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Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Asayiş Sorunu Şebinkarahisar Ermeni 
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Rebellion 
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(ORCİD:0000-0001-7317-195X) 

Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyonkarahisar 

Öz: Ermeniler Birinci Dünya Savaşı’nı bağımsızlık mücadelesi açısından bir fırsat olarak 

görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nin yenilgisinin gerçekleşmesine katkıda bulunabilirlerse savaş 

sonunda mükafatlandırılacaklarını düşünmüşlerdir. Şebinkarahisar Ermeni Ayaklanması da bu 

sebeple ortaya çıkmıştır. 

İsyan 15 Haziran 1915 günü başlamıştır. İsyanın sebebi askerlik çağına gelmiş olan kaçak 

Ermeni gençlerin askerlik şubesine nakillerinin engellenmesidir. Ayaklanmanın liderliğini ünlü 

Ermeni komitacı Murat yapmıştır. İsyan büyüyünce Müslüman halk eşyalarını alıp bahçelere ve 

bağlara sığınmıştır. Ermeniler ise kalede toplanmaya başlamışladır. Diğer taraftan Suşehri Mutasarrıfı 

Ahmet Hilmi Bey ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmiştir. Bilahare bu görev Mahmut Kamil 

Paşa tarafından Neşet Paşa’ya verilmiştir. Neşet Paşa bölgedeki tüm kuvvetler üzerinde tam yetki 

sahibi yapılmıştır. 

Öte yandan Sivas Valisi Muammer Bey Şebinkarahisar’a gelmiş, 19 Haziran günü Ermenilere 

bir heyet göndererek isyanı sona erdirmeleri teklifinde bulunmuştur. Bu teşebbüsten sonuç 

alınamayınca Neşet Paşa da genel taarruza geçmeden önce asilere teslim çağrısı yapmıştır. Bu 

girişimden de sonuç alınamayınca 25 Haziran 1915 günü kale toplarla dövülmeye başlanılmıştır. 

Ermeniler 2-3 Temmuz gecesi bir huruç denemesinde bulunmuşlardır. Bu denemede asilerin bir kısmı 

Limes (Kıllıbaba) Ormanı’na ve dağlık araziye sığınmayı başarmışlardır. Bununla birlikte kale 3 

Temmuz günü Türk kuvvetlerinin eline geçmiştir. Kaledeki Ermeni halkın teslim alınmasıyla beraber 

isyan sona ermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Şebinkarahisar, İsyan, Ermeni, Rusya, Osmanlı Devleti  

Abstract: Armenians considered the First World War as an opportunity in terms of a struggle 

for independence.  They thought that they were given a reward at the end of the war in the event that 

they contributed to the realization of the Ottoman Empire’s defeat. Şebinkarahisar Armenian 

Rebellion occurred also due to this reason.  

The rebellion started on June 15, 1915. The reason of the rebellion was that Armenian young 

men in military ages were prevented from transferring to the recruiting office. The leader of the 

rebellion was Murat who was a well-known member of the Armenian committee. When the rebellion 

expanded, Muslim people took their belongings and escaped to  in gardens and orchards. Armenians 

began to come together in the castle. Ahmet Hilmi Bey who was the district governor of Suşehri was 

charged with suppressing the rebellion. After that, this duty was given to Neşet Pasha by Mahmut 

Kamil Pasha. Neşet Pasha was given the full authority on the all forces around the area.   

Muammer Bey who was the governor of Sivas came to Şebinkarahisar and put forward the 

proposal of ending the rebellion by sending a committee to Armenians on June 19. Due to obtaining 

                                                           
* Bu çalışma 24-25 Mayıs 1996 tarihinde gerçekleşen Giresun Tarihi Sempozyumu'nda sunulmuş olan bildirinin 

genişletilmiş şeklidir. 
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no result after this attempt, Neşet Pasha appealed to rebels to capitulate before taking the great 

offense. On account of getting no result from this again, it was started to shoot to the castle on June 

25, 1915. Armenians attempted to sally in the nights of 2-3 July. In this attempt, a group of rebels 

were able to shelter in Limes ( Kıllıbaba ) Forest and mountainous terrain. Turkish forces took the 

possession of the castle on July 3. The rebellion ended with receiving the Armenian people in the 

castle.  

Keywords: Şebinkarahisar, Rebellion, Armenian, Russia, Ottoman Empire 

 

Giriş 

Ermeniler Malazgirt zaferinden sonra Türklerin egemenliğine girdiler. Bizanslıların 

aksine Türkler, Ermenilerin inançlarına karışmadıkları için Türk yönetiminde mutlu ve 

müreffeh bir hayat yaşadılar
1
. Fatih Sultan Mehmet Bursa’da bulunan Ermeni Metropoliti 

Ovakim’i İstanbul’a getirerek burada Ermeni Patrikhanesi’ni kurdurdu. Osmanlı Devleti esnaf 

ve zanaatkarlık alanlarında ve ticarette etkili olan Ermenilerin şehirlere yerleşmesini teşvik 

etti. Böylece İstanbul’daki ve Batı Anadolu’daki Ermeni nüfusu eskisine nazaran çok arttı. 

Türk yönetiminin gösterdiği bu iyi niyetli yaklaşımlar Türkler ve Ermeniler arasındaki 

yakınlaşmayı artırdı. Bu sebeple Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik akımının etkisiyle 

diğer azınlıklar ayaklanmaya başladıkları halde Ermenilerin devlete olan sadakatleri uzun süre 

devam etti. Bu yüzden onlara “millet-i sadıka” denildi.  

Ancak, Rusya’nın ve batı dünyasının yoğun ve uzun süreçli propagandaları zamanla 

Ermenileri de sadık millet olma özelliğinden uzaklaştırdı. Ermeniler, özellikle 1878 tarihli 

Berlin Anlaşması’ndan sonra dış devletlerin müdahaleleri ile bağımsız bir devlet 

kurabileceklerine inanmaya başladılar. Ermeni terör örgütlerinden Hınçak’ın 1886’da 

Cenevre’de, Taşnaksutyun Cemiyeti’nin de 1890’da Tiflis’te kurulmuş olması, onlara verilen 

dış desteklerin yönünü de göstermekte idi. Avrupa ve Rusya merkezli tahriklere maruz 

kaldıkları açıktı. 

1882 yılından itibaren küçük çaplı olarak başlayan Ermeni olayları 1890’dan sonra 

giderek büyüme eğilimi gösterdi. Olaylar İkinci Meşrutiyetin ilanı ile beraber hız keser gibi 

olduysa da Birinci Dünya Savaşı sırasında yeniden alevlendi. Bu dönemde savaş ortamından 

da istifade ile Anadolu’da çok sayıda Ermeni ayaklanması patlak verdi. 1915 yılı ilkbaharında 

topyekun harekete geçen Ermeni komiteleri, Van, Erzurum ve Sivas bölgelerinde ayaklanmaya 

başladılar. Bu ayaklanmalardan birisi de Şebinkarahisar Ermeni Ayaklanması idi. 

1.Ayaklanmanın Sebepleri 

Şebinkarahisar Ermeni ayaklanmasının çok sayıda sebebi vardır. Bunlardan ilki 

Ermenilerin Ermenistan Devleti kurmak isteğidir. Bu anlamda Ermeniler Birinci Dünya 

Savaşı’nı kendileri için bir fırsat olarak telakki ettiler. Bu savaşta Osmanlı Devleti’nin mutlaka 

yenileceğini düşünüyorlardı. Ancak tek başına Osmanlı’nın yenilmesi bir anlam ifade 

etmiyordu. Onlar bu yenilginin gerçekleşmesine katkıda bulunabilirlerse savaş sonunda 

mükafatlarını alabilirlerdi. Bu mükafat Bağımsız Ermenistan Devleti’nin kurulması olacaktı. 

Genelkurmay Başkanlığı Arşivi’nde yer alan bir belgede Ermeni komitelerinin Türkiye’nin 

sonunun yaklaştığını her tarafta ilan etmeye başladıkları, İstanbul’daki büyük kongrenin 

sonucunu bildirmek ve gereken hazırlıkları yapmak üzere Meclis-i Mebusan üyesi Papazyan 

ile Viremyan’ın Erzurum’a gittikleri, Erzurum’da Kafkasya’dan gelen Taşnak delegelerinin de 

katıldığı büyük bir toplantı yapıldığı bilgilerine yer verilmiştir. Ayrıca, bu belgede Ruslar’ın 

                                                           
1 Bu konudaki örnekler için bkz. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi II, 12. Baskı , Boğaziçi 

Yayınları, İstanbul 1999, s. 133-151.   



 
 
 
    

                                                                                                                                                                                             Sadık SARISAMAN 

 
Journal of History Studies 

 
223 

 

Volume 10 
Issue 7 

Octaber  
2018 

 
 
 

 
 

Türkiye’den zapt edecekleri araziyi Ermeniler’e vererek bağımsızlığını temin edecekleri, Rus- 

Ermeni anlaşmasının Erzurum'daki Ermeni Kongresi’nde görüşüldüğü ve onaylandığı bilgisi 

de yer almıştır
2
. Görüldüğü üzere Birinci Dünya Savaşı dönemindeki bütün Ermeni 

isyanlarının amacı asıl hedef olan Ermeni bağımsızlığına hizmet etmektir. Bu sebep 

Şebinkarahisar Ermeni Ayaklanması için de geçerlidir.  

İsyanın bir diğer sebebi Rus desteğidir. Bu dönemde Rusya, ayaklanmaları silah ve 

cephane yönünden destekledi. Aynı zamanda çetelerin sevk ve organizasyonunda da aktif  rol 

oynadı. Kafkasya’da Türkiye’den Rusya’ya kaçan Ermeni gençlerinin de dahil olduğu  Ermeni 

gönüllü alayları oluşturdu. Silahlandırdığı Ermeni çetelerini gizlice Türkiye’ye sevk etti. 

Bunların görevi Ermenileri ayaklandırmak ve Osmanlı ordusunu arkadan vurmaktı. Bu türden 

faaliyetler her tarafta Ermeni olaylarının alevlenmesine neden olmuştur
3
. Şebinkarahisar 

ayaklanmasında da Rus parasının ve silahlarının etkili olduğu açıktır.  

Şebinkarahisar’daki Ermeni ayaklanmasının sebeplerini irdelerken bu kazadaki 

gayrimüslim nüfusa da dikkati çekmek gerekmektedir. 1881-1893 yılları arasında 

Şebinkarahisar kazası dahilinde 35.051 kişi yaşıyordu. Bunlardan 19.421’i Müslüman, 8.512’si 

Rum ve 7.118’i Ermenilerden oluşmaktaydı. Toplam Hıristiyan nüfus 15.630’du. Buna göre 

Müslüman nüfusun oranı %55,31’dir. Hıristiyan nüfusun oranı %44,59’du. Ermeni nüfusun 

toplam nüfusa oranı ise %20,30 idi. Diğer bir ifade ile Şebinkarahisar kazası bölgesindeki her 

beş kişiden birisi Ermeni idi. 1906-1907 nüfus sayımına göre ise Şebinkarahisar sancağı 

genelinde 128.437 Müslüman, 20.364 Rum ve 20.419 Ermeni yaşamaktaydı. Hıristiyan 

nüfusun toplam sayısı 40.783 idi. Genel nüfusun %24,1’i Hıristiyanlardan, %75,9’u 

Müslümanlardan oluşuyordu. Ermeni nüfusun oranı ise sadece %12 idi. 1914 nüfus sayımına 

göre ise Şebinkarahisar merkez kazasının nüfusu 51.586 idi. Bu nüfusun 26.379’u Müslüman, 

16.383’i Rum, 8.477’si ise Ermeni idi. Ermeni ve Rumların toplam nüfusu 24.860 idi. 

Görüldüğü üzere Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Şebinkarahisar kazasında 

nüfusun %48.19’unu Hıristiyanlar, %51,81’ini ise Müslümanlar oluşturuyordu. Sadece 

Ermenilerin toplam nüfusa oranı ise %16.43 idi
4
. 1915’de tehcir öncesinde Şebinkarahisar’da 

kütüğe kayıtlı Ermeni sayısı ise 8323 idi
5
.  

Ermenilerin her hangi bir ayaklanmalarında Rumların da desteğini alabilecekleri 

ihtimalini göz önünde bulundurdukları açıktır. Görüldüğü üzere ayaklanmanın sebeplerinden 

birisi de Şebinkarahisar’daki göz ardı edilemeyecek olan Ermeni ve diğer Hıristiyan 

nüfusudur.  

Bununla birlikte Ermeni tehciri uygulamasını da Şebinkarahisar isyanının sebepleri 

arasında saymak mümkündür. Zira, Osmanlı Hükümeti 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni 

komite merkezlerinin kapatılması ve komitacıların dağıtılması kararını almıştı. 27 Mayıs 1915 

tarihli geçici kanunla da Bakanlar Kurulu tehcir uygulamasına izin vermişti. Bu kanuna göre 

ordu, kolordu ve fırka kumandanları hükümet emirlerine, memleket savunmasına ve asayişin 

sağlanmasına karşı çıkan ve silahla mukavemet edenlerin bu hareketlerini bastırmaya hem 

izinli hem de mecbur tutulmuşlardır. Yine söz konusu askeri yetkililer askerliğin gereği olarak 

                                                           
2 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C.I, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005, s.97. 
3 Muammer Demirel, “1915 Şebinkarahisar Ermeni isyanı”, Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu ( 30 

Haziran-1 Temmuz 2000), Bildiriler, Şebinkarahisar Belediyesi Yayını, ( Ed. Ali Çelik), İstanbul-2000, s. 84; Yusuf 

Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler ( 1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s.35-36; 

Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Beşinci Baskı, Rüstem Yayınları, İstanbul 2001,s.256-259,262-264. 
4 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu ( 1830-1914 ) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 2003, s. 176, 202,216. 
5 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri I, s.155. 
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veya casusluk ve ihanetlerini hissettikleri köyler ve kasabalar ahalisini tek tek veya topluca 

diğer yerlere sevk ve iskan edebileceklerdir
6
. Bu yasa tehcire tabi tutulacakları endişesine 

kapılan bir kısım Ermenilerin de ayaklananlara katılmalarına yol açmıştır.  

Ayaklanma sebepleri incelenirken coğrafi sebepler de gözden uzak tutulmamalıdır. Zira, 

Şebinkarahisar’ın ayaklanma bölgesi olarak seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu 

bölgenin dağlık bir coğrafyaya sahip olmasıdır. Bu durum savunma yapmayı kolaylaştırmakta 

ve ayaklananların uzun süre direnebilmelerine imkan vermektedir. 

Şebinkarahisar’ın o tarihlerde Doğu Anadolu’ya uzanan ulaşım yolları üzerinde 

bulunması da bu şehrin stratejik önemini artırmıştır. Bu dönemde Türk kuvvetleri silah ve 

mühimmatı karargahı Erzurum olan Doğu Cephesi’ne üç yoldan ulaştırabiliyordu. Bunlardan 

en önemlisi Şebinkarahisar yolu idi. Karadeniz’in Giresun ve Ordu limanlarına deniz yolu ile 

getirilen silah ve mühimmat kara yolu ile Şebinkarahisar’a ve oradan vadi yolu ile Erzurum’a 

ulaştırılıyordu. İkinci yol Trabzon limanı ve Gümüşhane-Bayburt kara yolu idi. Üçüncüsü ise 

Sivas-Erzurum yolu idi. Bu üç yoldan en ekonomik ve güvenli olanı Şebinkarahisar yolu idi
7
. 

Bu yüzden Ermeni komiteleri Şebinkarahisar’a özel bir önem atfettiler. Zira, Doğu 

Cephesi’nin bu ana ikmal yolunu ele geçirebilirlerse Doğu Anadolu’daki Türk birliklerinin 

ikmal ve geri hizmetlerini aksatacaklarını, bu sayede Rus ordusunun ileri harekatını 

kolaylaştıracaklarını hesaplamışlardı. Bu durum III. Ordu Kumandanlığı’nın 19 Haziran 1915 

tarihli bir şifre telgrafında da belirtilmiştir. Ordu Kumandanı Mahmut Kamil Paşa 

Şebinkarahisar’ın Doğu Anadolu’da mücadele eden askeri birliklerin yiyecek ve lojistik 

desteğinin sağlandığı menzil hatları üzerinde bulunduğuna işaret etmiş, Ermenilerin hedefinin 

bu bağı koparmak olduğuna dikkati çekmiştir
8
. Nitekim III. Ordu Kumandanlığının elde ettiği 

istihbarata göre Van, Bitlis, Erzurum ve Şebinkarahisar Doğu Anadolu’daki birinci derece 

ihtilal merkezleri arasında telakki edilmişti
9
.  

2.İsyan Hazırlıkları 

Şebinkarahisar isyanı bir anda ve kendiliğinden gelişmiş bir olay değildir. İsyan 

hazırlıkları uzun bir zaman sürecine yayılmıştır. İsyan hazırlıkları içerisinde zikredeceğimiz ilk 

faaliyet silahlanmadır. 

                                                           
6 27 Mayıs 1915 tarihli kanun-ı muvakkat aynen aşağıdaki şekildedir: 

Madde 1:Vakt-i seferde ordu ve kolordu ve fırka kumandanları ve bunların vekilleri ve müstakil mevki 

kumandanları ahali tarafından her hangi bir suretle evamir-i hükümete ve müdafaa-i memlekete ve muhafaza-i 

asayişe müte’allik icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silahla tecavüz ve mukavemet görürlerse der-akab kuva-yı 

askeriye ile en şiddetli surette te’dibat yapmağa ve tecavüz ve mukavemeti esasından imha etmeğe mezun ve 

mecburdurlar. 

Madde 2:Ordu ve müstakil kolordu ve fırka kumandanları icabat-ı askeriyeye mebni veya casusluk ve 

hıyanetlerini hissettikleri kurra ve kasabat ahalisini münferiden veya müctemi’an diğer mahallere sevk ve iskan 

ettirebilirler. 

Madde 3:İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir. 

Madde 4: İşbu kanunun mer’iyet-i ahkamına Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı memurdur. 

Meclis-i Umuminin ictimaında kanuniyeti teklif olunmak üzere işbu layiha-i kanuniyenin muvakkaten mevki’i 

mer’iyete vaz’ını ve kavanin-i devlete ilavesini irade eyledim. 

13 Recep 1333/ 14 Mayıs 1331 (27 Mayıs 1915) 

Mehmed Reşad                       Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver 

Sadrazam Mehmed Sa’id. Takvim-i Vekayi, 7. sene, No: 2189,  18 Receb 1333/ 19 Mayıs 1331/ 1 Haziran 1915, 

s.1. 
7 M. Demirel, “agb”, s.82-83. 
8 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri I, s.187. 
9 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri I, s.101. 
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İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Ermeni komitelerce çoğu yerde olduğu gibi 

Şebinkarahisar Sancağında da silah depolanmasına başlanmıştır
10

. Komite mensupları Ermeni 

köylülere çift hayvanlarını satarak paralarını silaha yatırmalarını öğütlemişlerdir. Bu bölgede 

silahlanma için çaba harcayanların başında Pinganlı Piza Mıgırdıç, Gökdinli Murat, Suşehrili 

Dakyesyan Adam, Karahisarlı Karagözyan Hımayak bulunmuştur
11

.  

Komite Ermenilerin gelir durumlarını dikkate alarak üç farklı fiyat sistemiyle köylülere 

silah satmıştır. Gra ve martin gibi silahlardan her biri maddi durumu iyi olanlara 10 altın lira, 

orta derecede olanlara 5 lira, fakirlere de ayda beş kuruş taksitle verilmiştir. Diğer bir deyişle 

komite varlıklı kimselerden aldığı fazla ücretle fakirlere sattığı silahların bedelini 

karşılamıştır
12

.  

Suşehri ve Şebinkarahisar mıntıkası silah müfettişliğine Pinganlı (Divriği) Piza Mıgırdıç 

tayin edilmiştir. Piza Mıgırdıç, deri ticareti bahanesiyle köyleri dolaşmış, önceden dağıtılan 

silahları teftiş ve kontrol etmiş, halka atış talimleri yaptırmıştır
13

. Ermeni din adamları da 

silahlanmada etkili rol oynamışlardır. Papaz Siponil silah satışı yapanların içerisindedir. 

Ezbider Nahiyesi Papazı Gerih ( Kirih) de kanunsuz fiilleriyle ve evini silah deposu haline 

getirmesiyle dikkati çekmiştir
14

.  

Yaycı
15

 Ermeni Köyü papazı Siponil tam anlamıyla bir komiteciydi. Siponil Patrikhane 

aidatını toplamak bahanesiyle Alamelik, Müşeknis, Pürk, Kirtatohi (?), Ezbider köylerini 

dolaşarak Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşlarını devlete karşı ayaklanmaya teşvik etmiştir. 

O,“ Osmanlılar yenilecekleri savaşa başladılar, az zaman sonra Ruslar Erzurum’dan girecek, buralara kadar 

geleceklerdir. Ruslar önden biz arkadan orduyu uğraştıracağız. Size vaktiyle verilen silahların kullanılma zamanı 

geldi. Vaktiyle silahları almakta tereddüt gösteriyordunuz. Bugün anlayacaksınız ki silahlar elimizde fena alet 

değilmiş. Hayatını feda ederek silah dağıtmaya çalışanları siz de takdis edeceksiniz”16 diyerek devlet aleyhine 

propaganda yapmıştır.  

Ezbider Murahhası Vagnak Efendi de Ezbider Manastırı’nda bir toplantı tertip ederek 

ayaklanma için gereken talimatları vermiştir. Bu toplantıya Şebinkarahisar Taşnaksutyun 

Kulubü’ne mensup mahkeme üyesi Hüsrev, tüccardan Hosesyan, Vahan Karagözyan ve 

Hımayak da katılmışlardır
17

. Komite bu tür kanun dışı faaliyetleri hükümete ve Türklere haber 

verenlerin idam cezasına çarptırılacaklarını duyurmuştur
18

.  

Ermeniler satın aldıkları silahların dışında asker kaçaklarının getirdikleri Osmanlı ordu 

mavzerleri ve kendilerinin imal ettikleri memeli bombalarla da silah güçlerini takviye 

                                                           
10 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri Meşrutiyetten Önce ve Sonra, yay. haz. Mehmet Kanar, Der 

Yayınları, İstanbul 2001, s. 366. Bu durumu ihtilal teşebbüsünden sonra tutuklanan Şebinkarahisarlı bir Ermeni’nin 

“Buradaki Ermeniler önceden çok kuvvetli bir şekilde silah ve mühimmat yığınağı yapmışlardı ve uzun zaman 

direnebilirlerdi” şeklindeki ifadeleri de doğrulamaktadır. M. Demirel, “agb”, s.83-84, 170. 
11 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.249-250; Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım, Yeni 

Matbaa, İstanbul ( ? ) 1960, s.94. Komite istediği parayı vermeyenleri ve silah almaktan imtina edenleri infaz 

etmekten çekinmemiştir. Şebinkarahisar’ın Yaycı Köyü’nden Serkiz adlı bir Ermeni bu sebeple öldürülmüştü.Bkz. 

A. H. Kalaç, age, s.89. 
12 A. H. Kalaç, age, s.97-98. 
13 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s. 253; A. H. Kalaç, age, s.96. 
14 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s. 251-252. 
15 Yaycı Köyü Şebinkarahisar’ın batısında Dikmen Tepesi eteğinde kurulmuş bir köydür. Şehir merkezine uzaklığı 

4 kilometredir. 
16 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.252-253. Aynı eserin bir başka yerinde Beyancı Köyü  

Papazı Sponyan’ın  benzer faaliyetlerinden söz edilmiştir. Aynı kişiden bahsedildiği ancak, sehven köy isminin ve 

din adamının adının yanlış yazıldığı düşünülebilir. Bkz. Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri,  

s.366. 
17 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s. 253. 
18 A. H. Kalaç, age, s. 98. 
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etmişlerdir
19

. Ancak, beklenmedik zamanda gerçekleşen Pürk Hadisesi’nin Ermenilerin 

planlarını bozduğunu söylemek mümkündür. Zira, bu olay Ermenilerin elindeki silahların 

toplanması için hükümeti harekete geçirmiş, elde edilen bilgiler ışığında köylerdeki silahlara el 

konmaya başlanmıştır. Buna rağmen, komiteciler silahların teslim edilmemesi için gerekli 

tedbirlerin alınması emrini vermişlerdir
20

. Şebinkarahisar Ermeni piskoposluğu da “Ne yapmak 

gerekirse yapılsın, silahlar verilmesin” talimatını yayınlamıştır. Bu talimat üzerine köylerde 

saklanan silahlar Şebinkarahisar kilisesinde toplanmış ve yakında çıkması muhtemel isyanda 

kullanılmak üzere depolanmıştır. Bu arada Ezbider Papazı Gerih başta olmak üzere bir kısım 

komitacılar silahlarıyla beraber Şebinkarahisar’da piskoposluğun himayesine sığınmışlardır
21

. 

Şebinkarahisar’daki silahlanmanın boyutlarını bir Ermeni’nin anlattıkları da doğrulamaktadır. 

O, “Buradaki Ermeniler önceden çok kuvvetli bir şekilde silah ve mühimmat yığınağı 

yapmışlardı ve uzun zaman direnebilirlerdi” demiştir
22

. 

Diğer taraftan ayaklanma için silah dışında temin edilmesi ve depolanması gereken ikinci 

unsur yiyecek ve ihtiyaç maddeleridir. Bu amaçla Ermeniler, Şebinkarahisar kalesinde 

kendilerince bilinen gizli yerlere kırk elli kişilik bir kuvveti üç dört ay kadar besleyecek erzak 

depolamışlardır. 

Kalede zahire deposu yapılan dört metre çapında ve seksen doksan santim derinliğinde bir 

darı ambarının varlığı tespit edilmiştir. Ayaklanma sırasında meydana gelen yangından sonra 

da kaleye sığınanların buğday, un, bulgur, ekmek, yağ, yorgan, şilte vs malzemeyi nakletmiş 

olmaları ve komitelerin lojistik ihtiyaçları için hazırlık yaptıklarını göstermektedir
23

.  

Bunun dışında Ermenilerin ayaklanma öncesinde savunmaya elverişli yerlerde çok sayıda 

siper kazmışlardır. Bu siperler içerisinde birkaç günde inşa edilmesi imkansız olan  bir çok boy 

siperi de vardı. Bu siperlerin komiteler tarafından uzun zaman evvel saha incelemesi ve 

keşifler neticesinde kazıldığı düşünülebilir
24

. 

3.Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler 

Bölgedeki gizli Ermeni hazırlıkları hakkında devlet birimlerinin tamamen bilgi sahibi 

olmadığını söylemek mümkün değildir. Şebinkarahisar Asliye Mahkemesi üyelerinden Huruf 

Bekyan Efendi 14 Nisan 1915 tarihi itibarıyla Ermeni örgütünü idare ettiği ve devlet sırlarını 

açıkladığı gerekçesiyle görevinden alınmıştır
25

. 11 Mayıs 1915 tarihli İstanbul Divan-ı Harb-i 

Örfisi’nde yargılananlardan ikisi Şebinkarahisarlıdır. Bunlar Arakel Bogosyan Oğlu Karakin 

ile Kirkor Oğlu Karnik’tir
26

. Karakin Osmanlı topraklarının bir kısmını bölerek Ermeni Devleti 

kurmak ve suikastlar düzenlemek, bu fiilleri gerçekleştirmek için gizli ve açık kongreler 

düzenlemek, basın yoluyla kışkırtıcılık yapmak suçlarından dolayı idam cezasına çarptırılan 

Ermeni komitacılar içerisinde yer almıştır. İdam cezası 5 Haziran 1915 tarihinde Sultan 

Mehmet Reşat Han tarafından da onaylanmıştır
27

. 

                                                           
19 Gös.yer. 
20 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.255 
21 Gürsoy Şahin, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Sivas ve Suşehri Bölgelerinde Ermeni Faaliyetleri, Kültür 

ve Sanat yayıncılık, İstanbul 2007, s.166. 
22 M. Demirel, “ agb”, s.83-84.  
23 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s. 367, 368. 
24 Gös.yer. 
25 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C.V, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s.8. 
26Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C.IV, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009, s.6,10. 
27 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri IV, s.62,63.Osmanlı Arşivi’nde yer alan bir belgede de Ermenilerden 

bazılarının seferberlik ilanı üzerine o bölgedeki Türkleri  tamamen yok etmek amacıyla birtakım suçlar işledikleri, 
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Öte yandan III. Ordu Kumandanı Mahmut Kamil Paşa ise 15 Nisan 1915 tarihinde 

Başkumandanlık Vekaletine göndermiş olduğu bir telgrafında Sivas Vilayeti’ndeki illegal 

Taşnaksutyun Cemiyeti’nin ordunun gerilerinde ayaklanma çıkarmak amacıyla Ermenileri 

silahlandırdığının tespit edildiğini, olabilecek olaylar hakkında valilikleri ve kolorduları 

uyardığını ifade etmiştir
28

. Aynı tarihlerde Dahiliye Nezareti Şebinkarahisar Sancağı’na 

gönderdiği bir yazı ile “Teşkilat-ı siyasinin ilgası muzır görülen eşhasın, faal ve müspet komite 

efradının tevkif edilmesi” şeklinde gizli bir emir tebliğ etmiştir
29

. 

4. Pürk Hadisesi  

Birinci Dünya Savaşı sırasında Şebinkarahisar Sancağı içerisinde meydana gelen ilk fiili 

Ermeni olayı Pürk
30

 Hadisesi’dir. Pürk Köyü Ermeni komitacılarının etkin olduğu köylerden 

birisidir. Bu köyde Taşnaksutyun Cemiyeti’nin şubesi 1909 yılında açılmıştır. Bölgedeki 

köyler arasında Ermeni İhtilal Cemiyetleri’ne en çok para da bu köyden toplanmıştır. Pürk 

bölgedeki diğer köyler üzerinde bir siyasi merkez rolü oynamıştır. Seferberlik sırasında köyün 

askere alınan gençleri cepheye ulaşmadan yollardan firar etmişlerdir. Yakalanarak cepheye 

gönderilenler kaçma ısrarını sürdürmüşlerdir
31

. 

Pürk Hadisesi 25 Şubat 1915 günü gerçekleşmiştir
32

. Erzincan’a gelmekte olan Mülazım 

Nuri Efendi kumandasındaki Zara Gönüllü Takımı’na Ermeniler basit bir bahane ile
33

 Pürk 

Köyü’nde saldırmışlardır. Çoğu silahsız olan gönüllü takımına ağırlıkları taşımak için iki yük 

hayvanını vermek istememişlerdir. Mülazım Nuri Efendi ise “tekâlifi harbiye” yükümlülüğü 

gereği yük hayvanlarını almakta ısrar etmiştir
34

. Tartışma büyümüş ve Pürk Köyü Muhtarı 

Agop, “bu silahları hangi gün için saklıyoruz” diye bağırarak tabancasını ateşlemiş ve Nuri 

Efendi’yi yaralamıştır
35

. Bunun üzerine sayıları yüzü geçen silahlı kişiler, köyün her tarafından 

ve özel olarak hazırlanmış siperlerden ateş etmeye başlamışlardır
36

. 

Olayı öğrenen Suşehri  Kaymakamı Ahmet Hilmi Bey bir kısım jandarma kuvvetini 

yanına alarak beraberinde jandarma kumandanı Salim ve Ziya Beyler olduğu halde köye 

hareket etmiştir. Bir kaç saat devam eden çatışmadan sonra güvenlik kuvvetleri köyde kontrolü 

sağlamışlardır
37

. Bundan sonra köyde arama tarama faaliyetleri başlamış, 139 tüfek, 95 asker 

firarisi ve 25 zanlı ele geçirilmiştir
38

. 

                                                                                                                                                                        
ihtilal gerçekleştirmek amacıyla Ermeni çeteleri tarafından Müslümanlara karşı mezalim yapıldığı ifade edilmiştir. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA).DH. ŞFR, 98/228. 
28 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı ( ATASE ) Arşivi, Klasör: 311, Dosya: 

1028/1264, Fihrist: 2. 
29 A. H. Kalaç, age, s. 100. 
30 Pürk Köyü’nün şimdiki adı Yeşilyayla’dır. Bu köy o tarihlerde Şebinkarahisar Sancağı’na bağlı idi. Şimdi ise 

Sivas ili Suşehri İlçesi’nin bir köyüdür. 
31 A. H. Kalaç, age, s. 97-98. 
32  Gürsoy Şahin bu olayın tarihini 23 Şubat olarak vermiştir. Bkz. G. Şahin, age, s.164. 
33 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar ve Civarı Coğrafya, Tarih, Kültür 

Folkloru, Giresun 1949, s.197-198. 
34 A. H. Kalaç, age, s.98-99 
35 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s. 254; .Gültekin Ural, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, 

İkinci Baskı, Kamer Yayınları, İstanbul 1998,s.113-114;  
36 A. H. Kalaç, age, s. 99. 
37 Gös. Yer. 
38 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri I, s.123. Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri adlı esere 

göre ise köyde ele geçirilen silah ve mühimmat şöyledir: 14’ü mavzer olmak üzere 150 martin, manliher ve gra 

tüfeğinin on bine yakın cephanesi .Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.255. Hasan Tahsin 

Okutan ise 200 tüfek, 400 tabanca, 10.000 mermi, 150 kama, 52 kapsüllü bomba, bir miktar bomba fitili ile ilaçların 

ele geçirildiğini ifade eder. H.T. Okutan, age, s.198. 
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Pürk Hadisesi Ermenilerin elindeki silahların toplanması için bir fırsat yaratmış, elde 

edilen bilgiler ışığında diğer köylerdeki silahlara da el konulmuştur. Sadece Suşehri kazası 

Ermeni köylerinden on beş günlük arama tarama faaliyetleri neticesinde beş yüz elli adet 

muhtelif cinste silah ve bomba ele geçirilmiştir
39

. 

Ancak, bütün bu tedbirlere rağmen Şebinkarahisar’da da bir Ermeni isyanı patlak 

verecektir. Yeterli önlemlerin alınamadığı, Ermenilerin silahlanmalarının önüne geçilemediği 

anlaşılmaktadır. 

5.Şebinkarahisar İsyanının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi 

Asker kaçağı olarak yakalanan bir miktar Ermeni’nin nakilleri sırasında meydana gelen 

olaylar ayaklanmanın fitilini ateşlemiştir. Komitacılar 15 Haziran 1915 sabahı erken saatlerde 

askerlik şubesine nakledilmekte olan Ermeni asker kaçaklarını kurtarmak üzere saldırıya 

geçmişlerdir. Muhafızları şehit ederek kaçakları geri almışlardır. Akabinde de asker 

kaçaklarını teslim etmemekte ısrar etmişlerdir
40

.  

Ahmet Hilmi Kalaç’ın ifadesine göre olay şöyle gerçekleşmiştir: Şebinkarahisar 

mutasarrıfı Ermeni asker kaçaklarını ve silahları toplatmak için jandarma ve polisi 

görevlendirmiştir. Bunun üzerine ayaklanmak için hazırlıklı olan ve fırsat bekleyen Ermeniler 

silaha sarılmakta tereddüt etmemişlerdir. Çarşıda başlayan arbede ve kargaşa arasında 

jandarma ve polisten ölen ve yaralananlar olmuştur. Hükümet kuvvetlerine karşı konularak 

silah çekilmesi üzerine liva jandarma tabur kumandanı Asaf Bey, gerekli tedbirleri tam olarak 

almadan bir kısım Ermenileri toplatarak hükümet binasının altındaki tevkifhaneye kapatmak 

istemiştir. Toplattığı Ermenilerin üstünü ararken ve silahlarını almağa çalışırken atılan bir 

tabanca kurşunu ile vurulmuş ve şehit olmuştur. Ortaya çıkan kargaşa ve panikten istifade eden 

Ermeniler kaçmayı başarmışlardır
41

. Çıkan çatışmalarda asker ve sivil yaklaşık 152 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Ölenler arasında Jandarma Kumandanı Asaf (Vasıf), Polis Memuru 

Tevfik ve Tahsildar Memuru Kızıloğlu Emin Bey’ler de bulunmakta idi. Jandarma 

kumandanının şehit olmasından sonra olaylar iyice alevlenmiştir. Şehirde düzen ve asayiş 

tamamen ortadan kalkmış ve devlet otoritesi adına bir şey kalmamıştır
42

. 

Bu arada İsyancı Ermeniler güvenlik kuvvetlerine yardım gelmesini önlemek için telgraf 

ve telefon tellerini kesmişlerdir
43

. Ayaklanmanın liderliğini ünlü Ermeni komitacı Murat 

yapmıştır
44

. Diğer liderler ise Vahan Karagözyan, Gerih, Siponyon, Hımayak ve Antranik’tir
45

. 

Komite liderlerinden Vahan’ın kenar mahalledeki evi karargah haline getirilmiş, silahlı, 

                                                           
39 A. H. Kalaç, age, s. 99.Hasan Tahsin Okutan sancağa bağlı beş kazada yapılan aramalarda 870 tüfek, 1052 

tabanca, 756 kesici alet, 1920 bomba, bir teneke bomba kapsülü, iki teneke barut, çok sayıda mermi ve tıbbi 

malzemenin ele geçirildiğini belirtmiştir. H. T. Okutan, age, s. 198. 
40 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3; H. T. Okutan, age, s.203; Kemal Çiçek isyanın  Siponil adlı 

Hıristiyan din adamının kışkırtmaları sonucu çıktığını yazmıştır. Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-

1917, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s.136. 
41 A. H. Kalaç, age, s. 100. 
42 G. Şahin, age, s.173. İlk hadisede, jandarma olan oğlunun şahadeti üzerine son derece üzülen Rüştü Efendi 

ismindeki bir kişi, ortaya atılarak intikam almak için bağırmış ve sağa sola hücum etmiştir. A. H. Kalaç, age, s. 101. 
43 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.367; K. Çiçek, age, s.136. 
44 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi , İkinci Baskı , Belge Yayınları, İstanbul-1987,s. 612. Muş ve 

Sason’daki ermeni faaliyetlerini idare eden Rupen’e göre Şebinkarahisar’daki isyanı yönetenler Hınçak komitesi 

mensuplarıydı. Hınçak komitesi ön planda görünen Taşnaksutyun Cemiyeti’nden geri kalmamak için bu isyanı 

çıkarmıştır. E. Uras, age, s.614. 
45 G. Şahin, age, s.173. Antranik 1866 Şebinkarahisar doğumludur. E. Uras, age, s.521. 
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bombalı Ermenilerden bir kısmı burada toplanmıştı. Ayaklanmanın idare edildiği 

karargahlardan birisi bu ev olmuştur
46

. 

Bununla birlikte Ermeniler bir taraftan şehre hakim durumda bulunan kaleden 

Şebinkarahisar’a yapılmak istenilen yardımlara engel olmaya çalışırken diğer taraftan da gece 

baskınları yapmışlardır. Evlerinin pencerelerinden ateş açarak asker, kadın, çoluk- çocuk 

ayrımı yapmadan Türkleri hedef almışlardır. Bu çatışmalar sırasında Türk kuvvetlerince 

sıkıştırılan asiler mahalleleri ateşe vermişlerdir. Böylece Şebinkarahisar’da çok büyük bir 

yangın ortaya çıktı
47

. 

Başbakanlık Arşivi’nde yer alan bir belgeye göre yangın Türk mahallelerini ateşe veren 

Ermeniler tarafından çıkarılmıştır
48

. Ahmet Hilmi Kalaç’a göre ise yangın Ermeni asilerin 

direndikleri iki merkezden yayılmıştır. Türk mahallesine yakın olan Erzincanlıyan denilen bir 

Ermeni’nin evi ilk kıvılcımın çıktığı yer olmuştur. Başlayan yangın tamamen ahşap olan 

kasabanın diğer evlerine de sıçramıştır. Bu sırada Ermenilerin saldırılarının devam etmesi 

yangına müdahale edilmesine imkan vermemiştir. Müslüman halk kurtarabildiği pahada ağır, 

yükte hafif eşyalarını alıp bahçelere ve bağlara sığınmıştır
49

. 

İkinci bir yangın da komitacılardan Hüsüyan’ın evinde çıkmıştır. Hüsüyan’ın evi de 

direniş merkezlerinden birisiydi. Çok sayıda komitacı bu evde toplanmıştı. Evden etrafa yoğun 

ateş açılmaktaydı. Suşehri’nden geçerken Şebinkarahisar’a sevk edilen yedek subay Vasfi 

Raşit (Sevig) ve Mehmet Rüştü Beyler asker ve jandarma karışımı müfrezeleri ile bu evdeki 

direnişi bastırmak üzere görevlendirilmişti. Müfreze olayın ikinci akşamı bu evdeki 

komitecilerle silahlı çatışmaya girişmiş olup çatışma esnasında yangın çıkmıştır
50

.  

Ermeni mahalleleri kaleye yakın olduğu için yangından kaçan Ermeniler İslam 

mahallelerini ateşe vererek kaleye çıkmaya başlamışlardır. Yangını söndürmek için harekete 

geçen askerlere ve Müslüman halkın üzerine kaleden ve Ermeni mahallelerindeki 

sığınaklardan komitacılar tarafından kurşun ve bomba yağdırılmıştır. Bu yüzden yangına 

yeterli müdahalede bulunulamamış, iki yüz civarındaki evin dışında bütün şehir yanmıştır
51

. 

Telgrafhane, Reji, Düyunu Umumiye ve hükümet binası ile çevresindeki bir kısım binalar da 

kısmen yanmıştır
52

. 

Yangın devam ederken zaman zaman patlama sesleri duyulmuştur. Bunun sebebi yangın 

neticesinde patlayan yanıcı maddeler ve bombalardır. Yangın sırasında herkes eşyasını ve 

canını kurtarmak derdine düştüğü için bir süre silahlı çatışmalar hafiflemiştir
53

 Ancak, 

ayaklanmanın dördüncü günü 19 Haziran akşamı yangın söndürülebilmiştir
54

. 

 

 

                                                           
46 Ahmet Hilmi Kalaç Vahan yerine Vuhan adını vermektedir. Bu kaynakta sehven Vuhan adı geçtiği 

düşünülebilir.A. H. Kalaç, age, s.100; G. Şahin, age, s.173. 
47 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-2; H. T. Okutan, age, s.204. 
48 G. Şahin, age, s.173. 
49 A. H. Kalaç, age, s. 101. 
50 Gös.yer. 
51 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri , s.367. 
52 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-2; H.T. Okutan, age, s.204. Ahmet Hilmi Kalaç , mülkiye, adliye 

ve maliye daireleri ve bu dairelerin evraklarının tamamen kül haline geldiğini ifade eder. Bkz. A. H. Kalaç, age, s. 

101. 
53 A. H. Kalaç, age, s. 103-104. 
54 A. H. Kalaç, age, s. 103; M. Demirel, “agb”, s. 84-85. K. Çiçek eserinde bu tarihi 16 Haziran 1915 olarak 

kaydetmektedir. Bkz. K. Çiçek, age, s. 137. 
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6. Alınan Tedbirler ve Ayaklanmanın Bastırılması 

Telgraf ve telefon haberleşmesinin kesilmesi üzerine Sivas Valisi Muammer Bey, Suşehri 

Kaymakamı Ahmet Hilmi Bey’i Şebinkarahisar’a göndermeye karar verdi. Esasen Suşehri’nde 

Pürk Hadisesi sebebiyle önceden tedbirler alınmış ve silahlar toplanmış olduğundan asayiş 

bakımından endişe edecek bir durum yoktu. Ahmet Hilmi Bey, kaza jandarma kumandanı 

Yüzbaşı Ziya Bey’i ve bir miktar süvari erini beraberine alarak, Şebinkarahisar’a hareket 

etmiştir. Kaymakam Suşehri’nin güvenliğini koruyabilecek kadar jandarmayı da şehir 

merkezinde bırakmıştır
55

. 

Önceki tarihlerde vekaleten Şebinkarahisar kaymakamlığı yapmış olan Ahmet Hilmi Bey 

bu şehir halkı üzerinde sevgi ve saygı uyandırmıştı. Eski kaymakamlarının geldiğini gören 

halk onun atının dizginine yapışarak canlarının ve mallarının kurtarılmasını istemişlerdir. 

Ahmet Hilmi Bey ve beraberindekiler bahçeler arasında atları bırakarak yangın bölgesine 

kadar yaya olarak ilerlemişlerdir. Bu sırada şehrin önemli kısmı yanmış olup yangın devam 

ediyordu. Halk ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Şehirde düzen ve asayişten eser 

kalmamıştı. Şebinkarahisar Mutasarrıfı
56

 yangından kurtulmuş bir mahalle arasında dolaşırken 

Suşehri’nden gelen Ahmet Hilmi Bey’le karşılaşmıştır. Mutasarrıf Hüseyin Nazmi Bey isyan 

ve yangın ile ilgili gelişmeler hakkında Hilmi Bey’i bilgilendirmiş ve mutasarrıflık görevini 

ona devretmiştir. Yeni mutasarrıf için ilk yapılacak işler, hükümet görevini yürütecek güvenli 

bir bina bulmak, bir karargah tesis etmek, dağılan jandarma ve polis kuvvetini toplamak, 

telefon ve telgraf haberleşmesini açmaktı. İdadi binasının hükümet binası yapılması 

kararlaştırılmıştır. Burası Müftü Mahallesi’nde ve şehrin dışında bir yerde idi. Ancak, yangın o 

tarafa doğru yayılmak üzere idi. Gece boyunca gösterilen çabalar sonucu bina yangından 

kurtarılmış ve geçici olarak hükümet binası yapılmıştır
57

. 

Öte yandan Ermeniler yangın çıkar çıkmaz kaleye çekilmeye başlamışlardır. Zira, Ermeni 

mahalleleri kale eteklerinde ve civarında olduğundan ayaklanma halinde kaleyi işgal ederek, 

isyan merkezi yapmanın önceden verilmiş kararlarından olduğu anlaşılmaktadır. İsyancılar 

Ermeni mahallelerindeki evlerinde önceden açtıkları mazgallardan Müslüman mahallelerindeki 

halkın ve güvenlik kuvvetlerinin üzerine kurşun yağdırarak, ateş desteğinin koruması altında 

silah, erzak ve cephanelerini alarak kafileler halinde kaleye çıkmışlardır
58

. 

Bu arada mahalleleri boşaltan Ermeniler öncelikle kalede ve kilisede toplanmaya 

başlamışlardır. Bir süre sonra kiliseyi de boşaltarak tamamen kaleye sığınmışlardır
59

. Sabaha 

kadar bütün Ermenilerin kaleye nakledilmesi işlemi tamamlanmıştır
60

. Asiler Şebinkarahisar 

Kalesi’ni
61

 ele geçirerek burada savunma tertibatı almışlardır. Kaledeki Ermeni sayısı 500’ü 

silahlı ve geri kalanı kadın ve çocuklardan oluşmak üzere 2.000 kadardı
62

. Bu sayıya Bayburt 

                                                           
55 A. H. Kalaç, age, s. 101-102. 
56 Şebinkarahisar Mutasarrıflığı görevini 6 Nisan1914 tarihinden itibaren Hüseyin Nazmi Bey yürütüyordu. A. H. 

Kalaç, age, s.90. 
57 A. H. Kalaç, age, s. 102-103. 
58 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri , s.367; A. H. Kalaç, age, s.103. 
59 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-2; H.T. Okutan, age, s.204 
60 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri , s.367; Kemal Çiçek Ermenilerin bir gün ve gece 

Müslüman halk üzerine bomba ve kurşun yağdırdıktan sonra kaleye çekildiklerini ifade eder. K. Çiçek, age, s.136-

137. 
61 Şebinkarahisar kalesi son derece sarp bir kaledir, bu kalenin sadece üç girişi vardır.  Kale kalın bir sur ile çevrili 

olup “müstahkem” bir kale özelliği göstermektedir. ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-3. 
62 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-2, 3-8, 3-9. Hasan Tahsin Okutan Şebinkarahisar Kalesi’nde 

2.000’e yakın “baştan ayağa silahlı Ermeni” bulunduğunu ifade etmekte ise bu rakam mübalağalı olmalıdır. H. T. 

Okutan, age, s.206 
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havalisinden firar edenler ve Ezbider (Akıncılar) papazı Gerih kumandasında kaleye sığınanlar 

da dahildi
63

.   

Ermeniler bölgede kuvvetli teşkilatları ve ciddi nüfusları olmasına rağmen çevreden 

bekledikleri desteği alamamışlardı. Çünkü, Pürk Hadisesi Türk yöneticilerinin tedbirli 

davranmalarına yol açmıştı. Türkler Suşehri bölgesindeki Ermenilerin silahlarını toplamışlar, 

komite elebaşlarının bir kısmını yakalamışlardı. Ermenilerin Koyulhisar, Mesudiye ve Alucra 

kazalarında ise baş kaldıracak ve Şebinkarahisar’a yardım edecek yeterli nüfus ve 

teşkilatlanmaları mevcut değildi
64

. 

İlk iki gün ayaklanma mevcut jandarma ve polis ile cepheye gönderilmek üzere askerlik 

şubesinde toplanmış olan 120 kadar asker ve az sayıdaki milis kuvveti ile bastırılmaya 

çalışıldı
65

. Sivas Vilayeti’ndeki mülki makamlarla irtibata geçilerek işbirliği içerisinde tedbir 

alma ihtiyacı ortaya çıktı. Suşehri’ne buradaki ordu mühimmatını muhafaza etmek üzere 200 

kişilik bir kuvvet yerleştirildi. Telgraf, telefon hatları ile menzil sisteminin korunması için 

gerekli tedbirler alındı. İsyan teşebbüsleri içerisinde olabilecekleri istihbar edilen Ermeniler 

göz altına alındılar. Verilen emir gergince kaçmaya çalışacaklara silahla müdahale edilecekti
66

. 

Öte yandan isyanın büyüme temayülü göstermesi üzerine Suşehri
67

 ve Alucra’dan 

Şebinkarahisar’a kuvvet sevk edildi. Bu kuvvetler 16 Haziran tarihinde şehir merkezine 

ulaştılar. 16 Haziran günü isyanı sona erdirme görevi Mahmut Kamil Paşa tarafından Neşet 

Paşa’ya verildi. Neşet Paşa bölgeye gönderilmiş ve gönderilecek tüm kuvvetler üzerinde tam 

yetki sahibi idi
68

. Ordu Komutanı Neşet Paşa’ya en sert yöntemleri kullanarak bir an önce 

isyanı bastırmasını emretmiştir
69

. 

Neşet Paşa her biri 600 mevcutlu 4 tabur asker ve iki dağ topu ile Sivas’tan ayrıldı. 

Niksar’dan yola çıkan 100 mevcutlu, tek bölüklü bir tabur da kendisine katıldı. İlaveten 

Suşehri istikametine gitmekte olan yaşlı ve bakayalardan oluşan 234 kişilik bir kuvvet geri 

döndürülerek Şebinkarahisar’a sevk edildi
70

. Bu arada her ihtimale karşı Suşehri’nde de 

koruma tedbirleri alındı. Telefon ve telgraf hatlarını muhafaza etmek üzere 30 kişilik süvari 

birliği şehir merkezinde görevlendirildi. Yine burada bulunan cephaneyi korumak ve Erzurum-

İstanbul yolunda bulunan topları muhafaza etmek üzere 203 kişilik bir kuvvet bırakıldı
71

.  

Şebinkarahisar’a yardıma gelenler arasında 35 kişilik bir milis kuvveti ile Giresunlu Katip 

Ahmet Bey de vardı
72

. Ayrıca Erzincanlı Yüzbaşı Vasfi Raşit Bey kumandasında bir bölük 

Şebinkarahisar’a gelmiştir
73

. Giresunlu gönüllüler 19 Haziran günü öğleye doğru isyan 

mahalline vardılar. Sivas Valisi Muammer Bey aynı günün akşamı Şebinkarahisar’da olurken 

Neşet Paşa ve birlikleri 20 Haziran sabahı şehir merkezine ulaştılar
74

. Yeni gelen kuvvetlerin 

                                                           
63  ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3; H.T. Okutan, age, s.202; Ali Özdemir- Hasan Özhan, İlçe Oluşunun 

50. Yılında Şebinkarahisar, Ankara 1983, s.22. 
64 A. H. Kalaç, age, s. 104. 
65 H. T. Okutan, age, s.203. 
66 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-1. 
67 Hasan Tahsin Okutan bu isyanla ilgili hatıralarını da naklettiği eserinde Suşehri’nden Erzincan’a gitmekte olan 

Bnb. Ali Bey (Çetinkaya) kumandasındaki askeri birlikte bulunan silah ve cephanenin bir kısmının Şebinkarahisar’a 

gönderilmiş olduğunu ifade eder. Bkz. H. T. Okutan, age, s.203. 
68 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3. 
69 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-5. 
70 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-1.Ahmet Hilmi Kalaç Neşet Paşa’nın bir tabur askerle 

Şebinkarahisar’a geldiğini yazmıştır. Bkz. A. H. Kalaç, age, s.105. 
71 M. Demirel, “agb”, s.85. 
72 H.T. Okutan, age, s.203; A. Özdemir- H. Özhan, age, s.23. 
73  M. Demirel, “agb”, s. 85. 
74 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3, 3-1; H.T. Okutan, age, s.203. 
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de yardımıyla bir taraftan Ermeni mahallelerindeki isyan sona erdirilmeye çalışılırken diğer 

taraftan da kalenin dışarıyla irtibatının kesilmesine gayret edildi
75

. 

Neşet Paşa karargahını bağlar arasında bir bağ evinde kurdu. Hükümet binası ile Neşet 

Paşa karargahı arasındaki mesafe on dakika kadar sürmekte idi. Gündüzleri görüşmek için 

gidip gelmek tehlike arz ediyordu. Bunun için Ahmet Hilmi Bey ve Neşet Paşa temaslarını 

hava karardıktan sonra yapabiliyorlardı
76

. 

Asker, jandarma ve polisten ibaret yüz elli kişilik bir kuvvet kale etrafında bir kuşatma 

hattı oluşturdu. Askerin başında Vasfi Raşit, Süreyya Yiğenağa ve Mehmet Rüştü gibi genç 

subaylar vardı. Jandarmayı Suşehri jandarma kumandanı Yüzbaşı Ziya Bey idare ediyordu
77

. 

Bu sırada kaleden giriş çıkışı sağlayan üç yol da jandarma tarafından tutuldu
78

. 

Ermenilerin kalede tutunabilmek için yaptıkları propagandaların esasını Rus kuvvetlerinin 

bölgeye yetişeceği, dışarıdan yardım geleceği söylentileri oluşturmuştur. Nitekim ATASE 

Arşivindeki bir belgede de Ermenilerin dışarıdan yardım geleceği umudunda oldukları 

belirtilmiştir
79

. 

Kuşatmanın ilk günleri karşılıklı silah atışları ile geçmiştir. Türk kuvvetlerinin kaleye 

girmek için yaptıkları denemelerden bir sonuç alınamamıştır. Birkaç defa surların zayıf 

noktasına kadar ilerleyen Türk müfrezelerine tepeden atılan bombalarla karşılık verilmiş, her 

defasında bu teşebbüsler birkaç şehit ve yaralıya mal olmuştur. Türkler aşağıdan taarruz etmek 

zorunda kaldıkları için hakim noktada bulunan Ermenilere tesir edemiyorlardı. Jandarma ve 

askerin ateşi hedefini bulmazken Ermenilerin silah ve bombaları daha etkili oluyordu
80

. 

Vali Muammer Bey Şebinkarahisar’a gelir gelmez 19 Haziran günü Ermenilere bir heyet 

göndererek isyanı sona erdirmeleri teklifinde bulundu
81

. Vali heyetten Ermeni isteklerinin 

öğrenilmesini istemiş, ayaklanmaya son verildiği taktirde makul isteklerin yerine 

getirilmesinin mümkün olabileceğini bildirmiştir
82

. Teklifte Ermenilerin ayaklanmadan 

vazgeçmeleri, aksi taktirde kalenin bombalanacağı, olacaklardan hükümetin sorumlu 

tutulamayacağı bildirilmiştir. Ermeniler verdikleri cevapta silahlarını muhafaza etmek şartıyla 

haklarında “affı şahane” çıkarılmasını istemişlerdir. Onların bu cevapları "küstahça ve kabulü 

mümkün olmayan" talepler olarak değerlendirilmiştir
83

. Hasan Tahsin Okutan’a göre ise 

Ermeniler valinin bu teklifine verdikleri cevapta “amaçlarının yalnız ve yalnız Ermeni istiklali 

olduğunu ve bunun da ancak Ermeni silahı ile elde edilebileceğini” bildirmişlerdir
84

.  

Öte yandan Neşet Paşa da genel taarruza geçmeden önce asilere son bir şans tanımış ve 

teslim olmaları çağrısında bulunmuştur. Çağrının içeriği şöyle idi: 

1. 25 Haziran 1915 Cuma günü saat üçte kaleye beyaz bayrak çekilmesi. 

2. Bir miktar askerin kaleye girmesine izin verilmesi. 

3. Ermenilerin ellerinde bulunan silah ve cephaneyi teslim etmeleri. 

                                                           
75 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3. 
76 A. H. Kalaç, age, s.105. 
77 A. H. Kalaç, age, s. 103. 
78  G. Şahin, age, s.180. 
79 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-9. 
80 A. H. Kalaç, age, s. 104-105;  G. Şahin, age, s. 178. 
81 H.T. Okutan, age, s.203-204. Başka bir kaynakta bu teklifin Neşet Paşa ile ortaklaşa tertip edildiğinden 

bahsedilmektedir. Bkz. A. H. Kalaç, age, s. 105. 
82 H.T. Okutan, age, s.203-204. 
83 A. H. Kalaç, age, s. 104-105; G. Şahin, age, s.179. 
84 H.T. Okutan, age, s.203-204. 
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4. Bütün bunların yapılması karşılığında hiç birisinin mallarına ve canlarına 

dokunulmayacak, Sivas’a kadar güven içerisinde nakledilmeleri sağlanacaktır
85

. 

24 Haziran günü Ermeniler bir kadın vasıtasıyla cevaplarını bildirdiler
86

. Buna göre 

Suşehri kaymakamına güven duymadıkları için grup grup teslim olmak istemektedirler. İlk 

grubun salimen Sivas’a ulaşmasından sonra ikinci grup teslim olacaktır
87

. 

Ermenilerin müzakere ile vakit kazanarak mevzilerini daha da sağlamlaştırmak, kadın ve 

çocukları dışarı çıkararak daha iyi bir savunma yapabilmek amacında oldukları anlaşılmıştır. 

Bu sebeple teklif edilen gün ve saatte kayıtsız ve şartsız teslim olmaları gerektiği aksi taktirde 

taarruza geçileceği cevabı verilmiştir. Ancak isyancıların teslim olacaklarına dair her hangi bir 

faaliyet görülmeyince 25 Haziran günü saat 3.00’de Bayramköy sırtlarına yerleştirilen toplarla 

kale dövülmeye başlanmıştır. Ancak adi dağ topları ile beklenilen netice elde edilemediği için, 

öteden beri gönderilmesi düşünülen mantelli topların acele sevki için ordu kumandanlığına 

yeniden yazılmıştır. Bu toplar ancak 26 Haziran günü Erzincan’dan yola çıkabilmiştir
88

. 

Ermeniler 27 Haziran günü kaleden çıkıp kuşatmayı yararak kaçma teşebbüsünde 

bulunmuşlardır. Ancak, Türk kuvvetlerinin yerinde ve zamanında muhtelif geçitlerden karşılık 

vermesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldılar. Yüzbaşı Vasfi Raşit Bey’in bölüğünden 50-

100 kadar asker kayalara kadar yaklaşabildi. Ancak, kaleden üzerlerine atılan bombalar 

yüzünden daha fazla ilerleyemediler. Türk kuvvetlerinin o günkü çarpışmalardaki zayiatı yaralı 

ve şehit toplam 50 kadar oldu
89

. Buna karşılık Ermenilerin 232 civarında ölülerinin olduğu 

tespit edildi. 2 Temmuz tarihine kadarki Türk zayiatı toplam olarak 33 şehit ve 92 yaralıya 

ulaştı
90

. 

Bu arada kuşatmanın uzaması ve huruç hareketinin de başarısız olması kaledekilerin 

yiyecek ve içecek sıkıntılarının had safhaya ulaşmasına yol açtı. Ermenilerin teslim olmak ya 

da yeni bir çıkış harekatı yapmaktan başka çareleri yoktu. Nitekim, içlerinde ümitsizliğe 

kapılarak teslim olmak isteyenler vardı. Teslim teklifini kabul etmek fikrinde olan birkaç 

Ermeni derhal Papaz Gerih ve komiteci Antranik tarafından kurşuna dizilip
91

 ibret olmak üzere 

iki gün süre ile kale burcundan aşağı sallandırılmışlardır
92

.  

Bu arada isyancılar bekledikleri yardımın ulaşması için gerekli olan zamanı kazanmak 

amacıyla Türk kuvvetlerini oyalayıcı yeni bir adım attılar. Teslim olmak istediklerini belirten 

bir mektup yazdılar. 2 Temmuz 1915 tarihli mektup şöyledir: 

“Mercanyan Nişan ve Baron Vartian Antranik ağalara gönderilen mektubu aldık. Kendi isteğimizle teslim 

olduğumuzda dokunulmayacağını vaat etmenize teşekkür ederiz. Ahalinin tamamı teslim olmaya hazırdır. Silahı 

olanların da bir kısmı halk ile aynı görüşte olmasına rağmen bir kısmı inat ediyor. Onları da kandırmaya 

çalışıyoruz, birkaç güne kadar herhalde başarırız ve hükümetin teklifini yerine getiririz. Yalnız şunu ilave ederiz ki, 

ikna olmayanlar hükümete muhalefet için olmayıp,sırf hayatlarının korkusundan olmakla ve daha fazla güven 

                                                           
85 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3- 3. 
86 ATASE Arşivi’ndeki bir belgede Ermenilerin bir kadın vasıtasıyla cevaplarını bildirdikleri yazılmıştır. ATASE 

Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3- 3. Ancak, Ahmet Hilmi Kalaç, Türk tarafına cevap getiren kişinin İdare Meclisi 

üyelerinden tanınmış bir Ermeni olduğunu belirtir. Bu kişi 2 Temmuz günü Türk tarafına mektup getiren kişi 

olmalıdır. Bkz. A. H. Kalaç, age, s. 105. 
87 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3- 3. 
88 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3- 3. 
89 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-4. 
90 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-6. 
91 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.368. 
92 H.T. Okutan, age, s.203-204. 
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verilmesini rica ederiz. Öncelikle af ilan edilirse memlekete ve bu talihsiz ahaliye büyük ve unutulmaz bir insaniyet 

ve nimet olacağından bu suretle meselenin çözülmesini istirham eyleriz”93. 

Türk yetkililer meselenin daha fazla kan dökülmeden halledilmesinden yanaydılar. Bu 

yüzden aynı gün Ermenilerin güvence isteyen taleplerinin çoğunu karşılayan bir cevap 

verdiler. Cevabi mektupta şöyle deniliyordu: 

“2 Temmuz 1915 tarihli yazınızı aldık. Hükümet-i Seniyyenin kesin arzusu hilafına ve halkın kızgınlığına 

sebep olan Karahisar hadisesini bir an önce iyi bir şekilde sonuçlandırmak ve zararın mümkün olduğu kadar önünü 

almak için silahlı ve silahsız bütün halkın teslim olması gerektiği için bunu önceden bildirdik. Binlerce çocuk, kadın 

ve masumun yok olması hükümet adaletine, insaniyet anlayışına sığdıramadığımız için çoğunluğu oluşturan bu 

masum ahalinin hayatını ve barış yanlılarının hayatını da güvence ve garanti altına aldık. Öncelikle mevcut 

durumun bir an evvel sükun ve teslimine yaklaşma yine sizin ve bütün Ermenilerin menfaati icabı olduğu için bunu 

vaktinde bildirdik. Ermeni milletinin menfaatini artık takdir ettiğinizi ümit ettiğimiz için yarın saat beşe kadar 

zaman veriyoruz. Padişahın affını elde etmek tabii olarak bir iki gün zarfında mümkün olacaktır. Bunun icabına 

ortalık yatıştıktan sonra bakılacaktır. Her şeyden evvel umumun müsterih olarak tayin olunan şekilde silahlarını 

teslim etmesi ve sonra da hükümetçe uygun yerlerde tamamınızın derhal iskân ve iaşe olunacağı ve zararlarınızın 

mümkün mertebe giderilmesine çalışılacağı Osmanlının halkını koruma düşüncesi ile beyan olunur”94. 

Ancak, çoğunluk teslim fikrine karşı çıkmıştır. Bu yüzden komiteciler mektupta 

kendilerine tanınan sürenin dolmasını beklemeden huruç harekatını başlattılar. 2-3 Temmuz 

gecesi ezani saatle 3.00’de (23.10) yeni bir huruç denemesinde bulundular. Çemberi 

yarabilmek için Türk mahallelerine karşı saldırıya geçtiler. Altı saat kadar devam eden 

çatışmalar sırasında
95

 Türk mahalleleri direndi. Halkın ve askerlerin karşılık vermesi üzerine 

mahallelere giremediler. Bu saldırılar püskürtülünce kaleye geri dönmek istediler. Ancak kale 

yolu tutulduğu için kaleye de dönemediler
96

.  

Ermeniler bu defa Tamzara mahallesine doğru kaçmaya başladılar. Tamzara mahallesi 

sakinleri yanlarında bulunan 12 kişilik bir askeri takımın da yardımlarıyla olağanüstü bir 

mücadele
97

 göstererek Ermeni çetelerinin mahalleye girmesine engel oldular. Çünkü 

Ermeniler’in mahalleye girmeleri durumunda ne gibi vahşetlerin yaşanacağını biliyorlardı. 

Bunun üzerine asiler Tamzara Irmağı’ndan Kabaktepe Mevkii’ne geçerek Eskiköy sırtlarından 

Limes (Kıllıbaba) Ormanı’na sığındılar. Daha sonra ise dağlara kaçtılar. Ormana ve dağlara 

sığınmayı başarabilen silahlı Ermeni sayısı 150 ila 300 kadardı
98

. Bunların peşine Binbaşı 

Asım Bey kumandasında takip müfrezeleri gönderildi. Ayrıca, oluşturulan bazı jandarma 

müfrezeleri de bu işte görevlendirildi. Limes Ormanı’nda 3-4 gün devam eden kovalamacadan 

sonra asiler ormanı terk ederek Türk müfrezelerinin takibine rağmen Rus kuvvetlerine intikal 

ettiler
99

. 

Kaçanlar arasında isyanın çıkmasını sağlayan komitacı Murat’ın da olduğu 

anlaşılmıştır
100

. Murat’ın liderliğindeki bu kaçaklar daha sonra Sivas’ın çeşitli yerlerinde 

                                                           
93  M. Demirel, “agb”, s. 86-87 
94  M. Demirel, “agb”, s. 86-87 
95 Bilhassa Kodbaş Mustafa gayretlerinden dolayı övgü ile anılır.  
96 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-6, 3-7. 
97 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-7; A. Özdemir- H. Özhan, age, s.24. 
98 ATASE Arşivi belgesinde bu sayı 150 olarak verilmiştir. ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-9. 

Muammer Demirel  kaleden çıkıp kaçan Ermeni çetelerin sayısını 300 ila 500 arasında göstermektedir. M. Demirel, 

“agb”, s. 87. Ermeni Komitelerinin Emelleri adlı eser ise Kaleden çıkıp kaçan Ermeni çetelerin sayısının 300’den 

fazla olduğunu ifade etmektedir. Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.367. Ahmet Hilmi Kalaç da 

kaçmaya muvaffak olan silahlı Ermeni sayısının 300 kadar olduğunu belirtir. A. H. Kalaç, age, s. 106. 
99 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-9; A. Özdemir- H. Özhan, age, s.24. 
100 E. Uras, age , s. 612. Hasan Tahsin Okutan ise Gökdinli Murat'ı ayaklanmanın lideri olarak görmez. O Murat'ın 

400 kişilik bir Ermeni çetesi ile Şebinkarahisar Ermenilerinin yardımına gelmek için çalıştığını, ancak Osmanlı 
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güvenlik kuvvetlerine ve özellikle halka karşı saldırılarda bulunmuşlardır. Bu saldırılarda çok 

sayıda Müslüman katledilmiştir
101

. Ancak Murat güvenlik kuvvetlerinin baskınları sonucu 

Karadeniz kıyısına çıkıp Rumların temin ettiği bir kayıkla Batum’a kaçmayı başarmıştır
102

. 

Diğer taraftan kaleden çıkmak ve kaçmak isteyen diğer Ermeni grupları gerilemeğe ve 

tekrar kaleye kapanmağa mecbur olmuşlardır. Çatışma gittikçe azalan bir tempoyla gün 

ağarıncaya kadar devam etmiştir. Ermeniler güneş doğarken beyaz bayraklar, beyaz örtü ve 

çarşaf ne bulmuşlarsa hepsini teslim işareti olarak kalenin surlarına çekmişlerdir
103

. Kale ezani 

saat 9.10 (5.20)’de Türk kuvvetlerinin eline geçmiştir
104

. 

Kaledeki Ermeni halkın teslim alınmasıyla beraber isyan sona ermiştir. İsyan olayının 

tamamen bastırılmasından sonra Şebinkarahisar’da asayişin muhafazası için sadece 2.Giresun 

Seyyar Jandarma Taburu bırakılmıştır. Üç taburluk diğer kuvvetler ise Erzurum’a 

nakledilmiştir
105

. Ahmet Hilmi Bey 1916 yılı Ocak ayına kadar Şebinkarahisar’da kalmıştır. 

Bu sürede merkez ve kazalarda bozulan asayişin yeniden tesisini sağlamış, yangından zarar 

gören halkın yeniden normal yaşantısına döndürülmesini temin etmeye çalışmıştır
106

. 

İsyan sırasındaki saldırılarda güvenlik kuvvetlerinin zayiatı ikisi subay olmak üzere 84 

şehit, 140 yaralıdır. Müslüman halktan da 30 şehit verilmiş, 20 kişi de yaralanmıştır
107

. İsyanın 

devamı süresince yüz binlerce lira maddi zarar da oluşmuştur
108

. 

Sonuç 

Şebinkarahisar bölgesi stratejik konumu dolayısıyla Ermeni komitelerinin birinci 

derecede ayaklanma çıkarmayı planladıkları yerlerdendi. Bu yüzden Ermeniler öteden beri bu 

bölgede silahlanma faaliyetlerine büyük önem vermişlerdir. Pürk olayı büyük ayaklanmanın 

habercisiydi. Ancak Osmanlı Devleti zamanında isyanın Şebinkarahisar'a sirayet etmesini 

önleyici tedbirler alamamıştır. Osmanlı Devleti’nin isyanın çıkmasına engel olamayışının ana 

sebebi istihbarat yetersizliğidir.  

İsyanın zahiri sebebi asker kaçağı Ermenilerin Osmanlı güvenlik kuvvetlerine teslim 

edilmemesidir. Gerçek sebep ise Taşnaksutyun , Hınçak ,Veregazniyal , Ramgavar gibi Ermeni 

komitelerinin müştereken almış oldukları genel isyan kararının Şebinkarahisar’a da tatbik 

şeklinden başka bir şey değildir. 

15 Haziran 1915 günü başlayan isyan kısa zamanda şehrin geneline yayılmıştır. Ermeniler 

kaleye çekilmek mecburiyetinde kalmışlardır. Buna karşılık Türk kuvvetleri kaleyi kuşatarak 

dışarı ile irtibatını kesmiştir. Bu şartlarda ayaklanma 18 gün süre ile devam etmiştir. 

                                                                                                                                                                        
birliklerinin takibi ve sıkıştırması neticesinde Şebinkarahisar’dan uzaklaşmaya mecbur kaldığını yazmıştır. H.T. 

Okutan, age, s.205. 
101 G. Şahin, age, s.185. 
102 K. Çiçek, age, s. 166; Hasan Tahsin Okutan Ermeni çetecilerin kaçışlarına Rum çetelerinin de yardım ettiklerini 

yazmıştır. H.T. Okutan, age, s.206.  
103  A. H. Kalaç, age, s. 106. 
104 ATASE Arşivi; K: 311, D:  , F: 3-6, 3-7. 
105 ATASE Arşivi; K: 311, D: 1028/1264, F: 3-11. 
106;A. H. Kalaç, age, s. 107. 
107 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.367-368. Yusuf Hikmet Bayur Ermeniler tarafından 

öldürülen Türklerin asker ve sivil toplam sayısının 500’den fazla olduğunu belirtir. Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk 

İnkılabı Tarihi III, Kısım III, Üçüncü Baskı , Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s.43. Nazım Kuruca, 

Hasan Tahsin Okutan’dan aktararak 403 Türkün şehit olduğunu, 176 Türkün de yaralandığını belirtir. Nazım 

Kuruca, “ 93 Harbinden Sonra Şebinkarahisar ve Havalisinde Ermeni Faaliyetleri” Şebinkarahisar 1. Tarih ve 

Kültür Sempozyumu ( 30 Haziran-1 Temmuz 2000) Bildiriler, Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları, ed. Ali Çelik, 

İstanbul 2000, s.149. 
108 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s.367. 
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Ayaklanmanın bu kadar uzamasının sebebi Rusların kendilerini yalnız bırakmayacakları ve 

mutlaka bir yolunu bularak yardım edeceklerine inandırılmış olmalarıydı.  

Bu arada isyancıları kaleden atmak için top ateşine ihtiyaç duyulmuştur. Başlangıçta dağ 

topları kullanılmışsa da kafi gelmemiştir. Bilahare mantelli toplar getirilmiştir. Ancak, bu 

topların temin edilmesi ve nakli de zaman almıştır. Bu durum Türk ordusundaki silah 

yetersizliğinin ve nakliyede yaşanan sıkıntıların bir göstergesidir. 

Diğer taraftan dışarıyla irtibatları tamamen kesilen Ermeni asiler ciddi anlamda açlık ve 

susuzluk yaşamaya başlamışlardır. Bu durumda bir huruç denemesi yapmaktan başka çareleri 

kalmamıştır. Bu hareket ile silahlı güçlerinin çoğunluğu kaleyi terk etmiş, dönüş yolları 

kapatılınca da geri dönememiştir. Bu durum Türklerin kaleyi ele geçirmelerini 

kolaylaştırmıştır. Aksi taktirde Türk kuvvetlerinin kaleyi zapt etmesi daha uzun bir zamana ve 

daha fazla zayiata mal olabilirdi. 

Bu olay Osmanlı Hükümetinin tehcir uygulamasında ne kadar haklı olduğunu bir kez 

daha kanıtlamıştır. Osmanlı ordusunun savaş cephesinden nispeten uzak olan bir yerde çıkan 

isyan orduyu uzun zaman uğraştırmıştır. Bu sebeple bir kısım askeri birliklerin cephede değil 

ülke içinde ayaklanmaların bastırılmasında kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mülki ve 

askeri yetkililerin yerinde ve zamanında aldıkları tedbirler neticesinde isyanın çevreye 

yayılması engellenmiştir. 

Kaynaklar 

1.Arşivler ve Yayınlanmış Belgeler 

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C.I, Genelkurmay ATASE ve 

Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005. 

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C.IV, Genelkurmay ATASE ve 

Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009. 

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C.V, Genelkurmay ATASE ve 

Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı ( ATASE ) Arşivi. 

Takvim-i Vekayi, 7. sene, No: 2189,  18 Receb 1333/ 19 Mayıs 1331/ 1 Haziran 1915. 

2.Kitaplar ve Bildiriler 

ÇİÇEK, Kemal; Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2005. 

DEMİREL, Muammer “ 1915 Şebinkarahisar Ermeni isyanı”, Şebinkarahisar 1. Tarih ve 

Kültür Sempozyumu ( 30 Haziran-1 Temmuz 2000), Bildiriler, Şebinkarahisar 

Belediyesi Yayını, (Ed. Ali Çelik), İstanbul 2000, s.81-88. 

Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri Meşrutiyetten Önce ve Sonra, Yay. 

Haz. Mehmet Kanar , Der Yayınları, İstanbul 2001. 

GÜRÜN, Kamuran; Ermeni Dosyası, Beşinci Baskı, Rüstem Yayınları, İstanbul 2001. 

HALAÇOĞLU, Yusuf; Ermeni Tehciri ve Gerçekler ( 1914-1918), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2001. 

KALAÇ, Ahmet Hilmi; Kendi Kitabım, Yeni Matbaa, İstanbul ( ? )1960. 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                                             Sadık SARISAMAN 

 
Journal of History Studies 

 
237 

 

Volume 10 
Issue 7 

Octaber  
2018 

 
 
 

 
 

KARPAT, Kemal H; Osmanlı Nüfusu ( 1830-1914 ) Demografik ve Sosyal Özellikleri, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003. 

KURUCA, Nazım; “ 93 Harbinden Sonra Şebinkarahisar ve Havalisinde Ermeni 

Faaliyetleri” Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu ( 30 Haziran-1 

Temmuz 2000) Bildiriler, Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları, ed. Ali Çelik, 

İstanbul 2000, s.140-151. 

OKUTAN, Hasan Tahsin; Şebinkarahisar ve Civarı Coğrafya, Tarih, Kültür Folkloru, 

Giresun 1949. 

ÖZDEMİR, Ali – ÖZHAN, Hasan; İlçe Oluşunun 50. Yılında Şebinkarahisar, Ankara 

1983. 

ŞAHİN, Gürsoy, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Sivas ve Suşehri Bölgelerinde 

Ermeni Faaliyetleri, Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007. 

TURAN, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, II, 12. Baskı , Boğaziçi 

Yayınları, İstanbul 1999. 

URAL, Gültekin; Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, ( İkinci Baskı ), Kamer Yayınları, 

İstanbul 1998. 

URAS, Esat; Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi ,( İkinci Baskı ), Belge Yayınları, 

İstanbul 1987. 

3. İnternet Kaynakları 

http://www.frigofrig.com/sebinkarahisar-kalesi-giresun-sebinkarahisar. (Erişim Tarihi 

01.10.2018). 

http://ozhanozturk.com/2018/01/10/sebinkarahisar, (Erişim Tarihi 01.10.2018). 



 

  

 Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Asayiş Sorunu Şebinkarahisar Ermeni İsyanı 

 
Journal of History Studies 

 
238 

 

Volume 10 
Issue 7 

Octaber  
2018 

 
 

 
 

EKLER 

Ek-1 Şebinkarahisar İsyanı Üzerine Hükümet Tarafından Yabancı Ülkelerdeki Siyasi 

Temsilcilere Gönderilen 12 Temmuz 1915 Tarihli Telgraf: 

Varlıkları gerek memleketin savunması gerek halkın huzuru ve iç güvenlik bakımından 

sakıncalı görünen Ermenilerin mezkur bölgeler dışına çıkarılması konusunda alınan karar 

malumdur. Düşmanlarımız kamuoyunu aleyhimize çevirmek için bunu da bir bahane sayarak, 

kendi gazetelerinin yanı sıra, maksatlarına alet edindikleri tarafsız ülkelerdeki gazeteler 

vasıtasıyla da gerçeği saptırmaya çalışmakta ve bu ihtiyat tedbirine dair olan en ehemmiyetsiz 

ve ufak olayları bile güya -tam sadakatine rağmen- Ermeni unsurunun en ibtidai en tabii ve en 

mukaddes haklarına karşı icra edilmiş tecavüz şeklinde göstermeye uğraşmaktadırlar. 

Hükümet-i seniyyenin ihtilalci Ermenilere karşı almaya mecbur olduğu hareket tarzının 

acil ve meşru gerekliliğine dair itiraz edilemeyeceği kuşkusuzdur. Olaylar her gün orduya karşı 

çok önceden tertiplenen ve aynen uygulanan mükemmel bir planın mevcut bulunduğunu ispat 

ettiği gibi, Ruslarla beraber bize karşı savaşan Ermenilerin bu hareketi de anılan planın 

ayrıntılarındandır. İşbu haince ve ayrılıkçı hareket vaktiyle ancak cephede ve civarında 

görülmekte iken son zamanlarda cephe gerisinde ve ihtiyat bölgelerinde de görülmeye 

başlamıştır. Mesela 2 Haziran tarihinde beş yüz silahlı Ermeni, kendilerine katılan birçok asker 

firarisi hemcinsleriyle beraber Karahisar-ı Şarki şehrinin İslam mahallesine hücum edip evleri 

ateşe vererek yangın çıkarmak ve mahalli hükümetin babaca ve lütufkar nasihatlerine tüfek ve 

bombalarla karşılık vererek mahalli ahaliden asker ve sivil olarak yüz elli kimsenin ölümüne 

sebep olmuşlardır. Hükümetin etkili nasihatlerinin sonuç vermemesi ve binaenaleyh mezkur 

ayın yirmisine kadar kalenin asiler elinde kalması dolayısıyla nihayet yerel hükümet top ve sair 

cezalandırma aletlerini kullanmak zorunda kalmış ve kendilerini itaat altına almıştır. Ötede 

beride meydana gelen buna benzer isyan hadiseleri muhtelif hudutlarda bulunan askeri 

kıtalardan gerekli kuvvet ayrılmasını icap etmekte ve mezkur hadiselerin çıkmasıyla sakin 

ahali de doğal olarak zarar görmekte olduğundan Hükümet-i seniyye Ermeni ihtilalcilerine 

karşı bazı tedbirler almakta zaruret görmüştür. Anılanların sınır bölgelerinden ve ihtiyat 

mıntıkalarından uzaklaştırılmaları da mezkur tedbirlerin uygulanmasından ibaret olup anılan 

komiteciler bu süratle Rusların nüfuzlarından uzaklaştırılmışlar ve milli savunmaya ve iç 

güvenliğe zarar veremeyecekleri bir mıntıkaya gönderilmişlerdir. 

(Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, s. 368-369) 
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