine müsâade olunmasý
zýmnýnda ahali-i merkûme doðrudan doðruya Rusya hükümetine mürâcaat eyledikleri halde ol bâbdaki istidâlarýna hükümet-i müþârünileyhâca havâle-i sem‘-i‘tibâr
olunmadýðýndan bahisle esbâb-ý hicretlerinin Saltanat-ý Seniyyece teshîli esbâbýnýn
istikmâli bu kerre tebdîl-i kýyâfetle Tebriz'e gelmiþ ve cemâat-i Ýslâmiye reisi olduðunu
ifâde eylemiþ olan Zengizorlu Seyid Hüseyin Bey tarafýndan iltimâs olunmuþ ve
hicret için kendileri hükümet-i müþârünileyhâdan istihsâl-i muvâfakat eylemeleri
lâzým geleceði ve Saltanat-ý Seniyyece bu bâbda delâlet ve tavassut buyurulmasý
kavâid-i düveliyeye muhâlif idüði ve doðrudan doðruya müsâade istihsâl edecek
olurlarsa taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den emr-i iskânlarýna ihtimâm olunabileceði kendisine tefhîm edildiði halde mûmâileyh hükümet-i metbû‘asýnýn muvâfakat göstereceðinden ye’s ve bundan dolayý fevkalâde âsâr-ý hüzn ve keder izhâr ve ma‘mafih
tecdîd-i istid‘â edeceðini beyân eylemiþ ve ahali-i mezbûrenin tâbi‘ olduklarý obalarýn
esâmîsini mübeyyin itâ eylediði varak aynen ve leffen takdîm kýlýnmýþ ve bu bâbda
taraf-ý çâkerâneme evâmir ve talîmât itâsý merhûn-ý müsâade-i celîle-i efhamîleri
bulunmuþ olmaðla, ol bâbda.
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded 746
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
Kafkasya'da vâki‘ Nahçývan dahilinde Zengizor ve Þuþa Vilâyeti'ne tâbi‘ Cebrail
nahiyeleri ahali-i Ýslâmiyesinden altý bin hane halkýnýn Memâlik-i Þâhâne'ye hicret ve
zîr-i cenâh-ý müstilzemü'l-felâh-ý hazret-i Hilâfet-penâhîye dehâlet arzusunda bulunduklarýndan ve Kubanlýlar misillü hicretlerine müsâade istimâsý zýmnýnda doðrudan
doðruya vukû‘bulan istidâlarýna Rusya hükümeti tarafýndan havâle-i semi‘-i itibâr
olunmadýðýndan bahisle esbâb-ý hicretlerinin Hükümet-i Seniyyece teshîli esbâbýnýn
istikmâli tebdîl-i kýyâfetle Tebriz'e gelmiþ olan cemâat-i mezkûre reisi tarafýndan istidâ
olunduðunu ve buna ne sûretle cevab verildiðini ve ol bâbda taleb-i talîmâtý þâmil
Tebriz Baþþehbenderliði'nden vârid olan 22 Kânûn-ý Sânî [1]310 tarihli tahrîrâtýn sûreti
melfûfuyla beraber leffen tesyîr kýlýnmaðla iktizâsýnýn îfâ ve inbâsýna himem-i aliyye-i
Âsafâneleri þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 5 Ramazan 1312 ve fî 18 Þubat [1]310
Hariciye Nâzýrý
[Said] Halim

Bâbýâli
Daire-i Nezâret-i Dahiliye
Muhacirîn Ýdaresi
Aded:1
Huzûr-ý âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Kafkasya'da vâki‘ Nahçývan dâhilinde Zengizor ve Þuþa Vilâyeti'ne tâbi‘ Cebrail
nahiyeleri ahali-i Ýslâmiyesinden altý bin hane halkýnýn Memâlik-i Þâhâne'ye hicret ve
zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i Hilâfet-penâhîye dehâlet arzusunda bulunarak Kubanlýlar misillü hicretlerine müsâade olunmasý zýmnýnda vukû‘ bulan
istidâlarýna Rusya Hükümeti tarafýndan havâle-i sem‘i-i itibâr olunmadýðýndan
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bahisle esbâb-ý hicretlerinin Hükümet-i Seniyyece teshîl-i vesâilinin istikmâli tebdîl-i
kýyafetle Tebriz'e gelmiþ olan cemâ‘at-i mezkûre reisi tarafýndan istidâ olunduðunu ve
buna ne sûretle cevâb verildiðini ve ol bâbda taleb-i ta‘lîmâtý þâmil Tebriz
Baþþehbenderliði'nden meb‘ûs tahrîrât sûretinin irsâl olunduðu beyânýyla icra-yý îcâbý
hakkýnda Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan fî 18 Þubat sene [1]310 tarih ve
yedi yüz kýrk altý numaralý tezkire melfûfuyla ma‘an huzûr-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdîm ve bunlarýn Van ve Musul vilâyetlerinde veyâhud Fýrat nehri boyundaki arâzi-yi hâliyede iskânlarý kâbil ise de evvel emirde kabûl ve dehâlet ve
muhâceretlerinin istîzâný bi'l-havâle Muhâcirîn Ýdâresi'nden ifâde edilmiþ olmaðla
istîzâna mübâderet olundu. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî selh-i Ramazan [1]312 ve fî 14 Mart [1]311
Nâzýr-ý ûmûr-ý Dahiliye
[Halil] Rýfat

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr
Rumî: 7 Mayýs [1]311
Arabî:24 Za. [1]312 / [19 Mayýs 1895]

Hülâsa-i Me’âli
Kafkasya'da vâki‘ Nahçývan dâhilinde Zengizor ve Þuþa Vilâyeti'ne tâbi‘ Cebrail
nahiyeleri ahali-i Ýslâmiyesinden altý bin hâne halkýnýn Memâlik-i Þahane'ye hicret
arzu ve istidâsýnda bulunmalarýna mebnî ol bâbda Hariciye Nezâreti'nden gelen
tezkirenin leffiyle bunlarýn Van ve Musul vilâyetlerinde veyahud Fýrat Nehri boyundaki arazi-i hâliyede iskânlarý kâbil ise de evvel emirde kabul-i dehâlet ve muhaceretleri hakkýnda istifsâr-ý rey’i hâvî Dahiliye Nezâreti'nin Selh-i Ramazan [1]312 / [27
Mart 1895] tarihli tezkiresi okundu.
Kararý
Ahalî-i merkûmenin Memâlik-i Þahane'ye muhaceretleri Rusya Hükûmetince
muvâfakat olunduðu halde kabul olunmalarý, þân-ý mekârim-niþân-ý cenâb-ý Hilâfetpenâhi ye muvafýk olup ancak bunlarýn pâyitaht-ý Saltanat-ý Seniyye'ye civar olan
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Kastamonu ve Konya ve Ankara vilâyetlerinde iskânlarý daha münasib olacaðýndan
ba‘dehû icabý müzâkere olunmak üzere zikr olunan üç vilâyetde bunlarýn iskân ve
ziraatlerine elveriþli ne kadar arazi-i hâliye olduðunun lâyýkýyla tahkik edilerek neticesinin seri‘an iþ‘ârý ve devletden hiçbir masraf istemeyeceklerine dâir âdemleriyle
söz edilmesi hususunun nezâret-i müþârunileyhâya tebliði tezekkür kýlýndý.
Meclis-i Vükelâ azâlarýnýn imzalarý
24 Za. [1]312 / [19 Mayýs 1895]

Bâbýâli
Meclis-i Mahsus

Fî 24 Za. [1]312 tarihli zabýtnâme sûretidir
Kafkasya'da vâki‘ Nahçývan dâhilinde Zengizor ve Þuþa Vilâyeti'ne tâbi‘ Cebrail
nahiyeleri ahali-i Ýslâmiyesinden altý bin hane halkýnýn Memâlik-i Þâhâne'ye hicret
arzu ve istidâsýnda bulunmalarýna mebnî ol bâbda Hariciye Nezâreti'nden gelen
tezkirenin leffiyle bunlarýn Van ve Musul vilâyetlerinde veyâhud Fýrat Nehri boyundaki arâzi-yi hâliyede iskânlarý kâbil ise de evvel emirde kabûl-i dehâlet ve
muhâceretleri hakkýnda istifsâr-ý re’yi hâvî Dâhiliye Nezâreti'nin selh-i Ramazan sene
[1]312 tarihli tezkiresi okundu.
Ahali-i merkûmenin Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceretlerine Rusya
Hükümeti'nce muvâfakat olunduðu halde kabûl olunmalarý þân-ý mekârim-niþân-ý
cenâb-ý Hilâfet-penânîye muvâfýk olup ancak bunlarýn pâyitaht-ý Saltanat-ý
Seniyye'ye civâr olan Kastamonu ve Konya ve Ankara vilâyetlerinde iskânlarý daha
münâsib olacaðýndan ba‘dehu îcâbý müzâkere olunmak üzere zikr olunan üç
vilâyetde bunlarýn iskân ve zirâatlerine elveriþli ne kadar arâzi-yi hâliye olduðunun
lâyýkýyla tahkîk etdirilerek neticesinin serî‘an iþ‘ârý ve devletden hiçbir masraf istemeyeceklerine dâir âdemleriyle söz edilmesi husûsunun nezâret-i müþârünileyhâya
teblîði tezekkür kýlýndý.
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Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Kafkasya'da vâki‘ Nahçývan dâhilinde Zengizor ve Þuþa vilâyetine tâbi‘ Cebrail
nahiyeleri ahali-i Ýslâmiyesinden altý bin hane halkýnýn Memâlik-i Þâhâne'ye hicret
arzu ve istidâsýnda bulunduklarýna dâir bazý ifâdeyi hâvî Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'nden gönderilen tezkirenin leffiyle bunlarýn Van ve Musul vilâyetlerinde
veyahud Fýrat nehri boyundaki arâzî-i hâliyede iskânlarý kâbil ise de evvel emirde
kabûl-i dehâlet ve muhâceretleri hakkýnda istifsârý mutazammýn vârid olan 30
Ramazan [1]312 tarih ve bir numaralý tezkire-i devletleri Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da
lede'l-mütâla‘a ahali-i merkûmenin muhâceretlerine Rusya Hükümetince muvâfakat
olunduðu halde kabûl olunmalarý þân-ý mekârim-niþân-ý Hilâfet-penâhîde muvâfýk
olup ancak bunlarýn pâyitaht-ý Saltanat-ý Seniyye'ye civar olan Kastamonu ve Konya
ve Ankara vilâyetlerinde iskânlarý daha münâsib olacaðýndan ba‘dehu îcâbý müzâkere
olunmak üzere zikr olunan üç vilâyetde bunlarýn iskân ve zirâatlerine elveriþli ne
kadar arâzî-yi hâliye olduðunun lâyýkýyla tahkîk etdirilerek neticesinin serî‘an iþ‘ârý
ve devletden hiçbir masraf istemeyeceklerine dâir âdemleriyle söz edilmesi husûsunun nezâret-i celîlelerine teblîði tezekkür kýlýnmýþ olmaðla ber-mûceb-i karar
iktizâsýnýn îfâ ve neticesinin inbâsýna himmet.
30 Zilkade [1]312 / 13 Mayýs [1]311 / [25 Mayýs 1895]
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BEO, 629/47148
207

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:38

Page 208

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

MV, 84/85
208

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:39

Page 209

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

209

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:39

Page 210

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

BEO, 629/47148
210

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

16:39

Page 211

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

43
ERMENÝ KATAGÝGOSU'NUN DOLAÞTIÐI YERLERDEN OLAN
NAHÇIVAN'DAN DA EÇMÝYAZÝN KÝLÝSESÝ ÝÇÝN
ELLÝ BÝN RUBLE YARDIM ALDIÐI HAKKINDA

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
203
Ermeni Katogikosu'nun mürûr eylediði mahallerde Eçmiyazin Kilisesi için verilen mebâliði kabul eylediði misillü Nahçývan'da i‘tâ olunan elli bin rubleyi dahi ahz
etmiþ olduðuna ve Bakü'de cem‘ olunan kezâlik elli bin rublenin de kendisine tevdî‘
olunacaðý Tiflis'de çýkan bir gazetede görüldüðüne ve sâireye dair Poti Þehbender
Vekaleti'nin tahrirâtý tercümesi manzûr-ý âlî buyrulmak için Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'nin tezkiresiyle ma‘an arz ve takdîm kýlýndý, efendim.
Fî 25 Muharrem [1]313 / fî 6 Temmuz [1]311

Sadrýâzam
Said

Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded: 1920
Huzûr-ý Sâmî-i Hazret-i Sadâretpenâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Eçmiyazin Katogikosunun Petersburg'da vâki Saint Katrin nâm kilisede irâd
eylediði nutukda haþmetli Rusya Ýmparatoru hazretlerini Ermenilerin yegâne hamîsi
diye tavsif eylediðini ve mûmaileyhin azîmet edeceði mervî olan Bakü'de Ermeniler
tarafýndan cem‘ edilen elli beþ bin rubleden beþ bini kendisinin istikbâli için saf ve elli
bini Eçmiyazin kilisesi ihtiyacâtýna mukâbil yedine tevdî‘ olunacaðýný Tiflis'de çýkan
Novoye Obozrenye nâm Rus gazetesinin neþr eylediði ve mûmaileyhin murûr
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eylediði yerlerde mezkûr kilise için verilen mebâliði kabul ettiði gibi Nahçývan'da i‘tâ
olunan elli bin rubleyi mütecâviz iâneyi ahz eylemiþ olduðunu ve Buhara Emiri'nin
karîben Piyatigorsk'a muvâsalat edeceði ve iþbu seyahati oradaki kaplýcalarda icrâ-yý
müdâvat maksadýna mübtenî olduðu rivayet edildiði Kafkasya'daki Rus gazeteleri
tarafýndan yazýldýðýný þâmil Poti Þehbender Vekâleti'nden vârid olan 18 Haziran
[18]95 tarihli ve seksen altý numaralý mahremane tahrirâtýn tercümesi manzûr-ý sâmi-i
Sadâret-penâhîleri buyurulmak üzere takdim kýlýnmaðla emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 23 Muharrem 1313 ve fî 4 Temmuz [1]311
Hariciye Nâzýrý
Tarhan Hüsnü

Bâbýâli
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne fî 18 Haziran sene [18]95 tarihiyle Poti Þehbender Vekâleti'nden
vârid olan 86 numaralý mahremâne tahriratýn tercümesidir
Tiflis'de çýkan Novoye Obozrenye nâm Rus gazetesi fî 3 Haziran [18]95 tarihli
nüshasýna Eçmiyazin katogikosuna dair âti'yyüz-zikr havâdisi derc eylemiþdir.
"Katogikos Petersburg'da vâki‘ Saint Katrin nam Ermeni kilisesinde îrâd ettiði bir
nutukda haþmetli Ýmparator hazretlerini Ermenilerin yegâne hâmisi" deyu tavsif
eylemiþdir. Bakü'den alýnan malumâta nazaran katogikos þehr-i hâlin on beþinci günü
þehr-i mezkûra muvâsalat edecek imiþ. Bakü Ermenilerinin cem‘ etmiþ olduklarý elli
beþ bin rubleden beþ bini katogikosu istikbal için sarf edilecek ve elli bini Eçmiyazin
Kilisesi'nin ihtiyâcâtý için mûmaileyhe tevdî‘ edilecekdir. Þurasýný dahi arz etmeliyim
ki katogikos murûr ettiði mahallerde Eçmiyazin Kilisesi Sandýðý için verilen mebâliði
ma‘a'l-memnûniye kabul ettiði gibi Nahçývan'da dahi i‘tâ edilen elli bin rubleyi
mütecâviz iâneyi kabul eylemiþdir. Kafkasya'da çýkan Rus gazetelerinin son
nüshalarýnda Buhara Emiri'nin karîben Piyatigorsk'a muvâsalat edeceði muharrerdir.
Müþârunileyhin Þimâlî Kafkasya'ya gelmesi mahall-i mezkûrda vâki‘ meþhur kaplýcada beþ hafta kadar icrâ-yý müdâvat maksadýna mebnî imiþ. Emr u fermân hazret-i
men lehu'l-emrindir.
[18 Temmuz 1895]
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Y. A. HUS, 332/63
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44
NAHÇIVAN VE VAN ARASINDA RUS SUBAYI KUMANDASINDA
TOPLANAN ERMENÝ EÞKIYALARIN HAREKETLERÝNÝN
DÝKKATLE TAKÝP EDÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNE DAÝR ÝRADE

Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi

Van, Mamuretülaziz, Bitlis, Diyarbakýr, Sivas Vilayetlerine
Keþîde Olunan Þifre Telgrafnâme Suretidir

Rusya hizmet-i askeriyesinden muhrec bir zâbit kumandasýyla dört yüz neferden mürekkeb yeni bir Ermeni eþkýya çetesinin Nahçývan ile Van arasýnda tecemmu‘
ederek fýrsat bulduklarý mahallerden Memalik-i Þahâne'ye duhûl ile îkâ‘-ý þûriþ
fikrinde bulunduklarý Erzurum Vilâyeti'nden vârid olan telgrafnâmede arz ve beyân
olunuyor.* Bu gibi ahvâlin kable'l-vukû‘ men‘i lâzým gelir iken daima vuku‘undan
sonra ma‘lûmat i‘tâ edilmekle zuhûr-ý vukû‘ata meydan verilmekde ve Ermeniler ise
ahali-i Müslime ve kurâyý mahv ve tahrib ederek ekseriyeti kazanmak istedikleri ve
"Biz din kardaþlarýmýzý vikâye ile intikamlarýný almakla meþgulüz" yolunda beyanâtda bulunduklarý halde onlarýn fikir ve niyetlerini anlamamak gayr-ý kâbil görünmekdedir. Binaenaleyh þu ahvâle karþý hamiyet-i Ýslâmiye vicdanlarý mes’ûl etmek
lâzým geleceðinden ve Ýslâm olan memurîn-i Devlet-i Aliyye'nin ne ile meþgul olduklarý ve bu halin ne vakte kadar devam edeceði cây-ý su’âl olarak bunun âkýbeti ise pek
vahim olacaðýndan** iþin buralarý pîþ-i nazar-ý dikkat ve itinaya alýnarak bu misillü
hâlâtýn men‘-i zuhûr ve vukû‘u için tedâbir-i mukteziyenin ittihâzýnda iltizâm-ý
kemâl-i itina olunmasý þeref-sudûr buyrulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý
Hilâfet-penâhî mantûk-ý münîfine tevfîkan teblið olunur.
* Bi't-tasarruf Erzurum Vilâyeti'ne keþîde olunan þifre telgrafnâme sûretidir
** C. 19 Temmuz [1]312 Nahçývan ile Van arasýnda yeni bir Ermeni eþkýyâ
çetesinin tecemmu‘ eylediði beyan olunuyor.
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Mukâbele olunmuþdur.
Kullarý
Mehmed Tevfik

Kullarý
Mehmed Rýfat
Abd-i Memlûkleri
Tahsin

[31 Temmuz 1896]

Y. PRK. BÞK, 46/93
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45
NAHÇIVAN ÝLE LERO ARASINDA TOPLANAN ERMENÝLERÝN
OSMANLI ÜLKESÝNE GÝREREK KARIÞIKLIK ÇIKARMAK
FÝKÝR VE TEÞEBBÜSÜNDE BULUNDUKLARI

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Rusya hizmet-i askeriyesinden muhrec bir zabýta kumandasýnda ve Nahçývan
ile Lero arasýnda ictimâ‘ eden dört yüz neferden mürekkeb Ermeni eþkýyasýnýn fýrsat
bulduklarý mahallerden Memâlik-i Mahrûsa-i Þahane'ye duhûl ile îkâ‘-ý þûriþ fikr ve
teþebbüsünde bulunduklarý Hoy ve Selmas Þehbenderliði'nden bildirildiði ve
vilâyetce icab edenlere vesâyâ-yý lâzýme îfâ edildiði Erzurum Vilâyet-i Celîlesi'nden
keþîde olunup komisyona kýraât olunan 18 Temmuz [1]312 tarihli telgrafnâmede dermiyân olunmasýna mebnî vilâyet-i müþârünileyhâya cevâben tebligât-ý lâzýme îfâ
kýlýndýðý misillü Van ve Trabzon vilayetlerine de vesâyâ-yý mukteziye icra olunmuþ
olmaðla zikr olunan Ermenilerin hudud-ý þahâneyi tecavüze mahal býrakýlmaksýzýn
daðýtýlmalarý zýmnýnda nezâret-i celîle-i dâverânelerince dahi icabýnýn icra buyrulmasý bâbýnda.
20 Temmuz [1]312

Bâbýâli
Daire-i Umur-ý Dahiliye
Tesrî‘-i Muâmelât Komisyonu

Erzurum Vilâyeti'nden vârid olan þifre hallidir.
Rusya hizmet-i askeriyesinden muhrec bir zâbit kumandasýyla dört yüz neferden ibaret yeni bir Ermeni eþkiya çetesi Nahçývan-Lero arasýnda tecemmu‘ ederek fýrsat bulduklarý mahallerden Memâlik-i Mahrûsa-i Þahane'ye duhûl ile îkâ‘-ý þûriþ
efkârýnda olduklarý Hoy ve Selmas Þehbenderliði'nden bildirilmesi üzerine takayyüdât-ý lâzýme ittihâz kýlýndýðý Bayezid mutasarrýf ve kumandanlýðýndan bâ-telgraf
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bildirilip bu bâbda gayet teyakkuzkarâne hareketle eþkiya-yý merkûmenin tecavüzlerine meydan býrakýlmamasý ve tecavüzleri takdirde tenkil ve istihsâl emrinde cevaben tebligât-ý ekîde icra ve keyfiyetin makâmât-ý selâseye de arz edildiði ma‘rûzdur.
Fî 18 Temmuz [1]312
Erzurum Valisi
Rauf

Þifre
Trabzon Vilâyet-i Aliyyesiyle Van Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Rusya hizmet-i askeriyesinden muhrec bir zâbit kumandasýnda dört yüz neferden mürekkeb yeni bir Ermeni eþkiya çetesi Nahçývan ile Leru arasýnda tecemmu‘
ederek fýrsat bulduklarý mahallerden Memâlik-i Þahane'ye duhûl ile îkâ‘-ý þûriþ
efkarýnda olduklarý ihbâr olunmasý üzerine icab edenlere vesâya-yý mukteziye îfâ
kýlýndýðý Erzurum Vilâyeti'nden bildirilmekle vilâyet-i behiyyelerince tedâbir-i lâzýmeye tevessül olunarak eþkiyâ-yý merkûmenin tecâvüzlerine meydan býrakýlmamasý ve
þâyed tecâvüz vukû‘unda tenkillerine ikdâm edilmesi komisyon ifadesiyle beyan
olunur.

Erzurum Vilâyet-i Celîlesi'ne þifre
C. fî 18 Temmuz [1]312
Rusya hizmet-i askeriyesinden muhrec bir zâbit kumandasýnda ictima‘ eden
Ermeni eþkiyasýnýn tecavüzlerine meydan býrakýlmamasý ve tecavüz vukû‘unda
tenkillerine ikdâm edilmesi komisyon kararýyla Van ve Trabzon vilâyetlerine
bildirilmekle oraca da tedabir-i müttehize dairesinde hareket eyleyerek istitla‘ât-ý
vâký‘adan malûmât verilmesi mütemennâdýr, ol bâbda.
[1 Aðustos 1896]
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46
NAHÇIVAN ÝLE REVAN ARASINDA
DÖRT YÜZ KÝÞÝLÝK ERMENÝ EÞKIYA ÇETESÝNÝN
TOPLANDIÐINA DAÝR

Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi

Van'dan Þifre Telgrafnâme
C. 20 Temmuz [1]312
Dört yüz neferden mürekkeb Ermeni eþkýya çetesinin tecemmu‘ etdikleri
mevki‘ Nahçývan ile Van arasýnda olmayýp Nahçývan ile Revan aralarý olduðu tahkik
edilmiþ ve þu memleketlerin her ikisi dahi Rusya ülkesinde bulunmasýna nazaran bu
haberin pek de makrûn-ý sýhhat olamamasý lazým geleceði zannýnda bulunulmuþ
idüði ma‘rûzdur.
Fî 22 Temmuz [1]312
23 S. 1314 / [3 Aðustos 1896]
Yâverân-ý Hazret-i Þehriyârîden
Ferik Sadeddin
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47
NAHÇIVAN VE VAN ARASINDA TOPLANAN
ERMENÝ EÞKIYALARIN HAREKETLERÝNÝN
MÜFETTÝÞ ÞAKÝR PAÞA TARAFINDAN
TAKÝP EDÝLMESÝNÝN EMREDÝLDÝÐÝNE DAÝR ÝRADE

Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi

Müfettiþ Þakir Paþa'ya Keþîde Olunan Þifre Telgrafnâme Suretidir

Rusya hidmet-i askeriyesinden muhreç bir zâbit kumandasýyla dört yüz neferden mürekkeb yeni bir Ermeni eþkýyâ çetesinin Nahçývan ile Van arasýnda tecemmu‘
ederek fýrsat bulduklarý mahallerden Memâlik-i Þahâneye dühûl ile îkâ‘-ý þûriþ
fikrinde bulunduklarý Erzurum Vilayeti'nden vârid olan telgrafnâmede arz ve beyân
olunuyor.
Bu gibi ahvâlin kable'l-vukû‘ men‘i lâzým gelirken daima vukû‘undan sonra
malûmat i‘tâ edilmekle zuhûr-ý vukû‘ata meydan verilmekde ve Ermeniler ise ahali-i
Müslime ve kurâyý mahv ve tahrîb ederek ekseriyeti kazanmak istedikleri ve "biz din
karýndaþlarýmýzý vikâye ile intikamlarýný almakla meþgulüz" yolunda beyanatda
bulunduklarý halde onlarýn fikir ve niyetlerini anlamamak gayr-ý kâbil görünmekdedir. Binaenaleyh þu ahvâle karþý hamiyet-i Ýslâmiye vicdânlarý mes’ûl etmek
lazým geleceðinden ve Ýslâm olan memurîn-i Devlet-i Aliyye'nin ne ile meþgûl olduklarý ve bu halin ne vakte kadar devam edeceði cây-ý suâl olarak bunun âkýbeti ise pek
vahim olacaðýndan keyfiyet ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Hilâfetpenâhî Erzurum Vilâyeti'ne cevaben ve sâir icab eden vilâyâta re’sen teblið edilmiþ ve
rütbe-i sâmiye-i müþîrî ve yâver-i ekremîlik gibi iki sýfat-ý celîleyi hâiz olan zât-ý âlî-i
âsafânelerinin hamiyet-i Ýslâmiye ve huzûr-ý þevket-nüþûr-ý þahânedeki taahhüdat ve
te’mînat-ý ma‘ruza-i destûrîleri ve el-yevm valilerin fevkinde bir müfettiþ-i fevkalâde
bulunmalarý mülâbesâtýyla tedâbîr ve icraâtda ona göre fi‘l ve eser gösterecekleri
derkâr bulunmuþ idüðinin þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý
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Hilâfet-penâhî menût-ý münîfine tevfikan tebliðine ibtidar kýlýndý.
Ol bâbda.
Fî 20 Temmuz [1]312
Mukâbele olunmuþdur.
Kullarý
Cevdet

Kullarý
Mehmed Rýfat
Abd-i Memlûkleri
Tahsin

Baþkitâbet'e Malatya'da Müfettiþ Þakir Paþa Kullarýndan Þifre
Yirmi Temmuz tarihli telgrafnâme-i âlîleri alýndý.
Erzurum Vilâyeti'nin bazý vesâitle aldýðý haberin sýdk ve kizbe ihtimali
derkardýr. Maamafih Rusya ve Ýran hududu üzerinde mütemadiyen eþkýya çeteleri
zuhûr etmekde olup Hudud-ý Hakanîye müsellahan duhûl ile îkâ‘-ý þûriþ ettiklerinde
ceza-yý sezâlarýný bulmakda olduklarý gibi Erzurum Vilayeti'nin bildirdiði dört yüz
neferlik eþkýya çetesinin sâye-i inâyet-vâye-i cenâb-ý Padiþahîde emsâli vechile def‘-i
mazarratý dahi eltâf-ý Ýlâhiyye'den kaviyyen me’mûl ve muntazýrdýr. Ýþ bunlarýn
Memâlik-i Þahâne dahiline hafiyen ve müsellahan fýrsat-yâb-ý duhûl olamamalarýnda
olup bu da Hudud-ý Hakânî'nin müteselsilen nezaret altýnda tutulmasýna ve hudud
me’murlarý hemîþe müteyakkýz ve mütenebbih bulunmalarýna menût olduðu halde
Rusya hududu oldukca bir kordon altýnda ise de Ýran hududu bi'l-külliye
muhafazadan hâlî olduðundan ve Ýranîler her nasýlsa fesadýnýn kendilerine dahi
mazarratýný nazara almayarak bu maddeye lüzumu dairesinde ehemmiyet vermediklerinden hudud-ý Ýraniye'nin þimdikinden daha ziyade bir dikkat altýna alýnabilmesi
esbâbý istihzâr olunmak lazýmeden görünüyor. Bir de eþkýya çetelerinin hududu bilâmüzâhim tecavüz etmek üzere ittihaz eyledikleri tedbîr-i münferid hududun bir noktasýný geçmek fikrinde olduklarýný göstererek hudud me’murlarýnýn dikkatini o nokta
üzerine celb ettikden sonra diðer bir noktadan geçmek olduðuna nazaran hudud
haricinden gelen havâdisin kemal-i ihtiyât ile telakkî olunmak icâb eder.
Hamiyet-i Ýslâmiyem ve ubûdiyet-i çâkerânem zât-ý akdes-i cenab-ý Padiþahîye
sadâkat ve taviyyet vazife-i mukaddesesiyle çâkerlerini cidden mükellef ve
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mukayyed eylediðinden þimdiye kadar o vazife-i mukaddese uðurunda elimden
geldiði mertebelerde sa‘y ve ikdâmdan bir an geri kalmadýðým ve rütbe-i müþîrî ve
yâver-i ekremîlik gibi hâiz olmakla ser-iftihârýmý mehâzî-i eflâk eden sýfât-ý âliyeden
ziyade ubûdiyyet ve zimmetime mütehattem mârrü'l-arz vazife icabýndan olarak
veliyyü'n-ni‘met efendimizin en küçük bir irâdeleri en ehemmiyetsiz bir hizmetleri
uðrunda fedâ-yý can etmeðe hazýr ve müheyyâ olduðum nezd-i ilhâm-veft-i velîni‘met-i azamîde mevâdd-ý malûmedendir. Ýþte bu vazîfe-i mukaddese sâikasýyla
bidayet-i me’mûriyet-i çâkeranemde âsârý meþhud olan þûriþ ve fesadýn teskini için
me’mûriyet ve haddimin fevkinde umûra müdahale etmiþ olduðuma delâlet eder.
Bazý irâdat üzerine teskin-i ihtilali Ordu-yý Hümâyûn ve Vilâyât-ý Sitte me’mûrîn-i
mülkiye ve askeriyesine býrakmaklýðým ve çâkerleri yalnýz emr-i teftiþe müte‘allik
umura bakmaklýðým daha ziyade muvafýk-ý marzî olacaðýný his ve zan eylediðime
binâen bilfiîl müdahaleden tedrîcen olup aralýkda gerek Ordu-yý Hümâyûn'a ve
gerek vilayetlere muvafýk-ý hikmet-i siyâset gördüðüm hususâta dair fikir ve mütâlaa
beyânýna hasr-ý muâmele etmek mecbûriyetinde bulunuyor idim. Mârru'l-arz telgrafnâme daire-i ma‘rûza dahilinde olarak hükm-i irâde-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî'ye harfiyen tatbik-i hareket edeceðimin cevaben arzýna mücâseret kýlýnmýþ
olmaðýn, ol bâbda.
Fî 21 Temmuz [1]312

Yaver-i Ekrem
Þakir

Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
2101
Müfettiþ Þakir Paþa Hazretleri'ne Þifre
21 Temmuz [1]312 tarihli telgrafnâme-i âsafâneleri arz-ý atebe-i ulyâ kýlýndý.
Sadakat ve hamiyet ve gayret-i sâmiye-i dâverîleri nezd-i þevket-refd-i velîni‘met-i bî-minnet-i azamîde daima mazhar-ý takdir-i âlî neyyir-i teveccühât-ý
kudsiyet-âyât-ý cenâb-ý Hilâfet-penâhî hakk-ý devletlerinde lâmi‘ ve müte‘âlî
olduðundan bâ-irâde-i iltifât-ifâde-i hazret-i Padiþâhî tebþîrine ve eþkýyanýn hududun
bir noktasýndan geçmek fikrini göstererek diðer cihetden tecavüzü tasmim gibi telgrafnâme-i destûrîlerinde münderic desâis hakkýnda cihet-i mülkiye ve askeriyece
celb-i enzâr-ý dikkat ve ba‘demâ dahi meslek-i mahsûs-ý devletleri olduðu vechile
ibrâz-ý me’ser-i sadakat ve gayret buyurulmasý cümle-i emr u fermân-ý hümâyûn-ý
mülûkâneden bulunduðundan ve mahdûm-ý devletleri Naim Bey'in bazý düyûnu
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olduðu ma‘lûm-ý merâhim-melzûm-ý âlî buyurulmasýyla ihsân buyrulduðunun
beyânýna müsâra‘at kýlýndý.
Fî 22 Temmuz [1]312 / [3 Aðustos 1896]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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48
NAHÇIVAN CÝVARINDA ÞAHTAHTI'DAN
KAÐIZMAN'A KADAR OLAN BÖLGEDE ÝKÝ BÝN
KADAR ERMENÝ ÇETECÝNÝN TOPLANDIKLARI HAKKINDA

Sadaret
Mektubî Kalemi
Târih-i Tesvîdi:
21 Rebî‘ülevvel [1]314 / 19 Aðustos [1]312

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Rusya ile Ýran hudûdu üzerinde ve Nahçývan civarýnda vâki‘ Þahtahtý nâm
mevki‘den Kaðýzman'a kadar olan Rusya hudûdunda Ermeni fesedesinin men‘-i
tecavüzâtý için bu kere Kafkasya'dan iki bin asker getirdilerek hudûd mûcebince bir
sýra kordon daha vaz‘ olunduðu ve Makü Ekrâdý'nýn Rusya Memâlikince îkâ‘ eylemekde olduklarý fenalýkdan dolayý Rusya hükûmeti Makü Hükümdarý Timur Han'ý
tazyîk eylemekde olup han-ý mûmâileyh ise meslek-i mazbûtasý ve desâis-kârânesi
îcâbýnca iþin rengini deðiþdirmek için Bayezid Hükûmeti aleyhinde bazý azviyyâtý
hâvî Hoy Telgrafhânesi vâsýtasýyla Tebriz'de Ýran veliahdýna ve Dersaâdet'de Ýran
Sefâreti'ne bir telgrafnâme keþide eylediði tahkîk kýlýndýðý Bayezid
Mutasarrýflýðý'ndan bildirildiðine dâir Erzurum Vilayet-i Celîlesi'nden vârid olan 17
Aðustos sene [1]312 tarihli telgrafnâme leffen tesyîr-i sû-yý devletleri kýlýnmaðla sûret-i
iþ‘âra nazaran iktizâ-yý hâlin îfâ ve inbâsýna himmet.
Ýþaret-i aliyye mûcebince.
[31 Aðustos 1896]
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RUSLARIN ARAS NEHRÝ ÜZERÝNDE CULFA NOKTASINDAN
BAÞLAYARAK BASRA KÖRFEZÝNE KADAR UZANACAK
BÝR DEMÝRYOLU HATTI PLANLADIKLARI

Makam-ý Seraskerî
Mektubî Kalemi
Hususî

Rusya Hükûmeti'nin Aras Nehri üzerinde Çulfa noktasýndan bed’ ile Tebriz
tarîkýyla Hemedan'a kadar bir þimendifer ve Hemedan'dan Tahran'a kadar bir þube
inþasýna mübaþeret edip iþbu hattýn Isfahan ve Kirman tarîkýyla Bender Abbas'a kadar
temdîd ve îsâl edileceði hakkýnda ba‘zý ýstýtlâ‘atý ve bu bâbda bazý mütâlaâtý ve ifadâtý
hâvî Viyana Sefâret-i Seniyyesi Ateþemiliterliði'nden vürûd edip Erkân-ý Harbiye-i
Umumiye Dairesi'ne tevdî‘ olunan tahrirâtýn bir nüshasý meþmûl-ý nigâh-ý âlî buyrulmak üzere mezkur hattý irâ’e eder muhtasar kroki ile leffen arz ve takdim kýlýnmýþ
olmaðla ol bâbda emr u ferman efendim hazretlerinindir.
Fî 19 Þevval [1]317 ve fî 17 Þubat [1]315
Serasker
Rýza
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Makam-ý Seraskerî
Mektubî Kalemi
Hususî

Viyana Sefâret-i Seniyyesi Ataþemiliteri Erkân-ý Harbiye
Kaymakamlarýndan Ahmed Nazif Bey'den Mevrûd fi 2 Þubat [1]315 Tarihli
Tahrirâtýn Suretidir
Rusya Hükümeti'nin Kafkasya kýt‘asýndan Acem Körfezi sahilindeki Bender
Abbas'a kadar bir þimendifer temdid edeceði Avusturya evrâk-ý havâdisinde neþr
olunmasý üzerine þâyi‘a-i mezkûre Ýran Hükûmeti'nin buradaki sefîri tarafýndan bi'ttekzîb Rusyalýlar tarafýndan Acemistan'da þimendifer inþa edilmeyip bazý þoseler
yapýlacaðý ilân ve iþâ‘a edilmiþ ise de Türkistan Gazetesi'nden naklen Raykor
Gazetesi'nin bu kere fî 13 Þubat 1900 tarihli nüshasýnda yazmýþ olduðu bendde Rusya
Hükûmeti Aras Nehri üzerinde Çulfa noktasýndan bed’ ile Tebriz tarikýyla Hemedan'a
kadar bir þimendifer ve Hemedan'dan Tahran'a kadar bir þube inþasýna mübâþeret
edip iþbu hattýn Isfahan ve Kirman tarikýyla Bender Abbas'a kadar îsâl ve temdid
edileceði ve inþaata nezâret etmek üzere Acemistan'a gönderilen birçok Rusya Erkân-ý
Harbiye zâbitanýnýn refakatlerine birkaç Kazak alayý verildiði ve bin dokuz yüz üç
sene-i milâdiyesinde Bender Abbas'a kadar ikmâl edileceði me’mûl olan mezkûr hat
idâre-i hükûmet ve sevkü'l-ceyþ noktasýndan gâyet fâideli olup Rusya'nýn gerek Ýran'da
ve gerek Asya-yý Suðrâ'da takib etdiði hatt-ý hareket Hindistan ve Aksâ-yý Þark'a
doðru müntehî olan ticâret hatt-ý kebîrine hâkim olabilmek için cenub cihetinde
bahren serbest bir mahrec tedarik ve menâfi‘-i Saltanat-ý Seniyye'ye hizmet edecek
her þeyi men‘ etmekden ibâret olduðundan mezkûr þimendifer ne Fýrad ve Dicle
sevâhiliyle ve ne de Acem Körfezi sahilinde vâki‘ Buþir ile rabt edilmeyip ancak
sanâyi‘ ve politika ve sevkü'l-ceyþce Acemistan'ýn en mühim bir noktasý olan Bender
Abbas'a rabt ve ilsâk edileceði beyan olunmuþ ve vaziyyet ve istikâmetine nazaran
Baðdad hatt-ý kebîriyle rekabet edeceði tabî‘î olan mezkûr Bender Abbas hattýný irâ’e
eder muhtasar bir kroki leffen savb-ý sâmî-i fahîmânelerine takdîm kýlýnmýþ olmaðla,
ol bâbda.
[20 Þubat 1900]
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50
ERÝVAN VE NAHÇIVAN'DA
MEYDANA GELEN ERMENÝ-MÜSLÜMAN
ÇATIÞMASININ TEBRÝZ'DEKÝ YANKILARI

Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded

Fî 2 Haziran [1]321 tarihiyle Tebriz Baþþehbenderliði'nden
mevrud tahrirâtýn suretidir.
Erivan ve Nahçývan'da Ýslâm ve Ermeniler beyninde zuhûr etmiþ olan iðtiþâþ ve
ihtilâf neticesinde ahali-i Ýslâmiyenin düçâr olduðu tecavüz ve hatta bunlardan kýsm-ý
a‘zamýnýn ahîren katl edilmiþ olduðu rivayâtý Tebriz'de þüyû‘ bulur bulmaz ötede
beride Ermeniler aleyhinde nümâyiþ icrasýna baþlayan ahaliden bazýlarý dün akþam
birkaç kiþiyi darb ve cerh eylediklerinden çarþý ve pazarda karýþýklýk vukûuyla hemen
dükkân ve hanlar sedd ü bend edilmiþ ve Ermeniler hane ve me’vâlarýna çekilmiþlerdir. Hükûmet-i mahalliye tarafýndan ittihâz edilen tedâbir üzerine neticesi pek
vahim olabilecek bir vak‘anýn þimdilik önü alýnabilmiþ ise de efkâr-ý umumiyenin pek
müteheyyic olmasý ve bir müddetden beri Kafkasya'da Ýslâm ve Ermeniler arasýnda
vukû‘ bulmakda olan mukâtelenin buraca sû’-i te’sir hâsýl etmekde bulunmasý
münasebetiyle Ermeniler aleyhinde pek þiddetli bir hareket-i tecavüziyye vukû‘u
gayet muhtemel bulunduðu beray-ý malûmât arz olunur. Ol bâbda.
4 Ca. 1323 / [ 7 Temmuz 1905]

Aslýna mutâbýkdýr
(Ýmza)
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Bâbýâli
Daire-i Hâriciyye
Mektubî Kalemi
Aded: 1279
Huzûr-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Erivan ve Nahçývan'da Ýslâm ve Ermeniler beyninde zuhûr etmiþ olan iðtiþâþ ve
ihtilaf neticesi olarak ahali-i Ýslâmiyenin dûçâr-ý ta‘arruz ve bir kýsmýnýn katl edilmiþ
olduðu rivayâtýnýn Tebriz'de þüyû‘unu müte‘âkib Ermeniler aleyhinde nümâyiþ
icrasýna baþlayan ahaliden bazýlarý birkaç kiþiyi darb ve cerh eylediklerinden çarþý ve
pazarda karýþýklýk zuhur ederek dükkân ve hanlar sedd edilerek Ermeniler hane ve
me’vâlarýna çekildiklerini ve hükûmet-i mahalliyece ittihaz olunan tedâbir neticesi
olarak vahim bir vak‘anýn þimdilik önü alýnabilmiþ ise de efkâr-ý umumiyenin pek
müteheyyic olmasý ve bir müddetden beri Kafkasya'da Ýslâm ve Ermeniler arasýnda
vukû‘ bulmakda olan mukâtelenin sû’-i te’sir hâsýl etmekde bulunmasý münasebetiyle Ermeniler aleyhinde pek þiddetli bir hareket-i tecâvüziye vukû‘u muhtemel
bulunduðunu mutazammýn Tebriz Baþþehbenderliði'nden vârid olan tahrîrâtýn sûreti
leffen takdim kýlýnmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 Cemâziyelevvel 1323 ve fî 22 Haziran [1]321
Hariciye Nâzýrý
Tevfik

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Amedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
889
Erivan ve Nahçývan'da Ýslâm ve Ermeniler beyninde zuhûr etmiþ olan iðtiþâþ ve
ihtilâf neticesi olarak ahali-i Ýslâmiyenin dûçâr-ý taarruz ve bir kýsmýnýn katl edilmiþ
olduðu rivâyâtýnýn Tebriz'de þüyû‘unu müte‘âkib Ermeniler aleyhinde nümâyiþler
icrasýna baþlayan ahaliden bazýlarý bir kaç kiþiyi darb ve cerh eylediklerinden çarþý ve
pazarda karýþýklýk zuhûr etmiþ ve dükkân ve hanlar sedd edilmiþ ise de hükûmet-i
mahalliyece ittihâz olunan tedâbîr üzerine vahim bir vak‘a zuhûruna meydan verilmediðini ve fakat efkâr-ý umûmiye pek müteheyyic olup bir müddetden beri Ýslâm ve
Ermeniler arasýnda vukû‘ bulmakda olan mukâtelenin hâsýl eylediði sû’-i te’sir
münâsebetiyle Ermeniler aleyhinde pek þiddetli bir hareket-i tecâvüziyye vukû‘u
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muhtemel bulunduðunu mutazammýn Tebriz Baþþehbenderliði'nden vârid olan
tahrirâtýn sureti Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin ol bâbdaki tezkiresiyle berâber arz ve
takdim kýlýndý, efendim.
Fî 4 Cemâziyelevvel [1]323 fî 24 Haziran [1]321

Sadrýâzam
Ferid
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51
BAKÜ OLAYLARINDAN SONRA ERÝVAN ÝLE
NAHÇIVAN ÞEHÝRLERÝNDE ERMENÝLER ÝLE MÜSLÜMANLAR
ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN PEK ZÝYADE GERGÝNLEÞTÝÐÝNE DAÝR

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
892
Bakü vukû‘âtýndan beri Erivan ile Nahçývan þehirlerinde Müslümanlarla
Ermeniler beynindeki münasebet pek ziyade gerginleþerek nihayet ne yolda
mücadelât-ý hûnrîzâneyi intâc eylemiþ olduðu beyanýyla tafsilâtý þâmil Tiflis ve
Batum'da ahvâlin tahammül-fersâ bir dereceye varýp ahali-i Ýslâmiye mu‘teberânýndan Kurtzâde Ömer Efendi'nin en iþlek bir kahvehânede kendi halinde oturmakda
iken cerh edilmiþ ve üç Gürcü'nün Baþþehbenderhâne'ye girip yerliden olan
hizmetkârâný þayed ihtilâl komitesinin emrine ittibâ‘an hizmetlerini terk etmeyecek
olurlar ise telef edecekleri beyanýyla tehdid etmiþ olduklarýndan ve
Baþþehbenderhâne'den çekilip gitmeleri ihtar olundukda iþlerine müdahale eder ise
hakkýnda muzýrr olacaðýný söyleyerek kendisini dahi tehdide kalkýþmalarýyla derhal
merkumlarý tevkif etdirmekle beraber hukuk-ý düvelin taht-ý sýyânetinde bulunan bir
meskenin bu vechile dûçâr-ý taarruz olmasýndan dolayý Baþþehbenderhâne
kançýlarýný vali nezdinde protestoya me’mûr etmesi üzerine derhal tahkikât icra kýlýnmýþ ise de mücrimler ihtilâl komitesinin en müteneffiz azâsýndan bulunduklarý cihetle
dûçâr-ý havf ü hirâs olan valinin onlarý ibreten-li's-sâ’irîn te’dib edecek yerde berây-ý
i‘tizâr nezdine göndermiþ olduðundan bahisle bazý ifadâtý ve vukû‘ât-ý sâire-i
ta‘arruzkârâne hakkýnda malûmâtý mutazammýn Batum baþþehbenderinden vârid
olan iki kýt‘a tahrirât tercümelerinin gönderildiðine ve þehbenderhâne ve teba‘a-i
þâhânenin bu misillü tecavüzâta karþý muhafazasý esbâbýnýn istikmâli zýmnýnda
tedâbir-i ciddiye ittihâzý için teþebbüsât-ý mü’essire icrasý lüzumunun Petersburg
Sefâret-i Seniyyesi'ne tavsiye ve iþ‘âr edildiðine dair Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin
tezkiresi melfûflarýyla beraber arz u takdim kýlýndý, efendim.
Fî 4 Cemâziyelevvel [1]323 fî 24 Haziran [1]321

Sadrýâzam
Ferid
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded: 1282
Huzûr-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Bakü vukû‘âtýndan beri Erivan ile Nahçývan þehirlerinde Müslümanlarla
Ermeniler beynindeki münasebet pek ziyâde gerginleþerek nihayet ne yolda
mücadelât-ý hûnrîzâneyi intâc eylemiþ olduðu beyânýyla tafsîlâtý þâmil Tiflis ve
Batum'da ahvâlin tahammül-fersâ bir dereceye varýp ahali-i Ýslâmiye mu‘teberânýndan Kurdzâde Ömer Efendi'nin en iþlek bir kahvehânede kendi hâlinde oturmakda
iken cerh edilmiþ ve üç Gürcü'nün Baþþehbenderhâne'ye girip yerliden olan
hizmetkârâný þâyed ihtilâl komitesinin emrine ittibâ‘an hizmetlerini terk etmeyecek
olurlarsa telef edecekleri beyânýyla tehdid etmiþ olduklarýndan ve
Baþþehbenderhâne'den çekilip gitmeleri ihtâr olundukda iþlerine müdahale ederse
hakkýnda muzýrr olacaðýný söyleyerek kendisini dahi tehdide kalkýþmalarýyla derhal
merkûmlarý tevkif etdirmekle beraber hukûk-ý düvelin taht-ý sýyânetinde bulunan bir
meskenin bu vechile dûçâr-ý taarruz olmasýndan dolayý Baþþehbenderhâne
kançýlarýný vali nezdinde protestoya me’mûr etmesi üzerine derhal tahkikât icra kýlýnmýþ ise de mücrimler ihtilâl komitesinin en müteneffiz a‘zâsýndan bulunduklarýndan
dûçâr-ý havf ü hirâs olan valinin anlarý ibreten-li's-sâ’irîn te’dib edecek yerde berây-ý
i‘tizâr nezdine göndermiþ olduðundan bahisle bazý ifâdâtý ve vukû‘ât-ý
ta‘arruzkârâne-i sâ’ire hakkýnda malûmâtý mutazammýn Batum baþþehbenderinden
ahz olunan 7 ve 17 Haziran [1]905 tarihli ve altmýþ sekiz ve elli iki numaralý iki kýt‘a
tahrirâtýn tercümeleri leffen takdim kýlýnmýþ ve Batum baþþehbenderinin tahrirâtýnýn
bir kýt‘a suretinin irsâliyle ve þehbenderhâne ve teba‘a-i þâhânenin bu misillü
tecavüzâta karþý muhafazasý esbabýnýn istikmâli zýmnýnda tedâbîr-i ciddiye ittihâzý
için teþebbüsât-ý mü’essire icrasý Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne tavsiye ve iþ‘âr
olunmuþ olmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 3 Cemâziyelevvel 1323 / fî [23 Haziran 1321]
Hariciye Nâzýrý
Tevfik
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne 7 Haziran [1]905 tarihiyle Tiflis Baþþehbenderliði'nden
vârid olan 68 numaralý tahrirâtýn tercümesidir.

Bakü vukû‘âtýndan beri Erivan ile Nahçývan þehirlerinde Müslümanlarla
Ermeniler beynindeki münasebet pek ziyâde gerginleþerek nihâyet mücâdelât-ý hûnrîzâneyi intâc etmiþdir. Cerâ’id-i mahalliyenin neþriyâtýna nazaran Mayýsýn on
dördüncü ve on beþinci günleri askerin vürûdu üzerine þehirde bir dereceye kadar
iâde-i sükûn edilmiþ ise de hem-civâr köylerde harîk ve sirkat gibi fezâyih devam
etmekde olduðu gibi kaht u galâ dahi hissolunmakda ve umûmiyetle hal ve mevki‘
pek müþevveþ bulunmakdadýr. "Tombul" karyesinde gündüz bir harîk îkâ‘ olunarak
kýrk kiþi muhterikan vefat etmiþ ve sekenesi tarafýndan terk edilen "Yarýmca"
karyesinde îkâ‘ edilen sirkatlerin men‘i zýmnýnda nâhiye müdürü oraya gitmiþdir.
Gece Kamerli karyesinden heyecan-âver haberler alýnmasý üzerine Erivan Kazâsý kaymakamý karye-i mezkûreye azîmetle ahaliyi teskine muvaffak olmuþdur. Mayýsýn on
altýncý günü Nahçývan'a gelen Þiî Re’îs-i Ulemâsý Þeyh Efendi, Erivan Ermeni serpiskoposu ile birlikde o taraflarý dolaþmýþdýr. Hududu tecavüz ve Müslüman ahaliye
iltihak eden Ýran Kürdleri þimendüfer hattý ile Þahtahtý Gümrüðü'nü tehdid ederek
Marur nahiyesi mülhakâtýndan bir karyenin mevâþisini gasb ve sirkat ve posta tarîký
üzerinde karyenin papasýný katl ü itlaf eylemiþlerdir. Mütecâsirler polis komiseri ile
muhâfýzlar ve bir müfreze-i askeriye tarafýndan ref‘ ve tenkîl edilmiþdir. Muahharan
"Sardarak" karyesi civarýnda dahi Ýran Kürdlerinin zuhuru haber alýnmasý üzerine
Kamerli'den avdet etmekde olan Erivan kaymakamý oraya azimet etmiþdir. Yüz altmýþ
nefer Kürd'ün Culfa Gümrüðü'nden geçdiði ve kariben Karagalok cihetinden, diðer
üç yüz Kürd'ün vürud edeceði haberi intiþar etdiðinden bunlarýn her sene bu
mevsimde iþ bulmak üzre hududu mürur ile memlekete gelen Kürdlerden olup
olmadýklarýný tahkîke Erivan kaymakamý me’mûr edilmiþdir. Erivan þehri bi'n-nisbe
hâl-i sükûnda iken Mayýsýn yirmi üçüncü günü sabahleyin saat on râddelerinde
vürûd eden bir telgraf-nâmede þehrin muhtelif mahallâtýnda tüfenk sadâlarý iþidilmesi üzerine bütün ahalinin ayak üzerinde bulunduðu bildirilmekle bütün dükkân ve
maðazalar kapanmýþdýr. Saat on iki raddelerinde Ýslâmlar ile Ermeniler beyninde bir
müsâdeme vukû‘a gelerek bunda mecrûhîn ve maktûlînin adedi otuzu tecavüz etmiþ
ve bu esnada vürûd eden kuvve-i müsellaha ahaliyi teskine muvaffak olmuþdur.
Mayýsýn yirmi dördünde tüfenk endahtýna devam edilmiþ ve sabahleyin saat on birde
Ýslâmlar sokakda bulunan Ermeniler üzerine ateþ etmeleriyle herkes silaha sarýlmýþ ve
Ermenilerden bir kiþi maktul ve bir kiþi mecruh olmuþ olduðu halde Ýslâmlardan
mecruh ve maktul olanlarýn adedi kýrký tecavüz etmiþdir. Erivan'dan alýnýp mahalli
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gazetelerine derc olunan bir telgraf-nâmeye nazaran Mayýsýn yirmi dördüncü günü
akþamý yani yirmi beþinci gecesi sabaha kadar tüfenk endahtýna devam edilerek maktulîn ve mecruhînin adedi neye bâlið olduðu haber alýnamamýþ ise de her halde
dünkü maktulîn ve mecruhînin mikdarýna fâ’ik bulunmuþ ve çocuklar bile istisna
edilmeyerek mârrîn ve âbirînin üzerlerine pencerelerle damlardan silah atýlmakda ve
ahali nereye gitdiklerini bilmeyerek firar etmekde ve hulâsa-i kelâm Erivan þehrinde
ta‘rifi gayr-i kâbil bir dehþet hüküm-fermâ olmakda bulunmuþdur. Tiflis
Müslümanlarýyla Ermenileri beyninde bir müddetden beri bir husûmet eseri
müþâhede olunduðundan Tiflis vâli vekili Ermeni piskoposunu ziyaret ederek gûyâ
Ýslâmlarýn Ermenilere hücum ve tecavüze hazýrlanmakda olduklarýna dair Tiflis'de
beyne'n-nâs þüyû‘ bulan haberleri tekzib için davet edilen ulema tarafýndan gönderilecek vekillerle müzakerât-ý lâzýmede bulunmak üzere Ermeniler namýna da vekiller
göndermesini rica etmiþdir. Bu vekiller iþbu asýlsýz haberleri tekzib için "Meydan"
mahallinde dolaþmaða ve bu suretle ahalice mevcud havf ve endiþeyi izâleye ve
emniyet-i umûmiyeyi iâdeye karar vermiþlerdir. Emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.

Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Tercüme Odasý
Aded

Hariciye Nezâreti'ne 17 Haziran [1]905 tarihiyle Batum Baþþehbenderliði'nden
vârid olan 52 numaralý tahrirâtýn tercümesidir.
Batum'da ahvâl-i hâzýra tahammül-fersâ bir dereceye resîde olmuþdur. Ahali-i
Ýslâmiye mu‘teberânýndan Kurdzâde Ömer Efendi en iþlek bir kahvehânede kendi
hâlinde oturmakda iken cerh edilmiþdir. Bundan birkaç gün evvel üç Gürcü,
Baþþehbenderhâne'ye girip yerliden olan hizmetkârâný þâyed ihtilâl komitesinin
emrine ittibâ‘an hizmetlerini terk etmeyecek olurlar ise köpekler gibi telef edilecekleri
beyânýyla tehdid etmiþlerdir. Baþþehbenderhâne'den çekilip gitmelerini ihtar
etdiðimde merkûmûn iþlerine müdahale edersem hakk-ý acizânemde muzýrr olacaðýný söyleyerek bendenizi dahi tehdide kalkýþdýklarýndan derhal merkûmlarý tevkif
etdirmekle beraber hukuk-ý düvelin taht-ý sýyânetinde bulunan bir meskenin bu
vechile dûçâr-ý taarruz olmasýndan dolayý Cemil Bey'i vali nezdinde protesto etmeye
me’mûr eyledim. Derhal tahkikât icra kýlýnmýþ ise de mücrimler ihtilâl komitesinin en
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müteneffiz azasýndan bulunduklarýndan dûçâr-ý havf ü hirâs olan vali onlarý ibretenli's-sâ’irîn te’dib edecek yerde berây-ý i‘tizâr merkumlarý nezd-i acizâneme göndermiþdir. Ýþbu tafsilâtdan zât-ý âlî-i nezâret-penâhîlerince anlaþýlacaðý vechile me’mûrîn
ile eþirrâ hem-ayardýr. Evvelsi günü ba‘de'z-zuhur saat üç raddelerinde müsellah bir
takým eþhâs ellerinde revolver olduðu halde Ýspanya Fahrî Viskonsolosluðu'yla
Mesajeri Maritim[e] Kumpanyasý Acentalýðý'ný îfâ eden Mösyö Espadaro'nun yazýhânesine girerek kasasýnýn mevcûdunu kendilerine teslîme icbâr eylemiþlerdir. Dün
sabahleyin saat dokuz raddelerinde kaputlarý altýna saklanmýþ kýsa tüfenkleri hâmil
bir takým eþirrâ meþâhir-i aðniyâdan dakik tâciri Simonof'un ticarethânesine birdenbire girmiþ ve içlerinden biri havaya bir el tüfenk atmýþ ve tüfenk sadâsýnýn îrâs etmiþ
olduðu havf ü helecândan bi'l-istifâde diðerleri Mösyö Simonof'un üzerine hücumla
tüfenklerinin namlularýný göðsüne dayamýþlar ve kasasýný açmasýný ihtar etmiþlerdir.
Bîçâre bi'z-zarûre kasayý açmýþ ve haydudlar mebâlið-i külliyeyi müstashaben firar
etmiþlerdir. Simonof'un ticârethânesi hükûmet konaðýna pek yakýn olduðu halde hiç
bir Kazak yerinden kýmýldanmamýþdýr. Evvelki gün ahali-i Ýslâmiye bir miting akdede rek Müslümanlardan birine tecavüzde bulunanlarýn hemen itlâf edilmesi kararlaþdýrýlmýþdýr. Bu kararýn neticesi vâhimdir. Zira mücerred þimdiye kadar Ýslâmlarýn
mukâbele-i bi'l-misilden ihtirâz etmelerinden dolayý bir kýtâl-i umumî vukû’a
gelmemiþ ve fakat artýk Ýslâmlarýn sabrý tükenmiþ olduðundan bu þehrin âtîsi pek
muzlimdir. Vali iþ âdemi olmayýp yirmi kadar þakî salb olunmadýkca yahud muhalifler
yani Ýslâmlar, Ermeniler ve Gürcüler yekdiðerlerini katl etmedikce ateþ-i fesâd intifâpezîr olmayýp devam edecekdir. Mezhebdaþlarýmýzdan çoðu ücretle þehbenderhâne
havlýsýnda bekçilik etmekde olup bunlarýn her ihtimâle karþý silah taþýmalarý için
kendilerine validen bir ruhsatnâme istihsâlini muvâfýk-ý maslahat addeyledim.
Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
4 Ca. 1323 / [7 Temmuz 1905]
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52
KAFKASYA MÜSLÜMANLARININ GENEL VALÝ VORONÇOF ÝLE
ERMENÝ-MÜSLÜMAN ÇATIÞMASI VE KENDÝLERÝNE
BAZI HAKLAR VERÝLMESÝ KONULARINDA
GÖRÜÞME YAPTIKLARI HAKKINDA
Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1229
Kafkasya ahali-i Ýslâmiye vekîllerinden mürekkeb bir hey’et tarafýndan
Kafkasya Vâli-i Umûmîsi Kont Dorihof Vankof [Voronçof Daþkof]'a i‘tâ olunan istid‘ânâme tercümesiyle bunlarýn cerîde-i resmiye ile neþr olunan hulâsa-i musâhabelerinin gönderildiðini ve mûmâileyh vâlinin ahali-i Ýslâmiyenin istidâ-nâmelerinde
münderic metâlibi cidden nazar-ý dikkate alarak memleketde huzûr ve âsâyiþ i‘âde
olunur olunmaz mevki‘-i icrâya vaz‘ý esbâbýna tevessül edeceðini va‘d eylemiþ ve vâli-i
mûmâileyh ile cereyân eden mülakatlarý esnâda Hey’et-i Meb‘ûse-i Ýslâmiye'nin
Nahçývan ve Bakü'de tekevvün eden hâdisât-ý mü’essifenin müsebbib ve muharrikleri ahali-i Ýslâmiye olduðuna dâir Ermeniler tarafýndan vukû‘ bulan müftereyâtý
sûret-i kat‘iyede redd ü cerh etmiþ olduklarýný ve Ermenilerin ahali-i Ýslâmiye haklarýnda vukû‘ bulan teþebbüsât ve müftereyât-ý hâinâneleri hakkýndaki istýtlâ‘âtý þâmil
Tiflis Baþþehbenderliði'nden mevrûd tahrîrât ile melfûfu tercümeleri Hariciye
Nezâret-i Celîlesi'nin ol bâbdaki tezkiresiyle berâber arz u takdîm kýlýndý, efendim.
Fî 16 Cemâziyelâhir [1]323 / fî 4 Aðustos [1]321
Sadrýâzam
Ferid
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded
1716
Huzûr-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Kafkasya ahali-i Ýslâmiyesi vekîllerinden mürekkeb bir hey’et tarafýndan
Kafkasya Vâli-i Umûmîsi Kont Voronçof Daþkof'a i‘tâ olunan istid‘â-nâme tercümesiyle bunlarýn cerîde-i resmiye ile neþr olunan hulâsa-i musâhabelerinin gönderildiðini ve mûmâileyh vâlinin ahali-i Ýslâmiyenin istid‘â-nâmelerinde münderic metâlibi
cidden nazar-ý dikkate alarak memleketde huzûr ve âsâyiþ i‘âde olunur olunmaz
mevki‘-i icrâya vaz‘ý esbâbýna tevessül edeceðini va‘d eylemiþ ve vâli-i mûmâileyh ile
cereyân eden mülâkâtlarý esnâda Hey’et-i Meb‘ûse-i Ýslâmiye'nin Nahçývan ve
Bakü'de tekevvün eden hâdisât-ý mü’essifenin müsebbib ve muharrikleri ahali-i
Ýslâmiye olduðuna dâir Ermeniler tarafýndan vukû‘ bulan müftereyâtý sûret-i
kat‘iyede redd ü cerh etmiþ olduklarýný ve Ermenilerin ahali-i Ýslâmiye haklarýnda
vukû‘ bulan teþebbüsât ve müftereyât-ý hâ’inâneleri hakkýndaki istýtlâ‘âtý þâmil Tiflis
Baþþehbenderliði'nden alýnan 7 Temmuz [1]905 tarihli ve seksen bir numaralý tahrîrât
ile melfûfâtýnýn tercümeleri leffen takdîm kýlýnmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 13 Cemâziyelâhir 1323 ve fî 1 Aðustos 1321
Hariciye Nâzýrý
Tevfik

Bâbýâli
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne
7 Temmuz [1]905 tarihiyle Tiflis Baþþehbenderliði'nden vârid olan
81 numaralý tahrirâtýn tercümesidir.
Kafkasya ahali-i Ýslâmiyesi vekillerinden mürekkeb bir hey’et tarafýndan
Kafkasya Vâli-i Umûmîsi Kont Voronçof Daþkof'a i‘tâ olunan bir kýt‘a istid‘â-nâmenin
tercümesi ve cerîde-i resmiye ile neþr olunan hulâsa-i musâhabeleri leffen takdîm
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kýlýndý. Mütâla‘asýndan ma‘lûm-ý âlî-i âsafâneleri buyurulacaðý üzre vâli-i umûmî
istid‘â-nâmelerinde münderic metâlibi cidden nazar-ý dikkate alarak memleketde
huzûr ve âsâyiþ i‘âde olunur olunmaz mevki‘-i icrâya vaz‘ý esbâbýna tevessül edeceðini va‘d eylemiþdir. Vâli-i umûmî ile cereyân eden mülâkâtlarý esnâsýnda Hey’et-i
Meb‘ûse-i Ýslâmiye Nahçývan ve Bakü'de tekevvün eden hâdisât-ý mü’essifenin
müsebbib ve muharrikleri ahali-i Ýslâmiye olduðuna dâir Ermeniler tarafýndan vukû‘
bulan müftereyâtý sûret-i kat‘iyede redd ü cerh etmiþlerdir. Istýtla‘ât-ý kemterânemden
dahi anlaþýldýðýna göre Ermeniler Rusya Hükûmeti aleyhine kýyâm etmek üzre kendilerine iltihâk etmek istememelerinden nâþî ahali-i Ýslâmiyeye kin baðlamýþ olduklarýndan Bakü, Nahçývan ve Revan'da Müslümanlara esliha ve humbaralar ile tecâvüz
etmiþler ve iþte bundan sonra ahali-i Ýslâmiye baþka silaha mâlik olmadýklarýndan
hançerleri ile müdâfa‘a-i nefse teþebbüs eylemiþlerdir. Bütün bu yapdýklarý þeylerle
berâber Ermeniler umûmun teveccühünü kazanmak için kendilerini ahali-i Ýslâmiye
tarafýndan düçâr-ý zulm ü ta‘addî olmuþ gibi göstermekde ve ahali-i Ýslâmiyenin
Ermenileri katl ü itlâf ve hânelerini nehb ü gâret ve anlarý kabûl-i Ýslâm'a icbâr
eylediklerine dâir her tarafa telgrafnâmeler göndermekdedirler. Halbuki Bademli
karyesinde icrâ kýlýnan tahkîkât dîn-i Ýslâm'ý kabûl etmiþ olan Ermenilerin kendi
hüsn-i rýzâlarýyla ihtidâ eylediklerini Vâli Ali Hanof'un huzûrunda beyân etdikleri
mevki‘-i sübûta îsâl etmiþdir. Bu ihtidâ keyfiyeti Ermeni ihtilâl komitesinin eser-i
telkîni add olunabilir. Mezkûr komite, Ermenilerin ahali-i Ýslâmiye tarafýndan düçâr-ý
ta‘addî olduklarýný Hýristiyanlarýn nazarýnda isbât ve Ermenileri ahali-i Ýslâmiyenin
tecâvüzâtýna karþý himâye etmediðinden dolayý Rusya Hükûmeti'ni takbîh etmek için
bu hatt-ý hareketi ittihâz eylemiþdir. Revan vâli-i umûmîsi tarafýndan imza ve cerîde-i
resmiye ile neþr edilen âtiyü'z-zikr telgrafnâme Ermenilerin ahaliyi tahrîk ve memleketde iðtiþâþât vukû‘unu teþvik maksadýyla kasden bir takým rivâyât-ý kâzibe neþr ü
iþâ‘a eylediklerini mevki‘-i sübûta îsâl eylemekdedir:
Nahçývan, 13 Haziran [1]905
"Nahçývan ve Þerur kazâlarýnda serze[de]-i sâha-i zuhûr olan hâdisât hakkýnda
"Tifliski Listok" Gazetesi'nde münderic makâlât hakîkatini o kadar taðyîr
etmekdedirler ki ahaliyi iðtiþâþâtda devâma tahrik ve teþvik maksadýyla yazýldýklarýna hükm olunabilir."
Vâli
Ali Hanof
Ahîren vâli-i umûmî ile görüþmek üzere Tiflis'de bulunmuþ olan Kafkasya
bilâd-ý muhtelifesi Ýslâm ve Gürcü vekilleri arasýnda ziyâfetler keþîde olunmuþ ve
münâsebetle ahali-i Ýslâmiye ile Gürcüler tarafýndan yekdiðerlerine karþý dostâne
idâre-i akdâh edilmiþdir. Birkaç gün sonra Ermeniler Müslüman vekilleri bir ziyâfete
da‘vet etmiþ ve esnâ-yý ziyâfetde Ermenilerden biri þu sûretle idâre-i kelâm
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eylemiþdir: "Ahali-i Ýslâmiye ile Ermeniler arasýnda tehaddüs eden bi'l-cümle ihtilâfât
hep Ermenilerin medeniyet, ma‘ârif, ticâret ve sanâyi‘de pek ziyâde terakkî etmiþ
bulunmalarýndan münba‘isdir. Ermeniler zengin ve emlâk sâhibi olmuþlardýr.
Halbuki ahali-i Ýslâmiye Ermeni komþularýnýn refâh ü sa‘âdet içinde bulunduklarýný
nazar-ý hased ile görerek onlara ta‘arruza ve emlâklerini gasb u gârete baþlamýþlardýr.
Eðer ahali-i Ýslâmiye dahi Ermeniler ile ayný seviye-i medeniyede bulunmuþ olsa idiler iki cemâ‘at ihtilâflarýný matbû‘ât vâsýtasýyla tedkîk ve münâkaþa edebilirler idi.
Lâkin ahali-i Ýslâmiye derece-i matlûbede tahsîl görmediði gibi bir gazeteleri de
olmadýðýndan ihtilâfâtýmýzý silah ile fasla mecbûr oluyoruz." Bu nutk-ý mütecâvizâneden müstebân olduðuna göre Ermeniler ahali-i Ýslâmiyeye yüzlerine karþý tahkir
etmek maksadýyla ziyâfete da‘vet etmiþlerdir. Emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.

Kafkasya vâli-i umûmîsi nezdinde Hey’et-i Mebûse-i Ýslâmiye
Elizabetpol, Bakü ve Tiflis muzâfâtýndan Borçalu ve Daðýstan ve Batum vilâyâtý
vekillerinden dokuz kiþiden mürekkeb bir hey’et-i meb‘ûse Haziranýn onuncu
Perþembe günü ba‘de'z-zuhr saât iki râddelerinde Kafkasya Vâli-i Umûmîsi Kont
Voronçof Daþkof'un nezdine gitmiþdir. Hey’et-i mezkûre tarafýndan i‘tâ kýlýnan
istidânâme mesâi'l-i âtiyenin tesviyesi talebini hâvîdir:
(1) Mevâdd-ý âtiye hakkýnda mevcûd istisnâ‘ât ve müþkilâtýn izâlesi:
Evvelen: Mekâtibe kabûl için icrâ edilmekde olan müsâbaka imtihanlarý þerâ’itinin teshîliyle etfâl-i Ýslâmiyenin mekâtib-i mezkûreye kabûlü.
Sâniyen: Tedrîsât lisân-ý mâder-zâd üzre icrâ edilmek þartýyla tedrîsât mes’elesine iþtirâke da‘vet edilmiþ olan cemâ‘at-i Ýslâmiye vekilleri tarafýndan tanzim edilen
program mûcebince her nevi‘ mekâtib te’sîsi ve 1880 tarihli lâyiha mûcebince masârifi devlete âid olmak üzre inâs mekteblerinin de sür‘at-i mümkine ile küþâdý.
Sâlisen: Tiflis medârisi kurbünde mevcûd mekâtibin tensîký ve mevcûd iki mektebin mezciyle bir mekteb-i âlî hâline ifrâðý.
Râbi‘an: Her nevi‘ mekâtib ve mü’essesât-ý hayriye küþâdý.
Hâmisen: Gerek tercüme ve gerek te’lîf tarîkýyla lisân-ý mâder-zâd üzre gazete ve
kitablarýn þerâ’it-i tab‘ u neþrinin tahfîfi.
Sâdisen: Ahali-i Ýslâmiyenin Kafkasya þu‘abât-ý idâresindeki me’mûriyetlerin
kâffesine kabûlü.
Sâbi‘an: Ahali-i Ýslâmiyenin da‘vâ vekâleti ve mu‘allimlik mesleklerine sülûküne
müsâ‘ade edilmesi.
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Sâminen: Ahali-i Ýslâmiyenin bilâ-kayd ü þart Kafkasya hidemât-ý belediyesine
kabûlü.
(2) Arâzînin hükûmetin inzimâm-ý mu‘âvenetiyle köylüler tarafýndan tesrî‘-i
iþtirâsý esbâbýnýn istikmâli ve henüz bazý mahallerde mer‘î olduðu üzere merkûmlarýn
esîr gibi arâzîye tâbi‘iyeti usûlünün ref‘ u ilgâsý, arâzîye mâlik olmayan veyâhud cüz’î
arâzîsi bulunan ahali ve zürrâ‘-ý Müslimeye Çar hazretlerine âid arâzînin tevzî‘i,
Kafkasya'ya muhâceretin men‘i ve ahali-i Ýslâmiye'ye yaylak ve kýþlak ve ormanlar ile
hakk-ý sayd vesâirenin i‘tâsý, efrâd ve nevâhîye âid kâffe-i arâzînin hükûmete âid ve
binâenaleyh aðýr bir takým vergilere tâbi‘ bulunduðuna dâir Daðýstan'da mer‘î olan 12
Haziran [1]900 tarihli kânûnun ref‘ u ilgâsý, Batum ve Kars vilâyetlerinde mütemekkin ahali-i Ýslâmiye'nin hukûk-ý tasarrufiyelerinin tanzîm ve tensîký ve
Batum'daki Azîziye Câmi‘-i Þerîfi'yle Yukarý Acara'daki "Kula" karyesinde kâ’in câmi‘-i
þerîfe âid olup muhâlif-i kânûn olarak zabt edilmiþ olan akârât-ý mevkûfenin i‘âdesi
(Bu bâbda mufassal bir lâyiha i‘tâ kýlýnacakdýr.)
(3) Tekâlîf-i mevcûdenin tahfîfi ve tekâlîf-i mevzû‘anýn efrâdýn derece-i servetleriyle mütenâsiben tarh ve istîfâsý her nevi‘ tekâlîf ve rüsûmun esnâ-yý tarh ve
cibâyetinde ve efrâdýn ihtiyâcâtý için hîn-i sarfýnda i‘tâ-yý re’y hakkýný hâ’iz olarak
ahali-i Ýslâmiye vekîllerinin bulunmasý.
(4) Kavâ‘id-i intihâbiyeye göre köylülerin umûma ve kurâya âid vezâ’if ve
hidemâtýnýn tanzîm ve tensîký.
(5) Kafkasya kýt‘asýnda "Ziþtov" Meclisi ile jüri hey’etinin te’sîs ve ihdâsý ve
ahali-i Ýslâmiyenin aded-i nüfûsa göre bunlara iþtirâki.
(6) Köy milislerinin ve binâenaleyh bunlara mahsûs tekâlîfin ref‘ u ilgâsý.
(7) Ahali-i Ýslâmiye[ye] baytarlar tarafýndan ihdâs olunan müþkilât-ý zâ’ide ve
hayme-niþîn çobanlar hakkýndaki nizâmât-ý mevcûdeden mütevellid müþkilât-ý
fevkalâdeden ma‘füv tutularak mu‘âmelât-ý baytariyenin tanzîm ve ýslâhý.
(8) Zâdegân ve avâma mahsûs zirâ‘at bankalarýndan ahali-i Ýslâmiyeye hakk-ý
istifâde te’mîni.
(9) Han, bey gibi eþrâf-ý Ýslâmiyenin hukûk-ý asâletlerinin tasdîký mes’elesinin
tesrî‘-i tesviyesi ve zâdegânlýk usûlünü Rusya'nýn vilâyât-ý dâhiliyesinde ve tûl müddetden beri Tiflis ve Kütayis vilâyetlerinde mevcûd olduðu üzre tensîk etmek husûsundaki haklarýnýn tasdiki ve zâdegânlýk usûlü sûret-i kat‘iyede ta‘yîn olununcaya
kadar zâdegânýn "Gori" ve "Mingreli" asilzâdegânýnýn Kütayis Eyâleti'nde ictimâ‘
etdikleri misillü muvakkaten ictimâ‘larýna müsâ‘ade edilmesi.
Ba‘dehû, bu metâlib-i muhtelifenin kâffesi birer birer tedkîk olunduðundan
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vâli-i umûmî yedinci madde hakkýnda gerek zükûr gerek inâsa mahsûs mekâtibin ve
bilhâssa imâm ve müftî yetiþdirmeðe mahsûs mekteb-i âlînin küþâdý mes’elesine atf-ý
nazar-ý ehemmiyet edeceðini ve gazeteler ile kitâblarýn teftîþ ve mu‘âyenesi hakkýnda
serbestî-i matbû‘âtý tahdîd eden tedâbîrin ref‘ u ilgâsý münâsib olup olmayacaðýný
sansür usûlünü tedkîke me’mûr a‘yândan Mösyö Kobekot'dan istifsâr edeceðini ve
ahali-i Ýslâmiyenin hidemât-ý idâreye kabûlleri husûsuna gelince bu bâbda hiçbir
memnû‘iyyet mevcûd olmadýðýný ve hidemât-ý belediyede istihdâmlarýna da hiçbir
mâni‘a olmadýðýný ve fakat bu bâbda bir kânûn-ý mahsûs cârî olduðundan kânûn-ý
mezkûrun tebdîl ve ta‘dîli zýmnýnda Þûrâ-yý Devlet'e mürâca‘at edeceðini cevâben
beyân eyledi. Ýkinci maddede münderic metâlib-i muhtelife memleketde huzûr ve
âsâyiþ takarrür eder etmez mevki‘-i müzâkereye vaz‘ olunacakdýr. Üçüncü, dördüncü,
beþinci maddelerin muhtevî olduðu mesâ’il kavânîn-i mevzû‘a ile hall ü tesviye
edilmiþ ise de vâli-i umûmî ahali-i Ýslâmiyenin menâfi‘ini nazar-ý i‘tibâra alacakdýr.
Köylere mahsûs milis askerinin ilgâsý hakkýndaki talebe asâkir-i mezkûrenin yeniden
tensîk ve tanzîm olacaðý cevâbý verilmiþdir. Yedinci madde hakkýnda mufassal bir lâyiha vermeleri hey’et-i meb‘ûse a‘zâsýndan ricâ edilmiþdir. Sekizinci maddeye gelince,
vâli-i umûmî ahali-i Ýslâmiyenin zirâ‘at bankalarýndan istifâdeleri taht-ý vücûbda
olduðu fikrindedir. Ahali-i Ýslâmiyenin bazý sunûfý için zâdegânlýk hukûkunun tanýnmasý meselesinin müddet-i kalîle zarfýnda tedkîk olunacakdýr. Kont, Kerim Giray
Han['ý] asil-zâdegân-ý Ýslâmýn bir sûret-i muvakkatede ta‘yîni hakkýnda mufassal bir
muhtýra tanzîme me’mûr etmiþdir. Ýstid‘â-nâmenin ikinci kýsmý husûsât-ý âtiyeyi
muhtevî idi. Ermeni hey’et-i meb‘ûsesi Kafkasya hâdisâtýný zât-ý asîlânelerine
bildirdiðinden herkesden evvel bizce bâdî-i te’essüf olan hâdisât-ý mezkûreden bahs
etmekden kendimizi alamadýk. Mücerred ahali-i Ýslâmiyenin hükûmet ve ahali ve
matbû‘âtýn enzârýndan düþürülmesi maksadýyla tasnî‘ edilen ma‘lûmât-ý kâzibeye
karþý protesto ederiz. Bakü vakâyi‘-i mü’essifesinin tâ bidâyetinden beri, ahali-i
Ýslâmiye bilâ-sebeb ve bir sûret-i muttaridede vakâyi‘-i mezkûrenin müsebbibi olmak
üzre ithâm edilmiþ idi. Gerek Bakü, Nahçývan ve Revan þehirlerinde ve gerek
köylerde yalnýz ahali-i Ýslâmiyenin katl-i nüfûs ve gasb-ý emvâle cür’et etdiklerine ve
gûyâ Ýttihâd-ý Ýslâm nâmýna bir muhârebe-i mezhebiyeye giriþerek Ermenileri dîn-i
Ýslâm'ý kabûle icbâr eylediklerine dâir gazetelerde külle-yevm garazkârâne bir takým
ahbâr-ý telgrafiyye münderic bulunmakdadýr. Eðer deverân eden þâyi‘âta nazaran
ahali-i Ýslâmiye Bakü vakâyi‘-i mü’essifesinde me’mûrîn-i mahalliyenin âleti olmuþlar
ise ahali-i merkûme me’mûrînin planlarýna bir sûret-i fa‘âlânede iþtirâk etmiþlerdir.
Vakâyi‘-i mü’essife-i mezkûrenin kâffesinde ahali-i Ýslâmiyenin tarafeyn için mûcib-i
þeyn ü âr olan bir takým ef‘âl ü harekâtýn müsebbibleri olmadýklarýna dâir birçok
vukû‘ât zikr ve hikâye edebiliriz. Ahali-i Ýslâmiye gencal tüfenk ve mevâdd-ý
müþte‘ýle humbaralarý vâsýtasýyla vukû‘ bulan tecâvüzâta karþý müdâfa‘a-i nefse
mecbûr olmuþlardýr. Zâten vukû‘ât ile dahi müsbet olduðu üzre ahali-i Ýslâmiyenin
ekserîsi birçok zamandan berü silahsýz idi. Bir de esliha tedâriki için bir takým vesâ’ite
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mâlik olmak lâzým gelirken ahali-i Ýslâmiye bu vesâ’itden mahrûmdur. Kafkasya'da
mütemekkin akvâma karþý bir tefevvuk ihrâz etmek maksadýna hizmet edenler
Müslümanlar deðildir. Hâdisât-ý mü’essife müsebbibleri ile ezhân-ý ahaliyi tahdîþ edecek havâdis-i müheyyiceyi iþâ‘a edenler ve bir sûret-i gayr-i meþru‘ada teþekkül
ederek bütün memleketi dehþet içinde býrakan komiteler aleyhinde tedâbîr-i þedîde
ittihâzý lâzým gelir. Ýþte o vakit ezhân-ý ahalinin teskîni dâire-i imkâna dâhil olmuþ ve
Kafkasya ahalisinin refâh ve sa‘âdeti için arzu edilen zamân idrâk edilmiþ olur.
Hey’et-i mebhûse tarafýndan bast ü beyân olunan iþbu mütâla‘âta cevâben Kont
Voronçof Daþkof þimdiye kadar serzede-i sâha-i zuhûr olmuþ ve el-hâletü hâzihî
devâm etmekde bulunmuþ olan hâdisâtýn kendisince ma‘lûm ve iðtiþâþâta sýdk u
istikâmetleriyle temeyyüz etmiþ olan ahali-i Ýslâmiye tarafýndan baþlanmadýðýna vâkýf
bulunduðunu ve fakat Revan Eyâleti'nin bazý köylerinde ahali-i Ýslâmiyenin bazý
vekâyi‘-i mü’essife îkâ‘ etmiþ olduðunu ve efkâr-ý münevvere ashâbýndan olan
Müslümanlarýn ahali arasýnda huzûr ve âsâyiþi i‘âde ve takrîre sarf-ý mâ-hasal-ý gayret
etmesi lâzým geldiðini beyân ve Bakü ahali-i Ýslâmiyesinin hareketlerinden ve þu son
zamânlarda i‘âde-i âsâyiþ emrindeki mesâ‘îlerinden Bakü vâlisi tarafýndan bir lisân-ý
sitâyiþ ile bahsedildiðini iþiderek pek ziyâde memnûn olmuþ olduðunu ilâveten ityân
eylemiþdir.
[18 Aðustos 1905]
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53
NAHÇIVAN'DAN TÝFLÝS ÞEHBENDERLÝÐÝ'NE ÝLTÝCA EDEN
OSMANLI TEBAASININ MAL VE CAN GÜVENLÝKLERÝNÝN
SAÐLANMASI ÝÇÝN RUSYA HÜKUMETÝ NEZDÝNDE
TEÞEBBÜSE GEÇÝLMESÝ
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Malemi

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Fî 19 Zilkade sene [1]323 tarihli ve 3314 numaralý tezkire-i devletlerine cevâbdýr.
Sûret-i iþ‘âr-ý devletlerine nazaran Nahçývan'da dahi tebe‘a-i Devlet-i Aliyye'ye
karþý ikâ‘-ý taaddiyât edilmekde olduðu anlaþýldýðýndan buna meydan verilmemesi ve
teba‘a-i merkûmenin muhâfaza-ý mal ve canlarý zýmnýnda tedâbir-i mü’essire ittihâzý
için Rusya Hükümeti nezdinde tecdîd-i teþebbüsât ile alýnacak neticenin inbâsý husûsuna himmet.
20 Zilkade [1]323 / fî 2 Kânûn-ý sânî [1]321
[16 Ocak 1906]
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'nin iþbu tezkiresi arz edilmiþdir.
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Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tezkire
Hariciye Nezâret-i Ceîlesi'ne
Nahçývan'dan vürûd eden tebe‘a-i Osmâniye'den on kiþinin þehbenderhâneye
ilticâ etmiþ olduklarýna ve Uluhanî'de tebe‘a-i Devlet-i Aliyye'den yirmi dokuz kiþinin
katl ve birçoðunun hâneleri yaðma edilmiþ olduðuna dâir Tiflis Baþþehbenderliði'nin
telgrafnâmesini naklen Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden çekilen telgrafnâme 19
Zilkade sene [1]323 tarihli ve 3314 numrolu tezkire-i devletleri ve tebe‘a-i
Osmâniye'nin muhâfaza-i can ve mallarý zýmnýnda tedâbir-i mü’essire ittihâzý için
Rusya Hükümeti nezdinde tecdîd-i teþebbüsât olunmasý nezâret-i celîlelerine izbâr
olunduðu lede'l-arz teþebbüsât-ý vâký‘anýn tecdîd ve takibi hususûna irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik bulunduðu Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Mülûkâne
Baþkitâbet-i Celîlesi'ne bâ-tezkire-i husûsiye cevâben teblîð olunmaðla ber-mantûk-ý
emr u fermân-ý hümâyûn-ý þâhâne îcâbýnýn âcilen icrasýna ve neticesinin inbâsýna
himmet.
22 Zilkade [1]323 / 4 Kânûn-ý sânî [1[]321
[18 Ocak 1906]
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BEO, 2744/205772
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54
ERMENÝLERÝN MÜSLÜMANLARI ÖLDÜREREK DOKUZ KÖYÜ
YAKTIÐI, NAHÇIVAN VE ULUHANI'NDA ÖLENLER ARASINDA
OSMANLILARIN DA BULUNDUÐU HAKKINDA

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
2422
Nahçývan'dan vürûd eden teba‘a-i Osmaniye'den on kiþinin þehbenderhâneye
iltica etmiþ olduklarýna ve Uluhaný'da teba‘a-i Devlet-i Aliyye'den yirmi dokuz kiþinin
katl olunduðuna vesâireye dair Tiflis þehbenderinin iþ‘âr-ý ma‘rûzu üzerine þerefsudûr buyrulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i hilâfet-penâhî mûcib-i âlîsince
sebk eden iþ‘âra cevaben Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olup melfûfuyla arz u
takdim kýlýnan tezkirede teþebbüsât-ý vâký‘anýn tecdid ve takibi zýmnýnda dün akþam
Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne bâ-telgraf vesâyâ-yý lâzýme îfâ olunduðu gibi
Ermenilerin dokuz Ýslâm karyesini ihrâk ve birçok Müslümanlarý katl ü itlâf eylemiþ
ve kýrk kiþi esir etmiþ ve bir milyon raddesinde zarar ve ziyana sebeb vermiþ olduklarýný müþ‘ir mezkûr baþþehbenderliðin telgraf-nâmesini muhtevî Londra Sefâret-i
Seniyyesi'nden vârid olan tercümesi melfûf telgraf-nâme üzerine dahi bu gibi ahvâl-i
mü’essifenin temâdîsinden bahisle Kont Lamsdorf'un sûret-i ciddiyede nazar-ý
dikkati celb olunarak ahvâl-i mebhûseye bir an evvel nihayet verilmesi zýmnýnda
tedâbîr-i mü’essire ittihâzý esbâbýnýn istikmâli bâ-telgraf sefâret-i müþârünileyhâya
tavsiye ve izbâr olunduðu gösterilmiþdir, efendim.
Fî 24 Zilkâde [1]323 ve fî 6 Kânûn-ý Sânî [1]321 / [19 Ocak 1906]
Sadrýâzam
Ferid
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Mektûbî Kalemi
Aded
3378
Huzur-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan 23 Zilkâde [1]323 tarihli tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîlerine cevabdýr. Nahçývan'dan vürûd eden teba‘a-i Osmaniye'den on kiþinin
þehbenderhâneye iltica etmiþ olduklarýna ve Uluhaný'da teba‘a-i Devlet-i Aliyye'den
yirmi dokuz kiþinin katl olunduðuna vesâireye dair Tiflis þehbenderinin iþ‘âr-ý
ma‘rûzu üzerine þeref-sudûr buyrulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i hilâfetpenâhî mûcib-i âlîsince teþebbüsât-ý vâký‘anýn tecdîd ve ta‘kibi zýmnýnda dün akþam
Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne bâ-telgraf vesâyâ-yý lâzýme îfâ olunduðu gibi
Ermenilerin dokuz Ýslâm karyesini ihrâk ve birçok Müslümanlarý katl ü itlâf eylemiþ
ve kýrk kiþi esir etmiþ ve bir milyon raddesinde zarar ve ziyana sebebiyet vermiþ
olduklarýný müþ‘ir mezkûr baþþehbenderliðin telgrafnâmesini muhtevî Londra
Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan tercümesi melfûf telgrafnâme üzerine dahi bu gibi
ahvâl-i mü’essifenin temâdîsinden bahisle Kont Lamsdorf'un suret-i ciddiyede nazar-ý
dikkati celb olunarak ahvâl-i mebhûseye bir an evvel nihâyet verilmesi zýmnýnda
tedâbîr-i mü’essire ittihâzý esbâbýnýn istikmâli bâ-telgraf sefâret-i müþârunileyhâya
tavsiye ve izbâr olunmuþ olmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 24 Zilkâde [1]323 ve fî 6 Kânûn-ý Sânî [1]321 / [19 Ocak 1906]
Hariciye Nâzýrý
Tevfik
Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne 18 Kanûn-ý Sânî [1]906 tarihiyle Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden
vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.
Tiflis Baþþehbenderi tarafýndan irsâl olunan dokuz [yüz] doksan yedi numaralý
açýk telgrafnâme ber-vech-i zîr arz u tezbîr olunur.
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"Alýnan telgrafnâmeye nazaran Ermeniler dokuz Ýslâm karyesini ihrâk ve birçok
Müslümanlarý katl ü itlâf ve kýrk kiþiyi esir etmiþler ve bir milyon raddesinde zarar ve
ziyana sebebiyet vermiþlerdir. Maktûlîn miyânýnda teba‘a-i Osmaniye'den olanlar
vardýr."
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55
TÝFLÝS'DEKÝ KARIÞIKLIKLAR ÝLE
GENCE VE BAKÜ'DE MEYDANA GELEN
ERMENÝ-MÜSLÜMAN ÇATIÞMALARI

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1246
Tiflis'de bulunan Mensili taburu efrâdýnýn harekât-ý serkeþânesine mebnî
hükûmetce ne yolda tedbîr ittihâz edildiðine ve külle-yevm irtikâb olunan cinâyât
fâ‘illerinin derdest olunamamakda ve Kafkasya'da ale'l-husûs Elizabetpol Eyâleti'nde
Müslümanlarla Ermeniler arasýndaki mücâdelâtýn el-ân devâm etmekde bulunduðuna ve Bakü Hapishânesi'ndeki mahbûsîn beyninde zuhûr eden münâza‘a netîcesinde
yirmi beþ Müslüman ve bir Ermeninin aðýr sûretde mecrûh ve Bakü polis müdîr
mu‘âvininin maktûl olduðuna ve isyân eden Viladi Kafkas topcu askerinin silahlarý
alýnarak Kars'a gönderildiðine ve ol bâbda bazý malûmâta dair Tiflis Baþþehbenderliði
Vekâleti'nden alýnan üç kýt‘a tahrîrât tercümeleri Hariciye Nezâret-i Celilesi'nin
tezkiresiyle arz u takdîm kýlýndý, efendim.
Fî 11 Cemâziye'l-âhýr [1]324 fî 20 Temmuz [1]322
Sadrýâzam
Ferid

Bâbýâli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1419
Huzûr-ý Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
6 C. [1]324 tarihli tezkire-i çâkerîye zeyldir.
Tiflis'de bulunan Mensili taburu efrâdýndan maznûnen taht-ý tevkife alýnan
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yirmi nefer üzerinde askeri serkeþlik ve ihtilâle davet ve teþvik eden bir takým i‘lânnâmelerle sair evrâk-ý muzýrra bulunmuþ olduðunu ve bu gibi ahvâlde bütün tabur
efrâdýnýn birden ihtilâle kýyâmý melhûz olmasýna mebnî mezkûr taburun bulunduðu
kýþlaya hâkim bütün þevâhika top yerleþdirilmiþ idüðünü ve külle-yevm irtikâb olunan cinâyât fâillerinden hiçbirinin derdest olunamamakda olduðunu ve Kafkasya'da
ve ale'l-husus Elizabetpol Eyâleti'nde Müslümanlar ile Ermeniler arasýndaki
mücâdelât el-ân devam etdiðini ve Bakü'de Baylof Habishânesi'ndeki mahbûsîn
arasýnda zuhûr eden münâza‘a neticesinde yirmi beþ Müslüman ve bir Ermeni'nin
aðýr suretde mecrûh ve Bakü polis müdürü muâvininin bir þahs-ý mechûl tarafýndan
atýlan revolver kurþunuyla maktûl ve isyan eden Viladi Kafkas topcu asâkirinin
ellerinden silahlarý alýnarak Kars'a gönderildiðini ve ol bâbda bazý malumâtý þâmil
Tiflis Baþþehbenderliði Vekâleti'nden alýnan 19 ve 27 Temmuz [1]906 tarihli ve seksen
altý ve seksen yedi ve doksan bir numaralý üç kýt‘a tahrirâtýn tercümeleri leffen takdim
kýlýnmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'l emrindir.
Fî 9 Cemâziye'l-âhir 1324 ve fî 18 Temmuz 1322
Hariciye Nâzýrý
Tevfik

Bâbýâli
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne 19 Temmuz [1]906 tarihiyle Tiflis Baþþehbenderliði Vekâleti'nden
vârid olan 86 numaralý tahrirâtýn tercümesidir.
Tiflis iðtiþâþâtýna dair 25 Haziran [1]906 tarihli ve seksen üç numaralý tahrirât-ý
âcizâneme zeyldir. Tiflis'de bulunan "Mensili" taburu efrâdýndan maznûn bulunan
yirmi kiþi taht-ý tevkife alýnmýþ ve neferât-ý merkûme üzerinde asâkiri serkeþlik ve
ihtilâle davet ve teþvik eden bir takým ilân-nâmelerle sâir evrâk-ý muzýrra bulunmuþdur. Bu gibi ahvâlde bütün tabur efrâdýnýn birden ihtilâle kýyâm etmesi melhûz
bulunduðundan me’mûrîn-i askeriye "Mensili" taburunun bulunduðu kýþlaya hâkim
olan bütün þevâhika top yerleþdirmiþlerdir. Her gün gündüz bir takým sirkat ve
cinâyât irtikâb olunmakda ve cânîlerden hemân hiçbiri derdest olunmamakdadýr.
Ayýn on yedinci günü Onuncu Polis Dairesi'ne mensûb bir çavuþ beþ kurþun darbýyla
maktûl olduðu halde þimendifer mevkýfýnýn bahçesinde bulunmuþdur. Burada ahvâl-i
umumiye gitdikce kesb-i vehâmet etmekdedir.
Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
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Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne 19/2 Temmuz [1]906 tarihiyle Tiflis Baþþehbenderliði'nden
vârid olan 87 numaralý tahrirâtýn tercümesidir.
Kafkasya'da vukû‘a gelen iðtiþâþâta dair fî 25 Haziran [1]906 tarihli ve seksen
dört numaralý tahrirât-ý acizâneme zeyldir. Haziranýn on beþinde "Viladi Kafkas"
topcu asâkiri isyân etmekle piyade asâkiri tarafýndan kuþadýlmýþ ve ellerinden
silahlarý alýndýkdan sonra Kars'a gönderilmiþdir. Elizabetpol ile mahall-i
muhtelifesinde ve ale'l-husus, Þanþa, Hankendi, Burcu, Gevra, Vered, Cývaklu'da
Müslümanlar ile Ermeniler arasýnda külle-yevm hûnrîzâne bir takým müsâdemât
vukû‘â gelmekdedir. Gariyos otuz kiþiden mürekkeb bir eþkýya çetesi memleketi ihâfe
etmekde ve Kazaklara bile ta‘arruz eylemekdedir. Elizabetpol mevkýfinde polis
komiseri bir takým eþkýya tarafýndan katl edilmiþ ve eþkýyâ-yý merkûme henüz zâhire
ihrâc edilmemiþdir. Kütayis'de ahaliyi ihâfe etmekde olan bir eþkýya çetesi alâmele’i'n-nâs sirkat ve katl gibi bir takým cinâyâta tasaddî eylemekdedir. Eþkýyayý tevkif
için zâbýta tarafýndan sarf edilen bi'l-cümle mesâ‘î akîm kalmýþdýr. Kütayis valisinin
hânesinin kapýsýnda nevbet beklemekde olan bir nefer, mechûlü'l-ahvâl bir þakî
tarafýndan sûret-i vahîmede cerh edilmiþdir. Mâverâ-yý Kafkasya'nýn her tarafýnda
huzur ve emniyet münselibdir.
Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Bâbýâli
Daire-i Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne 27/10 Temmuz [1]906 tarihiyle Tiflis Baþþehbenderliði Vekâleti'nden
vârid olan 91 numaralý tahrirâtýn tercümesidir.
Kafkasya'da ve ale'l-husus Elizabetpol Eyâleti'nde Müslümanlar ile Ermeniler
arasýnda mücadelât el-ân devam etmekdedir. Bu vuku‘ât-ý mü’limenin ne vakit rehîn-i
hitâm olacaðýný þimdiden kesdirmek ma‘a't-te’essüf müþkildir. Burjon Ýstasyonu'nda
tevkîf edilmiþ olan bir þahsýn üzerinde dört bin aded tüfenk fiþengi bulunmuþdur.
Bakü'de Baylof Habishânesi'ndeki mahbûsîn arasýnda zuhur eden münâza‘a neticesinde yirmi beþ Müslüman ile bir Ermeni az çok aðýr sûretde mecrûh ve Haziran'ýn
yirmi üçünde Bakü polis müdürü muâvini bir þahs-ý mechûl tarafýndan atýlan
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revolver kurþunuyla maktûl olmuþdur. Haziran'ýn yirmi üçünde Nahçývan'da
Bonyakof nâmýnda bir Ermeni'nin hânesinde dört humbara patlamýþ ise de hiç kimse
mecrûh veya maktûl olmamýþdýr. Mezkûr hâne der-akab asâkir ile abluka edilmiþ ise
de orada icra edilen taharriyâtýn neticesi malûm deðildir.
Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
11 C. 1324 / [2 Aðustos 1906]
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56
RUSYA TARAFINDAN KAFKASYA ÜZERÝNDEN ERÝVAN,
NAHÇIVAN, SARIKAMIÞ VE ÇULFA'YA
ASKERÎ BÝRLÝKLER SEVKEDÝLDÝÐÝ

Bâbýâli
Nezâret-i Umur-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Aded
Hariciye Nezâreti'ne 29 Mart sene [1]908 tarihiyle Tiflis Baþþehbenderliði'nden
vârid olan 216 numrolu tahrirâtýn tercümesi suretidir
Kafkasya'daki harekat-ý askeriyeden bahis olan 7 Mart [1]908 tarihli telgrafnâme-i âcizâneme zeyldir.
Rusya'dan Kafkasya'ya küll-i yevmin sunûf-ý muhtelifeye mensûb asakir ile her
nev‘i levâzým ve mühimmat-ý harbiye ve erzak ve me’kûlat vürûd etmekde ve iþbu
asâkirin kâffesi Hudud-ý Hakanî ile Hudud-ý Ýraniye cihetlerine ve ez-cümle
Sarýkamýþ, Erivan, Çulfa ve Nahçývan'a sevk edilmekdedir. Herkes Devlet-i Aliyye ile
karîben muharebe edileceðinden bahsetmekde ve hududda mütehaþþid asakirin mikdarý yüz bin kiþi tahmin olunmakdadýr. Hatta pek yakýn zamanda Kafkasya'daki
asâkirin cümlesi seferber hâline vaz‘ olunacaðý mervîdir. Þurasýnýn da ilaveten arzýný
vazifeden addeylerim ki Ermeni fesedesi mütemâdiyen Memâlik-i Þahane'ye azimet
etmekde ve merkumûn Rusya Hükûmetince himaye ediliyor gibi görünmekdedir.
Kafkasya'da mukîm teba‘a-i Müslime-i þahaneye gelince bunlarýn cânib-i Hükûmet-i
Seniyye'den i‘zam buyrulmuþ hafiye memurlarý olmalarýndan þüphe edildiðinden
haklarýnda ona göre muamele olunmakdadýr. Ez-cümle teba‘amýzdan birçoklarý tevkif
edilmiþ ve hatta bazýlarý da Rusya topraðýndan ihrac ve teb‘îd olunmuþdur.
[29 Mart 1908]
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57
NAHÇIVAN KAZASINI DA ÝÇÝNE ALAN BATUM VÝLAYETÝ
TEÞKÝLAT KARARNAMESÝ ÝLE OSMANLI PADÝÞAHININ
ELVÝYE-Ý SELASE HALKINA HÝTABEN
YAYINLADIÐI BEYANNAME
Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Mülûkâne
Baþkitâbeti
71

41 numaralý ve 15 Aðustos 1334 tarihli tezkire-i husûsiye-i
Sadâret-penâhîleri cevabýdýr.
Elviye-i Selâse ahalisine hitaben þeref-tastîr buyurulmuþ olan hatt-ý hümâyûn-ý
þevket-makrûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhî imzâ-yý hümâyûn-ý cenâb-ý tâc-dârî ile
ba‘de't-tevþîh leffen sûy-ý sâmî-i hidivânelerine tesyîr kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Zilkâde 1336 / fî 15 Aðustos 1334
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Ali Fuad

Elviye-i Selâse Ahalisi'ne
Cedd-i emcedimiz cennet-mekân Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan
Süleyman hazerâtýnýn ahd-i berîn-i þevketlerinden itibaren peyderpey zamîme-i
mülk-i Osmanî kýlýnmýþ ve üç asýr müddetle zîr-i idare-i Saltanat-ý Osmâniye'de
bulunmuþ olan Kars, Ardahan, Livane, Batum kaleleriyle mülhakâtý geçen Doksanüç
Harb-i meþ’ûmu neticesinde tazminât-ý harbiyeye mukabil eyâdî-i a‘dâya intikal
eylemiþ idi. O zamandan beri hâmî-i Ýslâm olan makâm-ý Hilâfet-i mu‘azzamamýzýn
enzâr-ý þefkat ve übüvveti mâder-i vatandan iftirâk etmiþ olan mahall-i mezkûre ahalisinin ahvâl-i hüzün-iþtimâline in‘itâfdan hâlî kalmamýþ olmaðla buralarýn tekrar
Memâlik-i Mahrûse-i Þahanemize iltihâkýný imkan-pezîr buyurmuþ olan cenâb-ý
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Vâhibü'l-mülk hazretlerine arz-ý hamd ve þükrân-ý bî-pâyân eylerim. Müttefikîn-i
haþmet-karînim Almanya Ýmparatoru ve Avusturya ve Macaristan Ýmparator ve Kralý
ve Bulgaristan Kralý hazerâtýyla Saltanat-ý Seniyye-i mülûkânemiz murahhaslarýnýn
Brest-Litovsk beldesinde Ruslarla akdetdikleri musalahanâmeye tevfikan arâ-yý umumiye-i ahaliye müracaat olunmuþ ve bu esnada müslim ve gayr-ý müslim sekene-i
mevcude-i mahalliye taraflarýndan hakk-ý þahânemizde ibraz olunan asâr-ý sýdk ve
muhabbet nezd-i mülûkânemizde bâdi-i memnuniyet-i fevkalâde olmuþdur.
Memleketlerinizin mâder-i mu‘azzez vatana iâde-i irtibât ve iltihâký hususunda
vâki‘ olan istidâ ve talebiniz bu kere tahtgâh-ý Saltanat-ý Seniyyemize irsâl ve ib‘âs
eylediðiniz hey’et-i mahsusa canibinden tekrar ve teyid kýlýnarak Osmanlýlýkla
beyninizde câygîr olan revâbýt-ý kadîme ve târihiyenin hiçbir suretle duçâr-ý inhitât ve
zevâl olmayacaðý isbât kýlýnmýþ olmaðla bu bâbdaki memnûniyet-i mahsûsa-i
þehriyârânemizin cümlenize tebliðini ve hey’et-i mezkûre azâsýnýn selâm-ý
hümâyûnumuzla taltiflerini irâde ve memleketlerinizin Memâlik-i Þahânemize iltihâký hususundaki arzunuzun kabulüyle eczâ-yý Memâlik-i Osmâniye'den addolunmasýný ve umûr-ý idaresinin ona göre tanzimini hey’et-i vükelâmýza emreyledim.
Þu hadise-i mütemenniyenin devlet ve milletimiz hakkýnda bâdî-i hayr u saâdet
olmasýný dergâh-ý Bâriden ta‘zim ve niyaz eylerim. Cenâb-ý Hakk cümlemizi muvaffakun bi'l-hayr buyursun. Amin.
Fî 8 Zilkade 1336 / fî 15 Aðustos 1334
Mehmed Vahidüddin

Bâbýâli
Meclis-i Mahsûs
43
Dahiliye Nezâreti'nin melfûflarýyla miyâne-i bendegânemizde mütâlaa olunan
1 Zilkâde 1336 / 7 Eylül 1334 tarih ve 857 rakamlý tezkiresinde muharrer olduðu
vechile Memâlik-i Osmaniye'ye ilhâk edilen Batum, Kars ve Ardahan ile mülhakatýnda Batum ve Kars livalarý ile bunlara mülhak yirmi üç kaza ve yüz nahiyeden
mürekkeb Batum Vilâyeti teþkilâtýna dâir tanzim olunan kararnâmenin Meclis-i
Umumi'nin ictima‘ýnda kanuniyeti teklif olunmak üzere mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ý bi'ttezekkür mezkûr tezkire melfûflarý ile arz ve takdim olunmaðla kâtýbe-i ahvâlde emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 4 Zilhicce 1336 / fî 11 Eylül 1334
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ÞeyhülÝslâm ve Evkâf-ý
Hümâyûn Nâzýr Vekîli
Musa Kâzým

Sadrýâzam Vekili ve
Harbiye Nâzýrý
Enver

Dahiliye Nâzýrý
Ýsmail

Hariciye Nâzýrý
Ahmed Nesimi

Bahriye Nâzýrý
Ahmed Cemal

Adliye Nâzýrý ve Þurâ-yý
Devlet Reîsi
Cevdet

Nâfi‘a Nâzýrý
Ali Müfid

Maarif Nâzýrý
Nâzým

Ticaret ve Ziraat Nâzýrý
Mustafa Þeref Bey
Bulunamadý

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzýrý ve
Maliye Nâzýrý Vekili
Hasan Haþim

Ýâþe Nâzýrý
Kemal Bey
Bulunamadý

Bâbýâli
Sadâret-i Uzmâ
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
43
Kararnâme
Mehmed Vahidüddin
Birinci Madde: Batum, Kars ve Ardahan ile mülhakâtýnda Batum ve Kars
livalarýndan mürekkeb "Batum Vilâyeti" teþkil edilmiþdir.
Batum Livasý Orta Batum, Çürüksu, Borçka, Maradit, Aþaðý Acara, Yukarý Acara,
Artvin, Ardanuþ, Þavþat kazalarýyla otuz beþ nahiyeden ve Kars Livasý Ardahan, Göle,
Çýldýr, Nefs-i Kars, Þuragel, Akbaba, Zaruþad, Sarýkamýþ, Horasan, Kaðýzman,
Nahçývan, Oltu, Tavuskerd ve Posof kazalarýyla altmýþ beþ nahiyeden mürekkebdir.
Ýkinci madde: Elviye-i mezkûre idare-i hususiyeleri itibarýyla Ýdare-i Umumiye-i
Vilâyat Kanunu'na tevfikan elviye-i gayr-ý mülhakadan olup yalnýz idare-i umumiyelerinden dolayý vilâyete merbut olacaklardýr.
Üçüncü madde: Mevâd-ý ânifede mezkûr vilâyet, liva, kaza ve nahiyeler birinci
sýnýf itibar olunmuþdur.
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Dördüncü madde: Ýþbu kararnâme tarih-i neþrinden itibaren mer‘îdir.
Beþinci madde: Ýþbu kararnâmenin icrasýna Hey’et-i Vükelâ memurdur.
Meclis-i Umumi'nin ictimâ‘ýnda kanuniyeti teklif olunmak üzere iþbu kararnâmenin mevki‘i mer‘iyyete vaz‘ýný irâde eyledim.
Fî 7 Zilkâde 1336 / fî 14 Eylül 1334
Þeyhülislâm ve Evkâf-ý
Hümâyûn Nâzýr Vekîli
Musa Kâzým

Sadrýâzam Vekili ve
Harbiye Nâzýrý
Enver

Dahiliye Nâzýrý
Ýsmail

Hariciye Nâzýrý
Ahmed Nesimi

Bahriye Nâzýrý
Ahmed Cemal

Adliye Nâzýrý ve Þurâ-yý
Devlet Reisi
Cevdet

Nâfi‘a Nâzýrý
Ali Müfid

Maarif Nâzýrý
Nâzým

Ticaret ve Ziraat Nâzýrý
Mustafa Þeref Bey
Bulunamadýðý

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzýrý ve
Maliye Nâzýrý Vekili
Hasan Haþim
[15 Aðustos 1918]
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58
OSMANLI ORDUSU'NUN
NAHÇIVAN VE IÐDIR'DAN
ÇEKÝLMESÝNÝN KATLÝAMA SEBEP OLACAÐINA DAÝR

Ýdâre-i Umumiye-i
Dahiliye Müdüriyeti
Tarih-i Tesvîdi: 25 Teþrîn-i Sânî sene [1]334
Nahçývan ve Iðdýr havalisinin Ordu-yý Osmânî tarafýndan tahliyesi halinde
oralarda büyük anarþi meydan alacaðý ve Müslüman ve Ermeni unsurlarý arasýnda
birçok avâmilin taht-ý te’sîrinde olarak yeniden gayr-ý marzî hâdiseler zuhûru
muhakkak bulunduðundan ve Müslüman unsurunun hiçbir hâmiye mâlikiyetlerini
te’min etmeksizin terk edilmesi muvâfýk olamayacaðýndan bahisle vaziyetin takarrür
ve tayinine deðin ordunun tahliye edeceði aksâmda hükûmetsizliðe meydan vermeyecek esbâbýn istikmâli lüzûmuna dair Kars Mülkiye Memûrluðu'ndan alýnan þifre
telgrafnâmelerin sûreti leffen takdim kýlýndý. Ehemmiyet-i münderecâtýna nazaran
ifâ-yý muktezâsý menût-ý re’y-i sâmî-i fehîmâneleridir, ol bâbda.
25 Teþrîn-i Sânî sene [1]334 / [25 Kasým 1918]

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Mahreci: Kars
Tarih-i Keþîdesi: 24 Teþrîn-i Sânî sene [13]34 /24 Kasým 1918
Dün Nahçývan ve Iðdýr ahalisi namýna acizlerine müracaat eden birkaç zât
mezkûr havalinin orduca tahliyesini müteâkib kendilerinin kimsesiz ve muzâharetsiz
kalacaklarýndan ve vaktiyle Ermenilerle iyi-kötü birarada geçinmekde ve yaþamakda
iken Harb-i Umûmî'nin zuhûrundan ve Osmanlý Ordusu'nun o civara vürûdundan
sonra Müslüman ve Ermeni unsurlarý arasýnda ba‘demâ hüsn-i sûretle ve hürmet-i
mütekâbile esâsý dairesinde yaþamaðý imkânsýz kýlacak derecede hâdisât zuhûr etmiþ
291

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

17:15

Page 292

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

olup Hükûmet-i Seniyye'nin kendilerini ihmâli halinde ise o civardaki ahali-i
Ýslâmiye'nin ya büyük bir katliâma yeniden ma‘rûz kalmalarýný veyahud terk-i dâr u
diyâr ile duçâr-ý sefâlet olmalarýný intâc edeceði muhakkak bulunduðundan bahisle
þu elim vaz‘iyete karþý kendilerinin sýyânetini taleb eylemiþlerdir. Fi'l-hakika havali-i
ma‘rûza birkaç güne kadar orduca tamamen tahliye edileceðinden bunu müteâkib
oralarda büyük bir anarþi meydan alacaðý ve hicret etmiþ birçok Ermeni köyleri hâlen
vaktiyle köyleri Ermeniler tarafýndan yakýlmýþ olan Müslümanlarca iþgal edilmekde
ve bazý Ermeni emvâl ve emlâkine Müslümanlar tesâhub eylemekde olmasýna mebnî
Ermenilerin bu emvâl ve emlâký nez‘ ve bu bahane ile Müslümanlara tecavüz sevdâsýna düþerek bu sûretle iki unsur arasýnda yeniden arzu edilmedik muhâsamalarýn
zuhura geleceði muhakkakdýr. Kafkasya Müslüman unsuruyla Ermeniler arasýnda
mevcud olup ba‘demâ bir arada yaþamaðý iþkâl eden münâferetin hudûsu bir dereceye kadar Ordu-yý Osmanîce oralarýn istila edilerek Müslüman unsurlar ile kendilerinin Hükûmet-i Seniyyece sahâbet edileceði hissinin verilmiþ olmasýndan mütehassýl bulunduðuna mebnî þimdi bunlarýn hiçbir hâmiyi mâlikiyetlerini te’min etmeksizin kendileri Ermenilerin kuvvetini daima intikam hissinden alan harekât-ý hodserânesine terk edilerek bunlarýn Hükûmet-i Seniyye'ye karþý olan merbûtiyet-i
ma‘nevîyelerinin gevþemesini mûcib olacakdýr. Bu vaziyet-i elîmiye düþüverecek
Müslümanlarý kendilerinde ekseriyet görerek müdafaa-yý nefse kýyâm etmelerini ve
bu suretle bu civar huzurunun yeni baþdan müte’essir olmasýný mûcib olacaðý pek
muhtemel bulunduðundan vaziyetin takarrür ve tayinine deðin ordunun tahliye
edeceði aksâmda hükûmetsizliðe meydan kalmayacak esbâbýn istikmâli hâdisât-ý
ahîreden pek þýmarmýþ ve ümidlenmiþ olan Ermenilerin o havalide akl-ý selîm
idâresinde hareketlerinin ve bu sûretle Ýslâm unsurunun duçâr-ý gadr ve i‘tisâf olmamalarýnýn teminine inâyet buyurulmasý.
25 Teþrîn-i Sânî [13]34 / 25 Kasým 1918
Kars Mülkiye Müfettiþi
Hilmi
[25 Kasým 1918]
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NAHÇIVAN'DA KURULAN
ARAS GEÇÝCÝ HÜKUMETÝ NEZDÝNE
ÖZEL GÖREVLE MEMUR GÖNDERÝLMESÝ

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Mahreci: Erzurum
Tarih-i Keþidesi: 2 Kânûn-ý Sânî [1]334
Bugünkü tarihli ve 308/353 þifreye zeyldir. Bayezid Mutasarrýflýðý'ndan alýnan 23
Kânûn-ý evvel [1]334 þifre tel sûreti malûmât olmak üzre ber-vech-i zîr arz olunur.
Celbine lüzum gösterilen tahsisâtýn itâsý vâbeste-i re’y-i nezâret-penâhîleridir.
Fî 25 Kânûn-ý evvel [1]334 / 25 Aralýk 1918

Vali
Münir

Sûret
Nahçývan'da Aras Hükûmet-i Muvakkatesi nâmýyla teþekkül eden hey’et
azâsýndan buraya gelen Ýbrahim Bey'in malumât ve meþhudâtýna nazaran
Ermeniler'den Pano nâm þahýs kumandasýnda sevk eyledikleri bin iki yüz mevcudlu
kuvvetle Nahçývan taraflarýnda 5 Kânûn-ý evvel [1]334 tarihinden itibâren Ýslâmlara
karþý icrâ-yý mezâlimle Aðu nâm mahalde ve Recebilyasdörtköy Sancaðý'nýn muhacirlerinden beþ yüz on altý ve Elmalý nâm mahalde altý yüz seksen sekiz ve Yedibasad'da
Milli Aþireti'nden genç kadýnlarý ayýrdýkdan sonra ellerine geçirdikleri iki bin kiþiyi
harman yerine toplayarak tamamen katl ve ayrýca kýrk kadýn ve çocukdan mürekkeb
cemiyeti odada habs ile ihrâk eþrafýndan Seyid Hasan'ýn âilesinin Köysancak câmiinde namusunu hetk etmiþlerdir. Ol havalide bulunan bütün Ýslâmlar korkularýndan
mesken ve me’vâlarýný terk ederek soðuða açlýða mahkum olmuþlardýr. Mûmâileyh
bu feci‘ayý makâmât-ý ulyâ-ya Amerika'ya Ýngiltere'ye bâ-telgraf bildirerek Kars'a
müteveccihen bugün buradan hareket etmiþdir. Bu gibi ahvâlin mevsûkiyetini te’min
için ara sýra memurîn-i hususiye gönderilmek üzere ihtiyâten icab eden tahsisâtýn
i‘tâsý menût-ý iradeleridir.
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NAHÇIVAN'DAN BÝLDÝRÝLDÝÐÝ ÜZERE
OSMANLI KUVVETLERÝ ÇEKÝLÝNCE ERMENÝLER
TARAFINDAN SINIRLARA TECAVÜZ EDÝLECEÐÝNE DAÝR

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
5776
Huzûr-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir,
1 Haziran [1]335 tarihli ve (

) numaralý tezkire-i âciziye zeyldir.

Asâkir-i Osmâniye çekildikden sonra Ermeniler tarafýndan Kýnalý Karahaç
karargâhlarýnda ve sair bazý mahallerde Ýslâmlara karþý yapýlan mezâlime ve bir emr-i
vâki‘ husûle getirmek için kuvâ-yý külliye ile hududlara yaklaþarak tecâvüz edecekleri anlaþýldýðýna dair Erzurum Vilâyeti'nden bu kere de alýnan telgrafnâmenin sûreti
leffen savb-ý âlî-i fehîmânelerine takdim kýlýnmýþ olmaðla münderecâtýna ve arz ve
iþ‘âr-ý sâbýka nazaran iktizâsýnýn îfâ ve emr ve inbâ buyrulmasý bâbýnda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 Ramazan 1337 ve fî 1 Haziran [1]335 / [1 Haziran 1919]
Dahiliye Nâzýrý
[Ali Kemal Bey]
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi Mahreci: Erzurum
Tarih-i Keþîdesi: 31 Mayýs [1]335 / 31 Mayýs 1919
Asâkir-i Osmâniye'nin çekilmesinden yirmi bir gün sonra Ermenilerin Kýnalý
Karahaç karargâhlarýnda ictimâ eden yedi bin altmýþ Ýslâmý yakmak suretiyle itlâf
etdikleri ve üç yüz altmýþ genç kadýný beraberlerinde götürdükleri ve iki ay sonra dahi
Þehril Nâhiyesi'nin Amup Köyü'nde üç gün muharebeden sonra hiçbir þey yapmayacaklarýný te’min ile ahaliyi aldatarak teslim aldýklarý bin üç yüz otuz üç adamý
kâmilen ve altmýþ genç kadýný beraber götürerek haklarýnda bazý gûnâ muâmele îkâ‘
eyledikleri ve bu hâli delâil ve emâretiyle oraya gelen Ýngiliz kumandanlarýna defaât le beyân ve isbat etmiþler ise de kat‘iyyen dinlemeyip havali-i mezkûrenin muvakkaten Ermenilere terki lâzým geleceði ve bu terk keyfiyeti sulh konferansýnýn neticesi
olmayýp kendi fikirlerince böyle yapýlmasý icab edeceði yolunda cevâb aldýklarý ve bu
yüzden Ermeniler kuvâ-yý külliye ile hududlara yaklaþarak tecavüz edecekleri
Bayezid'e gelmiþ olan Nahçývan'ýn Genceli Hacý Cabbar Vay-zâde tarafýndan ifade
olunduðu Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn iþ‘ârý üzerine ma‘rûzdur.
20 Mayýs sene [1]335 / [20 Mayýs 1919]

Vâli
Münir
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MAKÜ HANLIÐI'NIN TOPLADIÐI ASKERLERÝ
NAHÇIVAN TARAFLARINDA KÖYLERÝ ZABTEDEN
ERMENÝLERÝN ÜZERÝNE SEVKEDECEÐÝ HAKKINDA

Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti
Tezkire
1 Haziran [13]35
Mahremdir
Hülâsa: Ýngilizlerin ve Makü Han'[ý]nýn
Ýran'daki harekâtýna dâir

Nezâretden Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ýngiliz zâbitânýyla Ýran süvârisinin Tebriz'e gelen Makü Han'[ý]nýn aþâir cem‘i
gibi bazý þâyiâtdan yakýnda Simko aleyhine bir hareket icrâ edileceði istidlâl edilerek
bizim aþâirin bir harekâta iþtirâk etdirilmemeleri îcâb edenlere tenbîh olunduðundan
ve Makü Hâkiminin her gün beþer nefer olmak üzere topladýðý askeri Nahçývan
taraflarýnda Ýslâmlara taarruz ederek ve birkaç köy zabt eden Ermenilere karþý sevk
ve Ýran dâhilinde zuhûr eden iðtiþâþý teskîn ve demokratlarýn te’dîbi için Þahýn Ýngilizlerin mu‘âvenetine mürâcaat etdiði Ýran'dan gelenler tarafýndan haber verildiðine
dâir Van Vilâyeti'nden vârid olan iki kýt‘a telgrafnâmenin sûreti leffen arz ve takdîm
kýlýnmýþ olmaðla, ol bâbda.
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Bâbýâlî
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Þifre Telgrafnâme
Mahreci: Van
Târih-i keþîdesi 27 Mayýs sene [13]35
Kaleme vürûdu 28 minhu
Ýngiliz zâbitleriyle Ýran süvârisinin Tebriz'e gelmeleri Makü Haný'nýn aþâir cem‘i
gibi bazý þâyiât[dan] yakýnda Simko aleyhine bir hareket icrâ edileceðine delâlet
etmektedir. Hakkari Mutasarrýfýyla Mahmûdî Kaymakamlýðý'na Ýran'da Simko aleyhinde bir hareket yapýldýðý ve Simko maðlûb olarak bizim hudûdumuza geçmek istediði halde kabûl edilmesi ve bizim aþiretimizden bir ferdin bu harekete iþtirâkine
müsâade olunmamasý için emr-i kat‘î verdim. Neticesini arz ederim.
Fî 19 Mayýs sene [13]35
Vali
Haydar

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Þifre Telgrafnâme
Mahreci: Van
Târih-i keþîdesi 28 Mayýs sene [13]35
Kaleme vürûdu minhu
19 Mayýs sene [13]35 tarihli telgrafnâmeye lâhikadýr.
Makü Hâkimi her köyden beþer nefer olmak üzere topladýðý askeri Nahçývan
taraflarýnda Ýslâmlara taarruz eden ve birkaç köy zabt eyleyen Ermenilere karþý sevk
edeceði, Ýran dahilinde zuhûr eden iðtiþâþý teskîn ve demokratlarýn te’dîbi için Þahýn
Ýngilizlerin muâvenetine mürâcaat etdiði Ýran'dan gelenler tarafýndan haber verildi.
Ýngiliz zâbitlerinin süvârilerle tecessüse geldiklerine dair vukû‘ bulan ma‘rûzâtým ile
bu ihbârât arasýnda münasebet vardýr. Vilâyete civar Ýran eyâletlerinde yakýnda
vekâyi‘-i mühimme cereyânýna ve bunun vilâyete aks etmesine intizâr etmek icab
edeceði re’yindeyim.
21 Mayýs sene [13]35

Vali
Haydar

[2 Haziran 1919]
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62
NAHÇIVAN MÜSLÜMANLARININ
TEMSÝLCÝSÝ HACI CEBRAÝL'ÝN YARDIM
ÝÇÝN PADÝÞAHA TELGRAF GÖNDERDÝÐÝ HAKKINDA

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Ýdâre-i Umûmiye-i Dahiliye Müdüriyeti
Umûmi:18580
Erzurum Vilâyeti'ne
Câlib-i nazar-ý dikkat ve merhamet bazý ifâdatý hâvi bütün Nahçývanlýlar nâmýna ahali-i Ýslâmiye tarafýndan müntehab Hacý Cebrail imzasýyla Bayezid merkezinden
atabe-i seniyye-i mülûkâneye çekilen telgrafnâme üzerine ahali-i mezkûrenin teferruâtý hakkýnda teþebbüsât icrasýna vaziyet-i hâzýra-i siyasiye dolayýsýyla ma‘a't-teessüf
imkân olmadýðýndan sýyânet ve inâyet-i Samedâniye ile asayiþ-i ahvâle terakkub-ý
zarurî bulunduðunun mûmâileyh Hacý Cebrail'e bi'l-vâsýta hüsn-i tebliði Hariciye
Nezâreti'nden cevaben bildirildiði bâ-tezkire-i sâmiye izbâr buyrulmaðla, ifâ-yý muktezâsý.
Fî 4 Haziran [1]335 / [4 Haziran 1919]
Dahiliye Nâzýrý nâmýna
[Ýmza]
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NAHÇIVAN'IN MÜSLÜMAN KÖYLERÝNÝ ZABTEDEN
ERMENÝLERÝN VAN'A SALDIRI HAZIRLIÐINDA
OLDUKLARI HAKKINDA

Bâbýâli
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
16185
570
Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Ermenilerin Van'a inmek için tedarikâtda bulunduklarý tahakkuk etmekde ve
Ýngiliz zâbitlerinin taht-ý idaresindeki Ermeni kuvvetinin Nahçývan ve civar
Müslüman kurâsýný zabt etmiþ olduðuna ve ifadât-ý saireye dair Van Vilayeti'nden
nezâret-i celîlelerine keþîde olunan ve leffen iade ve tesyîr kýlýnan telgrafnâme üzerine Düvel-i Ýtilâfiye mümessilleri nezdinde teþebbüsât-ý lâzime lede'l-îfâ bu bâbda
kendileri tarafýndan dahi edilecek tahkikat neticesinde tedâbir-i lâzimeye tevessül
olunacaðý cevaben ifade ve beyân edilmiþ olduðu bâbýnda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
9 Haziran sene [1]335
Hariciye Nâzýrý Vekili
Sefa
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Mahreci: Van
Tarih-i Keþîdesi: 3 Haziran sene [13]35
Gayet müsta‘celdir
1- Ermenilerin Van'a inmek için tedarikâtda bulunduklarý tahakkuk ediyor. Ýki
Ýngiliz zâbiti Makü Serdarýnýn nezdine gelmiþ Van'a geçirmek istedikleri Ermenilere
yol verilmesini teklif etmiþ ise de Makü Haný'nýn kabul etmemesi üzerine "bir baþka
yoldan geçeriz" ifadesiyle dönmüþlerdir. Ýngiliz zâbitlerinin taht-ý idaresindeki
Ermeni kuvveti Nahçývan ve civar Müslüman kurâsýný zabt etmiþ, beþ yüz kiþilik bir
müfrezesi[ni] de ilerletmek istemiþ ise de Müslümanlar tarafýndan gördüðü mukabele-i þedîde üzerine ric‘at etmiþdir. Ermenilerin kuvveti altý bin tahmin ediliyor. Top
ve mitralyözleri de vardýr.
2- Ermeniler Erzurum hududunu tecavüz ederlerse buradan fýrka Karakilise'ye
gidecekdir. Vilâyetin Revandüz'den Bayezid'e kadar yapýlan vukuât-ý adîdeye bile
kat‘iyyen kâfi gelmeyen periþan jandarma efrâdýyla bir iþ görmek mümkün olamayacakdýr. Þahsýma merbûtiyetlerine en ziyade emin olduðum milisden þimdilik iki
yüz milisi kayd birkaç tabur fýrkanýn hareket emri verilirse milisin mikdarýný tezyîd
edeceðim. Milisleri cihet-i askeriyeye iâþe etdirmeðe çalýþacaðým. Muvâfakat
edilmezse jandarma gibi iâþe edeceðim ve emr almadýkça maaþ verdirmeyeceðim.
Jandarma gibi iâþesi de kabul buyrulmazsa param ve maaþým ve mâlik olduðum eþya
ve elbisem bedeli müsaid olduðu güne kadar kendim iâþe edeceðim. Halife-i zî-þâným
tarafýndan uhdeme emanetime tevdî‘ edilen bu güzel vilâyeti kanýmla canýmla
müdafaaya çalýþacaðým.
3- Lede'l-îcâb aþâyiri toplayarak harbe sevk edeceðim. Ermeniler fâik kuvvet
getirirler ise barýnmak imkâný kalmazsa me’murîn ve ailelerini Van Gölü'nün
cenûbundan Hizan istikâmetine itdireceðim ve selâmete çýkarýncaya kadar ayrýlmayacaðým. Tevfîk Allah'dandýr. Ark köyündeki köþkümde bulunan kimsesiz ihtiyar ve
alil vâlidemle altý evlâdýmý himaye-i hamiyet-kârâne ve âlî-i cenâbânelerine tevdî‘
ediyorum.
2 Haziran sene [13]35 / [2 Haziran 1919]
Vali
Haydar
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Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
Van Valisi Haydar Beyefendi'ye Þifre
Zeyl 10 Haziran sene [1]335
Ermenilerin Ýngiliz zâbitleri kumandasýndaki hareketlerinden dolayý Düvel-i
Ýtilâfiye mümessilleri nezdinde teþebbüsât icra olunarak bu bâbda kendileri tarafýndan icra edilecek tahkikât neticesinde tedabir-i lâzimeye tevessül olunacaðý yolunda
cevab verildiði dahi Hariciye Nezareti'nden bildirilmiþdir.
11 Haziran sene [1]335 / [11 Haziran 1919]
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64
NAHÇIVAN HALKI VEKÝLÝ CABBARZADE NAKÝ TARAFINDAN
ERMENÝLERE KARÞI OSMANLI KUVVETLERÝNDEN
YARDIM TALEP EDÝLDÝÐÝ HAKKINDA

15. Kolordu
Bayezid 30/6/[13]35
1-Nahçývan'da Mirza Celil nâmýnda þahýs tarafýndan Cabbarzâde Naki
Efendi'den gönderilen ve 26/6/[13]35 tarihinde yazýlmýþ olan tahrirâtýn hülâsa-i
mühimme-i meâli aynen arz olunur.
2-Bütün Kafkasya'daki Ermeni kuvveti 10-15 bin raddesinde.
3-Hindistan'da, Afganistan'da, Belucistan'da hareket-i ihtilâliye tamamýyla
baþlamýþdýr.
4-Ýngilizlerin kâmilen Batum'a gitdikleri söyleniyor. Fakat niçin ve ne maksadla
gitdikleri mechûldür.
5-Ýslâmlara yapýlan mezâlimi ve yapýlacak cerrah ameliyesini bin bir kuvve-i
âliye-i Osmaniye ile akîm býrakmak mümkündür. Türk Hükümeti'nden muâvenet
rica ederiz.
6-Osmanlý büyük kumandanýna bu ricamýzý arz ed[in].
7-Buraca teþkilâta devam ediliyor. Kuvve-i müdafaaya çok ihtiyacýmýz vardýr.
8-Son bir iki gün zarfýnda Derelez nahiyesine gelen küllî mikdarda Ermeni
askeri geldi. Bu askerlerin Þerîr [Þerur] üzerine bir hareket yapacaklarý[na dâir] bir
haber alýnmýþdýr. Muharebe-i kat‘iyeye karar verdik. Fakat cebhânemiz yokdur.
Mevcud cebhânemiz ile ancak birkaç gün muharebe yapabilirim.
18. Fýrka ve Mevki Kumandaný
Ali
[30 Haziran 1919]
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NAHÇIVAN'DA ERMENÝLER TARAFINDAN TÜRLÜ ZULÜMLERE
UÐRAYAN MÜSLÜMAN HALKIN DURUMUNUN
HER GEÇEN GÜN FENALAÞTIÐI HAKKINDA

Numara: 184
Bayezid
29 / 6 / [13]35
Gayet mühim ve müsta‘celdir
15. Kolordu Kumandanlýðý'na
1-Nahçývan Müslüman komiteleri Ýlocaðý'nda fî 29 Haziran [13]35'de vürûd
eden tahrirâtýn bir sureti aynen takdim edilmiþdir.
2-Hududda ikamet eden en büyük Osmanlý kumandaný huzuruna "Devletli
efendim, Nahçývan havalisinin hali günbegün fenalaþýyor, Ýngilizlerin siyaset-i hainânesi neticesi olarak Ermeniler el-yevm Nahçývan'da hükümet tesis etmek istiyorlar ve
bunun için müthiþ hazýrlýklar yapýyorlar. Evler aranmakda, dükkânlar soyulub yaðmalanmakda, silahlar alýnmakdadýr. Bu son günlerde Ermeni tehdidâtý kesb-i þiddet
etmiþdir. Müslümanlarýn kâmilen kesileceði ve yeryüzünde bir Müslüman býrakýlmayacaðý açýkdan açýða söyleniyor. Eðer Türk kardeþlerimizden, Türk Ordusu'ndan
bizlere muâvenet olmazsa bizler mutlaka imha edileceðiz. Malûm-ý âlileridir ki bizde
kuvvet yokdur. Yalnýz baþýbozuk bir kýsým çetemiz vardýr. Hülasa necâtýmýz sizin elinizdedir. Ermeniler fazla mikyasda ihzarât yapýyor iken birkaç gün zarfýnda
Ermeniler bir hücum yapacakdýr. Her gün ve her saat pek çok efrâd, tüfenk, makineli
tüfenk geziyorlar. Sizden bize Allah'dan size muâvenet efendim. Bu tahrirâtda meâl,
istihbâr kýlýnan diðer malûmatlarla da te’yid etmektedir. Mevzi‘i katillerin imha
ameliyesinin baþladýðý kaviyyen söyleniyor".
4-Tahrirâtýn millî bir menba‘dan yazýlmýþ olmasýndan dolayý derece-i
mevsûkiyeti þübhesiz fazladýr.
5-Bu telgraf 15. Kolordu 11. Fýrka kumandanlýklarýna verilmiþdir.
Mevki‘-i K.
Ali
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Telgrafnâme
On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý'na
Mukadderât ve mukaddesâtý ayaklar altýnda çiðnenmeðe mahkum bedbaht bir
kitlenin müdafaa-i istimdâdýna memur bulunduðum masum efrâdý nâmýna ýyd-i
sa‘îd-ý fýtrýn tebrikini büyük bir fahr addeder, nazarlarý âfâk-ý Osmaniye'ye ma‘tûf
mazlumlar gözyaþlarýný dâmen-i iffetleriyle korunmaða çalýþdýklarý halde cebren
umumhânelere sevkedilen sefileler bayram toplarý yerine düþman kurþunuyla ürken
yavrucuklarýn da arefesini gördükleri bir bayram için ruhlarýnda doðduðu halde
siyah-fâm bulutlarýn bu mukaddes günü tebþîr eden millet güneþin kesif karanlýklara
bürümesi yüzünden kýsýlý kalan hayme-i þadümanýn tekrar ulûhiyete kadar birkaç
dest-i muâvenetinizin uzatýlmasýna mütevakkýf olduðunu ikinci defa olarak arza
ictisâr eylerim.
30 /6 [13]35
Nahçývan ve havalisinde Ýslâm ahali vekili
Hacý Cabbar Nakîzâde

Tezkire

Ýngiliz Kaymakamý Vilson Cenablarýna
Nahçývan havalisinde bulunan ahali-i Ýslâma silah toplamak bahanesiyle
Ermeniler tarafýndan envâ‘-ý türlü mezâlim icra edilmekde ve Müslüman ahalinin
havali-i mezkûrede Müslümanlýðýn imha edileceðini alenen izhâr etmekle beraber
katillerine devam olunmakda bulunulduðunu ihtiramât-ý fâikama terdîfen arzeylerim, Kaymakam Bey.
Erkân-ý Harbiyece yazýlmýþdýr.
2 Temmuz [1335]
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On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý
Erkân-ý Harbiyesi
Erzurum
2 Temmuz [13]35
Harbiye Nezâreti'ne
Ermeniler Nahçývan civarýnda Müslümanlardan silah cem‘i vesilesiyle katliâm
yapmaða baþlamýþlardýr. Bu katliâmý o havaliden firaren 29 Haziran'da Bayezid'e gelip
âlem-i insaniyetden istimdâd edenler bildirmekdedirler.
Ýþbu katliâmlardan Erzurum'a gelip 1/7/[13]35'[de] Erzincan üzerinden Sivas'a
hareket eden Amerikalý zâbit ile Erzurum Ýngiliz mümessiline de malumât verildiði
ma‘rûzdur.
Ýmza
[3 Temmuz 1919]
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66
KARS, KAÐIZMAN VE NAHÇIVAN'DA
ERMENÝ ZULMÜNE UÐRAYAN MÜSLÜMANLARIN
GÖÇE HAZIRLANDIKLARI HAKKINDA

On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý
Erkân-ý Harbiyesi
Erzurum
2 Temmuz [13]35
Fýrka 12 Kumandanlýðý'na
Fýrka 11 Kumandanlýðý'na
Fýrka 3 Kumandanlýðý'na
Fýrka 9 Kumandanlýðý'na
1-Kars, Kaðýzman ve Nahçývan civarlarýnda Ermenilerin vesâit-i nakliye ve silah
talebi vesâir bahanelerle Ýslâmlarý tazyik ve hatta üzerlerine sunûf-ý muhtelifeden
mürekkeb müfrezeler sevkiyle ateþ icrâ ve bazý mahallerde münferid bulduklarý
Ýslâmlarý katleyledikleri ve bundan korkan Iðdýr ve Kars civarlarýnda hicrete hazýrlanan ahali-i Ýslâmiyenin gerek açlýkdan ve gerek Ermenilerin taarruzundan hayatlarýnýn taht-ý emniyetde olmadýðý hakkýnda vârid olan haberler Ýngiliz mümessiline
de bildirilmiþdi. Mûmâileyh de kendisine gelen raporlardan bahsile bu hali te’yid ve
mezkûr mýntýkada anarþi hüküm-fermâ olduðunu ve bunu basdýracak kuvvetin
bulunmadýðý ve ahvâli bizzat tedkik eylemek üzere bir iki gün sonra kendisinin Kars
ve Kaðýzman havâlisine gideceðini ve iktizâ ederse mezkûr havâlinin te’min-i asâyiþi
için Osmanlý kýta‘atýnýn sevkini teklîf ve bizden asker taleb edeceðini beyan eyledi.
2-Binâenaleyh böyle bir ihtimâle karþý Avcý Alayý da dahil olduðu halde On
Ýkinci Fýrka harekete hazýr bulunacakdýr.
3-Bu emir 12. Fýrka'ya ve berâ-yý ma‘lûmat diðer fýrkalara verilmiþdir.
[4 Temmuz 1919]
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MÜSLÜMAN AHALÝYE ERMENÝ HÜKÜMETÝ'NE
ÝTAAT ETMELERÝ ÝÇÝN ON GÜN SÜRE VEREN NAHÇIVAN
ERMENÝLERÝNÝN BÖLGEYE ASKER VE MÜHÝMMAT
SEVKETTÝKLERÝ HAKKINDA
Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Gayet müsta‘celdir
Dahiliye Nezâreti'ne
Þimdi Bayezid'den aldýðým 2/7/[13]35 ve 523 numaralý þifreli telgrafnâme sûreti
aynen zîre naklolunduðu ve keyfiyetin On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý'na da
teblið edildiði.
Fî 5 Temmuz [1]335

Numara iki:
Sûret
Nahçývan'dan buraya gelen Celil Aða'nýn Vali Vekili Hacý Mehmed Hurþid'in
ifade-i þifâhiyesine nazaran Ermeniler tarafýndan bu havali Ýslâmlarýna hitâben neþr
olunan bir ilânnâmede on gün mühlet zarfýnda Ermeni Hükûmeti'ne mutâvaat
Genceli Mustafa Efendi ile beþ refiklerinin behemehâl mevcud Kürd ve Türk olan
nüfusun da teb‘îdleri cihetine gidilmediði takdirde inkýzâsýný müteâkiben havali-i
mezkûreye taarruz olunduðu bildirilmiþ ve Ýslâmlar[ýn] da bu korku sâikasýyla kemâfi's-sâbýk kuvvet tedarik ederek müdafaa ve mukâvemet vaziyetinde bulunduklarý
anlaþýlmýþ ise de müddet-i mezkûrenin münkaziye olmasýna henüz dört gün daha
kaldýðý Ermenilerin havali-i mezkûreye dört top ile asker cem‘ etmekde olduklarý
ilâveten dermiyan kýlýnmýþdýr. Alýnacak malumât ayrýca arz olunacakdýr.
5 Temmuz [1]335 / [5 Temmuz 1919]
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68
NAHÇIVAN VE CÝVAR KÖYLERÝNÝ ZABTEDEN
ERMENÝLERÝN ÝNGÝLÝZ SUBAYLARI ÖNCÜLÜÐÜNDE
VAN'A GEÇMEK ÝSTEDÝKLERÝNE DAÝR

Bâbýâli
Sadâret-i Uzmâ
Umûr-ý Mühimme Müdüriyeti
343307/810
Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Ermenilerin Kafkasya'da hududlarýmýza civar bazý nikâtda kuvvet cem‘ ve
tahþîd etmekde olduklarý istihbâr kýlýndýðýndan ve bunlarýn vilâyât-ý Þarkiyyemize
taarruzla henüz yerleþmiþ muhacirîni yerlerinden oynatmaða tasaddîleri me’mûl
bulunduðundan bahisle böyle bir vaziyyet karþýsýnda orduca takib olacak hatt u
hareket hakkýnda istifsâr-ý muâmeleyi mutazammýn Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden
ve Ermenilerin Kars ve Sarýkamýþ'da on bin asker ikame etdikleri ve Antranik'in otuz
bin kadar kuvvetle Van cihetine inmekde olduðu ahîren haber alýndýðýný ve bu
hareketden hükûmeti Ýzmir iþgali gibi bir emr-i vâki‘ karþýsýnda bulunduracaklarý
mahsûs idiði Erzurum Vilâyeti'nden bildirildiðini müþ‘ir nezâret-i aliyyelerinden
vârid olan iki kýt‘a tezkire ile Ermenilerin harekât-ý tecavüz-kârâneye mübâþeret
etdiklerine ve iki Ýngiliz zâbitinin Makü serdarý nezdine gelerek Van'a geçirmek istedikleri Ermenilere yol verilmesi hakkýnda vâki‘ olan talebleri kabûl edilmemesi üzerine "biz baþka yoldan geçeriz" ifadesiyle döndükleri ve Ýngiliz zâbitlerinin taht-ý
idaresindeki Ermeni kuvvetlerinin Nahçývan'ý ve civar Müslüman kurâsýný zabt etdiklerini ve bunlarýn top ve mitralyözleri de mevcud olduðuna dair Van Vilâyeti'nden
gelen telgrafnâme Meclis-i Vükelâ'da lede'l-mütâlaa Ermeni kuvvetlerinin ber-minvâl-i muharrer tecemmu‘ ve tahaþþüdü ahali-i Müslime ile meskûn kurâya tecavüz ve
taarruzlarý ve baþlarýnda Ýngiliz zâbitleri bulunmasý keyfiyâtý þâyân-ý nazar olup taarruzât-ý vâký‘a sükûn ve asayiþ-i mahalliyenin ihlaliyle vekâyi‘-i mü’essife zuhurunu
dâ‘î ahvalden bulunmasýyla âsâyiþ-i mahalliyeyi ve ahali-i Müslime ve ma‘sûmeyi
taarruzdan vikâyeten orduca harekât-ý tedâfü‘i icrasý taht-ý zaruretde oldukdan ordu
kumandanlýðýna bu bâbda talimât-ý mukteziye i‘tâsý hususunun Harbiye Nezâret-i
Aliyyesi'ne ve Ermenilerin harekât-ý vâký‘a-i taarruziyyelerinden ve bunlarýn baþlarýnda Ýngiliz zâbitâný bulunduðu hakkýndaki iþ‘ârâtdan ve harekât-ý mebhûsün anhânýn
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intâc edeceði hâdisât-ý elîmeden Hükûmet-i Seniyyece kat‘iyyen mes’ûliyet deruhde
edilemeyeceðinin ve orduca harekât-ý tedâfü‘iye icrasý zýmnýnda mahalline tebligât
icra kýlýndýðýnýn ve taarruzât-ý vâký‘anýn devamý halinde ordudaki kuvve-i askeriyemizin tezyidi mecburiyetinde kalýnacaðýnýn Düvel-i Ýtilâfiye mümessil-i siyasiyelerine
suret-i münâsibe ve mü’essirede beyanýyla ta‘arruzât ve tahattiyât-ý vâký‘anýn acilen
önüne geçilmesi esbabýnýn istikmâli hususunun Hariciye Nezâreti Vekâlet-i
Aliyyesi'ne ve tebligât ve teþebbüsât-ý vâký‘adan bahisle vilâyetce de tedâbir-i lâzýmeye bi't-tevessül muhafaza-i sükûn ve âsâyiþe gayret edilmesinin de nezâret-i aliyyelerine iþ‘ârý tezekkür ve icabý icra olunmaðla nezâret-i aliyyelerince de ber-minvâl-i
muharrer iktizâsýnýn sür‘at-i ifâsýna himmet olunmasý siyâkýnda tezkire-i muhlise
terkîm olundu, efendim.
1 Ramazan [1]337 / 9 Haziran [1]335 / [9 Haziran 1919]
Sadrýâzam Vekili
Þeyhülislâm
Mustafa Hayri

Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon Vilayetlerine Gayet Müsta‘cel Þifre
Baþlarýnda Ýngiliz zabitleri olduðu halde Ermenilerin Kafkasya'da hududumuzda kuvvet cem‘ ve tahþid etmekde olduðuna ve müteferri‘âtýna dair nezâretden ve
Harbiye Nezâreti'nden vâki‘ olan iþ‘arât Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâca müzâkere edilerek Ermeni kuvvetlerinin bu suretle tecemmu‘ ve tahaþþüdü ahali-i Müslime ile
meskun kurâya tecavüz ve taarruzlarý ve baþlarýnda Ýngiliz zabitleri bulunmasý keyfiyetleri þâyân-ý nazar olup taarruzât-ý vaký‘a sükûn ve asâyiþ-i mahalliyenin ihlaliyle
vekâyi‘-i mü’essife zuhurunu dâ‘î ahvalden bulunmasýyla asâyiþ-i mahalliyeyi ve
ahali-i Müslime ve ma‘sûmeyi taarruzundan vikayeten orduca harekât-ý tedâfü‘iye
icrâsý taht-ý zaruretde olduðundan ordu kumandanlýðýna talimât-ý mukteziye i‘tâsýnýn
Harbiye ve Ermenilerin harekât-ý vâký‘a-i taarruziyelerinden ve baþlarýnda Ýngiliz
zabitâný bulunduðu hakkýndaki iþ‘ârâtdan ve harekât-ý mebhûsenin intâc edeceði
hâdisât-ý elîmeden Hükûmet-i Seniyyece kat‘iyyen mes’ûliyet deruhde edilemeye-
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ceðinin ve orduca harekât-ý tedâfü‘iye icrasý zýmnýnda mahalline tebligât icra
kýlýndýðýndan ve taarruzât-ý vâký‘anýn devamý halinde ordudaki kuvve-i askeriyemizin tezyidi mecburiyetinde kalýnacaðýnýn Düvel-i Ýtilâfiye mümessil-i siyasilerine
suret-i münasibe ve müessirede beyanýyla taarruzât ve tahattýyât-ý vâký‘anýn önüne
geçilmesi esbabýnýn istikmâli hususunda Hariciye Nezâretlerine ve vilâyetlerce de
tedâbir-i lâzimeye bi't-tevessül muhafaza-i sükûn ve asâyiþe gayret edilmesinin de
nezârete tebliði takarrür ederek iktizasý ifâ olunduðu bâ-tezkire-i Sâmiye bildirilmiþ
ve lazým gelen vilâyetlere de malûmât verilmiþdir. Ber-mûceb-i karar lazým gelen
tedâbirin takviyesine itinâ ve ihtimâm buyrulmasý.
10 Haziran [1]335 / [10 Haziran 1919]

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Mahreci: Erzurum
Tarih-i Keþîdesi: 7 Temmuz [13]35 / [7 Temmuz 1919]
Gayet müsta‘celdir
Ermenilerin bazý ef‘âl ve harekâtýna karþý orduca harekât-ý tedâfü‘iye icrasý
Meclis-i Vükelâ kararý iktizasýndan bulunduðu 10 Haziran [13]35 þifre telgrafnâme-i
nezâret-penâhîlerinde iþ‘âr buyrulduðu halde ahîren keþîde olunan 26 Haziran sene
[13]35 þifreli telgrafnâme-i sâmîlerinde üç yüz on ila üç yüz on altý tevellüdlülerin
silâh altýna celb ve davetleri hakkýnda merkezden bir emr sâdýr olmadýðý ve ol bâbda
teþebbüsâtda bulunanlarýn mes’ûl olacaðý izbâr buyrulmasýna ve 15. Kolordu'nun ise
Ermenilerin tecavüzü karþýsýnda hukûk-ý Ýslâmiye'yi müdâfaaya karar verdiði ve
mukadderâtýmýza ta‘alluk eden hususâtda efkâr ve ef‘âlin tevhidi talebinde bulunduðu anlaþýlmasýna ve bugünkü tarihli ve 5445 / 612 numaralý þifre telgrafnâme-i
acizîye nazaran kolordu ile müttehiden harekete mecbûriyet hâsýl olduðu berâ-yý
ma‘lûmât ma‘rûzdur.
Fî 5 Temmuz [13]35
Vali Vekili
Hurþid
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69
NAHÇIVAN MÝLLÝ TEÞKÝLAT VE MÜMESSÝLLERÝNÝN
OSMANLI HÜKUMETÝ'NDEN MUALLÝM VE SUBAY
TALEP ETTÝKLERÝNE DAÝR

Erzurum Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn Karakilise'den posta ile vürûd eden
4/7/[13]35 tarih ve 527 numaralý þifrenin hallidir
2 Temmuz [1]335 ve 523 þifreye lahikadýr.
Nahçývan havalisindeki Ýslâmlara Ermeniler tarafýndan taarruzla dört günden
beri muharebe devam eylemekde olduðu Nakizâde Cabbar Bey'in ifade-i vâký‘asý
üzerine ma‘rûzdur.
Erzurum Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Sûret
Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn Karakilise'den posta ile gelen 7/7/[13]35 tarihli ve 531
numaralý þifresinin hallidir:
4 Temmuz [1]335 ve 527 þifre ile arz olunan havadisi te’yiden ifadede bulunan
Nahçývan Millî Teþkilatý yüzbaþýlarýndan Abuzer Bey dört gün evvel Nahçývan'dan
çýkdýðýný ve Ermenilerin þu sýrada Bolþeviklerin peyderpey tecavüz ve temâdî-i
muvaffakiyetlerinden dolayý pek ziyade endiþenâk bulunduklarýný ve müdafaa
vaziyetini iltizâm eden muhalif partinin þimdiden idrâke henüz yüz tutan mahsulâtý
biçmeden daðlara sevkýyât yapýlmakda olduklarýný ve o havali Ýslâmlarýna karþý taarruz ve tecavüz fikrinde bulunmakda iseler de müdafaa ve mukâvemet azm-i
kavîsinde bulunan ahali-i mahalliyenin kuvve-i maneviyesini tezyîd için kendilerine
rehber ittihâz eyledikleri Hükûmet-i Osmaniye'den bir muâvenet-i fevkalâde olmak
üzere muallim on neferle bir zâbitin hafiyyen Nahçývan'a i‘zâmý efkâr-ý umumiye
cümlesinden idüðini beyân eylemiþ olmaðla icra-yý iktizâsý menût-ý re’y-i sâmîleridir.
[7 Temmuz 1919]
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70
ERMENÝLERÝN KARS CÝVARINDAKÝ MÜSLÜMANLARI
KATLETTÝKLERÝ, NAHÇIVAN'DA ÝSE HALKIN ELÝNDEKÝ
SÝLAHLARI TOPLADIKLARI HAKKINDA

Onbeþinci Kolordu
Erkân-ý Harbiye Birinci Þu‘besinin
Müsvedde Varakasýdýr
Þu‘be Numarasý: 1
Kýsým: 1
Tarih: 7/7/[13]35

Harbiye Nezâreti'ne, Müfettiþliðe, Van, Erzurum, Trabzon, Bitlis Vilâyetlerine, Erzincan
Mutasarrýflýðý'na; Üçüncü, Onbirinci, Onikinci Fýrka
ve Dokuzuncu Fýrka Kumandanlýðý'na, Süvari Niþancý Alayý Kumandanlýðý'na

1- Kars'da Ermeniler, Müslüman ahaliden ileri gelenleri habs ve teb‘îde germiyet vermekdedir. Yüzü mütecâviz Ýslâmý, Osmanlý teba‘asý diyerek derdest ve
geriye teb‘îd etmiþlerdir ve ekser Müslümaný casûs diye itlâf etmekde olduklarý
anlaþýlmýþdýr.
2- Sarýkamýþ ve Kars civarýnda Ermenilerin Ýslâm gençlerini toplayarak gâib
etdikleri haber alýnýyor. Kars ve Göle mu‘teberânýndan sekiz zât imhâ ve Þükrü Çavuþ
isminde bir Ýslâm idâm edilmiþdir.
3- Ermeniler, tekâlîf-i harbiye nâmý altýnda Ýslâmlarýn at, öküz, araba ve mevâþîlerini cebren toplamakdadýrlar. Teklifi kabul etmeyen Akçakalaçukuru'ndaki sekiz
Müslüman karyesi üzerine üç yüz süvâri ile üç yüz piyade ve top, makineli tüfek
sevkederek ahali-i Ýslâmiyeyi topa tutmuþlardýr. Ahalinin cümlesi Allahuekber
Daðý'na çekilmiþlerdir.
5-[4] Azerbaycanlýlarýn takrîben on gün kadar evvel Þuþa'da Ermenileri maðlûb
ve periþan ve burayý iþgâl ve Geroy istikâmetinde harekete devam etdikleri ve Bahr-i
Hazer sahilindeki Lengeran mevki‘ini de elde eyledikleri ve Bakü - Culfa demiryolunun inþâsýna baþladýklarý haber alýnmýþdýr.
340

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:43

Page 341

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

4-[5] Ermenilerin bilhassa Zengezor, Nahçývan ve Daralagez mýntýkalarýnda
Ýslâmlarýn silahlarýný toplamak için pek ziyade cebr ve þiddet ve bu bahane ile her
türlü zulüm ve hakaretde bulunduklarý mevsûkan haber alýnmýþdýr.
6- Hudûd haricinde emniyet olmadýðýný Erzurum Ýngiliz mümessili dahi itiraf
etmiþ ve Tebriz'de vâki‘ olan bir kýtâli basdýrmak için General Biç'in karargâhýyla
Gümrü'den Tebriz'e gitmekde olduðunu dahi söylemiþdir.
7- Fýrkalara; süvari, topcu ve niþancý alaylarýna yazýlmýþdýr.
8- Aynen müfettiþlikle mücâvir kolordulara ve vilâyetlere (Van, Bitlis, Trabzon,
Erzurum, Erzincan) ve Harbiye Nezâreti'ne de yazýlacakdýr.
8 L. 1337 / [7 Temmuz 1919]
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71
ERMENÝLERÝN NAHÇIVAN'DA MÜSLÜMANLARIN SÝLAHLARINI
TOPLATTIRDIKLARI, TOP VE SÝLAH SESLERÝNÝN SINIR
KÖYLERÝNDEN DUYULDUÐU HAKKINDA

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne,
3. Ordu Müfettiþliði'ne

On Beþinci Kolordu
1-Nahçývan ve havalisinde bulunan Müslüman ahalinin Ermeniler tarafýndan
silahlarý toplatdýrýlýp katletdirilmekde olduklarý ve havali-i mezkûrede Ýslâmînin
tamamýyla imha edileceði Müslümanlara karþý Ermeniler tarafýndan alenen izhâr
edilmekde olduðu ve bu suretle teþebbüsâtda bulunduklarý havali-i mezkûre
Müslüman komiteleri Ýlocaðý'ndan bildirilmekle ma‘rûzdur.
7 Temmuz [13]35

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Aded
Umumî: 5515
Hususî: 335
Mahremânedir
On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý Cânib-i Âlisi'ne
Ermenilerin hududumuzda dört saat mesafedeki Kelantab ve Kýzýlhamamlý
nâmlarýndaki Ýslâm köylerini basarak oralardaki umum Müslümanlarý katletmekde
olduklarýnýn ve hatta top ve silah sadâlarýnýn hudud üzerindeki Karakilise karyesinden iþidilmekde bulunduðunun Pasinler kazasýnýn Iðýrbakýr karyeli Muhammed oðlu
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Hasan'ýn ifadesine atfen Aras Nahiyesi Müdüriyeti'nden bildirildiði kaza-i mezkûr
kaymakamlýðý vekâletinden izbâr kýlýnmaðla keyfiyet berây-ý malumât ma‘rûzdur.
Fî 8 Temmuz [1]335
Erzurum Vali Vekili
Kadý
Mehmed Raif

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Aded
Umumî: 5515
Hususî:337
Mahremâne

On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý Cânib-i Âlisi'ne

8 Temmuz [1]335 tarihli ve 5515/335 numaralý tezkireye zeyldir:
Hudud haricinde Kelantab ve Kýzýlhamamlý karyelerinde cereyân eden
vak‘anýn istihbarât-ý kat‘iyye ve ekîdeyle te’yid etdiði Aras Müdiriyeti'nin iþ‘ârýna
atfen Pasinler Kaymakamlýðý Vekâleti'nden bildirilmekle keyfiyet berây-ý malûmât arz
olunur.
Fî 9 Temmuz [1]335 / [9 Temmuz 1919]

,

Erzurum Vali Vekili
Kadý
Mehmed Raif
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72
TRABZON, KARS
VE NAHÇIVAN'DA RUM VE
ERMENÝ ÇETELERÝN FAALÝYETLERÝNE DAÝR RAPOR

Onbeþinci Kolordu Erkân-ý Harbiye Birinci Þubesi'nin Müsvedde Varakasýdýr
Þube Numarasý: 74
Tarih: 7/8/[13]35

Harbiye Nezâreti'ne
1- Kolordu mýntýkasýnda, esasen Trabzon mýntýkasýnda Santa ve havalisinde
dolaþan ve siyasî bir maksad takib eden Kürdoðlu nâmýndaki Rum çetesinden baþka
hâiz-i ehemmiyyet çete mevcud deðildir. Diðerleri bir takým çapulcu gürûhundan
ibaret olduðundan büyük ve mühim vekâyi‘ olmamýþdýr. Bununla berâber Haziran
[13]35 gâyesine kadar cereyân eden vekâyi‘i ve Kafkasya dâhilindeki Müslümanlarla
Memâlik-i Osmâniye'ye iltica eden muhâcirîn-i Ýslâmiye'ye Ermenilerin yapdýklarý
mezâlimi ve mu‘âmeleyi hâvî bir kýt‘a listenin 18/6/[13]35 tarihli ve 1676/1355 numaralý þifreli telgrafnâme-i nezâret-penâhîleri üzerine melfûfen takdim kýlýndýðý ma‘rûzdur.
Kâzým Karabekir

29/4/[13]35: Santa'nýn Zurnacýlar Mahallesi'nde Norar oðlu Orama nâmýnda bir
Rum'un hânesinde bir aded mavzer tüfengi bulunmuþdur.
1/6/[13]35: Kürdoðlu nâmýyla ma‘rûf Rum çetesi Santa havalisinde Yomralý yedi
Müslümaný katletdi.
10/6/[13]35: 2/6/[13]35 tarihinde Gümüþhâne'nin Leri karyesinden üç Rumla üç
kadýn Trabzon'a gitmekdeler iken, önlerine çýkan hüviyeti mechûl üç silahlý, bir
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mikdâr paralarýyla kadýnlarýn çoraplarýný alarak firar etmiþlerdir.
14/6/[13]35: Norþin karyeli 60 yaþlarýnda Mehmed oðlu Ali, ayný karyeden 12
yaþýnda Aða oðlu Ýdris ve Isýsu karyesinden 50 yaþlarýnda Aziz oðlu Rüþdü'nün cesedleri Topyolu civârýnda Rus hududuna mukâbil Ýhtiyarderesi denilen mahalde
bulunmuþdur. Bunlardan birincisinin yalnýz kýsm-ý süflâsý mevcûd idi, ikincisi ise
müte‘addid mahallerinden kurþun ve býçak yaralarý arzediyordu ve kulaklarý da
kesilmiþ idi. Üçüncüsünün ise bir kaç mahallinden kurþun ve býçak yarasý ile âlet-i
tenâsüliyyesi kesik olarak bulunmuþdur. Bunlar hududumuzun 60 metre içinde idi.
Ayak izlerinden cânîlerin Yeniköy istikâmetine gitdiði anlaþýlmýþdýr. Mahall-i vak‘aya
yakýn silahlý iki Rum görülmesinden cânîlerin Rum olduðu kanaati hâsýl olmuþdur.
14/6/[13]35: Trabzon'dan Yomra tarîkýyla avdet eden Yaðmurdere'nin Keþiþköy
karyesinden Mecid, Yusuf, Süleyman yanlarýnda yüklü hayvan ve 12 silahlý adam
olduðu halde Karameþe civarýnda Ortasu nâm mahalde tahminen kýrk kiþilik bir çeteye tesadüfle bir saât kadar müsâdemeden sonra Yusuf mecrûh düþmüþ ve eþkýya da
bir mikdar erzaklarýný alarak savuþmuþlardýr.
15/6/[13]35: Santa'da icra-yý faaliyyet eden kýrk kiþiden mürekkeb Eftelsidi Rum
çetesi Maçka kaymakamýna teslim olmak üzere Meryemana Deresi Manastýrý'na gelerek kaymakamla görüþdükleri esnada, bir mes’elenin takibine me’mûr jandarmalarýn
manastýra gelmesi üzerine, çete bunu bir taarruz zannýyla ve âni bir hareketle jandarmalarýn silah ve eþyalarýný alarak savuþmuþlardýr. Çetenin teslimini teklif etmek üzere
Çayýrlý karyesinden Yanko isminde bir Rum, tekrar Santa'ya i‘zâm edilmiþ ise de çete
teslim olmamýþdýr.
25/6/[13]35: Trabzon'un on beþ kilometre kadar þarkýnda Yomra nâhiyesinde
anâsýr-ý muhtelife arasýnda birkaç kýtâl vukû‘ bulundu.
1- Hudûdumuz dahiline girmek isteyen yirmi Ýslâm muhâcirin erzaklarý
Karaurgan'da Ermeniler tarafýndan gasbedilmiþ ve 5 Haziran [13]35'de dahi bir kýsým
muhâcirlerin dahi bir tosun, dört inek, 2 çuval erzâklarý Ermeniler tarafýndan gasbedilmiþdir.
2- Halil nâmýnda Kiðýlý bir adamýn validesiz ve südden henüz kesilmemiþ
çocuðunun yegâne medâr-ý te‘ayyüþ olan bir ineði de keza Sarýkamýþ'da Ermeniler
tarafýndan alýnmýþdýr.
3- Kaðýzman'da kadýn ve çocuk 60 Müslüman, Ermeniler tarafýndan
katledilmiþdir.
4- Erzurum'un Zýrnýk karyesine mensub üç Müslümanýn Kars'dan avdet
ederken Sarýkamýþ'da yirmi inek ile bütün zehâ’iri Ermeniler tarafýndan alýnmýþdýr.
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5- Balýkgöl þimâlinde Abbasoðlu karyesi civarýnda Müslümanlara Ermeniler
tecavüz etmiþler ve bir kaç Müslümaný öldürüp bin kadar mevâþîlerini götürmüþlerdir.
6- Diyadin'in þimâl-i garbîsindeki Balýkgölü'nün þimâl-i þarkîsindeki Abbasköyü
karyesine, Erivan'dan Zilan ve Þertanlý aþiretlerinden 500 hâne halkýna Ermeni askerleri tarafýndan baskýn yapýlmýþ, 100 kadar koyunlarýný gasbetmiþler ve oradan hicrete
mecbur edilmiþlerdir.
7- Kaðýzman civarýnda bulunan Ýslâmlardan bir kýsmý hicret etmek istemiþ ve bu
münasebetle Ermeniler ile Ýslâmlar arasýnda müsâdeme vukû‘a gelmiþ, Ýslâmlardan 6
kiþi þehid düþmüþdür.
8- Kars ve Sarýkamýþ civarýndan hicret eden Ýslâmlara 6 Haziran [13]35 tarihinde
Rumlar tarafýndan tecavüz edilmiþdir. Ýslâmlardan dört kiþi mecrûh olup yanlarýnda
bulunan eþya, erzak, para ve hayvanlarý gasbedilmiþdir.
9- On beþ kiþilik bir Ermeni süvari kuvveti Diyadin civarýnda Balýkgölü'nün
þarkýnda Kuþ - Taban yakýnýnda 10/6/[13]35'de hududu tecavüz etmiþlerdir.
10- Sarýkamýþ'dan gelen yüz hâne Ýslâm muhâcirine, Karaurgan'da bulunan
Ermeni müfrezesi tecavüz ederek 90 inek, 6 at ve 200 kile zahîre ile mevcud para ve
yiyecekleri gasbedilmiþ, bundan baþka bir ahýra doldurarak kadýnlarý aramýþlar ve zîkýymet eþyalarýný almýþlardýr ve bunlarý muhâcirînin gözleri önünde beynlerinde taksim etmiþlerdir.
11- Sarýkamýþ'da Ermeniler Ýslâm muhâcirlerinin ortasýna bomba atmýþlar, bir
kadýn ve bir erkeðin el ve kollarýnýn kaybolmasýna sebeb olmuþlardýr.
12- Kars ile Oltu arasýndaki Ýslâm köylerine Ermeniler baskýn vererek pek çok
mezâlim yapmakdadýrlar. Akçakala'daki Ýslâmlarýn mallarýný yaðma ederek son
derece zulm ve hakaretde bulunduklarý istihbâr edilmiþdir.
13- Ermenilerin icra etdikleri mezâlimin havf ve endiþeleri ile Berugi
aþiretinden 800 hâne halký Bayezid'e hicret ve hükûmete dehâlet etmiþlerdir.
14- Nahçývan'ýn Yenice ve havalisinde Ermenilerin, silah toplamak bahanesiyle
katli‘âmlara baþladýðýný 30 Haziran [13]35'de Bayezid'e gelen mültecîler ihbar
etmekde ve âlem-i insâniyetden imdâd istemekdedirler.
15- Ermenilerin Aras garbýnda Baykend karyesini yaðma ve tahrib etdikleri
haber alýnmýþdýr.
9 L. 1337 / [8 Temmuz 1919]
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73
MÜSLÜMANLARI ÝMHA
KARARINDA OLAN ERMENÝLERÝN NAHÇIVAN VE
ÞERUR BÖLGESÝNDE YAPMIÞ OLDUKLARI MEZÂLÝME DAÝR

Harbiye Nezâreti'ne
1- Nahçývan ve Þerur havalisinde kýrk beþ pâre köye Ermeniler sunûf-ý
muhtelifeden mürekkeb kýta‘âtla tecavüz etmiþler, þimendifer güzergâhýna karîb
mahalleri zýrhlý vagonlarla ateþ altýna almýþlardýr. Son alýnan haberler ahali-i
Ýslâmiye'ye karþý yapýlan fecâyi‘ ve mezâlimin vahþetini göstermekde ve evvelce
bildirilen katliâmlarý te’yid etmekdedir.
2- Bu havalide Büyükvidi karyesine iki alay ile taarruz etmiþler ve ahalisinden
birçoðunu katletmiþlerdir.
3- Ýslâmlar tarafýndan yakalanan Ermeniler bu havalide bir tek Müslüman
kalmayýncaya kadar Ýslâmlarýn mahvýna devam edileceðine veyahud Ýslâmlarý
kâmilen Aras Nehri'ne dökeceklerine Ermenilerin karar verdiklerini söylemiþlerdir.
Elde edilen ve Ermeni kýta‘âtýna yazýlan mahrem emirnâmelerinde dahi aynen
þu cümleler vardýr: "Þerur ahalisini Aras Çayý'na dökmek Üçüncü Alay kumandanýnýn
vazifesidir..."
Maksad Þahtahtý ve Kuyuran karyelerini batýrdýp ora Müslümanlarýný dahi Aras
Çayý arkasýna dökmektir.
4- Bayezid'den 12/7/[13]35'de Nahçývan ve havalisi ahali-i Ýslâmiyesi nâmýna
yazýlan telgrafnâme de aynen zîre çýkarýlmýþdýr.

Sûret
Ýmhasý mukarrer bir kitle-i ma‘sûmeyi nazarlarý yollara ma‘tûf bir halde
býrakarak mülevves ayaklarý altýnda çiðnenmesi musammem namus-ý millîmizin
müdafaasý için hükûmet-i müþfikamýzýn üç aydan beri boynu buruk bir halde dergâh-ý
adâletine sýðýnarak en yakýn bir zamanda hukuk-ý mü’ebbedemizin tezâhürünü beklediðimiz bir sýrada firaren gelen ve Yedibasarlý Musa oðlu Ekber ve Abdurrahman
oðlu Ýbrahim nâm eþhâsýn ifadelerine nazaran düþman-ý bî emânýn kâhir pençesiyle
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vîrân olmuþ kýrk beþ pâre köy ahali-i Ýslâmiyesi'nin ilticagâhlarý olan dört büyük
köyün merkezi olmakla beraber dört nahiyenin de kapýsý mesâbesinde olan Vididi
böylelikle devam ederse havali-i mezkûrenin az zaman sonra mezaristan haline ifrâð
edilecek þiddetle kanlý bir müsâdemenin baþladýðý ve sekiz topla mücehhez tahminen
dört bin kiþilik Ermeni kuvvetinin bir hiss-i intikamcû ile karye-i mezkûreyi kuþattýðý
ve her türlü vesâit-i müdafaadan mahrum mazlum adamlarýn beþ kilometre
mesafede kâin tren hattýndaki zýrhlý vagonlardan müdhiþ bir suretde bombardýman
edilmekde olduklarý ve bu mel‘unlarýn maksad-ý aslîlerinin hasad mevsimi olmak
hasebiyle ahalisini daðýtacaklarý karyelerdeki mezru‘âta tesâhüb etmek olduðu
anlaþýlmakdadýr. Hükûmet-i Osmaniye'yi temsil eden vicdanperver nâsiyelerin öksüz
ve zayýf olan ebnâ-i cinslerinin vahþetine kurban olmalarýna kat‘iyyen razý olamayacaklarý hakkýndaki emelimizde sâbit olduðumuzu üç aydan beri devam eden feryad
ve figânýmýzla izhâr etdirin tenfîs-i hayânýn en mü’essir hâdimi olan ümid kelimesi bir
mümkün enzâr-ý âmmeden silinemediði için Ermenilere karþý ölümle pençeleþmenin
ne dereceye kadar tabiî olduðu vâreste-i arzdýr. Lâkin zavallý kadýnlarýn, aksakallý ihtiyarlarýn, süt emen çocuklarýn velhâsýl beþer cildine bürünmüþ felekzedelerin destgîri
olabilecek hamiyet-dâný etraflarýnda göremedikleri için korkunç kurþun sadâlarýndan
dolayý kopardýklarý velvele ayný zamanda mevti istihkâr edercesine olan müdafaanýn
neticede haysiyetlerinin de pâymâl edileceðini ilân etdiði için hakk-ý hakikîyi süngü
uçlarýnda parlatan kuvvete karþý mukâvemetin gayr-ý kâbil-i imkân olduðu daha
tabiîdir. Aðlatan, sýzlatan, yatýrdan, baðýrtan! Hatta milliyet prensibi maskesi altýnda
beþeriyeti ezmeye çabalayanlara bile feryad etdik! Kafalarýmýzda patlayan gülle
sadâlarý yüzünden iþidilmedi. Âlem-i Ýslâmiyet'in yegâne hâkim-i müþfiki olan Halife-i
rû-yý zemînin riyâsetini deruhde etdiði bir hükûmet de feryadýmýzý istima‘ etmezse
artýk kime gidelim? Hangi yabancý eteklere sarýlalým? Bu þikâyâtýmýmýzý da merci‘-i
âidine bildirilmesiyle beraber makhûr (bu kelime okunmuyor) bulunduðumuz millete karþý hayatýmýzýn müdafaâsýný istirhâm eyleriz.
Nahçývan ve havalisi vekili
Sarbek Takîzâde
Âlem-i insaniyetden istimdâd talebinde bulunan bu bîçareler hakkýnda yapýlan
ve vicdan-ý beþeri sýzlatan bu fecâyi‘ ve mezâlime nihayet verilmesine ve hiç olmazsa
sað kalanlarýn hayatlarýnýn taht-ý te’mine alýnmasýna delâlet buyrulmasýný istirham
eylerim.
15. Kolordu Kumandaný
Kazým Karabekir
Aslýna mutabýktýr
15 Temmuz [13]35 / [15 Temmuz 1919]
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74
NAHÇIVAN VE ÇEVRESÝNDE
BULUNAN ÝSLÂM KÖYLERÝNE ERMENÝLER TARAFINDAN
TAARRUZDA BULUNULDUÐUNA DAÝR

Telgrafnâme
Dahiliye Nezâreti'ne Sûret
Mahrec: Erzurum
22. 7. [13]35
Numara iki
Nahçývan havalisindeki Ýslâmlara Ermeniler tarafýndan taarruzla dört günden beri
muharebe devam etmekde olduðu Nakîzade Cabbar Bey'in ifade-i vâký‘asý üzerine ma‘rûzdur.

Diðer Sûret
4 Temmuz [13]35 ve 27 [numaralý] þifre ile arz olunan havâdisi te’yîden ifâdede
bulunan Nahçývan Millî Teþkilâtý yüzbaþýlarýndan [Ýbzer] dört gün evvel
Nahçývan'dan çýktýðýný Ermenilerin þu sýrada Bolþeviklerin peyderpey tecavüz ve
temâdî-i muvaffakiyetlerinden dolayý pek ziyade endiþe-nâk bulunduklarý ve müdâfaa vaziyetini iltizâm eden muhalif partinin þimdiden idrake henüz yüz tutan mahsûlâtý biçmeden daðlara sevkiyat yapmakda olduklarý ve o havali Ýslâmlarýna karþý
taarruz ve tecavüz fikrinde bulunmakda iseler de müdafaa ve mukavemet azm-i
kavîsinde bulunan ahali-yi mahalliyenin kuvve-i maneviyesini tezyîd için kendilerine
rehber ittihaz etdikleri Hükümet-i Osmâniye'den bir muavenet-i fevkalâde olmak
üzere muallim on neferle bir zâbitin hafiyyen Nahçývan'a izâmý efkâr-ý umûmiye
cümlesinden idiðini beyan eylemiþ olmaðla icra-yý iktizâsý menût-ý re’y-i sâmileridir.

Üçüncü Sûret
Dün Bayezid'e gelerek Revan'ýn Aralýk karyesindeki Timurzâde [Kazaz] ve
Kakaþ oðlu Abdullah'ýn ifâde-i mazbûtalarýna nazaran karye-i mezkûreye gelerek o
havalinin kendilerine terk edildiði cihetle ahali-yi Ýslâmiyenin mutâva‘at ve teslim-i
silaha mecbur olduklarý hakkýndaki tekliflerine kat‘i bir cevab-ý red olarak dört kiþilik
Ermeni heyet-i murahhasasýnýn avdeti üzerine her ihtimale karþý Aralýk havalisinde
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azami cem‘ olunan bine karib bir kuvvetin Ermenilerin Vididi karyesi Ýslâmlarýna
taarruzda bulunduklarý haberi üzerine Toroslu nâmýndaki Ermeni köyüne hücum ve
rast geldikleri ot yýðýnlarýyla buðday anbarlarýný ihrâk etdikleri ve Vididi'den ric‘at
eden Ermeni kuvvetinin Aralýk köyünü abluka ederek bir buçuk saatlik müsâdeme
neticesinde bir erkek ve bir kadýnýn þehid edildiði ve beraberlerindeki toplarla Aras
sahili yüzündeki bilumum Ýslâm köylerini iþgale baþlayarak Ermenilerin Aralýk ahali-i
Ýslâmiyesini ric‘ate mecbur etdikden sonra tekrar kuvvetlerini Vididi'ye sevk etdikleri
ve beþ Ýslâm köyünün el-yevm müthiþ top ateþi altýnda bulundurulduðu ve pek yakýn
bir zamanda hükümet tarafýndan kendilerine muâvenet edilmediði takdirde havaliyi mezkûre Ýslâmlarýyla bütün bütün mahv ve inhizâma duçâr olacaklarý ve vukuâtýn
7 Temmuz [1]335 tarihinden itibaren baþladýðý anlaþýlmýþ olmaðla keyfiyet berâ-yý
malûmât arz olunur.

Dahiliye Nezâreti'ne
Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn evvelki gün posta ile gelen 4 ve 7 Temmuz [1]335 tarihli iki kýt‘a þifre telgrafnâmesi ile mezkûr mutasarrýflýkdan yine o gün alýnýp ayný
meseleye aidiyeti anlaþýlan 16 Temmuz [13]35 tarihli diðer bir kýt‘a þifre telgraf sûretleri berâ-yý malûmât bâlâya naklen arz olunur.
Fî 16 minh
[22 Temmuz 1919]
Vali Vekili
Hurþid

363

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:48

Page 364

OSMANLI

364

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:48

Page 365

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

365

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:49

Page 366

OSMANLI

366

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:49

Page 367

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

367

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:50

Page 368

OSMANLI

368

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:23

Page 369

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

369

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:50

Page 370

OSMANLI

370

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

29.06.2011

18:51

Page 371

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

DH. ÞFR, 637/107

NAHCVAN-son.qxp

371

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:51

Page 372

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

75
ERMENÝLERÝN
NAHÇIVAN-KAMERLÝ CÝVARINDAKÝ
HAREKÂTLARI ÝLE ÝLGÝLÝ ASKERÎ RAPORLAR

Numara
416
Zeyviye
26 /7 / [13]35

15. K[olordu] Kumandanlýðý'na
Hudud haricinde bulunan bir Ýslâm bugünkü tarihle þöyle yazýyor.
1- Ermeniler Kamerli[de] üç Ýslâm karyesini kâmilen kesip Aras'a dökmüþler.
Kamerli-Nahçývan civarýnda Ýslâmlarla Ermeniler büyük muharebe ediyorlar.
2- Ermeniler Sarýkamýþ'dan imdad istemiþler.
3- Ermenilerin Revan'a binlerce mecrûh geldiðini bir Rus söyledi.
4- Dün Sarýkamýþ'a kadar Ermeni askeri gelmiþ, bunun iki yüzü süvari beraberlerinde dört de top varmýþ. Toplara Ýngiliz esterleri koþulu imiþ. Bunlardan mâadâ
birkaç zâbitle yirmi Ýngiliz neferi de var imiþ.
5- Kars'ta Ermeniler arasýnda ihtilâl olduðunu, birbirlerini urduklarýný Kars'dan
gelen Ermeni söylemiþ.
6- Gürcüler Ermenilere mazot veriyor imiþ.
7- Batum'da sâbýk Rus-Kazak Fýrkasý Kumandaný General Baratof idaresinde iki
Rus gönüllü fýrkasý teþekkül ediyor. Bunlar Menþevik'dir.
8- Ermenileri Ýslâmlar aleyhine tahrik eden Ýngiliz hükümeti olduðunu
Ermeniler açýkdan söylüyorlar. Ýngilizler Ermenilere "bizim dostluðumuza bakmayýn
siz Ýslâmlarý urun silah cephâne bizden" diyorlar imiþ.
9- Ermenilerin bugünlerde Türkiye'ye geçeceklerini kendileri söylüyorlar.
Niþancý Alay Kumandaný
Binbaþý
Emin
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Horasan
27 /7 / [13]35
Numara
468
15. K[olordu] Kumandanlýðý'na
Hudud haricindeki Mecingerd-i ulyâ'da sâkin þâyân-ý itimad Yusuf Aða'dan 34.
Alay Kumandanlýðýnca alýnan malumât ber-vech-i âtî ma‘rûzdur:
1- Sarýkamýþ'a beþ yüz kadar Ermeni askeri ile Ýngiliz esterleriyle cerr edilmekde
olan dört topun vürûd etdiði ve bu kuvvetin iki yüz kadarýnýn süvari olduðu
bildirilmiþdir. Bu kuvvetin tarih-i vürûd ve nereden geldiðine dair izahât olmadýðýndan 24. Alay Kumandanlýðý'ndan keyfiyet istîzâh edilmiþdir.
2- Bir zâbit kumandasýnda olmak üzere üç yüz kadar Ýngiliz neferinin de yedinci maddede arz edilen kuvvetlerle birlikte Sarýkamýþ'a geldiði ve bu kuvvetlerin celbinden maksad Eyüb Paþa nâmýndaki sergerdeye bir darbe urulmak istenildiðinin
tahmin olduðunu,
3- Sabýk Rus Kazak Fýrkasý Kumandaný General Baratof idaresinde Bolþeviklerden mürekkeb olmak üzere bir gönüllü fýrkasýnýn derdest-i teþkil bulunduðu bu havâdisin menþe’i ve zamaný hakkýndaki izahât sual edilmiþdir.
4- Hudud haricindeki Ermenilerin ifadelerine nazaran Ýslâmlarýn imhasý için
Ýngilizlerin Ermenilere teþvikâtda bulunduklarý ve bunu Ermenilerin bile itiraf eylemekde olduklarý,
5- Ermenilerin Kamerli mýntýkasýnýn üç Ýslâm karyesi [köylerin isimleri zikr
edilmemiþdir] ahalisini Aras Nehri'ne dökmek sûretiyle imha eyledikleri ve Nahçývan
civarýnda Ýslâmlarla müsâdeme devam etdiði,
6- Kars'dan Sarýkamýþ'a gelen Ermenilerin ifadesine göre Kars'daki Ermenilerin
anlaþýlmayan bir sebebden nâþi aralarýnýn açýldýðýný bildirmiþlerdir.
Vürûdu fî 27 Temmuz sene [13]35
12. Fýrka Kumandaný
Kaymakam
Osman Nuri
Niþancý da buna benzer malumât verdi.
O nereden öðrenmiþdir?
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Harbiye
6/7/[13]35

15. K[olordu] Kumandanlýðý'na
15. Kolordu Kumandanlýðý'na
C. 30/31 Temmuz
Ermenilerin Ýngilizler hakkýndaki bu beyânâtýnýn tesbiti fevkalâde haiz-i ehemmiyetdir. Hangi Ermeniler nerede ve kime bu sözleri söylemiþler ise müdellelen ve
tafsilen iþ‘ârýný rica ederim.
Nâzýr
Nazým

On Beþinci Kolordu
Levâzým

3. 11. 12. Fýrka Kumandanlýklarýna þifre
Niþancý Alayý Kumandanlýðý'na
Dokuzuncu Fýrka Kumandanlýðý'na
11. 13. 20. 3. Fýrka Kumandanlýklarýna mahrem tezkire
Harbiye Nezareti'ne
Erzurum, Van, Trabzon Vilayetlerine, Erzincan Livasýna
Alýnan malumât hulâsasý ber-vech-i âtî ma‘rûzdur.
1- Ermenilerin Nahçývan Kamerli taraflarýnda Ýslâmlara tecavüzleri hâlâ devam
ediyormuþ. Kamerli mýntýkasýnda üç Ýslâm karyesi ahalisini katledip Aras'a dökmüþler.
2- Ermenileri Ýslâmlar aleyhine tahrik eden Ýngiliz hükümeti olduðunu Ermeniler açýkdan açýða söylüyorlarmýþ. Ýngilizler Ermenilere "bizim dostluðumuza bakmayýn, siz Ýslâmlara urun silah cephâne bizden" diyorlarmýþ.
3- Ermeniler bugünlerde Türkiye'ye geçeceklerini söylüyorlarmýþ.
Nezarete, Müfettiþliðe, civar kolordulara, Erzurum, Van, Trabzon Vilayetleriyle
Erzincan Mutasarrýflýðý'na ve fýrkalara yazýlmýþdýr.
[31 Temmuz 1919]
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NAHÇIVAN'DA
ERMENÝLERLE MÜSLÜMAN
HALK ARASINDAKÝ ÇATIÞMANIN DEVAM ETTÝÐÝNE DAÝR

495
Horasan
30/7/[13]35
Aceledir
15. K[olordu] K[umandanlýðýna]
Dün 29/7/[13]35. Rus Miralayý Lersisli ve bugün de bir Ýngiliz mülâzýmý ile
görüþdüm. Rus miralayý kendisini pek müfrit Türk muhibbi olarak göstermiþ ve Türk
zâbitâný tarafýndan mukaddemâ ailesine ve bu defa da kendisine yapýlan iyiliklerin
ilelebed unutmayacaðýný söylemiþdir. Mûmâileyh Rus gönüllü ordusuyla olduðunu
anlatmýþdýr.
Erzurum'da kendisine müracaatla Bolþevik olup olmadýðýný soran bir sivile
"Bolþeviðim" diye cevab verip hüsn-i mukabele gördüðünden Türkiye'de ve bilhassa
Erzurum'da Bolþevik propagandasý olduðunu hissetdiðini söylemiþdir. Miralay
Ermenilerin veya hususî Türkiye Ermenilerinin pek vahþi ve zâlim olduklarýný
söylemiþ ve bir hükümet teþkiline kabiliyeti olmadýklarý halde Amerika mümessillerinin ifadesiyle ajanslarla ilân edilen havâdisin kendi tarafýndan mümessillere
söylendiðini ifade etmiþdir. Kaymakam Ravli[n]ston'un bu defa pek gayr-i memnun
olarak Erzurum'a avdet ettiðini ve Ýstanbul'da Ermeniler aleyhinde þedîdü'l-meâl bir
rapor verdiðini söylemiþdir ve Ravli[n]ston ile gelen Ýngiliz neferlerinden birinin
hududun haricinde Ermeniler[ce] cerh edildiðini ilâve etmiþdir. Tiflis'den gelerek
bugün trenle Erzurum'a hareket eden Ýngiliz mülâzýmý dahi Nahçývan civarýnda
Ermeniler ile Ýslâmlar arasýnda musâdemenin devam etdiðini ve birkaç gün evvel bir
Ýngiliz neferini hudud haricinde Ermeniler tarafýndan cerh edildiðini müteessirâne
bir ifâde ile anlatmýþ olduðu ma‘rûzdur.
Vusûlü fî 31/7/[13]35 / [31 Temmuz 1919]
[12. Fýrka Kumandaný]
Osman Nuri
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NAHÇIVAN, KAÐIZMAN
VE ÞAROL HAVALÝSÝNDE MÜSLÜMAN
HALKIN FECÝ SURETTE KATLEDÝLDÝÐÝNE DAÝR

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Mahreci: Erzurum
Numara: 107/503
[Tarih]: Fî 15 Temmuz [1]335

Erzurum Vilâyeti'ne

Madde-1 Nahçývan ve Þarol havalisinde kýrk beþ pâre köye Ermeniler sunûf-ý
muhtelifeden mürekkeb kýta‘âtla tecavüz etmiþler ve þimendifer güzergâhýna karîb
mahalleri ateþ altýna almýþlar. Son alýnan haber ahali-i islâmiyeye yapýlan fecî‘ ve
mezâlimin vahþetini göstermekde ve oraya bildirilen katli‘âmlarý te’yîd etmektedir.
Madde-2 Bu havalide Büyük Devi [Vedi] karyesinde iki alay ile ta‘arruz etmiþler ve ahalisinden bir çocuðu katletmiþlerdir.
Madde-3 Ýslâmlar tarafýndan yakalanan Ermeniler bu havalide bir tek kalýncaya
kadar Ýslâmlarýn mahvýna devam edeceðine ve yâhûd Ýslâmlarý külliyen Aras
Nehri'ne dökeceklerine, Ermenilerin karâr verdiklerini söylemiþlerdir. Elde edilen
Ermenilerin kýta‘âtlarýna yazýlan mahrem emirnâmelerini dahi aynen þu cümleler
vardýr. Þarol ahalisini Aras Çayý'na dökmek Üçüncü Alay kumandanýnýn vazîfesidir.
Maksad Dakviran, Bandob, Ora Müslümanlarýný dahi Aras Çayý arkasýna dökmekdir.
Madde-4 Bayezid'de fî 12-7-35 Nahçývan ve havalisi ahali-i Ýslâmiyesi nâmýna
verilen telgrafnâmede aynen zîrine çýkarýlmýþdýr.

15. Kolordu Kumandaný
Karabekir
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Sûret

Ýmhasý mukarrer bir kitle-i ma‘sûme nazarlarý yollara ma‘tûf bir halde býrakarak
mülevves ayaklarý altýnda çiðnememesi musammemiz, namus-ý millîmizi müdâfaasý
için hükûmet-i mu’telifemizin üç aydan beri boynu buruk bir halde dergâh-ý adâlete
sýðýnarak en yakýn bir zamanda hukûk-ý mu‘addidemizin tezâhürüne etdiðimiz sýrada firaren gelen Musa oðlu Ekber, Abdurrahman oðlu Ýbrahim nâm eþhâsýn ifâdelerine nazaran düþman-ý bî-emâný kahýr pençesiyle vîrân olmuþ kýrk beþ pâre köyün
ahali-i Ýslâmiyesinin ilticagâhlarý olan dört büyük köy merkezi olmaðla beraber dört
nahiyenin de kapýsý mesâbesinde olan, böylelikle devâm eder ise havali-i mezkûre az
zaman sonra mezaristan haline ifrâð edilecek ve þiddetle kanlý bir müsâdemenin
baþladýðý ve sekiz topla tahminen dört bin kiþilik Ermeni kuvvetinin bir hiss-i intikâmcû ile karye-i mezkûreyi kuþatdýðý, beher dürlü vesâit-i müdâfaadan mahrum ve
mazlum Ýslâmlarýn beþ kilometre mesafede kâ’in tren hattýndaki zýrhlý vagonlardan
müdhiþ bir sûretde bombardýman edilmekde olduklarý ve bu mel‘ûnlarýn maksad-ý
aslîlerinin hasâd mevsimi olmak hasebiyle ahalisini daðýdacaklarýný, karyelerdeki
mezrû‘âta tesâhüb etmekde olduðu anlaþýlmakdadýr. Hükûmet-i Osmâniye'yi temsil
eden vicdân-perver nahiyelerin öksüz vezâ’ifi olan ebnâ-yý cinslerinin vahþete kurban olmalarýna kat‘iyyen razý olmayacaklarý hakkýndaki emelimizde sabit olduðumuzu üç aydan beri devam eden feryâd u figânýmýzla izhâr etdik. Tenkîs-i hayâtýn en
mü’essir hâdimi olan ümîd kelimesi bir dürlü enzâr-ý âmmeden silinemediði için
Ermenilere karþý ölümle pençeleþmenin ne dereceye kadar tabî‘î olduðu vâreste-i
arzdýr.
Zavallý kadýnlarýn, ak sakallý ihtiyarlarýn, süd emen çocuklarýn ve'l-hâsýl beþer cildine bürünmüþ felâket-zedelerin dest-gîri olabilecek hamiyyet-mendâný etrafýnda
göremedikleri için korkunç kurþun sadâlarýndan dolayý kopardýklarý velvele ayn-ý
zamânda fevt-i istihkâr edercesine olan müdâfaanýn neticede hislerinin pây-mâl edileceðini ilân etdiði için hak ve hakikî süngü uclarýnda barbar kuvvete karþý mukavemetinin gayr-ý kâbil-i imkan olduðu daha tabî‘îdir. Aðladýk, sýzladýk, baðýrdýk, çaðýrdýk
hatta millet prensibi maskesi altýnda beþeriyeti ezmeðe çabalayanlara bile feryâd etdik:
Kazâlarýmýzda patlayan gülle sadâlarý yüzünden iþidilmedi. Âlem-i Ýslâmiyet'in hâmîi müþfiki olan rûy-ý celîle-i zemînin hayâtýný deruhde etdiði bir hükûmete feryâdýmýzý
istimâ‘ etmezse artýk kime gidelim. Hangi yabancý ellere sarýlalým. Bu þikâyetimiz de
merci‘-i âidine bildirilmesiyle beraber makhûr "bu kelime okunmuyor"yý bulunduðumuz millete karþý hayatýmýzýn müdâfaasýný istirhâm ederiz.
Nahçývan havalisi re’îsi vekili
Müftîzâde Sarý Bey

384

NAHCVAN-son.qxp

29.06.2011

18:53

Page 385

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn fî 16/7/[13]35 tarih ve
106/2681 numaralý tezkiresi sûretidir.
1- Kaðýzman eþrafýndan Mustafazâde Arslan Bey ile zevcesi ve yine eþrâfdan
Ýsmailzâde Ahmed Efendi, Halatyan Nazan ve Þahnof familyasýna mensûb diðer bir
Ermeni ile 5/7/[13]35'de Kaðýzman'dan Kars'a gitmekdeler iken yolda Ermeni Karagol
efrâdý tarafýndan Þahnof familyasýna mensub Ermeni askerini, "nereye gidiyorsun?"
diye alýkonulmuþ. Arslan Bey ve zevcesiyle diðer iki arkadaþý yine bu karagol efrâdý
tarafýndan ta‘kîb edilerek Berta civârýnda burun ve kulaklarý kesildikden sonra pek
fecî‘ bir sûretde katledilmiþlerdir. Kaðýzman Ermeni Hükûmeti re’îsi, bunlarýn
cenâzesini Kaðýzman'a getirerek halka teþhîr etmiþ ve bu halde korkan ahali bütün
eþyâ ve erzâklarýný terk ederek daðlara kaçmýþlar, bunlarýn býrakdýðý emvâl ve eþyâ
Ermeniler tarafýndan yaðma edilmiþtir. Bu fecî‘ayý bi'z-zât görenlerden hududumuz
dahiline geçenler ifade eylemiþlerdir.
2- Ermeniler tarafýndan yapýlan zulüm ve vahþet dolayýsýyla Erivan, Kars ve
Kaðýzman havalisi Ýslâm ahalisinden binlerce halk her þeylerini terk ederek canlarýný
kurtarmak maksadýyla aç ve periþan bir halde bizim tarafa ilticâ etmekdedir. Dünkü
15 Temmuz'da kýta‘âtý teftiþ etmek üzre Horasan'a geldim. Böyle felâketzede muhâcir
kâfilesinden birçoklarýna yolda bi'z-zât tesâdüf etdim ve ma‘rûz vakâyi‘i bi'z-zât dahi
kendilerinden dinledim.
3- Ermeniler bir tarafdan Müslümanlarý katl ve imha eylemekde, bir tarafdan da
hicrete mecbur ederek bunlarýn emvâl ve emlâkýný gasb etmekdedirler. Bu halin
devam eylemekde ve her gün bîçâre Müslümanlarýn feryâd-ý tazallum-kârânelerini
iþidilmekde olduðunu bu ahvâl halký üzerinde de pek fena te’sirler yapdýðýný arzeylerim. Ol bâbda.

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
On beþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn 17 Temmuz [13]35 tarihli ve
2680/105 numaralu tezkiresi sûretidir.
Kýta‘âtý teftiþ etmek üzre dün 16/7/[13]35 [Er]zurum'a gitdim. Ermenilerin
Arslan Bey ve rüfekâsýna tatbîk etdiklerinden daha elîm bir vak‘ayý 12 Temmuz [13]35
tarihiyle dâhilden berây-ý tezallüm Müslümanlar bildiriyorlar. Aynen arzeyliyorum.
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Kaðýzmanlý Kadý'nýn oðlu Aziz Efendi yanýnda diðer bir arkadaþý ve âilesi ile
Kars cihetine giderken "Tiknis" köyü ile Aðadeve arasýnda Ermeniler bunlarýn ellerini
kesip yanlarýnda vücûdlarýný delerek açdýklarý ceyblere burunlarýný, kulaklarýný ve
dudaklarýný kesip göðüslerinde derilerini soyarak yapdýklarý ceyblere doldurmuþlar,
gözlerini oyup çýkarmýþlar, bu sûretle fecî‘ bir sûretde öldürmüþlerdir. Ýki kadýný da
þenî‘ muâmeleler icrasýndan sonra katl eylemiþlerdir.

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn 19 Temmuz [13]35 tarih ve 2714/115 numaralý
tezkiresi sûretidir.
Bir Ermeni müfrezesinin Iðýrbýðýr karyesinin beþ kilometre kadar þarkýnda ve
hudûdumuz haricindeki Kazan karyesini basdýklarý, Ýslâmlarla meskun bu köy ahalisi çoluk çocuklarýyla mevâþîlerini bizim tarafa geçirdikleri ve o civarda müsâdemenin
devam etmekde olduðu hududdaki kýtaâtýmýzýn 19 Temmuz [13]35 tarihli raporunda
bildirilmiþdir.

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn 21.7.[13]35 tarih ve 3793 numaralý
tezkiresi sûretidir.
Yüz elli piyâde, iki top, iki makineli tüfenkden mürekkeb bir Ermeni kuvveti 19
Temmuz [13]35 saât/9 evvelde Pasinler Karakilisesi cenûb-ý þarkîsindeki hududumuz
hâricinde Bulaklý Ýslâm karyesine taarruzla karyeyi iþgâl ve evmâl ve eþyalarýný
yaðma eylemiþlerdir. Ahaliden kurtulabilenler hududumuz dâhiline ilticâ etmiþlerdir.
Müslümanlardan iki mecruh ve iki maktul vardýr. Ermeniler tarafýndan atýlan top
mermileri hudûdumuz dâhiline düþmeðe ve mezkur Ermeni kuvvetinden bir kýsým
kuvvet de Iðýrbýðýr karyesi þarkýndaki postalarýmýza takarrüb etmeðe baþlamýþ ise
postamýz tarafýndan def‘ edilmiþdir. Ermeni top mermilerinden on beþ adedi
hududumuz dâhiline düþmüþdür. Arz-ý ma‘lûmât eylerim. Ol bâbda.
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Yusufeli Kaymakamlýðý'nýn 22 Temmuz [1]335 ve 773/395 numaralý
þifresinin mahlûlü sûretidir.
Ermenilerin Gümrü ve Nahçývan cihetlerinde bazý Ýslâm kurâsýný basarak fecî‘
bir suretde dört bin kadar Ýslâm katletdikleri ve Artvin, Ardahan, Göle'deki
Ermenilerin de gün be gün kuvvetlerini tezyid ederek ma‘sûm Ýslâm ahaliye ta‘arruz
ve tecavüzle eþrâfdan bazýlarýný dahi katleyledikleri ve Artvinde bulunan Ermeni
kuvvetlerinin bir ay zarfýnda Erzurum ve Van cihetlerinden taarruz ederek Sivas'a
kadar ilerleyeceklerini alenî Artvin de beyan etdikleri gibi kýsm-ý küllîleri Ahýsha ve
Ahýlkelek de bulunup Ardahan ve Batum'dan mezkur kuvvetlere erzak sevk etdiði
ta‘yîn edilen âdem-i mahsuslarýn iþ‘ârýndan anlaþýldýðý Erkinis nahiyesi
müdüriyetinin Temmuz [1]335 tarihli ve 800 numaralý raporunda bildirilmekle
Ermenilerin þu sýrada icrasý kaviyyen melhûz bulunan âdi bir taarruzlarýna karþý
hududun askerden hâlî ve baþka bir kuvvet dahi mevcud olmadýðý halde ahvâl-i
ma‘rûzadan mütevellid heyecân-ý ahaliye teskin için hududun emr-i muhâfazasý
hususu nazar-ý dikkat-i sâmilerine arz olunur.

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn 31 Temmuz [1]335 ve 629 numaralý þifresinin
mahlûlü sûretidir.
27 Temmuz [1]335 tarih ve 611 numaralý þifreye lâhikadýr.
Bugün tren-i mahsusla Karakilise'ye hareket eden Amerika hey’etinden Topcu
Yüzbaþýsý Nilis ve mu‘âvini Suturlan ve tercümânlarý Ýzmirli tabîb mu‘âvini Osman
Efendiler Bayezîd'e muvâsalatlarýnda hususî ihzâr edilen hânede misafir edilerek
haklarýnda fevkalâde hürmet-i mahsusa gösterildi. Baþlýca vazîfeleri i‘âþe-i umûmiye
ve Ýslâm ve Ermeni nüfus mikdarýný ve ihtiyacât-ý mahalliyeyi tedkik ve Ermenilerin
mezâlimini tahkik olduðu anlaþýlmasýna mebnî îcabý vechile ahvâl-i umumiyeden
kendileri haberdar edilmekle beraber Ermenilerin fecâyi‘ ve mezâlimi bütün üryânlýðýyla mertebe-i sübûta vardýrýldýðý hatta katl-i nüfûs eyledikleri sýrada beþ on süngü
ile mecruh ve kollarý kesik bir takým nisvân-ý Ýslâmiye ve mini mini çocuklarýn
irâ’esinde bi'z-zât isticvâb ederek kanâ‘at-ý tâmme hâsýl eylemeleriyle fotoðrafîleri ahz
ve kendilerine ibrâz olunan âsâr-ý hürmet ve mihmân-nüvâziye karþý büyük bir
hissiyât-ý insâniye izhâr ve bu sýra Aras civârýndaki ahali-i Ýslâmiye'ye revâ görülen ve
gün be gün kesb-i iþtidâd etmekde olan Ermeni ta‘addiyâtý da evvelce haberdar
edilen Kafkas ahali-i Ýslâmiyesi tarafýndan þifâhî ve tahrîri kendilerine bildirilmesiyle
bu halden müte’essir mûmâileyhim tarafýndan Dersaâdet ve Tiflis'deki Amerika
Hey’etlerine telgraflar keþîde edilerek memnûnen avdet eyledikleri berây-ý ma‘lûmât
ma‘rûzdur.
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78
KARS VE SARIKAMIÞ
CÝVARINDAKÝ ÝSLÂMLARA ERMENÝLERCE
MEZÂLÝM YAPILDIÐI NAHÇIVAN VE ZENGEZUR
BÖLGELERÝNDE ÝSE HALKIN SÝLAHLARININ ZORLA TOPLATILDIÐI

Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti
Asayiþ Þubesi
Aded: 290

Ermenilerin Sarýkamýþ ve havalisinde Ýslâmlara
yapdýklarý mezâlime dâir.
Mahremdir

Hariciye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Sarýkamýþ ve Kars havalisinde Ermenilerin Ýslâmlara karþý yapdýklarý mezâlime
dâir bazý istitlâ‘atý hâvî Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'ndan yazýlýp Erzurum
Vilâyeti'nden bâ-tahrirât gönderilen üç kýt‘a raporun sûretleri leffen takdîm kýlýnmýþ
olmaðla, ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Zilkade [1]337 ve fî 13 Aðustos [1]335
Dahiliye Nâzýrý nâmýna
Müsteþâr
Keþfî
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti

Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn 13 Temmuz [1]335 tarihli ve
2609 numaralý tezkiresi sûretidir.
Son gelen haberler hudûd hâricinde Ermenilerin fecî‘ ve þenî‘ cinayetlerini
ihbar ediyor. Dün ve bugün þu malûmâtlar alýnmýþdýr.
1- Ermeniler 5 Temmuz [13]35 tarihinde Karakurt'un 7 kilometre cenûbundaki
Gülyantepe [Gülantap] köyüne ve Sarýkamýþ yakýnýndaki Pozan [Pozat] karyesine
baskýn yaparak Ýslâm ahaliyi katle baþlamýþlardýr. Fi'l-hakîka hududumuz dâhilinde
dahi Karakurt istikâmetinden top ve makineli tüfeng sesleri iþidilmiþdir.
2- Ermeniler bu harekât-ý zâlimânelerinde top ve makineli tüfenglerini de isti‘mâl ve katliâma daha vâsi‘ mikyâsda devam etmekdedirler. Ez-cümle Kurudere'yi
basarak erkek ve kadýn sekiz kiþi þehid etdikden sonra birisi kýz ve birisi gelin olmak
üzere otuz beþ kiþi ve 440 mevâþîyi alýp götürmüþlerdir. Diðer köylere de asker
sevkine devam ediyorlarmýþ.
3- 4 Temmuz [13]35'de Akçakale'ye tâbi‘ dört karyeye bi'l-hücûm birinin ahalisini kâmilen itlâf ile diðer üçünden altmýþar kiþi götürüp bunlarý da kesmiþlerdir.
Bundan baþka Bozkuþ karyesinde biçare bir Müslümanýn kardeþini, zevcesini ve
kýzýný alýp götürmüþlerdir.
Aslýna mutâbýkdýr
Mühür
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Sûret
1- Kars'dan Ermeniler, Müslüman ahaliden ileri gelenleri habs ve teb‘îde germiyet vermekdedir. Yüzü mütecâviz Ýslâmý Osmanlý teba‘asý diyerek derdest ve
geriye teb‘îd etmiþlerdir. Ve ekser Müslümaný casus diye itlâf etmekde olduklarý
anlaþýlmýþdýr.
2- Sarýkamýþ ve Kars civarýnda Ermenilerin Ýslâm gençlerini toplayarak gâib
etdikleri haber alýnýyor. Kars ve Göle mu‘teberânýndan sekiz zât imhâ ve Þükrü Çavuþ
isminde bir Ýslâm i‘dâm edilmiþdir.
3- Ermeniler tekâlîf-i harbiye nâmý altýnda Ýslâmlarýn at, öküz, araba ve mevâþîlerini cebren toplamakdadýrlar. Tekâlifi kabul etmeyen Akçakaleçukuru'ndaki sekiz
Müslüman karyesi üzerine üç yüz süvari ile üç yüz piyâde ve top ve makineli tüfeng
sevk ederek ahali-i Ýslâmiyeyi topa tutmuþlardýr. Ahalinin cümlesi Allahuekber
Daðý'na çekilmiþlerdir.
4- Ermenilerin bilhassa Zengesur [Zengezor], Nahçývan ve Dâr-ý Alagene mýntýkalarýnda Ýslâmlarýn silahlarýný toplamak için pek ziyâde cebr ve þiddet ve bu bahane
ile her dürlü zulm ve hakaretde bulunduklarý mevsûkan haber alýnmýþdýr.
5- Azerbaycanlýlarýn takrîben on gün kadar evvel Þuþa'da Ermenileri maðlub ve
periþan ve burayý iþgâl ve Geros istikâmetinde devam etdikleri ve Bahr-ý Hazar
sâhilindeki Lengeran mevki‘ini de elde etdikleri ve Bakü-Culfa demiryolunun da
inþâsýna baþladýklarý haber alýnmýþdýr.
6- Hudud haricinde emniyet olmadýðýný Erzurum Ýngiliz mümessili dahi itirâf
etmiþ ve Tebriz'de vâki‘ olan bir kýtâli basdýrmak için Ceneral Beech'in karargâhýyla
Gümrü'den Tebiz'e gitmekde olduðunu dahi söylemiþdir. Ol bâbda.

Aslýna mutâbýkdýr
Mühür
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Sûret
1- Karaurgan'da bulunan Ermeni müfrezesi, Sarýkamýþ'dan gelen yüz hâne
Ýslâm muhâcirînin 90 inek, 6 at, 200 kile zahîreleri ile mevcud paralarýný ve yiyeceklerini alarak bu muhâcirlerin gözleri önünde taksim etmiþlerdir.
2- Ermeniler Sarýkamýþ'da muhâcirîn ortasýna bomba atarak bir kadýn ve bir
erkeðin el ve kollarýnýn gâ’ib etmelerine sebebiyet vermiþlerdir.
3- Ermeniler Kars ile Oltu arasýndaki Ýslâm köylerine baskýnlar yaparak pek çok
mezâlim yapdýklarý ve bi'l-hâssa Akçakaleçukurundaki Ýslâmlarýn mallarýný yaðma
ederek kendilerine son derece zulm ve hakaretde bulunduklarý istihbâr kýlýnmýþdýr.
4- Ermenilerin Ýslâmlar hakkýnda yapdýklarý bu tecavüzleri Erzurum Ýngiliz mümessiline bildirilmiþdir.
5- Harbiye Nezâreti'ne ve Üçüncü Ordu Müfettiþliði'ne arzedilmiþ, 3. K[Kolor du] ve 13. K[olordu] kumandanlýklarýna yazýlmýþdýr.
Aslýna mutâbýkdýr
Mühür
l6 Za. l337 / [13 Aðustos l9l9]
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79
HALÝL PAÞA ADINDA
FÝRARÝ BÝR KOMUTANIN
NAHÇIVAN'DA ERMENÝLERÝ MUHASARA ETTÝÐÝNE DAÝR

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Mahreci: Van
Tarih-i keþîdesi: 13 Aðustos [13]35

Nahçývan'da Kafkasya asâkiriyle birlikde Halil Paþa nâmýnda birinin
Ermenilerle muharebe etmekde ve külliyetli zayiâta uðrayan Ermenilerden kurtulabilenlerin Þahtahtý Köprüsü'nden geçmek üzere Bakü serdarýndan müsaade talep ve
silahsýz geçmelerine ruhsat verildiðini haber alan Halil Paþa'nýn bu Ermenileri
muhasara etdiði ve Revan'da muharebenin þiddetle devam etmekde olduðu
Saray'dan alýnan jurnalde bildiriliyor. Keyfiyeti tahkik etdiriyorum, neticesini arz
ederim.
Fî Aðustos [13]35
Vali
Haydar
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi
Mahreci: Van
Tarih-i keþîdesi: 13 Aðustos [13]35

13 Aðustos [13]35 zeyl
Þahtahtý'nda Ermenilerle muharebe eden evvelce Nahçývan Kumandanlýðý'nda
bulunmuþ ve bilâhare firar hasebiyle orduca kaydý terkîn edilerek hakkýnda takibât-ý
kanuniye icrasýna tevessül edilmiþ olan Halil Bey olmasý muhtemel olduðu netice-i
tahkikatdan anlaþýlmýþdýr.
Fî 15 Aðustos [13]35
Vali
Haydar

Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
15 Aðustos [13]35
Van Vilâyeti'ne þifre

C. 13 Aðustos [13]35
Ýhbarât-ý vaký‘anýn sahih olup olmadýðýnýn anlaþýlmasýnýn ve Halil Paþa'nýn kim
olduðunun bilinmesi muktezî olduðundan icra edilmekde olan tahkikâtýn ta‘mîk ve
tesrî‘iyle neticesinin bir gün evvel iþ‘âr buyrulmasý.
Fî 15 Aðustos [13]35 / [15 Aðustos 1919]
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REVAN VE ARAS
BÖLGELERÝ ÝLE ELVÝYE-Ý SELASE'DE ERMENÝLER
TARAFINDAN MÜSLÜMAN HALKA MEZALÝM YAPILDIÐI

Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Hariciye Nezaret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Revan ve Aras mýntýkalarýnda ve Elviye-i Selâse'de Ermenilerin ahali-i
Müslime'ye karþý îkâ‘ etdikleri mezâlime dâir On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý'na
Erzurum Vilâyeti'nden bâ-tahrîrât irsâl kýlýnan tezkiresinin sûreti manzûr-ý sâmî-i
fehîmâneleri buyrulmak üzre leffen arz u takdîm kýlýndý, ol bâbda.
20 Eylül sene [1]335 / [21 Eylül 1919]

Erzurum Vilâyeti
Mektûbî Kalemi

Sûret

Ermeni Taþnak Cemiyeti Revan ve Aras mýntýkalarýnda ve Elviye-i Selâse'de bir
tek Müslüman býrakýlmamasýna karar vermiþ olduðunu hafî ve celî icraâtýyla göstermesi ve bi'l-hassa Müslümanlarý ifnâ etmeðe bir komite teþkil eylemeleri Ermeni
Hükûmeti ve muntazam kýta‘at-ý askeriyesinin dahi Müslümanlarý katl-i ifnâ politikasýný takib ve her türlü fecâyi‘ ve mezâlime bi'l-fi‘l iþtirâk eylemesi sebebleriyle
Kars, Sarýkamýþ, Iðdýr taraflarýnda ve Revan ve Aras mýntýkalarýnda Ýslâmlara karþý
yapýlan mezâlim son dereceyi bulmuþtur. Þimdiye kadar yapdýklarý fecâyi‘ ve
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iþkencelere zamîmeten 11/8/[13]35 günü Kaðýzman eþrâfýný toplamýþlar 12/8/[13]35
günü Tavusgölü, Yukarýkatýrlý ve havalisindeki Ýslâm köylerini tecâvüz ve katliâm
yapmýþlar. 18/8/[13]35 günü Kaðýzman ahalisini katle baþlamýþlar ve diðer mýntýkalarda da ayný mezâlimi icra etmekde bulunmuþlardýr. Ýslâm köylerinin zehâirini harmanlarýnda gasb ediyor ve tarla biçmelerine mâni oluyorlar ve bu maksadla top ile
makineli tüfenkle taarruz ediyorlar. 20/8/[13]35 günü Þitagan karyesi þarkýndaki tarlalardan ekin biçmekde olan ahaliye top ve makineli tüfenkle taarruz etdikleri
hududumuzdan dahi görülmüþdür. 19/8/[13]35 günü satýhlý bir tayyarelerinin
uçduðu hudud haricindeki yaylalarda bulunan ahaliye bomba ile tecavüz etdikleri
hududdan görülmüþtür. Camilerde ezan okuyanlarý taþlayýp sebbediyorlarmýþ.
Kadýnlara da iþkence etmekden çekinmiyorlarmýþ. Namuslarýna tecavüz ediyorlarmýþ. Topladýklarý Müslüman kadýnlarýný askerleri ile birlikde üryan bir halde gezdiriyorlarmýþ. Bu halleri ve bilhassa kadýnlarýnýn çýplak ve üryan bir halde gezdirildiðini
gören hudud haricindeki Müslümanlar arasýnda umumî bir galeyan hâsýl olduðu,
hicretden ve öteye beriye ilticâdan vazgeçerek merdce ölmeði tercih ve kabul ile
Ermenilere mukâbele ve bu sûretle hayat ve namuslarýný muhafazaya azmetdikleri ve
evvelce hicret eden Müslümanlardan bazýlarý dahi memleketlerine avdet ederek
vatan-ý aslîlerindeki Müslümanlara iltihâk eyledikleri ve Müslümanlar ile Ermeniler
arasýnda Iðdýr, Kaðýzman, Sarýkamýþ ve Merdenik taraflarýnda müsâdemeler olduðu
istihbâr kýlýnmaktadýr. Arz eylerim, ol bâbda.
2- Harbiye Nezâreti'ne, civar kolordulara, Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon
Vilâyetleri'ne Erzincan Mutasarrýflýðý'na arz edilmiþdir.
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Erzurum Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
Umûmî: 6157
Husûsî: 871

Hülâsa: Ermenilerle Rumlarýn
ahvâl ve harekâtýna dair.
Mahremânedir.
Dahiliye Nezâret-i Celilesi'ne

Devletli efendim hazretleri,
Elviye-i Selâse dahilindeki Ermenilerle Rumlarýn ahvâl ve harekâtýna dâir bazý
malûmâtý hâvî On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý'ndan alýnan 27 Aðustos sene [1]335
tarihli tezkirenin bir sûreti manzûr-ý âlî-i nezâret-penâhîleri buyrulmak üzere leffen
takdim kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
31 Aðustos sene [1]335 / [31 Aðustos 1919]
Erzurum Valisi
[Ahmed] Reþid

[21 Eylül 1919]
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81
ERMENÝLERÝN ELVÝYE-Ý SELASE
DAHÝLÝNDEKÝ HAREKATI VE NAHÇIVANLILARIN
TOPRAKLARINI KURULAN AZERBAYCAN
CUMHURÝYETÝNE ÝLTÝHAKLARINI ÝLAN ETTÝKLERÝ HAKKINDA

Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Asayiþ Þubesi
Aded: 301
Ermenilerin Elviye-i Selâse dâhilindeki
harekâtýna dâir.

Hariciye Nezâret-i Celîlesi Cânib Âlîsi'ne
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Ermenilerin Elviye-i Selâse dâhilindeki ahvâl ve harekâtýna dâir bazý istitla‘âtý
muhtevî mahallî jandarma alay kumandanlýðýndan yazýlýp Erzurum Vilâyeti'nden bâtahrîrât gönderilen raporun sûreti leffen takdim kýlýnmýþ olmaðla, ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Zilhicce [1]337 ve fî 14 Eylül [1]335 / [14 Eylül 1919]
Dahiliye Nâzýrý
Ýzzet
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Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Sûret

Madde 1- Sarýkamýþ'ýn Soðanlý Daðý'nda Ermenilerin iki top ve dört makineli
tüfeng ile Eyüb Paþa Aþireti'ne ta‘arruz etmiþ olduðu ve iki saat devam eden
muhârebeden sonra Ermenilerin on iki nefer ve bir zâbit telef ve otuz kadar esir
býrakdýkdan sonra çekildikleri ve Eyüb Paþa Aþireti'nden iki nefer þehid ve kendisinin
de hafif sûretde mecrûh düþdüðü.
Madde 2- Sarýkamýþ ile Kars arasýndaki menâtýkda iki yüz kadar [Ermeninin]
býyýklarýný keserek ve üzerlerine Ýngiliz elbisesi giyerek dolaþdýklarý ve bu sûretle propogandada bulunduklarý tahakkuk etdiði.
Madde 3- Kaðýzman'ýn Karakurt nahiyesinde Ermeni askerlerinin Kürdlerin
mezrû‘ tarlalarýný biçmek yüzünden muhârebe zuhûr etdiði ve neticede Kürdler
yirmi kadar zahîre yüklü arabalarýný istirdâd ve Ermenilerden ikisini katleyledikleri
ve Ermenilerin geri çekildikleri ve bu muhârebede Ermeniler top endaht etmeyip yalnýz iki makineli tüfengle muhârebeye baþlamýþ olduklarý Hasankale Jandarma Bölüðü
Kumandanlýðý'nýn iþ‘ârýna atfen Erzurum Taburu Kumandanlýðý'nýn 16/8/[13]35 tarihli raporunda ifade kýlýndýðý ma‘rûzdur.
Aslýna mutâbýkdýr
Mühür

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn Erzurum Vilâyeti'nden mürsel 27 Aðustos [13]35
tarihli tezkiresi sûretidir.
Ermeni Vaþnak [Taþnak] Cem‘iyeti, Revan ve Aras mýntýkalarýnda ve Elviye-i
Selâse'de bir tek Müslüman býrakýlmamasýna karar vermiþ olduðunu hafî ve celî
icrâ’âtýyla göstermesi ve bilhassa Müslümanlarý ifnâ etmekle bir komite teþkil
eylemeleri Ermeni Hükûmeti ve muntazam kýta‘ât-ý askeriyesinin dahi Müslümanlarý
katl [ve] ifnâ politikasýný ta‘kîb ve her dürlü fecâyi‘ ve mezâlime bilfiil iþtirâk eylemesi sebebleriyle Kars, Sarýkamýþ, Iðdýr taraflarýnda ve Revan ve Aras mýntýkalarýnda
Ýslâmlara karþý yapýlan mezâlim son dereceyi bulmuþdur. Þimdiye kadar yapdýklarý
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fecâyi‘ ve iþkencelere zamîmeten 11/8/[13]35 günü Kaðýzman eþrâfýný toplamýþlar,
12/8/[13]35 günü Tavus Gölü, Yukarýkatýrlý [Koturlu] ve havalisindeki Ýslâm köylerini
tecâvüz ve katli‘âm yapmýþlar. 18/8/[13]35 günü Kaðýzman ahalisini katle baþlamýþlar
ve diðer mýntýkalarda da ayný mezâlimi icra etmekde bulunmuþlardýr. Ýslâm köylerinin zehâirini harmanlarýnda gasbediyor ve tarla biçmelerine mâni‘ oluyorlar ve bu
maksadla top ile makineli tüfengle taarruz ediyorlar. 20/8/[13]35 günü Þýtagan
[Sitaðan] karyesi þarkýndaki tarlalardan ekin biçmekde olan ahaliye top ve makineli
tüfengle taarruz etdikleri hududumuzdan dahi görülmüþdür. 19/8/[13]35 günü satýhlý bir tayyarelerinin uçduðu hudud hâricindeki yaylalarda bulunan ahaliye bomba ile
tecâvüz etdikleri hududdan görülmüþdür. Câmi‘lerde ezan okuyanlarý taþlayýp sebbediyorlarmýþ. Kadýnlara da iþkence etmekden çekinmiyorlarmýþ. Namûslarýna tecâvüz
ediyorlarmýþ. Topladýklarý Müslüman kadýnlarýný askerleri ile birlikde uryân bir halde
gezdiriyorlarmýþ. Bu halleri ve bilhassa kadýnlarýn çýplak ve uryân gezdirildiðini
gören hudud haricindeki Müslümanlar arasýnda umûmi bir galeyan hâsýl olduðu,
hicretden ve öteye beriye ilticâdan vazgeçerek mertce ölmeyi tercih ve kabul ile
Ermenilere mukâbele ve bu sûretle hayat ve namuslarýný muhâfazaya azmetdikleri ve
evvelce hicret eden Müslümanlardan bazýlarý dahi memleketlerine avdet ederek
vatan-ý aslîlerindeki Müslümanlara iltihâk eyledikleri ve Müslümanlar ile Ermeniler
arasýnda Iðdýr, Kaðýzman, Sarýkamýþ ve Merdenik taraflarýnda müsâdemeler olduðu
istihbâr kýlýnmakdadýr. Arzeylerim. Ol bâbda.
2- Harbiye Nezâreti'ne, civar kolordulara, Erzurum, Van, Bitlis ve Trabzon vilâyetlerine ve Erzincan Mutasarrýflýðý'na arzedilmiþdir.

Erkân-ý Harbiye-i Umumiye Dairesi
Þube: 2
Numara: 4186

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
Kafkasya'da Nahçývan civarlarýnda ekseriyeti hâiz olan Ýslâmlarýn Ermeni
mezâliminden bîzâr olarak bizzat müdâfa‘a-i hukûka tevessül etdikleri ve bir Ermeni
fýrkasýyla yapdýklarý muhârebâtda gâlib gelerek Nahçývan ve Þerur havalisini
Ermenilerden tathir etdikleri ve buralarýn Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iltihâkýný ilân
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ederek mezkûr cumhuriyet bayraðýný keþide etdikleri istihbarâta atfen Onbeþinci
Kolordu'dan fî 12 Teþrîn-i evvel [1]335 tarihli þifre ile bildirilmiþdir.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Muharrem [1]338 ve fî 20 Teþrîn-i evvel [1]335 / [20 Ekim 1919]
Harbiye Nâzýrý
[Cemal Paþa, Mersinli]

Erkân-ý Harbiye-i
Umumiye Dairesi
Þube: 2
Numara: 4215
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
Ermenilerin son zamanlarda Kafkasya dâhilindeki ahalî-i Ýslâmiyeye karþý
yapdýklarý mezâlim tafsilâtýný ihtivâ eden Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn 14
Teþrîn-i evvel [13]35 tarihli þifresi sûreti merbûten takdim kýlýnmýþ ve zulme uðrayan
köyleri gösterir bir de kroki ilâve olunmuþdur. Bu tafsilât miyânýnda hududumuz
dâhiline ilticâ eden iki yüz elli hânenin Ýslâm muhâciri þâyân-ý dikkat bir keyfiyetdir.
Garbda Yunanlýlardan, þarkda Ermenilerden kaçan; evini, vesâ’it-i ma‘îþetini
terk ederek bu mevsimde hicret eden Ýslâmlar zýyâ‘a mahkûmdurlar.
Her tarafda az çok hâl-i tabî‘î avdet etmiþ, akan kanlar durmuþ ve tahrîbâtýn
tamirine tevessül edilmiþ iken memâlik-i Ýslâmiyyenin ve Ýslâmlarýn yeni felaketlere
ma‘rûz býrakýlmasýna âlem-i medeniyyetin müsâ‘adekâr davranmamasý icab eder. Bu
muhâceretin sefîl levhalarýný taklîl edebilmek için bir tarafdan hükûmet-i seniyyece
muhâcirînin terfîhine çalýþýlmasý di[ðer] tarafdan da teþebbüsât-ý siyasiye ile,
vaz‘iyetimizin sür‘atle hâl-i tabî‘îye avdetinin taht-ý te’mîne alýnmasý ricâ olunur.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 29 Muharrem 1338 / fî 25 Teþrîn-i evvel 1335 / [25 Ekim 1919]
Harbiye nâzýrý nâmýna
Erkân-ý Harbiye Reîsi
[Cevad Paþa, Çobanlý]
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Erkân-ý Harbiye-i
Umumiye Dairesi
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'ndan Harbiye Nezâreti'ne mevrûd fî 14
Teþrîn-i evvel [13]35 tarihli þifre sûretidir.
Harbiye, 6/10/[13]35 þifre: Ermenilerin ve Gürcülerin vaz‘iyetlerinde yokdur.
Ermeniler za‘îf bulduklarý yerlerde ahali-i Ýslâmiyeye karþý mezâlimde devam
etmekde ve bu sûretle Elviye-i Selâse'ye hâkim olacaklarýný zannetmekdedirler. Son
günlere âid mezâlim:
1- 10/9/[13]35'de Ermeniler dört top ve sekiz makineli tüfeng ve bir mikdar
piyâde ile Çermik, Zakim, Ba[r]dýz karyelerine hücûm edip kurâ-yý mezkûreden
Zakim, Çermik karyelerine girerek ahaliden gördüklerini katletmiþlerdir. Ahalinin
mütebâkîsi firar etmeðe ve etrafa daðýlmaða mecbur olmuþlardýr.
2- Ermeniler 17/9/[13]35 tarihinde Iðdýr'ýn altý kilometre þarkýnda Adbak karyesine gidip hânelik Ýslâm köyü ahalisini tamamen ve bu karyeye bir kilometre
mesafede bulunan üç yüz hâneden ibaret Yaðcý[Yaycý] köyü ahalisini kýsmen pek fecî‘
ve vahþîyâne bir sûretde katletmiþlerdir.
3- Ýngiliz kýyafetine girmiþ bazý Ermeniler 27/9/[13]35'de Kars ve havalisindeki
aþiret rü’esâsý arasýna nifak sokarak birbiriyle muhârebe etdirmiþlerdir.
4- Ermenilerin Iðdýr havâlisinde yapdýklarý mezâlime karþý galeyân eden bu
civar aþâ’iri ve ahalisi Iðdýr üzerine yürümüþler ve 21/9/[13]35'de Iðdýr'a girmiþler, iki
makineli tüfeng iðtinâm etmiþlerse de Ermenilerin mukâbil ta‘arruzlarý üzerine Iðdýr'ý
terk etmiþler. Iðdýr havalisinde Ermenilerin yapdýklarý bu mezalimden hududumuza
ilticâ eden halkýn adedi tezâyüd etmekdedir. Ýki yüz elli hâne bu sûretle Bayezid 'de
hududa ilticâ etmiþdir.
Ermeniler Cümükânlý ve Badýzi [Badýki] aþiretleri üzerine ta‘arruz ederek yirmi
dört Ýslâmý þehid ve yirmi dört Ýslâmý yaralamýþlardýr.
5- 7/10/[13]35 tarihinde Kötek'in on altý kilometre þimâl-i garbîsinde vâki‘
Gürpýnar karakola ikâme edilen postamýzýn cebhesinden iki silahlý Ermeni neferinin
sekiz yüz metreye (KYRYN) aldýklarý, verilen "dur" emrine raðmen silahla mukâbele
etdikleri ve bunlarýn gerisinde gizlenmiþ olan üç Ermeni neferi, bunlarý takviye
ederek arkadaþlarýnýn ateþine iþtirâk etdiði ve postamýz tarafýndan yapýlan mukâbele
üzerine Ermeniler Yeniköy'e çekilmiþlerdir. Bu tecâvüzün sebebi Karaurgan'daki
Ermeni zâbitine soruldukda Ba[r]dýz taraflarýndaki tarlalarýný biçmek üzre giden
Rumlara, o civardaki görenler tarafýndan ateþ edilmiþ, mezkur ateþin nereden ileri
geldiðini anlamak üzre Yeniköy'de bulunan Ermeni müfrezesi tarafýndan silah
sadâlarýnýn geldiði istikâmete bir müfreze gönderilmiþ, bunlar da Kürdler tarafýndan
ateþ edildiði cevabýný ve vak‘anýn bundan ibaret olduðunu söyledikleri ma‘rûzdur.

423

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:26

Page 424

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Erkân-ý Harbiye-i
Umumiye Dairesi
Þube: 2
Numara: 4282
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri
13 ve 15/10/[13]35'de Kafkasya dâhilinde ve hududumuz yakýnýndaki Ýslâm
karyelerine Ermeniler tarafýndan yapýlan ta‘arruz ve nehb ü gârâtý ihtiva eden
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý'nýn 22 Teþrîn-i evvel [1]335 tarihli þifresi sûreti ile
ta‘arruza uðrayan köyleri gösterir kroki leffen takdim edilmiþdir. Ermenilerin hududa kadar ilerlemelerini ma‘zûr göstermek üzre bu hareketlerinin Amerika cenerali
tarafýndan emredildiðini söylemeleri pek câlib-i dikkatdir. Ýslâm karyelerine yapýlan
taarruzlara bir nihayet verilmesi için teþebbüsât-ý mukteziye-i siyâsiyede bulunulmasý
müsterhamdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehu'l-emrindir.
Fî 2 Safer 1338 fî 28 Teþrîn-i evvel 1335 / [28 Ekim 1919]
Harbiye Nâzýrý
[Cemal Paþa, Mersinli]

Erkân-ý Harbiye-i
Umumiye Dairesi
Erzurum'dan Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne mevrûd þifredir.

1- Ermenilerin hudud hâricinde son günlerde icra etdikleri mezâlim ber-vech-i
zîr arzolunur.
2- Ermeniler 13/10/[13]35 sabahý iki top ve dört makineli tüfengle Sadak ve
Karavenk karyelerine taarruz ederek beþ saat Ýslâm milisleriyle muhârebeden sonra
Todan'ý iþgâl ve köyleri daðýtmýþlardýr.
3- Ermeniler 15/10/[13]35'de Bardýz'a top ve makineli tüfenglerle taarruz etmiþ424
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ler ve Bardýz ahalisinin otlamakda olan mevâþîsini zabtederek Köroðlu cihetine götürmüþlerdir ve Karaurgan'da bulunan bir Ermeni zâbiti, hududumuza "Bize Amerika
cenerali hududa kadar ilerlememizi emretdi. Biz dahi Bardýz'a taarruz ediyoruz.
Þimdiye kadar da Bardýz'dan yüz on öküz ve inek iðtinâm etdik" demiþdir.
5- Ermeniler, "Amerika'nýn ileri geçmeden evvel Ýslâm karye ve mahallelerini bir
hey’et gelecekdir. Þikâyet ederseniz hakkýnýzda pek büyük fenalýklar yaparýz" diye
ahaliyi tehdid etmiþler ve Amerikalýlara bir þey söylemelerine mürâca‘atda bulunmalarýna mâni‘ olmuþlardýr.
6- Amerikalýlara mürâca‘at etmek fikrinde bulunan Kars'da Berber Ýbrahim
Nemze'yi hey’etin vürûdundan evvel derdestle gâib etmiþlerdir.
7- Ermeniler Teþrîn-i evvel ibtidâsýnda Kars'da Eflâtun nâmýnda birisinin hânesine girerek on bin manatlýk eþyasýný talan etmiþlerdir.
8- Kars'ýn Bayrampaþa mahallesinde bir Ýslâmýn hânesine Teþrîn-i evvel
ibtidâlarýnda Ermeniler girerek emvâl ve eþyasýný gasb, kendisini katletmiþlerdir.
9- Amerika hey’etine mürâca‘atda bulunmak isteyen Kars civarýndan Rus
mülâkatlarýndan Liyon Þenini nâmýnda bir þahýs da katledilmiþdir. Harekât 1/495
numaralýdýr. Harbiye Nezâreti'ne civar kolordulara arzedilmiþdir.
Fî 22 Teþrîn-i Evvel [1]335
15. K[olordu] K[umandaný]
Kâzým Karabekir

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn 10 Aðustos [1]335 ve 657 numaralý þifresinin
mahlûlü sûretidir.

Nahçývan, Iðdýr havalisindeki Ermenilerin zulm ve i‘tisâfâtýna tâb-âver-i
mukâvemet olamayarak hicretle hudûd-ý Osmâniyenin tam baþýnda rekz-i hýyâm
eden muhâcirînden ve Þemgân [Semükân] vesâ’ir aþâ’irden o havaliden esbâb-ý
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zarûriye se[be]biyle çýkamayan akraba ve ta‘allükâtlarýnýn bu günlerde Ermeniler
tarafýndan katl ve imhâ edilmekde olduðunu haber almalarýyla onlarý kurtarmak
emeliyle mukâbil-i ta‘arruz ve tecâvüz vaz‘iyetinde bulunduklarý ve kýsmen me’vâ-yý
sâbýkalarý olan köylere hücûm ile Ermenileri tard ve meskenlerine yerleþmekde
olduklarý berây-ý ma‘lûmât ma‘rûzdur.
Aslýna mutâbýkdýr.
Mühür

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn 17 Aðustos [1]335 tarihli þifre telgrafnâmesinin
mahlûlü sûretidir.

Mâh-ý hâlin 10 Aðustos [1]335 günü bir Ermeni devriyesi Iðdýr'ýn Abbas Gölü
civârýndan Hudûd-ý Hâkânîyi tecâvüzle ra‘y edilmekde olan aþîrete âid hayvanâtý
gasb etmek teþebbüsünde bulunmuþ ise de ashâb-ý mevâþî tarafýndan silahla bi'lmukâbele istirdâd eyledikleri ve aralarýnda vukû‘ bulan müsâdemede Ermenilerden
beþ ve Yezîdîlerden iki nefer maktûl ve aþîretden bir nefer mecrûh olduðu ve 13
Aðustos [1]335 günü Ermeniler Iðdýr'ýn yirmi beþ hâneden ibâret olan Persa karyesini
iki yüz elli mevcûdla basarak karye ahalisini tamâmen katl ve mevcûd hayvânâtlarýný
kâmilen götürdükleri ve ayný günde Iðdýr'ýn Tavus karyesine de ta‘arruzla dört nefer
ahalisini katl ve bir mikdâr hayvânâtý gasb ile savuþduklarý tahkîkât-ý vâký‘a üzerine
berây-ý ma‘lûmât ma‘rûzdur.
Aslýna mutâbýkdýr.
Mühür
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Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Bayezid Mutasarrýflýðý'nýn 20 Aðustos [1]335 tarihli ve 692 numaralý þifresinin
mahlûlü sûretidir.

Iðdýr havalisinde meskûn aþîret rü’esâsýndan Hamid Bey'den alýnan mektûbda
Ermeniler tarafýndan Yukarýkatýrlý [Koturlu] ve Aþaðýkatýrlý [Koturlu] ve Köseler
nâmýndaki Ýslâm köylerini yaðma ve ihrâk ve Tavus köyü ahali-i Ýslâmiyesinden yüz
elli nüfûs katleyledikleri cihetle ta‘arruzlarýna ma‘rûz kalan mütebâkî ahali-i
Ýslâmiyeyi kurtarmak maksadýyla bi'l-mukâbele Ermenilere hücûm etdikleri ve firâr
eden Ermenilerden iki top, bir mitralyöz iðtinâm eyledikleri ve cebhâneleri tükenmesinden dolayý mu‘âvenet talebinde bulunduklarý gösterilmekde olduðu Karakilise
kaymakamlýðýndan bildirilmiþdir, efendim.

Aslýna mutâbýkdýr.
Mühür

Bâbýâli
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Erzurum Vilâyeti'nden vârid olan 7 Teþrîn-i Evvel [1]335 tarihli ve
6313/963 numaralý tahrîrât sûreti.
Kafkas dâhilindeki Ermenilerin icrâ etdikleri mezâlime dair Onbeþinci Kolordu
Kumandanlýðý'ndan alýnan 4 Teþrîn-i Evvel [1]335 tarihli ve 338/1177 numaralý
tezkirenin sûreti manzûr-ý âlî-i nezâret-penâhîleri buyurulmak üzre leffen takdîm
kýlýndý. Ol bâbda.
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Sûret
1- 13-9-[13]35 tarihinde Ermeniler Iðdýr'ýn altý kilometre þarkýnda "Oba"
karyesindeki yüz hânelik Müslüman köyü ahalisini tamamen ve bu karyeye bir kilometre mesâfede bulunan üç yüz hâneden ibâret "Yaðcý"[Yaycý] karyesi ahalisini kýsmen pek fecî‘ bir sûretde katletmiþlerdir.
2- 10-9-[13]35'de kezâ Ermeniler dört top, sekiz makineli ve bir mikdâr piyâde
ile Çermik, Zakim, Bardýz karyelerine hücûm etmiþ ve kurâ-yý mezkûreden Zakim,
Çermik karyelerine girerek ahalisinden gördüklerini katletmiþlerdir. Mütebâkî ahali
de etrâfa daðýlmaða mecbûr olmuþdur. Ol bâbda.
Aslýna mutâbýkdýr.
Mühür

Bâbýâli
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Sûret
Erzurum Jandarma Alay Kumandanlýðý'ndan
Evvelce hicret ederek hudûd-ý aslî üzerinde hayme-niþîn bir halde bulunan
Kafkas aþâ’iri Ermeni içinde kalmýþ ve zulm ü ta‘addî görmekde bulunmuþ olan akraba ve ta‘allukâtlarýný kurtarmak emeliyle Iðdýr ve civârýnda kalan Ermenilere ta‘arruz
etmiþler ise de akrabalarýný kurtarmaða muvaffak olamayarak avdet etdikleri ve
binâenaleyh Ermenilerin zulm ve tecâvüzüne uðramakda olan hudûda mücâvir
Iðdýr'ýn Ýslâm köyleri ahalisinin hicret etmekde bulunmuþ ve þimdiye kadar iki bini
mütecâviz nüfûsun periþan bir halde Bayezid'e vürûd eylemiþ olduðu Bayezid
Jandarma Taburu Kumandanlýðý'ndan alýnan 25-9-[13]35 tarihli þifre telgrafnâmesinde
iþ‘âr kýlýndýðý ma‘rûzdur.

Aslýna mutâbýkdýr.
[28 Ekim 1919]
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HR. SYS, 2602/1_219, 224, 226-230, 232, 236-241
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82
ERMENÝLERÝN SARIKAMIÞ, KAÐIZMAN,
OLTU, KARS VE NAHÇIVAN CÝVARINDA
YAPTIKLARI TALAN, YAÐMA VE KATLÝAMLAR

3. Fýrka Kumandanlýðý'na

1- Mayýs [1]336 nihayetine doðru Ermeniler Uluhanlý civarýnda Karaoðlu Ýslâm
karyesi ahalisini cebren köylerinden çýkararak eþyalarýný talan etmiþlerdir.
23-24/Mayýs/[1]336 saat 9 sonrada takrîben üç dört yüz kadar Ermeni askeri
Uluhanlý'nýn beþ kilometre þimalinde Çebeçalý karyesini muhasara ve eli silah tutan
Ýslâmlarý bir araya topladýkdan sonra tekmil karye ahalisini süngüden geçirmiþlerdir.
2- 27/5/[13]36'da Ermeniler Lâloðlu karyesine baskýn yapmýþlar, Ýslâmlardan üç
kiþiyi þehîd etdikden sonra bütün köyün eþyâlarýný yaðma ve tâlân etmiþlerdir.
3- Ermeniler 3 Haziran [1]336'da Sarýkamýþ þimâl-i þarkîsindeki Novoselim köyüne baskýn yaparak köyün hayvânât ve eþyalarýný yaðma etmiþlerdir.
Karaçayýr, Iðdýr, Akpýnar, Kýrkpýnar Ýslâm köyleri Ermeniler tarafýndan yaðma;
kaçamayan ahaliden Iðdýr karyesinden beþ ve Akpýnar'dan kezâ beþ nüfus pek
câniyâne bir sûretde katledilmiþdir.
Sarýkamýþ þimâlindeki Yedikilise ve Asbuða Ýslâm karyelerinin de Ermeniler
tarafýndan ihâta edilerek ahalisi katliâma uðradýlmýþdýr.
4- Ermeniler, Haziran bidâyetinde Novoselim'in garb-ý þimâlîsinde Akçakaleçukurunda; Boyalý, Lâloðlu Ýslâm karyelerine taarruz ederek Boyalý'dan beþ kadýn,
üç erkek, Lâloðlu'ndan üç kýz þehid etmiþlerdir. Bu fecâ‘ate tahammül edemeyen
mezkûr karyeler ile Aþaðýsalut, Yukarýsalut, Çýplaklý, Katranlý, Baþköy, Beyköy, Zallýca
[Zellice], Yeniköy karyeleri ahalisi bütün emvâl ve emlâkini terk ederek Bardýz havalisine pek periþan bir halde ilticâ etmiþlerdir.
5- 10 Haziran [1]336'da Þorlu mihmandârýnýn otlamakda olan mevâþîsini gasbetmek üzre Hatunark Ermenilerinden iki yüz silahlý Ermeni karye-i mezkûra hücum
etmiþler ve Müslümanlardan birisini cerh eyledikden sonra çekilmiþlerdir.
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6- Sarýkamýþ hududundaki Terek köyünün Müslümanlarýný Haziran ibtidâlarýnda Ermeniler kâmilen eþyalarýyla beraber köylerinden kaldýrarak Sarýkamýþ'a götürmüþler, eþyalarýný aldýkdan sonra çoluk-çocuk bütün ahaliyi Sarýkamýþ civarýndaki
derede kesmiþlerdir.
7- Haziran evâsýtýnda Ermeniler, Kýrkpýnar köyünü ansýzýn basarak karye-i
mezkûrun kâffe-i mevâþî ve zehâ’irini aldýkdan sonra ahalisinin yalnýz üzerlerindeki
elbiseleriyle çýkmalarýna müsaade etmiþler ve mezkûr karye yakýnýnda bulunan
Develialiköy ahalisini de ayný sûretle köylerinden çýkarmýþlardýr.
8- 13 Haziran [1]336'da Odalar köyünün hayvanât ve eþyalarý Ermeni jandarmalarý tarafýndan gasbedilmiþdir. Vazifeleri; mazlumlarýn yakasýna yapýþmak, dürlü
dürlü bahanelerle para ve eþya gasbetmek, inde'l-îcâb ölüm ile tehdid ederek te’mîn-i
muttalib eylemek vazifesiyle tavzif edilmiþ me’mûrlar hakkýnda Ýslâmlar tarafýndan
Ermeni Hükûmeti'ne mürâca‘at edildiði halde, hükûmet bu mürâca‘ata ehemmiyet
vermemiþdir.
9- Kaðýzman civarýnda Ova köyünden Ermeni eþkýyalarý tarafýndan dört yüz
kadar mevâþî sirkat edilmiþ. Ermeni Hükûmeti'nin de eþkýyalarla bu gibi iþlerde iþtirâki dolayýsýyla Ýslâm ahalinin vukû‘bulan þikâyetleri nazar-ý itibara alýnmamýþdýr.
10- 18 Haziran [1]336'da, Oltu civarýnda Ermeniler tarafýndan Ýslâmlar üzerine
baþlayan taarruzda Nekavzer ve Arsenik [Ersinek] köyleri ahalisi katledilerek kâmilen
ihrâk edilmiþ, diðer köylerde meskûn Ýslâm ahalinin de eþya ve emvâli cebren alýnmýþdýr.
11- Bu günlerde (25 Haziran [1]336) Ermeni arazisinde bulunan bi'l-umum Müslümanlara tazyik ziyadeleþdirilmiþdir.
12- 27 Haziran [1]336 gecesi Hacýbayram ve Hayýrbeyli karyelerine Ermeniler
tarafýndan baskýn yapýlarak ahalinin emvâl ve eþyalarý tamamýyla yaðma edilmiþ,
ahalinin kýsm-ý a‘zamý öldürülmüþ, katli‘âmdan kurtulan az bir kýsmý da Aras
Nehri'nde boðulmuþdur.
13- Nahçývan þimâlindeki Þahboz ve Þimâl karyelerine 30 Haziran [1]336'dan
itibaren Ermeniler taarruz ederek ahaliyi katliâm ve köyleri talan etmiþler bilâhire
çekilerek köyleri ihrâk eylemiþlerdir.
14- Ýslâmlarý kâmilen imha etmek için her saniye bir fýrsat bekleyen Ermeniler 2
Temmuz [13]36 tarihinde Kulp mýntýkasýna taarruz ederek civarýndaki Ýslâm köylerini basmýþlar ve ahaliden üç yüz kiþiyi katletmiþlerdir.
15- 19/6/[13]36 tarihinde, Ermeniler Zengibasar'ý iþgal etdikden sonra ahali-i
mahalliyyenin bir kýsmýný makineli tüfeng ateþi ile öldürmüþler; bin beþ yüz kadar
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çoluk çocuðu da Aralýk nahiyesine kaçarlarken Ermeniler yetiþerek suya atmak
sûretiyle boðmuþlardýr.
16- Kars havalisindeki köylerden Merdenik civarýndaki Burgoþ ve Mihril karyelerine hicret eden Ýslâmlardan esnâ-yý hicretde Arsenik [Ersinek] civarýndaki
Karçukboðazý denilen mahalde Ermeniler yirmi sekiz kiþiyi öldürmüþler,
Allahuekber'deki Ayýderesi'nde bir maðara içinde kezâ bu muhâcirlerden seksen kiþi
öldürülmüþ.
Kassab Paþa nâmýyla ma‘rûf bir Ermeni paþasý, daha bir çok kassablýklar
yapacakmýþ. Aðundur karyesinden sekiz hâne halký tamamen öldürülmüþdür. Kosor
etrâfýndaki sular insan cesedinden içilmez bir hale gelmiþdir.
15 L. 1338 / [2 Temmuz 1920]
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83
NAHÇIVAN, ÞERÝL, SADEREK VE
DEREÝLYAS MINTIKALARINDAKÝ YÜZ ON
KÖYDE ÝKÝ YIL ZARFINDA ERMENÝLER TARAFINDAN
YAPILAN YAÐMA VE KATÝLLERÝN LÝSTE HALÝNDE RAPORU

NAHÇIVAN MINTIKASINDA ERMENÝ MEZÂLÝMÝNE ÂÝD VESÂÝK
Karye Esâmîleri
Noraþen karyesi

Ermeniler tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Noraþen karyesi

1 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Bero oðlu Abdullah

“

Ali oðlu Ali

“

Abbas oðlu Hüseyin

“

“

Zeynelabidin oðlu Cabbar

“

“
12 Haziran [13]35

Ermenilerin Noraþen karyesinden aldýklarý
mevâþî, erzâk
Koyun aded
Kara mâl aded
Erzâk pot

Tarihi

Tarihi

3000

Temmuz [13]36

500

“

50.000

12 Haziran [13]35
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Esâmîleri
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Ermeniler tarafýndan
anbârlarý alýnan neferlerin
esâmîsi

NAHÇIVAN

Pamuk
pot

Çeltük
pot

Tarihi

Nasuh oðlu Behlül

25.000

8.000

Temmuz
[13]36

“

Kurban oðlu Hasan

6.000

3.000

"

“

Esed oðlu Abbas

2.000

2.000

"

“

Baðçeli oðlu Tâðî

2.000

2.000

"

“

Pireli oðlu Baþah

2.000

1.500

"

“

Hasan Ali oðlu Fetullah

-

2.500

"

Noraþen
karyesi

Karye
Esâmîleri
Mahmud
karyesi

Karyeden hîn-i .... lerinde
Ermeniler tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Hýzýr Ali oðlu Ayvaþ

Tarihi

Temmuz [13]36

“

Ali oðlu Ferman

“

Mehmed oðlu Haydar

9 Mart [13]35

“

Bayram Ali oðlu Faruk

Kânûn-ý Sânî [13]35

“

Hasan Ali oðlu Ali Ekber

Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Þükrü oðlu Beytullah

"

“

Hasan Ali oðlu Emîrullah

"

“

Sunkulu oðlu Mahyalý

"

Karye
Esâmîleri
Eksek karyesi

450
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Karyelere hîn-i ta‘arruzlarýnda Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Mehmed Rahim oðlu Gülbe Aða

“

Mehmed Rahim oðlu Haydar

“

Þ[î]r Ali oðlu Allahverdi (Berây ý vazîfe
Azerbaycan'a giderken Ankalavut yolunda Ermeniler tarafýndan katledilmiþdir.)

"

Tarihi

Haziran [13]35
"
Eylül [13]36
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Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî erzâk
Kara mâl aded
Erzâk pot

200
30.000

NAHÇIVAN

Tarihi
7/7/[13]36
“

Karye
Esâmîleri

Esnâ-i müsâdemede Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Tarihi

Mefancak
[Mevancak]

Beybut oðlu Kulu

2 Aðustos [13]35

Müslim karyesi

Emir oðlu Hüseyin Ali

"

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
esîr edilmiþtir

Tarihi

Mefancak
[Mevancak]

Mehmed oðlu Ýsmail

2 Aðustos [13]35

Müslim karyesi

Muharrem oðlu Mehmed

"

“

Muharrem mahdûmlarý Abbas ve
Cabbar

“

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî erzâk
Kara mâl aded
Erzâk pot

200
30.000

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan katledilmiþdir.

Serhanlý
karyesi

Tâðî oðlu Süleyman

Tarihi
Temmuz [13]36
“

Tarihi

Teþrîn-i Evvel [13]35
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Ermeniler tarafýndan esâreten
katledilmiþ neferlerin esâmîsi
Miyaskulu oðlu Bahçe Ali

Tarihi
Temmuz [13]36

“

"

ailesi Tarlan

"

“

"

kerîmesi Lütfiye

"

“

"

kerîmesi Zühre

"

“

"

mahdûmu Abbaskulu

"

“

"

kerîmesi Safder

"

“

"

kerîmesi Hâným

"

“

"

kerîmesi Konca

"

“

"

Ali oðlu Abbas

"

“

"

Abbas oðlu Ekber

"

“

"

oðlu vâlidesi Sernaz

"

“

"

Abbas oðlu kerîmesi Berlele

"

“

"

Hasan oðlu Bayram Ali

"

“

"

oðlu kerîmesi Maya Hâným

"

“

"

oðlu mahdûmu Hasan

"

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk
Kara mâl aded
Erzâk pot

452
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300
30.000

Tarihi
Temmuz [13]36
“
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Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ neferlerin esâmîsi
Allahverdi oðlu Necef

Tarihi
Teþrîn-i Evvel [13]35

“

Haydar oðlu Kâsým

2 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Sunkulu oðlu Ýbrahim

“

Ali oðlu Kerimhan

Kânûn-ý Evvel [13]35

“

Irzâ oðlu Fermân

“

“

Keleþ oðlu kerîmesi Felek

“

“

Þiral oðlu Hüseyin

“

“

Mehmed oðlu Hüseyin

“

Kaða oðlu Kerim

“

Veli oðlu Ýsa

Haziran [13]35

Haziran [13]35
4 Kânûn-ý Evvel [13]34
“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk, pamuk
Koyun aded
Kara mâl aded

3.000

Tarihi
Temmuz [13]36

500

"

Erzâk pot

50.000

"

Pamuk pot

6.000

"

453

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:33

Page 454

OSMANLI

Karye
Esâmîleri
Dudenge
karyesi

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ neferlerin esâmîsi
Kanber oðlu Emiral

Tarihi
1 Haziran [13]35

“

Irzâ oðlu Seyyâd

“

Rahim oðlu Cevad

Haziran [13]35

“

Hasan oðlu Cafer

“

“

Ali oðlu Irzâ

“

“

Ali oðlu Hüseyin

“

“

Hüseyin oðlu Celil

“

“

Yusuf oðlu Hasan Ali

“

Cafer oðlu Zeynel

“

“

Cafer oðlu Kaffâr

Haziran [13]35

“

Abdullah oðlu Hasan

17 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Þ[î]r Ali oðlu Hüseyin

“

“

Ahmed oðlu Aziz

“

“

Süleyman oðlu Oruç

“

“

Ahmed oðlu Himmet

Haziran [13]36

Karye
Esâmîleri
Dudenge
karyesi

454
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2 Kânûn-ý Evvel [13]34

20 Kânûn-ý Evvel [13]34

Tarihi

Esâreten katledilmiþlerdir.
Oruç oðlu Necef Ali

Haziran [13]36

“

Zeynelabidin oðlu Veli

"

“

Mehmed oðlu Hasan

"
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Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý
mevâþî, erzâk, pamuk

Tarihi

Koyun aded

5.000

Haziran [13]36

Kara mâl aded

1.500

"

Erzâk pot

90.000

"

Pamuk pot

8.000

"

Ermeniler tarafýndan
anbârlarý alýnan
neferlerin esâmîsi
Oruc oðlu Abbas

Çeltük
pot

Pamuk
pot

3.000

2.000

Haziran [13]36

“

Ýbrahim oðlu Hamza

3.000

2.000

“

“

Hasan oðlu Ahmed

3.000

2.000

“

Karye
Esâmîleri
Dudenge
karyesi

Karye
Esâmîleri
Karhun
karyesi

Ermenilerin karyeye hîn-i
ta‘arruzlarýnda Ermeniler
tarafýndan katledilmiþlerdir
Mehdihan oðlu Habib

Tarihi

Tarihi
20 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Abbas oðlu Hüseyin

“

“

Süleyman oðlu Ýmâm Ali

“

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk
Koyun aded
Kara mâl aded

5

Tarihi
20 Kânûn-ý Evvel [13]34

850

“

Erzâk pot

60.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan hicret esnâsýnda
öldürülmüþdür.

Tarihi

Mehmedsabur
karyesi

Kâsým oðlu Mehmed

Aðustos [13]36
455
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Tarihi

Koyun aded

2.000

Temmuz [13]36

Erzâk pot

50.000

“

Pamuk pot

5.000

“

Karye
Esâmîleri

Karyeden Ermeniler aldýklarý
mevâþî, erzâk.

Tarihi

Koyun aded

5.000

Temmuz [13]36

[Mevancak]

Kara mâl aded

2.000

“

Mehrab (?)
karyesi

Erzâk pot

30.000

“

Mefancak

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan nâmûslarýna
tecâvüz etmek üzere esîr edilüp
katledilmiþ neferlerin esâmîsi

Daþarýk[Daþarh]
karyesi

Meþhed Abdullâh oðlu kerîmesi
Dükâz (?)

“

Tarihi
Temmuz [13]36

Ali'nin kerîmesi Mehri

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan Nahçývan'a
habsedilüp otuz bin manat tarahhus
edilmiþdir.

Tarihi

Siyakut karyesi

Hacý Cevad oðlu Halil

Haziran [13]35

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk,
pamuk mikdarý
Koyun aded
Kara mâl aded

2.000

Tarihi
Temmuz [13]36

200

“

Erzâk pot

60.000

“

Pamuk pot

5.000

“
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tarafýndan alýnan
neferlerin esâmîsi
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Buðday Pamuk
pot
pot

Tarihi

Cevad oðlu Halil

5.000

3.000

Temmuz [13]36

“

Cafer oðlu Hüseyin

3.000

2.500

“

“

Cafer oðlu Kâzým

2.000

1.500

“

Karye
Esâmîleri
Ordataze
karyesi

Hasâd esnâsýnda Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Süleyman oðlu Hacý

Tarihi
15 Aðustos [13]35

“

Emmo oðlu Eyüb

“

“

Cafer oðlu Abdullah

“

“

Musa oðlu Fethi

“

“

Faruk oðlu Mahmud

“

“

Musa oðlu Aða

“

“

Maksud oðlu Ýsmail

“

“

Aða oðlu Ýsmail

“

“

Arab oðlu Maho

“

“

Veli oðlu Ýsa

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý
Koyun aded
Kara mâl aded

3.000

Tarihi
15 Aðustos [13]35

300

“

Erzâk pot

70.000

“

Pamuk pot

2.500

“
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Hasad esnâsýnda Ermeniler
[tarafýndan] mermi ile
öldür[ül]müþ neferlerin esâmîsi
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Tarihi

Dere karyesi

Maho oðlu Temur

10 Aðustos [13]35

“

Ali oðlu Köroðlu

“

“

Ali Mehmed oðlu Ali Ümran

“

“

Ta[n]rýverdi oðlu Halil

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý
Koyun aded

3.000

Kara mâl aded

Tarihi
Temmuz [13]36

150

“

Erzâk pot

40.000

“

Pamuk pot

000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan katledilen
neferlerin esâmîsi

Tarihi

Kösecan
karyesi

Þeyh Ali oðlu Halil

Haziran [13]34

“

Receb oðlu Mikail

“

“

Þahbaz kýzý Tavuz

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý

Tarihi

Koyun aded
Kara mâl aded

3.000

Temmuz [13]36

300

“

Erzâk pot

90.000

“

Pamuk pot

3.000

“
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Ermeniler tarafýndan katledilen
neferlerin esâmîsi

Aralýkhan
karyesi

Mehdi oðlu Baba

“

NAHÇIVAN

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34

Mehmed oðlu Celil

“

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý erzâk, mevâþî,
pamuk mikdârý

Tarihi

Koyun aded

500

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

150

“

Erzâk pot

60.000

“

Pamuk pot

5.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan katledilen
neferlerin esâmîsi

Ara[lýk]bey
karyesi

Baba oðlu Hasan

1 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Ali oðlu Mehmed

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk

Tarihi

Koyun aded
Kara mâl aded

4.000

Tarihi

Temmuz [13]36

150

“

Erzâk pot

150.000

“

Pamuk pot

10.000

“
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Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
anbârlarý alýnan
neferlerin esâmîsi

Ara[lýk]bey
karyesi

Kaffâr oðlu Hüseyin

5.000

2.000

Temmuz [13]36

“

Mehmed oðlu Hasan

3.000

3.000

“

“

Baðçeli oðlu Habib

5.000

4.000

“

Buðday Pamuk
pot
pot

Ermeniler tarafýndan esnâ-i
[muhâceretde] öldürülmüþ
neferlerin esâmîsi

Karye
Esâmîleri

Tarihi

Tarihi

Yengice
karyesi

Ýbrahim oðlu Yakub

Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Ekber oðlu Mehmed

“

“

Hacý Ali oðlu Mehmed

“

“

Fetullah oðlu Nasrullah

“

“

Mustafa kerîmesi Fâtýma

“

Mezkûr karye temter (?) muhâsaraya alýp Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ neferlerin esâmîsi
Aziz oðlu Mehmed Cafer

Tarihi
10 Kânûn-ý Evvel [13]34

Mehmed oðlu Veli

"

Hýyelli oðlu Hüseyin

"

Ali oðlu Cabbar

"

Timur oðlu Haydar

"

Ali oðlu Halil

"

Tâðî oðlu Hüseyin

"

Ýsmail oðlu Kâzým

"

Hasan oðlu Abbas

"
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Tarihi

Ekberkulu oðlu Haydar

"

Cabbar oðlu Haydar

"

Cafer oðlu Kâsým

"

Haydar oðlu Hüseyin

"

Hüseyin oðlu Ahmed

"

Cabbar oðlu Hüseyin

"

Ali oðlu Esedullah

"

Ahmed oðlu Süleyman

"

Hüseyin oðlu Ali

"

Mezkûr Yengice karyesinden Ermenilere esîr olup
âkibetleri mechûl neferlerin esâmîsi
Cafer oðlu Sefer â’ilesi Sünbül

Tarihi
Temmuz [13]36

Mehmed oðlu Nuseyb â’ilesi Sehâb

"

Resul oðlu Tâðî â’ilesi Ümmî Leyla

"

Ali oðlu Kurban â’ilesi

"

Cafer oðlu Ýsmail â’ilesi Emine

"

Halil oðlu Mehmed Tâðî

"

Mehmed Tâðî oðlu Halil vâlidesi Fâtýma,
kerîmeleri Sâkine ve Rukiye

"

Mehmed oðlu Aliþan â’ilesi Hâným, kerîmeleri Peri

"

Ýbrahim oðlu Hasan â’ilesi Sâkine

"

Mehmed oðlu Hüseyin â’ilesi Fâtýma,
kerîmeleri Leyla ve Mehri

"
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Mezkûr Yengice karyesinden Ermenilere esîr olup
âkibetleri mechûl neferlerin esâmîsi

Tarihi

Hüseyin oðlu Hasan büyük vâlidesi Nisa

"

Cabbar oðlu Allahverdi

"

Fetih Ali oðlu Nevruz

"

Mehmed Ali oðlu Ali Rýza â’ilesi Huri, hafîdesi Sakine

"

Zeynelabidin oðlu Tâðî

"

Hüseyin oðlu Aziz

"

Mezkûr karyenin esnâ-i muhâceretinde Ermeniler
tarafýndan öldürülmüþ neferlerin esâmîsi

Tarihi

Hüseyin oðlu Mirnazýr

Temmuz [13]36

Mehmed oðlu Aðarýza

"

Abdullah oðlu Ali

"

Mehmed oðlu Ali

"

Karye
Esâmîleri
Yengice karyesi

462

Ermenilerin aldýklarý erzâk, mevâþî,
pamuk
Koyun aded

Tarihi

10.000

Temmuz [13]36

4.000

"

"

Kara mâl aded

"

Erzâk pot

150.000

"

"

Pamuk pot

100.000

"
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OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Mezkûr karyeden
anbârlarý alýnan
neferlerin
esâmîleri

Buðday pot

Nazýr oðlu Kurban

0000

15.000

Temmuz [13]36

Kâsým oðlu Hüseyin

3.000

5.000

"

Hamza oðlu Celâl

15.000

10.000

"

Aða oðlu Hâdi

15.000

5.000

"

Karye
Esâmîleri
Dize karyesi

Pamuk pot

Esnâ-i hicretde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ neferlerin
esâmîsi
Hüseyin oðlu Mehmed

Tarihi

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Mehmed Kerim oðlu Kuseyb

“

“

Ahmed oðlu Mustafa

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk mikdârý
Koyun aded

2.000

Kara mâl aded
Erzâk pot

Karye
Esâmîleri
Cömertli
karyesi

Tarihi
Temmuz [13]36

200

“

50.000

“

Ermeniler tarafýndan öldürülmüþ
neferlerin esâmîsi
Baba oðlu Hasankulu

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Ali Asker oðlu Ali Ekber

“

“

Alikulu oðlu Kulu

“

“

Mirza Ali oðlu Ali

“
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Karye
Esâmîleri
Cömertli
karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler tarafýndan öldürülmüþ
neferlerin esâmîsi
Fetullah oðlu Musa

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Velican oðlu Hüseyin

“

“

Beþir oðlu Bayram

“

“

Cabbar oðlu Veli

“

“

Rýza oðlu Hüdaverdi

“

“

Fetullah oðlu Hüseyin

“

Mezkûr karyeden esîr olup âkibetleri ma‘lûm
olmayan neferlerin esâmîsi
Aziz oðlu Hüseyin

Tarihi
Temmuz [13]36

Ýbrahim oðlu Ali

"

Meþhed Mehmed oðlu Meþhed Allahverdi

"

Karye
Esâmîleri
Cömertli
karyesi
"

464

Ermeniler tarafýndan
nâmûslarýna tecâvüzlük etmek
þartýyla esîr edilmiþlerdir
Meþhed Mehmed oðlu Molla
Rýza â’ilesi Hâným
Molla Rýza oðlu Ayvaþ â’ilesi
Zehra

Tarihi
Temmuz [13]36
"

"

Tâðî oðlu Ali hemþîresi Nargiz

"

"

Osop oðlu Hüseyin vâlidesi
Fâtýma

"
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OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdâr
Koyun aded
Kara mâl aded

5.000

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

800

“

Erzâk pot

90.000

“

Pamuk pot

10.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
[katl]edilmiþdir.

Tarihi

Devriþler
karyesi

Kaða oðlu Caferhan

Temmuz [13]36

“

Hasan oðlu Behmân

“

Karye
Esâmîleri

Nâmûslarýna tecâvüzlük etmek
üzere esîr edilmiþlerdir.

Tarihi

Devriþler
karyesi

Mehmed oðlu Ali â’ilesi Kanek Yano

Temmuz [13]36

“

Ali oðlu Aða birâderi Abbâskulu
hemþîresi Kamer

“

“

Mehmed oðlu Ali Eþref

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdâr[ý]

Tarihi

Koyun aded

300

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

100

“

Erzâk pot

100.000

“

Pamuk pot

5.000

“
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OSMANLI

Ermeniler
tarafýndan
anbârlarý alýnan
neferlerin esâmîsi
Kerim oðlu Rýza

Karye
Esâmîleri
Çerçibogol
karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Buðday pot

NAHÇIVAN

Pamuk pot

3.000

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Hüseyin oðlu Müslim

2.000

Tarihi

Temmuz [13]36

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Ali oðlu Hasan

“

“

Hasan oðlu Ahmed

“

“

Hüseyin oðlu Beþir

“

“

Beþir oðlu Mehmed

“

“

Muharrem oðlu Kerim

“

“

Mehmed oðlu Heyda

“

“

Hasan oðlu Ali

“

“

Hasan oðlu Ahmed

“

“

Kerim oðlu Ýbrahim

“

Çerçibogol karyesinden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk, pamuk mikdârý

Tarihi

Koyun aded
Kara mâl aded

5.000

Temmuz [13]36

500

“

Erzâk pot

150.000

“

Pamuk pot

20.000

“
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OSMANLI

Karye
Esâmîleri
Kürtcülü
[Gürcülü]
karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Bahçeli oðlu Tâðî

Tarihi

Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Musa oðlu Rüstem

“

“

Nasuh oðlu Fetullah

“

“

Sadýk oðlu Oruç

“

“

Mehmed Hasan oðlu Muharrem

“

“

Mahmud oðlu Kulu

“

“

Ýmam Ali oðlu Rahim

“

“

Ehreb'in kerîmesi Leyla

“

“

Rahim'in kerîmesi Mihne

“

“

Muhtar'ýn kerîmesi Nezâli

“

Mezkûr karye [a]halî ric‘atde iken Ermenilerin
karyelerinden aldýklarý mevâþî, erzâk
Koyun aded

Tarihi

1.000

Kara mâl aded

Temmuz [13]36

600

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
anbârlarý alýnan
neferlerin esâmîsi

Kürtcülü
[Gürcülü]

Cennet oðlu Celil

5.000

3.000

Temmuz [13]36

“

Halil oðlu Sultan

6.000

3.500

“

“

Mustafa oðlu Oruç

6.000

4.000

“

“

Musa oðlu Ýsa

3.000

2.000

“

“

Ali oðlu Mehmed

3.000

2.500

“

“

Hýzýr oðlu Abbas

2.000

1.500

“

Buðday Pamuk
pot
pot

Tarihi

467
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OSMANLI

Karye
Esâmîleri
Aliþa[r]
karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Esnâ-i zirâ‘atde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîleri
Ýsmail oðlu Cebrail

Tarihi
Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Veli oðlu Kurban

“

“

Sadýk oðlu Aziz

“

“

Ali oðlu Kurban

“

“

Emân oðlu Ekber Ali

“

“

Ali oðlu Baðýr

“

Karye
Esâmîleri
Aliþa[r]
karyesi

Ermeniler
tarafýndan esîr olanlarýn
esâmîsi
Mehmed oðlu Muzaffer

Tarihi
Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Ali oðlu Mehmed

“

“

Hüseyin oðlu Kulu

“

“

Hasan oðlu Ebulhasan

“

“

Resul oðlu Abo

“

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk
Koyun aded
Kara mâl aded
Buðday pot

468

NAHÇIVAN

4.000

Tarihi
Temmuz [13]36

300

“

45.000

“
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OSMANLI

Karye
Esâmîleri

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Anbârlarý Ermeniler
tarafýndan alýnan
neferlerin esâmîsi

NAHÇIVAN

Buðday Pamuk
pot
pot

Tarihi

Aliþa[r]
karyesi

Emân oðlu Ali Ekber

3.000

2.000

Temmuz [13]36

“

Mehmed Ali oðlu Aliþ

2.000

1.500

“

“

Cafer oðlu Hüseyin

1.500

1.000

“

Karye
Esâmîleri

Esnâ-i zirâ‘atde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Tarihi

Taze karyesi

Rýzaoðlu Abbas

Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Hasan oðlu Ali

“

“

Abdullah oðlu Necef

“

“

Ýsa oðlu Ýsmail

“

“

Hasan oðlu Ali

“

“

Safder oðlu Ýsa

“

“

Rýza oðlu Ahmed

“

“

Esed oðlu Hüseyin

“

“

Korkmaz oðlu Veli

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan esîr edilen

Tarihi

Taze karyesi

Baþah oðlu Hüseyin Ali

Temmuz [13]36

“

Bayram Ali oðlu Selim

“
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OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk
Koyun aded

Tarihi

6.000

Kara mâl aded

Temmuz [13]36

700

“

Erzâk pot

60.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
anbarlarý alýnan
neferlerin esâmîsi

Taze karyesi

Buðday Pamuk
pot
pot

Sadýk oðlu Ýmamkulu

3.000

2.500

Temmuz [13]36

“

Sadýk oðlu Hüseyin Ali

2.000

1.500

“

“

Abdullah oðlu Ali Ekber

3.000

2.000

“

“

Hayati oðlu Ebuzer

1.500

1.000

“

“

Mahmud oðlu Muharrem

2.000

1.500

“

“

Baba oðlu Mehmed Tâðî

2.000

1.500

“

“

Aða oðlu Mitohan

3.000

2.000

“

Karye
Esâmîleri

Esnâ-i hasâdda Ermeniler tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Akahmed karyesi Ali Ekber oðlu Ali

470

Tarihi

Tarihi
Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Kâsým oðlu Abdullah

“

“

Ahmed oðlu Hüseyin

“

“

Süleyman oðlu Hüseyin

“

“

Ýtibar oðlu Mehmed Cafer

“

“

Kerim'in kerîmesi Telli

“

“

Mamo'nun kerîmesi Huri
(Ermeniler tarafýndan
nâmûsuna tecâvüzlük ederek
katledilmiþdir)

Aðustos [13]36
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OSMANLI

Karye
Esâmîleri

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Esnâ-i hicretde Ermeniler tarafýndan esîr olup âkibetler ma‘lûm
olmayan neferlerin esâmîsi

Akahmed karyesi Tâðî oðlu Fetullah

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Mehmed oðlu Mehmed

“

“

Ali Ekber oðlu Âkil

“

“

Ýsmail oðlu Abdullah

“

“

Mustafa oðlu Tâðî

“

“

Mustafa oðlu Cafer

“

“

Veli oðlu Emânkulu

"

Akahmed karyesinden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk

Tarihi

Koyun aded

3.000

Kara mâl aded
Erzâk pot

Karye
Esâmîleri
Karaburc
karyesi

Temmuz [13]36

700

“

3.000

“

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþdir.

Tarihi

Oruc oðlu Behram

Temmuz [13]36

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý
erzâk, mevâþî

Tarihi

Koyun aded

3.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

1.000

“

Erzâk pot

30.000

“
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OSMANLI

Karye
Esâmîleri
Kürt karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Abbas oðlu Tarverdi

NAHÇIVAN

Tarihi
10 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Baba oðlu Bayramkulu

“

“

Ali oðlu Allahverdi

“

“

Ferzeli oðlu Hüseyin

“

“

Hacý Ali oðlu Nakkaþ Ali

“

“

Muharrem oðlu Ahmed

“

“

Muharrem oðlu Mehmed

“

“

Ali oðlu Mehmed

“

“

Yûsuf oðlu Abbas

“

“

Kâzým oðlu Kerim

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk

Tarihi

Koyun aded

2.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

1.500

“

Erzâk pot

50.000

“

Pamuk pot

6.000

“

Karye
Esâmîleri

Karyeyi muhâsara edüp
Ermeniler tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Ýbâdullâh
karyesi

Rahim oðlu Abbas

472

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Sadýk oðlu Mehmed Ali

“

“

Kurban oðlu Cihangir

“

“

Mihralý oðlu Cevad

“

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:33

Page 473

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Karye
Esâmîleri

Karyeyi muhâsara edüp
Ermeniler tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Ýbâdullâh
karyesi

Hüseyin oðlu Þah Hüseyin

NAHÇIVAN

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Allahverdi oðlu Ýbrahim

“

“

Rýza oðlu Hazm

“

“

Dede oðlu Ýshak

“

“

Ýbrahim oðlu Karaman

“

Ýbrahim oðlu Kahraman

“

“

Mehmed oðlu Cebrail

“

Mezkûr karyeyi Ermenilerin muhâsara edip
nâmûslarýna tecâvüzlük ederek katletmiþlerdir
Eczalý oðlu Mehmed â’ilesi Azder Haným

Kânûn-ý Evvel [13]36

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]36

Eczalý oðlu Ali kerîmesi Gülsüm

"

Dellâl oðlu Ýbrahim kerîmesi Tarlan

"

Dellâl oðlu Necef kerîmesi Melek

"

Dellâl oðlu Aziz kerîmesi Miyar

"

Rahim oðlu Rahim kerîmesi Sâze

"

Mehmed Hasan oðlu Hüseyinkulu kerîmesi Mihne

"

Hacý Bâðî oðlu Mehmed Hüseyin kerîmesi Dilber

"

Mehmed Hüseyin oðlu Hasan kerîmesi Nargiz

"

Ýmâm oðlu Mehmed kerîmesi Zeyneb

"

Musa oðlu Mehmed kerîmesi Zeyneb

"

Süleyman oðlu Hüseyin â’ilesi Nene Haným

473
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OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý
Koyun aded

2.000

Kara mâl aded

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

500

“

Erzâk pot

90.000

“

Pamuk pot

15.000

“

Karye
Esâmîleri

Esnâ-i hasâdda Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Tarihi

Kýþlaabbas
[Kýþlakabbas]
karyesi

Halil oðlu Cabbar

Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Mehmed oðlu Veli

“

“

Abdullah oðlu Ferman

“

“

Tâðî oðlu Mehmed Tâðî

“

“

Kavzer oðlu Ali

“

“

Ali Ekber oðlu Ali Asker â'ilesi
Dükaz kerîmesi Sâkine

“

“

Kerim oðlu Timur

“

“

Mehmed Ali oðlu Necef
kerîmesi Gülsüm

“

“

Mehmed oðlu Allahverdi kerîmesi Müþtak, mahdûmu Abdullah

“

“

Kâzým oðlu Abbas kerîmesi Mihne

“

“

Resul oðlu Mehdî

“

“

Allahverdi oðlu Ahmed

“

“

Ahmed oðlu Cemal

“

“

Ferac oðlu Muhtar

“
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OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Mezkûr Ýbâdullâh karyesinden Ermenilerin
aldýklarý mevâþî, erzâk, pamuk
Koyun aded

4.000

Kara mâl aded

Tarihi
Temmuz [13]36

500

“

Erzâk pot

120.000

“

Pamuk pot

10.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
anbârlarý alýnan
neferlerin esâmîsi

Buðday Pamuk
pot
pot

Kýþla[k]abbas Talibof oðlu
karyesi
Meþhed Sâdýk

Karye
Esâmîleri
Tayadin karyesi

500

8.000

Esnâ-i hicretde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Süleyman oðlu Necib

Pamuk
pot

Tarihi

3.500

Temmuz [13]36

Tarihi
10 Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Muharrem oðlu Mehmed Ali

“

“

Abdulkerim oðlu Caferkulu

“

“

Ali Mirza oðlu Abdullah

“

“

Ali Mirza oðlu Hüseyin

“

Mezkûr karyeden Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk,
pamuk mikdâr
Koyun aded
Kara mâl aded

2.800

Tarihi
Temmuz [13]36

500

“

Erzâk pot

90.000

“

Pamuk pot

1.500

“
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OSMANLI

Karye
Esâmîleri
Vayhý [Vayhýr]
karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Esnâ-i hicretde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ neferlerin
esâmîsi
Bâðî oðlu Mehmed Sadýk

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Bâðî oðlu Musa

“

“

Baba oðlu Rüstem

“

“

Baba oðlu Veli

“

“

Baba oðlu Haþim

“

“

Celil oðlu Ýsmail

“

“

Kanber oðlu Ahmed

“

“

Mehmed oðlu Ahmed

“

“

Selim oðlu Allahkulu

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk mikdârý

Tarihi

Koyun aded

800

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

100

“

60.000

“

Erzâk pot

Karye
Esâmîleri
Leþtas
karyesi
“

476

Esnâ-i zirâ‘atde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ neferlerin
esâmîsi
Mehmed Hasan oðlu Abdullah
Süleyman oðlu Mehmed

Tarihi
Teþrîn-i Evvel [13]35
“
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OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý

NAHÇIVAN

Tarihi

Koyun aded

000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

000

“

Erzâk pot

30.000

“

Pamuk pot

1.000

“

Karye
Esâmîleri

Esnâ-i hicretde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Tarihi

Busyan karyesi

Bâði oðlu Ýskender

Temmuz [13]36

“

Danyal oðlu Kâsým

“

“

Abbas oðlu Abbas

“

“

Zâl oðlu Kafur

“

“

Mehmed oðlu Süleyman

“

“

Ahmed oðlu Ahmed

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý

Tarihi

Koyun aded

14.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.000

“

Erzâk pot

200.000

“

Pamuk pot

6.000

“

Karye
Esâmîleri
Yolnuzaðaç
[Yalnýzaðaç]
karyesi

Ermeniler tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Tarihi

Tâðî oðlu Hüseyin

11 Kânûn-ý Evvel [13]34

Asker oðlu Ekber

“

Hüseyinkulu oðlu Kâsým

“
477

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:33

Page 478

OSMANLI

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý
Koyun aded

2.000

Kara mâl aded

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

150

“

Erzâk pot

60.000

“

Pamuk pot

10.000

“

Karye
Esâmîleri
Taze karyesi

Esnâ-i hicretde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Abbas oðlu Mehmed Ali

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Ali oðlu Ýskender

“

“

Abbas oðlu Kanber

“

“

Hüseyin Ali oðlu Ali

“

“

Amo oðlu Ýmamkulu

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk
2.000

Koyun aded
Kara mâl aded

Tarihi
Temmuz [13]36

200

“

Erzâk pot

60.000

“

Pamuk pot

2.000

“

Karye
Esâmîleri
Barcý karyesi

478

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Hüdaverdi oðlu Abbas

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]36

“

Ahmed oðlu Ali

“

“

Veli oðlu Ahmed

“

“

Hamdullah oðlu Ali

“
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Bâlâda mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk ve pamuk mikdârý

Tarihi

Koyun aded

400

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

70

“

Erzâk pot

30.000

“

Pamuk pot

1.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþdir.

Arabyengice
karyesi

Tarihi

Asker oðlu Caferkulu

Teþrîn-i Evvel [13]35

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdâr

Tarihi

Koyun aded

900

Teþrîn-i Evvel [13]35

Kara mâl aded

200

“

Erzâk pot

200.000

“

Pamuk pot

3.000

“

Karye
Esâmîleri

Anbârý Ermeniler
tarafýndan alýnmýþ
neferlerin esâmîsi

Buðday Pamuk
pot
pot

Arabyengice Molla Ali oðlu
karyesi
Hüseyin

Karye
Esâmîleri
Karahasanlý
karyesi

4.000

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Ahmed oðlu Kanber
Mecnûn oðlu Halil

1.000

Pamuk
pot
2.000

Tarihi
Teþrîn-i Evvel
[13]35

Tarihi
Teþrîn-i Evvel [13]35
“
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk mikdârý
Koyun aded

1.000

Kara mâl aded

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

150

“

Erzâk pot

100.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermenilerin aldýklarý mevâþî, erzâk

Tarihi

Babakin
[Babaki]
karyesi

Koyun aded

Temmuz [13]36

50

"

30.000

"

Kara mâl aded
Erzâk pot

Karye
Esâmîleri

200

Ermeniler tarafýndan
öl[dürül]müþ
neferlerin esâmîsi

Mahta [Makda] Hasan oðlu Fatih Ali
karyesi

Temmuz [13]36

“

Hasan oðlu Aða

“

“

Mehmed oðlu Abbas

“

“

Mehmed oðlu Mehmed

“

“

Zeynel oðlu Ýsmail

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan esîr olup
âkýbetleri mechûl olan
neferlerin esâmîsi

Mahta [Makda] Naryuz oðlu Saðýr Ali
karyesi

480

Tarihi

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Ýskender oðlu Kalender

“

“

Ýmamverdi oðlu Abdullah

“

“

Kaffâr oðlu Mehmed Hasan

“

“

Asker oðlu Aziz

“
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Karye
Esâmîleri

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Nâmûslarýna tecâvüzlük etmekle
berâber Ermeniler tarafýndan
esîr edilmiþlerdir.

Tarihi

Mahta [Makda] Kulý'nýn kerîmesi Hâným
karyesi
“

Temmuz [13]36

Ali Mehmed kerîmesi Fâtýma

“

Mahta [Makda] karyesinden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk

Tarihi

Koyun aded

8000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.500

“

Erzâk pot

150.000

“

Pamuk pot

18.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan
anbârlarý alýnan
neferlerin esâmîsi

Mahta [Makda] Nevruz oðlu Hacý Aða
karyesi

Buðday Pamuk
pot
pot

Tarihi

3.000

2.000

Temmuz [13]36

“

Sonkulu oðlu Kurban Ali

6.000

3.000

“

“

Tursun oðlu Güllü
Ahmed

4.000

2.000

“

“

Mehmed oðlu Ali

5.000

4.000

“

“

Kâsým oðlu Ýsmail

2.000

1.000

“

“

Mürhedim oðlu
Mehmed

3.000

1.000

“
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Karye
Esâmîleri
Ahura karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Hasan oðlu Kaffâr

NAHÇIVAN

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Baðýr oðlu Üsüb

“

“

Baðýr oðlu Halil

“

“

Ferzali oðlu Asker

“

“

Zeynelabidin oðlu Hüseyin

“

“

Mustafa oðlu Celil

“

Karye
Esâmîleri
Ahura karyesi

Ermeniler tarafýndan esîr olup
âkîbetleri mechûl olan
neferlerin esâmîsi
Hüseyin oðlu Mehmed

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Mustafa oðlu Halil

“

“

Ekber oðlu Celal

“

“

Rüstem oðlu Oruc Ali

“

Karye
Esâmîleri
Ahura karyesi
“

Nâmûslarýna tecâvüz edilerek
esîr edilmiþlerdir
Ali Ekber'in kerîmesi
Þeraþir(?) Haným
Cabbar'ýn kerîmesi Müþtak

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk

Tarihi
Temmuz [13]36
“

Tarihi

Koyun aded

4.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.500

“

Erzâk pot

70.000

“

Pamuk pot

10.000

“

482

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:33

Page 483

OSMANLI

Karye
Esâmîleri
Mefanlý karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Esnâ-i zirâ‘atde Ermeniler
tarafýndan katledilmiþ
neferlerin esâmîsi
Mehmed oðlu Hüseyin

NAHÇIVAN

Tarihi
Nisan [13]35

“

Cabbar oðlu Halil

“

“

Hasan Ali oðlu Kulu

“

“

Mahmud oðlu Hasan

“

Mezkûr karyeden alýnan mevâþî erzâk

Tarihi

Koyun aded

6.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

1.500

“

Erzâk pot

90.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermenilerin aldýklarý mevâþî, erzâk
Koyun aded

Develen
karyesi

Kara mâl aded
Erzâk pot

Karye
Esâmîleri
Aþaðýdanzek
karyesi

1.500

Temmuz [13]36

50

"

20.000

"

Ermenilerin aldýklarý mevâþî, erzâk
pot, pamuk pot
Koyun aded

Tarihi

Tarihi

500

Temmuz [13]36

60

"

Erzâk pot

60.000

"

Pamuk pot

5.000

"

Kara mâl aded

483

NAHCVAN-son.qxp

30.06.2011

17:33

Page 484

OSMANLI

Karye
Esâmîleri

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler tarafýndan
katledilmiþ
neferlerin esâmîsi

Korculu karyesi Sinan oðlu Eman

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34

“

Safer oðlu Aða

“

“

Mehmed oðlu Tarverdi

“

“

Necef oðlu Musa

“

“

Muharrem oðlu Aziz

“

“

Receb oðlu Celil

“

“

Hasan oðlu Mehmed

“

“

Mahmud oðlu Hüseyin

“

“

Fatih Ali oðlu Ýbrahim

“

“

Mehmet Ali oðlu Ali

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan esîr olup
âkibetleri ma‘lûm olmayan neferlerin esâmîsi

Korculu karyesi Ýbrahim oðlu Ali

484

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Resul oðlu Mecid

“

“

Abdullah oðlu Halil kerîmesi
Zühre mahdûmu Abdullah

“

“

Kâsým oðlu Aziz â’ilesi Hâným

“

“

Veli oðlu Baðýr

“
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Karye
Esâmîleri

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler tarafýndan esîr olup
âkibetleri mechûl olan
neferlerin esâmîsi

Korculu karyesi Haþim oðlu
Ýbrahim

mahdûmu
Muharrem

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]36

“

Nasýr oðlu Celil

“

Rahim oðlu Cevad

“

“

Abdullah oðlu
Oruc

“

kerîmesi Banu

kerîmesi Sâkine

Korculu karyesinden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk

“

Tarihi

Koyun aded

600

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

200

“

7.000

“

Erzâk pot
Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan esnâ-i
hasâdda katledilen ,neferlerin
esâmîsi

Tarihi

Yaðcý karyesi

Mehmed oðlu Veli

Teþrîn-i Evvel [13]34

“

Cafer oðlu Kâsým

“

“

Cafer oðlu Mehmed

“

“

Hüseyin oðlu Ali

“

“

Kâzým oðlu Cabbar

“

“

Mehmed oðlu Ali

“

“

Hasankulu oðlu Mahmud

“

“

Cabbar oðlu Neftullah
[Nimetullah]

“

“

Cafer oðlu Mehmed

“

“

Hasan oðlu Ali

“

“

Abdullah oðlu Mehmed

“

“

Kulu oðlu Sadýk

“
485
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Karye
Esâmîleri
Yaðcý karyesi

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler tarafýndan esnâ-i
hasâdda katledilen, neferlerin
esâmîsi

NAHÇIVAN

Tarihi

“

Mehmed oðlu Neftullah
[Nimetullah] oðlu Cabbar
Bayramkulu Cabbar

“

Abbas oðlu Kâsým

“

“

Cafer oðlu Sadýk

“

“

Mehmed oðlu Kurban

“

“

Tâðî oðlu Kulu

“

“

Asker oðlu Mehmed

“

“

Ýsmail oðlu Cabbar

“

“

Mahmud oðlu Ali

“

“

Ali oðlu Sonkulu

“

Yaðcý karyesinden esâmîleri ma‘lum olmayan elli
nefer Ermeniler tarafýndan esîr edilüp âkibetleri
mechûldür.

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk, pamuk

Teþrîn-i Evvel [13]34
“

Kânûn-ý Evvel [13]34

Tarihi

Koyun aded

6.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.000

“

Erzâk pot

150.000

“

Pamuk pot

10.000

“
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Karye
Esâmîleri

ARÞÝV

Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk,
pamuk mikdârý
Koyun aded

Yukarýdanzek
karyesi

Karye
Esâmîleri

Kara mâl aded

Karye
Esâmîleri

Siraclý karyesi

Kerimbeyli
karyesi

Tarihi
Temmuz [13]36
"

Erzâk pot

70.000

"

Pamuk pot

5.000

"

Ermenilerin aldýklarý erzâk mevâþî,
pamuk

Kara mâl aded

3.000

Tarihi
Temmuz [13]36

250

"

Erzâk pot

50.000

"

Pamuk pot

5.000

"

Ermenilerin aldýklarý mevâþî, erzâk

Tarihi

Koyun aded

5.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

1.500

"

50.000

"

Erzâk pot

Karye
Esâmîleri

2.000

NAHÇIVAN

500

Koyun aded
Hamzalý
karyesi

BELGELERÝNDE

Ermenilerin aldýklarý mevâþî, erzâk

Tarihi

Koyun aded

6.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.000

"

90.000

"

Erzâk pot
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Karye
Esâmîleri

Ermeniler tarafýndan katledilen,
neferlerin esâmîsi

Denenem
karyesi

Cabbar oðlu Hüseyin

NAHÇIVAN

Tarihi
Aðustos [13]36

“

Kulu oðlu Mehmed

“

“

Mehmed Ali oðlu Tâðî

“

“

Mahmud oðlu Hüseyinkulu

“

“

Ahmed oðlu Sultan

“

“

Meytikulu oðlu Mehmed

“

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý mevâþî,
erzâk

Tarihi

Koyun aded

4.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

1.500

“

Erzâk pot

100.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermenilerin aldýklarý mevâþî, erzâk

Tarihi

Bello karyesi

Koyun aded

4.250

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.000

"

60.000

"

Erzâk pot
Karye
Esâmîleri

Saderek
karyesi

488

Tarihi
Kânûn-ý Evvel [13]34'den Temmuz
[13]36'ya kadar mezkûr karyeden
Ermeniler katl ve esîr etdikleri (202)
neferin esâmîleri karyelerince ma‘lûm
olmadýðýndan esâmîleri tahrîr edilememiþdir

Kânûn-ý Evvel [13]34
Temmuz [13]36
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Mezkûr karye ahalisine karþý Ermeniler tarafýndan
i‘dâm edilmiþ neferlerin esâmîsi

NAHÇIVAN

Tarihi
Temmuz [13]35

Mehmed Hasan oðlu Rýza

"

Abdullah oðlu Þükrü

Mezkûr karyeden Ermenilerin aldýklarý
mevâþî, erzâk

Tarihi

Koyun aded

5.000

Temmuz [13]36

Kara mâl aded

2.500

“

Erzâk pot

300.000

“

Pamuk pot

250.000

“

Karye
Esâmîleri

Ermeniler aldýklarý mevâþî, erzâk
Koyun aded

Tazekerimbeyli
karyesi

Kara mâl aded
Erzâk pot

Tarihi

100
25
1.000
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Taarruz Kumandanlýðý'na

Verilen emr mûcebince Þerül ve Saderek mýntýkasýnda otuz dört tarihinden
otuz altý tarihine kadar Ermeniler tarafýndan yapýlan mezâlim tahrîren takdîm
kýlýndýðý ma‘rûzdur.
27/12/[13]36

Devriþler karyesinden
Rýza Efendi

490

Noraþen karyesinden
Yoldaþ

34. Alay, 2. Tabur
7. K.[Bölük]'da Mülâzým

Fethullah

Ali
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BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

NAHÇIVAN MINTIKASINDA ERMENÝ MEZÂLÝMÝNE ÂÝD VESÂÝK
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN
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BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN
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ARÞÝV

BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN
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NAHÇIVAN
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NAHÇIVAN
BELGELERÝNDE
ARÞÝV
OSMANLI

Taarruz Kumandanlýðý'na

Verilen emir mûcebince Þerül ve Saderek mýntýkasýnda otuz dört tarihinden otuz altý tarihine kadar Ermeniler tarafýndan
yapýlan mezâlim tahrîren takdîm kýlýndýðý ma‘rûzdur.

34. Alay 2. Tabur 7. K [Bölük]'de

Yoldaþ Fethullah

Noraþen karyesinden

Rýza Efendi

Devriþler karyesinden

26/12/[13]36

Mülâzým Ali Rýza
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Karye Esâmîleri

ARÞÝV

BELGELERÝNDE

Ermeniler
Tarafýndan
Katledilen
Nüfus
Miktarý

30.06.2011

Ermeniler
Tarafýndan
Ýhrak Edilen
Hane

NAHCVAN-son.qxp

Kuzulca karyesi

200

1.500

Cýva karyesi

150

1.000

Yekûn

500

4.075

NAHÇIVAN

Tarihi

Taarruz Kumandanlýðý'na
Üç yüz otuz dört tarihinden otuz altý tarihine kadar Teresiz [Dereilyas] mýntýkasýnda Ermeniler tarafýndan ihrâk edilen hâne ve katledilmiþ olan nüfûs tahrîren
takdîm kýlýndýðý ma‘rûzdur.
26/12/[13]36
Devriþler karyesinden

Noraþen karyesinden

Rýza Efendi

Yoldaþ Fethullah

34. Alay, 2. Tabur
7. K.[Bölük]'da
Mülâzým Ali

15 R. 1339 / [27 Aralýk 1920]
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BELGELERÝNDE

NAHÇIVAN

Kitâb-ý Gencîne-i Fethi Gence, Çamlýca Yayýnlarý, Ýstanbul 2010, v. 35b
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84
ÝL OCAÐI ÝSMÝNDEKÝ MÜSLÜMAN
KOMÝTELERÝN NAHÇIVAN VE
CÝVARINDAKÝ TÜRK KÖYLERÝNDE ERMENÝLERCE
KATLÝÂM YAPILDIÐINI BÝLDÝRDÝKLERÝ HAKKINDA
Nahçývan Havalisinde Vukû‘ Bulan Ermeni Mezâlimine Dâir
Nahçývan'da Ýl Ocaðý ismindeki Müslüman komitelerinden alýnan 29 Haziran
1335 tarihli mektûbda, Ermenilerin fazla mikyâsda ihzârâtda bulunarak Nahçývan
civârýndaki Müslümanlardan silah cem‘i vesilesiyle katli‘âm icrasýna baþladýklarýndan
bahisle muâvenet istenilmiþdir. 15'inci Kolordu Kumandanlýðý o sýrada Erzincan'dan
Sivas'a hareket eden Amerikalý zâbitile Erzurum'da Ýngiliz mümessili Kaymakam
Rawlinson'a iþ‘âr-ý keyfiyyet etmiþdir.
Nahçývan havalisi Re’îs Vekîli Sarý Bey Nakîzâde tarafýndan Bayezid'den verilen
12 Temmuz 1335 tarihli uzun bir telgrafnâmede: Ermeniler tarafýndan tahrîb edilen
kýrk beþ pâre Ýslâm köyünün merkezi olan Büyükvidi karyesini sekiz topla mücehhez
dört bin kiþilik bir Ermeni kuvveti kuþatmýþ olduðu, beþ kilometre mesâfede kâ’in
þimendüfer hattýndaki zýrhlý vagonlardan müdhiþ bir sûretde mezkûr köyü topa
tutarak ahaliden bir çoðunu itlâf eylediði ve Ermenilerin emel ve maksadlarý ancak
havali-i mezkûrede ahali-i Ýslâmiyyeyi bir kiþi kalýncaya kadar imhâ etmek ve Aras
nehrine dökmek olduðu bildirilmiþdir. Bayezid Mutasarrýflýðý'na gelen 4 Temmuz
[1]335 tarihli telgrafnâme ile Ermeni ta‘arruz ve zulmleri te’eyyüd eylemiþdir.
Ermenilerin imhâ-yý Ýslâm için yapdýklarý bu teþebbüs ve hareket-i zâlimânelerine karþý yerli ahali-i Ýslâmiyye muhâfaza-i nefs için son bir cehd ve gayret ibrâzýyla
19 Temmuz [1]335'de Nahçývan'da þiddetle müdâfa‘aya baþlamýþlardýr. 21 Temmuz
[1]335'de Þahtahtý'nda ve 22 Temmuz [1]339 'da dahi Yenice ve Ýslâm Noraþen köyleri
civârýnda bulunan Ermeni kýta‘âtý üzerine ta‘arruz etmiþlerdir. Vukû‘ bulan pek þedîd
ve hûn-rîzâne müsâdemeye Ordubad, Culfa ve Þerur ahalisi dahi iþtirâk
eylemiþlerdir. Ermenilerden dört yüz kadar telefât ve beþ zâbit ile iki yüz on üç nefer
esîr vâki‘ olmuþdur. Gâlib Ýslâmlar Ermeni esîrleri hakkýnda hüsn-i mu‘âmele göstermiþlerdir. Ýslâmlardan da pek çok telefât ve bir hayli mecrûhîn olmuþdur. Bu kanlý
müsâdeme ve mücâdeleler netîcesinde Nahçývan ve havalisinde mütemekkin Ýslâmlar muhâfaza-i cân ve mâl için Nahçývan ve havalisinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne
iltihâkýný i‘lân eylemiþ ve mezkûr cumhuriyet bayraðýný çekmiþdir.
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Ermeniler bu kadarla da kalmamýþlardýr. 19 Mart [1]336 tarihinden itibâren
tekrâr muvazzaf ve muhtelif sýnýflardan mürekkeb kuvvetler ile Nahçývan havalisinde Ordubad, Ahuracýva ve Büyükvidi mýntýkalarýnda Ýslâm ahali üzerine ta‘arruz
ve ta‘addîye baþlamýþlardýr. Kýrk kiþilik bir Ermeni kýt‘a-i askeriyyesi Kaðýzman'ýn
cenûb-ý garbîsinde ve Aras nehrinin þimâlinde kâ’in Þorlu karyesine gelmiþ, gündüzleri Aras geçidinden gelen ve giden Müslüman yolcularý yakalayarak þehîd etmeðe ve
geceleri muhtelif yollar üzerinde pusular kurup tecâvüzâtda bulunmuþdur. Revan
Azerbaycan sefîrinin vesîkasýný hâmilen Azerbaycan ve sâ’ir mahallere gitmek üzre
Revan civârýndan þimendüferle hareket eden 500 nefer Ýslâm Gümrü civârýnda
vagonlardan indirilerek kâmilen katledilmiþdir.
Geçen 6 Þubat 1337 tarihinde Rus-Ermeni bolþevikleri Gürcüler ile Celâloðlu
semtinde harbe tutuþarak 2 Þubat [1]337'de Varonsofka'yý iþgâl ve kurâ-yý Ýslâmiyyeye
ta‘arruz etmiþlerdir. 8 Þubat [1]335'de Çubuklu'ya mülhak Karaisa karyesinden
Süleyman oðlu Halil'in erzâk ve hubûbâtýný zabt, 12 Þubat [1]335'de Kýzýlkilise
karyesinden Ömer oðlu Kurban, Ali oðlu Mustafa, Ýbrahim oðlu Ýsa ve diðer Ali oðlu
Mustafa nâm eþhâsýn at, elbise ve silahlarýný aldýkdan baþka kendilerini kýlýç ile sûret-i
fecî‘ada katl ve ayn-ý tarihde Ýlmezlü karyesinden Ýbrahim oðlu Mehmed ile Halil
oðlu Mahmud'un atlarýný müsâdere etmiþlerdir. Sâlifü'z-zikr Rus-Ermeni bolþevikleri
24 Þubat [1]337'de Sa‘atli karyesinde Gürcüler ile kavga etdikleri esnâda karye-i
mezbûreden Mustafa oðlu Mahmud, Mahmud oðlu Ýbrahim Halil, Mahmud oðlu Ýsa,
Halil oðlu Veli nâm kimseleri öldürmüþler ve bunlarýn iki kýz ve iki gelinini kaldýrup
götürmek istedikleri zaman kýzlar feryâda baþlamaðla bunlarýn ýrz ve nâmûslarýna
geçmiþler ve sonra da bunlarý katletmiþlerdir. Tarih-i mezkûrda Soðanlý karyesinden
Mustafa oðlu Ýsmail ve Süleyman oðlu Bâlâ kiþinin hânelerindeki eþyâlar ile beraber
gümüþden ma‘mûl bazý zî-kýymet eþyâyý ve yüzden fazla koyunlarýný dahi götürmüþlerdir. 17 Þubat [1]337'de Borcalý'ya mülhak Gürarzý ve Sazvan köylerini basarak
koyun, sýðýr, öküz, araba, at eþyâ-yý beytiyye gibi her ne var ise hepsini aþýrdýkdan
mâ‘adâ pek çok kýzlarýn, gelinlerin ýrz ve nâmûslarýna sûret-i vahþiyânede tasallut ve
tecâvüz etmiþlerdir. 19 Þubat 1337'de dahi Giþeli ileri gelenlerinden Cýrcýroðullarýndan
Kerim oðlu Hacý Bayram'ý oðlu ile beraber tutarak Hacý Bayram'ýn bir kulaðýný
kesmiþler ve yirmi milyon manatýný, 1500 koyun ve birçok devesi ile erzâk ve ev
eþyâsýný kâmilen almýþlardýr. Ve bu baba ve oðlu birlikde Senak (?) Köprüsü tarîkiyle
içeri taraflara götürmüþlerdir. Ýþ yalnýz bu kadarla kalmamýþdýr. Giþeli karyesinde
deve, öküz, araba, koyun, sýðýr gibi emvâli kâmilen aþýrmýþlardýr. Bolþevik Ermenileri
diðer karyelere dahi saldýrarak Baydar köyünden Sultanzâde Meþhedî Aða'nýn 400
re’s koyununu, beþ devesini, öküzleriyle beraber iki arabasýný, 200 pot buðdayýný,
eþyâ-yý beytiyyesini ve karye-i mezkûrede koyun ve sýðýra müte‘allik bir çok mevâþîyi
götürdükleri gibi 20 Þubat [1]337 tarihinde dahi Görenler (?) karyesinden Süleyman
oðlu Mecid'in dokuz devesiyle 300 koyununu ve karyenin birçok koyun ve sýðýrýný ve
ev eþyâlarýný almýþlardýr. Ayný tarihde Moganlar karyesinden Çopur oðlu
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Allahverdi'nin beþ devesiyle 20 ineðini, 500 koyununu, dört çift öküzünü; Kuluzâde
Paþa Aða'nýn altý deve, 250 koyun, arabasýyla beraber beþ çift öküzünü ve birçok
eþhâsýn da koyun ve sýðýr ve ev eþyâlarýný ve kezâlik ayný tarihde Kor nehri kenarýnda vâki‘ Kepenekçi karyesinden Kerim oðlu Ýlyas'ýn katl ve itlâfýyla beraber koyun ve
öküzlerini ve Ýlmezlü karyesinden dahi iki kiþiyi katl; Karayazý Köseli karyesinden
Hacý Ýskender oðlu Ali Bey'in 1250 koyun ve 870 sýðýrýný; Ýmânî oðlu Osman'ýn 1150
koyun ve 254 sýðýrýný; Hacý Bayram oðlu Hazayen'in 800 koyun, 62 sýðýr ve sekiz atýný
zabt ve bir kardaþýný katletmiþler ve birçoðunun da koyun, sýðýr ve emvâlini
yakalamýþlardýr. 23 Þubat [1]337 tarihinde Karatepe karyesinden Hoylu Ali'nin elli beþ
sýðýrýný ve üç arabasýný öküzleriyle beraber aldýklarý gibi eþhâs-ý sâ’ireden dahi altý re’s
at ahz ve birçok evleri yaðma ve gâret; Karayazý karyesinden Jandarma Çopur oðlu
Mustafa'nýn 72 sýðýr ve dört atýný, öküzleriyle birlikde iki arabasýný ve 150 pot buðdayýný ve eþhâs-ý sâ’ireye âid birçok hayvânât ve zehâ’iri; Aðtehle karyesinden Ali
oðlu Asker'in 12 sýðýr, 350 koyun, iki at ve iki öküzüyle arabasýný ve Emîrhan oðlu
Meþhedî Nemâz'ýn 850 koyun, 33 inek, yedi atýyla iki milyon manatýný ve öküzleriyle
beraber üç arabasýný ve Tatar oðlu Mahmud'un 300 koyun, 420 inek, üç at ve öküzleriyle beraber iki arabasýný ve birçok kimselerin de birçok hayvânâtýný ve eþyâsýný
talan eylemiþlerdir. 24 Þubat'da mezkûr Karatehle karyesinden Hacý Hasan oðlu
Meþhedî Kasým'ýn 840 koyun, 72 sýðýrýný ve öküzüyle beraber dört arabasýný, sekiz
atýný ve altun ve gümüþ olmak üzre 500.000 manatýný, Hacý Hasan oðlu Meþhedî
Kâzým'ýn 520 koyun, 32 eþek, dört at ve bir arabasýný alup götürmüþ oldukdan baþka
Himmet oðlu Ali, Emîrhan oðlu Bayram ve diðer birkaç kiþiyi katletmiþlerdir.
16 Þubat tarihinde 600 nefer Ermeni süvârîsi Þulavird, Çýkarak, Saraclu karyesi
üzerine yürüdükleri esnâda, ahali havf u hirâs ile evlerini býrakarak ormanlara ilticâ
eylemiþlerdir. Ermeniler mezkûr köyü talan ve birçok kýz ve kadýnlarýn ýrz ve nâmûslarýna musallat olduklarý gibi buradan dahi Eymir karyesine geçerek bu karyeyi
kâmilen gâret etmiþler ve Hacý Kurban oðlu Meþhedî Hüseyin'in 200 pot buðday ve
32 ineðini ve öküzleriyle beraber iki arabasýný ve iþbu karye ile civar karyelerden
koyun satýn alan Mollaeyüb karyeli Namâz oðlu Mehmed'in 240 koyununu, Bayram
oðlu Yusuf'un 260 koyununu ve Horcu oðlu Kurban'ýn 95 koyununu sürükleyüp
götürmüþlerdir.
17 Þubat'da Koþakilise karyesine Ermeniler sarkarak hayvanat, zehâ’ir ve emvâl
ve eþyâ-yý mevcûdeyi iðtinâm etmiþlerdir. Ermeniler Kepenekçi karyesine dahi sokulmak istemiþler ise de köylüler Ermenileri kabûl etmemiþlerdir. Bunun üzerine çapulcular civarda bulunan Haçinler karyesine giderek Kepenekçi köyünden 200 pot un ile
on iki re’s sýðýr celbeylemiþlerdir. Ermeniler Köseli karyesinden eþhâs-ý muhtelifeden
2800 koyun, 180 sýðýr, 15 at ve 24 Þubat'da iþbu karyede Savukbulaklý Pîrî oðlu
Kahraman'ýn dört devesini yüklü erzâkýyla beraber ve bir milyon manatlýk eþyâsýný ve
150 koyununu, Kýzýlkilise karyeli Ali oðlu Molla Ýlyas'ýn bir atý ile 250 koyununu ve
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Þahadlý karyesinden Hacý Veli oðlu Mehmed'in bir atý ile 350 koyununu ve eþhâs-ý
sâ’irenin beherinden dahi üçer yüze kadar koyun almýþlardýr.
Ermenilerin Þubat 16'dan 28 tarihine kadar Baðýlca kýþlaðýnda boðazlayup
yedikleri ve alup götürdükleri mevâþînin mikdârý hesâba sýðmaz. 16 Þubat'da
Þulavird yolunda Arýnçlý karyesinden Hacý oðlu Cemal nâm kimesneyi soydukdan
mâ‘adâ beþ yerinden de aðýr sûretde yaralamýþlardýr.
Lori , Baþgeçid ve umûm Borcalý köylerinin beherinden 2000 pot zahîre, 150
sýðýr ve 500 koyun verilmesini Ermeniler emâret tarihinde i‘lân etmiþler ve bir tarafdan da gizliden gizli birçok Ýslâmlarý katl ve itlâfa baþlamýþlardýr.
Borcalý mýntýkasýnda kâ’in Ýslâm köyleri halklarý tarafýndan müte‘addid imzâlar
ile alýnan 20/2/[13]37 tarihli iki kýt‘a istimdâdnâmede Savuçbulak, Çuhakend,
Kepenekçi, Bergancak, Karahisarlý, Hamamlý, Ýlmezlü ve Arýnçlý köylerinde ve posta
yollarý üzerinde bulunan sâ’ir köylerde sâkin ahali-i Ýslâmiye'ye Celâl oðlu Vaso ve
Beyler nâmýndaki Ermenilerin kumandalarý altýnda bulunan Ermeni çeteleri ta‘arruz
ve tecâvüz ve mezkûr çeteler Kýzýlordu efrâdýný dahi iðfâl ile Bolþevik maskesi altýnda ahali-i mezbûreden birçoðunu katletmiþ olduklarý anlaþýlmýþdýr.
Ermeniler tarafýndan muhtelif mahall ve karyelerde îkâ‘ edilen muhtelif ve
müta‘addid mezâlim, ta‘addiyât, gârât ve tahrîbâtý mübeyyin ayrýca bir kýt‘a cedvel
tanzîm ve leffen takdîm edilmiþdir.
Sarýkamýþ, 2 Kânûn-ý Evvel [1]337
Müsevvidi
Þehbender Mehmed Ragýb
21 R. 1340 / [22 Aralýk 1921]
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85
ÝRAN MÜSTEÞARININ NAHÇIVAN'DAKÝ RUS FAALÝYETLERÝ HAKKINDA
TÜRK HÜKÜMETÝ'NÝN TAVRINI BÝLMEK ÝSTEDÝÐÝNE DAÝR

Hariciye Vekâleti'ne þifre
Bugün nezd-i âcizâneme gelen Ýran müsteþarý Nahçývan'da Ruslarýn
Türkiye'nin ay ve yýldýzýný her tarafdan kaldýrarak dellâl vasýtasýyla artýk Nahçývan'ýn
tamamen Azerbaycan'a iltihak ettiði ve bu hususda Ruslarla Türkler arasýnda bir ittifak-ý muzýr olduðunu ilan ettiklerini ve Bakü'de de gerek Türk ve gerek Ýran mümessiline sýfat-ý diplomasilerinin hitâma erdiðini teblið ettiklerini söyleyerek bu hususâtda Türkiye Hükümeti'nin nokta-i nazarýný ve tarz-ý hareketini bilmek arzusunda
bulunduklarýný þifâhen rica etmiþdir, efendim.
Abdullah
Kapadým

27.12. [13]39 / [27 Aralýk 1923]
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BAÞBAKANLIK OSMANLI ARÞÝVÝ (BOA)
Sadâret Amedî Kalemi (A. AMD)
A. AMD, 68/3
Divan-ý Hümâyûn Mühimme Defterleri (A. DVNS. MHM. d)
A. DVNS. MHM. d, 1/473

A. DVNS. MHM. d, 1/736

A. DVNS. MHM. d, 1/504

A. DVNS. MHM. d, 1/948

A. DVNS. MHM. d, 1/510

A. DVNS. MHM. d, 25/528

A. DVNS. MHM. d, 1/513

A. DVNS. MHM. d, 25/699

A. DVNS. MHM. d, 1/531

A. DVNS. MHM. d, 67/59

Sadâret Mektûbî Mühimme Kalemi (A. MKT. MHM)
A. MKT. MHM, 86/70

A. MKT. MHM, 97/24

A. MKT. MHM, 91/76

A. MKT. MHM, 224/69

A. MKT. MHM, 92/11
Sadâret Mektûbî Kalemi Nezaretler Bölümü (A. MKT. NZD)
A. MKT. NZD, 195/41

A. MKT. NZD, 199/24

Sadâret Mektûbî Mühimme Kalemi (A. MKT. MHM)
A. MKT. MHM, 502/25

A. MKT. MHM, 640/26

Bâb-ý Âlî Evrak Odasý (BEO)
BEO, 629/47148

BEO, 2744/205772

BEO, 2742/205588
Cevdet Tasnifi, Askerî Bölümü (C. AS)
C. AS, 498/4981
Cevdet Tasnifi, Maliye Bölümü (C. ML)
C. ML, 2264
Bâb-ý Defterî Cizye Muhasebesi (D. CMH. d)
D. CMH. d, 26745
Dahiliye Nezareti, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Asayiþ Bölümü
(DH. EUM. AYÞ)
DH. EUM. AYÞ, 11/15
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NAHÇIVAN

Dahiliye Nezareti, Ýdare-i Umumiye Müdüriyeti (DH. ÝUM)
DH. ÝUM, 20-20/13-27

DH. ÝUM, 20-18/12-3

Sadâret Mektûbî Mühimme Kalemi (A. MKT. MHM)
DH. KMS, 49/2_50

DH. KMS, 53-2/4

DH. KMS, 53-1/24

DH. KMS, 53-2/87

DH. KMS, 53-1/56

DH. KMS, 53-3/15_10 18, 21-24

Dahiliye Nezareti, Mektûbi Kalemi (DH. MKT)
DH. MKT, 1713/94
Dahiliye Nezareti, Þifre Kalemi (DH. ÞFR)
DH. ÞFR, 100/19

DH. ÞFR, 637/107

DH. ÞFR, 636/54
Dahiliye Nezareti, Tesrî-i Muamelât Komisyonu, Müteferrik Kýsým
(DH. TMIK. M)
DH. TMIK. M, 11/47
Evkâf Nezareti, Harameyn Muhasebesi Defterleri (EV. HMH. d)
EV. HMH. d, 2928
Hatt-ý Hümâyûn (HAT)
HAT, 17/739

HAT, 171/7323

HAT, 17/765

HAT, 514/25140

HAT, 160/6677-a

HAT, 734/34805

HAT, 168/7093

HAT, 1091/44298-H

Hariciye Nezareti, Ýstanbul Murahhaslýðý (HR. ÝM)
HR. ÝM, 23/59
Hariciye Nezareti, Londra Sefareti Evraký (HR. SFR. (3))
HR. SFR. (3), 2/50
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NAHÇIVAN

Divan-ý Hümâyûn Mühimme Defterleri (A. DVNS. MHM. d)
HR. SYS, 2602/1_158-161

HR. SYS, 2877/23

HR. SYS, 2602/1_219, 224,
226-230, 232, 236-241

HR. SYS, 2877/24_1, 4-7

HR. SYS, 2769/11

HR. SYS, 2877/57

HR. SYS, 2877/12

HR. SYS, 2877/61

HR. SYS, 2877/14

HR. SYS, 2878/42

HR. SYS, 2877/15

HR. SYS, 2878/76

HR. SYS, 2877/18

HR. SYS, 2878/93

HR. SYS, 2877/40

HR. SYS, 2877/19
Ýradeler Tasnifi, Dahiliye Kýsmý (Ý. DH)
Ý. DH, 347/22901

Ý. DH, 352/23218

Ýradeler Tasnifi, Dosya Usulü Ýradeler Kýsmý (Ý. DUÝT)
Ý. DUÝT, 1/1
Ýbnülemin Tasnifi, Saray Mesâlihi (ÝE. SM)
ÝE. SM, 1234
Ýradeler Tasnifi, Dahiliye Kýsmý (Ý. DH)
ÝE. ÞKRT, 2/103

ÝE. ÞKRT, 5/444

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD)
MAD, 98/54

MAD, 129/19_20

MAD, 98/55

MAD, 6161/184_199

MAD, 129/16_17
Meclis-i Vükelâ Mazbatalarý (MV)
MV, 212/127

MV, 84/85

MV, 212/169
Meclis-i Vâlâ Evraký (MVL)
MVL, 580/16

MVL, 587/16

Tapu Tahrir Defterleri (TT)
TT, 905
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Yýldýz Tasnifi, Sadâret Hususi Maruzatý (Y. A. HUS)
Y. A. HUS, 243/57

Y. A. HUS, 489/18

Y. A. HUS, 279/92

Y. A. HUS, 489/21

Y. A. HUS, 292/9

Y. A. HUS, 491/80

Y. A. HUS, 317/126

Y. A. HUS, 498/102

Y. A. HUS, 332/63

Y. A. HUS, 505/48

Yýldýz Tasnifi, Mütenevvî Maruzat (Y. MTV)
Y. MTV, 144/132

Y. MTV, 199/128

Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Askerî (Y. PRK. ASK)
Y. PRK. ASK, 46/50
Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Baþkitabet (Y. PRK. BÞK)
Y. PRK. BÞK, 46/93

Y. PRK. BÞK, 46/129

Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Elçilik, Þehbenderlik ve Ateþemiliterlik
(Y. PRK. EÞA)
Y. PRK. EÞA, 12/19
Yýldýz Tasnifi, Parekende Evraký, Hariciye (Y. PRK. HR)
Y. PRK. HR, 18/88

Y. PRK. HR, 36/9_6
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A
Abbas Gölü, 426
Abbas Kulu Han, 97
Abbasâbâd kal'asý, 118
Abbasâbâd, 118
Abdullah (Erzurum Valisi Yusuf Paþa'nýn
câsusu), 100
Abdullah Paþa (Van Valisi), 40
Abdürrezzak (Bâbüssaâde Aðasý), 36, 37
Acara, 285
Acem, 103, 234
Acemistan, 234
Açýkbaþ Han (Mengerli Beyi), 106
Açmiyazin, 160, 164, 188, 189
Adam Kuya (Kont, Rusya'nýn Tahran Sefiri),
121
Adana, 66
Adliye Nezâreti, 175, 177
Afganistan, 195, 315
Afrika, 164
Aða Hasan, 115
Aða Muhammed Han, 100, 101
Ahýlkelek, 387
Ahýsha, 387
Ahmed Aða (Gence ve Karabað hanýnýn
adamý), 95
Ahmed Bey (Prizrin Beyi), 15
Ahmed Cemal (Bahriye Nâzýrý), 285, 286
Ahmed Cevad (Sadrýazam), 194
Ahmed Nazif Bey (Viyana Sefareti
Ataþemiliteri), 234
Ahmed Nesimi (Hariciye Nâzýrý), 285, 286
Ahmed Reþid (Erzurum Valisi), 414
Akçakala, 352, 400, 401, 402
Ali (Gence Defterdârý), 34
Ali Efendi (Nahçývan Kadýsý), 83
Ali Fuad (Serkâtib), 283
Ali Han (Makü Haný), 119
Ali Hanof (Vali), 254
Ali Müfid (Nâfia Nâzýrý), 285, 286
Ali Paþa (Baðdad Valisi), 106
Ali Paþa (Haleb Beylerbeyi), 40
Allahuekber Daðý, 340, 401
Allahverdi (Kazuçan Beyi), 17
Almanya, 284
Amerika/lý, 296, 319, 380, 387, 424, 425

NAHÇIVAN

Ammi Han (Avar Hâkimi), 93, 96, 101
Anadolu, 195, 196
— Beylerbeyi, 20
— Muhasebesi, 46, 48, 88
— Ordu yý Hümâyûnu, 128, 133, 134,
135, 143, 149
Ankara, 203, 204
Aralýk nahiyesi, 445
Ararat daðý, 194, 195
Aras Çayý, 118, 194, 195, , 233, 234, 352, 358,
373, 374, 383, 387, 412, 420, 444, 538, 539
Aras Hükûmet i Muvakkatesi, 296
Aras Nahiyesi, 346
Ardahan, 283, 284, 285, 387
Ardanuþ, 285
Artvin, 285, 387
Avrupa, 157
Avusturya, 234
— ve Macaristan, 284
Azerbaycan, 92, 95, 195, 340, 401, 421, 539, 553
— hanlarý, 92, 93, 95, 96, 101

B
Baðdad, 45, 103, 106, 121, 147, 149, 234
Bahr ý Hazar, 401
Bahr ý Muhît, 121
Bakü, 118, 211, 212, 243, 244, 245, 252, 253,
254, 255, 257, 258, 273, 274, 275, 340,
407, 553
— Culfa demiryolu, 401
Bali Bey (Niðbolu Beyi), 15
Baratof (General, Rus Kazak Fýrkasý Kumandaný), 372, 373
Basra körfezi, 195, 196
Batum, 188, 189, 190, 243, 244, 246, 255, 256,
283, 284, 285, 315, 372, 387
Bayburd, 160
Bayezid, 55, 66, 68, 95, 97, 115, 124, 147, 156,
157, 160, 164, 171, 173, 175, 176, 177,
178, 218, 231, 296, 299, 307, 310, 315,
317, 319, 328, 337, 352, 358, 362, 363,
383, 387, 423, 425, 426, 427, 428, 538
Beech (Ýngiliz general), 401
Belucistan, 195, 315
Bender Abbas, 233, 234
Bitlis, 163, 176, 216, 332, 340, 341, 413, 421
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Bogoslavisky (Kars polis müdür muavini),
157
Bolþevik/ler, 373, 337, 362, 380, 539
— Ermeniler, 539
Borçalu, 255
Borçka, 285
Brest Litovsk, 284
Buhara Emiri, 212
Bulgaristan, 284
Burcu (Azerbaycan'da), 275
Burjon Ýstasyonu, 275

C-Ç
Ca'fer Kulu Han, 97, 100
Cafer Bey (Çirmen Beyi), 15
Cebrail nahiyesi, 200, 201, 202, 203, 204
Celâlî muhârebesi, 31
Cemil Bey (Batum þehbenderlik görevlisi),
246
Cevad (Sadrazam), 188
Cevdet (Adliye Nâzýrý ve Þurâ yý Devlet
Reisi), 285, 286
Cývaklu (Azerbaycan'da), 275
Culfa (Azerbaycan'da), 233, 234, 281, 538
Culfa demiryolu, 340
Culfa gümrüðü, 245
Çerkes yalçýsý, 164
Çýldýr vâlisi, 95, 97
Çýldýr, 69, 124, 285
Çürüksu (Batum'da), 285

D
Daðýstan hanlarý, 92, 93
Daðýstan hanlarý, 95, 96
Daðýstan, 92, 93, 95, 96, 118, 142, 255, 256
Dahiliye Nezâreti, 202, 203, 284, 291, 296, 298,
299, 302, 303, 307, 309, 310, 311, 328,
331, 332, 333, 362, 363, 399, 400, 401,
402, 407, 408, 412, 414, 419, 420, 425,
426, 427, 428
Danyal (Kars Þehbenderi), 160, 163
Danyal bin Osman (Erkân ý Harbiye kay
makamý), 157
Defterhâne i Âmire, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61

562

NAHÇIVAN

Derbend Alayý, 159
Derbend kal'asý, 96, 100
Derbend, 100, 104
Derelez nahiyesi (Nahçývan'da), 315
Dersaâdet, 24, 95, 97, 146, 164, 231
Diyarbakýr Beylerbeyi, 18
Diyarbakýr, 52
Doksanüç Harbi, 283
Dördüncü Ordu yý Hümâyûn Kumandanlýðý,
160
Düvel i Ýtilâfiye, 309, 311, 332, 333
Düyûn ý Umûmiye, 176

E
Eçmiyazin, 157, 211
— Katogikosu, 190, 211
— Kilisesi, 211, 212
Elbavet (Ýran'da), 86
Eleþkird, 148, 159, 160, 164, 176, 177, 184, 185
Elizabetpol, 255, 273, 274, 275
Elviye i Selâse, 283, 412, 414, 419, 420, 423
Emin Binbaþý (Niþancý Alay Kumandaný), 372
Emin Paþa (Van muhafýzý), 108
Emniyet i Umumiye Müdüriyeti, 399, 400,
402, 420, 425, 426, 427, 428
Enver (Harbiye Nâzýrý), 285, 286
Enzeli þehri, 104
Erivan, 106, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 281
— Ermeni ser-piskoposu, 245
— kaymakâmý, 245
Erkân ý Harbiye, 196, 233
Erkinis nahiyesi, 387
Ermeni/ler, 103, 108, 110, 156, 157, 159, 160,
163, 164, 165, 166, 173, 175, 176, 177,
178, 184, 185, 188, 189, 190, 196, 211,
212, 216, 218, 219, 212, 223, 225, 231,
238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 252,
253, 254, 255, 257, 268, 269, 270, 273,
274, 275, 281, 291, 292, 296, 298, 299,
303, 309, 310, 311, 315, 317, 318, 319,
325, 328, 331, 332, 333, 337, 340, 341,
345, 350, 351, 352, 358, 359, 362, 363,
372, 373, 374, 380, 383, 384, 385, 386,
387, 399, 400, 401, 402, 407, 408, 412,
413, 414, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 443, 444, 445, 449,
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450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 496, 497, 499, 538, 539, 540, 541
— eþkýyâ çetesi, 223
— hey'et i meb'ûsesi, 257
— Hükûmeti, 444
— ihtilâl komitesi, 254
— Patrikliði, 175
— piskoposu, 246
Ermenistan, 157, 159, 164
Erzincan Mutasarrýflýðý, 374, 413, 421
Erzincan, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 176, 319,
340, 341, 374, 538
Erzurum Beylerbeyi, 14, 17, 21, 31
Erzurum Gümrüðü, 86
Erzurum Jandarma Alay Kumandanlýðý, 428
Erzurum Taburu Kumandanlýðý, 420
Erzurum Vali vekili, 333
Erzurum vâlisi, 95, 97
Erzurum Vilâyeti, 226, 298, 331, 414, 419, 427
Erzurum, 14, 17, 21, 28, 31, 39, 54, 55, 64, 70,
86, 87, 88, 95, 97, 100, 115, 121, 124, 125,
133, 146, 147, 148, 156, 157, 159, 160,
163, 173, 175, 176, 177, 178, 216, 218,
219, 225, 226, 231, 296, 299, 307, 310,
319, 325, 328, 332, 333, 337, 340, 341,
345, 346,?351, 362, 374, 380, 383, 385,
386, 387, 399, 401, 402, 412, 413, 420,
421, 424, 538
Erzurum, 385
Espadaro (Ýspanya Fahrî Konsolosu ve
Mesajeri Maritim Kumpanyasý Acentasý), 247
Eþbethar (Rus sergerdesi), 103, 104
Eyüb Paþa (Kars bölgesinde sergerde), 373
Eyüb Paþa Aþireti, 420

F
Ferhad Bey (Üsküp Sancaðý Beyi), 15
Ferhad Paþa (Vezir), 24, 26
Ferhad Paþa (vezir), 29
Ferid (Sadrazam), 240, 243, 252, 268, 273
Feth Ali Han, 96
Fýrat Nehri, 121

NAHÇIVAN

Fýrat nehri, 202, 203, 204
Fransa, 164
Fransýz/lar, 164, 171

G
Galib Paþa (Erzurum Vâlisi), 115
Gariyos (eþkýya), 275
Gence beylerbeyisi, 34
Gence defterdârý, 34
Gence kal'asý, 29, 100
Gence, 29, 31, 32, 34, 39, 92, 93, 95, 100, 103,
104, 328
Gevra (Azerbaycan'da), 275
Gori asilzâdegâný, 256
Gorsky Mazdorsky Kazak Alayý, 159
Gökçe (Azerbaycan'da), 34
Gökçe beyi, 34
Göle, 285, 340, 387, 401
Gümrü, 159, 185, 341, 387, 401
Gümüþhâne, 350
Gürcistan, 92, 95, 93, 96
Gürcü/ler, 95, 243, 246, 247, 254, 372, 423, 539
— vekiller, 254
Güþtasif (Ýran'da), 86

H
Habeþistan, 164, 165, 171
Hâce Barak Camii (Nahçývan'da), 42, 47, 81
Hakkari, 176
— Mutasarrýfý, 176
Hakký Paþa, 32
Halil Paþa, 407, 408
Halil Rýfat (Dahiliye Nâzýrý), 202
Hanbotay Han, Kumuk Hâkimi, 100
Hankendi, 275
Harbiye Nezâreti, 319, 331, 332, 340, 341, 350,
358, 402, 413, 423, 424, 425
Hariciye Nezâreti, 156, 163, 173, 188, 194, 202,
203, 204, 211, 218, 231, 240, 243, 245,
246, 252, 253, 264, 268, 269, 273, 274,
275, 281, 302, 311, 332, 333, 399, 412,
419, 421, 422, 424
Hariciye Vekâleti (TBMM'nin), 553
Harput, 133
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Hasan Efendi (Revan Kadýsý), 83
Hasan Eli Mirza (Horasan Þehzadesi), 119
Hasan Han (Revan'da), 115, 118
Hasan Haþim (Posta ve Telgraf ve Telefon
Nâzýrý), 285, 286
Hasan Paþa (Revan beylerbeyisi), 31, 32
Hasankale Jandarma Bölüðü Kumandanlýðý,
420
Hâtem Han (Erzurum Valisi Yusuf Paþa'nýn
câsusu), 100
Haydar Bey (Van valisi), 303, 310, 311, 407,
408
Hemedan, 233, 234
Hey'et i Meb'ûse i Ýslâmiyye, 252, 253, 254
Hey'et i Vükelâ, 286
Hýzâne i Âmire, 34
Hýzýr Paþa Camii (Nahçývan'da), 42, 43, 47, 48,
81
Hilmi (Kars Mülkiye Müfettiþi), 292
Hindistan, 195, 234, 315
Hizan, 310
Hocabey, 165
Horasan, 101, 195, 285, 373, 380, 385
Hoy, 100, 118, 194, 195, 218, 231
Hristiyanlar, 254
Hudâdâd Han, Tebriz Haný, 93, 96
Hurþid (Erzurum Vali Vekili), 363
Hüseyin Bey (Týrhala Beyi), 15
Hüseyin Han (Revan Serdârý), 115

I-Ý
Iðdýr, 177, 291, 325, 412, 413, 421, 423, 425, 426,
427, 428, 443
Irak, 195, 196
Isfahan, 234
Ýbrahim Halil Han (Þuþa ve Gence ve
Karabað Haný), 92, 93, 95, 97, 103
Ýbrahim Paþa (Vezir), 60
Ýl Ocaðý (Nahcývan'da Müslümanlarýn kur
duðu komite), 345, 538
Ýngiliz/ler, 195, 196, 299, 302, 303, 309, 310, 311,
315, 318, 319, 325, 331, 332, 341, 372, 373, 374,
380, 401, 402, 420, 423, 538
Ýngiltere, 121, 160, 194, 195, 196
— maslahatgüzârý, 118
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Ýrakli Han (Tiflis Haný), 92, 95, 96, 100
Ýran, 88, 96, 106, 100, 115, 118, 119, 121, 163,
164, 165, 171, 173, 176, 177, 178, 194,
195, 226, 231, 234, 281, 302, 303, 553
— Ermenileri, 164, 171
— Kürdleri, 245
— mukâlemesi, 121
— Sefâreti, 231
— þehzâdesi, 118
Ýshak Paþa, Bâyezid Sancaðý Mutasarrýfý, 97
Ýsmail (Dahiliye Nâzýrý), 285, 286
Ýstanbul, 380
Ýstepan Garinof (Nahçývan'da Ermeni Kilisesi
baþpapazý), 110
Ývrindi Nahiyesi (Karesi'de), 20
Ýzmir, 331, 387
Ýzzet (Dahiliye Nâzýrý), 419

K
Kaban Livasý (Nahçývan'da), 24, 26
Kaçar Mehmed Han, 32
Kafkas aþiretleri, 428
Kafkas Ýslâm ahalisi, 252, 253, 258, 387
Kafkasya, 188, 189, 190, 200, 201, 202, 203, 204,
212, 231, 234, 238, 239, 255, 256, 257,
258, 273, 274, 275, 281, 292, 331, 332,
350, 407, 421, 422, 424, 427
— Genel Valisi, 255
— hidemât ý belediyesi, 256
— Hükûmeti, 159
Kaðýzman, 159, 164, 165, 177, 184, 185, 231,
285, 325, 351, 352, 385, 386, 413, 420,
421, 444, 539
— Ermeni Hükûmeti, 385
Kale Boðazý, 160, 177
Kâmil (Sadrazam), 163
Kanunî Sultan Süleyman, 283
Karabað, 34, 101, 146, 149
— Ermenileri, 163, 164, 171, 173, 175,
176, 178
Karabulak (Iðdýr hududunda), 177
Karagalok (Nahçývan'da), 245
Karakilise, 159, 177, 310, 387
— kaymakamlýðý, 427
Karakurd (Kars tarafýnda), 185
Karapapak Ýslâmlarý, 159
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Karesi Sancaðý, 20
Kars Kal'asý, 160, 164, 165
Kars, 28, 58, 67, 95, 97, 115, 124, 156, 157, 159,
160, 163, 165, 177, 184, 185, 256, 273,
274, 275, 283, 284, 285, 291, 292, 296,
325, 331, 340, 351, 352, 372, 373, 385,
386, 399, 401, 402, 412, 420, 423, 425, 445
— muhâfýzý, 95, 97
— Þehbenderliði, 159, 163, 165, 166,
171, 184
Kassab Paþa (Ermeni paþasý), 445
Kastamonu, 203, 204
Kazak/lar, 93, 159, 163, 164, 165, 171, 234, 247,
275
— ülkesi, 93, 96
Kâzým Karabekir (15. Kolordu Kumandaný),
350, 359, 383, 425
Kelp Ali Han, Nahçývan Hâný, 101
Kemal Bey (Ýâþe Nâzýrý), 285, 286
Kengri sancaðý, 31
Kerim Giray Han, 257
Kerkük, 56, 57
Keþfî (Dahiliye Nezâreti müsteþarý), 399
Kiðý, 34, 351
Kirkor (Tiflisli Ermeni), 103
Kirman, 233, 234
Kobekot (Sansür usülünü tedkikle görevli),
257
Konya, 19, 203, 204
Kor nehri, 540
Köprü, 56
Kuba, 100
Kuban, 200, 201
Kurdzâde Ömer Efendi (Gürcistan'da Ýslâm
muteberânýndan), 246
Kürd/ler, 159, 195, 196, 420, 423
Kütayis, 256, 275

L
Lamsdorf (Kont), 268, 269
Lersisli (Rus Miralayý), 380
Lezgi tâifesi, 100
Livane, 177, 283
Londra Sefâreti, 268, 269
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M
Maçka, 351
Maðancuk Sancaðý (Ýran'da), 86
Makü, 115, 194, 195, 196, 331
— Haný, 302, 303, 310
— Kürtleri, 231
— Serdarý, 310
Malatya, 226
Maliye Nezâreti, 127, 134, 135, 142, 149
Maradit (Batum'da), 285
Marur nâhiyesi (Nahçývan'da), 245
Meclis i Umumi, 284, 286
Meclis i Vâlâ, 142, 144, 149
Meclis i Vükelâ, 203, 204, 331, 333
Mehmed Bey (Selanik Beyi), 15
Mehmed Emin Paþa (Van Beylerbeyi), 110
Mehmed Hamdi (Erzurum Valisi), 125
Mehmed Paþa (Adana Beylerbeyi), 40
Mehmed Paþa (Anadolu Valisi), 40
Mehmed Ragýb (Sarýkamýþ Þehbenderi), 541
Mehmed Raif (Erzurum Vali Vekili), 346
Mehmed Rüþdî (Serasker), 128
Mehmed Said (Hâriciye Nâzýrý), 195
Mehmed Sâlih Bey, Kapucýbaþý, 92, 95
Mensili taburu (Tiflis'te), 273, 274
Menþevik, 372
Milli Aþireti, 296
Mingreli asilzâdegâný, 256
Mirzâ Muhammed Efendi (Gence ve Karabað
hanýnýn elçisi), 92, 95, 96
Mirza Sâdýk, 97
Miþçinkof (General), 160
Molla Abdullah Efendi (Revan Kadýsý), 48
Moskova, 156
Moskovlu, 100, 101, 103, 104, 106, 115, 118
Mugan Sahrâsý, 100
Muhâcirîn Ýdâresi, 202
Muhammed Efendi (Mirza), 96
Muhammed Han (Revan Haný), 97, 104
Muhammere, 121
Murad Ali (Van Valisi), 106
Murad Han (Osmanlý padiþahý), 47, 48
Musa Kâzým (Þeyhülislam), 285
Mustafa Han (Þamahý Hâkimi), 103
Mustafa Hayri (Þeyhülislâm), 332
Mustafa Paþa (Erzurum Valisi), 39, 88
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Mustafa Paþa (Revan Muhafýzý), 64
Mustafa Þeref Bey (Ticaret ve Ziraat Nâzýrý),
285, 286
Musul, 202, 203, 204
Muþ, 148, 160, 164, 171, 173, 175, 176, 178
Münir (Dahiliye Nâzýrý), 175, 178
Münir (Erzurum Valisi), 296, 299
Müslim Bey (Ohri Beyi), 15
Müslümân vekîlleri, 254
Müslüman/lar, 243, 244, 245, 247, 254, 258,
268, 269, 270, 273, 274, 275

N
Nahçývan, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 28, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 45, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
81, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 96, 97, 101, 104,
106, 108, 110, 113, 118, 119, 121, 124,
127, 128, 129, 133, 134, 135, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 156, 159, 163,
164, 171, 173, 175, 176, 178, 184, 185,
188, 189, 190, 200, 201, 202, 203, 204,
211, 212, 216, 218, 219, 223, 225, 231,
238, 239, 243, 244, 245, 252, 253, 254,
257, 264, 265, 268, 269, 276, 281, 285,
291, 296, 299, 302, 303, 307, 309, 310,
315, 317, 318, 319, 325, 328, 331, 337,
341, 345, 352, 358, 359, 362, 372, 373,
374, 380, 383, 384, 387, 401, 407, 408,
421, 425, 444, 449, 456, 538, 539, 553
— Beylerbeyi, 36
— kal'asý, 118
— Komitesi, 171
— Millî Teþkilatý, 337
Narman, 177
Nâzým (Maarif Nâzýrý), 285, 286
Necîb Efendi (Erzururm valisinin adamý), 115
Novoye Obozrenye (Rus gazetesi), 211
Nuha (Kafkasya'da), 104

O-Ö
Odesa, 164, 171
Ohannes Artin (Ermeni Mektebi Muallimi),
176
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Oltu, 177, 285, 352, 402, 444
On Beþinci Kolordu Kumandanlýðý, 386, 399,
400, 412, 414, 420
Onbeþinci Kolordu Kumandanlýðý, 538
Ordubâd, 31, 39, 538, 539
Ordu yý Hümayûn Hazînesi, 145
Ormanyan (Eçmiyazin Piskoposu), 157
Orut sancaðý (Azerbaycan'da), 34, 86
Osman Nuri (12. Fýrka Kumandaný), 380
Osman Nuri (Kaymakam, 12. Fýrka
Kumandaný), 373
Osman Paþa (Kars Muhâfýzý), 115
Osmanlý tebe'asý, 268, 269
Ospori Meyur (Gence kal'asýný muhâsara ile
görevli), 100
Ovannes (Ermeni elçi), 103

P
Pasinler, 160, 164, 177, 345, 386
— Kaymakamlýðý, 346
Paskovic (Rusya Cenerali), 115
Paþa Yiðit Bey (Vize Beyi), 15
Petersburg, 103, 159, 160, 163, 164, 165, 171,
189, 190, 211, 212, 243, 244, 268, 269
— Sefâreti, 189, 243, 244, 268, 269
Picot (Ýngiltere'nin Tahran ateþemiliteri), 194,
195
Piyatigorsk (Rusya'da), 212
Posof, 285
Poti Þehbender Vekaleti, 211, 212

R
Rauf (Erzurum Valisi), 219
Rawlinson (Kaymakam, Erzurum'daki Ýngiliz
mümessili), 538
Raykor Gazetesi (Avusturya'da), 234
Receb Paþa (Vezir, Revan Kalesi Muhafýzý, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Recebilyasdörtköy Sancaðý (Nahçývan'da),
296
Reþt, 104
Revan, 24, 26, 31, 32, 34, 39, 45, 48, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 85, 86,
87, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 104, 106,
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115, 118, 121, 124, 127, 142, 145, 146,
147, 148, 149, 156, 157, 159, 160, 223,
254, 257, 258, 362, 372, 407, 412, 420, 539
— ahâlîsi, 118
— beylerbeyi, 34
— haný, 97
— kal'asý, 101, 115, 118
— vâli i umûmîsi, 254
Rýza (Adliye ve Mezâhib Nâzýrý), 178
Rýza (Serasker), 233
Roha, 65
Rum/lar, 96, 350, 351, 414, 423
Rumeli, 60, 61
Rus/lar, 115, 118, 164, 196, 234, 284, 351, 372,
380, 425, 553
— devleti, 196
— erkân ý harbiyesi, 195
— gazeteleri, 212
Rusya, 92, 95, 106, 108, 115, 119, 121, 124, 157,
159, 160, 173, 176, 177, 185, 194, 195,
196, 200, 201, 202, 203, 204, 211, 216,
218, 219, 223, 225, 226, 231, 233, 234,
254, 256, 264, 265, 281
— askeri, 118
— Ermenileri, 157
— Ýmparatoru, 103
— kralý, 96, 97
— politikasý, 196
— Sefareti, 163, 165
Rüstem (Pertek Sancaðý Beyi), 18
Rüstem Bey (Ýskenderiye Beyi), 15

S-Þ
Sadeddin (Ferik, yaver), 223
Said (Sadrazam), 165, 184, 189, 201, 211
Said Halim (Hariciye Nâzýrý), 184, 189, 201
Samur (Azerbaycan'da), 100
Sarýkamýþ, 185, 281, 285, 331, 340, 351, 352,
372, 373, 399, 400, 401, 402, 412, 413,
420, 421, 443, 444, 541
Sefa (Hariciye Nâzýrý Vekili), 309
Selim Paþa (Hassa Ordu yý Hümâyûnu
Müþîri), 127, 142
Selmas Þehbenderliði, 218
Serdarâbâd, 115, 118
— Kal'asý, 115
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Seyid Mehmed Paþa (Vezir), 37
Seyyid Haþim Zaviyesi (Nahçývan'da), 81
Simon muharebesi, 28
Simonof (Un Tüccarý), 247
Sinan Bey (Silistre Beyi), 15
Sisyan Sancaðý (Ýran'da), 86
Sivas, 133, 134, 135, 145, 216, 319, 387, 538
Soðanlý Daðý (Kars civarýnda), 124, 420
Sultan Murad Camii (Nahçývan'da), 42, 43, 81
Süleyman Bey (Yanya Beyi), 15
Süleyman Han (Nuha Hâkimi), 103
Süleyman Serdâr (Aða Muhammed Hân'ýn
birâderzâdesi), 100
Þahtahtý, 231, 408, 538
— Gümrüðü, 245
— Köprüsü, 407
Þakir Paþa (Müfettiþ), 225, 226, 227
Þamahý, 100, 103, 104
Þanþa (Azerbaycan'da), 275
Þaror, 254
Þat Nehri, 121
Þattu'l Arab, 121
Þavþat, 285
Þehril Nâhiyesi (Nahçývan'da), 299
Þemseddinlü ülkesi, 96
Þeremtiyef (Kafkasya Vali-i Umumisi ve
Serdarý), 185
Þerur, 83, 421, 538
Þeyh Ali Han (Derbend Hâný), 100
Þeyh Efendi (Þii Ulemâ Reisi), 245
Þiremetiyef (General, Kafkasya Umumi
Valisi), 159
Þirin Bey, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 142, 143,
144, 146, 148, 149
Þirvan, 39
Þuragel, 285
Þûrâ-yý Devlet, 257
Þuþa, 92, 93, 95, 97, 101, 103, 104, 200, 201, 202,
203, 204, 340, 401
— haný, 101
Tahran, 100, 118, 121, 163, 165, 194, 195, 233,
234

T
Tahsin (Serkâtip), 228
Taþnak Cemiyeti, 412, 420
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Tavus Gölü, 421
Tebriz, 40, 93, 96, 104, 118, 194, 195, 200, 201,
202, 231, 233, 234, 238, 239, 302, 303,
341, 401
— baþþehbenderi, 195
— Baþþehbenderliði, 195, 201, 202, 238,
239, 240
Tevfik (Hariciye Nâzýrý), 239, 244, 253, 269, 274
Tiflis, 28, 97, 100, 103, 104, 106, 115, 156, 157,
164, 171, 188, 189, 190, 211, 212, 243,
244, 245, 246, 252, 253, 254, 255, 256,
268, 269, 273, 274, 275, 380, 387
— baþþehbenderi, 268, 269
— Baþþehbenderliði, 171, 173, 176, 178,
245, 246, 252, 253, 265, 273, 274, 275, 281
— Ermenileri, 246
— haný, 97
— iðtiþâþâtý, 274
— Müslümânlarý, 246
Tifliski Listok gazetesi, 254
Timur Han (Makü Hükümdarý), 231
Tombul karyesi, 245
Tomiçi (General, Kars Valisi), 159
Trabzon, 14, 21, 39, 157, 173, 218, 219, 332, 340,
341, 350, 351, 374, 413, 421
Turhan Bey (Ýlbasan Beyi), 15
Türk/ler, 315, 317, 328, 380, 553
— Hükümeti, 315
— Ordusu, 317
Türkistan Gazetesi, 234
Türkiye, 372, 374, 380, 553
— Ermenileri, 380
— Hükümeti, 553
Türkmân tâifesi, 101

U-Ü
Ulak Bey (Köstendil Beyi), 15
Uluhaný (Nahçývan'da), 268, 269
Üçkilise (Açmiyazin), 164, 176, 177
Üçüncü Ordu Müfettiþliði, 402
Üsküb Sancaðý, 15

V
Vahidüddin (Osmanlý padiþahý), 284, 285
Van, 40, 106, 108, 109, 110, 127, 133, 134, 135,
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142, 144, 145, 146, 147, 148, 156, 160,
163, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 202,
203, 204, 216, 218, 219, 223, 225, 302,
303, 309, 310, 331, 332, 340, 341, 374,
387, 407, 408, 413, 421
— Gölü, 310
— Valisi, 311
Vered (Azerbaycan'da), 275
Viladi Kavkaz, 275
— topcu askeri, 273, 274
Vilâyât ý Sitte, 227
Vilson (Ýngiliz kaymakamý), 318
Viyana Sefâreti, 234
— Ateþemiliterliði, 233
Voronçof Daþkof (Kont, Kafkasya Genel
Valisi), 252, 253, 255, 258

Y
Yavuz Sultan Selim, 283
Yedibasad (Nahçývan'da), 296
Yezdâbâd, 39
Yezîdîler, 426
Yomra nâhiyesi, 351
Yukarý Acara, 256
Yunanlýlar, 422
Yusuf Paþa (Erzurum valisi), 100
Yusufeli Kaymakamlýðý, 387

Z
Zaruþad, 285
Zâruzenbil sancaðý, 34
Zehavi Sancaðý (Ýran tarafýnda), 121
Zengân (Ýran'da), 100
Zengizor (Nahçývan'da), 86, 200, 201, 202, 203,
204, 341
Zeytun, 156
Ziþtov Meclisi (Kafkasya'da), 256
Ziya Paþa (Hakkari Valisi), 133
Zopof (Rus general), 100

