
ANADOLU'DAN AMERİKA'YA ERMENİ GÖÇÜ

NedimjPEK*

Bilindiği üzere kuzey-batı İran, Kafkasya ve Doğu Anadolu
önemli ticaret göç ve akın yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu
bölgede dağınık bir şekilde ikamet eden Ermeniler, Makedonya,
Roma, Sasani, Bizans ve Türk hakimiyetinde yaşamışlardır. Türk
hakimiyeti öncesi, özellikle Bizans'ın katliam, sürgün, OrtodoksIaş-
tırma ve Rumlaştırma siyaseti sonucu yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmışlardır. 1071 tarihinden itibaren Türk hakimiyeti ve
idaresi altına giren Ermeni toplumu, adil ve hoşgörülü idare saye-
sinde huzur ve hürriyet ortamı bulmuştur. Bu ortamda Ermeniler ti-
caret yapmak amacıyla ANadolu'nun her tarafınae dağılmışlardır.

Osmanlı Devleti, takip ettiği "millet sistemi" gereği, iktidar gü-
cünün büyük bir kısmını, Ermeni toplumunun dini ve dünyevi işle-
rini tedvin eden bir kurum olarak Kiliseye bıraktı. Bu ise Ermenile-
rin "toplum-kilise" bütünlüğü içerisinde milli kimlik kazanmaya
doğru yol alan gelişmelerin temelini oluşturdu.

Papalık ve Fener Rum Patrikliği, Ermeni kiliselerini kendi
nüfôzları altına almaya çalıştılar. Bu faaliyetler sonucu bir çok Er-
meni, Katolik ve Protestanlığa intihab etti. Neticede Fransa ve İn-
giltere'nin müdahalesi ile Katolik ve Protestan Ermeniler ayn "mil-
let" olarak örgütlendiler. Kendi toplumunun gün geçtikçe eridiğini
gören Ermeni patrikliği varlığını korumak amacıyla Ermeni milli-
yetçiliğine sarıldı.

Berlin Kongresi sonucu ortaya çıkan müstakil Balkan devletle-
ri, Rusya'nın yayılmasına seyirci kalmayacaklarını hissettirı:nişlerdi.
Bunun üzerine Rusya, Akdeniz'e inebilmek için Erzurum- ıskende-
run hattını ele geçirmeyi hedeflemiştir. dolayısıyla, Ermenileri
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Türk idaresine karşı kullanmaya çalışacaktır. İngiltere ise, Rus-
ya'nın güneye sarkmasını önlemek amacıyla Ermenilere destek ve-
recektir*. Neticede, müstakil bir "Ermenistan" vaadi ile kandmlan
Ermeni kilisesi ve Ermeniler Osmanlı üzerinde oynanan oyunlara
alet edilmişlerdir.

Ermeni patrikliğinin faaliyetleri ve yabancı devletlerin tahrik
ve teşvikleri sonucu müstakil bir devlet kurmak hayaline kapılan
Ermeniler, yurt içinde ve dışında çeşitli cemiyetler kurdular. En
önemlileri, "Hınçak" ve "Taşnaksutyan"dır. İki cemiyet de mücade-
le metodu olarak "terörü" benimsedi. Zira, ermeni yurdu olarak
ilan edilen Sivas, Erzurum, diyarbekir, Bitlis Mamuretül-Aziz ve
Van'da nüfUs çoğunluğuna sahip değillerdi.

1895 tarihli bir arşiv kaydına nazaran, tahriri yapılamayan aşi-
retlerin ve kabilelerin nüfUsu hariç, Osmanlı Devleti'nin nüfUsu
17.704.984'dür. Bunun 13.000.000 (% 75.12)'u Müslüman Türk ve
873.693 (% 4.93)'ü Ermenidir. Söz konusu altı vilayette ise, aşağı-
daki tabloda görüleceği üzere 2.432.656'sı (% 79.25)" müslim,
524.273'ü (% 17.07) Ermeni ve 112.647'si (% 3.66) diğer gruplar
olmak üzere toplam 3.069.576 kişi yaşıyordu. Bununla birlikte batı
basını Avrupa kamuoyunu Ermeniler lehine oluşturabilmek için
Türk hakimiyetinde yaşayan Ermenilerin nüfUsunu dört misli fazla
göstermekte bir sakınca görmüyordul.

ViLAYET MÜSLÜMAN ERMENİ DİGERLERİ TOPLAM

Erzurum 509.948 ı ıo.319 14.057 634.324
Sivas 790.348 ı20.222 48.925 959.495
Mam-Aziz 477.416 79.420 12.912 569.748
Bitlis 237.392 ıo3.715 ıo.533 351.640
Diyarookir 320.211 45.968 26.220 392.399
Van 97.341 64.629 161.970

Ermeni çeteleri, söz konusu bölgede % i7'lik Ermeni nüfUsuna
istinaden bir Ermeni devleti kurmayı planlamışlardı. Bu planın ba-
şanya ulaştmlması için Ermeni olmayan nüfUsun azınlık konumuna

* Bu noktalar için bkz. Kemal Beydilli "II. Abdülhamit Devrinde Gelen İlk Alman
Askeri Heyeti Hakkında", Tarih Dergisi, İstanbul 1979, XXXII, 482.

1. Başbakanlık Arşivi (BA), Yıldız Arşivi Sadaret Hususi Maruzat (YA-Hus), Nr.
329/68: Hariciye Nezaretinden Sadarete tezkire, BA, YA-Hus, Nr. 329/158: NüfUs istatisti-
ği. Bu nüfUs istatistiğine Dersaadet, Hicaz ve Yemen'deki nüfUs dahil edilmemiştir. Bu
bölgelerin nüfUsunu da göz önüne alırsak Osmanlı Devleti'nin genel nüfUsu 27 milyonu
aşmaktadır. Bu konuda bkz. Kemal H. Karpat, Ottornan Population 1830-1914 (Demog-
raphic and Social Characteristics, Mezdison Wisconsin 1985, s. 2ıo.
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getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenledir ki, Ermeni çeteleri, Bulga-
ristan'da olduğu gibi tehdiş ve katliam yoluyla Müslümanları sin-
dirmek, göç ettirmek ve arta kalanları soykırıma tabi tutarak bölge-
nin nüfUs yapısını Ermeniler lehine d~iştirmeye çalışacaklardır.
Bu nedenle özellikle 1890 yılından itibaren bir seri isyan hareketine
teşebbüs ettiler.

Türk kuvvetlerinin isyanlan bastırma harekatlan Avrupa'ya,
"Doğu'da Ermenilerin katledildiği" şeklinde duyuruldu .. Bunun
üzerine olaylara müdahale eden Avrupa devletleri, Berlin Andıaş-
ması'nın şartları çerçevesinde Doğu'da islahat yapılmasını istediler.
Bu isteği hükümranlık haklarının ihlali olarak kabul eden Osmanlı
devleti, islahat teklifini reddetti. Bu esnada mahalli isyanlar, alınan
tedbirler sayesinde bastırılmıştı. Netice itibanyla, Ermeni halk yı-
ğınlarının desteğini alan.ıayan zengin kentli tüccarlar, ihtilalci der-
nek üyeleri ve aydınlar Iran, Mısır, Avrupa ve özellikle de Ameri-
ka'ya göç ettiler.

1- Göç Sebepleri

Bilindiği üzere, tarihi süreç içerisinde dünyada pek çok ve çe-
şitli göçler vaki olmuştur. Biz burada, Anadolu'dan Amerika'ya ya-
pılan göçlerden, yani bir ülkeden diğer .bir ülkeye, bir devletten
diğer bir devlete yapılan göçlerden bahsedeceğiz. Bu çeşit göçler,
iki yönlü olmaktadır. Birincisi, bir ülkeyi veya öz vatanı terk et-
mektir ki, "Emigration", (giden göç dışa göç) denilmektedir. İkinci-
si ise başka bir ülkeye varmak ve yerleşmektir ki, buna da "Immig-
ration" (gelen göç, dıştan içe göç) denilir. Söz konusu göçleri şekil
ve sebeplerine göre de "münferid, kitlesel, geçici, serbest, mecburı
ve daimi göçler" gibi çeşitli tasniflere tabi tutmak mümkündür.
Anadolu'dan Amerika'ya yönelik göçler, aşağıda görüleceği üzere
siyasi ve ekonomik sebeplere dayanan münferid, serbest ve daimi
göçlerdir.

Amerika'ya göç edenleri, ülkelerini terke zorlayan itici sebep-
ler ile Amerika'daki çekici sebepler çok iyi tahlil edilmelidir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar Amerika'da bir Ermeni var-
lığı yoktu. Ermeniler, yüzyılın ikinci yarısından itibaren tedricen
Amerika'ya göç etmeye başladılar. Amerika'ya göç eden Ermenileri
üç grupta incelemek mümkündür.
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Türkiye'den Amerika'ya yapılan Ermeni göçünü Anadolu'ya
1820'li yıllarda gelen Amerikalı misyonerler başlattı. 1830'lu yıllar-
da İstanbul'u kendilerine merkez edinen Amerikan misyonerleri,
Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar gidip Ermeniler için bir
eğitim seferberliği başlattılar. Bu eğitim sonucu Ermeni gençle-
rinde Amerika'yı görme arzusu uyandı. Ermeni gençleri öğrenim
yapmak amacıyla 1840 yılından itibaren Amerika'ya gitmeye başla-
dılar. Bunların bir kısmı Amerika'da yerleşti. Amerikan pasaportu
ile dönenlerden din eğitimi almış olanlar Protestan kiliselerinde,
teknik eğitim görenler ise İstanbul'da serbest olarak çalışmaya baş-
ladılar2•

Amerika'ya göç edip yerleşen ikinci grup Ermeniler ise küçük
tüccar taifesiydi. 1792-1879 tarihleri arasında salgın hastalık, uzun
süren savaşlar ve ekonomik durgunluk Osmanlı nüfusunun azalma-
sına sebep oluyordu. Bu esnada Kırım, Kafkaslar ve Balkanlar'dan
Anadolu'ya yönelik kitle göçü, nüfUs azalışını önledi. Anadolu'ya
gelen göçmenlere atıl durumdaki min topraklar mülkiyet olarak ve-
rildi. Oysa, yerli çiftçiler kiracı olarak devlet denetimi altındaki
topraklarda çalışıyorlardı. Netice itibarıyla, Avrupa'nın talep ettiği
ürünler ekiIdi ve tarım alanları genişledi. Dolayısıyla, zengin ta-
rım alanlarına ve uygun limanlara sahip olan sahil şeridi hızla kal-
kındı. İç kesim bu gelişmeye ayak uyduramadı. İç kesimden sahil
şehirlerine ve limanlara göç başladı3• Sonuçta, büyük şehirlerde iş-
siz sayısı kabardı. Bu esnada, Güney Amerika'da tarımsal yatınm-
ların yükselişi, Kuzey Amerika'nın sanayileşmesi sonucu Ameri-
ka'daki tarlalarda ve fabrikalarda insan gücüne, büyük şehirlerde
zanaatcı esnafa ihtiyaç duyuluyordu. Bu gelişmeler Amerika'ya gö-
çü teşvik ediyordu. 1890'larda küçük esnaf, zanaatkar ve köylüler
Amerika'ya göç etmeye başladılar. Göç edenler daha ziyade misyo-
nerl~!"İnyoğun olarak faaliyet gösterdikleri yerlerde ikamet edenler-
dir. Once bekarlar gitmiş, sonra ailelerini ve yakınlarını çekmişler-
dir.

Üçüncü grubu ise isyanlar sonucu Anadolu'yu terk edenler
oluşturmaktadır. 1890'lı yıllarda, Anadolu'da cereyan eden başarı-
sız isyan hareketleri sonucu, Ermeni halk yığınlarının desteğini ala-

2. Biliil N. Şimşir, 'Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine', Tarih Bo-
yunca Türklerin Ermeni Toplumu ile ilişkileri Sempozyumu. 8-12 Ekim 1984 Erzurum.
Ankara 1985, s. 81-82.

3. BA, YA-Hus, Ne. 288/42, Le[ I: Arz tezldresi (16 Ocak 1894); Lef. 3: Siivas'tan
Dahiliye nezaretine Telgraf (12 Ocak 1894).

4. Biliil N. Şimşir, Aynı makale, s. 102.103.
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mayan zengin kentli tüccarlar ve ihtilalci demek üyeleri İran, Mısır,
Avrupa ve özellikle de Amerika'ya göç ettiler.

Bu arada bazı Ermeni grupları Rusya'nın hakimiyetindeki Kaf-
kas topraklarına göç ediyordu. Doğu Anadolu bölgesiyle yakından
ilgilenen Rus çarlığı, kurulmuş olan "Hamidiye" alaylarından mem-
nun değildir. Bu nedenle bölgedeki Ermenileri göç etmeye teşvik
ediyordu. Rusya'nın bu politikadaki amacı "Osmanlı Devleti'nin
aşiretleri silahlandırarak Ermenilere saldırmalan sonucu Ermeniler
Rusya'ya iltica etmeye mecbur kalıyorlarmış gibi bir hava yaratmak
ve Avrupa'nın dikkatini bölgenin üzerine çekmek idi". Rusların söz
konusu teşvik ve tahrikleri sonucu Eleşkird civarında meskun bazı
Ermeni aileleri Nahcivan'a göç etmiştirs• "Ararat" isimli Ermeni ga-
zetesi de, Haziran 1893 tarih ve 6 sayılı nüshasında "Hamidiye
Alayları kurulduğundan beri Eleşkird ve çevresindeki Ermenilerin
ellerinden gayr-i menkullerininalındığını ve bunlann Rusya'ya ilti-
ca ettiğini iddia ederek, rus politikasını destekliyor ve bu hususta
kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu6• 6 Kasım 1893 tarihli "Novosti"
gazetesine nazaran Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinde bulunan
Ermenilerden bir çoğunun Rusya'ya göç ettiğine dair dolaşan ha-
berler aslında asılsızdı. Bununla beraber bazı Ermeniler ticari
amaçla zaman zaman Rusya'ya gidip kısa bir müddet Kafkasya'da
ikamet ediyorlardı. Londra ve Paris'de neşredilen bazı gazetelerin
yazdığı gibi Ermeniler Osmanlı idaresinden hakikaten memnun ol-
mamış ols,!~ardı, Rusya'ya göç eden Ermenilerin daha fazla olması
gerekirdi. Ote yandan, Rusya Ermenilerin kitleler halinde Kafkas-
ya'ya göç etmesini desteklemiyordu? Netice itibarıyla, Rusya'ya gi-
denler tüccar ve amele grubuna mensup Ermenilerdir. Emlak ve
arazı sahibIeri nadiren bu göç kervanına iştirak ediyorlardı. Rus-
ya'ya göç edenler zaman zaman Rusya tarafından kabul edilmemiş-
lerdir. Mesela, bir Ermeni papasının teşvik ve tahrikleri sonucu paT
saportsuz ve kaçak olarak giden kadın erkek 212 kişi Rusya
tarafından kabul edilmediği için geri dönmek zorunda kalmışlardı.
Türk makamları, söz konusu kişileri tekrar köylerine yerleştirrniş-
tir8•

5. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, İstanbul 1989, XV, 94-95, Belge nr. 44: Harici-
ye nezaretinden Sadarete Tezkire, 26 Ağustos 1893; Nahcıvan'da kurulan bir komite Er-
meni göçmenlerine yardım toplanuştır. BA, YA-Rus, Nr. 369/86, -20; Krş. BA, YA-Rus,
Nr. 289/86, Lef. 2: Hariciye Nezaretinden Sadarete Tezkire, 30 Ocak 1894.

6. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, XV, 278-281, Belge nr. 121: Haziran 1893 ta-
rihli Ararat gazetesi tercümesi.

7. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, XVI, 144-152, Belge nr. 20: Petersburg elçili-
ğinden Hariciye nezaretine Takrir, 6 Kasım 1893.

8. BA, YA-Rus, Nr. 287/22: Erzurum vilayetine tel, 21 Aralık 1893.
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2- Amerik{ı 'ya Ermeni Göçü

XIX. yüzyılın ikinci yansından itibaren Anadolu'dan Ameri-
ka'ya göçmen akını başlamıştır. Bu göç kervanına Müslümanlar,
Rumlar, Suriyeliler ve Ermeniler katılmışlardır. Çeşitli ülkelerden
Amerika'ya 1890 yılında 455.302 kişi, 1891 yılında ise 560.319 ki-
şi göç etmiştir. 1891 yılında Osmanlı topraklanndan Amerika'ya
aşağıdaki tabloda görüldüğü ezere toplam 3.297 kişi göç etmiştir'I.

Sanatkar Muhtelif işler İşsiz Bir Mesleğe mensup Geldiği Yer

32 117 109 7 Rumeli
ı 221 130 Arabistan

ı59 1324 339 6 Anadolu
73 619 118 2 Ermeni
1 22 17 Mısır

1892 yıllan sonlannda 30.000 SuriyelilO 10.000 Ermeni ve 200
Müslüman Amerika'ya göç etmiştir. Rum göçmen sayısı yok de-
necek kadar azdırıı. Bu göçler i. Dünya Savaşı'na kadar tedricen
devam edecektir. Netice itibanyla, 1860-1914 tariWeri arasında
1.200.000 Osmanlı vatandaşı Amerika'ya göç etmiştir. Bunlann
6oo.oo0'i Suriyeli ve Lübnanlı idi. 150.000'i Arnavutluk, Makedon-
ya ve Trakya gibi yerlerden giden Müslümanlardır12•

Bu gruplann göç amaçlan birbirinden farklıdır. ileride din de-
ğiştirirler diye göç etmeye teşvik edilen Müslümanlar fakir işçiler
olup servet edinmek amacını taşıyorlardı. Suriyeli göçmenler ise
kendi işleriyle meşgulolup siyasi herhangi bir amaçlan yöktu. As-
lında bunlar servet edindikten sonra memleketlerine geri dönmek
niyetindeydiler. Buna mukabil Ermeni göçmenlerin siyasi emelleri
mevcuddu.

Anadolu'da Amerikalı misyonerlerin faaliyetleri sonucu Erme-
ni gençleri, küçük esnaf, sanaatkar ve köylü. Ermeni gruplan göç
kervanına katılmışlardır. NufUsu zenginlik kaynağı telakki eden

9. BA,YA-Hus, Nr. 260/93, Lef. 3.
ıo. Suriye'den ABD'ye göç 186O'larda başladı ve 1878-1879'da hızlandı. Göç yasa-

ğının kaldırıldığı 1896-1897'de zirveye ulaştı. Bir ara hızı kesilen göç. XX. yüzyılın başın-
da tekrar arttı. 19ıo'da Amerika'daki göçmen sayısı 500.000'j buluyordu. Bkz. Kemal
Karpat, 'The Ottoman Ernigration To Amerika, 1860-1914' International Journalaf
Middle East Studies, VII, 17, Cambridge 1985, s. 184.

11. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, XI, 242, Belge nr. 76: Washington büyük elçi-
si Mavroyani Bey'den Hariciye nazırı Said Paşa'ya, 20 Kasım 1892.

12. Kemal Karpat, Aynı makale, s. 186.
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Babıali, nüfUsu ve vergi gelirlerini korumak, fakir göçmenlerin yurt
dışında Osmanlı prestijine zarar vereceği ve ABD pasaportuyla Er-
menilerin geri döneceği endişesiyle Amerika'ya yönelik göç hare-
ketini yasaklamıştı. Ancak, yasaklamayla bu sorunu çözümleyeme-
ceğinin bilincinde olan Babıali göç sebeplerini ortadan kaldırm~
isteyecektir. Bu nedenledir ki, ecnebi ülkelere gitmekte olan Erme-
nilerin göç sebeplerini tedkik etmek üzere intihab-ı memurın Ko-
misyonu reisi Hüseyin Hamid Beyefendi'nin başkanlığında bir ko-
misyonun kurulması hususu Mabeyn'e arz olundu (l2 Ekim
1896)13. Ayrıca, Osmanlı topraklarından göç edecek Ermenilerin
kabul edilmemesi için ~ariciye nezareti ecnebi temsilcilikler nez-
dinde teşebbüse geçtiI4• Ote yandan, ABD, sıkı bir sağlık kontrolün-
den sonra göçmenleri kabul ediyordu. Bu engelleri aşmak amacıy-
la, gizli örgütl~rı5 kuruldu ve Ermeni simsarıarı türedi. Harput'taki
iki demek ve Istanbul ile ABD'deki ajanların faaliyetleri sonucu
söz konusu önlemlere rağmen Amerika'ya gidenlerin sayısı artmış-
tırl6•

Ermeni simsarıarı para mukabili Harput, Sivas, Adana, Mamu-
retÜı-Aziz ve Diyarbekir'de mukim Ermenileri Mersin iskelesinden
gemilerle Amerika ve İngiltere'ye sevk ediyorlardı17• Konya'dan
Mersin'e, Halep ve Urfa'dan Beyrut'a, Ankara'dan İzmir'e, Ercin-
can 'dan Trabzon'a, Amerika'ya göç etmek amacıyla gelenler de ol-
muştu. Göçmenler, söz konusu limanlardan gemilerle Napoli, Bar-
selona, Korfu, Cenova ve ~arsilya gibi Avrupa limanları üzerinden
Amerika'ya gidiyorlardı. Ote yandan, zamanla Diyarbekir, Harput
ve sair yerlerden Kafkaslara göç eden Ermeniler Batum'daki İran
şehbenderliğinden aldıkları pasaportlarla Batum, Hocabey, Anvers
veya Hamburg üzerinden Amerika'ya göç ediyorlardıIS.

1890-1900 yılları arasında, bu yollardan Amerika'ya göç eden
Ermenilerin sayısı takriben 12.000 kişidir. 1901 yılından sonra söz
konusu göç hareketi hızlandı. II. Meşrutiyet döneminde göç yasağı-

13. BA, YA-Hus, Nr. 83/12: Arz Tezkiresi. 12 Ekim 1896.
14. Ermenilerin Romanya'ya kabul edilmemesi için Romanya nezdinde teşebbüste

bulunulmuştur. BA, YA-Hus, Nr. 372/1: Hariciye nezaretinden Sadacete tezkire. 1 Mayıs
1897.

iS. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, X, 103, Belge ne. 35: Zabtiye nezaretinden
Mabeyn Baş kitabetine Tezkire 24 Kasım 1891.

16. Osmanlı Bdgelerinde Ermeni/er, X, 322, Belge ne. 121: Washington elçisi Mav-
royani.

17. Osmıınlı Belgelerinde Ermeni/er, XIII, 217-220, Belge Nr. 47: Sadaretten Dahi-
liye Nezaretine 19 Temmuz 1893.

18. OSmanlı Belgelerinde Ermeni/er, X, 79, Belge ne. 22: Batum Başkonsolosluğun-
dan Hariciye nezaretine tezkire 16.8.189.
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nın gevşetilmesi üzerine Ermeni kitle göçü başladı. 1908'de 3.300,
191O'da 5.500, 1915'de 9.355 Ermeni göç kervanına katıldı. Netice-
de Amerika'daki Ermeni kolonisinin mevcudu 50.000 kişiyi aştıl9•

Amerika'ya giden Ermenilerin bir kısmı, buraya yerleşmekte
ve iş güç sahibi olmaktaydı. Amerika'ya yerleşenler, Amerika'da
Ermeni kolonisini ve lobisini oluşturmuşlardı. Bu kolani Türk-
Amerikan münasebetlerinin gelişimine sekte vurmakta ve her ne
vakit bir muahede yapılacak olsa Ermeniler, tebdil-i tabiyete müte-
allik mukavelename gibi menfaatlerine dokunan bazı hükümleri ih-
tiva ettiklerini gördükleri takdirde doğrudan veya Amerikalı ahbab-
ları vasıtasıyla Heyet-i Ayan azasını Türkiye aleyhinde bulunmaya
teşvik ediyorlardılO. Zira, amerika'ya gidenler daha sonra geri dön-
sün veya dönmesin müfrit bir Türk düşmanı oluyorlardı. Ameri-
ka'da kalanlar Osmanlı sermayesiyle topladıkları paraları Anado-
lu'da bulunan ermeni çetelerine gönderiyorlardı21•

3- ETmenilerin Anadolu 'ya Geri Dönme Faaliyetleri

Ermeni göçmenlerinin diğer kısmı ise kısa sürede Amerikan
vatandaşlığı ve pasaportu verilerek Türkiye'ye geri gönderilenler-
dir. Amerika'ya gidenlerin büyük bir kısmı ABD vatandaşı olur ol-
maz geri dönmeye teşebbüs ediyordu. Böylece 1830 tarihli Türk-
Amerikan Ticari Andıaşması'nın Amerikan vatandaşlarının Türk
mahkemelerinde muhakeme edilemez hükmünden istifade edebile-
ceklerdi.

Amerikan vatandaşlığına geçen Ermeniler, Marsilya konsolos-
luğundan veya İskenderiye yerel idaresinden aldıkları vize ile Tür-
kiye'ye dönüyorlardı22• Tabiyet kalemi, bu gibi Ermenilerin ABD
vatandaşlığını Babıali'ye danışmaksızın tasdik etmekteydi. Oysa,
Osmanlı kanunlarına aykırı olarak ABD vatandaşı olan ve Türki-
ye'ye geri dönenlerin ecnebiliğinin tasdik olunmaması gerekiyordu.
Nitekim, Mabeyn, Sadarete gönderdiği tezkirede Tabiyet kaleminin
bu hususta dikkatli olmasını ihtar ederken ABD'ye yönelik göçün
de önlenmesini istemiştir23•

19. Biliil N. Şimşir, Aynı makale, s. 102-103.
20. BA, YA-Hus,Nr. 260/93, Lef. 3: Washington sefaretinden Hariciye nezaretine

tahrirat 29 Mart 1892.
21. Abdülkadir Yuvalı, 'Ermeni isyanlarında Misyoner Okullarının Rolü' Yakın Ta-

rihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, Kars 1991, s. 206.
22. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, XIII, 161, Belge nr. 35: Hariciye nezaretinden

Mısır Hidivliğine 13 Temmuz 1893.
23. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, XI, 179, Belge nr. 45: Zabtiye nezaretinden

Mabeyn Baş kitabetine Tezkire 10 Eylül 1892.
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Babıali'nin bu tedbirleri üzerine Amerika'daki Ermenilerin bir
çoğu kimliklerini saklamak ve Amerikalı sıfatıyla Anadolu'ya gel-
meye çalışmışlardır24• Amerika'ya firar eden Ermeni müfsidlerin bir
kısmı ise Kıbrıs üzerinden Bodrum ve Köyceğiz gibi Aydın vilayeti
sahillerine ulaşmaya çalışıyorlardı25•

Amerikan vatandaşı olarak geri dönenler, Boston tüccarların-
dan Bogigion'un ABD başkanına gönderdiği mektupta belirttiği
üzere, ülkenin güven ve asayişini sarsıcı ve yıkıcı faaliyetlere işti-
rak ediyorlardı. Dolayısıyla, Babıali bunlardan tabii olarak kaygı-
lanmakta ve kuşkulanmaktaydı26• Bu nedenle Osmanlı Devleti, tabi-
yet değiştirenleri yeniden tebaalığa kabul etmemek suretiyle sorunu
çözmeye çalışmıştır. Söz konusu tehlikeyi önlemek isteyen Osman-
lı hükumeti, ABD Hariciye Nezaretine verdiği notayla, ABD pasa-
portlu Ermenilerin geri dönüşlerinin Montroe doktirinine aykırı ol-
duğunu ve bunların Türkiye'ye sokulmayacaklarını bildirdi27• ABD
Hariciye Nazırı, 24 Ağustos 1893 tarihli cevabı notasında Montro-
e doktirinin yalnız Güney Amerika'yı ABD aleyhine vukubulacak
bir Avrupa nüfUzundan korumak maksadıyla olduğu, Ermeni göçü
meselesinde aynı kanunun tatbikinin söz konusu olmadığı, ABD
uyrukları arasında fark bulunmadığı, bir Amerikan vatandaşının
Osmanlı topraklarında ikamet etmek hakkından yoksun bırakılama-
yacağını bildiriyordu28•

ABD vatandaşı olan göçmen Ermenilerin fesat çıkarmak mak-
sadıyla Anadolu'ya gelmelerinin önlenmesi hususu, Padişahın ira-
desi doğrultusunda Mec1is-i Vükela'da müzakere edildi. Burada alı-
nan karara göre, 1869 Ttibiyet-i osmaniyye Kanunu yürürlükte
kalacak ve devletin müsaadesi olmaksızın ABD vatandaşı olanların
Türkiye'ye dönmesi halinde yine Türk vatandaşı sayılacağı hususu-
nun ABD seferiyle görüşülmesinin Hariciye Nezaretine yazılması-
na karar verildi29• Aslında ikili andlaşmalara göre, beş yıl süreyle
Amerika'da kalanlar ABD vatandaşı sayılabileceklerdi. Ayrıca bu

24. BA, Yıldız Esas Evrak, Sadrazam Kamil Paşa Evrakına Ek (YEE, SKP Ev. Ek.),
Nr. 86/24-2913: Dahiliye nezaretinden AYdın vilayetine Tel, 24 Şubat 1905.

25. BA, YEE, SKP Ev. Ek, Nr. 86/30-2987: Dahiliye nezaretinden Aydın vilayetine
Tel, 9.Haziran 1906.

26. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, XVII, 474-485, Belge nr. 32: Washington elçi-
si Mavroyani Bey'den Hariciye nezaretine Tel, 12 Ocak 1894.

27. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, XV, 62-67, Belge m. 35: Washington elçisi
Mavroyani Bey'den Hariciye nezaretine Takrir 21 Ağustos 1893; 290-291, Belge m. 124:
Hariciye nazın Said Paşa'dan Cevad Paşa'ya Takrir.

28. AÇıKLAMASı YAZıLMAMıŞ.
29. AÇıKLAMASı YAZıLMAMıŞ.
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gibi kişilerin en az iki yılda bir Amerika'da bulunma zorunluluğu
vardı. Aksi halde, Amerika'ya dönmeyenin vatandaşlık kaydı kon-
soloslukça silinecekti. Diplomatik temaslarla sorunu halledemeyen
Babıali, Türk konsolosluklarına verdiği talimatta Osmanlı vatan-
daşlığından çıkmak için kanunen müsaade almamış olan Ermeniler
tarafından ibraz edilecek ABD pasaportlanmn vize edilmemesini
istemiştir30• Buna rağmen, Türk konsolosluklanndan vize almayı
başaranlar İstanbul'a geliyorlardı. ABD elçiliği ile vanlan mutaba-
kata göre, bu gibi kişiler karaya çıkar çıkmaz üç beş gün sonra
ABD konsoloslarınca geri dönmeye zorlanacak, kabul etmeyenler
güvenlik kuvvetlerine teslim 0lunacaklardı31•

, Ermenilerin Anadolu'ya geri dönüşlerinin Türk hükumetlerince
onlenmeye çalışılması ABD basım tarafından Kapitülasyonlann ih-
lali olarak değerlendiriliyordu. Mesela, New York Tribun gazetesi
17 Aralık 1893 tarihli nüshasında Amerikan pasaportlu Ermenilerin
Türkiye'de tutuklandıkIanm bildirmekte ve bir ABD vatandaşımn
suç' işlemesi halinde muhakeme edilmek üzere ABD konsolosuna
teslim edilmesi gerektiği, misyoner faaliyetlerinin durdurulamaya-
cağı, zira bu hususların Kapitülasyonlardan doğan bir hak olduğu
yorumu yapılıyordu. Aym yoruma göre, Osmanlı Devleti, Ermeni-
lerin ayaklanmaya niyet edemeyecekleri orana düşünceye kadar
Müslümanlan on beş yıldan beri Bulgaristan, Bosna-Hersek ve
Rusya'dan Anadolu'ya göç ettirmekte israr ettiği ifade ediliyordu32•

n. Abdulhamid devrinde Osmanlı topraklanm terk edenler
özellikle n. Meşrutiyet döneminde geri dönmeye başladılar. Geri
dönenler Osmanlı makamlanna verdikleri dilekçelerde, "Doksanüç
Savaşı sonrası istibdad deviinde hakarete uğradıklanm, tehdid edil-
diklerini, yaptıklan şikayeqerin sonuçsuz kaldığım ve bu nedenle
topraklanm terk etmek zorunda kaldıklanm bildirerek gasp edilen
arazi ve emlaklanmn Hürriyet döneminde iade edileceği inancında
oluuklarım söylüyorlardı33• Böyle bir gerekçe ile Abdülhamid'i ikti-
dardan eden yeni rejimin en hassas teline dokunmayı amaçladıklan
anlaşılıyor.

30. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, s. 4, Belge Nr. 4: Sadrazam Klimil Paşa'dan
Mabeyn Baş kitabetine takrir 8 Temmuz 1891; XV, 313, Belge ne. 131: Washington elçisi
Mavroyani Bey'den New York Baş konsolosuna, 26 Eylül 1893.

31. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, XVI, 494, Belge ne. 92: Hariciye nezaretinden
Sadarete Tezkire, II Aralık 1893; XVI, 387, Belge ne. 65: Hariciye nezaretinden Sadarete
tezkire, IS Kasım 1893.

32. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, XVII, 1-39, Belge ne. 1.
33. BA, Dahiliye Nezareti Siyasi Kısım (DH-SYS), Ne. 67/1-6, Lef. 59: Dokuz Erme-

ni adına Dahiliye nezaretine verilen istida 12 Temmuz 1911.
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22 Temmuz 1908 tarihinden önce yabancı ülkelere göç edip
geri dönmek isteyenler iki gruptur: Birinci grup, Babıali'ye sened
vermek suretiyle Osmanlı tabiyetini terk eden ve nüfUs kayıdları si-
linen Ermeni göçmenleridir. Bunlara Rızai adı veriliyordu. İkinci
grup ise, herhangi bir resmi işlem yaptırmayıp kaçanlar ki, bunlara
da Firari deniyordu. Firarileri de iki grupta incelemek mümkündür.
Birincisi tabiyeti iskat edilmeyenler, ikincisi ise tabiyetleri iskat
edilenlerdir.

Tabiyeti iskat edilenlerin Türkiye'ye dönüş izni istekleri, iki
şarta bağlanmıştır. İlk önce, yabancı devletin tabiyetinden çıkacak-
lar ve bunu resmi belge ile ispatlayacaklardı. Bu gibiler Osmanlı ta-
biyetine geçtikten sonra ecnebi tabiyeti iddiasında bulunmayacak-
lardı. Aksi halde, vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışİ edileceklerdi.
Sınır dışı edilenlerin gayr-i menkiilleri ecnebilerin mallarının istiin-
lakine dair kanun maddelerine göre işlem görecekti.

Geri dönenlerin tabiyetleri ve arazileri hakkında olunacak mua-
meleye dair şartı-yı Devlet tarafından bir kanun taslağı hazırlan-
mıştır. Bu tasarı Dahiliye nezaretince bazı değişikliklere uğratılmış-
tır. Buna göre, rızai olsun, firan olsun geri dönen Ermenilere
arazileri ve emlakları iade edilecekti. Tapu karşılığı bir başkasına
devredilen veya muhacirlere verilen araziler de iade kapsamına
alınmıştı. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar, mahkemelerce oluşturula-
cak komisyonlar tarafından çözüme kavuşturulacaktı. Ancak, fıran-
ler ve rızailer, sahibi olduğunu iddia ettikleri arazi için tapu ibraz
edemezlerse ve Defter-i Bakanl'de isimleri kayıdlı değilse, bu gibi
arazi ve emlaklar zilyedIeri elinde kalacaktı. Bu hususların icra
edilmesi için seyyar mahkemeler teşkil edilmiştir. Bu mahkemele-
rin başkanı Adliye nezareti tarafından tayin edilecekti.

Tebdil-i tabiyyet suretiyle Rusya'ya gidenlerin tarla ve arazileri
medeni kanun gereği göçmenlere verilmiş34, veya malılul arazi ola-
rak misli bedel ile satılmıştır. Mesala, Bayezid'de Ermenilerin terk
ettiği araziler mahalli idare tarafından sened-i hakani ile göçmenle-
re verilmiştir35.

Ermeniler, yukarıda izah edildiği şekilde terk ettikleri arazi ve
emlakların kendilerine iade edilmesini veya ekendilerine de göç-

34. BA, DH-SYS, Nr. 6711-6 (lll), Lef. 4: Bitlis vilayetine şifreli Tel, 7 Ocak 1910.
35. BA, DH, SYS. Nr. 6711-6, Lef. 67: Bayezid Mutasarrıflığından Erzurum vilayet

Makamına Takrir, 3 Ocak 1910.
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men sıfatıyla ücretsiz arazi verilmesini talep etmişlerdir36• Bazı Er-
meni grupları ise, mahalli idarelere müracaatla kendilerine aid ara-
zinin gasp edildiği iddiasıyla bunların iadesini talep etmişlerdir.
Oysa söz konusu arazllerin bir kısmı, davalı tarafından 'devr-i sa-
bıkda' resmi surette tapuya rapt olunmuş, bir kısmı hall iken ihya
edilmiş, bir kısmı da taraflar arasında yapılan adi sened ile tapusu
kendi üzerine çevrilmiş olup bir çok seneden beri davalı tarafından
tasarruf olıınmaktaydı. Bu nedenle, mahalll idareler bu gibi davala-
ra mahkemelerce çözüm getirilebileceğini belirtmişlerdir3? Mahalli
idareler ve mahkemelerin yaptıkları tahkikatlar neticesinde söz ko-
nusu davalı arazilerin Müslümanlara aid olduğu, Ermenilere aid
arazi kayıalarına tesadüf edilmediği anlaşılmıştır. Ermenilerin se-
bep olduğu arazi davaları şu özellikleri taşıyordu:

1.:. Ermeniler, kendilerine veyahud atalarına aid arazılerin' ceb-
ren veya çok ucuz bir suretle Müslümanların tasarrufuna geçtiğini
iddia etmişlerdir.

2- Yerli ahaliden bazıları imar ettikleri boş arazinin tapusunu
kendi üzerlerine çıkartmışlardı. Ermeniler, bu arazllerin kendilerine
aid olduğunu idda etmişlerdir.

3- Ermeniler, babaları veya dedeleri tarafından sened-i adi ile
ferağ suretiyle satılan arazllerin cebr ve tehdid suretiyle Müslüman-
ların eline geçtiğini iddia etmişlerdir.

4- Bazı mülk sahipleri, bir komisyonun huzurunda sened-i adi
veya ferağ suretiyle arazllerinin satışını yapmış ve buna dair takrir
vermişlerdi. Ancak bunların bir kısmı daha sonra, "kardeşimle müş-
terek sahip olduğum şu mülk ve arazı için ben takrir vermedim.
Başka bir yerde bulunduğum sırada klırdeşim satmış. Ben hissemi
vermem ve tasarruftan geri durmam" gibi sözlerle arazinin şimdiki
sahibinin tasarruf hukukuna müdahale etrriekteydiler.

5- Bir çok arazi sahibi, tapusu bulunmayan arazlleri~li maraba,
tabir olunan ortakçı veyahud kiracı vasıtasıyla işliyordu. Bu gibile-
rin bir kısmından İCare senedi alınmakda bir kısmından ise herhan-
gi bir belge alınmamaktaydı. Herhangi bir belge almaksızın toprağa
yerleşenler, söz konusu araziyi uzun süredir imar ettiklerini ve bu
toprağın tasarruf hakkının kendilerine aid olduğunu iddia ediyorlar-
dı.

36. RA, DH, SYS, Nr. 67/1-6, Lef. 47: Bitlis vilayetinden Dahiliye nezaretine Takrir,
2 Mayıs 191ı.

37. RA, DH, SYS, Nr. 67/1-6, Lef. 52: Erzurum vilayetinden Dahiliye nezaretine Tel,
IS ağustos 1911; Lef. 36: Mülkiye müfettişinin Tezkiresi, 21 Kasım 1910.
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6- Bazı Ermeniler, kanuni hakları olmadığı halde şunun bunun
arazisi üzerine bina inşa etmek ve mahsulü kaldırmak suretiyle ara-
zi sahibinin tasarruf hukukunu ihlal etmekteydiler. Bu gibi kişiler,
söz konusu arazilerin aslında baba ve dedelerine aid iken şimdiki
sahibinin baba ve dedesi tarafından cebren zabt edilmiş olduğu id-
diasını ileri sürüyorlardl.

Bu gibi davaların kısa sürede çözüme kavuşturulamaması böl-
ge asayişini tehdid ediyordu. Mahalli idareler kısıtlı yetkileri ile bu
sorunu çözüme kavuşturamıyorlardı. Bu gibi meselelerin çözümsüz
kalması, ileride daha büyük hadiselere sebebiyet verebilecektiJ8•

SONUÇ
Göç, şahısların hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçir-

mek üzere bir iskan biriminden bir diğerine yerleşmek suretiyle
yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göçler, tabii afetler-
den ve kıtlıktan korunmak, verimsiz toprakları terk edip daha iyi
yaşama imkanı araştırmak gibi tabii sebeplere veya siyasi, dini. ve
iktisadi şartlar gibi sosyal sebeplere bağlıdır.

Osmanlı toplumu XIX. yüzyıl boyunca üç boyutlu bir göç ola-
yı yaşamıştır. Bunlardan birisi Osmanlı topraklarından ecnebi ülke-
lere yönelik göç hareketleridir. Bu göçler daha ziyade Rusya ve
Amerika'ya yönelik olmuştur.

Ermeni Patrikliğinin faaliyetleri, yabancı devletlerin tahrik ve
teşvikleri sonucu müstakil bir Ermeni devleeti kurma hayaline ka-
pılan Ermeniler, azınlıkta bulundukları bölgenin nüfus yapısını teh-
diş, terör ve soykırım yoluyla Ermeniler lehine değiştirmeye çalış-
mışlardır. Ancak başarılı olamayan Ermeniler başta ABD olmak
üzere çeşitli ülkelere göç etmişlerdir. Bu göçler sonucu Amerika'qa
50.000 nüfuslu bir Ermeni kolonisi oluşmuştur.

ABD'ye yerleşen Ermeni göçmenleri oluşturdukları Amerikan
Ermeni lobisi vasıtasıyla Türkiye aleyhinde çalışmaya başlayarak
Türkiye-Amerikan münasebetlerinin gelişmesine sekte vurmuşlar-
dır. Aynca, Anadolu'daki Ermeni terörünQ maddi açıdan destekle-
mişlerdir.

ABD'ye giden Ermenilerin büyük bir kısmı ise ABD pasapor-
tuyla geri dönmeye çalışmıştır. Babıali'nin Ermenilerin geri dönü-
şünü önlemeye çalışması Türk-ABD münasebetlerinin bozulmasına
vesile olacaktır.

38. HA, DH, SYS, Nr. 67/1-6, Lef. 35.
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Tebea-i Devlet-i Aliyye'den olup 10 Temmuz 324 tarihinden
mukaddem Memalik-i Ecnebiyyeye giderek bu kere avdet etmek is-
tiyenlerin tabiiyyetleri ile emlak ve arazlleri hakkında olunacak
mu'ameleye da'ir "Mukaddema Şura-yı Devlet'de müteşekkil ko-
misyon tarafından tanzim edilen kanun layihasını tadllen bu kerre
Dahiliyye Nezareti'nce kaleme alınan layiha-i kanOniyye" kanOn la-
yilıasıdır.

Birinci Madde:

10 Temmuz 324 tarihinden evvel Memalik-i ecnebiyyeye azi-
met ederek bu kerre avdet etmek isteyenler iki sınıfdır: Biri esna-yı
azimetinde HükOmetin ol babdaki kararı mOcebince sened itasıyla
tabiiyyet-i osmaniyyeyi terk eden ve kayıdları terkim olunanlardır,
ki bunlara, "Rıza'i" tabir olunur. Diğeri, HükOmetce bir muamele
görmeksizin firar edenlerdir, ki bunlara da, "Firari" itlak olunur.
Bunlar da iki kısımdır: Biri, tabiiyyetleri ıskat edilmeyenler, diğeri
de tabiiyyetleri ıskat edilenler.

Birinci Fasl

Firari ve rıza'ilerin tabii yyeti hakkındadır.

ikinci Madde:

Rıza'ilerin yahOd hal-i firarda iken tabiiyyetleri ıskat edilenle-
rin memalik-i Osmaniyyeye kabOlü ve avdetleri ancak iki şart ile
olur:

Biri, memleketinde bulundukları devletin tabiiyyetini kabOl et-
tikleri halde mezkOr tabiiyyetden kayıdları terkin edildiğine yahOd
tebdil-i tabiiyyetde muhayyer bulunduklarına da'ir o devletden Se-
faret-i Osmaniyyeden musaddak bir vesika-i resmiyye istihsali, di-
ğeri, bir takım taahhüdatı Mvi nüshateyn olarak bir sened itasıdır.

Bu senede derc olunacak taahhüdat evvela tabiiyyet-i Osma-
niyyeye kabOl olunduklan tarihden itibaren tabiiyyet-i ecnebiyye
iddiasında bulunmamak, saniyen gerek kendileri ve gerek zevce
zikOr ve inas sagir çocukları haklarında Osmanlı muamelesi ifasına,
salisen tabiiyyetini terk ettikleri devlet tarafından ecnebiliklerinde
ısrar veya kendi taraflarından tabiiyyet-i ecnebiyye davasına kıyam
edildiği halde memalik-i Osmaniyyeden ihrac edilmek, Rabian:
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Böyle ısrar ve dava vukuıyla Memalik-i Osmaniyyeden ihrac edil-
dikleri takdırde uhdelerindeki arazı ve emlak hakkında ecanibin
hakk-ı istimlakine da'ir kanftnun birinci maddesinde istisna olunan
eşhasın emlak ve arazısine mahsfts kanftn hükmü icra olunmak, Ha-
misen: Sagır çocuklarından bi'l-ahire sinn-i rüşde vasıl olanlar tabi-
iyyet-i ecnebiyyeyi ihtiyar ettikleri takdırde anlar da ber-menval-i
meşrı1h Memalik-i Osmaniyyeden ihrac edilmek husftslandır. Bu
senede eşhas-ı mezkftrenin zevceleri ile gerek Memalik-i Osmaniy-
yede tevellüd etmiş olsun ve gerek Memalik-i ecnebiyyede doğmuş
bulunsun sinn-i rüşde vas ıl olmaksızın kendileri ile birlikde Mema-
lik-i Osmaniyyeye avdet eden evlad-ı sıgarınin ve taht-ı velayetle-
rindeki kasırlann ism ve sinIeri ayrı ayrı tasdh edilecekdir.

Üçüncü Madde:

Rıza'lIerin verecekleri senedIer, kendüleri Memalik-i Osma-
niyyede olduklan halde mukavelat muharrirliklerinden, Mema-
lik-i Ecnebiyyede bulundukları takdırde şehbenderhanaler tara-
fından, şehbenderhane olmayan yerlerde ise mahalll mukavelat
muharrirliklerinden ve mukavelat muharriri bulunmayan yerde ise-
ler mukavelat muharrirliği vazifesini ifa eden me'mftrlar tarafından
musaddak olacakdır.

Dördüncü Madde:

Bu taahhüd senedIerinin bir nüshası tekrar tabiiyyet-i Osma-
niyyeye kabftl olunan şahsın mukayyed bulunacağı mahallin nüffts
da'iresinde hıfz edilecek, diğer nüshası ibraz edecekleri vesika ile
beraber kezalik li-eclü'l-hıfz tabiiyyet kalemine irsal olunacakdır.

Beşinci Madde:

Rıza'lIerin veya hal-i firarda iken kayıdları terkin edilmiş olan-
ların Memalik-i Osmaniyyeye avdet etmek isteyen evlad-ı kübiin
pederleri tarafından verilen senede idhal olunmayub anlar hakkında
şera'it-i mesrı1renin muhafazasıyla ayrıca muamele edilecekdir.

Altıncı Madde:

10 Temmuz 324 tarihinden mukaddem memalik-i ecnebiyyeye
firar edüp Hükftmetce resmen kayıdları terkin edilmeyen firarller
haklannda tabiiyyet kanftnnamesi ahkarnı da'iresinde muamele olu-
nur.
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ikinci Fasl:

Firan ve Rıza'llerin emlak ve a~azısi hakkındadır.

Yedinci Madde:

Gerek Firarı ve gerek Rıza'lIere a'id iken taraf-ı ahardan hakk-ı
karar ihraz ve buna binaen sened ita edilen arazı sahib-i as1l1erine
teslim olunur. Zi'l-yedler tarafından arazı üzerine bir şey ilave edil-
diği takdırde ilave edilen şeyin kıymeti arazınin kıymetinden dun
ise bedeli badehu tekasit-i münasibe ile malik-i sahib-i aslisinden
istifa edilmek şartıyla ilave edene Hükumet tarafından bade't-
tesviye arazı ma-ilave sahib-i aslisine ita olunur. ilave edilen şeyin
kıymeti arazınin kıymetinden ziyade ise arazınin zi'l-yed uhdesine
geçdiği tarihdeki kıymeti badehu tekasit-i münasibe ile zi'l-yedden
tahsll edilmek şartıyla Hükumet tarafından sahib-i as1l1erinetesviye
ve arazı zi'l-yedde ibka edilir.

Sekizinci Madde:

Firan ve Rıza'lIere fl'id iken mustahak-ı tapu addıyla hakk-ı
tapu ashabına, bila-müzayede tapu-yı misliyle verilmiş olan ara-
zınin bedel-i tefviz veyahud muvafakat ettikleri halde bedel-i
mezkure mukabil arazi-i haliyye veya mahlOle canib-i hükumetden
zi'l-yedlere ita olunarak emlak ve arazi sahib-i as1l1erineteslim olu-
nur. Zı'l-yedler tarafından bir şey ilave edilmiş ise baladaki ahkam
da'iresinde muamele edilir.

Dokuzuncu Madde:

Firan ve Rıza'ller tarafından iddia olunacak arazi Hükumet-
ce mahlUl add ile bi'l-müzayede talibine ihale olunmuş olduğu hal-
de müşteri tarafından tezyid-i kıymet ve tağyır Hey'eti mucib bir
hal vukuu bulmuş olsun olmasun bedel-i müzayedenin taraf-ı
Hükümetten sahib olana itasıyla iktifa ve arazi müşterisi yedinde
ibka olunur.

Onuncu Madde:

Firari ve Rıza'lIere a'id iken Hükumetce Muhacirine tefvız
olunmuş arazi olduğu halde müddet nazar-ı itibara alınmaksızın
arazi-i mezkure sahib-i as1l1erine iade ve muhacirine başka mahal
irae olunur. Muhacirin tarafından arazıye bir şey ilave edilmiş ise
yedinci maddedeki ahkam da'iresinde muamele edilir.
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On Birinci Mfıdde:
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Firariler bir aralık avdetle veya fırar etmezden evvel uhdelerin-
deki emlak ve araziyi sened-i adi ile ahara satınış oldukları halde
emlak ve arazinin semen-i müsemması ile vakt-i bey'deki kıymeti
arasında gabn-i fahiş görülür ise muamele-i vakıa keen-Iem yekün
add olunarak zi'l-yedin tesviye ettiği semen badehu sahib-i aslile-
rinden tekasit-i münasebe ile istifa edilmek şartıyla Hükumetçe
kendüsüne ita olunarak emlak ve arazi sahib-i evvellerine İade olu-
nur. Araziye bir şey ilave olunmuş ise ahkam-ı salife mucebince
muamele edilir.

Gabn-ı fahiş yok ise muamele-i bey'iyye muteber add ve zi'l-
yede sened-i resmi ita olunur.

Hakk-ı karar ihraz olunmak, ya mustahak-ı tapu veya malıım
add edilmek veyahud sened-i adi ile satılmak suretlerinden hiç biri-
ne muvaiık olınıyarak fuzmen tasarruf edilen arazi zi'l-yedlerinden
istirdad olunarak sahib-i aslilerine iade edilir.

On ikinci Mfıdde:

Balada zikr olunan kıymet veya muadil olarak tefviz olunacak
arazi bidayeten mahkemece tayin olunacak ehl-i hibre vasıtasıyla
takdir ve alakadaran tarafından itiraz vukuunda Meclis-i Umumi vi-
layet azasından yine mahkemece intihab olunacak üç zatdan mü-
rekkeb bir hey'et marifetiyle tedkik olunur. Hey'et-i mezkurece itti-
haz olunacak karar katidir.

On Üçüncü Mfıdde:

Firanler ve Rıza'ller tarafından iddia olunacak emlak ve arazı
taraftanndan tapu ibraz edilemediği ve defter-i hakanice namlanna
kayıdlan bulunmadığı halde zi'l-yedleri yedinde ibka edilerek a'id
olduğu, mehakime müracaatde muhtariyetleri kendülerine tefhim
olunur.

On Dördüncü Mfıdde:

Firanlerin müddet-i firarları mürur zemana man idir.

On Beşinci Mfıdde:

İş bu kanunun arazi ve emlak hakkındaki ahkaınını tatbik et-
mek içün bir veya müteaddit seyyar sulh mahkemeleri teşkil edile-
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cekdir. Mahkeme re'isi adliye nezareti tarafından nasb edilecek ve
şehri la-akl üç bin guruş maaş ahz edecekdir. Bu mahkemelerden
sadır olan ahkam tarih-i tefhim veya tebliğlerinden itibaren bir haf-
ta zarfında itiraz edilmediği halde lazımü'l-icradır.

On Altıncı Madde:

On be~inci maddede zikr olunan müddet zarfında itiraz vuku-
unda ahkam-ılahike vilayat-ı mütecavire seyyar hakimlerinden mü-
teşekkil üç kişiden mürekkeb hey 'etler tarafından istinafen tedkik
ve la-hakk olan hükm heman infaz edilecektir. Bidayeten hükm İta
eden hakim istinaf hey 'etine dahilolamaz.

On Yedinci Madde:

Bidayeten ve istinafen sadır olan hükümler kabil-i temyiz de-
ğildir.

On Sekizinci Miidde:

İşbu kanunun tatbik edileceği mahallerde sakin her hangi sını-
fa mensftb ahaliden bir kimse arazinin ilan-ı meşrı1tiyyetden niha-
yet on beş sene mukaddem tagallüben zabt olunduğunu iddia ve is-
bat ettiği halde ol babdaki senedat-ı tasarrufiyye keen-Iem-yekün
hükmünde add ve arazi sahib-i evvellerine iade olunur. Arazi-i
mezkftreye zi'l-yed tarafından bir şey ilave olunur ise ilave hakkın-
da yedinci madde mftcebince muamele edilir.

On Dokuzuncu Madde:

Münazaün-fih olan arazinin mağsftb olduğu isbat olunsun olun-
masın zi'l-yedi nezdindeki sened-i hakanide muharrer olan dönüm-
den fazla olduğu anlaşıldığı halde bi'l-mesaha fazla zuhftr eden
mıkdar sened-i hakanide muharrer olan dönümün nihayet beş misli-
ne baliğ ise mesela sened-i hakanide sekiz dönüm inde'l-mesaha
kırk dönüm zuhftr etmiş ise sahib-i aslileri uhdesine terk ve beş
mislinden fazla ise fazlası istirdad olunarak hükı1metçe talibine iha-
le edilür ve sened-i hakani ana göre tashih olunur.
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