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Savaşlar, doğal afetler, siyasi ve dini baskılar, sınır değişimleri, ekono-
mik, etnik gibi sebeplerle milyonlarca insan tarih boyunca doğup büyü-
düğü, yaşadığı yerlerden başka ülkelere göçmek zorunda kalmıştır. Bu 
çerçevede Ermenilerin tarihi incelendiği zaman birçok göçe tabi tutul-
dukları görülmektedir. 

Rusya için Güney Kafkasya, Balkanlardan sonra dünyaya açılan 
ikinci kapı olmuştur. Ruslarla Kafkasya Ermenilerinin ilişkileri 1700’lü 
yılların erken dönemlerine kadar uzanmaktadır. Rus Çarı Büyük Petro 
zamanında bazı Ermeniler Rus politikasına ve Rus ordusuna hizmet 
etmeye başlamışlardır. Rusların Kafkasya ile ilgilenmelerinden sonra 
Ermeniler Rusya’ya güvenle bağlanmışlar ve Rusya’dan destek beklen-
tisi içine girmişlerdir. Osmanlı idaresindeki Doğu Anadolu Ermenileri 
ilk önce Rusya yararına casusluk ederek Ruslara hizmet etmişlerdir. 
Doğu Anadolu’da XIX. Yüzyılın başından itibaren Ruslarla yapılan 
tüm savaşlarda Anadolu Ermenileri sınırı geçerek Osmanlı askerinin 
harekâtı hakkında Ruslara bilgi vermişlerdir. 1827-1828 Osmanlı-
Rus savaşında Ermenilerin bir kısmı istilacı Rus ordularına yardımcı 
olmuşlar, daha sonra Rusların çekilmesi ile binlercesi de Rus ordusu 
ile Anadolu’dan ayrılmıştır. Ermenilerin Rusya lehine çalışmaları ve 
casusluk faaliyetleri hem Kırım hem de 1877-1878 Osmanlı-Rus 
savaşı sırasında görülmüştür. Savaşlardan sonra Ruslar geri çekilirken 
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Ermenileri de beraberlerinde götürmüşlerdir.1 Böylece 1828-1829, 
1853-1856, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları ile Ermeniler Rusya 
Ermenistanı’nda çoğunluk oluşturabilmişlerdir. Bu kapsamda çalışma-
mızda 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren 1915 Tehciri’ne 
kadar olan zaman zarfında Ermeniler tarafından Rusya’ya yapılan göç 
hareketleri incelenecektir.2

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Önce Rusya’ya 
Yapılan Göçler

Kafkasya, aynı zamanda, Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasında 
elinde bulundurması gerekli önemli coğrafyalardan birini teşkil etmek-
tedir. Çarlık Rusyası bu bölgedeki politikasını uygulamaya koyarken 
kendisine İran’ı ve Osmanlı Devleti’ni rakip olarak gördü ve siyasetini 
bu devletlerin durumuna göre belirledi. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı 
sonucunda Kırım’ın elden çıkarak Rusya’ya bağlanması ve 1801 yılında 
Rusya’nın Gürcistan’ı ilhak etmesi Rusların Kafkasya’ya yayılmasında 
bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Böylece Ruslar Kafkasya’da bir 
sömürge yönetiminin temellerini atmış oldular. 1813 yılında Rusya ile 
İran arasında yapılan Gülistan Antlaşması ile İran’ın Kafkasya’daki ege-
menliği tamamen sona ermiş ve Güney Kafkasya’ya tamamen Rusya 
hâkim olmuştur. Çarlık Rusyası bölgede hâkimiyetini güçlendirmek 
için Hıristiyan unsurları ve özellikle de Ermenileri başta Karabağ olmak 
üzere bölgeye yerleştirmeye başlamıştır.3 

Rusya’nın Kafkasya’ya Ermeni göçmenlerini iskân etmesinin tarihi 
Büyük Petro’ya kadar uzanmaktadır. Büyük Petro 12 Eylül 1723 tari-
hinde Bakü ve Derbent’e Ermenilerin göçürülmesi için bir ferman 
yayınlamıştır. Yine I. Katerina, 22 Şubat 1726’da aynı emri tekrar 
yayınlamıştır. 1 Eylül 1779 tarihinde de II. Katerina özel bir fermanla 
yaklaşık 2000 İran Ermenisi’ni Rusya uyrukluğuna kabul etmiştir.4 Bu 
dönemde İran’dan ele geçirilen bölgeye yerleştirilen İran Ermenileri, 
vergiden muaf tutulmuşlardır.5 Özellikle Küçük Kaynarca Antlaşması 
ile Rusya’nın Türkiye’deki Hıristiyanların hamisi olma hakkını elde 
etmesi, Türkiye Ermenileriyle olan ilişkilerinin daha kolay uygulamaya 
konulmasında da önemli bir araç olmuştur. 

Rusya’nın hem İran (Türkmençay) hem de Osmanlılarla (Edirne) 
yaptığı barış antlaşmalarında yer alan önemli bir madde Hıristiyan aha-
linin engellenmeden ve serbestçe Rus topraklarına göç edebilmelerini 
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öngörmekteydi. Anlaşmalara özellikle konulan bu maddelerin hedefi 
İran ve Türkiye’nin Rusya’ya mücavir bölgelerinde yaşayan Ermenilerin 
Revan ve Nahçivan’a göç ettirilerek buralarda bir Ermenistan oluşturul-
masını sağlamaktı. Nitekim bu amaçla ilgili faaliyetlerin tamamlanması 
üzerine ilhak edilen Revan ve Nahçivan hanlıklarının birleştirilmesin-
den oluşan bir Ermeni Vilayeti’nin kurulduğu 17 Mart 1828 tarihli bir 
Çarlık beyannamesi ile ilan edilmiştir.6 

1827’ye kadar Erivan yöresi, Müslümanların çoğunlukta bulun-
duğu, aşağı yukarı bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti’ni kapsayan bir 
İran eyaleti idi. 1827-1829 Rus-İran ve Rus-Türk savaşlarıyla birlikte 
buradaki Müslüman ve çoğunluğu Türklerden oluşan nüfus yok edil-
miş ve göçe zorlanmıştır. Rus kaynakları bu savaşlar sonunda Erivan 
Hanlığı’nın Müslüman halkından yaklaşık 26 bin kişinin (% 30) öldü-
rüldüğünü ya da göç ettirildiğini belirtmektedir. Bu durum yörenin 
İran’dan ve Osmanlı Devleti’nden gelmiş Ermenilerle yeniden iskân 
edilmesi sonucunu doğurmuştur. 1832’ye gelindiğinde Erivan’a 45 bin 
Ermeni göç ettirilmiştir7. Böylece Osmanlı Devleti’nin kuzey komşusu 
Rusların Kafkasya ile olan ilişkilerinde Ermeniler, sadece Osmanlılarla 
değil, İran ile olan dış siyasetinde de etkili olacaktır.

Ermeniler gerek Rusların çekilmesinden sonra gerek Müslümanlar 
(Kürtler) tarafından saldırıya uğrayacakları endişesiyle ve gerekse kendi 
din adamlarının teşvikleriyle Rusya’ya göç etmeye başlamışlardır.8 
Bununla birlikte 1830-1831 yıllarında Erzurum’da bulunan Amerikalı 
misyoner E. Smith’in gözlemlerine göre Ruslar, Ermenileri Rusya’ya 
çekebilmek için sürekli vaatlerde bulunmuşlardır. Şehirlilere ev ve işyeri, 
köylülere kullanabilecekleri kadar toprak vereceklerini söyleyerek ve ilk 
6 yıl boyunca bütün vergilerden muafiyet hakkı tanıyacaklarını beyan 
etmişlerdir. Misyoner Smith’le görüşen bir papaz ise vergilerin çoklu-
ğundan ve Türklerin kendilerine kötü davranmalarından dolayı gittik-
lerini ileri sürmüş, Ermenilerin bir kısmı ise Ruslar çekildikten sonra 
Türklerin intikam almaya kalkışmalarından korktukları için göçtükle-
rini belirtmişlerdir9.

1827-1828 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Rusya’ya Anadolu’dan 
göçen Ermenilerin sayısı net olarak bilinmemekle birlikte araştırma-
cılara göre yaklaşık olarak 40-100 bin arasında değişmektedir.10 Hem 
Doğu Anadolu’dan hem de İran’dan göçürdükleri Ermeni nüfus saye-
sinde Rusya’nın ekonomik, askeri ve politik yararlar kazanacağına hiç 
şüphe yoktur. Rusya her iki ülkeden göçürülen yaklaşık 140-150 binlik 
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Ermeni nüfusuyla başta Erivan olmak üzere Kafkasya’yı ihya edebileceği 
gibi bunlar aracılığı ile İran ve Türkiye’ye karşı güçlü bir tampon bölge 
de oluşturmuştur.11 Osmanlı Devleti, Ermeni Gregoryen kilisesinin en 
eski ruhani merkezi kabul edilen Eçmiyazin Katogikosluğu’nun ruhani 
reislerinin belirlenmesi hakkını XVII. yüzyıldan beri elinde bulundur-
makta iken 1829 Edirne Antlaşması ile bu hakkını yitirmiştir. Artık 
bundan sonra Ruslar, Eçmiyazin Kilisesi aracılığı ile Ermenileri kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmaya başlayacaklardır.12 Nitekim 1829 
savaşından sonra Türkiye ve İran’dan Rusya’ya göç eden Ermenilerin 
Rusya denetiminde bulunan bölgeye yerleştirilmelerinde Eçmiyazin 
Katogigosluğu da önemli bir rol oynayacaktır.13

Bu şekilde Rus Çarı Büyük Petro’dan beri Ermenilerle ilgilenen 
Rusya’nın amacı Doğu Anadolu ve Kafkasya’da kendi kontrolünde 
kalacak olan bir Ermenistan yaratmaktı. Rusya, Türkiye ve İran’dan 
Ermenileri hicret ettirerek kendi ülkesinde boş bulunan yerlerde bir iş 
gücü oluşturmak istediği gibi Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri 
doğrultusunda bu gayrimüslim unsurları siyasi amaçlı kullanmayı da 
hedeflemişti. Nitekim bundan sonra Rusya, Türkiye üzerinde yayılmacı 
politikalarında devamlı Hıristiyanları ve özellikle Anadolu tarafında 
Ermenileri kullanmaktan geri durmamıştır. 1828-1829 savaşından 
sonra Ermeniler arasında Rusya’yı koruyucu ve kurtarıcı olarak görme 
eğilimleri yaygınlık kazanmıştır. Yeni oluşturulan Ermenistan vilayeti 
ile Rusya İran ve Türkiye sınırında bu iki İslâm ülkesine karşı yapacağı 
savaşlar için bir tampon bölge yaratırken aynı zamanda Doğu ve Batı 
Türklüğünün irtibatını da kesmiştir.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonraki 
Ermeni Göçleri

Tarihimizde 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’nda da Doğu Anadolu’da, 1828-1829 yıllarındaki gibi büyük 
ölçüde olmayan göç hareketleri görülmüştür. Bölgenin Rusya tara-
fından tahliye edilmesinden sonra Müslümanların kendilerinden 
intikam alacakları korkusu ve efkâr-ı diyanet saikasıyla14 Kars’ın Rus 
işgaline düştüğü sırada Ekim 1877’de yaklaşık 4 bin Ermeni Rusya’ya 
göçmüştür. Ancak Bunlardan 500 aile daha sonra geri dönmüştür.15 
İngiltere’nin Trabzon Konsolos Muavini Biliotti’den 30 Eylül 1878 
tarihinde Salisbury’e yazılan bir raporda; sadece Eleşkirt ovasında 110 
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köyden 10-15 bin civarında Gregoryen Ermeninin Erivan’a göç ettiği 
ve bunların giderken evlerini ve ekinlerini yaktıkları belirtilmiştir. Diğer 
bir raporda ise Katolik Ermenilerin göç etmek istemediklerini fakat 
Gregoryenlerin ısrarıyla göçmek zorunda kaldıkları ifade edilmekte-
dir. Bununla birlikte Rus ve Ermeni kaynaklarını inceleyen Sertçelik 
savaş sonrasında Erivan’a göçen Ermenilerin sayısını yaklaşık 20 bin 
verirken16, Kılıç bu sayıyı 100 bin olarak ifade etmektedir.17 Yine Dakis 
Efendi tarafından yazılan bir raporda Rusya’ya göçen Ermeni sayısı 
Bayezid Sancağı’ndan 2-3 bin olarak gösterilmektedir.18 İngiltere’nin 
Erzurum Konsolosu Henry Trotter’in 13 Kasım 1878 tarihli bir rapo-
runa göre Erzurum’dan göçen Ermenilerin sayısı 2-3 bin kadardır. 
Konsolos, Ermenilerin, Müslümanların baskısı nedeniyle göçmedi-
ğini aksine kendi hareketlerinden dolayı duydukları endişe ve korkular 
yüzünden göçtüklerini belirtmektedir. Savaş sonunda Rusya’ya yapılan 
göçlerin önemli bir kısmı da Eleşkirt’e bağlı 6 köyden yapılmıştır.19 

Osmanlı Devleti, Ermenilerin korkudan Rusya’ya göçlerinin engel-
lenmesi için gerekli tedbirleri almaya çalışmıştır. Bu amaçla 15 Eylül 
1878’de içinde bir Ermeni’nin de bulunacağı bir Divan-ı Harb kurul-
ması yoluna gidilerek idare-i örfiye ilan edilmiştir20. 1879 yılında da 
savaş dolayısıyla Rusya’ya göçmek zorunda kalan Ermenilerin hepsi 
daha sonra memleketlerine geri dönmüşlerdir.21 

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Layard’a göre yaptığı yoğun pro-
pagandalarla Ermenileri kışkırtan ve Türklerin kendilerinden intikam 
alacağı propagandasını yayan Rusya’nın amacı Ermenileri göçe zorla-
mak değil, Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu topraklarında devamlı 
bir huzursuzluk kaynağı yaratmak ve bundan yararlanmaktı. Aslında 
Rusya, Ermenilerin Rusya’ya göç etmelerine karşı idi. Nitekim Journal 
de St. Petersburg adlı dergide General Lazaref tarafından yayınlanan bir 
beyannamede, Ermenilerin, evlerini terk etmemeleri, yerlerinde kalma-
ları, Rusya’nın ve Berlin Antlaşması’nı imzalayan diğer devletlerin ken-
dilerine sağladıkları himayenin güveni içinde yaşamaları istenmektedir22. 
Yani Rusya bir yandan Ermenileri göçe teşvik ederken diğer taraftan da 
göçe karşı duruyordu. Bizce bunun sebebi, bir şekilde huzuru kaçmış 
Ermeni toplumundan, Osmanlı toprakları içerisinde daha sonra müsait 
bir zamanda istenilen bir ayaklanmayı gerçekleştirebilme arzusuydu.

Bu raporlardan da anlaşılacağı gibi, Rusların yaptıkları propaganda-
ların etkisinde kalan Ermeniler, panik havası yaratarak ve halkı göçe 
zorlayarak Avrupa’nın dikkatini çekmeye çalışmışlardır. Fakat Doğu 
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Anadolu’dan göç eden Ermenilerin, Rusların başına büyük bir prob-
lem olduğu Tiflis’te bulunan İngiliz Konsolosu Lyoll’un 8 Şubat 1879 
tarihli raporundan anlaşılmaktadır. Buna göre Van ve Bayezid yörelerin-
den gelen Ermeni göçmenlerin Rus tabiyetine geçmek istemişler fakat 
Rusya tarafından kabul edilmemişlerdir.23

Ermenileri Rusya’ya Göçmelerinin Sebepleri:
Osmanlı Devleti’nden Rusya’ya yapılan Ermeni göçlerinin birçok 

sebebi bulunmaktadır. Her şeyden önce Ermenilerin yüzyıllardır vatan 
kabul ettikleri, ana ve babalarının doğum yeri olan memleketlerini, mal-
mülk, ev ve bahçelerini ve her şeylerini terk ile göçe kalkışmaları ne ile 
açıklanabilir? 

Ermeni araştırmacı Oshagan Minasyan’a göre Ermeniler siyasi ve 
dini baskılar, ekonomik durumlarını yükseltmek ve daha iyi eğitim 
almak için, Robert Mirak’a göre ise vergilerin yüksekliği ve katliama 
uğrama korkusu24, İngiliz Konsolosu Taylor’a göre ise yerel yöneticilerin 
kötü idare tarzı, vergi eşitsizliği ve haddinden fazla toplanması25, gibi 
sebeplerden dolayı göç etmişlerdir. 

Araştırmamızda da görüleceği üzere göre ise Ermeniler ziyaret, tica-
ret, iş bulmak amacıyla çalışmak, daha iyi hayat şartlarında yaşamak 
amacıyla yurt dışına göç etmişlerdir. Rusya’ya yapılan göçün sebepleri 
arasında daha çok geçim sıkıntısı birlikte bazı bölgelerdeki ağaların ve 
muhacirlerin baskıları, vergi toplanmasında yapılan adaletsizlikler, yerel 
yöneticilerin adaletli davranmamaları, tarıma elverişli arazilerin azlığı, 
özellikle Doğu Anadolu’da Hamidiye Süvari Alaylarına mensup Kürt 
aşiretlerinin baskıları, ayrılıkçı Ermeni terör örgütlerinin propaganda 
faaliyetleri sayılabilir. Özellikle 1890’lı yıllardaki Ermeni ayaklanma-
ları sırasındaki çatışmalardan, Kürt aşiretlerinin baskınlarından usanan 
Ermeni toplulukları Rusya’ya göç etmişlerdir. Bu göç hareketlerinde 
Rusya’nın kışkırtıcı ve özendirici faaliyetlerinin de önemli etkisi olmuş-
tur. Aynı zamanda Rusya’nın Hıristiyan bir devlet olması yanında coğ-
rafi olarak Doğu Anadolu’ya yakın olması da göçün bir başka sebebidir.

A. Ekonomik Sebepler
Ermenilerden bazılarının ulusal ya da dinsel duygular nedeniyle göç 

etmelerine karşılık, yapılan göçün önemli bir bölümü ekonomik sebep-
lere dayanmaktaydı. Rusya’ya yapılan Ermeni göçleri daha çok asayişin 
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ve güvenliğin tam olarak sağlanamadığı Doğu Anadolu gibi az kalkın-
mış bölgelerden yapılmıştır. Ermenilerin Rusya’da ikide bir Yahudilere 
uygulanan “pogrom”lar gibi dinsel ya da ulusal eziyet görme diye bir 
yakınmaları olmamıştır. Sadece adaletsiz bir ekonomik düzenden ve 
güvenlik eksikliğinden yakınmışlardır. Bu problemlere aynı zamanda 
Müslüman komşuları da maruz kalmaktaydı. Sorun Rusya’ya göçmek 
değil, Doğu Anadolu’dan kaçmak idi.26 

1879 yılında Erzurum’daki Ermeni işçilerin Rusya’ya gitmelerinin 
nedeni Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne ihraç ettiği ve Ermeniler tarafın-
dan işlenen kerestenin satımının durdurulmasıydı.27 İşçi olarak Rusya’ya 
gitmek isteyen Ermenilere ise pasaport işlemlerinde kolaylık sağlan-
mıştır.28 Ermenilerin yanı sıra genellikle arazisi olmayan ve az ücretle 
çalışan Rumlar da Karadeniz sahilinden yine her sene Nisan ve Kasım 
ayları arasında işçilik ve hamallık yapmak üzere Rusya’ya gidip geli-
yorlardı.29 Bu amaçla Ermenilerin özellikle Rusya, İran ve Romanya’ya 
gidip geldikleri belgelerden anlaşılmaktadır.30

Ziyaret, ticaret ve ihtiyaçlar için yasal ve yasadışı yollardan Rusya’ya 
Karakilise ve Pasinler’den göçen ve Rus makamları tarafından sınırda 
tutuklanarak iade edilen 212 kişilik bir Ermeni gurubunun Rusya’ya 
göç etmelerinin sebebi Kürtler tarafından kendilerine yapılan baskılar 
sonucu papazlarının köyleri dolaşarak Ermenileri göçe teşvik etmesidir. 
Yine Rusya’ya giden bu Ermenilerin emlak ve arazi sahibi olmadıkları 
ve iş bulmak amacıyla amalelik yapmak üzere Rusya’ya gittikleri yazış-
malardan anlaşılmıştır.31 Ticaret amacıyla32, Nisan 1894 tarihinden önce 
Bitlis kazasına bağlı olan 3 kaza ve 53 köyden Rusya’ya 30, Amerika’ya 
8, Bulgaristan’a ise 2 hane göçmüştür. Bitlis’ten son 5 sene içinde ticaret 
maksadıyla tezkere alarak Rusya’ya giden Ermeni sayısı 350’dir33.

Rusya’ya gidip gelen Ermenilerin bir kısmını ise mevsimlik işçi 
olarak çalışmaya gidenler oluşturmaktadır. Canik’ten Rusya’ya göçen 
600 Ermeni ailesinin gidiş sebebi daha iyi hayat şartlarında yaşamaya 
dayanmaktadır.34 14 Ekim 1896 tarihiyle Trabzon Vilayeti’nden alınan 
bir telgrafta vilayette tarıma elverişli arazinin azlığından dolayı geçim 
sıkıntısı çeken Rum, Ermeni ve Müslümanların Rusya ve Romanya’ya 
çalışmak için gittikleri oralarda 5 yıl kadar kaldıktan sonra memleketle-
rine geri döndükleri belirtilmektedir.35 

Bitlis Valisi’nin Muş’tan terk-i tabiyet ederek Rusya’ya hicreti düşünen 
Ermenilerle yaptığı görüşme de Ermeniler, kendilerinin sadece ziraat 
yaparak geçinmediklerini, işçilik yaparak İstanbul ve diğer vilayetlerde 
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çalıştıklarını, fakat şimdi daha da fakirleştiklerini ve bu yüzden hicrete 
mecbur kaldıklarını söyleyerek kendilerine tohumluk verilmesini ve para 
yardımında bulunulmasını talep etmişlerdir.36 Bulanık Ermenilerinin 
usulüne uygun olarak birer ikişer yerel makamlara başvurarak bir daha 
dönmemek üzere pasaport alarak Rusya’ya göçmelerinin sebebi ise 
Bulanık’ta kendilerini geçindirecek çiftçilikten başka yol bulamamala-
rıdır.37 Yine Terme’den Rusya’ya göçmek isteyen 30 hanelik bir Ermeni 
topluluğunun Rusya’ya göçmek istemelerinin sebebi tarıma elverişli 
arazilerinin olmamasından kaynaklanmakla38 birlikte Ermenilerin yurt 
dışında bulunan akrabalarının teşvikleri de etkili olmuştur.39 Yurt dışına 
Ermeni göçlerinin artık yavaş yavaş kesildiği 1900’lü yılların başında 
bile mevsimlik işçi olarak Rusya’ya giden Ermenilere rastlanılmıştır.40 

Ermenilerin Rusya’ya göçmelerinin bir diğer sebebi de yerli ağa-
lardan ve Rusya’dan göçen Müslümanlardan gördükleri baskılardan 
kaynaklanmaktadır. 26 Nisan 1880 tarihiyle Ordu Kaymakamlığı’na 
yazılan bir yazıda kazanın bazı köylerindeki Ermenilerin yerli ağalar 
ve muhacirlerden baskı görmeleri, İskân Memurlarının Hıristiyanların 
ellerindeki arazileri zorla alarak muhacirlere vermeleri gibi iddialar 
sonucu Rusya’ya göçtükleri belirtilerek konu hakkında bilgi istenmekte-
dir.41 1880 yılında Batum ve havalisinden çok sayıda muhacirin Trabzon 
vilayetine geldiği Trabzon Valisi Sırrı Paşa’nın Sadarete yazdığı yazısın-
dan anlaşılmaktadır.42 Ordu Kaymakamı Ahmet Hafız Bey, meseleyi 
tahkik ve teftiş ettirerek kaleme aldığı yazısında bazı Ermenilerin tar-
lalarını ekmediklerini, mal ve eşyaları ile hayvanlarını satarak Rusya’ya 
göç hazırlığında bulunduklarını, yine Giresun/Piraziz’e bağlı olan 
Demirci, Pazarsuyu, Tepeköy ve Ortaoba köylerinin Hıristiyanlarının 
Rusya’ya göçmek için Giresun’da mukim Rusya Konsolosu’na umumî 
istida vererek girişimde bulunduklarını, konsolosun da kendilerine 
yardımcı olmayı vaat ettiğini, bu vaat üzerine yukarıda isimleri verilen 
köylere komşu olan Alancak, Bâlâ, Gürcü, Kiraz, Çokdam köylerinde 
oturan Hıristiyanların da arazi ve eşyalarını satarak göçe niyetlendikle-
rini, Ulubey ve Aybastı nahiyelerinde ise Hıristiyanların muhacirlerden 
baskı gördüğü iddialarının doğru olmadığını bildirmektedir.43 Bununla 
birlikte Trabzon Vilayeti’nin bazı köylerine yerleştirilmek istenen 
muhacirlerin yerli Hıristiyan ve Türkler tarafından kabul edilmedikleri 
de bilinmektedir. Hatta Trabzon’a bağlı Türk ve Rumların karışık olarak 
oturdukları Samarofse ve Argalye köylerinin özellikle Hıristiyan aha-
lisi, köylerine muhacir yerleştirilmesi durumunda kendilerinin Rusya’ya 
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hicret edeceklerini beyan etmişlerdir. Vali Sırrı Paşa kendi bölgesine 
gelen muhacirlerle Müslüman ve Hıristiyanların komşu olmak isteme-
diklerini ve gelecek olan muhacirlerin de Trabzon’a yerleştirilmemele-
rini istemiştir.44 

B. Vergi Meselesi ve Yerel Memurların Baskıları
Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Ermenilerin Rusya’ya göçme-

lerinin bir diğer sebebini de Ermenilerin tekâlif-i emiriyeleri oluş-
turmaktadır. Hariciye Nezareti’ne 13 Ağustos 1884 tarihinde Tiflis 
Başşehbenderliği’nden yazılan bir yazıda vergi ve askerlik meseleleri 
yüzünden Rusya’ya göçmek isteyen 150 kişinin gidiş sebepleri üze-
rinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Başşehbender, Ermeni iddialarını 
incelemek için Eleşkirt’e kadar gitmiştir. Yaptığı inceleme sonucunda 
Eleşkirt’te asayişin olmadığını, nüfus sayımı adı altında erkeklerden 
alınması gereken verginin kadınlardan ve yeni doğmuş bebeklerden de 
alındığını bunu yanı sıra Ermeni köylerinde 15-20 gün kalan Osmanlı 
askerlerinin iaşelerinin devlet tarafından karşılanması gerekirken köylü-
lere ödettirildiğini ifade ederek bölgeye daha dirayetli memurların gön-
derilmesini önermektedir. Başşehbendere göre aynı zamanda Ermenileri 
göçe teşvik eden ve Rusya’nın Van Konsolosluğunu yapmakta olan 
Ermeni asıllı Mösyö Gamarogan’ın da görevinden aldırılması gerek-
mektedir.45 Başşehbender’in bu uyarısı ile olayı araştıran Dâhiliye 
Nezareti, Erzurum’dan aldığı cevaplarda Eleşkirt’in Molla Süleyman 
Köyü ile Karakilise Ermenilerinin tahrir-i nüfustan dolayı Rusya’ya göç 
edecek gibi teşebbüste bulunduklarını fakat alınan tedbirlerle göç fik-
rinden vazgeçirildiği ifade edilmiştir.46 Erzurum’daki İngiliz Konsolosu 
Clifford Lloyd’un 2 Ekim 1890 tarihli bir raporunda Kürtlerin gerçek-
leştirdikleri soygunlar nedeniyle, Ermeni köylülerin vergilerini ödeye-
medikleri ileri sürülmektedir. Bu saldırılar nedeniyle 1890 yılında birkaç 
yüz Eleşkirt Ermenisi, İran’a göç etmeye teşebbüs etmiş ancak sınırda 
Türkler tarafından engellenmiştir.47

Yine 1907 yılında 100’den fazla olan Bulanık Ermenisi’nin yasal 
yollardan terk-i tabiyet etmek suretiyle Rusya’ya gitmek için pasaport 
alarak göçe hazırlanmaları üzerine bunlarla yapılan görüşmede; ken-
dilerinin sadece çiftçilik yaptıklarını ve geçinemediklerini, bunu yanı 
sıra daha önceki yıllarda firari olarak yurt dışına kaçan komşularının 
vergilerinin de kendilerinden alınarak müzayakaya uğradıklarını, emlak 
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ve arazilerini satmaya bile müşteri bulamadıklarından hükümete terk 
ederek göçmek istediklerini beyan etmişlerdir48.

Ermenilerin Rusya’ya göçme sebeplerinden birisi de taşrada bulunan 
devlet memurlarının Ermenilere yaptıkları baskılardan kaynaklanmak-
tadır.49 Bu iddialar karşısında Babıâli, vilayetlerle gerekli yazışmaları 
yaparak gerekli önlemleri almıştır50. Bununla birlikte alınan tedbirlerin 
iyi bir sonuç verdiği İngiltere’de çıkan Daily News gazetesinin habe-
rinden de anlaşılmaktadır. Gazeteye göre Muş’taki mahalli memurların 
Ermenilere karşı olan davranışları iyileşmiş durumdadır.51 Bununla bir-
likte bu sıkıntının belirli aralıklarla devam ettiği Samsun’dan Rusya’ya 
göçen ve sayıları 1500’ü bulan Ermenilerin göçmelerinin sebebinin, 
mahalli memurlar tarafından yapılan baskılardan kaynaklanmasından 
anlaşılmaktadır.52 

C. Kürt Aşiretlerinin Saldırıları
Doğu Anadolu’daki Kürt aşiretlerinin saldırıları ile birçok Ermeni 

ABD ve Rusya’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Doğu Anadolu’da 
merkezi otoritenin zayıf olması aynı zamanda bölgede kısmen feodal 
bir aşiret yapısının bulunması alınacak tedbirlerin uygulanmasını da 
güçleştirmiştir. Kürtlerin Ermeni köylerine saldırarak yağmaladıkları, 
kadınlarını ve kızlarını kaçırdıkları, mahsullerini tarladan kaldırmadan 
çaldıkları veya yaktıkları ve bu sebeple Ermeni köylülerinin vergi ödeme 
güçlüğü yaşadıkları bilinmektedir. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşın-
dan sonraki yıllarda Ermeniler ile Kürt ağalar arasındaki mücadelenin 
özü bölgedeki topraklara sahip olma isteğinden kaynaklanmaktaydı. 
McCarthy’ye göre 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı boyunca ve savaşın 
hemen sonrasında Anadolu’dan Rusya’ya yapılmış olan Ermeni göçü, 
Ermenilerin Osmanlı hükümetinden ya da yerli Türklerden korkması 
nedeniyle değil, Kürtlerden korkulması nedeniyle gerçekleşmiştir.53 
Kürt ağa ve beyleri etraflarına topladıkları 10-15 kişilik silahlı adam-
larıyla etnik kökenlerine bakılmaksızın halk üzerinde her türlü tecavüz 
ve baskıda bulunmaktaydı. Bölgede Kürt çeteleri tarafından gerçekleş-
tirilen soygunlar bazen haraç alma şeklinde kendini göstermekteydi. 
Kürtlerin uygunsuz davranışları aynı zamanda bölge Müslümanlarını 
da infiale sürüklemekteydi.54 

Doğu Anadolu’da Kürt aşiretleri ile Ermeniler arasındaki anlaşmaz-
lıklar birçok arşiv belgesine de konu olmuştur. Konu ile ilgili belgeler 
daha çok Kürtlerin Ermenilere karşı yaptıkları hırsızlık, soygunculuk, 
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cinayet, gasp, kadın kaçırmak, haraç almak gibi çeşitli konular üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Özellikle Hamidiye Süvari Alayları’nın kurulma-
sından sonra bu tür hareketlerin ardı arkası kesilmemiştir. İngiltere’de 
yayınlanan Western Press gazetesinin 7 Haziran 1894 tarihli nüsha-
sında Ermeni muhacirlerin durumları kendi dillerinden şu şekilde özet-
lenmektedir: “Memleketimizdeki kilise ve hane ve zahire ve tarla ve 
hayvan ve öküzlerimizi ve mukaddes Fırat nehrini terk ettik ve yalnız 
karılarımızı alıp bu Hıristiyan memleketine iltica eyledik. Ailelerimizi 
Kürtlerin şene’atinden kurtarmak için her şeyi feda ettik”55

Bulanık’ta Kürt ve Çerkez hırsızların çokluğundan dolayı Ermeniler 
göçe hazırlanmaktadır.56 7 Ocak 1890 tarihli bir belgede Muş’ta bulunan 
bazı Kürt aşiretleri kendi bölgelerindeki Hıristiyanları abd-i memlûkları 
olarak tanıyıp birbirlerine satarak her türlü mezalimi yaptıkları anla-
tılmaktadır.57 Ermeniler üzerindeki Kürt baskısı daha çok Eleşkirt ve 
çevresinde yoğunlaşmıştır. 1890’lı yıllar boyunca Doğu Anadolu’da Kürt 
zulmüne uğrayan yerlerin başında Eleşkirt gelmektedir. İngiltere’nin 
Erzurum Konsolosu C. Lyoyd, 17 Şubat 1890 tarihli bir raporunda 
Kürt baskısı karşısında yerel hükümetten yardım göremeyen 100’den 
fazla Ermeni ailesinin İran’a göçtüğünü bildirmektedir.58 Konsolosun 6 
Mart 1890 tarihli bir başka raporuna göre ise Eleşkirt’ten İran’a göçen 
Ermeni ailelerin sayısı 600’ü aşmıştır. Konsolos bir Ermeni ailesini 7 
kişi şeklinde hesaplayarak bu tarihte yaklaşık 4000-4500 kişinin göçtü-
ğünü ifade etmektedir.59

Kürtlerin Ermeni köylerini yağma ile kadın ve kızlarına tecavüz 
ettikleri ve bundan dolayı birçok Ermeni’nin Rusya’ya göç ettiği şek-
linde Rus makamları tarafından Hariciye Nezareti’ne pek çok şikâyet 
iletilmiştir. Kürt aşiretleri zaman zaman sınırı geçerek Rusya’ya tabi 
olan Ermeni köylerini de yağmalamışlardır. Hatta bunlardan bazıları 
Rus makamları tarafından yakalanarak idam da edilmişlerdir. Bu haber-
ler aynı zamanda Rus Elçisi Nelidof tarafından Ajans Havas aracılığı ile 
Avrupa basınına da aktarılmıştır. Rusya, Doğu Anadolu’da kurulan 
Hamidiye alaylarından rahatsızlık duymaktadır. Rusya, Osmanlı 
Devleti’nin aşiretleri silahlandırarak Ermenilere saldırmaları sonucu 
Ermenileri Rusya’ya iltica etmeye mecbur kalıyorlarmış gibi bir hava 
yaratmak ve Avrupa’nın dikkatini bölgenin üzerine çekmek istiyordu. 
Böylece Rusların bu tür şikâyetleri bölgeye büyük devletlerin ilgisini 
çekme amacını da taşımaktaydı.60 Bununla birlikte özellikle Eleşkirt ve 
civarında Kürt aşiretlerinin Ermenilere her türlü mezalimde bulunduğu 
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da arşiv belgelerinden de anlaşılmaktadır. 14 Haziran 1893 tarihiyle 
Bayezid Ermeni Murahhası Vekili’nin bir raporuna göre; Eleşkirt’ ten 
Rusya’ya göçün önlenmesi için Ermeni papazlar dahi köylere yollan-
mışsa da faydası görülmemiştir. Çünkü Hamidiye Alaylarına mensup 
olan Eyüp Paşa ve akrabaları ile Eleşkirt’in Zird köyüne iskân ettirilen 
Muşlu Timur Ağa, Ermeni köylerinden köy başına zorla 30-40 
Mecidiye, Çalkani köyünden 5 lirayı alenen, Hazr köyü muhtarından 4 
öküz çalmıştır.61 Hamidiye Alaylarına mensup Kürt aşiretlerinin 
Ermenilere yaptığı her türlü tecavüz sadece Eleşkirt ve çevresi ile sınırlı 
kalmamış özellikle bu aşiretler Pasinler, Hasankale ve Kiğı’yı kendile-
rine meydan-ı şekâvet ittihaz eylemişlerdir. Konu ile ilgili Rusya elçisi-
nin bir muhtırasında Eleşkirt’te Hamidiye ümerasından Zilanlı aşiretine 
mensup olan Selim ve Eyüp Paşalar62 ile oğulları Resul ve Ahmet’in 
tarik-i şekavette pek ziyade kesb-i şöhret ettikleri anlatılmaktadır. 
Bunların baskıları sonucu 45 hanelik bir Ermeni köyü olan Eleşkirt’in 
Kebuyer? köyünde sadece 1, Köpükkıran köyünde bulunan 60 haneden 
3 hane kalmış, diğerleri göçmek zorunda kalmışlardır. Ermeniler, 
Kürtlerin baskısından kurtulmak için mal ve mülklerini de satarak böl-
geden kaçmaktadırlar. Eleşkirt’in Kadıköyü’nde oturan Agop Ağa 800 
lira değerindeki emlâkini Zilanlı aşiretinden Süleyman’a 80 liraya sat-
mıştır. Yine Eleşkirt’teki Üçkilise Manastırı’nın rahipleri Kürtlerin zul-
münden korktuklarından manastır hazinesini Erzurum’a taşımışlardır. 
Kığı’da yine Hamidiye alaylarına mensup olan İlasaranlı aşiretinden 200 
Kürt süvarisi, Kığı’ya bağlı Karaçoban köyüne saldırmış, muhtar Gregor 
Keşba’nın kızını kaçırmış, 350 adet büyükbaş ve 950 adet küçükbaş hay-
vanı gasp etmiş ve bu sırada vukua gelen arbede sırasında ise 2’si kadın 
ve 4’ü çocuk olmak üzere 10 Ermeni’yi de öldürmüşlerdir. Aynı aşiret 
Kığı’da yine Düyun-ı Umumiye memurlarını da tehdit ederek sadece 1 
kıyye karşılığında 200 kıyye tuzu zorla alıp götürmüşlerdir. Kürtlerin bu 
davranışları mahalli memurlara şikâyet edilse de bundan herhangi bir 
sonuç alınamamaktadır.63 Rus elçisinin verdiği muhtıradaki bilgiler böl-
geden alınan raporlar tarafından da doğrulanmaktadır. Bayezid Sancağı 
Meclis-i İdaresi’nden Erzurum’a yazılan 3 Ekim 1892 tarihli bir maz-
batada Eyüp Paşa’nın 20 yıldan beri Malazgirt’in Almalı Deresi’nde 
otururken burayı terk ederek Eleşkirt’te geldiği ve kendisini muhacir 
sıfatında göstererek oğulları ile birlikte bir takım kura-yı ma’mûraya 
zabta kıyam ederek yerleştikleri, hükümeti dinlemedikleri, Ermenilere 
türlü mezalimde bulundukları anlatılarak zorla Malazgirt’e iadeleri 
istenmişse64 Vilayet’ten yazılan cevapta ise Eyüp Paşa’nın aleyhinde 
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yapılan şikâyetlerin dikkate alınmayarak iskânına yardımcı olunması ve 
başkasının hukukuna tecavüz etmemesi yolunda kendisine nasihat edil-
mesi tavsiye olunmuştur.65 Eyüp Paşa, bizzat kendisinin yaptığı mezali-
min yanı sıra İranlı Kürt aşiretleri ile de işbirliği yapmaktadır. Özellikle 
Türkiye, İran ve Rusya sınırında ve zaman zaman Erivan taraflarında 
eşkıyalık yapan İranlı Maku aşiretinin Celali taifesinin reisi Hacı 
Hüseyin oğlu Beder’i de nezdinde saklamaktadır.66 7 Haziran 1893 
tarihli bir başka belgede ise Eyüp Paşa’nın adamlarından meşhur eşkıya 
Timur’un Beder ile birlikte kuvvetini birleştirerek 30 süvari halinde bir 
büyükbaş hayvan kervanını yağmaladığı bildirilmektedir.67 8 Haziran 
1893 tarihiyle Karakilise Kazası İdare Meclisi mazbatasında Ermenilerin 
Eyüp Paşa ve taifesiyle geçinmelerinin asla mümkün olmadığı, Eyüp 
Paşa’nın Ermeni köylerine iskân edilmemesinin defalarca Erzurum 
Vilayeti’ne yazıldığı fakat bir sonuç elde edilemediği ve Ermenilerin 
bunlara karşı koyamadıklarından göç ettikleri, kalanlarının ise hayvan-
larını satarak göçe hazırlandıkları, mahalli memurların da Ermenilerin 
göçüne kayıtsız kaldıkları, hukukuna tecavüz edilen halkın mahkeme 
kapılarında perişan oldukları, mahkeme masraflarını bile ödeyemedik-
leri, mahkemede de Kürtlere karşı kendilerine yapılan tehditten dolayı 
haklarını savunamadıkları ve bu yüzden göçe mecbur kaldıkları anlatıl-
maktadır. Karakilise İdare Meclisi bu sorunun tek çözüm yolu olarak 
Eyüp Paşa ve aşiretinin Ermeni köylerinden çıkarılarak başka bir yere 
iskân edilmesini önermektedir. Hatta Eyüp Paşa, yol üzerinde bulunan 
Kadıköy ile Yoncalı köylerinde boş yer olmadığı halde bizim çok muha-
cirimiz vardır diyerek oraları da istila etmeye başlamıştır68 Kürtlerin 
baskısı sonucu Ermeniler Karakilise’den birer ikişer fırsat buldukça 
sınırı geçmeye başlamışlardır.69 Valilik ise Eyüp Paşa hakkında herhangi 
bir tedbir almak yerine Kaymakam’a Ermeni Murahhasası ile görüşerek 
nasihatte bulunmasını teklif etmiştir.70 Karakilise Kaymakamı’nın 26 
Haziran tarihli başka bir telgrafında 40-50 kişi kadar Ermeni’nin elle-
rinde dilekçeler ile makamına geldiklerini, Eyüp Paşa ve ailesinin zul-
münden feryat ettiklerini ifade etmektedir.71 Yine Karakilise 
Kaymakamı’nın 5 Temmuz tarihli başka bir telgrafından anlaşıldığına 
göre Küpkıran ve Münkesir köylerinde 22 haneden yalnız 3 Ermeni 
hanesi kaldığı, Ermeni köylerinde Eyüp Paşa ve aşiretinin iskânı için yer 
olmadığı halde paşanın köylerin çevresine çadırlar kurarak köyleri adeta 
kuşattığı, Ermenilerin evlerinin önlerinde dilenci kılığına girmiş olan 
8-10 silahlı Kürt bulunduğu ve bunların dağıtıldığı fakat çadırların 
sökülmemesi durumunda köylerde birkaç güne kadar bir tek Ermeni’nin 
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kalmayacağı, Kürtler tarafından Ermenilere yağma gibi birçok fenalığın 
yapıldığı bunun önlenmesi için belirli noktalar arasına devriye çıkarıl-
ması gerektiği ifade edilmiştir.72 Fakat bölgede bulunan kolluk kuvvet-
lerinin komutanı Karakilise Kaymakamı’nın tebligatını dikkate 
almamaktadır.73 Karakilise Kaymakamı’nın telgraflarına 8 Temmuz 
1893’te cevap veren Erzurum Valisi, Eyüp Paşa ve adamlarının gasp 
ettiği arazilerin sahiplerine geri verilmesini ve Hamidiye alayları erkân 
ve ümerasına kötü muamelede bulunulmamasını ihtar etmiştir.74 
Bölgede bulunan Hamidiye alaylarına mensup olan aşiretler Eyüp Paşa 
örneğinde olduğu gibi sadece Ermeniler karşı kötü muamelede bulun-
mamışlar aynı zamanda birbirleriyle de çatışmışlardır.75 Eyüp Paşa ile 
oğullarının faaliyetleri Bayezid Mutasarrıfı’nın 19 Temmuz 1893 tarihli 
hususî bir yazısında da anlatılmaktadır. Mutasarrıf, Eyüp Paşa ve oğul-
larının 15 yıldan fazla olarak Malazgirt’te iskân edildiğini ve burada 
yaptığı fenalıkların bir torba dolusu evrakı geçtiğini, 1892 yılında 
Hamidiye alaylarına mensup olan oğullarını yeni gelen muhacir sıfatına 
sokarak Karakilise’ye taşındığını, Malazgirt’te kendisine araziyi terk 
ederek Karakilise’de beğendiği Hıristiyan köylerine yerleştiğini, Eyüp 
Paşa’nın Malazgirt’e iade edilmesi için yaptığı teşebbüslerin bir faydası-
nın görülmediğini, buna karşılık Erzurum Valiliği’nin 2 Ekim 1892 
tarihli yazısı ile kendisine Karakilise’de arazi verildiğini, Karakilise’deki 
Ermenileri göçe mecbur edecek kadar fenalıkta bulunduğunu, halkın 
korkusundan mahkemeye bile gidemediklerini ayrıntılı bir şekilde 
anlatmaktadır. Eyüp Paşa’nın yanı sıra başına Hamidiye alayları men-
suplarına verilen arma ile gezen meşhur eşkıya Timur ve çetesinin de 
Tahirgediği’nde posta arabasının yolunu keserek Kol Müdürü Sefer 
Ağa’yı yaralamak, Van Rusya Konsolosu Tercümanı’nın eşyasını gasp 
etmek, iki İran vatandaşını öldürmek suçlarından yakalanması için 
Hudud Komutanı Rahmi Paşa’ya bilgi verilmişse de herhangi bir netice 
alınamamıştır. Mutasarrıfa göre Bayezid ve mülhakatından Ermenilerin 
Rusya’ya göçmelerinin tek sebebi Eyüp Paşa ile Timur’un yaptığı fena-
lıklardır. Mutasarrıfa göre işler bu minval üzere devam ettiği takdirde 
Ermenilerin bölgede kalmaya niyetleri yoktur. Bütün bunların sebep 
olan adeta bir gölgeden ibaret olan Vali’nin vilayet işlerini cahil ve 
ahmak defterdarın eline bırakmasıdır.76 Eleşkirt ve civarındaki 
Ermenilere Kürtler yapılan mezalim sadece yerel yöneticiler tarafından 
değil Katolik ve Gregoryen Ermeni Murahhasları tarafından da dile 
getirilmiştir.77 Bu konu hakkında Avrupa basınında çıkan haberler üze-
rine Babıâli’nin ilgili vilayetlerden aldığı cevaplar da yukarıdaki bilgileri 
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desteklemektedir. 29 Ağustos 1893 tarihli bir belgede ve Erzurum 
Valisi’nin isteği ile Ermeni köylerinde Müslüman nüfusun artırılması 
amacı ile Zilanlı aşiretinden 164 hane ve 993 nüfusunun Karakilise’ye 
yerleştirildiği ve buna tepki olarak bölgede bulunan Ermenilerin 
Rusya’ya göçtükleri ifade edilmektedir.78

Bütün bunların sonucunda 38 hane Ermeni Eleşkirt’ten göçtüğü gibi 
500 hane dahi göçe hazırlanmaktadır. Bununla birlikte 4. Ordu Müşiri, 
Hamidiye alaylarına mensup Kürtlerin bu yolsuz hareketlerini yalanla-
maktadır. Sadaret ise bu sorunların diğer devletlerin müdahalesine yol 
açması durumunda Ermeni meselesinin Bulgar ve Sırp meseleleri olma-
yıp devletin mahvına sebebiyet vereceği endişesiyle konuyu ilk Meclis-i 
Vükela toplantısında görüşerek gerekli tedbirleri almaya karar vermiş-
tir79. Kürtlerin zaman zaman sınırı aşarak Rusya arazisine girip yağ-
macılık yapmaları üzerine Rusya, sınırda bulunan devriye askerlerinin 
sayısını artırma yoluna gitmiştir.80 Belgelere yansıyan bu bilgiler, aynı 
zamanda yabancı basın tarafından da doğrulanmaktadır. Eçmiyazin’de 
yayınlanan Ararat adlı Ermenice bir dergi Haziran 1893 tarihli nüsha-
sında yukarıda anlatılan bilgilere ilaveten Rus Kürtlerinin de Eleşkirt’te 
yaptıkları mezalimi anlatmaktadır. Anlatılanlara göre Eleşkirt’te ırza 
tasallut etmek, kadın-kız kaldırmak adi olaylar derecesine çıkmıştır. 
Kürt beyleri Ermenilerin oturduğu Eleşkirt’in Hamat, Koçlun köyle-
rini işgal ederek Ermenileri çıkararak Kürtleri iskân etmişlerdir. Kürt 
baskısından dolayı Üçkilise, Make, Karakilise, Renlikani, Eriçon, 
Mankasar, Poti, Yolaçan, Kuloğlu köylerinde oturan Ermeniler göç 
etmişlerdir. Yerel yöneticiler ise Ermenilere “bizden hoşnut değilseniz, 
dostunuz Rusların memleketine gidiniz” diyerek kayıtsız kalmaktadır-
lar81. Bununla birlikte vilayetlerden alınan raporlardan Rusya’ya yapılan 
göçlerin Eleşkirt ve havalisi ile sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Haziran 
1893 tarihi ile Mamüretülelaziz, Sivas, Trabzon, Van, Erzurum vilayet-
lerinden alınan telgraflarda ticaret amacıyla Rusya’ya gidip gelenlerin 
dışında Ermenilerin vatanlarını terk ile çok sayıda ev göçü yapılmadığı 
ifade edilmektedir.82 Bununla birlikte McCarthy’ye göre 1890’lı yıllarda 
Eleşkirt ve köylerinde bulunan Ermenilerin neredeyse tamamı artık 
Rus idaresinde olan Kars’a göçmüşlerdi.83

Kürtlerin bölgede yaptıkları yolsuz hareketler sadece Ermenilerle 
sınırlı kalmamış bölgede bulunan herkes ve her kurum bunların meza-
liminden nasibini almıştır. Ağustos 1893’te Doğu Anadolu’daki tuzla-
ları teftişe giden Düyûn-ı Umumiye İdaresi’nin Tuz Müfettişlerinden 
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Sartinski Efendi’nin hazırlamış olduğu bir rapor, bölgedeki Kürt aşi-
retlerinin uygunsuz faaliyetleri hakkında oldukça ayrıntılı bilgi ver-
mektedir. Sartinski, bölgede ilkbaharın başlangıcından beri Kürtlerin 
devamlı olarak yolculara saldırarak mallarını gasp ettiklerini, Hamidiye 
alaylarına mensup 400-500 kişilik süvari gruplarından oluşan çetelerin 
her gün bir takım suçlar işlediklerini, sadece yolculara değil askerlere 
de saldırdıklarını, 4 Ağustos 1893’te bu çetelerin Karaçoban köyüne 
saldırarak 2 saat içinde 7 kişiyi öldürerek 10’unu da yaralayarak 930 
koyun ile 200 büyükbaş hayvanı gasp ettiklerini Tuzlalara tuz almak için 
gelip giden yolcularında devamlı olarak soyuldukları, kimsenin köyün-
den çıkmaya cesareti olmadığını, Erzurum’daki yöneticilerin ise olaylara 
kayıtsız kaldıklarını ve kendi başından geçen bazı olayları ayrıntılı ola-
rak anlatmaktadır84. 

4. Ordu Komutanlığı’nın Süvari Tümeni’ne bağlı olan Hamidiye 
Alaylarının II. Abdülhamit döneminde Doğu Anadolu’da bulunan 
aşiretler arasında devletin otoritesini sağlamak ve Ermenilerin çıkar-
dıkları isyanları kontrol altına almak amacı ile kurulmuş olmasına rağ-
men bölgede şekavette bulunmaları üzerine Müşir Şakir Paşa, Doğu 
Anadolu Islahatı sırasında talim zamanları dışında silah taşımalarının 
yasaklanmasını gündeme getirmişse de bunların silahsız oldukları sırada 
çıkması muhtemel bir Ermeni isyanı endişesi ile bu fikirden vazgeçil-
miştir.85 Kürt aşiretlerinin Ermenilere yönelik saldırıları sadece Eleşkirt 
ve havalisi ile sınırlı kalmamıştır. Devlet otoritesini hiçe sayan Kürt aşi-
retlerinin faaliyetleri yabancı diplomatik temsilcilerin raporlarından da 
anlaşılmaktadır. Sivas Amerikan Konsolosu’nun 22 Kasım 1895 tarihli 
raporuna göre Kürtler Ermeni köylerine saldırmış ve yağmalama hare-
ketlerinde bulunmuştur. Erzurum Amerikan Konsolosu Bergholz’un 12 
Temmuz 1896 tarihli bir raporunda göçebe Kürt aşiretlerinin Ermeni 
köylerini yağmaladıkları, kadın ve kızlarını kaçırdıkları, hayvanlarını kal-
dırdıkları ve Ermeni köylerinin onlara haraç vererek kendilerini koru-
dukları anlatılmıştır.86 Yine 1896 yılında Eğin’de Kürtlerin Ermenilere 
saldırısı sonucu birçok kişi ölmüştür.87 Devlet, Kürt aşiretlerinin saldır-
dığı ve saldırma ihtimali bulunan Ermeni köylerine asker sevk etmişse 
de aşiretlerin saldırılarını durdurmada çok fazla başarı elde edeme-
miştir88. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarını kaybetmesi ile Doğu 
Anadolu’da başıbozuk göçebe Kürt aşiretlerinin daha da aktif olmasına 
sebep olmuştur. Kürtlerin baskısı ile birçok Ermeni, Rus konsolosluk 
binalarında pasaport almaya başlamışlardır.89 
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D. Ermeni İsyanları 
Ermenilerin Doğu Anadolu’dan kaçarcasına göçmelerinin bir sebebi 

de ayrılıkçı Ermenilerin ve bunları destekleyenlerin işledikleri suçun 
hesabını vermekten kaçmalarıdır. Suçluların yanı sıra bölgede asayi-
şin bozulması da halkın Kafkasya’ya göçmesine yol açmıştır. Özellikle 
1890’lı yıllar boyunca Anadolu’da ortaya çıkan Sason (1894), Zeytun 
(1895), Trabzon (1895), Van (1896) gibi birçok başarısız isyan hareket-
leri sonucunda birçok Ermeni Kafkasya’ya göçmek zorunda kalmıştır. 
Daily News gazetesinin 31 Mart 1891 tarihli nüshasında Erzurum’da 
meydana gelen kargaşadan sonra havaların ısınmaya başlamasıyla bir-
likte birçok Ermeni ailesinin Rusya’ya göçeceği ifade edilmektedir.90 
İngiltere’nin Erzurum Konsolosu Graves’in 9 Mart 1894 tarihli bir 
raporuna göre 1893 yılı içinde Rus Konsolosu Ermeniler için 3500’den 
fazla pasaport hazırlatmıştır.91 Yine Batum’da yayınlanan Çernomorski 
Vestnik gazetesine göre Erzurum ve Trabzon olaylarından sonra 
Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında münaferetin oluştuğundan 
bahsedilerek birçok Ermeni’nin Batum’a göçtüğü belirtilmektedir92. 
İngiltere Konsolosu Graves’in 12 Eylül 1896 tarihli bir başka rapo-
runa göre, Erzurum’da Ermeni olaylarından sonra 30 Ekim 1895 ve 6 
Eylül 1896 tarihleri arasında 566 aile ile 507 bekâr Ermeni’ye Rusya 
konsolosu pasaport vererek Kafkasya’ya göçmelerine yardım etmiştir93. 
11-27 Eylül 1896 tarihleri arasında 814 Ermeni, Avusturyalı, Fransız, 
İtalyan aracılar tarafından Trabzon’dan Batum’a göçmüşlerdir94. İngiliz 
Konsolosu Longworth’a göre 1895 yılında Trabzon’da meydana gelen 
Ermeni olayları sonucunda 5197 kişi kentten ayrılmıştır.95 Van isyanın-
dan sonra ise yaklaşık 300-400 hane halkı İran’ın Hoy, Selmas, Makü ve 
Urumiye kentlerine yerleşmişlerdir.96 

İsyan eden Ermeniler cezalandırılmaktan ya da saldırdıkları 
Müslümanların öç almaya çalışacaklarından kormuş olmalıdırlar ki 
1894 ve onu takip eden yıllarda Rus sınırına doğru yoğun bir göç hare-
keti başlamıştır.97 Osmanlı belgelerinde bu durum “1312/1896 sene-
sinde Ermeniler tarafından Memâlik-i Şahane’de vuku’a getirilen ihtilâl 
ve iğtişaş neticesinde pençe-i kanundan kurtulmak üzere memâlik-i 
saireye firar edenlerden” ifadesi ile açıklanmaktadır.98 Ermeni isyanla-
rına karışanların büyük bir kısmı sıkışınca yurt dışına kaçmışlardır. Bu 
kaçış hadisesini de genellikle Ermeni tüccarlar, misyonerler, konsoloslar 
adeta bir şebeke halinde yapmışlardır. Ermenilerin göç faaliyetleri adeta 
bir tür geçim kaynağına dönüşmüştür.99 Yine 1909 baharında Erciş’e 
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dönmek isteyen 1200 hane halkı hakkında yapılan tahkikatta bunların 
1896 Van isyanı sırasında Rusya’ya göçtükleri anlaşılmıştır100.

E. Kuraklık, Kıtlık ve Doğal Afetler
Rusya’ya yapılan Ermeni göçlerinin bir başka sebebini de Doğu 

Anadolu’da belirli aralıklarla olumsuz etkileyen kuraklık ve kıtlık oluş-
turmaktadır. Arşiv belgelerinde kıtlık, kaht, kaht ü galâ, illet-i galâ, 
fıkdan şeklinde daha çok yiyecek maddelerinin piyasa ortamından ve 
stoklarda az bulunması durumunu ifade etmektedir.101

Doğu Anadolu’da görülen kuraklık ve kıtlığın hayat pahalılığını 
artırması üzerine 1841-1845 yılları arasında pek çok Ermeni ailesi 
başka yerlere göçmek zorunda kalmıştır. Erzurum Valisi Halil Kâmili 
Bey’in bir raporunda kıtlık yüzünden 11 bin haneden fazla halkın göç-
tüğü merkeze bildirilmektedir102. Kıtlık 1879 yılında özellikle Erzurum, 
Van ve Diyarbakır’ı oldukça olumsuz etkilemiştir.103

Doğal bir afet olarak adlandırılan kuraklık ve kıtlık, etkisi altına 
aldığı coğrafi alanın boyutuna göre etkili olmuştur. Kuraklık ve kıtlık 
sonucunda göç hareketleri, yiyecek fiyatlarının artışı, karaborsacılık, 
salgın hastalıklar, açlık ve açlığa bağlı olarak ölüm olaylarına neden 
olmuştur.104 Gül’ün incelemelerine göre Rusya’ya Ermeni göçünün 
yoğunlaştığı dönemde Erzurum Vilayeti’nde 1882, 1887, 1889, 1892-
1893, 1906-1908 yıllarında kuraklık ve çekirge istilasından kaynakla-
nan kıtlık olayları olmuştur.105 Erzurum’daki kıtlık ile ilgili Almanya’da 
bir gazete 1893 yılında meydana gelen kuraklık sebebiyle Müslüman ve 
Ermenilerin bölgeden göç ettiklerini yazmaktadır. Yine 1895-1896 yıl-
larının kış mevsiminin sert geçmesi ve bölgede yaşanan olaylar sebebiyle 
“fakirlik ve sefaletin her sınıf ahaliyi etkilemesi, ticaret ve zanaatın yapı-
lamaması, ziraatın kesintiye uğramasıve binlerce insanın işsiz güçsüz”106 
olması nedeniyle  Erzurum’dan Rusya’ya göçen Ermenilerin sayısının 
arttığı görülmekteydi.107 1894 tarihli bir belgede kıtlık yüzünden pasa-
portsuz olarak Rusya’ya giden Ermenilerin bir kısmının müsaade-i 
seniyye üzerine geri döndüğü bildirilmektedir.108 Kıtlık sebebiyle halkın 
Doğu Anadolu’dan göç ettiğine dair İstanbul ve Avrupa basınında çıkan 
haberler üzerine109 Babıâli vilayetlerden bilgi istemiştir. Vilayetlerden 
alınan bilgiler durumun vehametini açıkça ortaya koymaktadır. Kıtlık 
sebebiyle Erzincan ve Sivas’tan Yozgat’a bir hayli insanın demir-
yolu hattında çalışmak için geldiği, Boğazlıyan’a 2, Akdağmadeni’ne 
1, Sungurlu’ya 3 hanenin geldiği, Yozgat, Tokat, Canik’e ise külliyetli 
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miktarda göç yapıldığı Ankara Vilayeti’nden bildirilmiştir.110 Erzurum 
Vilayeti’nden alınan 25 Ocak 1894 tarihli telgrafta ise, vilayet sınırları 
içinde iki senedir ürün yetiştirilemediğinden dolayı zahire fiyatlarının 
arttığı, bir kile zahirenin yarım liraya satıldığı, halkın alım gücünün 
yetersiz olduğu, devletten yardım beklenildiği, halkın bir kısmının iş bul-
mak için Sivas, Amasya, Malatya, Trabzon ve Lazistan’a gittiği, Tortum 
ve İspir ahalisinin iş bulmak için her sene Batum’a gittikleri, Pasinler ile 
Tortum’dan Sivas, Tokat, Malatya’ya giden 300-400 kişinin sadece kıtlık 
yüzünden değil, Kürtlerin saldırısından da çekinerek göçtükleri ve vila-
yete gönderilmesi kararlaştırılan 70 bin kile zahireden henüz Erzurum’a 
1500 kilenin yollandığını ve acilen zahire yardımı yapılması gerektiği 
belirtilmiştir111. Yine Muş’ta çekirge istilasından dolayı ekmek 50 paraya 
satılmış, zahire sıkıntısını gidermek için halka yemeklik ve tohumluk 
olmak üzere 10 bin kile zahire dağıtılmıştır112. Van’dan alınan telgrafta 
ise ziraat mevsiminin kurak geçmesinden ve daha önce meydana gelen 
depremden dolayı 525 dirhem ekmeğin 45 paradan satıldığı belirtilerek 
yardım istenmektedir.113 Trabzon Vilayeti’nden alınan telgraflarda ise, 
Gümüşhane’de layıkıyla mahsul alınamadığından dolayı, Kelkit, Şiran, 
Bayburt ve Tercan’dan Trabzon sahiline gelen 30 binden fazla nüfus için 
Mal Sandığı’nda 100 bin kuruşluk yardım yapıldığı, her gün 7 bin kişiye 
ekmek parası verildiği, Gümüşhane için 13 bin kile yemeklik mısır ile 
17 bin kile tohumluk Samsun arpasına acilen ihtiyaç duyulduğu bil-
dirilmektedir.114 Osmanlı yönetimi kıtlık yüzünden sıkıntı çeken yer-
lere yardımda bulunmak amacıyla Trabzon’dan Erzurum’a zahire sevk 
etmiştir.115 Böylece ihtiyaç sahiplerine dağıtılan zahire ile kıtlık yüzün-
den Rusya’ya göçe hazırlanan Ermenilerin önü alınmak istenmiştir.116 
Bununla birlikte 30 Eylül 1895 tarihli bir belgeden Rusya’ya kıtlık 
yüzünden göçen Ermeni sayısının 5000’i bulduğu iddia edilmektedir.117 

Osmanlı Devleti’nde özellikle 1895 yılında meydana gelen Ermeni 
isyanları bir yandan bazı Ermenilerin Rusya’ya göçmesine yol açar-
ken, bir yandan da tarımsal faaliyetleri sekteye uğratmıştır. Bu durum 
bazı bölgelerde geçici olarak kıtlığa yol açmıştır. Osmanlı yönetimi 
bu şekilde geçici olarak ortaya çıkan kıtlığı bertaraf etmek için isyan-
lar dolayısıyla maddi hasara maruz kalan Ermenilere maddi yardımda 
bulunulması yoluna gitmiştir. Bu amaçla Sadrazam, Ticaret ve Nafia, 
Dâhiliye, Hariciye, Adliye Nazırları ile Şura-yı Devlet Reisi tarafından 
hazırlanan ve 8 Kasım 1896 tarihinde bir irade ile duyurulan bir ilan-ı 
resmide şunlara yer verilmiştir: Ermenilerin bazılarının küfran-ı nimet 
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içinde bulunarak memleketin huzur ve asayişini bozdukları ve bu yüz-
den Ermenilerin memleketlerini terk ederek yurt dışına göçtükleri, hâl-
buki ehl-i ırz ve erbab-ı namus olan Ermenilerin ırz, can ve mallarını 
ile haysiyet-i şahsiyelerinin devlet tarafından güvence altına alınacağı 
duyurularak isyanlara katılmamış Ermenilerin iş, güç ve ticari faaliyet-
leri ile uğraşmalarının lazım geleceği, iğtişaştan dolayı ziraatla uğraşan 
ahali ile esnafın uğradıkları zararların tazmini için toplanan yardımların 
devlet memurlarından oluşan komisyonlar marifetiyle ihtiyaç sahip-
lerine dağıtılacağı ilan edilmiştir.118Meşrutiyet’ten sonra Ermenilerin 
bir kısmı Rusya’dan memleketlerine geri dönerken, kuraklık yüzünden 
aç kalan Ermeniler ise Rusya’ya hicrete başlamışlardır.119 1908 kışının 
Erzurum’da sert geçmesinden dolayı ahalinin ihtiyacı için acilen 4 bin 
liraya ihtiyaç duyulduğu valilikten bildirilmektedir.120 Yine geçim dar-
lığı yüzünden Mamuratülelaziz’den dahi pek çok Ermeni Amerika’ya 
göçmektedir.121

İngiltere Erzurum Konsolosu R. W. Graves’in 12 Eylül 1896 tarihli 
bir raporuna göre Erzurum ovasındaki Arşani (Arshouni) köyünden 
dolu yağması sebebiyle ürünlerini alamayan 20’yi aşkın Ermeni aile-
sinin Rusya’ya göçtükleri belirtilmektedir.122 Ermenilerin bir kısmı ise 
ekonomik durumları iyi olduğu halde açlığı bahane ederek Rusya’ya 
göçmüşlerdir.123

Kıtlık ve açlık sebebiyle memleketlerini terk ederek aileleriyle sefil 
ve perişan bir halde Rusya’ya göçen Ermeniler geçimlerini sağla-
mak için Kafkasya’da kendilerine yetecek arazi de bulamamışlardır.124 
Rusya’ya giderek geçim darlığına düşen Ermeniler için Eçmiyazin 
Katogikosluğu tarafından Rusya içinde ve dışında birçok yardım kam-
panyası düzenlenmiştir.125

F. Rusya Faktörü
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’dan Erzurum’a kadar gitmiş 

olan Avrupalı bir seyyahın izlenimlerine göre Ermeniler, Babıâli’den 
ziyade Rusya’ya karşı bağlılık ve muhabbet gösteriyorlardı. Yolda rastla-
dığı bir Ermeni seyyah Theophile Deyrolle’e şunları söylemişti: “Ruslar 
bizi kendilerine çekmek için her şeyi yapıyorlar. Buraya Rus memurları 
geliyor, bize en cazip şeyleri vaat ederek Kafkas eyaletine hicret etme-
mizi teklif ediyorlar. Bu muhacerete bilhassa bizim rahiplerimiz bizi 
teşvik ediyor”126 Doğu Anadolu’da bulunan Rus diplomatları Ermeni 
göçlerini teşvik ederek onlara pasaport sağlamaktadırlar.127 
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1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı boyunca ve sonrasında Anadolu’dan 
Rusya’ya yapılmış olan Ermeni göçü, Ermenilerin Osmanlı hükümetin-
den ya da yerli Türklerden korkması nedeniyle değil, Kürtlerden korkul-
ması nedeniyle gerçekleşmişti. Savaş boyunca birçok Ermeni, Rusların 
yandaşı olarak davranmışlardı. Savaş sonunda Ruslar geri çekildiğinde 
birçok Ermeni de onlarla beraber çekip gitmek zorunda kalmıştır. 
Yalnız Eleşkirt ve çevresinden savaş sonrasında ayrılan ve Rus ordusu 
ile giden Ermeni ailelerinin sayısı 2-3 bin arasındadır. Bununla bir-
likte bu süreçte Anadolu’dan Rusya’ya giden Ermeni sayısı kesin olma-
makla beraber yaklaşık 25 bin civarındadır. Buna karşılık savaş boyunca 
Türkiye’ye Rusya’dan gelen Müslüman nüfus ise 60 binden fazladır.128

1890’lı yıllar boyunca Doğu Anadolu’da bulunan Rus yetkililer 
devamlı olarak Ermenileri göçe teşvik etmişlerdir. Göçmen olarak 
Rusya’ya giden Ermenilere, Türkiye’ye göçmüş Müslümanlardan kalan 
topraklar verilmiştir.129 Ruslar, siyasal ve ekonomik nedenlerle hali vakti 
yerinde olan zengin Ermenilerle tarımsal faaliyetlerde bulunan köylüleri 
göçe teşvik etmiştir. Böylece Kafkasya’da Müslümanlardan boşalmış olan 
arazileri, gelen Ermenilere vererek Kafkasya’nın tarıma dayalı ekonomi-
sini geliştirmeye çalışmıştır.130 Bu ifadeyi Osmanlı belgeleri de destekle-
mektedir. Rusya’ya göçen Ermenilerin mal mülk sahibi ve ziraat erbabı 
olduğu bu konuda yapılmış olan yazışmalardan da anlaşılmaktadır.131 

Hariciye Nazırı Turhan Paşa, Ermeni göçüyle ilgili Rus politikasını 
şöyle izah etmektedir; Rusya’ya göç eden Ermenilerin kıtlık ve Kürt 
zulmü nedeniyle kaçtıkları söylenmekte ise de, Ermenilerin memleket-
lerinde ve hükümetin sayesinde rahat bir hayat sürdükleri bilinmektedir. 
Bunların, Rusya’nın daveti üzerine göç ettikleri anlaşılmaktadır. Buna 
rağmen Rusya, son dönem Ermeni göçünün ilerde kendi başına bela 
olacağını bildiğinden, söz konusu Ermenilerin tekrar Osmanlı toprak-
larına dönmelerini istediklerini belirtir.132

Ermenilerin Rusya’ya göç etmelerini teşvik etmek için Ruslar, 
resmi açıklama yoluyla değil, daha çok söylenti yayma yoluyla Güney 
Kafkasya’ya gelecek göçmenlere pek çeşitli kolaylıklar sağlayacakla-
rını vaad etmişlerdir. 1880 yılında Fatsa, Ünye, Terme ve Çarşamba’da 
bulunan Hıristiyanlara yapılan duyurulara göre Rusya’ya göçecek olan 
ailelere tarla, aile üyelerinin her birine 15 Ruble verilecek ve askerlik 
hizmetinden muaf tutulacaklardı. Yine 7-10 yıl arasında işledikleri 
tarlalarından verim elde edemezlerse 20 yıl boyunca da vergiden muaf 
olma garantisi veriliyordu.133 1880 yılında Giresun’da bulunan Rusya 
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Konsolosu bölgede bulunan Rumları aynı vaatlerde bulunarak onları 
Rusya’ya göçe teşvik etmekteydi.134 Giresun/Bulancak’a bağlı olan 
Pazarsuyu ve Şeyh Musa köylerinden 20 hanelik Ermeni halkı Rusya’ya  
pasaport almaksızın Giresun Ermeni Murahhası tarafından verilen ve 
Giresun Rusya Konsolosu tarafından onaylanmış şehadetnamelerle 
göç etmişlerdir. Rus Konsolosu’nun onaylı Rusça şehadetnameleriyle 
Ordu’dan gemiye binen göçmenlere, Rusya’ya girişlerinde Rus makam-
ları tarafından herhangi bir zorluk çıkarılmadığı Petersburg Sefareti’nin 
10 Mart 1888 tarihli yazısından anlaşılmaktadır.135 

Doğu Anadolu’da bulunan Rus diplomatik temsilcilerinin hüküme-
tin idaresinden hoşnutsuzluk bahanesi ile Ermenileri isyana, mezhep 
ve tabiyet değiştirmeye sevk ettikleri de bilinmektedir. Belgelere yansı-
dığı kadarıyla Bitlis’te bulunan Rus Konsolosu Rusya tabiyetine giren 
veya girecek olan Ermenilere hane başına 60 para vermektedir.136 Bitlis 
Rus Konsolosu, aynı zamanda, Bulanık kazasındaki Ermenileri Rus 
vatandaşlığına geçmeleri için tahrik ve teşvik ederken, Muş Ovası’ndaki 
Ermeni köylerinde gizlenen Ermeni çetecilerinin Rusya’ya firarında 
kendilerine yardım etmekteydi.137 30 Ekim 1895-6 Eylül 1896 tarihleri 
arasında Erzurum Rusya Konsolosu 3137 Ermeni’ye pasaport vererek 
gizli yollarla Kafkasya’ya göçmelerini sağlamıştır138. 30 Eylül 1896 tarihli 
bir belgede ise Rusya’nın Van Konsolosu’nun pasaportlu ve pasaportsuz 
olmak üzere 400 Ermeni ile beraber Rusya’ya gittiği belirtilmektedir139. 

1899’dan itibaren Rusya, bir taraftan Kafkasya’da Ermenilerin çoğal-
masını engellemeye ve Ruslaştırmaya yönelik tedbirler alırken140 diğer 
bir taraftan da Osmanlı Ermenileri üzerinde iyice denetim kurmak için 
onları kendi vatandaşlığına çekmeye çalışmışlardır. Hatta bu amaçla 
Erzurum Rus Konsolosu’nun teşvik ve tahrikiyle Muş havalisindeki 
Ermeniler Rus vatandaşlığına geçmek için 6-7 bin imzalı bir dilekçe 
de hazırlamışlardır.141 Yine 24 Şubat 1900 tarihiyle Erzurum Valisi 
Rauf Paşa’dan alınan bir telgrafta Erzurum’da bulunan Rus Konsolosu 
ikinci kançılaryası mezheplerini değiştirmeleri için Ermenilere çeşitli 
vaatlerde bulunmuş ve bunun sonucunda 3 Ermeni köyü mezhep değiş-
tirmek için konsolosluğa başvurmuştur.142 Erzurum Valisi Rauf Paşa’nın 
10 Mart 1900 tarihli başka bir telgrafında ise Karakilise ve Eleşkirt 
kazaları Ermenilerinin gönüllü olarak Rus ordusuna girmek amacıyla 
göç etmeye hazırlandıkları bildirilmiştir.143 Ermenilerin Rusya’ya göç-
lerini teşvik eden Rus konsoloslar daha hızlı sonuç alabilmek amacıyla  
Rus vatandaşlığına geçecek olanlara günlük 60 para vermektedir.144 
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Bütün bu çalışmaların sonucu olarak Bulanık’ta 2233 kişi Rusya vatan-
daşlığına geçmek için başvuruda bulunmuşlardır.145 

Rusya’ya yapılan göçlerde Rus memurlarının yanı sıra 1829 yılın-
dan beri Rusya denetiminde bulunan Eçmiyazin Katogigosluğu da 
önemli rol oynamıştır. Özellikle 1892’de Osmanlı Devleti’nin destek-
lemediği Krimyan’ın Katogigosluğu zamanında Anadolu’da meydana 
gelen her türlü karışıklık katogigosluk tarafından desteklenmiştir.146 
Yine Avrupa’da bulunan Ermeni komitecileri, Ermenilerin Doğu 
Anadolu’dan göçmelerini desteklemişler hatta İran sınırında Ermenilere 
tampon bir bölge verilmesi için İran Şahı nezdinde de girişimlerde 
bulunmuşlardır.147

Rusya’ya Göçen Ermenilerin Miktarı
Türkiye’den Rusya’ya göçen Ermenilerin sayısının tespit edilmesi 

oldukça zor görünmektedir. Kaldı ki 1894 tarihi itibarıyla Rus yetkili-
ler tarafından da bu sayı tam olarak bilinmemektedir.148 Rusya’ya göçen 
Ermeniler hakkında vilayetlerden alınan bilgilere göre ticaret yapmak 
amacıyla Muş Sancağı’ndan 330 hane ile 1010 kişi149, Sivas’tan 37150, 
Van’dan ise isyan sırasında Rusya’ya gidenlerin sayısı yaklaşık 4500 ola-
rak verilmektedir151.

Sason isyanından sonra Rusya’ya göçen Ermeni sayısı bir belgede 10 
bin kişi152 olarak zikredilirken bu rakam Ruslar tarafından 10 bin aile 
olarak bildirilmiştir.153 Bununla birlikte belgelerden anlaşıldığı kada-
rıyla özellikle Doğu Anadolu’dan Rusya’ya ne kadar Ermeninin göçtüğü 
Osmanlı makamları tarafından da tam olarak tespit edilememiştir.154 
Rusya’ya göçen Ermenilerin sayısı Rus Elçisi tarafından Hariciye 
Nezareti’ne verilen 12 Haziran 1898 tarihli bir belgede 20-30 bin155, 14 
Mart 1899 tarihli başka bir belgede ise 30 bin olarak gösterilmektedir.156 
Liverpool’da çıkan Daily Post gazetesi de 17 Mart 1899 tarihli nüs-
hasında Doğu Anadolu’dan sürülen Ermenilerin sayısını 40 bin olarak 
vermektedir.157 Bu rakamların dışında 4. Ordu Müşiri Zeki Paşa’ya göre 
Sason vukuatından önce ve sonra Rusya’ya göçenlerin sayısını 20-25 
bin158, Rus makamlarına göre ise 1893-1901 yılları arasında Rusya’ya 
yaklaşık 40 bin Ermeni göç etmiştir ve bunların büyük bir kısmı erkek 
nüfustur.159

Şu halde belgelere göre Türkiye’den Rusya’ya 30-40 bin Ermeni’nin 
göç ettiği anlaşılmaktadır. Rusya’ya göç eden Ermeni sayısı hakkında 
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konu üzerinde çalışan araştırmacılar tam bir görüş birliğine varama-
mışlardır. Ermeni yazar Sarkisyan, 1895-1896 yıllarında Osmanlı 
Devleti’nden ayrılarak Rusya, Balkan ülkeleri, Fransa, İngiltere ve 
Amerika’ya göç eden Ermenilerin sayısını 100 bin160, Uras 50 bin-
den fazla161, McCarthy ise 1897’den sonra Osmanlı Anadolusu’ndan 
Rusya’ya gidenlerin sayısını 400 bin olarak vermektedir.162 

Devletin Rusya’ya Ermeni Göçünü Engelleme 
Çabaları: Askeri ve İdari Tedbirler

Osmanlı Devleti, vilayetlerle yaptığı yazışmalarla Rusya’ya yapılan 
Ermeni göçünün sebeplerini araştırmış ve göçün önünü almak için 
elinden geleni yapmıştır. Devlet, 1880 yılında Ordu’dan yapılacak bir 
Ermeni göçünü haber alınca, önce göçün nedenlerini soruşturmak üzere 
Ordu eşrafından Hıristiyan ve Müslümanlardan mürekkep bir komis-
yonu görevlendirmiştir. Ordu kazasından olan ve göç etmeye niyetlene-
rek kıyıya inmiş ailelerden neredeyse yarısının Rusya’ya gitmek üzere 
gemilere binecekleri sırada, Osmanlı devletinin kendilerine bedava arazi 
vereceğini vaad etmesi üzerine göçten vazgeçmişlerdir.163 

1890’lı yıllar boyunca Osmanlı yönetimi, Ermenilerin Rusya’ya göç-
mesini caydırma politikasını izlemesine rağmen çok sayıda Ermeninin 
yurt dışına çıkmasına engel olamamıştır. 1894 yılında Osmanlı yöne-
timi aldığı bir kararla daha önce göç etmiş ve bundan sonrada göçe-
cek olanların dönüşlerine izin verilmeyeceğini sadece seyahat ve ticaret 
amacıyla Ermenilerin yurt dışına gidip gelebileceklerini ilan etmiştir.164 
Osmanlı Devleti, Ermenilerin Rusya’ya göçünü engellemek için askeri 
ve idari tedbirlere başvurmuştur. İzinsiz olarak Rusya’ya göçmeye çalı-
şan Ermenilerin bir kısmı sınırda tutuklanarak memleketlerine iade 
edilmiştir.165 Bunun yanı sıra Türkiye-Rusya sınırında bulunan karakol-
lar ile devriye askerlerinin sayıları artırılmasına rağmen Rusya’ya izin-
siz gidip gelen Ermeniler, Kürt kılavuzları kullanarak fırsat buldukça 
sınırın kör noktalarından geçerek Türkiye’ye giriş-çıkış yapmaya devam 
etmişlerdir166.

Rusya’ya yapılan göçler Doğu Anadolu’dan kara yolu, Karadeniz 
sahillerinden ise deniz yolu ile yapılmaktaydı. Osmanlı Devleti hem 
kaçakçılığı engellemek hem de Ermenilerin kaçak olarak deniz yolu 
ile Rusya’ya göçünü engellemek için Karadeniz’e tarassut kayıklarının 
yerine kol kayıkları, karakol vapurları ve hızlı hareket kabiliyetine sahip 
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olan istimbotlar yerleştirmiştir.167 Trabzon sahilinden Rusya’ya yapı-
lan insan kaçakçılığını engellemek için aylık 15 bin kuruş bütçe tah-
sis edilmiştir.168 Bununla birlikte bazı Ermenilerin Laz kıyafeti giyerek 
Rusya’ya giriş çıkış yaptıkları yine belgelerden anlaşılmaktadır. Kara 
yoluyla yapılan göçleri engellemek için alınan tüm önlemlere rağmen 
Ermenilerin kafileler halinde göç etmelerinin önüne geçilememiştir. 
Buna en güzel örneklerden biri, Ahlat ve çevresinden 2’si kadın 3’ü 
çocuk olmak üzere 100 Ermeni’nin birkaç günlük bir yürüyüşten sonra  
Eleşkirt’in Delikaya ve Geleriş kordonlarında yakalanarak tutuklanma-
larıdır.169 Aslında bu olay Osmanlı inzibat kuvvetlerinin içinde bulun-
dukları durumu da yakından göstermektedir.

Belgelere aksettiği kadarıyla Osmanlı Devleti, Rusya’ya Ermeni 
göçünün sebeplerini araştırmak için ilgili kazalarda içlerinde gayrimüs-
lim azaların da bulunduğu komisyonlar kurarak gerekli tedbirleri almaya 
çalışmıştır.170 Ünye’de Haznedarzade Nuri Paşa ve Süleyman Bey’in 
Ermenileri angarya işlerinde kullanması sonucu 378 kişi Rusya’ya göçe 
yeltenmişlerse de gerekli tedbirlerin alınmasıyla bu fikirden vazgeçi-
rilmişlerdi.171 Yine Samsun ve havalisinde Rusya’ya göçe hazırlanan 
Ermenileri göç fikrinden vazgeçirmek için Mal Sandığı’ndan 30 lira 
alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır172. Devlet, Ermenilerin yurt-
dışına göçlerini engellemek için her fırsatta yerel yöneticileri uyararak 
gerekli tedbirleri almalarını istemiştir.173

Ermenilerin göç etmesi yüzünden Osmanlı Devleti büyük bir  gelir 
kaybına uğramıştır. Bu sebepten dolayı Ermenileri göç fikrinden vazge-
çirmeye çalışmıştır. Devlet, bir yandan Ermenilerle meskûn olan köylere 
göçü engellemek için papazlar aracılığı ile nasihat heyetleri yollarken174, 
bir yandan da Hariciye Nezareti aracılığı ile şehbenderlikleri, devamlı 
olarak yurt dışına göçen Ermenilerin ne makule kesan olduklarını anla-
maları için uyarmıştır.175 Rusya’ya göçen Ermenilerin orada çetecilerle 
birleştikten sonra geri dönerek isyan çıkarma ihtimali, Osmanlı yöneti-
mini devamlı olarak endişeye sevk etmiştir176. 

Yurt dışına gitmekte olan Ermenilerin göç sebeplerini incelemek 
amacıyla Dâhiliye Nezareti bünyesinde bir komisyonun kurulması 7 
Ekim 1896’da toplanan Meclis-i Vükela’da kabul edilmiştir.177 İntihâb-ı 
Memurîn Komisyonu Reisi Hüseyin Hamid Bey’in komisyonun baş-
kanlığına getirilmesi 12 Ekim 1896 tarihinde Mabeyn’e arz olunmuş178 
ve 18 Ekim 1896 tarihinde de komisyon başkanlığına 2 bin kuruş 
maaşla atanmıştır179. Hemen her gün yüzlerce Ermeninin yurt dışına 
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göçmesi sebebiyle iş ve işlemlerin daha hızlı yapılması amacıyla komis-
yon üyeliklerine yine aynı günde Girit Müşavirliğinden munfasıl Yanko 
Bey, Posta ve Telgraf Nezareti Mektupçusu Bekir Sıdkı Bey ve Ermeni 
Patrikhanesi Kapı Kethüdası Abraham Efendi, Zaptiye Nezareti 
Mektupçusu Ragıb ve Dâhiliye Nezareti Mektûbî Odası Müdür 
Muavini Fuad Bey, komisyon azalıklarına atanmışlardır.180 Komisyonun 
görevi, tabiyet değiştirerek yabancı ülkelere göçecek Ermenilerin göç 
sebeplerini tahkik ve tedkik ettikten sonra gerekli işlemleri yapmaktı181. 
19 Ekim 1896 tarihiyle Dâhiliye, Adliye ve Hariciye Nezaretlerine yazı-
lan bir belgede komisyonun görevleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Buna 
göre; 

1. Ermenilerin yurt dışına göçmelerinin sebepleri araştırılarak bir 
daha geri dönmemek üzere göçecek olan Ermenilerin ellerindeki senet-
lerini Patrikhane’ye tasdik ettirerek Nüfus ve Tabiyet memurluklarına 
kaydettirmek, göçeceklerin iki adet resimlerinin alınarak Polis ve Liman 
dairelerine vermek,

2. Göç eden Ermenilerin Osmanlı vatandaşlığından çıkarıldıklarını, 
artık Osmanlı sınırları içerisine giremeyeceklerini ilgili birimlere ve 
Patrikhane’ye kayıt ettirmek,

3. Osmanlı yönetiminin izni olmaksızın Patrikhane veya başka bir 
şekilde yurt dışına çıkan ve göçen Ermeniler, bir ay içinde ya da geçerli 
mazeretleri varsa iki ay içinde geri dönmezlerse Osmanlı vatandaşlı-
ğından çıkarılma işlemlerini yaparak Tabiyet ve Nüfus idareleri ile 
Patrikhane’ye bilgi vermek,

4. Her ne şekilde olursa olsun yurt dışına gitmiş olan Osmanlı 
Ermenilerinin yabancı ülke pasaportları ile ülkeye girmelerine izin 
verilmeyeceği ve yabancı tabiyeti iddiasında bulunanların işlemlerinin 
yapılmayacağını resmi yazılarla kendilerine bildirmek,

5. Ermeni terör örgütü ile bağlantısı olan Ermenilerin ülkeye girişle-
rinde derhal tutuklanarak haklarında yapılacak kanuni işlem için mah-
kemelere sevk etmek için gerekli tedbirleri almak,

6. İran ve Rus vatandaşlığında bulunan Ermenilerin, Tabiyet 
Kanunu’ndan yararlanarak Doğu Anadolu’daki Ermeni nüfusunu artır-
mak amacıyla Türkiye’ye girişlerine dikkat etmek,

7. Yukarıda yazılı emirleri ilgili mülkî ve askerî memurlara tebliğ 
etmek,

olarak belirlenmiştir.182 
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Böylece 19 Ekim 1896 tarihinde yayınlanan irade ile yurtdışına izin-
siz olarak giden Ermenilerin 2 ay içinde dönmemeleri halinde Türk 
vatandaşlığından çıkarılmaları kararlaştırılmıştır.183 Yine aynı günde 
yayınlanan bir irade ile Komisyona Ermenilerin göçlerinin önüne geçi-
lebilmesi için işini kemal-i itina ve ehemmiyetle yapması tenbih olun-
muştur.184 Meclis-i Vükela, Yabancı ülkelere göç eden ve edecek olan 
Ermenilerden bir daha geri dönmeyeceklerine dair (bir daha Memâlik-i 
Şahane’ye avdet etmemek üzere) kefilli ve Ermeni Patrikhanesi’nden 
onaylı bir senet ile 2 adet fotoğraflarını ve fotoğrafı olmayanların ise 
eşkâllerinin yazılı olduğu senedi komisyona vermelerini kararlaştırmıştır. 
Bu uygulama sadece aileleri ile beraber yurt dışına göçenleri kapsamak-
taydı. Ticaret, eğitim ve miras işlemleri için aileli ve ailesiz olarak yurt 
dışına gidip gelen Ermeniler ise bu kapsam dışına çıkarılmıştır185. Geri 
dönmemek üzere ilişiklerini kesip yurt dışına göçen Ermeniler hak-
kında gerekli işlemler yapıldıktan sonra isimleri ve fotoğrafları Zaptiye 
Nezareti ile ilgili Komisyona gönderilmekteydi.186 Yine Komisyona 
müracaat eden Ermeniler (özellikle Van ve Sivaslı Ermenileri) hakkında 
gizli tahkikat yapılması ve durumları şüpheli görünenlere izin verilme-
mesine Meclis-i Vükela’nın 28 Ekim 1896 tarihli toplantısında karar 
verilmiştir.187 Yine Meclis-i Vükela, 19 Ekim 1897 tarihli oturumunda 
ilişiklerini keserek yurt dışına göçen Ermenilerin Türk vatandaşlığından 
çıkarılacakları ve her ne şekilde olursa olsun yabancı ülke pasaportuyla 
Türkiye’ye giriş yapamayacaklarına karar vermiştir.188 

Dâhiliye Nezareti bünyesindeki Komisyon’un yanı sıra sahil bölgele-
rindeki liman kentlerinde  Rusya’ya giden ve gelen Ermenilerin durum-
larını incelemek için İskele Komisyonları kurulmuştur.189

Osmanlı yönetimi Ermenilerin Rusya’ya olan göçlerini yabancı 
basından da takip etmiş ve gerekli tedbirleri almaya çalışmıştır.190 
Yabancı basında çıkan göç haberleri ilgili vilayetlerden sordurularak 
incelettirilmiş191, propaganda amaçlı haberleri ise tekzip ettirmiştir.192 
Ayrıca, Osmanlı topraklarından göç edecek Ermenilerin kabul edilme-
mesi için Hariciye Nezareti yabancı temsilcilikler nezdinde teşebbüse 
geçmiştir.193

Devletin yanı sıra bazı zengin Türkler de Ermenilerin göç etmemele-
rinin önünü almak için bir takım faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlardan 
biri de Terme’de Ermenilerin Rusya’ya göçünü arazi vererek engelleyen 
Termeli Çukadarzade Hacı Mehmet Efendi’dir. Hacı Mehmet Efendi, 
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Terme’den Rusya’ya göçmek isteyen 30 hanelik bir Ermeni topluluğuna 
ücretsiz arazi vererek onları göçten vazgeçirmiştir.194

Rusya’ya Göçen Ermenilerin Faaliyetleri
Doğu Anadolu’dan Kafkasya’ya göçen Ermeniler, Kafkasya’da tarıma 

elverişli arazilerin az olmasından dolayı büyük bir geçim sıkıntısı içine 
düşmüşlerdir.195 Bunlara yardım toplamak amacıyla çeşitli komiteler 
kurulmuştur.196 

Rusya’ya göçen ya da firar eden Ermenilerin bir kısmı Rus ordusunda 
silâhaltına alınarak askeri eğitime tabi tutuldukları Rusya’nın yalanla-
masına rağmen belgelerden anlaşılmaktadır197. 

Rusya’ya yani Kafkasya’ya göçen Ermenilerin bir kısmı Rusya’yı 
başka ülkelere geçiş alanı olarak kullanmışlardır. Özellikle Batum’daki 
İran Şehbenderliğinden aldıkları pasaportlarla Batum, Hocabey, Anvers 
veya Hamburg üzerinden Amerika’ya göç etmişlerdir198. Osmanlı yöne-
timi de Rusya’dan Amerika’ya gidecek olan Ermenilere ilgili şehben-
derliklerden pasaport verilmesini uygun bulmuştur.199 Kafkasya’da kalan 
Ermeniler ise Tiflis, Erivan, Kars, Batum, Bakü gibi vilayetlere yer-
leşmişlerdir. Bu Ermenilerin bir kısmı Batum ve Bakü’de fabrikalarda 
çalışmaktadırlar.200 

 Kafkasya’ya göçen Ermenilerin iskânları meselesinde Eçmiyazin 
Katogikosluğu da önemli bir rol oynamıştır. 20 Mart 1895 tarihiyle 
Tahran Sefareti’nden gönderilen bir yazıda, Katogikosluğun, Rusya’ya 
göçüp fakat Rus makamları tarafından iskân edilmeyen Ermenilerin 
Makü’ye yerleştirilmeleri amacıyla Tebriz Hakimi Timur Han’la müza-
kereye giriştikleri ve güya zulüm altında olan Muş Ermenileri için de 
Hoy ve Selmas civarında yer tedarikinde bulunmak istedikleri bildiril-
mektedir.201 Katogikosluk aynı zamanda Rusya’ya göçen Ermenilerin 
Rus vatandaşlığına geçmelerine kolaylık sağlamaktadır202. 

Rusya’ya Göçen Ermenilerin Geride Kalan 
Malları

Rusya’ya göçen Ermenilerle ilgili bir başka meseleyi de bunların 
geride bıraktıkları gayrimenkulleri ile askerlik bedelleri oluşturmaktadır. 
Aslında bu problemin bir sebebi de Rusya’ya göçen Ermenilerin evle-
rini yıkarak enkazın bir kısmını da götürmelerinden kaynaklamıştır203. 
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İzinsiz tabiyet değiştiren ve vatandaşlıkları düşenler ile Rusya’ya göçen-
lerin emlak ve arazileri, nüfus ve vergi dairelerince kayıtları düşülmemiş 
olduğundan vergi ve askerlik bedellerinin ödenmesi hakkında ne yapıla-
cağı 1898 yılı sonuna kadar belirsizliğini korumuştur.204 Aralık 1898’de 
Şura-yı Devlet, izinsiz olarak yurt dışına gitmiş olan ve kendilerine tanı-
nan süre zarfında geri dönmemiş olan Ermenilerin gayrimenkullerinin 
mahlûl sayılacağını karara bağlayarak, vergilerinin ve askerlik bedelleri-
nin ödenerek kayıtlarının düşülmesine karar vermiştir.205 Tebdil-i tabi-
yet suretiyle Rusya’ya göçen Ermenilerin tarla ve arazileri medeni kanun 
gereğince göçmenlere verilmiş veya mahlûl arazi olarak misli bedel ile 
satılmıştır. Mesela, Bayezid’de Ermenilerin terk ettiği araziler mahalli 
idare tarafından sened-i hakanî ile yeni gelen göçmenlere verilmiştir.206 
Bu mesele hakkında 1 Mayıs 1906 tarihinde Maliye Nezareti, Ermeni 
isyanları sırasında ölenlerle Rusya başta olmak üzere yurt dışına göçüp 
dönmeleri yasak olan Katolik ve Protestan Ermenilerin 1884-1894 yılla-
rına ait olan askerlik bedellerinin söz konusu Ermenilerin geride bırak-
tıkları emlak ve arazilerini işletenlerden alınmasını, arazisi olmayanların 
ise askerlik bedellerinin silinmesini teklif etmiştir. Maliye’nin bu teklifi 
2 Mayıs 1906’da Şura-yı Devlet Maliye Dairesi’nde görüşülmüş ve 11 
Temmuz 1906 tarihinde ise Meclis-i Vükela kararı ile kabul edilmiş-
tir.207 Daha sonraki belgelerden de bu uygulamanın devam ettirildiği 
anlaşılmaktadır. Van’daki Ermeni isyanından sonra Rusya ve İran’a 
kaçan Ermenilerin mahlûl kalan malları ise müzayede yoluyla satılmış-
tır. Ermenilerden geriye kalan malların bir kısmı ise bazı Kürt aşiretle-
rinin reisleri tarafından gasp olunmuştur.208 Bununla birlikte gerek yurt 
içine ve gerekse yurt dışına göçen Ermeniler, geri döndüklerinde gasp 
edilmiş mallarının kendilerine iadelerini istemişlerdir. Defter-i Hakanî 
Nezareti, bu şeklide fuzuli olarak gasp edilen emlak ve araziyi tefrik, 
tefviz ve tahkik amacıyla komisyonlar kurmuştur.209 

Rusya’ya Göçen Ermenilerin Geri Dönüş Meselesi
Rusya’ya göçen Ermenilerin memleketlerine dönüşü meselesi, bazı 

Ermenilerin Rusya’daki idareden memnun olmayarak geri gelmek iste-
mesi ve Rusların Kafkasya’da Ermeni nüfusunun artmasından endişe 
ederek onları iade etmek istemeleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Rusya’ya 
giden Ermenilerin hepsi oradaki yaşantıdan memnun kalmak şöyle dur-
sun daha da fakirleştiklerinden geri dönmek istemişlerdir.210
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Rusya’ya göç eden Ermeniler, zaman zaman Rusya tarafından kabul 
edilmemişlerdir. Mesela, 1893 yılında bir Ermeni papazının teşvik ve 
tahrikleri sonucu pasaportsuz ve kaçak olarak Rusya’ya giden kadın-
erkek 212 kişilik Erzurum Ermenisi, Rusya tarafından kabul edilme-
diği için geri dönmek zorunda kalmışlardır. Türk makamları söz konusu 
kişileri tekrar eski köylerine yerleştirmiştir.211 1893’te kıtlık yüzünden 
izinsiz olarak Rusya’ya göçen Erzurum Ermenilerinin geri dönüşlerine 
1894 tarihinde izin verilerek bunlardan para cezası alınmaması Meclis-i 
Vükela’nın 10 Haziran 1894 tarihli oturumunda kararlaştırılmıştır212. 
Bununla birlikte 30 Temmuz 1894 tarihli Sultan II. Abdülhamit’in 
hususî bir iradesiyle Rusya’ya hicret etmiş olan Ermenilerin maksad-ı 
mefsedetkârane ile göçtükleri belirtilmiş ve geri dönüşleri yasaklanmış-
tır.213 3 Ağustos 1894 tarihinde çıkarılan bir irade ile firaren Kafkasya’da 
bulunan ve Doğu Anadolu’ya dönmek isteyen 3900 Ermeninin girişi 
yasaklanmıştır.214 Yine Rusya ve İran’a gidip gelen ve sadece seyahat ve 
ticaret amacıyla ashab-ı namus olan Ermenilerin dönüşlerine ise tabiyet 
değiştirmemiş olmaları şartıyla 8 Ağustos 1894 tarihinde çıkarılan bir 
irade ile izin verilmiştir.215 

Osmanlı Devleti, çeşitli yollarla izinsiz olarak yurt dışına çıkan vatan-
daşlarının geri dönmelerini 14 Ağustos 1894 tarihli bir kararla yasakla-
mıştır.216 20 Kasım 1894 tarihinde ise göç eden Ermenilerin dönüşlerine 
kesinlikle izin verilmeyeceği, yabancı devletlerde sürekli olarak ikamet 
edip seyahat ve ticaret için gelenlere müsaade edileceği, firari olarak 
gelenler ile yabancı pasaportu taşıyan Osmanlı Ermenilerinin geri gön-
derileceği ve cinayet suçlularının tutuklanacağı kararı alınmıştır.217 

Rusya 1880’lerin başından itibaren kendi egemenliği altında yaşa-
yan Ermenilere baskı uygulamaya başlamıştır.218 Önce 1885 yılında 
Kafkasya’da bulunan 169 Ermeni Okulu kapatılmıştır. Rusya’nın 
Kafkasya Genel Valisi Korjakov, 13 Şubat 1890 tarihli bir raporunda 
bölgede yaşayan Gürcülerin fakirleşirken, bütün ekonomik faaliyetlerin 
Ermenilerin ellerine geçtiğine ve nüfuslarının 890 bin kişiye ulaştığına 
dikkat çekmektedir. Ayrıca Ermeni aydınları arasında bağımsız bir dev-
let kurma hayalinin izlenerek kontrol altında tutulmaları gerektiği vur-
gulanmaktadır.219 Baskı sonucunda Ermeniler geri dönmek istemişlerse 
de Osmanlı makamları tarafından kabul edilmemişlerdir.220 

14 Nisan 1894 tarihiyle Adliye ve Mezahib Nazırı Rıza Paşa’dan 
Mabeyn’e gönderilen bir yazıda Eçmiyazin Katoğikosluğundan 
İstanbul Ermeni patrikliğine gönderilen mektupta, Rusya’ya göç eden 
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Ermenilerin bir kısmını Rus hükümetinin iade etmek istediği, ancak 
kendilerinin araya girmesiyle bunun gelecek bahara tehir edildiği bil-
dirilmiştir. Rusya’nın buna gerekçe olarak bölgede yaşayan halkın çok 
kalabalık olduğu, dolayısıyla bunlara verilecek ziraata elverişli toprak 
bulunmadığı ve bu durumun Patriklikçe Osmanlı hükümetine arz edil-
mesi istenmektedir.221

Osmanlı Devleti, gerek Rusya tarafından iade edilmek istenen 
Ermeniler ile gerekse kendi rızaları ile geri dönmek isteyen Ermeni 
kafilelerini, aralarında komitecilerin bulunabileceği endişesiyle kabul 
etmemiştir. Çünkü Kafkasya’da bulunan Hınçak komitecileri, bölge-
deki Osmanlı vatandaşı Ermenilerin tezkere-i Osmaniyelerini alarak 
Osmanlı şehbenderhanelerinden pasaport almaktaydılar. Bu şekilde 
pasaport alan komiteciler daha sonra Muş, Bitlis, Erzurum Ermenilerinin 
kıyafetine bürünerek Doğu Anadolu’ya çeteler sevk ediyorlardı.222 Yine 
Osmanlı yönetimi, geri dönmek isteyen Ermenilerin, bölgede Ermeni 
nüfusunu artırmak amacına hizmet ettiklerini belirterek ilgili vilayet-
leri daha dikkatli olmaları konusunda devamlı olarak uyarmıştır.223 Geri 
dönmek isteyen Ermeniler hakkında, Hariciye Nezareti birimleri ile 
Türkiye-Rusya sınırında bulunan askeri birliklerin raporları oldukça 
ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu raporların çoğu Ermenilerin arasına 
karışan komitecilerle ilgilidir. Buna göre Babıâli’nin bu Ermenileri 
kabul etmemek için neden çok ısrarcı olduğu gayet net olarak anla-
şılmaktadır. Mesela 4. Ordu Müşiri Zeki Paşa, 5 Ekim 1901 tarihiyle 
İstanbul’a yolladığı bir telgrafında, Eleşkirt’te sınırın Rusya tarafında 
toplanan ve sayıları 1500 kadar olan Muş ve Sason Ermenilerinin fesat 
çıkarmak amacıyla geri dönmek istediklerini bildirmektedir.224

1895 yılına gelindiğinde Ermeni meselesi çok kritik bir döneme gir-
miştir. Bir tarafta komiteciler Anadolu’da  şiddet eylemlerine devam 
ederken, diğer taraftan da başta İngiltere olmak üzere Fransa ve Rusya 
Osmanlı Devleti’ni ıslahat konusunda sıkıştırıyordu. Rusya’ya göçen 
Ermenilerin sayısının oldukça fazla olması ve bu Ermenilerin bir kıs-
mının Anadolu’da çıkarılan isyanlara katılmış olması, kendi toprakla-
rında bir Ermeni ayrılıkçılığından korkan Rusya’yı da tedirgin etmeye 
başlamıştır. Rusya’nın Ermenileri iade etmek istemesinin sebepleri, 
Kafkasya’da nüfus yoğunluğunun artması, Ermenilere verilecek tarıma 
elverişli arazilerin azlığı, iaşe ve ibate problemi ve Kafkasya’ya göçen 
Ermeniler arasında bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasına yönelik 
propaganda çalışmalarının yapılması sayılabilir. Bu sebeplerden dolayı 
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Rusya, kendi topraklarındaki Osmanlı Ermenilerini iade etmeye çalış-
mıştır. Osmanlı Devleti ise bu konuda tam bir kararlılık göstererek 
giden Ermenilerin kesinlikle kabul edilmemesi yoluna gitmiştir.

Rusya Büyükelçisi İgnatiyef Hariciye Nazırı Sait Paşa’ya gönder-
diği 9 Şubat 1895 tarihli yazıda, Rusya’ya göçen Ermenilerin hepsinin 
elinde Osmanlı pasaportu bulunduğu, on binlerce Osmanlı vatandaşı 
Ermeni’nin Kafkas halkı için büyük bir yük olduğu belirtilerek bunların 
Osmanlı hükümetince geri alınması istenmiştir.225 11 Mayıs 1895’te de 
İngiltere, Fransa ve Rusya Babıâli’ye Ermeni meselesi hakkında 40 mad-
delik bir Islahat Projesi vermişlerdir. Projenin dördüncü maddesinde 
“işlediği cinayetlerden dolayı yurt dışına kaçan veya sürülen Ermenilerle 
birlikte korkudan göç edenlerin yerlerine geri dönmeleri Osmanlı 
Hükümeti tarafından sağlanmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Osmanlı 
Devleti bu memorandumu istiklaliyle bağdaşmadığı için 3 Haziran 
1895’te reddetmiştir. Daha sonra bu notaya 18 Temmuz 1895’te verilen 
karşılıkta göç eden Ermenilerin geri dönmek isteyen büyük bir çoğun-
luğunun devlet aleyhine çalıştıklarının sabit olduğu bununla birlikte 
vuku’atı bulunmayan ve hüsn-i hâl ashabından olan226 ve Türk vatan-
daşlığından çıkmamış ya da yabancı bir ülke vatandaşlığına girmemiş 
Ermenilerin durumlarının incelenerek dönmelerine müsaade edileceği 
cevabı verilmiştir.227 

19 Şubat 1898 tarihiyle Kafkasya Genel Valisi Golitsın tarafından 
hazırlanan bir raporda, son yıllarda Türkiye’den Rusya’ya yapılan göç-
lerin giderek arttığı ve onbinlerce Ermeni’nin başta Kars ve Kutaysk 
vilayetlerine geldikleri dile getirilmektedir. Özellikle Golitsın’ın valiliği 
zamanında Rusya, Kafkasya’da yaşayan Ermenilere daha fazla şüphe ile 
bakmaya başlamıştır. Bunu bir sebebi de göçen Ermenilerin Kafkasya’da 
yaptıkları eşkıyalık olayları ile işledikleri cinayetlerdir228. 

Nitekim Rus Hükümeti, Rusya’da bulunan Osmanlı uyruklu 
Ermenilerin Türkiye’ye geri dönmeleri için 1898-1900 yılları ara-
sında Osmanlı yönetimi ile bir dizi görüşmelerde bulunur. Ancak, 
Osmanlı Hükümeti, Ermenilerle birlikte Devlet-i Aliyye’nin ruhu olan 
Anadolu’ya229 Ermeni teröristlerin sızabileceklerini gerekçe göstererek, 
Ermenilerin geri dönmelerini kabul etmemiştir. 

Rus Çarı, 26 Mart 1898 tarihinde Sason İsyanı’ndan sonra Rusya’ya 
göçen veya firar eden ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı Ermenilerinin 
memleketlerine iadeleri hakkında bir emirname yayınlamıştır. Söz 
konusu emirde avdet ettirilecek Ermenilere pasaport veya mürur 
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tezkeresi alınmaksızın polis nezaretinde Osmanlı sınırına götürülme-
lerine karar verilmiştir.230 Alınan karara gerekçe olarak, on binlerce 
evsiz barksız mülteci Ermeni’nin bölgenin çıkarlarına zarar verdikleri 
gösterilmiştir. Bu gelişmeden sonra Çarlığın baskılarına dayanamayan 
Ermenilerin bir kısmı İran’a göç etmek zorunda kalmıştır.231 Mabeyn 
Kâtibi Ali Cevad Bey, 27 Mart 1898 tarihli bir yazısında konu ile ilgili 
olarak Rusya’nın İstanbul elçisi ile yaptığı görüşmesini aktarmakta-
dır: Rus elçisi Kafkasya’ya gelmiş olan Ermenilerin yerli halk tarafın-
dan iaşe edildiklerini fakat şimdi büyük bir zaruret içinde olduklarını 
ve Ermenileri memleketlerine iade etmeyi düşündüklerini bildirmiştir. 
Ali Cevad Bey ise bunların bir daha dönmemek üzere pasaport alarak 
gittiklerini ve geri dönmek isteyenlerin isyan çıkarmak amacına hizmet 
ettiklerini söyleyerek Ermenilerin iadelerinden vazgeçilmesini talep 
etmiştir232. 11 Haziran 1898’de Rusya’ya göçmüş olan Ermenilerin geri 
dönmemeleri için Osmanlı toprakları dışında nereye gitmek istiyorlarsa 
yol masraflarının devlet tarafından ödenmesi Rusya’ya teklif edilmiş-
tir.233 Buna karşılık Rusya, 26 Mart 1899 tarihi itibarıyla topraklarında 
bulunan Ermeni göçmenlerin tamamını iade edeceğini bildirmiştir.234 

Rusya’nın İstanbul elçisi iade edilmesi düşünülen Ermenilerin isyancı 
olmadığını Hariciye Nazırı Tevfik Paşa’ya bildirerek235 Sason isyanın-
dan sonra Anadolu’dan Rusya’ya firar eden Ermenileri kapsamak üzere, 
Osmanlı tabiiyetinde bulundukları sabit olan ve komiteci olmayan 
Ermenilerin iadesi için bir komisyonun kurulması teklif edilmiştir.236 
Mesele 6 Temmuz 1898 tarihinde Sadrazam Halil Rıfat Paşa’nın baş-
kanlığında toplanan Meclis-i Vükela’da görüşülmüştür. Meclis- Vükela, 
Vilâyât-ı Sitte ıslahatına dair daha önce kabul edilmiş olan layihanın 
“memleketlerinden tard ve teb’id edilmiş veyahut memalik-i ecne-
biyeye hicret etmiş olan Ermeniler tabiiyet-i Osmaniyeleri ve hüsn-i 
hâl ve hareketleri mertebe-i sübûta îsâl edildikten sonra Memalik-i 
Şahane’ye serbestçe avdet edeceklerdir” fıkrası gereğince söz konusu 
Ermenilerin iyi hal ve hareketleri ile Osmanlı vatandaşı olanlarının 
kabul edilmemelerinin layihaya aykırı olacağını ve bu gibilerin Ermeni 
komitecilerinden ayırt edilmesi gerektiğini ve bu amaçla da Türkiye-
Rusya sınırına memurlardan oluşan bir komisyon yollanmasını uygun 
bulmuştur.237 Bu karardan hemen sonra Osmanlı yönetimi Rusya’dan 
geri dönen Ermenilerin bir kısmını kefalet-i rabtiye altına alarak mem-
leketlerine yerleştirmiştir.238 Bununla birlikte Hariciye Nezareti, 8 
Temmuz 1898 tarihiyle Petersburg Sefareti’ne yolladığı bir yazıda, geri 
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gelecek Ermenilerin içlerinde komitacıların bulunabileceği endişesiyle 
Doğu Anadolu’da huzur ve asayişin bozulacağından bahsederek Rusya 
Dışişleri Bakanlığı nezdinde devamlı olarak girişimlerde bulunmasını 
öğütlemektedir.239 

12 Mart 1899’da ise Rusya’ya Rusya’da bulunan Tatarlar ile 
Müslüman Gürcülerin Türkiye’ye göç ettirilerek yerlerine ise Rusya’ya 
göç eden Ermenilerin iskân ettirilmeleri teklif edilmiştir.240 Rusya bu 
teklife yanaşmadığı gibi 14 Mart 1899 tarihiyle verdiği bir takrirde 
Rusya’nın 1894-1896 yıllarında Anadolu’da meydana gelen Ermeni 
isyanları üzerine Rusya’ya göçmüş olan Ermenilerin yaz aylarında 
memleketlerine iade edilmeleri tasavvurunda bulunduğu bildirilmiştir. 
Takrire göre 1894-1896 olayları sırasında Rusya’ya göçen Ermenilerin 
sayısı 30 binden fazladır. Bu kadar çok göçmenin tek seferde iade 
edilmesi Osmanlı Devleti için sıkıntı yaratacağından Rusya bunları 
200 kişilik kafileler halinde sınırda iade edecektir. Aynı şekilde deniz 
yoluyla iade edilecek Ermeniler de Batum’dan Trabzon limanına sevk 
edilecektir. Ermenilerin Rusya’ya hicret ederken pasaport alamadıkla-
rından dolayı pasaportuz geleceklerin para cezasına tabi tutulmama-
ları ve nakledilecek Ermenilerin kabullerinde Osmanlı memurlarının 
zorluk çıkarmaması da elçi tarafından rica edilmiştir.241 Rusya’nın bu 
teklifine 18 Mart 1899 tarihinde verilen cevapta ise iadesi düşünülen 
Ermenilerin sayısının 10 bin raddelerinde olduğu, Rusya’dan gönderi-
lecek Ermenilerin naklinden vazgeçilmesi, Ermenilerin bulundukları 
bölgelerde veya Rusya’dan Türkiye’ye göç eden Tatar ve Çerkezlerin yer-
lerinde iskân edilmeleri yoluna gidilecek olur ise Osmanlı Devleti’nin 
bunların iskân masrafı için Rusya’ya 100 bin lira verileceği teklif edil-
miştir. Fakat bu teklif Rus Çarı tarafından kabul edilmemiş ve 1899 yılı 
içinde 10 bin Ermeni’nin iade edileceği ifade edilmiştir.242 Rusya’nın 
bu meselede ısrarı üzerine Hariciye Nazırı Tevfik Paşa 15 Mayıs 1899 
tarihiyle Petersburg Sefareti’ne yolladığı bir telgrafında Rusların 200 
kadar Ermeni’yi sınıra yollamaya başladığını, her iki devletin katılımıyla 
bir komisyon oluşturularak nakil defterlerinin hazırlanması gerekti-
ğini, iade edilecek Ermenilerin ehl-i ırz takımından olmasına dikkat 
edilmesini ve sınırın sadece bir noktasından kabul edilmeleri için Rus 
Hükümeti nezdinde girişimde bulunmasını dile getirmiştir. Tevfik Paşa, 
aynı uyarıyı Rusya Elçiliği Maslahatgüzarı Maksimof ’a da yapmıştır.243 
Yine aynı günde Tevfik Paşa, Petersburg Sefareti’ne yolladığı bir başka 
telgrafında Rusya’ya önerilen paranın 110 bin liraya çıkarılabileceğini 
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de belirtmiştir.244 16 Mayıs 1899’da Rusya Elçiliği Baştercümanı 
Maksimof iade edilmek istenilen Ermenilerin defterini Hariciye Nazırı 
Tevfik Paşa’ya vermiştir.245 Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 1899’da 
bizzat Sultan II. Abdülhamit, Rus Çarına bir mektup yazarak, Rusya 
tarafından geri yollanmalarına karar verilen Ermenilerin iadelerinden 
vazgeçilmesini istemiştir246. Osmanlı Sultanı’nın bu girişiminden bir 
süre sonra Ermenilerin iade edilmeyeceği ve Rusya’da iskân ettirileceği 
hakkında Rus Çarı tarafından bir beyanname yayınlanmıştır. Bunun 
üzerine 13 Eylül 1899247 ve 23 Ekim 1899 tarihilerinde Mabeyn-i 
Hümayun’dan yazılan bir teşekkür yazısı ile Sultan II. Abdülhamit, Rus 
Çarı’na teşekkür etmektedir. Buna göre; 1312/1896 yılında Ermeniler 
tarafından Anadolu’da çıkarılan isyanlar sonucunda pençe-i kanundan 
kurtulmak üzere Rusya’ya firar eden Ermenilerin, Rusya’ca iade edilme-
mesini, bizzat Sultan II. Abdülhamit, Rus Çarı’ndan rica etmiş ve Rus 
Çarı da Padişahın bu isteğini kırmamıştır. Ermeni göçmenleri mese-
lesinde Padişah, Rusya’nın bu kararını, Sultan II. Mahmut zamanında 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı üzerine Rusya’nın yaptığı yardı-
mından daha üstün tutarak teşekkür etmektedir248. 

Rusya, Ermeni göçmenler meselesinde Osmanlı Devleti lehinde 
karar alması üzerine Rusya elçisi, Osmanlı Devleti’nin Batı Avrupa’ya 
bağlanan demiryolu hattının bulunduğunu hâlbuki Rusya’ya doğrudan 
gidilecek bir hattın bulunmadığını, Karadeniz sahillerinde ortaklaşa bir 
demiryolu hattının yapılmasının her iki ülke ticaretini geliştireceğini 
beyan ederek ortaklaşa bir demiryolu yapımı teklifte bulunmuştur.249 
29 Ekim 1899 tarihinde Rus Elçisi’ne verilen cevapta, Bağdat demir-
yolu hattı bitirilmeden herhangi bir demiryolu hattı inşasının şimdilik 
düşünülmediği bildirilmekle birlikte,250 bu demiryolu hattı için Mabeyn 
Başkâtibi Tahsin Bey, Rus Elçiliği Baştercümanı Maksimof ’a bir proje 
teklif etmişse de Ruslar bundan hayal kırıklığına uğramışlardır.251 

Türkiye’nin Tiflis Başkonsolosu Ziya Bey’in bildirdiğine göre Haziran 
1901 tarihinden itibaren de Rusya, kendisine iltica eden Ermenileri 
vatandaşlığına almayı kabul etmiştir.252 Rusya’da gördükleri baskı yüzün-
den Ermenilerin bir kısmı geri dönmeye başlamışlardır. 23 Aralık 1901 
tarihli bir belgeye göre Rusya’dan dönen 10 Muş Ermeni’si Erzurum’da 
tutuklanmıştır. Bunların yapılan sorgulamasında 1500 Ermeni’nin Rus 
baskısından kaçmak üzere göçe hazırlandıkları anlaşılmıştır.253 Rusya’ya 
göç eden Ermenilerin Rusya tarafından iade edilmemesi garantisi veril-
mesi üzerine 22 Kasım 1899’da Meclis-i Vükela, Erzurum, Trabzon, 
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Van illerinden Rusya’ya gidecek olan Ermenilere izin verilmemesini,254 
30 Aralık 1899’da ise her iki devlet arasında gidip gelecek olan iş adam-
larına gümrükte zorluk çıkarılmaması kararlaştırılmıştır.255 

Ermenilerin iadesinden vazgeçen Rusya, Tiflis Resmi Gazetesi aracı-
lığı ile söz konusu Ermenilerle ilgili 15 Ocak 1902 tarihinde 7 madde-
lik bir kararname yayınlamıştır. 1893 senesinden 1 Şubat 1901’e kadar 
muhtelif tarihlerde Rusya’ya firar eden veya göçen Ermeniler şu esaslara 
tabi tutulmuşlardır: Gerek Kafkasya’da ve gerekse Rusya’nın diğer böl-
gelerine yerleşmek isteyen Ermeniler, Rus vatandaşı olmak zorundadır-
lar. Rusya vatandaşlığını kabul etmeyenler sınır dışı edileceklerdir (3. 
md). Rusya’dan gitmek niyetinde olmayan Ermeniler bulundukları yer-
lerde kalacaklar ve nüfusa kayd edileceklerdir. Rusya toprakları içinde 
başka bir mahalle yerleşmek isteyen Ermeniler, Rus vatandaşı oldukları 
zaman istedikleri yere demiryolu ücretini vererek gidebileceklerdir (2. 
md.). Söz konusu Ermeniler 1903 tarihinden sonra Rusya halkı gibi 
askerliğe tabi olacaklardır (4. md). Ermeni göçmenleri ile bunların 
mirasçılarına hemen arazi dağıtılmayacak, Rus vatandaşlığına geçtik-
ten ancak 20 yıl sonra emlak tasarruf edebilme hakkı tanınacaktır (6. 
md). 1 Şubat 1901 tarihinden sonra gelmiş olan Ermeniler sınır dışı 
edileceklerdir (7. md)256. Ruslar bu kararnameyi Mart 1901’den itibaren 
uygulamaya koymuşlardır.257

Rusya’nın bu kararından sonra Kafkasya’da bulunan Osmanlı 
Ermenileri, Anadolu’ya firar etmeye başlamışlardır. Bunlar önceleri 
kefalete rabt ile memleketlerine yerleştirilirken, gelen Ermenilere kefil 
olacakların bir kısmının da fesat ehli olması sebebiyle bu uygulamadan 
vazgeçilmiştir. Bu sefer Rusya’dan Anadolu’ya kaçan Ermenileri, Türkiye 
Rusya’ya iade etmeye çalışıyor, sınırda bulunan Rus memurları ise bun-
ları kabul etmiyordu. Bu meseleye bir çözüm bulmak için 9 Mart 1902 
tarihinde toplanan Meclis-i Vükelâ bu şekilde firar ederek Türkiye’ye 
gelen Ermenilerin diğer vilayetlere serpiştirilerek yerleştirilmesi kararını 
almıştır.258 Rusya’ya firar eden Ermenilerin bazılarının zaman zaman 
gizli yollarla tekrar memleketlerine geldikleri belgelerden anlaşılmak-
tadır. Bununla birlikte bu şekilde yakalanan Ermeniler Rusya’ya iade 
edilmek istenmişse de Rusya’ca kabul edilmemeleri üzerine Meclis- 
Vükela’nın 20 Mayıs 1901 tarihli kararıyla bunların kefâlet-i kaviy-
yeye rabtıyla memleketlerine yerleştirilmelerine karar verilmiştir.259 
Bununla birlikte bu kararın herkese uygulanmadığı Rusya’ya gidip 
dönen ve Bayburt Hapishanesi’nde hapsedilen ve kefalet-i kaviyeye 
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rabten tahliyelerini isteyen Makit ve 9 arkadaşının dilekçelerinin red-
dedilerek tekrar Rusya’ya iade edilmelerinden anlaşılmaktadır.260 Ancak 
yapılacak olan tahkikata göre kendilerinin su-i ashabdan olmadıkları 
anlaşılarak tahliye edilmişler kefalet-i rabtiye ile memleketlerine iade 
edilmişlerdir.261 

Rusya’nın 23 Ağustos 1902 tarihinde aldığı bir kararla Ermenileri 
tutuklayarak zorla Rus vatandaşlığına geçirmeye başlaması üzerine, 
bazı Ermeniler Osmanlı tabiyetinden çıkmamak ve memleketlerine 
geri dönmek için topluca sınıra doğru ilerlemeye başlamışlardır.262 
Bunun yanı sıra Kars Polis Müdürü de Kars’ta bulunan yaklaşık 12 bin 
Ermeninin 2 binini Türkiye sınırına doğru sürdüğü haber alınmıştır.263 
Rusya’nın bu tarz hareketleri sonucu Türkiye-Rusya sınırında toplanan 
bu Ermeniler Hariciye Nazırı’nın girişimleri ile engellenerek264, Ruslar 
tarafından Kars ve Gümrü’nün köylerine iskân edilmiştir.265 Rusya, 
daha sonra aldığı bir kararla 1 Ocak 1903 tarihine kadar Rus vatan-
daşlığına geçmeyen Ermenileri, bu tarihten sonra kesinlikle haklarında 
Rusya halkı gibi muamele olunacağını duyurmuştur. Rus memurlar 
Rusya’yı terk etmeleri için devamlı olarak Ermenileri tehdit etmektedir. 
Bu sırada özellikle Batum’da bulunan Rus ve Gürcü işçiler, Ermenilerin 
Rusya’da ikamet etmelerine şiddetli bir şekilde muhalefet etmektedirler. 
Bu durum ise Batum’da bulunan Ermenilerin bir kısmının Amerika ve 
Marsilya’ya hicret etmelerine sebep olmaktadır.266 Rusya, aynı zamanda 
Osmanlı Ermenilerinin yanı sıra Haziran 1904 tarihinden itibaren İran 
Ermenilerinin de ülkeye girişlerini yasaklamıştır.267

Rus Hükümeti’nin, Ermenilere bakış açısının değişmesinde etkili 
olan nedenlerden biri, Güney Kafkasya’da Ermeni burjuvazisinin en 
etkin siyasi güç olmasıydı. Bu döneme gelindiğinde kilise, kültür ve 
eğitim kuruluşları ile bütün yayınevleri Taşnaksütyun’un kontrolün-
deydi. Bu yüzden, Rusya siyasal örgütlenmesini günden güne gelişti-
ren Ermeni burjuvazisinin gücünü kırmak istiyordu.268 Rusya, Kafkasya 
Ermenilerine olan baskısını daha da artırarak 12 Haziran 1903 tari-
hinde Eçmiyazin Manastırı ile diğer Ermeni kilise ve okullarının tüm 
mal varlıklarına el koyarak doğrudan idaresine almıştır.269 Bir başka 
deyişle Türkiye’de çok müreffeh bir hayat süren ve hürriyet içinde yaşa-
yan Ermenilere, Rusya’da müthiş bir Ruslaştırma siyaseti uygulanmaya 
başlanmıştır.

Tüm bunlara rağmen Ermeniler, Rusya’dan kaçmak için isim değişti-
rerek kendilerini Müslüman muhaciri gibi göstermek270, sahte isimler ve 
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pasaportlar düzenlemek271 gibi çeşitli yollara başvurarak Türkiye’ye giriş 
yapmaya devam etmişlerdir. Yine Rusya’nın, 1907 yılı başında vatandaş-
lığına geçmeyen Ermenileri, Mançurya’ya tehcir etme kararı almasın-
dan dolayı bazı Ermeniler geri dönmek istemişlerdir.272

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı Devleti, yurt dışına göç 
eden Ermenilerin geri dönüşleri hakkında yeni bir düzenleme içerisine 
girmiştir. Buna göre; 22 Temmuz 1908 (10 Temmuz 1324) tarihinden 
önce yabancı ülkelere göçüp geri dönmek isteyen Ermeniler iki gurup 
halinde sınıflandırılmıştır. Birincisi, Babıâli’ye senet vermek suretiyle 
Osmanlı vatandaşlığını terk eden ve nüfus kayıtları silinen Ermenilerdir. 
Bunlara rızaî denilmektedir. İkincisi ise herhangi bir resmi işlem yap-
tırmayıp kaçanlar ki, bunlara da firarî denilmekteydi.273 Firarîleri de 
vatandaşlıkları iskat edilenler ve edilmeyenler diye iki grupta incelemek 
mümkündür. Tabiyeti iskat edilenlerin Türkiye’ye dönüş izni istekleri, 
iki şarta bağlanmıştır. İlk önce yabancı devletin vatandaşlığından çıka-
caklar ve bunu resmi belge ile ispatlayacaklardı. Bu gibiler Osmanlı tabi-
yetine geçtikten sonra yabancı tabiyeti iddiasında bulunmayacaklardı. 
Aksi halde vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edileceklerdi. Geri dönen 
Ermenilerin tabiyetleri ve arazileri hakkında olunacak muameleye dair 
Şura-yı Devlet tarafından bir kanun taslağı hazırlanmıştır. Bu tasarı 
Dâhiliye Nezareti’nce bazı değişikliklere uğratılmıştır. 19 maddelik bu 
kanun taslağına göre; gerek rızaî ve gerekse firarî geri dönen Ermenilere 
emlâk ve arazileri iade edilecekti. Tapu karşılığı bir başkasına devredilen 
veya muhacirlere verilen araziler de iade kapsamına alınmıştı. Ortaya 
çıkacak olan anlaşmazlıklar, mahkemelerce oluşturulacak komisyonlar 
tarafından çözüme kavuşturulacaktı. Ancak firarîler ve rızaîler, sahibi 
olduğunu iddia ettikleri arazi için tapu ibraz edemezlerse ve Defter-i 
Hakanî’de isimleri kayıtlı değilse, bu gibi arazi ve emlâklar zilyetle-
rin elinde kalacaktı. Bu hususların uygulamaya konulması için seyyar 
mahkemeler oluşturulacak ve mahkeme başkanları da Adliye Nezareti 
tarafından atanacaktı.274 Bununla birlikte Ermeniler tarafından terk 
edilen arazi ve emlâkların yeniden Ermenilere iadesi hakkında birçok 
anlaşmazlığın meydana geldiği arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır.275 
24 Mayıs 1909 tarihli bir Sadaret tezkeresinde Rusya tabiyetinden çık-
tıklarına dair ellerinde belge bulunmayan Ermenilerin geri dönüşlerine 
izin verilmemesi vilayetlere tebliğ edilmiştir276. II. Meşrutiyet’in ilanın-
dan sonra çıkarılan kanun gereği dönmek isteyen Ermeni gruplarından 
biri de Erciş’ten Rusya’ya göçerek Rus tabiyetine girmiş olan 1200 hane 
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halkıdır. Bunlar adına dilekçe veren 9 kişi, 1909 baharında memleketle-
rine geri döneceklerini ve Kürtlerin elinde olan arazilerinin kendilerine 
geri verilmesini talep etmiştir. Konu ile ilgili 31 Aralık 1909 tarihinde 
toplanan Meclis-i Vükela’da bunların Rusya’dan ayrılacakları zaman 
Osmanlı şehbenderliklerine başvurarak tekrar Türk vatandaşı olmaları 
şartıyla gelmeleri uygun bulunmuş ve arazilerin ise mahallince yapılacak 
tahkikat neticesinde kendilerine verileceği kararına varılmıştır277.

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte özellikle Taşnak ve Hınçak örgüt-
lerinin teşvikiyle Rusya’dan Türkiye’ye önemli bir Ermeni göçü baş-
lamıştır. Kars Konsolosluğu’ndan bunlara verilen pasaportlarla her 
hafta yaklaşık 1500 Ermeni Türkiye’ye geri dönüş yapmaktadır278. Bu 
Ermeniler içinde Taşnak örgütüne mensup olup Trabzon ve Giresun’da 
devlet aleyhine propaganda yapanlar bulunduğu gibi bu propagandanın 
sonucu olarak Yomra nahiyesinde halkın bir kısmı zimmet-i emiriyele-
rini ödememeye yanaşmamışlardır.279

II. Abdülhamit devrinde Osmanlı topraklarını terk eden Ermeniler, 
II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte dönmeye başlamışlardır. Geri dönen-
lerden 9 Ermeni 12 Temmuz 1911 tarihinde Osmanlı makamlarına 
verdiği dilekçede; 93 savaşı sonrası istibdad devrinde hakarete uğradık-
larını, tehdit edildiklerini, yaptıkları şikâyetlerin sonuçsuz kaldığını ve 
bu nedenle topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını bildirerek gasp 
edilen arazi ve emlâklarının Hürriyet döneminde kendilerine iade edi-
leceği inancında olduklarını ifade etmekteydiler.280 Yine 1911 yılında 
Ermeni Patriği, tabiyet değiştirenlerden bir daha dönmeyeceğine dair 
alınan senetlerin mecburiyetten imzalandığını, ileri sürerek zorla vatan-
daşlıktan çıkarılanların tekrar vatandaşlığa alınmalarını istemiştir.281 

Sonuç
Türkiye’den Rusya’ya yapılan Ermeni göçleri, siyasî, iktisadî, şartlar 

gibi, sosyal sebeplere de bağlıdır. Bu sebepler arasında ziyaret, ticaret, iş 
bulmak amacıyla çalışmak, daha iyi hayat şartlarında yaşamak gibi eko-
nomik ihtiyaçlar ön plandadır. Bununla birlikte Rusya’ya yapılan göçün 
sebepleri arasında daha çok geçim sıkıntısı birlikte bazı bölgelerdeki 
ağaların ve muhacirlerin baskıları, vergi toplanmasında yapılan ada-
letsizlikler, yerel yöneticilerin adaletli davranmamaları, tarıma elverişli 
arazilerin azlığı, özellikle Doğu Anadolu’da Hamidiye Süvari Alaylarına 
mensup Kürt aşiretlerinin baskıları, ayrılıkçı Ermeni terör örgütlerinin 
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propaganda faaliyetleri sayılabilir. Özellikle 1890’lı yıllardaki Ermeni 
ayaklanmaları sırasındaki çatışmalardan, Kürt aşiretlerinin baskınla-
rından usanan Doğu Anadolu’daki Ermeni toplulukları Rusya’ya göç 
etmişlerdir. Bu göç hareketlerinde Rusya’nın kışkırtıcı ve özendirici 
faaliyetlerinin de önemli etkisi olmuştur. Aynı zamanda Rusya’nın 
Hıristiyan bir devlet olması yanında coğrafi olarak Doğu Anadolu’ya 
yakın olması da göçün bir başka sebebidir. Tüm bunların sonucunda 
resmi kayıtlara yansıdığı kadarıyla 30-40 bin Ermeni Rusya’ya göç 
etmiştir. 

1890’lı yıllar boyunca Osmanlı yönetimi, Ermenilerin Rusya’ya göç-
mesini caydırma politikasını izlemesine çok sayıda Ermeni nüfusun yurt 
dışına çıkmasına engel olamamış ve böylece Rusya’dan Türkiye’ye göçen 
Müslüman nüfusla bir değiş tokuş yapılmıştır.

Bununla birlikte özellikle 1894-1896 olayları sonunda Rusya’ya 
göçen Ermenilerden kalan tarla ve bahçelerin ekilememesi yüzünden 
Van başta olmak üzere Doğu Anadolu vilayetlerinde kıtlık meydana 
gelmiştir. 

Kafkasya’da Ermeni nüfusunun bu şekilde hızlı bir biçimde art-
ması Rusya’yı Ermenileri iade etmeye sevk etmişse de Osmanlı dip-
lomatlarının ve Sultan II. Abdülhamit’in ısrarcı girişimleri sonucunda 
Ermenilerin geri dönmelerine izin verilmemiştir.

Rusya’ya göçen Ermeniler oradan umduklarını bulamayınca II. 
Meşrutiyet’in ilanı özellikle Taşnak ve Hınçak örgütlerinin teşvikiyle 
Türkiye’ye  dönmeye başlamışlardır.


