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İSTİLA MI,
GÖÇ MÜ?
(Geçen sayıdan devam)

V.İ.Mashkov. 1828 yılında Albay Lazarev’in emriyle 40000 Ermeni’nin İran’dan Rus topraklarına göç etmesi. Gravür.
1830’lu yılların ilk yarısı

1829-1831 yıllarında Ermenilerin Güney Kafkasya’ya
tehciri 19. yüzyılın ikinci çeyreği ve 20. yüzyılın başlarında
Rus askeri tarihçilerin eserlerinde
XIX. yüzyılın ilk üç ayında, Güney Kafkasya’nın
Rus İmparatorluğunun hakimiyeti altına geçmesiyle
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komşu ülkelerden Ermenilerin bu bölgeye organizeli
toplu göçü başladı. İran’dan Güney Kafkasya’daki Rus
topraklarına göç eden Ermeniler yeni ikamet seçiminde,
eski İrevan ve Nahçıvan Hanlıklarının topraklarıyla
sınırlıydı. Tükmençay Barış Antlaşmasıyla Rusya’ya
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birleştirilen bu hanlıkların topraklarında, Çar I.
Nikolay’ın 21 Mart 1828 tarihli emriyle, Ortodoks
Gürcistan ile Müslüman Doğu arasında tampon
bölge olacak Ermeni bölgesi kuruldu. Ermeniler
zanaat ve ticaretle uğraşarak geleneksel olarak İrevan,
Nahçıvan ve Ordubad’da yaşamış, ancak etnik çoğunluğu
oluşturmamışlardır. V.N.Grigoryev ve İ.İ.Shopen’in
hesaplamalarına göre, Ermenilerin toplu göçünden
önce, iki hanlığın, daha sonra ise bölgenin nüfusu
100 bin kişi, daha dakik – 99411 kişi, bunlardan 74
260 Müslüman, 25 151 ise Ermeni idi. 1830 yılında
Ermenistan bölgesinin İrevan eyaletine İran’dan 23 568
“Ermeni kadın ve erkek”, Nahçıvan eyaletine 10652,
Ordubad bölgesine 1340, toplamda 35650 kişi göç
etmişti (7, s.636-637). Sonuç olarak, Ermenilerin
sayısı iki kat fazlasına çıktı ve onların toplam sayısı
yerli Azerbaycan nüfusu ile eşit oldu, bölgenin
kendisi ise I.Nikolay tarafından ona verilen ismin
hakkını nihayet vermeye başladı. Bu durumda,
özellikle kent nüfusunun terkibi ciddi şekilde değişti:
şöyle ki, 1831 yılında Nahçıvan’da 2791 Müslüman
– Kengerliler ve Kürtler ve 2719 Ermeni ailesi vardı ki,
bunlardan 434’ü yerli, 2285’i ise İran’dan göç edenlerdi
(1, s.31). Ermenilerin göçü beraberinde bir dizi olayları
getirdi, bunlardan en önemlisi ise, aynı zamanda ünlü
yazar ve besteci olan büyükelçi A.S.Griboyedov başta
olmakla Tahran’daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarının
toplu katliamı idi. Bir grup İranlı tarafından Rus elçisinin
öldürülmesine, Türkmençay Barış Antlaşmasının
şartlarına uygun olarak Hıristiyanların İran’dan göçüyle
doğrudan ilgili olan keskin durum sebep olmuştu. Rus
elçilik binasında, İran şahı Feteli şahın hareminden iki
Gürcü cariye ve onları oraya getiren haremin saymanı ve
baş harem ağası, Ermeni bölgesine serbest geçiş isteyen
Ermeni asıllı Mirza Yakup saklanmıştı. Bu insanların saray
hayatı ile ilgili tarafsız bir şekilde çok şey söyleyebileceği
ve bu sebeple de onların Rus topraklarına geçişine
İran hükümdarının izin vermeyeceği apaçıktır. Şahla
yaptığı görüşmede A.S.Griboyedov bu insanları
teslim etmeyi reddetti, bundan sonra 30 Ocak 1829
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yılında Rus diplomatik misyonu heyecanlı kalabalık
tarafından öldürüldü: 37 çalışan ve muhafaza Kazakları,
Ermenilerin bugünkü İran topraklarından Kafkasya’ya
göç politikasının ilk kurbanları oldu.
Ermenilerin İran’dan Kafkasya’ya kendiliğinden
ve organize olmayan göçünden farklı olarak,
Bağımsız Kafkasya kolordusunun Osmanlı
tebaası olan Rum ve Ermenilere karşı benzeri
eylemleri, Anadolu’nun bu bölümünde Rus askeri
ve siyasi yayılmacılığın genişletilmesi planının
uygulanmasının bir parçası olan maksatlı göç
politikası niteliğindeydi. 1829 yılının Haziran ayında
askeri kampanya öncesi Kont İ.F.Paskevich-Erivanski Rus
İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Kont K.V.Nesselrode’a
gönderdiği telgrafta, savaşın gelecek yıl için stratejik
hedefinin, elverişli iklimi olan, tarımsal kalkınmaya, askeri
birlikler ve onların üssünün yerleştirilmesine uygun
olan Kars Paşalığının Türkiye’den ilhak edilmesinin
yanı sıra Osmanlı İmparatorluğundan gelen Hıristiyan
inançlı insanların bu topraklara yerleştirilmesi olduğunu
yazıyordu. Kafkasya’daki durumla ilgili çok da geniş
bilgiye sahip olmayan Rus hükümeti, sınırın Osmanlı
topraklarının derinlerine kadar taşınması imkanına
şüpheyle bakıyordu, bu nedenle de, gelecekte barış
sağlanması zamanı, Ahıska Paşalığının Ahalkelek kalesi
ile sınırlı kalmayı, Türkiye’den birliklerin koruması altında
çıkarılan Rum ve Ermenileri İmereti’ye yerleştirmeyi
düşünüyordu. İ.F.Paskeviç haklı olarak İmereti’yi Tanrının
unuttuğu yer olduğunu göstererek, “çalışkan insanın
asırlık ormanları temizlemek, bataklıkları kurutmak
ve bugüne kadar geçilmez olan yerlere nüfuz ederek
onları bahçelere ve çiçeklenen tarlalara dönüştürmesi
için uzun yıllar gerekiyor” diyor ve sözlerine şunları
ekliyordu: “…İnsanları, Türkiye’nin mübarek ikliminden
ayırıp insan sağlığına ölümcül etkisiyle bilenen yerlere
yerleştirmek, onları kaçınılmaz mahva maruz bırakmak
olacaktır” (5, s.437).
İşte, gördüğümüz gibi, Rus askeri etkisinin Kafkasya’da
etki alanı sınırlarının belirlenmesi konusunda Petersburg
ve Tiflis karşılıklı anlayış ararken, Anadolu’da yaşayan
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Karabag
Rumların ve Ermenilerin Osmanlı egemenliğinden
çıkarılarak Rus İmparatorluğu tebaasına verilmesi
konusu kendiliğinden anlaşılır gibi algılanmaktaydı.
Bu projenin pratik uygulamasına sadece dini ve
siyasi açıdan değil, aynı zamanda stratejik askeri
ve ekonomik açıdan önem veriliyordu. V.A.Potto’nun
doğru belirttiği gibi, Rumların ve Ermenilerin Rusya’ya
geri dönüşü, Türkiye’nin Anadoludaki eyaletlerine
önemli ölçüde zarar verebilirdi; Anadolu Rumları,
Osmanlı İmparatorluğunun Gümüşhane ve Bayburt
Paşalıklarında bulunan devlet bakır ve gümüş
madenlerinde yegâne madencilerdi ve işçiler olmadan
bu madenler sultan hazinesinde kullanışsız olarak
kalıyordu, Ermenilerin göçüyle, savaş döneminde
sipahileri ve akıncıların topladıkları Türk tımarlarının
toprakları yıkılıyordu, çünkü genellikle Ermeniler onların
topraklarında angarya köylü veya işçilerdi (5, s.452-453).
Böylece, Anadolu’da 1829 yılının askeri kampanyası Rus
birlikleri tarafından sadece stratejik önemi olan sınırlara
ve bölgelere sahip olmak için değil, aynı zamanda,
Rus makamların planları doğrultusunda bu toprakları
geliştirecek işçiler için de yürütülüyordu. Bu nedenle de,
Ermenilerin ve Rumların geri dönüş hazırlıkları merkezi

örgütsel çerçevede ve geniş çapta yapılmaktaydı.
V.A.Potto’nun bilgilerine göre, daha 1828 yılında
Kont İ.F.Paskevich-Erivanski Tiflis’te Bağımsız Kolordu
karargâhının sivil kısım komutanının ofisi bünyesinde
Göç Özel Komitesinin kurulması emrini verdi (4; s.317).
Rus yönetiminin Kafkasya’daki başkanının savaş sırasında
Türkiye Ermenileri ve Rumlarının Kafkasya’ya göç
etmesine iki nedenden dolayı karşı çıktığını belirtmek
gerekiyor: bir taraftan bu, bölgeyi ıssızlaştırabilir ve
Bağımsız Kafkasya Kolordusunun muvazzaf birlikleri, Türk
vilayetlerinin Ermeni nüfusunun temin ettiği erzaktan
mahrum olacaktı; diğer taraftan da, Ermenilerin göç
etmesi Türklere, Rusların işgal ettiği paşalıkları ellerinde
tutmak isteksizliğini sergileyecekti ki, bu da gelecekte
barış görüşmeleri ortamını olumsuz etkileyebilirdi:
Osmanlılar, Rusların Kafkasya’daki savaşı toprakların
işgali değil, oradaki insan kaynaklarına sahip olmak
için hedeflediğini anlayacaktı (4, s.311). Bu nedenle
de, İ.F.Paskevich yalnız barış sağlandıktan sonra göçün
başlatılmasını teklif ediyordu.
Türkiye Ermenilerinin Transkafkasya’ya göçünün
rasyonel organize edilmesi amacıyla, göçle ilgili özel
komite tüm potansiyel göçmenleri üç kategoriye ayırdı:

Mardakert-Ağdere bölgesinin Maragaşen-Leninavan köyünde Ermenilerin Karabağ’a göçünün 150. yıldönümü anıtı.
1978 yılında açılışı yapılmıştır. 1988 yılında Ermeni bölücüleri tarafından yenilenmiştir. 1978 yılına ait fotoğraf.
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V.A.Potto’ya göre, birinci kategoriye tüccarlar, ikinciye –
esnaflar veya herhangi bir zanaatla uğraşanlar, üçüncüye
ise – çiftçiler dâhildi. Komite bu kategorileri, göçmenleri
yerleştirmek için arazi ayrılması sırasında da göz önünde
bulundurdu. Tüccarlar ve esnafların şehirlere veya
onların ticaret ve el sanatlarının kar getireceği yerlere;
köylüleri ise – köylere, çiftçilik ve hayvancılık için uygun
olan yerlere yerleştirilmesi öngörülüyordu. V.A.Potto’nun
kaydettiği gibi, göç komitesi memurlarının kendi
ülkesine geri dönen Ermenilere gösterdiği dikkat
öyle bir noktaya gelmişti ki, onlar “Ermenilerin,
vatanlarındaki iklim koşullarını göz önünde tutmaya
çalışarak, dağlık arazide yaşayanları yüksekliklere,
düzlükte yaşayanları ise ovalara yerleştiriyordu. Bu
önlemlerle onlar “göçmenleri ölümden ve dağlarda ve
ovalarda aynı olmayan istihdam değişikliği nedeniyle
iflas tehlikesinden korumaya çalışıyorlardı”. Ayrıca, özel
olarak “çiftçileri, vatanlarında yaşadıkları gibi bir köye,
bu mümkün olmadığı zaman ise, en azından yakın
köylere yerleştirmeye” dikkat ediliyordu. Bunun yanı
sıra, göçmenlere, devlete ait arsaların, sadece istisnai
durumlarda kilise ve büyük toprak sahibine ait arsaların
ayrılması için emir verilmişti (4, s.317-318).
Göçmenlerin ilk iki kategorisine yeni
yerlerinde, Rus İmparatorluğunun varlıkları ve
yerel Müslüman nüfusun çıkarlarının çiğnenmesi
sayesinde mükemmel başlangıç şartları sağlandı.
V.A.Potto “zanaatçıların yerleştirilmesi için Komite’nin
Yelizavetpol’da (Gence – O.K.) ve diğer kentlerde
devlet binalarını göstermişti ki, bu binaları da
küçük uyarlamalarla kolayca dükkan veya atölyeye
dönüştürmek
mümkündü,
zanaatın
kendisini
desteklemek için ise göçmenlere, Şirvan bölgesinin
gelirinden yüz elli pudluk (16,3 kiloluk bir birim – terc.)
ipek ve yaklaşık bin pud da pamuk kumaş verilmesi için
izin verildiğini” yazıyor. Diğer bir değişle, Kafkasya’daki
Rus yönetimi göç ettirilmiş Ermeni tüccar ve esnafa
karşılıksız olarak her türlü imkanı sağladı, bununla
onların en uygun rekabet koşullarında yerli halk
ile karşı karşıya getirdi ki, bu da onların geleneksel
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ekonomisine zarar vurdu.
Ermenilerin Türkiye’den ve İran’dan göçünün sosyal
ve siyasi boyutlarına da dikkat etmek gerekiyor. Göç
sonucu Ermenilerin çoğu birden-bire emlak-mülkiyet
durumunu yükseltti: Osmanlı raiyyet sınıfından devlet
köylülerine dönüşerek sorumluluk bakımından
“Kafkasya’nın yerli halkına” eşit oldular, en başta zorunlu
askerlik olmak üzere birçok feodal yükümlülüklerden
muaf tutuldular. Sonuçta Rus İmparatorluğunda
Hıristiyanlığın iki kategorisi ortaya çıktı: tüm feodal
yükümlülükleri taşıyan ve genelde serf köylüler
olan Ortodokslar ve sadece para yükümlülüğü olan
Ermeni-Gregoryenler. Aslında, Güney Kafkasya’daki
Ermeniler aniden, devlet hizmetinden muaf olan
toprak sahiplerinin durumu ile orantılı olan hak
ve ayrıcalıkları elde etti ki, bu da onları sadece
Güney Kafkasya’nın Müslüman nüfusu ile değil,
aynı zamanda Avrupa Rusya’nın köylüleri ile
kıyaslamada istisnai duruma getirdi.
Yukarıda belirtildiği gibi, geri dönüş yapan
göçmenlerin ilk dalgasını Erzurum ve Bayburt
Paşalığından olan Ermeniler oluşturuyordu. Onlar yaşam
için, Edirne Barış Antlaşmasıyla Rusya’ya birleştirilen
Ahıska’yı seçmişlerdi, çünkü V.A.Potto’nun yazdığı gibi
“buranın iklimi ve arazisi onların vatanına daha yakındı”.
1831 yılında buraya, savaş sırasında Rus askerleri
tarafından sürgün edilen yerli Laz nüfusunu tamamen
yerinden eden 35 bin Türkiye’den gelen Ermeni yerleşti.
Benzer bir kaderi, 1813 yılı Gülistan Barış Antlaşması ile
Rus İmparatorluğuna dâhil edilen Güney Kafkasya’nın
idari birimi ve Gumru (Gümrü – O.K.) kentinin de
yerleştiği vadi ile aynı adı taşıyan Pambak’taki Lazlar da
yaşadı. 1829 yılının sonbaharında buraya Erzurum’dan
500, Kars’tan 400, bir yıl sonra ise Erzurum’dan daha
2000 Ermeni ailesi yerleşti. O dönem Ermeniler Lori
deresine, aynı zamanda Alagöz eteklerine yerleşti.
V.A.Potto’nun belirttiği gibi, burada “son Fars işgalinden
sonra sakinleri tarafından terk edilmiş çok sayıda boş
köy bulunuyordu
“(1826 yılı kastediliyor – O.K.)
(5, с. 453-454). Böylece, 1830 yılında Erzurum ve
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Bağımsız Kolordu karargâhının sivil kısım
komutanının ofisi bünyesinde Göç Özel Komitesinin ve
şahsen Kolordu komutanı general Kont İ.F.PaskevichErivanski’nin tüm plan ve hazırlıklarına rağmen,
Ermenilerin Türkiye’den çıkarak Rus Transkafkasya’sının
bölgelerine yerleştirilmesi sadece fiziksel, mali, idari ve
siyasi değil, aynı zamanda hukuki sorunlara da neden
olmuştu ki, bunlar da, o dönem için geniş çaplı olan bu
projenin uygulanması sırasında doğrudan çözülmüştü.
En çok da, Ahıska civarında, tam anlamıyla “hiçbir yere”
yerleştirilen Ermeni çiftçileri en kötü durumdaydı.
V.A.Potto birkaç kelimeyle durumu şöyle anlatıyor: “…
Ahıska Paşalığı savaş sırasında ıssızlaşmıştı, bu nedenle
de, yurtdışına kaçan Türklerden kalan araziler boş yerler
olarak devlete geçti. Ve onlar da şimdi göçmenler için
ayrıldı. Ama Ermeniler buralara gelir gelmez, Barış
Antlaşmasından yararlanarak toprakları yabancılara
satarak tekrar Türkiye’ye geri dönmek için bu toprakların
eski sahipleri yurtdışından dönmeye başladı. Müslümanlar
kendi topraklarını yalnız Müslümanlara satıyor ve alıcılar
General, Prens ve Kont İvan Fyodorovich Paskevichda onları çok ucuz fiyata alıyordu. Bunun sonucunda da,
Erivanski (1782-1856) – Ermenilerin Transkafkasya’ya
1600’den fazla aile kendini özel sahiplerin topraklarında
göçünü organize eden şahıs
buldu ve onlara hediye edilen mülklerden mahrum
Bayburt’tan gelen Ermeni göçmenler önce Lazlara oldular. Yeni toprak sahipleri onlardan toprağın kullanımı
ait olan, bu gün ise Ermenistan’a dâhil olan tarihi için para istiyor ve bu haklı taleplerini reddedemeyen
Pambak ve Şuragel illerinin bulunduğu topraklara toprak polisinin yardımı ile bu parayı onlardan alıyordu.
Sonuçta hem hazine hem de göçmenler için zararlı olan
yerleşti.
Güney Kafkasya’ya Ermeni göçmenlerinin ikinci bir karmaşa yaşandı, Ermenilerin yerleştiği tüm özel arsalar
dalgası, Osmanlı Türkiye’sinin sınır illeri olan Kars ve sahiplerine iki kat para ödenerek alınmaya, ya da Ermenileri
Bayezit’ten gelenler oluşturuyordu. Onların yolu Pambaki bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalındı” (5,
ve Şuragel üzerinden doğrudan Borçalı ve Karabağ’a, s.455). Görünüşte “kimsenin” olmayan topraklarla olan
oradan da – yukarıda belirtilen “Ermeni bölgesine” spekülasyonlar, Ermenilerin Güney Kafkasya’ya göç
geçiyordu. V.A.Potto’ya göre, onların yolu “tamamen projesinin maliyetini birkaç kat yükseltti ve nihayetinde,
Ermeni nüfusunun yerleştiği yerlerden” geçiyordu” (5, başlangıçta Rus İmparatorluğuna vaat ettiği tüm
s.455). Osmanlı Babı-âliden olan Ermeni göçmenler ekonomik faydaları sıfıra indirdi. Bu nedenle de, 1834
Ermeni bölgesine aşağıdaki şekilde yerleştirildi: yılında Baron P.V.Fon Gan’ın komisyonu kuruldu. Söz
İrevan eyaleti- 21639, Nahçıvan civarı – 27 kişi, konusu komisyon, Ermenileri Rus İmparatorluğunun
bunun sonucu olarak da, Rus İmparatorluğunun diğer tebaaları ile aynı safa koymayı öngören “Güney
bu idari biriminin yerli Azerbaycanlı ve göçmen Kafkasya yönetimi ile ilgili Yönetmelik” hazırlamalıydı.
Ermenilerin Güney Kafkasya’ya göç ettirilmesinin
Ermeni nüfusunun sayıları eşitlendi (7, С. 637-638).

44

www.irs-az.com

2(10), YAZ 2014

gösterebilirdi; bazı hallerde Ermeni kardeşinin lehine
ve Müslüman’ın aleyhine taraflı olduğu, bunun da onun
gizli inanç ve duygularına göre haklı ve hukuka uygun
olduğunu kabul etmek gerekiyor” (2, s.2-3).
Bu alıntıyı çağdaş dilde anlatacak olursak, o zaman,
1828-1831 yıllarında Rus Transkafkasya’sına Türkiye’den
göç ettirilen ikinci kuşak Ermenilerin, Rus makamlarının
desteği ve göz yumması ile yerlerde gücünü tekelleştire
ve bununla da Müslüman nüfusu kendisine tabi
edebildiği anlaşılmaktadır. Rus silahına dayanan
Ermeniler, göç ettikten çeyrek asır sonra bölgede
hâkim etnik grup olmuş ve daha sonra da, onlardan
önce, Mısır’dan çıkmış olmalarına rağmen Filistin’e
karşı Yahudilerin yaptığı gibi Güney Kafkasya’ta kendi
otoktonluğu iddiasında bulunmuşlardır.
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gerekiyor ve bu duygular, onun yeni konumunda,
hükümette yeni rütbesini – Rus memuru görevini
yerine getirirken gayri ihtiyari olarak kendini
www.irs-az.com
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