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Son yüzyıl Osmanlı siyasetini şekillendiren iki önemli unsur olan savaş ve 

milliyetçilik, kör bir sarmal gibi birbirini yeniden ve yeniden üretmiştir. Üstelik 
geçmişte kalmış bir mesele değil bir kartopu gibi büyüyerek günümüze varmış-
tır. Milliyetçi şiddet sadece tarihte kalmış bir olgu değil, özellikle eski Osmanlı 
coğrafyasında güncel bir sorundur da.  Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya (ve son 
dönem gelişmeleriyle eklemlenen Kuzey Afrika) dünyanın ‘sorunlu’ bölgesi, 
şiddetin hüküm sürdüğü coğrafya olarak anılmaktadır.  

Tarihsel ve güncel boyutlarıyla Osmanlı bölgelerine hakim olan savaşa, bu 
çalışma özelinde daha doğru bir terimle ‘kolektif şiddet-milliyetçilik’ ilişkisine 
dikkat çeken önemli bir literatür var. Bu çalışmaların olmazsa olmaz aksesuarı 
rakamlar, istatistiklerdir. Sayısal veriler olayın vahametini, yarattığı yıkımı res-
metmek için kullanılagelir. Ancak genelde ihlâl istatistikleri, özelde de milliyetçi 
hareketlerin şiddet istatistiklerini dert edinen özel bir inceleme henüz yapılmış 
değil. Bu eksiklik ihlâlin ve acının etik olarak ölçülemez olduğundan mı, yoksa 
akademik olarak pek bir şey ifade etmediğinden mi, ya da teknik olarak ölçüle-
mez olduğundan dolayı mıdır? Bu soruya, aşağıda kısmen de olsa akademik bir 
cevap vermeye çalışılacak, ancak soruyu daha bir anlamlandıracak başka alandan 
bir küçük örnek vermek isterim. Edebiyat alanında, acının bırakın ölçül-
me/ölçülebilme meselesini, mağdurun yaşadığı acının anlatılamayacağını belir-
tenler vardır. Mesela, Samuel Beckett gibi bir edebiyat ustası, 
Holokost/Auswitch felaketini ve özellikle mağdurların bu felaketi nasıl yaşadık-
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larını tasvir etmenin mümkün olmadığını, kaleminin bunu dile getiremeyeceğini 
belirtmiştir. 

Öte yandan akademik dünyanın bu soruya daha farklı soru ve yöntemlerle 
yaklaşması gerekirken, bu kulvarda da henüz yeterli bir mesafe almamıştır. Oysa 
ihlâlleri ve özellikle kolektif şiddeti anlamaya dönük çalışmalarda, kolektif şidde-
ti tasvir eden, etmeye çalışan verilerin, yani kolektif şiddetin istatiksel yönünün 
de incelenmesi, sorgulanması gerekirdi. Tarihçilerin bu eksikliği, farkında ol-
mama hali anlaşılabilir, ama garip olan sosyoloji menşeli tarihçilerin (ki Türki-
ye’de epeyce örnekleri vardır), kolektif şiddetten bahsederken şiddet istatistikle-
rine göz atmamaları ilginçtir. Toplumu nüfus ve nüfus istatistiklerinden incele-
meyi düşünmeyen, hatta bu tür verileri önemsiz gören bilim insanlarının şiddet 
istatistiklerine eğilmelerini ummanın abartılı bir beklenti olacağı tabiidir. Milli-
yetçiliği sadece ideolojik bir hareket olarak görmenin sınırlarından söz ediyo-
rum. Halbuki bu tür hareketlerin somut ve rasyonel iş görme mekanizmaları da 
vardı. Örneğin, ondokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başlarının çoğu 
milliyetçi hareketi mücadelenin bir safhasında -genellikle son safhasında- nüfus 
istatistikleri üzerinden de siyaset yapmıştır.1  

Bu kısa çalışma, şiddet-istatistik-milliyetçilik ilişkisine, Osmanlı laboratuvarı 
üzerinden dikkat çekmeye çalışacaktır. Zengin bir literatüre sahip olan milliyetçi-
lik bahsi gibi, Osmanlı-Türkiye milliyetçiliklerini inceleyen bölgesel literatür de 
bu ilişkiye ve özellikle milliyetçiliğin ihlâl istatistikleriyle olan ilişkisine değin-
memişlerdir.  

Uluslararası milliyetçilik literatürü,2 ulus-devletlerin nüfus istatistiklerini kul-
lanımını mercek altına alan zengin bir repertuara sahiptir. Çokça atıfta bulunu-
lan çalışmasıyla Anderson’un katkısının (Census, Map, Museum, 1991) yanı sıra 
son on yılda giderek artan nüfus-milliyetçilik literatürünün çoğu Amerika ve 
Avrupa ülkelerine endekslenmiştir. Bu çalışmalar Fransa, Rusya/Sovyetler Birli-
ği, İngiltere, İtalya, Amerika, Brezilya gibi ülkelerde, iktidarın nüfus istatistikleri-
ni toplumları üzerindeki kontrol mekanizmalarını sağlamlaştırıcı bir araç olarak 
kullanımına dikkat çekerken, toplumsal ve özellikle etnik kimliklerin şekillenme-
sinde nasıl önemli bir fonksiyon gördüğünü çarpıcı bir biçimde ortaya koymak-

                                                 
1 Buna bir örnek vermek gerekirse, İstanbul’un liberal üniversitelerinden birinin bugünlerde 
düzenlediği ‘kolektif şiddet’ temalı bir konferansa okumakta olduğunuz makale içeriğinde 
Osmanlı şiddet istatistiklerini nitelik ve nicelik açısından değerlendirecek bir sunum 
önerisinde bulunmuştum. Ancak toplantının düzenleyicileri bu içerikteki bir sunuma uygun 
panel bulamadılar. Anlaşılan kolektif şiddeti ‘ölçme’yi kendine dert edinmeyen ve bu yüzden 
‘edebi’ dille ifade etmeye çalışan bir akademya söz konusu. Aslında şiddetin arka planındaki 
rasyoneliteyi ve bunun sayısal olarak resmedilmesini görmek, tartışmak kaçınılmaz. 
2 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Verso, 2006. Eric Hobsbawn, The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991, Knopf 
Publishing Group, 1996; E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, 1983. A. D. 
Smith, The Ethnic Origins of Nations. Basil Blackwell, New York, 1986. And, National Identity. 
Penguin Book, Londra, 1991.  
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tadır. Mesela Francine Hirsch3, Sovyet nüfus sayımlarının ve özellikle etnik 
kategorilerinin, Moskova’nın “conceptual conquest”inin (kavramsal fetih) bir 
parçası olduğuna dikkat çekmekte. Diğer yandan Napolyon iktidarının nüfus 
istatistiklerini inceleyen Marie Bourget, bunun otoriter iktidarın oluşturulmasın-
daki katkısına işaret etmiştir.4 ABD nüfus sayımlarını inceleyen Patricia Cohen,5 
ve Anderson (1988), nüfus istatistiklerinin politik nisbiyet prensibi ve bunun 
Amerikan’ın anayasal rejimi üzerindeki merkezi rolüne dikkat çekmişlerdir. Ve 
Silvana Patriarca6 “gözlemleme kültürü”nün bir parçası olarak betimlediği İtal-
yan istatistiklerinin İtalyan ulusunun “inşası”ndaki rolüne dikkat çeker.  

Diğer yandan, Osmanlı milliyetçiliklerini inceleyen geniş bir literatür söz ko-
nusu. Bu literatür genellikle milliyetçiliğin nedeni olarak Batı’nın ekonomik, 
siyasi, askeri, düşünsel müdahalesi veya etkisini, batılılaşma, modernleşme, milli-
yetçilik düşüncesinin kendisini, baskı teknolojisi, kapitalist sistem ve uluslararası 
politik sistemdeki değişiklikleri merkeze alır. Bu çalışmaların bir kısmı genel 
olarak Osmanlı geneline,7 diğer kısmı da özel milliyetçilikler üzerine (Ermeni8, 
Kürt9, Arap10, Yunan11 vs) yoğunlaşmaktadır. Diğer yandan, Osmanlı’daki ko-

                                                 
3 Francine Hirsch, Empire of Nations: Ethnographic Knowledge & the Making of the Soviet Union, 
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005.  
4 M-N. Bourguet, Déchiffrer la France: La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Pa-
ris: Editions des archives contemporaines, 1988.  
5 P. C. Cohen, A Calculating People: the Spread of Numeracy in Early America, Chicago: University 
of Chicago Press, 1982.  
6 S. Patriarca, Numbers and Nationhood: Writing Statistics in Nineteenth-century Italy, New 
York: Cambridge University Press, 1996.  
7 Kemal Karpat, An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman State: from 
Social Estates to Classes, from Millets to Nations, Princeton University, 1973. F. Müge Göçek, 
“The Decline of the Ottoman Empire and the Emergence of Greek, Armenian, Turkish and 
Arab Nationalisms”, M. Göçek (ed.), Social Constructions of Nationalism in the Middle East. 
SUNY Press. 2002, ss. 15-83. Balkan milliyetçilikleri için bkz. Mete Tunçay ve E. J. Zürcher 
(eds.), Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire: 1876-1923, New York: British 
Academic Press/I. B. Tauris, 1994. Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, 
Nationalism, & The Destruction of the Ottoman Empire, University Press, Oxford GB, 2003. M. 
Z. Bookman, Economic Decline and Nationalism in the Balkans, New York: St. Martin's Press, 
1994; S. Anagnostopoulou, The Passage from the Ottoman Empire to the Nations-States, İstanbul 
2004.  
8 Gerard J. Libaridian, “The Ideology of Armenian Liberation: The Development of 
Armenian Political Thought before the Revolutionary Movement: 1639-1885,” basılmamış 
doktora tezi, University of California at Los Angeles, 1987.  
9 Hamit Bozarslan, La question kurde: États et minorités au Moyen-Orient, Paris, Presses de 
Sciences-Po, 1997; Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said 
Rebellion 1880-1925, University of Texas Pr; 1989. 
10 C. Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism. Essays on the Origins of Arab Nationalism, 
Urbana: University of Illinois Press, 1973. Aynı yazar, "The Origins of Arab Nationalism," 
ve Rashid Khalidi, "Ottomanism and Arabism in Syria Before 1914: A Reassessment," 
Rashid Khalidi vd. (eds.), The Origins of Arab Nationalism, New York, 1991 içinde. Hasan 
Kayalı, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-
1918. George Antonius, The Arab Awakening, Philadelphia, Lippincott, 1937.  
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lektif ve politik şiddeti inceleyen literatür, Osmanlı ordusunu ele alan çalışmala-
rın yanı sıra muhalif örgütlerin ‘devrimci’ ve “milliyetçi’ militarizasyonuna eğilen 
çalışmalarla zenginleşiyor. Ayrıca paramiliter örgütlenmeler gibi, özellikle savaş 
ve terörün hüküm sürdüğü zamanlarda ortaya çıkan örgütlenmeler de ilgi gör-
meye başladı: Kebikeç’in son iki sayısındaki katkılara ilaveten, Osman Aytar ve 
Janet Klein’ın Hamidiye alaylarına dair çalışmalarıyla R. Gingeras’ın Rum, Arna-
vut, Türk paramiliter örgütlenmelere yoğunlaşan araştırmaları gibi…  

Ancak Osmanlı-Türk milliyetçiliğini ve şiddet sorununu inceleyen geniş lite-
ratür milliyetçiliğin nüfus istatistikleriyle olan ilişkisini görmediği gibi, milliyetçi 
hareketlerin ihlâl istatistikleri üretmiş oldukları gerçeğine de değinmemişlerdir. 
Oysa, kolektif/politik şiddet kadar nüfus çalışmalarının olmazsa olmaz ürünü 
olan ihlâl istatistikleri de genel değerlendirme içine alınmalıydı. 

 

Nüfus İstatistiklerinin Milliyetçiliği 

Politik şiddetten kaynaklanan ihlâl istatistiklerini daha iyi anlamanın yolu, 
milliyetçiliklerin nüfus istatistikleriyle ya da bir anlamda mevcut nüfusla olan 
ilişkisini anlamaktan geçer. Diğer çalışmalarımda modern milliyetçiliğin nüfus 
üzerinden politika yaptığına işaret etmiş, bu bağlamda nüfusun etnik ve dinsel 
kimlikler üzerinden hesaplandığı ve tasnife tabi tutulduğunu belirtmiştim.  

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki milliyetçiliklerin en önemli gerekçelerinden bi-
ri (tarih ve kötü yönetimle ilgili olanların yanı sıra) nüfus argümanı idi. Bu özel-
likle Hıristiyan toplulukların (Ermeni, Rum, Bulgar, Maruni, Sırp gibi) milliyetçi-
liklerinde açıkça görülür, ancak bazı Müslüman topluluklar (Arnavut, Arap) için 
de geçerlidir. Söz konusu milliyetçilikler politik taleplerini ve toprak taleplerini 
ileri sürerken nüfusun karakterini (büyüklüğü, coğrafi dağılımı ve diğer nüfuslara 
oranı) öne çıkarmışlardır. Tarihsel olarak yaşadıkları bölgede nüfusça çoğunluk 
olduklarını ileri sürerek otonomi, federasyon, bağımsızlık gibi toprak temelli 
politik taleplerde bulunmuşlardır. Ama aynı zamanda, Osmanlı idari ve bürokra-
tik aygıtlarına katılım taleplerinde de nüfusu öne çıkarmışlardı. En küçük yerel 
meclisten (kaza meclisleri ve vilayet meclisleri) Osmanlı parlamentosunda 
temsiliyete kadar, seçimle belirlenen aygıtlara kendi milletlerinin katılımını ve bu 
katılımın kendi nüfus oranlarına paralel bir ağırlıkta olmasını istemişlerdir. Yani 
böylece aslında etnik kota talebinde bulunmuşlardır. 

Seçimle belirlenen devlet aygıtlarının yanı sıra atama ile belirlenen bürokratik 
mevkilere katılım için de nüfus argümanını öne çıkarmışlardır. Özellikle 
Abdülhamid devrinde miktarı 50-60 binlere varan devlet bürokrasisinin nitelik 
olarak de öneminin arttığı bir dönemde Osmanlı yönetim aygıtlarında etnik kota 
talebinde bulunulmuş olması Osmanlı milliyetçilikleri sorununun bugüne kadar 
gözden kaçırılan halkası olmuştur. Kuşkusuz böylesi bir arzu kolayca ‘azınlıkla-
rın meritokrasi değil etnokrasi talep’ etmeleriyle suçlanabilir. Ama aslında mo-

                                                                                                                   
11 D. Gondicas and C. Issawi (eds.), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy 
and Society in the Nineteenth Century, Princeton 1998.  
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dernleşen, batıya açılan, batı dillerinin bir ayrıcalık yarattığı bir dönemde, okuma 
yazmanın gerektirdiği Weberyen bürokratik bir mekanizma inşasında 
gayrımüslimler Müslüman tebaya nazaran çok daha kalifiye idiler. Ama 
Abdülhamid döneminde İslamî karakteri bilhassa öne çıkarılan imparatorluğun 
önceliği Müslümanlardan yana oldu. Devletin gayrimüslimleri devlet idaresi 
çarkının içine almakta gösterdiği tutuculuk ise gayrımüslimleri böylesi bir etnik 
kota talebinde daha ısrarcı kılıyordu.  

Bunun gibi nedenler kısa sürede nüfus istatistiklerinin önemini artırdı. İstan-
bul, her nüfus sayımında yeni etnik-dinsel kategorilere yer verirken, milliyetçi 
hareketler de çoğu kendilerince üretilmiş bazen tahminlere dayalı nüfus istatis-
tikleri yaratmışlardır.12 İşte bu çalışmada ele aldığımız ve “ihlâl istatistikleri” 
olarak isimlendirebileceğimiz istatistikler böyle bir politik ve düşünsel iklim 
içinde karşımıza çıkıyorlar. 

 

İhlâl İstatistikleri 

Gerçekten de Osmanlı sahnesinde İstanbul hükümeti başta olmak üzere bu 
mücadelede yer alan taraflar yaşayan nüfusun yanı sıra, politik şiddet sonucu 
meydana gelen ihlâller yani ölü bedenler üzerinden de politika yapmaya başlar-
lar. Şehitlik/gazilik modern devlet aygıtının olduğu kadar, modern örgütlerin 
politik söylemlerinin de bir parçası olur. Bu söylemler bir yandan yeniçeriliğin 
kaldırılması ve kura sisteminin oturtulmasıyla tüm tebaanın –en azından söylem 
itibariyle – askerlik yükümlülüğüne sokulması diğer yandan da devrimci-
milliyetçi örgütlerin mensubu oldukları halkın kurtuluşu için geliştirdikleri genel 
kitlesel ayaklanma stratejilerinin gündeme geldiği bir çağda ortaya çıkmıştır.  

Bu söylemlerin bir parçası olarak hak ihlâl istatistikleri üretilmiş, politik şid-
detin yol açtığı ölüm ve yaralanma vakalarının tek tek kaydı tutulmaya başlan-
mıştır. İstanbul hükümeti, nüfus istatistiklerinde olduğu gibi bu noktada da daha 
tecrübeli ve aktif idi. Kendi cemaatlerinin yaşadığı kırımı birçok yolla resmetme-
ye çalışan azınlıklar ise alternatif veriler üreterek, İstanbul hükümetinin politika-
larını teşhir etmeye, bilhassa Avrupa ve Amerika politika mahfelleriyle kamuoy-
larına bu istatistiklerle de seslenmeye çabalamışlardır.  

Taraflar arasında nüfus istatistikleri üzerine yaşanan anlaşmazlık, aynı şekilde 
ihlâl istatistiklerinde de görülür. Çünkü ihlâl istatistikleri, en az nüfus istatistikle-
ri kadar hassas bir konudur. Mesela, bir uluslararası inceleme heyetinin 
1890’larda Ermenilere yönelik saldırıları yerinde inceleme talebini istemeyerek 
de olsa kabul etmek zorunda kalan Osmanlı hükümeti, doğu bölgelerine yapıla-
cak gezi öncesi, bölge valilerini uyararak, “Ermenilerin kendilerini hep mağdur” 

                                                 
12 E. Ziya Karal, “Non-muslim Representatives in the First Constitutional Assembly”, B. 
Lewis ve B. Braude (ed.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: the Functioning of a Plural 
Society, New York; Londra: Holmes & Meier, 1982, ss. 387-400. Catherine Boura, “The 
Greek Millet in Turkish Politics: Greeks in the Ottoman Parliament (1908-1918)”, Ottoman 
Greeks in the Age of Nationalism, D. Gondicas ve C. Issawi (ed.), New Jersey: Darwin Press 
Princeton university, 1999, ss. 193-206. 
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göstermeye çalıştıklarını ve bunun da devletin bekasına zararlı olduğunu, bu 
yüzden memurların dikkatli olmasını tenbih eder.13 

Nüfus istatistiklerinde olduğu gibi ihlâl istatistiklerinde de taraflar mutabık 
değillerdir ve neredeyse her durumda iki zıt kutbu oluşturur, iki farklı rakam 
setinin savunuculuğunu yaparlar. İktidarın iyice küçülttüğü kayıpları gayrimüslim 
milletlerin temsilcileri iyice arttırırlar. Ama anlaşmazlık sadece verilerin niceli-
ğinde değil, ihlâllerin taksonomisinde, yani adlandırma, sınıflandırma ve hiyerar-
şisinde de karşımıza çıkar. Azınlıkların verilerinde sivil kayıplar öne çıkarken, 
İstanbul verilerinde bunlar silahlı ele geçirilen teröristler olarak betimlenir. Ama 

                                                 
13 C.A.D.N. (Centre des Archives diplomatiques de Nantes) 
Constantinople/Ambassadeurs/E/VIIIe-1939/107. 

 
 

Şekil 1: P. Fx Charmetant’ın 1896 tarihli “Ermeni şehitleri” adlı kitabı 
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sıklıkla, ölü Müslümanlar ‘şehit’, Ermeniler ise ‘telefat’ başlığı altında nitelendiri-
lirler.14 Azınlıkların ‘el konulan’, ‘yağmalanan’, ‘işgal’ edilen hane kategorileri, 
iktidarın istatistik cetvellerinde ‘terkedilen mallar/emval-i metruke’ olarak ad-
landırılır.   

Osmanlının son yüzyılında milliyetçi örgütlenmelerin ürettiği kolektif şiddet 
üzerine tanzim edilen ve ciddi bir yekuna ulaşan ihlâl verilerine bir kaç örnek 
vermek gerekirse, 1876 Bulgar ayaklanmasına eşlik eden ihlâl tabloları,15 
1890’lardaki Ermeni Taşnak isyanına Müslümanların ölçüsüz cevabının yol 
açtığı Ermeni sivillerine yönelik katliamların sonuçları,16 Makedonya’daki Hıris-
tiyan köy korucularının Müslümanlara yönelik saldırılarına dair Osmanlı hükü-
metinin oluşturduğu istatistikler17 hemen akla gelenler arasında sayılabilir.  Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın yarattığı nüfus yıkımını ölçmek isteyen İttihat ve Terakki 
muhalifi İstanbul hükümetinin veri derleme çabasının18 yanı sıra bu tür çalışma-
lar özellikle 1919-1922 sürecinde Paris-Sevr-Lozan konferanslarında bir hayli 
yoğunlaşır. Wilson ilkelerine göre etnik/politik sınırların çizileceği Paris-Sevr 
konferanslarında yaşayan nüfus kadar ölüm istatistikleri de gündemi işgal eder. 
Hıristiyan ölü sayısı, yaşanan trajedinin boyutunu göstermenin yanı sıra Ermeni, 
Yunan ve Nasturi/Süryani ülkelerinin sınırlarını belirleme tartışmalarında gün-
deme gelir. İttihatçı iktidarın nüfus politikalarından nasibini alan Osmanlı azın-
lıkları yaşananları yazıyla olduğu kadar sayılarla da resmederler. Mesela Yunan 
başbakanı Venizelos, 250 bininin katledildiği 500 bin Rum’un sürgün edildiğini 
iddia ederken, Süryaniler 240 bin19 kayıp verdiklerini iddia ederler. Ama özellikle 
tartışmalar Ermeni kayıpları sayısı etrafında gelişti. Aşağıda buna daha geniş 
değinilecektir. 

                                                 
14 Bkz. Hüseyin Nâzım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, iki Cilt, İ. Binark ve N. Aktaş (der.), 
Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1993, s. 359: “Bu ihtilâlde nefs-i Van'da vukû‘ 
bulan telefât ve mecrûh yekûnu sekiz yüz yetmiş dokuz nerefe bâliğ olup, bunlardan üç yüz 
kırk neferi şühedâ ve iki yüz altmış neferi mecrûhîn-i İslamiyyeden ve iki yüz on dokuz 
telefât ve elli dokuz neferi mecrûhîn-i Hıristiyaniyyeden ibârettir.” 
15 Bkz. Respecting the Conference at Constantinople, November 1876 to February 1877, 
Printed for the use of the Foreign Office. January 1877, Confidential (3089), FO 424/37 içinde. 
16 Ermeni örgütleri tarafından derlenen bir ihlal tablosu için bkz. Ermeni Olayları Tarihi, cilt 2, 
ss. 386-390. 
17 Osmanlı hükümetinin, Rumeli müfettişliği bölgesindeki Hıristiyan koruyucuların yaptığı 
ihlallerin verisi için bkz. F.O [Foreign Office, Britanya Dışişleri Bakanlığı ] 371/584. 
18 DH.ŞFR 95/191 (17/6/1919) Nüfus miktarındaki zayiat ve kayıp nispetinin mukayese 
suretiyle tespit ve inbasına dair Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi'nden Erzurum, 
Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerine çekilen telgraf. DH.ŞFR 96/181. (13/2/1919). Vilayet-
lerden gönderilen ihlal istatistikleri için bkz. U. Demirbaş vd. (der.), Ermeniler Tarafından 
Yapılan Katliam Belgeleri, c. 1 (1914-1919), Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2001. 
19 “Emir Tabibzade Abdelkerim Pacha”nın “La question Assyro-Chaldéenne devant la 
Conférence de la Paix” adlı memorandumu içinde yeralan “Population Approximative des 
Assyro-Chaldéens perdu sur les champs de bataille et sur les champs de massacre depuis 
1914 jusqu’en 1919” adlı katledilen Asuri-Keldani nüfus istatistikleri için bkz. C.A.D.N., 
Ankara, Ambassadeur (1919-52), 92. 
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Genel olarak kolektif ve politik şiddetten kaynaklanan can ve mala yönelik 
tahribatı kayıt altına alan bu verilerde öne çıkanları sıralamak gerekirse; 
ölü/yaralı asker-polis/tedhişçi, tutuklu sayısı, tecavüz edilen, zorla evlendirilen 
kadınlar, el konulan çocuklar, yaşam olanaklarından yoksun bırakılan aileler, 
yakılan, yıkılan haneler, yağmalanan veya el konulan mal, mülk, arsa, mağaza vs, 
çalınan ve yok edilen büyük ve küçük baş hayvanlar, tahrip edilen tarımsal ürün-
ler ve benzeri. Bu tür istatistiklerin asıl vurgusu mal-mülkten ziyade insan hakla-
rı ihlâlleri ve şüphesiz onların en başta geleni olarak insanî kayıplar idi; ölen ve 
yaralanan sivil insanların miktarı.   

İhlal istatistikleri, bu verileri hazırlayanlara bağlı olarak değişiklik göstermek-
teydi. İstanbul hükümeti ve azınlık gruplarının hazırladığı veriler dışında olaylar-
da aktif olarak yer almayan üçüncü tarafın da dönem dönem ihlâl istatistikleri 
hazırladığı oluyordu: İstanbul hükümetinin derledikleri (ki bazı durumlarda 
merkezden gönderilen özel heyetlerce ve genelde yerel memurlarca derlenmek-
teydi), yabancı heyetlerin derledikleri (çoğunlukla dönemin büyük güçleri olan 
Britanya, Fransa, Almanya ve Rusya’nın İstanbul konsoloslukları vasıtasıyla 
derlenmekteydi) ve nihayet azınlık gruplarının derledikleri hak ihlâl istatistikleri. 
Bu geniş yelpazeye zaman zaman Partriklik gibi dini kurumlarla kimi sivil top-
lum örgütleri, illegal örgütler de katılmaktaydı. Bu kesimlerin hazırladığı veriler 
bir yandan da kendilerinin Osmanlı iktidarıyla ve azınlık topluluklarla kurdukları 
ilişkilerin düzeyini yansıtmaktaydı.  

Şüphesiz her ihlâl kendi tarihsel, coğrafi ve politik bağlamı içinde anlamlıdır 
ve bunlar göz önüne alınarak değerlendirilmeli. Örneğin kolektif mal yağması-
nın savaş veya ‘barış’ döneminde olması ihlâle farklı anlam kazandırır. Ancak 
her ihlâl istatistiğini kendi bağlamı içinde değerlendirmek bu çalışmanın sınırla-
rını aşıyor. Bu detayı gözardı etmek mecburiyeti dahi, ihlâl istatistiklerinin hazır-
lanma nedenlerini ve işlevlerini sorgulamamızı ve cevaplarına dair kimi önemli 
ipuçlarını görmemizi engellemiyor.   

Bu noktada metodolojik açıdan önemli bir soruyu, ihlâl verilerinin nasıl ha-
zırlandığı sorusunu sormak gerekir. İstanbul açısından bunun cevabı nispeten 
nettir.  Osmanlı hükümetleri bu tür verileri, sicil-i nüfus kayıtları, asker-polis 
kayıtları ve ‘ölü ele geçirilen’/kadavra kayıtlarına dayandırmaktaydı. Azınlık 
toplulukların verileri ise daha ‘tahmini’ idi. Onların yerel ve küçük çaptaki olay-
ların verilerini derlemeleri hiç zor değilken, büyük çaplı olaylar için ileri sürdük-
leri veriler çoğunlukla ‘tahmini’ydi; bazen de ‘tarafsız’ inceleme heyetlerinin 
verilerine dayanmaktaydılar.  

Konuya giriş niteliğindeki bu kısa çalışmanın asıl sorusu şudur:  Bu istatistik-
ler neden ve hangi amaçlarla hazırlandı, ölü bedenler niçin sayıldı? Veriler nasıl 
işlev gördüler ve nasıl tüketildiler/kullanıldılar? Canlı nüfusun kimliğini ölçme-
nin politik karşılığı olduğunu biliyoruz. Öte yandan, ölüleri kimliğini gözardı 
ederek saymak varken, bu istatistiklerde neden onların da etnik-dinsel kimliği 
önem kazandı? Ekonomik aklın bir sonucu olarak bir ‘ulusal değer’in kaybı-
nı/zararını tespit için mi? Yoksa, öteki dünya dahil mezarlıkları dahi giderek 
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daha fazla ölçüde politik sınırlarla ayırmaya dönük bir zihin halinin dışavurumu 
mu? 

Öncelikle en temel ve bilinen nedenlerden başlamak gerekirse, bir nedenin 
devleti, bürokrasiyi ve kamuoyunu ‘bilgilendirme’ amacından kaynaklandığı 
söylenebilir. Yaşananları kamuoyuna aktarmak ve iletmek amacının bir parçası 
olarak, kolektif şiddetin sayısal cetvellerle ifadesi zorunluydu. Modern devlet, 
yaşayanlar kadar ölenleri de kayıt altına almak, kataloglamak isterken, modern 
milliyetçi hareketler de kendi milletlerinin kayıplarını belgelemek, tarihe mal 
etmek ister. 

Olaylar sırasında üretilen ihlâl verilerinin amacı da anlaşılır ve meşru bir ne-
denden kaynaklanıyordu: Üçüncü tarafın müdahalesini sağlayarak hak ihlâlinin 
yayılmasını ve artmasını önlemek. Özellikle Hıristiyan azınlıkların ürettiği verile-
rin bir kısmı büyük devletlere yönelik olup, yabancı dillerde hazırlanırdı. 1913-
14’de İttihatçı hükümetin marifetiyle sürülen Rumlara ait istatistikler Osmanlı 
Rumları ve Yunanistan tarafından küresel dolaşıma çıkarılırken, amaç Osmanlı 
hükümeti üzerindeki dış baskıyı artırarak zorunlu göç olaylarını durdurmaktı.20 
Aynı şekilde Osmanlı Bankası’nı işgal eden Ermeni komitacıları kamuoyuna açık 
deklarasyonlarında ‘100.000 şehidin’ kanları adına özgürlüğü ‘talep etme hakları’ 
olduğunu ifade ederler.21  

Olaylar anındaki duygusallığın etkisiyle üretilmiş olan bu tür ihlâl istatistikle-
rinde verilerin abartılması sık rastlanan bir durumdu. Yabancı heyetlerin verile-
rinde de zaman zaman bu aşırılıklara rastlanıyordu. Mesela Sason olaylarını ince-

                                                 
20 Bkz. İzmir Yunanistan Konsolosu’nun hazırladığı 20-24 Haziran 1914 tarihleri arasında 
meydana gelen Rumlara yönelik saldırıların bilançosu için bkz. FO 195/2458, ss. 402-409. 
21 Blue Book, Turkey, No: 1, 1897, s. 15. Ayrıca bkz. Edhem Eldem, “26 Ağustos 1896 ‘Banka 
Vakası’ ve 1896 ‘Ermeni Olayları’”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 5 (2007), ss. 113-146.  

 
 

Tablo 1: “Total Number of Political Assassinations, reported during the Year 1907” [FO 
195/2363 içinde Turkey Annual Report 1907, conf. Print.9196.] 
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leyen yabancı gözlemciler heyetinde yer alan İngiliz görevliler 10.000 Ermeninin 
katledildiğini düşündüklerini belirtirken, olaylar yatıştıktan sonra ileri sürdükleri 
tahminlerde rakam “900’a düşer.”22  

Olay sonrası üretilen verilerin gerisinde bazı pratik nedenler de vardı. Olayla-
rın yaralarını sarmak, ölüleri bir salgın hastalığa sebep olmadan bir an önce 
gömmek, yaralananları tedavi etmek, evsiz barksız kalanlara konut yap-
mak/sağlamak, maddi zarara uğrayanlara tazminat vermek gibi. Mesela, 1876 
yılında oluşturulan Balkanlar’da reformları hayata geçirme komisyonu, ‘yardım-
ların adil bir şekilde dağılımını kontrol etmek için istatistik veriler derlemek” 
zorundaydı.23  

Çatışmaların ve ihlâllerin süreklilik gösterdiği yerlerde ise ihlâl tabloları ge-
lişmelerin iyi yönde mi kötü yönde mi gittiğini tespit etmek için üretiliyordu. 
Mesela Makedonya’daki uluslararası güçlerin faaliyetlerinden biri, aylık ve yıllık 
ihlâl verileri hazırlamak idi. Bu veriler de farklı etnik ve dinsel gruplardan hangi-
lerinin hangilerini öldürdüğünü/katlettiğini gösteren verilerdi. Bu rakamlar, aynı 
şekilde cani/katil ile öldürülenin etnik kimliğinin dökümünü vermekteydi. Bir 
anlamda Müfettişliğin varoluş nedeni olan etnik çatışmaları bitirmek yolunda 
alınan mesafeyi, bir anlamda kendi becerilerini ölçmekteydiler. Tablo 1’de gö-
rüldüğü gibi, dönemin büyük devletlerinin temsilcilerinin de katılımıyla Rumeli 
Müfettişliği’nin tespit ettiği politik cinayet verilerini üretiyorlardı. Bu cinayetlerin 
‘silahlı çatışmalardan’, bazen ‘askeri birlik’ ve ‘halk (population)’ arasında ama 
çoğunlukla ‘halkın farklı unsurları arasındaki’ çatışmalardan kaynaklandığı belir-
tiliyordu. Bu tür verilerin üretilmesindeki amaç, 1907 raporunda şöyle belirtili-
yordu; politik şiddetin “ceremesini asıl çekenler”in Bulgarlar olduğunun, geçen 
bir yıl içinde ‘saldırı sonucu ölen’ 1768 kişiden 991’inin Bulgar ‘mezhebine 
(denomination)’ ait olduğunun altı çiziliyordu. 24 

Bu tür verilerin hazırlanmasının iki önemli nedeni vardı:  Yaşanan subjektif 
acıları objektifleştirmek ve ihlâlin karakterini belirlemek.    

İhlal tablolarının Osmanlı hükümetinin istatistik ile modernleşme sürecine 
girmesinden sonra ortaya çıkması bir tesadüf değildir. İstatistiğin iktidarın gücü-
nü daha da artırdığının fark edilmesi, bunu merkezileşme sürecinde olmazsa 
olmaz araçlardan biri olarak gören Tanzimat adamları ve nihayetinde İttihatçıla-
rın “telefat” istatistikleri üretmeleri rastlantısal gelişmeler değil. Diğer yandan 
büyük devletlere olayın vehametini anlatmak için yaşananların sayısal olarak 
temsiliyetten geçtiğini azınlık milliyetçileri kavramışlardı. Çünkü, Batı pozitiviz-
mi ölçülemeyen şeyi tanımlamakta, sınıflamakta zorlanıyordu. Ölçülemeyen şeye 
saygı duyulmuyor, dikkate alınmıyor, duygusal kabul ediliyordu. Bu yüzdendir 
ki, taraflar iddialarının bilimsel, tarafsız, objektif olduğunu ispatlamak için ihlâl-
leri ölçmek ve tablolaştırmak zorundaydı. Bir diğer neden de bu bağlamda 

                                                 
22 Max Choublier, La question d'Orient depuis le traité de Berlin, Paris, Librarie nouvelle de droit 
et de Jurisprudence, 1899, s.372. 
23 Bkz. FO 424/37 ve FO 608/79. 
24 FO 195/2363 içinde Turkey Annual Report 1907, conf. Print.9196. 
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subjektif bir boyut da içeren iddialarına objektiflik, ‘bilimsellik’ kazandırmaktır. 
Genelde tüm sömürgelerini ve özelde de Osmanlı İmparatorluğu’ndaki varlıkla-
rını medeniyet götürme olarak da sunmaktan haz duyan dönemin Büyük Güçle-
ri için bu tür bir bilimsellik beklenen, istenen bir şeydir. Bilim, modernite, her 
şeyi saymak ve sınıflandırmak ister. Böylesi bir işlemden geçirilen vakalar batılı-
lara ‘sunulabilir’ hale getirilir. 

En önemli nedeni en sona aldım. Aslında bu tür olaylarda istatistikler üstün-
den düşünmek, rasyonalize etmek çabasını da içerir. Bu durumun tespiti olayla-
rın nedenini ve müsebbiplerini ortaya çıkarmaya da hizmet edebilir. Evet şaşırtı-
cı gelebilir, birçok fiili ve yerinde gözlem ile olay tanıklıklarından elde edilen 
bilgiler, kurumsal ve yazılı belgelerin yanı sıra olayın karakterini anlamaya ve 
ihlâl istatistikleri çözümlemeye de yardımcı olur.   

Mesela 1890’larda Sason bölgesindeki olayları incelemeye giden uluslararası 
araştırma komisyonu, amacını “Ermenilerin gerçekten de isyan mı ettikleri” 
ve/veya olayları “bastırma” yolundaki hükümetin hayata geçirdiği önlemlerin 
olayların “boyutu” ile “orantılı” olup olmadığını ve de bu önlemlerin “insanlık 
sınırlarını aşan” bir karaktere bürünüp bürünmediğini araştırmak olarak açıklar. 
Heyet, hükümetin isyanı bastırma sırasında hayata geçirdiği tedbirlerin meşru 
sınırları aşıp aşmadığını tespit etmek ister. İlginç olan bunu sadece tanıklıklar ve 
heyetin bizzat gözlemlerinden değil, aynı zamanda, ölü bedenler üzerinden de 
anlamaya çalışmalarıdır. Olaylardan etkilenenlerin kimlikleri, özellikle ölenlerin 
etnik-dinsel kimliklerinin oranı olayın karakteri hakkında bir ipucu da verecekti. 
Ermeni kayıpların sayısı, Müslümanlarinkine eşit ise, hükümetin kabul edilebilir 
sınırlar içinde hareket ettiği, hatta karşılıklı kırım, etnik çatışma olasılığının dü-
şünülebileceği, ama oranın anormal derecede fazla olması Ermeni tarafının iddia 
ettiği gibi bir katliam olduğuna işaret edecekti.25 

 

Son Birkaç Söz 

Osmanlı tarihi hem günümüz küresel ve özellikle Osmanlı mirası coğrafya-
sındaki milliyetçilik ve şiddet ilişkisini anlamak için değerli bir laboratuvar.  Sı-
nırlı örneklerle resmedilmeye çalışılan hak ihlâli istatistiklerini daha fazla örnek-
lendirmek ve bu minvalde milliyetçilik-ihlal istatistiği ilişkisini daha detaylı analiz 
etmek mümkündür. 

Ama bu kısa ve genel okuma dahi bu türden istatistiklerin tarihçilik mesleği 
açısından önemli ama bir o kadar da sorunlu olduğunu gösteriyor. Özellikle 
tarihin hassas ve ‘elem verici’ olaylarını analiz ederken ihlâl verilerini kullanmak 
belki kaçınılmaz. Ama bunu dikkatlice yapmak, hangi dönemde ve hangi aktör-
ler tarafından üretildiğini de göz önüne almak gerekir. 

                                                 
25 Age, s.170. 
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Yaşayan nüfusa dair istatistiklerle hak ihlâli istatistikleri, ya da ölü beden ista-
tistikleri arasında içerik ve biçim olarak birçok fark olduğu kadar bazı benzerlik-
ler de söz konusudur. Önemli bir benzerlik, veriler ve kategorilerin tarafların 
politik çıkarlarına uygun olarak değiştirilmesidir. Genellikle hiç bir taraf, kendi 
ihlâl istatistiğinde, karşı tarafın kayıplarını ‘daha az’ göstermez. Bu bir anlamda 
kendini suçlamak, karşı tarafın kendi politikalarından kaynaklanan mağduriyetini 
kabul etmek anlamına gelir. Bir politik kimliğin kendi dökümanlarında kendini 
gaddar, suçlu olarak göstermesi istisnadır.  

İki istatistik arasındaki en önemli fark ise şurada: İhlâl/ölü istatistikleri nüfus 
istatistiklerinin aksine, durumdan ziyade bir eylemi/hareketi ölçer. Nüfus sayı-
mı/istatistik literatürü nüfusu bir istatistik cetvelde etnik dinsel gruplara göre 
ayırmanın (mesela Ermeni ve Müslüman) sorunlu olduğunu, çünkü kimliklerin 
çoğul ve değişken olduğunu belirtir. Bu bir nebze doğrudur. Ancak bu argüman, 
ihlâl istatistiklerine daha yakışmaktadır. Çünkü ihlâl istatistiği, bir eylemi, bir 
eylemin sonucunu belirtir. Etnik kimlikler değişkendir ama eylemler daha fazla 
değişkendir. Eylemi tespit etmek, adlandırmak, hele katliamlara varan kolektif 
ve politik eylemleri tasnif etmek ve ölçmek çok daha zor ve subjektiftir. Diğer 

 
 

Tablo 2: 1914 Yılında Göç etmek Zorunda Kalan Osmanlı Rumlarının istatistiği [F.O.195.2458] 
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yandan, ihlâl istatistikleri eylemi resmettiği için daha yargılayıcıdır. İhlâle yol 
açan eylemin biçimini tespit etmekle kalmamakta, eylemin niteliğini ortaya çı-
karmaktadır (iç savaş, politik ihlâl, rastgele ya da sistemli olması gibi). Bunun 
yarattığı sorun, eylemden galip çıkanın (ki bu genellikle iktidardır) eylemin biçi-
mini ihlâl istatistiklerindeki kategorilerle belirlemiş olmasıdır. Tabiri caizse nasıl 
ki bir yurttaşı –kasti ya da kazara- öldüren kolluk kuvvetlerinin, yanına koyduk-
ları bir silahla bunu ‘ölü ele geçirilen anarşist’ olarak basına yansıtma güçleri 
varsa, aynı şekilde, iktidar ihlâl istatistiklerine de bunun benzeri bir işlev gördü-
rür. Politik ve kolektif şiddetten zarar gören siviller, pekala iktidarın ihlâl cetvel-
lerinde terörist olarak tasnif edilebilir. İktidar sadece öldürmez ama aynı zaman-
da öldürdüğünün nasıl tasnif edilmesi gerektiğini de belirler. Bir anlamda mağ-
durun manevi ölümünü de gerçekleştirir.  

Diğer yandan, devrimci muhalif örgütlerin aktörü olduğu olayların da bu ke-
simler tarafında yansıtılması bazı sorunlar içermektedir. Bu örgütler yeni bir 
iktidar odağı yaratmanın kendine ait kategoriler yaratmaktan geçtiğinin farkında 
olarak, ihlâl istatistiklerinde silahlı militanlarına yer vermeyip, sivil mağdurlardan 
ibaret ihlâl istatistikleri hazırlarlar. Bu veriler uzun vadede bir kimliğin kendini 
mağdur, edilgen olarak inşa etmesinin bir parçası haline gelecektir. 
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Öz: Osmanlı son yüzyılını kaplayan kollektif ve politik şiddet günümüz Osmanlı coğrafya-
sında da tüm yıkıcılığıyla devam etmektedir. Bu tarihsel ve güncel sorun her alanda oldugu 
gibi akademide de gereken ilgiye mazhar olmaktadır. Ancak bu çalışmaların pek kaale alma-
dığı veya üstünkörü geçtiği konu kollektif şiddetin nitelendirilmesi ve ölçülmesi meselesidir. 
Kollektif şiddet duygusal bir kalkışmadan öte bir rasyonel aklı içeriyorsa, bunun ölçülmesi de 
kaçınılmazdır. Bu çalışma milliyetçiliğin şiddet/ihlâl istatistiklerini nasıl ürettiklerine, araçsal-
laştırdıklarına dair sorgulanabilecek genel özellikleri öne çıkarmakta ve bunlara doyurucu 
cevaplar aramaya çalışmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Kollektif/politik şiddet, Osmanlı, ihlâl/cürüm istatistikleri, milliyetçilik  

 

Violence, Nationalism and the Statistics of Violence/Violations:  
The Ottoman Case 

Abstract: Collective and political violence that dominated the late century of the Ottoman 
Empire still prevails in the same lands with its destructive consequences. This historical and 
actual problem deservedly receives attention in the academia. However, the issues of how to 
define the colective violence and how it was measured have been grossly ignored. If such 
violence involved a rationale behind, one would inevitably expect it to be measured as well. 
This essay attempts to question the main characteristics of how nationalism produced what 
may be called statistics of violence/violations and seeks to find some answers to such 
questions. 

Keywords: Collective/political violence, Ottoman, statistics of violence/violations, 
nationalism   
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