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Giriş

Bireylerin ya da toplumsal kümelerin daha iyi şartlarda yaşamak 
amacıyla bir coğrafya üzerinde yer değiştirmeleri anlamına gelen ve 
demografik bir süreci ifade eden göç, insanlık tarihiyle özdeş bir olgu-
dur. Bilindiği üzere, tarihi süreç içerisinde dünyada pek çok ve çeşitli 
göçler vaki olmuştur. Söz konusu göçleri şekil ve sebeplerine göre “mün-
ferid, kitlesel, geçici, serbest, mecburi ve daimi göçler” gibi çeşitli tasnif-
lere tabi tutmak mümkündür. Ermenilerin başta Amerika olmak üzere 
Rusya, Avrupa ülkeleri ve İran’a yapmış oldukları göçler de siyasi ve eko-
nomik sebeplere dayanan münferid, serbest ve daimi göçler arasındadır1.

Ermenilerin en çok göç ettikleri ülkelerin başında Rusya gelmektedir. 
Kafkasya’daki etnik yapıyı değiştirmek isteyen Rusya, 1826-1828 yılla-
rında İran ve Osmanlı sınırlarında yaşayan Ermenileri kendi toprakla-
rına yaşamaya davet etti. Bunu fırsat bilen bazı Ermeniler, Osmanlı-Rus 
savaşları sırasında Rusya’nın yanında yer alarak Anadolu’dan Rusya’ya 
göç ettiler. Mesela 1828-1838 yılları arasında Nahçivan topraklarına 
2511 Ermeni aile göç etti. Bu rakam ortalama 12.500-13.000 kişiye 
tekabül etmektedir2. Bu göçler ile Rusya, Nahçivan ve Erivan’da iktisadî 
canlanmayı sağlayacağı gibi Kafkasya’nın etnik yapısını değiştirecek 
ve Anadolu Türklüğü ile Rusya arasında sıkı bir kalkan oluşturacaktı. 
İngiltere’nin Trabzon Konsolos Muavini Biliotti tarafından 30 Eylül 
1878 tarihinde tutulan bir raporda; Eleşkirt ovasındaki köylerden 10-15 
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bin kişi civarında Ermeni’nin Erivan’a göç ettiğini göç etmek isteme-
yen Katolik Ermenilerin de Gregoryen Ermeniler tarafından zorla 
göçe zorlandığını hatta bunların evlerinin yakıldığını rapor etmektedir. 
Rusya, Ermenileri göçe teşvik ederek Osmanlı topraklarında yaşayan 
Ermenilerin siyasi baskı ve zulme maruz kaldığı fikrini yayma düşün-
cesinde idi3. 

Rusya’ya göç eden Ermenilerden bir kısmı zaman içerisinde deniz 
ve kara yolu ile geri dönmek zorunda kalmışlardır4. Osmanlı Devleti 
yurt dışından tekrar geri gelmek isteyen Ermenilerin ülke içerisine gir-
memeleri konusunda çok sıkı denetim uygulamıştır. Çünkü Amerika 
başta olmak üzere yurt dışına giden Ermeniler dönüşlerinde yanla-
rında pasaportsuz olanları da getirerek bunları ülke içerisine izinsiz 
sokmaya çalışmışlardır5. Hatta Rusya’ya giden Ermenilerden bir kısmı 
Rus makamları tarafından kabul  edilmemişlerdir. Çünkü Rusya’ya göç 
eden Ermenilerin sayısının her geçen gün artması Rusya’yı endişeye 
sevk etmiştir. Bu durumla alakalı birçok arşiv belgesini burada sıralamak 
mümkündür. Bunlardan 1894 yılının Ağustos ayı içerisinde Rusya’ya 
firar ederken yakalanan 30 Ermeni; Ruslar tarafından Osmanlı makam-
larına teslim edilmiştir. Fakat bu Ermeniler Osmanlı Devleti tarafından 
da kabul edilmek istenmemiştir. Bu 30 firari Ermeni, Rus makamları 
tarafından kabul edilmese de Erzincan müşirliğinin 8 Eylül 1894 tarihli 
telgrafına göre mahalli hükümet tarafından 23 Ağustos 1894 tarihinde 
Rusya makamlarına iade edilmiştir. Aynı yıl Erzurum vilayetinden çeki-
len bir telgrafta daha önce Rusya’ya hicret eden dört hane tahminen 
25 kişilik bir grup geri dönmek istemişse de bunlar kabul edilmeyerek 
Rusya makamlarına teslim edilmişlerdir. Fakat bu kişiler Rusya makam-
ları tarafından da kabul edilmeyince sınıra yakın Rusya’ya ait Çallı kar-
yesi muhtarının evine sığınmışlardır6. 

Osmanlı sınırlarından Rusya’ya göç eden Ermenilerin miktarını tam 
olarak bilmek mümkün değildir. 14 Mart 1899 tarihli bir belgede Rus 
büyükelçiliği göç eden Ermenilerin miktarını 30 bin, 17 Mayıs 1899 
tarihli bir belgede de Osmanlı kaynakları bu miktarı 20-25 bin olarak 
tahmin etmektedir. Birinci Dünya savaşının sonlarına doğru Rusya’ya 
göç eden Ermenilerin miktarı yüz binler ile ifade edilmektedir7. 

Ermenilerin yoğun bir şekilde göç ettikleri diğer bir ülke Amerika’dır. 
Türkiye’den Amerika’ya Ermeni göçünü 1820’li yıllarda Anadolu’ya 
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gelen misyonerler başlattı. Amerikalı misyonerlerin çalışmaları sonucu 
1840’lı yıllardan itibaren Anadolu’dan Amerika’ya Ermeni göçü başla-
mış oldu. 1890’lı yıllarda ise küçük esnaf, zanaatkâr ve zengin olmak 
isteyen8 kişiler göç etti. Son olarak isyan hareketleri sonrası umduğunu 
bulamayan zengin tüccar taifesi ile aydın ve komitacılar Amerika’ya 
göç yolunu seçtiler9. 1891 yılında Osmanlı topraklarından Amerika’ya 
3.297 kişi göç etmiştir. 1890-1900 yılları arasında Amerika’ya göç eden 
Ermenilerin sayısı ise ortalama 12.000 civarındadır. 29 Mart 1903 tari-
hinde Bitlis ve Mamuretülaziz(Elazığ) vilayetlerinden memleketi ecne-
biye ve bilhassa Amerika’ya göç eden Ermenilerin sayısının son iki sene 
zarfında 320 haneye ulaştığı beyan ile bundan sonra yurt dışına göç 
etmek için komisyona müracaat eden Ermenilerin durumların iyice tah-
kik edildikten sonra karar verilmesi ve Ermenilerin yurt dışına göçlerine 
müsaade edilmemesi konusunda adı geçen vilayetler uyarılmaktadır10.

II. Meşrutiyet ile birlikte oluşan özgürlük ortamı Ermeni göçünü 
hızlandırdı. Bu sayı 50.000’e kadar ulaştı11. Osmanlı topraklarından 
Amerika’ya ne kadar Ermeni’nin göç ettiğini tahmin etmek ise çok 
zordur. Çiçek’in tespitlerine göre 1899-1914 yılları arasında 51.950 
Ermeni, Amerika’ya göç etmiştir. Bu rakama diğer gidenler de ilave 
edildiği zaman 50 ile 70 bin arası bir rakamı bulmak mümkündür12. 

Diğer ülkelere göç eden Ermeniler gibi Amerika’ya göç eden-
lerden de bir kısmı bir süre sonra geri dönme yolunu seçmişlerdir. 
Mesela Amerika’dan İskenderun limanına 11 Ağustos 1894 tarihinde 
gelen Harputlu Üç Ermeni’nin elindeki pasaportların süresi geçmiştir. 
Yanlarında getirmiş oldukları Ermenilerin ise bir kısmının pasaportu 
var bir kısmının da pasaportları yoktur. Hatta Amerika’ya gidişleri hak-
kında Dersaadet yolu ile gittiklerini ifade etseler de bu konudaki ifade-
leri doğrulanamamıştır13. 

Ermenilerin göç ettikleri ülkeler arasında Fransa, İngiltere ve 
Romanya gibi ülkeleri de sayabiliriz. Ermenilerden bir kısmı misyo-
nerlerin destekleri ile bir kısmı da terör olaylarına karıştıktan sonra bu 
ülkelere göç etmişlerdir. 

Ermenilerin yurt dışına gitmeye başlamaları Osmanlı Devletini 
endişelendirmiştir. Bu endişenin nedeni göç eden Ermenilerin tekrar 
Amerikan pasaportu ile geri döneceği ve yurt dışında Osmanlı imajını 
sarsacağı düşüncesidir. Tabiî ki Anadolu’dan göçen nüfusun meydana 
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getireceği üretim ve vergi kaybını da buna eklemek gerekir14. Bunun için 
de yurt dışına giden Ermenilerin bu gitme nedenlerini araştırmak için 
bir komisyon kuruldu. Bu komisyon başkanlığına da 12 Ekim 1896 tari-
hinde İntihab-ı Memurîn Komisyonu Reisi Hüseyin Hamdi Bey iki bin 
kuruş maaş ile atandı15. Ermenilerin çeşitli nedenlerle yurt dışına göç 
etmeleri 18 Ekim 1896 tarihinde Meclis-i Vükelâda da görüşülmüştür. 
Buna göre Ermenilerin yurt dışına göç ettikten sonra bir daha Osmanlı 
sınırların dönmeyeceklerine dair kefil bırakmak şartı ve patrikhaneden 
alacakları bir belge sonucu göçlerine müsaade edileceği kararlaştırılmış-
tır. Bunun dışında ticaret maksadı ile ailesiz gidenler bu uygulamanın 
dışında tutulmuş ve gidecek Ermenilerin fotoğraf ve eşkâlleri de kayıt 
altına alınması kararlaştırılmıştır16. 

Ermenilerin İran’a Göç Etmesi, Nedenleri ve 
Sonuçları 

İran halkı ile Ermeniler arasındaki kültürel ve dini yakınlık İran’ın 
İslam öncesi dönemine kadar uzanır. Çünkü “ateşe tapma” İslamlık ve 
Hıristiyanlıktan önce İran ile Ermeniler arasında ortak bir din idi. Bu 
nedenle din, dil, kültür gibi unsurlar İranlılar ile Ermenileri bir nok-
tada birleştirmiş oluyordu17. Bunun yanı sıra İran topraklarında yaşayan 
Ermeniler çok fazla olmamakla birlikte ülkenin en etkin toplumların-
dan birisi idiler18. Burada yaşayan Ermenilerin büyük bir kısmı ticaret 
ile meşgul olmaktaydı. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı top-
raklarında yaşayan Ermeniler gibi İran’daki Ermeniler de milliyetçilik 
cereyanının etkisine kendilerini kaptırdılar ve Osmanlı Ermenileri ile 
işbirliği içerisine girdiler. Bu işbirliği sayesinde Doğu Anadolu’daki 
Ermenilerden kaynaklanan terör faaliyetlerinde, İran sınırının ve top-
raklarının etkin bir şekilde kullanılmasının da yolu açılmış oldu19. 

Aslında Osmanlı Ermenilerinin isyan ve göç etmeleri için bir neden 
yoktu. Fakat Ermeni terör örgütünün faaliyetleri sonucu Ermeniler 
arasında Osmanlı, İran ve Azerbaycan topraklarında olduklarına inan-
dıkları “Büyük Ermenistan”ı kurma fikri yayılmaya başladı. Ermeni 
milliyetçiliğinin oluşumu ve Ermeni terörünün doğuşunda Batılı mis-
yonerlerin faaliyetleri de unutulmamalıdır20. 

Belli bir tarihi ve psikoloji hazırlık döneminden geçen Ermeniler, 
ayaklanma için hazırlık yapmaya başladılar21. Bu hazırlık aşamasında 
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bile kargaşa ortamına karışan bazı Ermenilerin İran’a kaçtıklarını gör-
mekteyiz22. Durumun ciddiyetini zamanında fark eden II. Abdülhamit 
muhtemel bir isyan sırasında bölgenin Müslüman halkını Ermeni çete-
lerinden korumak amacı ile Hamidiye Alayları’nı kurdu. Hamidiye 
Alaylarının kurulmuş olması uzun süredir hazırlık içerisinde olan 
Ermenilerin planlarını alt üst etti. Çünkü Ermeniler Doğu Anadolu’da 
bir isyan yapmak için uzun süredir bir hazırlık içerisinde idiler. Bunun 
için de Ermeniler 1891 tarihinden itibaren hükümetten, Hamidiye 
Alaylarının kaldırılması için birçok istekte bulunmuşlardır. Hamidiye 
Alaylarının kurulmasından sonra Osmanlı sınırlarında çok rahat hare-
ket edemeyeceğini anlayan Ermeni komitacılar, komite faaliyetlerini 
daha rahat devam ettirmek amacı ile Batı devletleri ve Rusya’nın yanı 
sıra İran’a da göç etmeye başladılar23. 

İran Ermenileri ve İran yönetimi zaten Osmanlı sınırlarından 
kendi topraklarına gelen Ermenilere kucak açmış durumda idi. İran’ın 
Osmanlı Devleti’nin sınır komşusu olması, sınırdan İran’a daha çabuk 
geçilmesi ve buradan Rusya dâhil olmak üzere diğer devletlere intikal-
lerin kolay olması gibi nedenler de bu göçün başlıca nedenleri arasında 
sayılabilir. Diğer bir neden İran’da bulunan Ermenilerin Osmanlı ege-
menliğinde yaşayan Ermenilere baskı yapmaları, onları İran sınırla-
rına davet etmeleri ve onlar ile işbirliği içerisine girmiş olmalarıdır24. 
Mesela Fransa’nın Montpellier şehrinde yaşayan Hınçak komitesi üyesi 
olan bazı Ermeniler, hazırlamış oldukları Ermenice neşriyatları İran 
Ermenilerine göndererek onları bilinçlendirmeye çalışmışlardır25. 

Elbette ki İran’a göç eden Ermeniler, buralarda daha rahat ve kolay 
yaşam ummakla birlikte göç ettikten sonra tebası oldukları devlete 
karşı isyan bayrağını çekmekte de bir mahsur görmemişlerdir. Çünkü 
Ermeniler, Büyük Ermenistan’ı kurma fikrini gerçekleştirme aşama-
sında İran topraklarına göç ederek buraları birer üs olarak kullanmışlar-
dır. Anadolu’da gerçekleşen isyanların birçoğunda İran topraklarından 
sağlanan silah ve insan kaynakları kullanılmıştır26. İran’a göç eden veya 
İran’a kaçtıktan sonra terör eylemlerine katılan Ermenilerin birçoğu 
İran’a ticari faaliyetler bahanesi ile gitmişlerdir. İran’a yapılan göçler 
öncesinde de Ermeni komitacılarının İstanbul, Trabzon, Erzurum ve 
Van dışındaki merkezi konumunda olan Tiflis dışında, İran’ın önemli 
şehirlerinden olan Revan ve Tebriz de komitacılar için önemli bir 
konuma gelmiştir27. 
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Ermeniler, Anadolu’da çıkaracakları isyanlara kalkışmadan önce 
İran hududunda bulunan Nasturî ve Süryanîler ile temasa geçerek 
onları da isyana teşvik etmişlerdir28. Bunun dışında İran ve Rusya’da 
bulunan Ermeniler, Osmanlı vatandaşı bulunan Ermenilerin Tezkere-i 
Osmaniyelerini(nüfus cüzdanı) alarak mahalli şehbenderliklerden pasa-
port çıkartmışlar ve bu pasaportlar ile isyancı Ermenileri Ermeni kılı-
ğında Osmanlı sınırlarına sokmuşlardır29. İran’ın Van ile sınır olması 
Hınçak ve Taşnaksutyan gibi Ermeni terör örgütleri tarafından da 
ayrı bir önem arz etmekte idi30. Bunların dışında İran yönetimi de, 
Ermenilere pasaport temini, himaye ve İran-Osmanlı sınırından kolayca 
geçiş olmak üzere bir takım kolaylıkları sağladı31. 

Osmanlı Devletinden diğer ülkelere olan Ermeni göçleri gibi İran’a 
yapılan Ermeni göçleri de yurt dışından yakından takip edildiği gibi 
destek de görmüştür. Çünkü daha İran’a Ermeni göçleri yoğun bir 
şekilde başlamadan Times gazetesi, Eleşkird ve civarındaki Ermenilerin 
zulüm gördüklerinden dolayı İran’a göç etmeye başladıkları konusunda 
1890 yılında asılsız haberler yapmıştır32. Fakat yapılan tahkikat sonrası 
Times gazetesinin göç olarak nitelendirdiği olayın, İran’a ticaret amacı 
ile gidenler ile birlikte güz mevsiminde amelelik yapmak için giden 
mevsimlik işçilerin olduğu anlaşılmıştır. Bu amelelerden bir kısmı da 
kendilerine uygun iş bulamadıkları için tekrar geri dönmüşlerdir33. 

İran’a göç eden veya çeşitli nedenlerle İran topraklarına giden 
Ermenilerin Osmanlıya karşı tedhiş faaliyetlerine geçeceğini fark eden 
Osmanlı yöneticileri, başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde çıka-
bilecek isyan hareketleri karşısında, tedbir olarak Erzurum, Diyarbakır, 
Van, Bitlis, Trabzon ve Sivas gibi vilayetlere çekmiş olduğu telgraflar ile 
Ermenilerin Rusya ve İran’a göç edenlerin miktarlarını bildirmesi34 ve 
çıkaracakları isyanlar konusunda da tedbirli olmalarını istemiştir. Çünkü 
Taşnaksutyun örgütü İran’da bir merkez açarak doğu faaliyetlerinin bir 
kısmını buradan idare etmeye başladı35. Mesela İngiltere’de bulunan 
Ermeni terör örgütü liderlerinden Mirza Peşmanof İran üzerinden 
31 Mayıs 1894 tarihinde Eçmiyazin’e36 giderek Hınçakyan ve Minyas 
Cezar’dan almış olduğu talimat gereğince bazı Ermenilerin Tezkere-i 
Osmaniyelerini almış ve mahalli şehbenderlikte bunlar adına pasaport 
çıkartmıştır. Bu Ermeniler tekrar Erzurum Ermenileri kıyafetleri ile 
Osmanlı topraklarına geri gelmişlerdir. Ermenilerin bu faaliyetleri sıra-
sında İran’daki bulunan Ermenilerin büyük desteği olmuştur37. Mesela 
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1895 tarihinde Eçmiyazin Katogigosluğu tarafından, Ermeni çocukları 
için okul açmak ve kilisede bulunan İncillerin bakımını yapmak amacı 
ile Tebriz’e gönderilen iki rahip, İran’ın Azerbaycan bölgesinde bulunan 
Maku’ya Muş’tan gelen Ermenilerin yerleştirilmesi için çalışmalarda 
bulunmuşlardır38. 

Taşnaksutyun’un İran ve Doğu bölgelerindeki faaliyetleri sonucu 
Ermenilerin sınır bölgeleri olmak üzere yerel destek buldukları yerlerde 
isyan çıkaracakları önceden istihbar edildiği gibi tahmin de edilmiştir39. 
Çünkü 1895’de İstanbul’daki Ermeni olaylarına birçok İran Ermeni’si 
katılmıştır. Yine aynı şekilde 1 Haziran 1896 tarihinde gerçekleşen Van 
isyanı sırasında silahların çok büyük bir kısmı İran ve Kafkasya yolu ile 
temin edilmiştir40. 

Hınçak, Armenagan ve Taşnak isyancı liderleri de İran ve Rusya 
üzerinden Osmanlı topraklarına girmişlerdir. Bunların bu yolu kullan-
malarındaki temel nedenlerden birisi İran ve Rusya topraklarına daha 
önceden göç edenlerden destek almış olmalarıdır. Çeteciler için İran ve 
Kafkas yolu, her zaman için açık ve güvenli bir yol konumunda idi. Bu 
nedenle Van isyanına katılan çetecilerden 85 kadarı Kasım 1896 tari-
hinde İran’a kaçmıştır41. Sasun İsyanları sırasında da İran’a göç eden 
ve burada çete faaliyetlerine katılan Ermenilerin büyük rolü olmuştur. 
8 Ağustos 1895 Sasun isyanında istedikleri neticeyi elde edemeyen 
Ermeniler ikinci darbeyi 1897 Temmuzunda vurmak istemişlerdir. Bu 
amaçla da İran-Van yolunu tercih etmişlerdir. Fakat bu yolun güven-
liğini sağlamakta olan Mazrik aşireti Ermenilerin geçişine mani 
olmakta idi. Bunun için bu aşiretin engellemelerini ortadan kaldırmak 
isteyen Ermeniler, 1897 Temmuzunda 250 kişilik bir çete ile aşiretin 
Honasor’daki çadırlarına saldırmışlardır. Fakat bu saldırıda Ermeniler 
istedikleri neticeyi elde edememişlerdir42. 

İran’a göç etmeye başlayan Ermeniler sadece Osmanlı topraklarında 
değil göç ettikleri yerlerde de huzursuzluk çıkarmışlardır. Bu konuda 
Van vilayetinden Ağustos 1896 başlarında Dâhiliye Nezaretine çekilen 
bir telgraftaki bilgiler, bize olayın boyutlarının ne derece ciddi olduğu 
konusunda bilgi vermeye yeterlidir. Çünkü Van Albak ve Hamidiye böl-
gelerinden göç eden eden Ermeniler, İran’ın Selmas bölgesinde toplan-
maya başlamışlardır. Bunların miktarı burada 3000’i geçmiştir. Burada 
toplanan bu fesad taifesi İran aşiretlerine zarar verdiği gibi İranlı bir 
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askeri de öldürmüşlerdir. Bunun üzerine sınırı geçen 400 Osmanlı süva-
risi bu fesad taifesi ile çatışarak şimdilik bunları def etmiştir43. 

Ermenilerin İran’a göç etmesi karşısında devlet her zaman olduğu 
gibi tedbir alma yoluna gitmiştir. Bu konuda Diyarbakır eyaletinden 10 
Temmuz 1896 tarihinde gelen cevapta, Diyarbakır taraflarından hiç-
bir Ermeni’nin İran ve Rusya taraflarına göçmediği bildirilmektedir44. 
Durum bu şekilde izah edilmekle birlikte gerek İran’a gerekse Rusya’ya 
Ermeni göçü tarihi bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. 

Sınır komşumuz olan İran, yukarıda da zikredildiği gibi, Ermenilerin 
İran’a göç etmeleri aşamasında bunları desteklemiştir45. Çünkü 8 Eylül 
1897 tarihinde Van Eyaletinden İran’a göç eden Ermeniler İran’ın iç 
kısımlarına nakil ettirilmiştir. Hatta Ermeni fedailerinin bir kısmı 
Rusya hududundan Tebriz ve Rumiye taraflarına da sızmışlardır46. Daha 
önceki bir belgede İran’ın Selmas bölgesinde toplanan Ermenilerin 
sayısının 3000’i geçtiği ifade edilse de İran Şah’ı tarafından Osmanlı 
makamlarına çekilen 5 Mart 1898 tarihli bir telgrafta Mevane bölge-
sinde 3000 Ermeni’nin olmadığı, hatta buradaki Ermenilerin görmüş 
oldukları baskılar sonrası 200 hane Ermeni’nin Rusya hududuna doğru 
göç ettiği ifade edilmektedir. Telgrafta ayrıca Tebriz’de ellerinde fotoğ-
raf ve belgeler ile yakalanan 13 Ermeni’nin yargılandıkları konusunda 
da bilgi verilmektedir47. İngiliz konsolosluk temsilcisi, XIX. yüzyılın 
sonunda İran’a göç etmeyi düşünen 600 haneden bahsetmektedir. Bu 
bilgiye göre 4000 civarında bir Ermeni’nin göç hazırlığında olduğunu 
söyleyebiliriz48. 

Osmanlı Devleti İran’a karşı yapılan göçleri önlemeye çalışmasına 
rağmen, göç hareketi diğer ülkelere olan yoğunlukta olmasa da devam 
etmiştir. Çünkü 1903 yılında İran’a göç eden Ermeniler için bizzat Şah 
tarafından İran sınırlarında iskân mahalleri oluşturulmuştur. İran içeri-
sinde Osmanlı sınırlarına iskân edilen bu Ermeniler bir takım eşkıyalık 
işlerine karışmakla birlikte İran üzerinden Rusya’ya Ermeni göçüne de 
yardımcı olmuşlardır. Yani Ermeniler İran’a göç etmekle birlikte İran 
topraklarını diğer ülkeler göç için transit bir yol olarak kullanmışlardır. 
Bunda İran’ın Ermenileri desteklemesinin de payı büyüktür49. 

Ermenilerin İran’a göç etmesinin önlenememesinin nedenleri ara-
sında Osmanlı Devleti’nin tavizkar ve ihmalkâr tutumunu da sayabili-
riz. Mesela 2 Şubat 1910 tarihinde Muş mutasarrıflığı, çekmiş olduğu 
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telgrafta bölgedeki jandarma kuvvetlerinin azlığından bahsetmektedir. 
Çünkü buradaki kuvvetlerden bir kısmı İran hududuna bir kısmı da 
Diyarbakır’a aktarılmıştır50. Tabiî ki devletin içinde bulunduğu durum 
ve şartlar, Ermenilerin almış oldukları dış destekler bir takım zorlukları 
ve çaresizlikleri beraberinde getirmiştir. 

Birinci Dünya savaşı başlamadan önce İran-Osmanlı sınırı, Osmanlı 
sınırlarından göç eden Ermeniler yüzünden tehlike arz etmeye başla-
mıştır. Çünkü İran Ermenileri üzerinde Rusya ve Ermeni komitacılar 
kadar İngilizlerin de etkili olmaya çalıştığını görmekteyiz. Tahran sefiri 
Asım Bey, daha savaş başlamadan önce Rusların ve İngilizlerin İran 
ve Osmanlı sınırında bulunan ahalinin Osmanlı Devleti’ne karşı faa-
liyette bulunması için maddi destek olmak üzere birçok girişiminden 
bahsetmektedir. Azerbaycan’daki Rus konsolosları huduttaki Kürtler 
nezdinde girişimde bulundukları gibi Tahran’daki Ermenileri de giz-
lice silahlandırmışlardır. Bu dönemde İran hükümeti çok zayıf olduğu 
için bunları engelleyememiştir51. Birinci Dünya savaşının başladığı 
dönemde İrandaki Ermeni güçleri Rusya’nın İran’a girme aşamasında 
da yardımcı olmuşlardır. Çünkü İngilizler Osmanlı orduları karşı-
sında başarısız olduğu zaman Rusya’nın desteğine ihtiyaç duymuştur. 
Rusya’nın durdurulabilmesi içinde Osmanlı ordularının İran’a girmesi 
gerekmekte idi. İran’a girişi sağlayan kuzeydeki Beyazıt’tan geçen yol 
ile Güneydeki Van yolu Ermeni çeteciler tarafından kontrol edilmekte 
idi. İşte İran’a yapılan göçler ve sızmalar sonrası bu iki yol I. Dünya 
savaşı sırasında stratejik bir konuma gelmiştir. Durum bu iken Ermeni 
çetecilerinin İran’a kaçmaları ve burayı tercih etmeleri tesadüfü bir olay 
olmasa gerekmektedir52. 

1878-1915 tarihleri arasında Osmanlı sınırlarından İran’a ne kadar 
Ermeni’nin hicret ettiğini net olarak ifade etmek çok zordur. Fakat 
İran topraklarına binlerce Ermeni hicret ettiği gibi bu toprakları transit 
olarak diğer ülkelere göç etmek için de kullanmışlardır. Mesela 1920 
yılında Kars ve havalisindeki Ermenilerden 25.000 kadarı Ermenilerin 
baskı ve kandırmaları sonrası İran’a göç ettirilmiştir53. 

Ermeniler dışında zaman zaman bölgedeki bazı aşiretlerden de 
İran’a göçler olmuştur. Daha önce İran’a göç etmiş olan Ravanduz aşi-
retine mensup 100’den fazla hane 7 Kasım 1888 tarihinde Ravanduz’a 
geri dönmüştür. Bu sayı bölgenin nüfus durumu da göz önüne alarak 
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söylemek gerekirse ortalama 800-900 arası bir kişi demektir54. Caf 
aşiretinden de İran’a göçler olmuştur. Bu rakam ortalama 3000 hane 
civarındadır. Yani 15.000 ile 20.000 arasında bir kişi demektir. Bunların 
göç nedeni mahalli yönetim tarafından yapılan baskı ve dayatmalardır. 
10 Kasım 1888 tarihinde bu durumdan şikâyetçi olan aşiret kethüdaları, 
bu baskı ve dayatmaların devam ettiği takdirde göçün devam edeceğini 
ifade etmektedirler. Bu durum üzerine göç hadisesinin araştırılması için 
gerekli çalışmalar başlatılmıştır55. 

İran’a Göç Eden Ermenilerin Geri Dönme 
Çabaları

Yurt dışına giden diğer Ermeniler gibi İran’a giden Ermeniler de geri 
gelmek için gayret içerisine girmişlerdir. Geri gelen Ermenilerin birçoğu 
geri döndükleri zaman bir takım şekavet ve fesad olaylarına karıştıkları 
için devlet bunların geri dönmelerine sıcak bakmamıştır. Buna rağmen 
Rusya ve İran sınırlarında bulunan Ermeniler Osmanlı sınırlarına geri 
gelebilmek için her yolu denemişlerdir. 20 Haziran 1894 tarihinde Van 
vilayetine çekilen bir telgraf ile Hınçak komitesine mensup Ermenilerin 
Çakıllı Kilisesini ziyaret etme bahanesi ile Osmanlı sınırlarına girdiği ve 
bu konuda tedbir alınması istenmektedir. Ermenilerin kiliseyi ziyaretleri 
men edilmemekle beraber ziyaret bahanesi ile gelecek olan komitacı ve 
eşkıyalar için tedbir alınmasını istemektedir56. 

26 Temmuz ve 24 Ağustos 1894 tarihlerinde Trabzon, Van, 
Bitlis, Erzurum, Musul, Bağdat, Diyarbakır, Sivas, Ankara, Aydın 
ve Mamuratülaziz(Elazığ) vilayetlerine çekilen bir telgrafta birçok 
Ermeni’nin İran ve Rusya hududundan Osmanlı topraklarına girdikleri 
ifade ile bunların girişlerine müsaade edilmemesi ve girenlerin sayılarının 
bildirilmesi istenmektedir. Fakat sınırdan girenler hakkında belgelerde 
net bir rakam bulunmamaktadır57. Mesela 3 Ağustos 1894 tarihinden 
önce Erzurum vilayetine çekilen bir telgraf ile daha önce Rusya’ya göç 
eden 3900 Ermeni’nin Rusya ve İran üzerinden Van ve Trabzon yolu 
aracılığı ile tekrar Osmanlı sınırlarına girecekleri tespit edildiği için bun-
ların girişlerine asla meydan verilmemesi istenmektedir58. 30 Temmuz 
1894 tarihinde Trabzon, Van ve Erzurum vilayetlerine çekilen telgraf 
ile daha önce yurt dışına göçen Ermenilerin Rusya ve İran hudutların-
dan Osmanlı sınırlarına girmek istemeleri üzerine Ermenilerin sınırdan 
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kesinlikle içeri alınmaması ve Pasaport verilmemesi emredilmektedir59. 
Edirne valisi merkeze yazmış olduğu 18 Ağustos 1894 tarihli bir yazı-
sında İran ve Rusya’ya giden Ermenilerin kesinlikle yurt dâhiline kabul 
edilmemesi ve bunu daha önce şifre telgrafı ile kendilerini bildirildiğini 
bahsetmektedir60. Devlet yurt dışına çıktıktan sonra ticaret gibi çeşitli 
bahaneler ile geri gelmek isteyenlerin ancak kendi işleri ile iştigal ede-
ceklerini teminat altına aldıktan sonra müsaade etmiştir61. 

 İran ve Rusya’ya göç eden Ermenilerin geri dönme çabaları başka 
sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Bu konuda en önemli sıkıntı göç 
ettikten sonra geri dönmek isteyen Ermenilerin tahkiki konusudur. Bu 
konuda 7 Eylül 1894 tarihinde Hüdavendigar Vilayetinden merkeze 
çekilen bir telgrafta gelen Ermenilerin durumlarını araştıracak polis 
azlığından bahsedilmektedir. Çünkü polis kadrosunun yetersiz olması 
nedeni ile tahkikatların tam anlamı ile yapılamadığı ve bunun içinde 
20 polis kadrosuna ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. Fakat Hüdavendigar 
sancağına verilen cevapta polis kadrosunun yeterli olduğu, zaten büt-
çenin de bu kadroyu artırmaya elverişli olmadığı ve gelmek isteyen 
Ermenilerin muhakkak sıkı bir tahkikattan geçirilmesi gerektiği ifade 
ile bu konuda bir ihmal olduğu takdirde sorumlusunun polisler olacağı 
beyan edilmiştir62. 

Rusya’ya göç eden Ermeniler, Rus tabiiyetine geçmeye zorlanmışlar-
dır. Rus topraklarına giren Ermeniler ya Rus vatandaşlığını kabul ede-
cek veya Rus topraklarını terk edeceklerdi. Fakat geri dönmek isteyen 
Ermenilerin de bunu kolay başaramadıklarını görmekteyiz. Bu durum 
üzerine Ermenilerden bir kısmı İran yolu ile Osmanlı ülkesine dön-
meyi de denemişlerdir63. Amerika’ya göç eden Ermenilerin de İran 
üzerinden Osmanlı sınırlarına girmek için teşebbüste bulunduklarını 
görmekteyiz64. 

İran’dan göç ile Osmanlı topraklarına gelen Ermenilerden bir kısmı 
kendi istekleri ile önce Sivas ve Ankara’ya daha sonra İzmir ve çevre-
sine yerleşerek Ermeni olmalarına rağmen Latin Katolik kilisesine kayıt 
olmuşlardır. Hatta bunlar kendi aralarında muhtarlarını seçmek iste-
mişlerse de buna müsaade edilmemiştir65.
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Sonuç
Avrupalı devletler Osmanlı sınırlarında yaşayan Ermeniler ile yakın-

dan ilgilenerek bunları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmışlardır. Bu 
kışkırtmalar sonrası Osmanlı egemenliğinde yaşayan Ermenilerden bir 
kısmı Amerika ve Rusya başta olmak üzere yabancı ülkelere göç ettikleri 
gibi İran’a da göç etme teşebbüsünde bulunmuşlardır. İran’a göç eden-
lerden bir kısmı buralarda fesad ve şekavet olaylarına karıştıkları gibi 
tekrar geri Osmanlı sınırlarından giriş yaparak Osmanlı Devleti sınır-
larında da eşkıyalık olaylarında etkin rol oynamışlardır. Bunun dışında 
İran’da daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeyi hedefleyen Ermeniler, 
burada umduklarını bulamayınca da geri gelme teşebbüsünde bulun-
muşlardır. Fakat Osmanlı Devleti bunların tekrar geri gelmelerine sıcak 
bakmadığı için geri gelmelerini mümkün mertebe önlemeye çalışmış-
tır. Bir kısım Ermeni’nin geri gelmesine müsaade etmiştir. Fakat bunu 
yaparken de sıkı bir takibat ve soruşturma yapmayı ise ihmal etmemiştir. 

Kendi rızaları ve Ermeni çetecilerin baskıları sonucu İran’a göç eden 
Ermeniler, I. Dünya savaşı sırasında Ruslar ile işbirliği yaparak Osmanlı 
ordusunun geçiş güzergâhlarında ve stratejik noktalarda engel teşkil 
etmişler ve Osmanlı ordusuna karşı savaşmışlardır. 


