
OTAM, 41 /Bahar 2017, 25-56

 
 

Rusya'ya Osmanl  çi Göçü (1830-1921) 
 

Ottoman Labour Migration to Russia (1830-1921) 

Abdullah BAY  

Özet 

Osmanl  devletinin her yönden büyük s k nt lar ya ad  XIX. 
yüzy lda, imparatorluk topraklar ndan Latin Amerika ülkeleri ve Amerika 
ba ta olmak üzere dünyan n birçok ülkesine kitlesel i çi göçleri gerçekle ti. 
Göçlerin en yo un gerçekle ti i ülkelerin ba nda Rusya geliyordu. XIX. 
yüzy l n ilk yar s nda reaya göçü olarak ba layan hareket, özellikle K r m 
Sava ndan sonra büyük ivme kazand . Sosyal, siyasî ve ekonomik 
sebeplerle yakla k yar m milyon Osmanl  vatanda  bir k sm  kal c , 
ço unlu u ise geçici olmak üzere Rusya’ya göç etmek zorunda kald . 
Rusya’ya gerçekle tirilen bu göç hareketi, Osmanl  devletinin sosyal ve 
ekonomik yap s  üzerinde önemli etkiler b rakt . Bu ara t rmada, Rusya’ya 
gerçekle tirilen Osmanl  emek göçünün sebepleri, tarihî geli imi, etkileri ve 
göçmen i çilerin sosyal ve ekonomik durumlar  incelenmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Batum, Gürcistan, Rusya, çi, Göç, Osmanl . 

 

Abstract 

XIX. Century was a period that Ottoman Empire experienced great 
difficulties, from the land of the empire mainly to Latin America countries 
and America and to the other countries mass labour migration took place. 
Russia was the one of destinations for the mass labour migration. In XIX. 
Century beginning with rayah migration, especially after the Crimea War 
increased. With social, political and economic reasons almost half million 
Ottoman subjects, most of which temporary had to migrate to Russia. This 
migration movement towards the Russia affected the social and economic 
structure of Ottoman Empire. In this study; the reasons, historical 
development and effects of Ottoman labour migration and social-
economic situation of migrant laborers will be analysed. 
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Giri  
XIX. yüzy l, Osmanl  mparatorlu u aç s ndan yo un iç ve d  göçlerin 

ya and  bir dönemi ifade eder. XIX. yüzy l boyunca devam eden göçlerin en 
dikkat çekici özelli i, kaybedilen topraklardan çok say da göçmenin Osmanl  
topraklar na yönelmesinin yan  s ra, Amerika, Arjantin, Brezilya ve Rusya ba ta 
olmak üzere dünyan n farkl  ülkelerine büyük bir d  göç dalgas n n da 
gerçekle mesiydi. 

Bu incelemede, Osmanl  i çilerinin Rusya’ya göçünü her iki devletin 
politikalar yla ba lant l  olarak ele almaya çal aca z. imdiye kadar Osmanl  
demografisini do rudan ve derinden etkilemesine kar n Rusya’ya yap lan göç 
hareketi emek tarihiyle ba lant l  olarak pek incelenmemi tir. Var olan birkaç 
inceleme ise belli bir dönem esas al narak ya reaya göçü temelli incelenmi , ya da 
göç ara t rmalar na kaynakl k edebilecek bireysel anlat mlar ve sözlü tarih 
ara t rmalar yla s n rl  kalm t r1. Bu çal mada, konu hakk nda zengin bilgilerin 
yer ald  bireysel anlat mlar ve ar iv belgelerini de erlendirerek genel bir 
perspektiften konuyu ele alma a çal aca z2.  

 
Göçün Sebepleri 
XIX. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren etkisini giderek art rmaya ba layan 

ekonomik s k nt lar fakir halk aras nda ho nutsuzluk yaratm  ve birçok ki inin 
ba ka ülkelere göç etmek üzere harekete geçmesine yol açm t r. ngiliz 
konsolos Longworth, 1897 tarihli raporunda Trabzon vilayetindeki ekonomik 
durumun tatmin edici olmad n  belirtmekte ve halk  “yoksullu a dü mü  bir 
nüfus” olarak tan mlamaktayd 3. Bunun yan s ra Do u Karadeniz’de k rsal nüfus 
yo unlu una kar l k tar m arazilerinin yetersizli i de büyük bir sorun 

1  Bu göçleri emek tarihi ba lam nda yeniden incelemede yarar oldu u kanaatindeyiz. 
Reaya temelli iki örnek inceleme için bkz. Kemal Beydilli, “1828-1829 Osmanl -Rus 
Sava ’nda Do u Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Belgeler, XIII, 17/1988, 
Ankara 1988; Ufuk Gülsoy, 1828-1829 Osmanl  Rus Sava ’nda Rumeli’den Rusya’ya 
Göçürülen Reaya, Yay mlanmam  Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, stanbul 1989; Konu hakk nda haz rlanm  bir sözlü tarih ara t rmas  
için bkz. U ur Biryol, Gurbet Pastas , leti im, stanbul 2010, s.64-65. 
2  Osmanl  emek tarihi çal malar  hakk nda genel bir de erlendirme için bkz. Donald 
Quataert, “Labor History In the Ottoman Middle East, 1700-1922”, International Labor 
and Working-Class History, 60/Fall 2001, s.93-109; Osmanl  Devleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Emek Tarihi, (Der.Touraj Atabaki, Gavin D. Brockett), (Çev. Can 
Cemgil), stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul 2012, s.1-21; Osmanl ’dan 
Cumhuriyet Türkiye’sine çiler (1839-1950), (Der. D. Quataert, E. J. Zürcher), leti im, 
stanbul 1998; Kadir Y ld r m, Osmanl ’da çiler (1870-1922), leti im, stanbul 2013. 

3  Ahmet Halaço lu, “ ngiliz Konsolosu Longworth’a Göre Trabzon Vilayeti (1892-
1898)”, Belleten, LXIII, 250/Aral k 2003, s.881-909. 
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olu turuyordu4. Ço u belgede bölge halk n n “memleketlerinin sengistan olmas  ve 
ba ka sûretle vas ta-i ticâret mefkûd bulunmas  hasebiyle karyelerine civâr bulunan Batum 
cihetine münhas ran amelelikle te’min-i ma’i et etmek” üzere gittikleri s k s k dile 
getirilmekteydi5. Halk n içinde bulundu u a r ekonomik ko ullara ek olarak 
Tanzimat’la birlikte getirilen yeni vergiler ve çifte vergilendirme sorunlar  geçim 
artlar n  daha da a rla t rd . 1849’da Batum s n r ndaki köylerde ya ayan 600 

Müslüman n din de i tirerek Rus vatanda l na geçmek istemelerinin as l 
sebebi “vergilerin a rl ndan ve asker vermekden olub…ve havali-i merkûmenin pek de 
ziraât yata  yerler olmamas yla ahalisi muhtâc-  ihsân ve i‘âne-i seniyye bulunduklar ndan 
kendülerine tarh ve tahsis olunmu  olan tekâlif fi’l-hakika derece-i tahammüllerinden hâric” 
oldu undan kaynaklan yordu6. Tar ma dayal  emek biçiminin olu turdu u sosyal 
düzen de s k s k ikâyetlere konu oluyordu. Canik’te Hazinedarzadelerin 
çiftliklerinde ortakç  olarak çal an Ermenilerin toprak sahiplerine ödedikleri 
kiraya ek olarak temettü vergisiyle de sorumlu tutulmalar  Rusya’ya göçe yol 
açm t 7. XIX. yüzy l n ikinci yar s nda Rusya’ya gerçekle tirilen bir toplu göç 
hareketi göçün sebeplerini anlamam za yard mc  olacak önemli bilgiler 
sunmaktad r. Trabzon Valisi Esad Muhlis Pa a, Gümü hane sanca na ba l  
Ya l dere ve Santa köylerindeki Hristiyanlar n Rusya’ya göç haz rl klar na 
ba lamalar  üzerine hem aileleri göçten vaz geçirmek, hem de göç sebeplerini 
ö renmek amac yla vali yard mc s  Dimitraki Efendi’yi görevlendirmi , o da 
köylülerle görü tükten sonra haz rlad  layihay  Dâhiliye Nezaretine sunmu tur. 
Köylüler, göç karar  almalar nda arazinin verimsiz olmas , önceden göç 
edenlerin askerlik bedellerinin de geri kalan köylülere yüklenmesi ve daha önce 
Rusya’ya göç edenlerin propagandalar n n etkili oldu unu belirtmi lerdi8. 

4  Canik’te Hazinedarzadelerin çiftliklerinde ortakç  olarak çal an Ermeni köylülerin 
göç etmelerinin en önemli sebebi a r  nüfus yo unlu uydu. “…bunlar n mevki‘-i ikâyete 
koyduklar  mevadd n birincisi sâkin olduklar  mahallerin nüfûs-  mevcûdenin ihtiyacat na adem-i 
kifâyeti ciheti …”. BOA, AYD.d., 929, s.29. 12 S 1285/4 Haziran 1868; Cumhuriyet 
döneminde nüfus yo unlu u göç sebebi olmaya devam etmekteydi. Geni  bilgi için bkz. 
Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin ktisadi Tarihi (1923-1950), Türkiye  Bankas  
Kültür Yay., stanbul 2015, s.414. 
5  BOA, DH.MKT., 2160/7. 2 N 1316/14 Ocak 1899; BOA, DH.MKT., 1154/48. 7 S 
1325/22 Mart 1907; Bireysel baz  örnekler de belgelere yans m t r. Örne in, tar m 
arazilerinin azl ndan ve topraklar  olmad ndan Havza’da on alt  Rum hane Batum’a 
göç etmi tir. BOA, DH.TMIK.M., 42/30. 18 Ta 1313/30 Ekim 1897. 
6  BOA, A.MKT., 218/75. 22 N 1265/12 A ustos 1849; BOA, MVL., 686/51. 
7  BOA, AYD.d., 929, s.198. 10 C 1294/21 Haziran 1877; BOA, AYD.d., 929, s.58. 8 
N 1285/23 Aral k 1868; Ba ka bir belgede vergilerin ve Tersane-i Âmire’ye ödemekle 
sorumlu tutulduklar  kendir bedellerinin a r  yüksek olmas  sebebiyle göç etmek 
istedikleri belirtiliyordu. BOA, AYD.d., 929, s.29. 12 S 1285/4 Haziran 1868. 
8  BOA, .DH., 601/41878. 24 B 1286/30 Ekim 1869; BOA, AYD.d., 928, s.175. 7  
1286/11 Kas m 1869; Kars ve Erivan’a göç eden Osmanl  vatanda lar  “öte tarafa hicretleri 
ba‘z  te vîkât-  ecnebiyeden ne ’et eyledi i”ni belirtmi lerdir. BOA, Y.A.HUS., 283/28. 20 R 
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Askerlik yükümlülü ü ve özellikle gayrimüslimler üzerinde büyük bir 
ekonomik bask  olu turdu u anla lan bedel-i askerî ödemelerinden kurtulmak 
iste i de önemli bir faktördü9. Örne in, Kemerkubbe Mahallesi ahalisinden 
Çakmakç  Zehiro lu Hasan kur‘a-i er‘iye ç kmas  üzerine din de i tirerek 
Rusya’ya gitmi , burada Rus vatanda l na girerek geri dönmü tü. Belge benzer 
yola ba vuran önemli say da “emsâlinin” bulundu unu belirtiyordu10. II. Me rutiyet 
dönemi askerlik yükümlülü ü için önemli bir dönüm noktas  kabul edilebilir. 7 
A ustos 1909’da imparatorlu un tüm vatanda lar na askerlik yükümlülü ü getiren 
ferman n yay nlanmas  önemli dalgalanmalara sebep oldu. O zamana kadar bedel 
ödeyerek askerlikten muaf tutulan gayrimüslim vatanda lar n silahalt na al nmaya 
ba lanmas  göç kararlar nda etkili oldu. Sava  zamanlar nda yurtd  i çi göçleri 
daha da art yordu. 1911 y l nda Balkan sava lar n n ba lamas  s ras nda 
seferberlikten kaçan birçok Osmanl  vatanda  i çi olarak Batum’a gitmeyi tercih 
etti. Bunlar içinde önemli say da Müslüman da bulunuyordu. Sava n ard ndan 
geri dönen i çiler Batum’da özellikle maden sahalar nda i çi aç na yol açt 11.  

Ermeni isyanlar n n olu turdu u a r siyasî hava, gayrimüslimlerin Rusya’ya 
duydu u dinî sempati ve devlete olan güvensizlik duygusunun yan  s ra Rusya’n n 
politik olarak göçü desteklemesinin göçlerin artmas nda önemli etkisi oldu12. Rusya 
bilinçli bir politikayla Do u Karadeniz’deki Rumlar ile Do u Anadolu’da ya ayan 
Ermenilerin göçünü sürekli te vik etmi , göçmenlerin ta nma masraflar n  
kar lam , on y l vergiden muaf tutarak göç eden Müslümanlar n topraklar n  
Anadolu’dan gelen Ermeni ve Rum göçmenlere tahsis etmi tir. Ayr ca, kalabal k 
Ermeni diasporas n n bulundu u Tiflis ve Batum ehirlerinde önde gelen Ermeni 
örgütlerinin temsilciliklerinin bulunmas  göçmenleri cesaretlendiriyordu13.  

1311/30 Ekim 1893; Ba ka bir belge de benzer ifadeler yer almaktad r. “uygunsuz bir tak m 
makûlenin ter ibât ve te vîkât-  desâyisâmizâlerine her nas l ise tâbi‘ olarak…”. BOA, .MTZ.(04)., 
3/76. 28 Ca 1278/2 Aral k 1861; “..bunlar n öte tarafa hicreti ba‘z  te vîkât-  ecnebiyeden ne ’et eyledi i 
hükümet-i seniyyece tahakkuk etmi …”. BOA, Y.A.HUS., 283/28. 15 R 1311/25 Ekim 1893. 
9  “Bayezid Sanca  dâhilinde…Yezidi tâifesinden …bedel-i askerî vermemek üzere bunlardan 
mukaddemâ hizmet-i askeriyeden kurtulmak üzere Rusya ülkesine geçmi  olan bin hânenin…”. 
BOA, A.MKT.MHM., 354/37. 7 L 1282/23 ubat 1866. 
10  BOA, AYD.d., 930, s.112. Gurre C 1292/4 Temmuz 1875; Osmanl  vatanda  van 
Arslanof Kutaisi’ye göç ederek burada evlenmi tir. On y l sonra geri döndü ünde askerlik 
göreviyle mükellef tutulmas  çe itli sorunlara yol açm , bu sorunlar konsoloslukla yap lan 
görü meler sonucu çözülebilmi tir. BOA, HR.MKT., 365/106. 21 C 1277/4 ubat 1861. 
11  “Selections from the British National Archives on Adjara 1830-1921”, Adjara and the 
Russian Empire 1878-1917, II, Second Edition, (Ed. Aslan I. Abashidze), Aslan I. 
Abashidze Historical Documnts Centre Publications, s.640-641. 
12  Selim Hilmi Özkan, “Osmanl  Devleti’nden Gürcistan’a Ermeni Göçü ve Tiflis’de 
Ermeni Faaliyetler (1878-1915)”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Say s , 62/Eylül-Aral k 2014, 
s.1800-1809. 
13  Kamil A acan, “Ermenistan-Gürcistan li kileri”, Ermeni Ara t rmalar , 19/Sonbahar 
2005, s.2. 
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Rus topraklar nda geli en sanayinin ortaya ç karm  oldu u yeni i  sahalar  ve 
yüksek ücretler, ücretli i çileri cezbeden unsurlard . Bölgede XIX. yüzy l n ikinci 
yar s nda geli meye ba layan sanayi 1870’ten itibaren derinden petrol ç kar lmas n  
mümkün k lan yeni tekniklerin ve malzemelerin kullan lmaya ba lanmas yla daha da 
h zland 14. Bu geli me Kafkasya’da petrol sahalar nda, fabrikalarda ve ehirle me ile 
birlikte gittikçe ticarîle meye ba layan tar m sektöründe insan gücüne olan ihtiyac  
art rd ; h zla büyüyen ve nüfusu artan ehirler i çiler için kolay i  bulma f rsatlar  
sunuyordu. 1828 ve 1860 y llar  aras nda Rusya’ya 263,000 yabanc  yerle mi ti ki bu 
da y lda ortalama 8,000 ki i etmektedir. Devam eden art  miktar  takip eden k rk 
y lda ortalama 66,000 ki iye ç km , XX. yüzy l n ilk çeyre inde ise 1,251,000 ki iyle 
y lda ortalama 83,000’e ula m t r. 1901’de Bakü’deki petrol üretimi 1870’teki üretim 
düzeyinin 450 kat fazlas na ula m t . Bu oranlar Rusya’ya göçte sanayile me ve 
ticaretin önemli bir etken oldu unu göstermektedir15. Osmanl  devletinin içinde 
bulundu u ekonomik s k nt lar n aksine Rusya’ya giden i çilerin memleketlerine 
döndüklerinde gösteri li konaklar yapt rmalar , zamanla ehirlere göç ederek s n fsal 
de i im sürecine girmeleri ve üst s n fa has müreffeh ya am sürmelerinin do urmu  
oldu u g pta göçü te vik etmi tir16. 

Rusya’n n Karadeniz ve Kafkasya havzas nda gerçekle tirmeyi ba ard  
entegrasyon sonucu k y  ile iç bölgelerin irtibat n n artmas  ekonomik artlar n 
nimetlerinden yararlanmak isteyenleri bölgeye çekti. Özellikle XIX. yüzy lda 
gemilerin yana abilece i iskelelerin yap lmas , liman ehirleri aras nda ticarî 
hareketlili in artmas  ve yeni dö enen demiryollar  yoksul kalan Osmanl  
bölgelerinden pek çok insan n çal mas na imkân veren yeni i  sahalar  ve gelir 
kap lar  açm t . Bu artlar içinde, gittikçe geli en ve sanayile en Bakü, Tiflis, 
Batum, Poti ve Karadeniz’in kuzeyindeki liman ehirlerine Do u Anadolu ve 
Do u Karadeniz’den ula mak her aç dan daha kolay hale gelmi ti17.  

14  D. Ghambashidze, The Caucasian Petroleum Industry and its Importance for Eastern Europe and Asia, 
The Anglo-Georg an Society, London 1918, s.8-10; Hakimian, a.g.m., s.451; ran ile Hazar’  
Karadeniz’e ba layan yollar n in as , yine Poti’nin demiryolu ile Bakü ve Hazar’a ba lanmas n n 
Hindistan ile do rudan ba lant y  mümkün k lmas  sonucu Trabzon liman n n ticarî potansiyelini 
kaybetmesi halk n refah seviyesini do rudan etkiledi. Geni  bilgi için bkz. Charles Issawi, “The 
Tabriz-Trabzon Trade, 1830-1900: Rise and Decline a Route”, Middle East Studies, Vol.I, No.1 
(Jan.,1970), s.18-27; Y. Eyüp Özveren, “A Framework for the Study of the Black Sea World, 
1789-1915”, Review (Fernand Braduel Center), Vol.20, No.1 (Winter, 1997), s.77-113; A.Üner 
Turgay, “Trabzon”, Review (Fernand Braduel Center), Vol.16, No.4, (Fall 1993), s.435-465. 
15  V.V. Obolensky, Ossinsky, “Emigration From and Immigration Into Russia”, International 
Migrations II, (Ed. Walter F. Willcox), 1931, s.565, 579; Hasan Hakimian, “Wage Labor and 
Migrat on: Persian Workers in Southern Russia, 1880-1914”, International Journal of Middle East 
Studies, Vol.17, No.4 (Nov.1985), s.443-462; John P. McKay, “Batum Oil and Transcaucasian 
Pipelines, 1883-1891: A Study in Tsarist Economic Policy”, Slavic Review, Vol.43, No.4 (Winter 
1984), s.604-623; J. D. Henry, Baku An Eventful History, Archibold Constable Co., London 1905. 
16  Biryol, a.g.e., s.83. 
17  Christopher Clay, “Labour Migration and Economic Conditions in Nineteenth-
Century Anatolia”, Middle Eastern Studies, 34, 4/Oct.1998, s.24-25; Ruslar bölgede 
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Rusya’ya Göçün Tarihi Seyri: Reaya Göçünden çi Göçüne 
lk göçmenler Anadolu’da Ermeni ve Rumlardan, Rumeli’de ise Bulgar, S rp 

ve Karada l lardan olu uyordu. Anadolu ve Rumeli’de s n ra yak n yerle im 
yerlerinden birçok gayrimüslim aile Ruslar n da te vikiyle yak n temaslar neticesinde 
Rusya’ya göç etmeyi tercih etti. Bu ilk göçler daha çok reaya göçü eklinde cereyan 
etse de Rus taraf n n refah seviyesi ve ba ka baz  etkenler göçmenlerin harekete 
geçmesinde etkili olmu tu. 1830’a kadar reaya göçü özelli ini muhafaza eden göçler 
giderek Müslümanlar n da kat ld  ücretli i çi göçüne dönü meye ba lad 18.  

1860’a kadar Rusya’ya i çi göçü mevsimsel özellikler gösteriyordu. 
Gümü hane çevresindeki Rum köylüler her yaz geçici i lerde çal mak üzere 
s n r  geçiyordu. ngiliz konsolos G. A. Stewens 10 Kas m 1857 tarihli 
konsolosluk raporunda göçmenler konusuna de inir.  

“Civar köylerinden Santal  özellikle duvarc , ta ç , tu lac  ve in aatç  
yakla k 600 Rum ailenin Poti’ye göç etmek üzere olduklar n  ö rendim. Orada 
Rus konsolosu, yap m  dü ünülen yeni liman n ve kentin in as nda çal acak olan 
bu ki ilere verilmek üzere toprak ve ba ka ayr cal klar vaat etmi tir”19.  

önemli yollar açm lard . Geni  bilgi için bkz. Sad k Müfit Bilge, Osmanl  Ça ’nda 
Kafkasya 1454-1829, Kitabevi, stanbul 2012, s.1-7. 
18  BOA, HAT., 776/36417-A. 29 Z 1246/10 Haziran 1831; Rusya, slimiye taraflar ndaki 
halka göç için bask  uygulam t r. “...re‘âya-y  mersûmenin gitme e hahi leri kendiliklerinden mi 
yohsa bir tarafdan tahrike mi mebnidir anla larak…”. BOA, HAT., 1162/45999. 29 Z 
1246/10 Haziran 1831; Rusya ve Osmanl  Devleti aras nda imzalanan Edirne 
Antla mas n n 13. Maddesine dayal  olarak Kars, Pasinler, Tortum, Tercan, Bayburd, Ki i, 
H n s, Tekman, Malazgird, Ç ld r, Mu , Van, Beyaz d ve Erzurum’dan çok say da Ermeni 
Rusya’ya göç etmi tir. BOA, HAT., 1042/43121. 16 N 1246/28 ubat 1831; 1246/1831-
1832’de yap lan bir say ma göre H n s ve Tekman’dan 468, Tercan’dan 47, Bayburd’dan 
143 ve Tortum’dan 361 hane Rusya’ya geçerek tabiiyet de i tirmi tir. BOA, HAT., 1040. 
1246/1831-1832; BOA, HAT., 794/36840-I. 29 Z 1247/30 May s 1832; BOA, HAT., 
794/36840-J. 29 Z 1247/30 May s 1832; BOA, HAT., 794/3684-C. 15 N 1247/17 ubat 
1832; “..Rusya diyâr na nakl eden Ermeni tâifesinin Erzurum ve Karsda kâin üçyüz aded hâne…”. 
BOA, HAT., 1099/44503. 29 Z 1235/7 Ekim 1820; “Samakocuk Nezareti ve Silistre Eyaleti 
sâir bu havali kazâlar nda kadîmden olan re‘âyan n üç bölükde iki bölü ü mukaddemleri Rusyaluya 
gidub…. ”. BOA, HAT., 1047/43226. 13 R 1246/1 Ekim 1830; BOA, HAT., 739. 29 Z 
1245/21 Haziran 1830; Ahyolu ve Misevri kazalar ndan Rus topraklar na göç eden bir 
k s m halk geri döndü. Geni  bilgi için bkz. BOA, HAT., 776/36417. 25 Ra 1246/13 
Eylül 1830; BOA, .MTZ.(04)., 3/79. 29 B 1278/31 Ocak 1862; BOA, .MTZ.(04)., 3/76. 
28 Ca 1278/2 Aral k 1861; Geni  bilgi için bkz. Gülsoy, a.g.t.; Beydilli, a.g.m., s.366-434. 
19  FO 524/10’dan naklen Anthony Bryer, “The Crypto-Christian of The Pontos and 
Consul William Gifford Palgrave of Trebizond”, Peoples and Settlement in Anatolia and the 
Caucasus, 800-1900, Varioum Reprints, London 1998, s.42; Özgür Y lmaz, “Pontus 
Meselesinin Tarihsel Kökenleri: XIX. Yüzy lda Trabzon Rumlar  Üzerine”, Osmanl  
Ara t rmalar , 31/2008, s.169. 
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Palgrave’in tahminine göre 1867’de Batum ve Poti yoluyla Trabzon’dan 
Rusya’ya gidenlerin say s  24,000 ba ka yerler de buna eklendi inde 30,000 ki iyi 
buluyordu. Trabzon ngiliz konsolosunun 1872’de belirtti ine göre, hem 
H ristiyanlar, hem de Müslümanlar demiryolu hatlar  gibi altyap  in aatlar nda 
çal mak üzere Rusya taraf na gidiyorlard 20.  

Rus hükümetinin te vikleri göçü giderek art rd . ngiliz konsolosluk raporuna 
göre, Rusya, az say da Rus as ll ya kar l k Kafkasya bölgesinde Müslüman 
nüfusun ço unlu u kar s nda buna mecbur kal yordu. Rusya s n r bölgesinde 
nüfusu dengelemek için Osmanl ’dan gelen çok say da Ermeni’yi Erivan ve Kars 
çevresine yerle tirdi21. Ayn  zamanda, Rusya’n n güneye do ru geni lemesi üzerine 
Rum halk da Tiflis’in güneyi ile Kars-Ardahan ve Erivan bölgesine göç etmeye 
ba lad . Ruslar, Rumlar n Kafkasya’ya göçünü de sürekli ve planl  ekilde 
cesaretlendirdiler. 1878-1918 aras nda iyi organize edilmi  ve planl  Rum göçü, 70 
bin Rum göçmeni harekete geçirmi , bu göçmenler Ruslar taraf ndan Kars-
Ardahan, So anl k, Oltu ve Ka zman çevresine yerle tirilmi ti22. 

Rusya’ya göç edenler genellikle Balkanlar n s n r bölgelerinden Do u 
Anadolu ve Do u Karadeniz’in yak n ve uzak köy ve kazalar na kadar Osmanl  
mparatorlu u’nun her yan ndan gelen Ermeni, Rum, S rp, Bulgar ve 

Müslümanlard . Göç 1860’da büyük ivme kazanarak Gümü hane, Bucak ve 
Giresun, XX. yüzy l n ba nda ise Canik bölgesine kadar geni ledi. Bucak ve 
Giresun çevresinden ilk büyük göç 1861’de gerçekle tirilmi ti. Göçler artarak 
devam etti. Bölgede “madenlerin dahi tatili kendilerini emr ü idarede duçar-  zt rab” 
eylemesi üzerine bölgedeki Rum halk Rusya’ya kal c  göç etmek yoluna gitmi ti. 
1882’de bölgedeki 450 hane Rum Rusya’ya göç etmek üzere emlaklerini satarak 
resmî ba vuruda bulundu23. Topraks z köylülük ve marabal k ili kileri göçlere 
büyük ivme kazand rd 24. Maçka çevresinde yerle ik halktan bir çok kimse 

20  Bryer, a.g.m., s.42. 
21  Abashidze, II, s.230. 
22  1920-1921’de bölgeye yerle en Rum göçmenler tamamen Yunanistan’a göç 
etmi lerdir. Geni  bilgi için bkz. Michel Bruneau, “The Pontic Greeks, from Pontus to 
the Caucasus, Greece and the Diaspora”, Journal of Alpine Research, 101-2(2013), s.1-9. 
23  “Gümü hane’de bulunan Rumlardan iki bin ki inin maâ familya Rusya memâlikine hicret 
ettikleri gibi rehâbin çok kesân n dahi tahiyye-i hicret bulunduklar na ve bunlar n bu sûretle 
azîmetleri ma‘den ‘ameliyat nca evvelki derecede i  bulamayarak zarûrete dûçar olmalar ndan ne ’et 
edüb ma‘denler kemâfi’s-sâb k i lettirilecek olsa hicretin fâs la önü al naca na…men‘i esbâb ve vesâil-
i seri‘âs n n hakîmâne istikmâli lâz m ve lâbüd bulunmu  ve ma‘denler hakk nda ..tedâbir dahi sûret-
i münâsibe ve mü’essirede bi’l-icrâ….”. BOA, AYN.d., 933. 19 C 1299/7 May s 1882. 
24  “Alucra kazas  kaymakaml n n beyân olunan tahrirât  kazan n da l k ve arazisi s k 
bulundu u.. Rusyan n Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere firâren savu makda 
olduklar ndan….”. BOA, .MVL., 478/21649. 21 Ra 1278/27 Eylül 1861; BOA, 
.MVL., 478/21649. 9 C 1279/1 Aral k 1862.  
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“ahalisinin ekserisi Trabzonda ve Rusya taraflar nda ta ç l k ve rençberlik ve dersaâdetde 
kazganc l k ve yorganc l k sanatlar yla me gûl……” idi25. 

Göç, XX. yüzy l n ba nda Do u Anadolu’nun ücra yerle im yerlerine 
kadar geni ledi. Yüzy l n ba nda s n ra epeyce uzak Hakkari, Sivas, Erbaa, Bitlis, 
Diyarbak r, Elaz  ve Ahlat ile Rus s n r na yak n Keskin, Namervan, Vak f, 
Van, Trabzon, Ordu, Giresun, Tirebolu, Alucra, Hopa, Arhavi, Sürmene, Of ve 
Erzurum gibi yerlerden yo un i çi göçü gerçekle iyordu26. 1320/1903 tarihli 
tahriratta “Namervan kazas  ahalisinin k sm-  azam  amelelik için Rusya’ya” gittikleri 
belirtiliyordu27. Trabzon eyaleti halk n n “k sm-  azam  arazinin darl ndan dolay  
her sene Rusyaya giderek rençberlik ve amelelikle temin-i mâi et etmekde” idi28.  

XIX. yüzy l n son çeyre inde Sohum çevresinde yayg nla maya ba layan 
tütün tar m n n tar msal emek talebini art rmas  Karadeniz’in k y  kasabalar ndan 
çok say da i çiyi bölgeye çekti. Ruslar n resmî müsaadesi hatta te vikiyle Türk, 
Rum ve Ermeni göçmen i çiler aras nda tütün tar m na ba layanlar bile 
bulunuyordu. Emek talebi çocuk i çili ini de yayg nla t rd . Sohum çevresindeki 
tütün çiftliklerinde çal mak üzere sahil kasabalar  ve s n ra yak n yerlerden 
toplanan küçük çocuklar çal t r lmak üzere Sohum’daki tütün çiftliklerine 
götürülüyordu. Elizavatpol ve Bakü çevresindeki çiftliklerde i çi eme i ranl  
mevsimlik i çilerden sa lan rken, Novorossiysk’ten Batum’a kadar uzanan geni  
co rafyada özellikle de Batum, Anapa ve Sohum çevresinde i çi eme i Osmanl  
göçmenlerinden sa lan yordu29. Lazistan Sanca  kazalar  özellikle de Of ve 
Sürmene’den “bilâ pasaport sekiz on ya lar nda çocuklar  tahsillerden ay rtub ehven 
ücretle Sohuma getürerek bir sene” tütün çiftliklerinde çal t rmaktayd lar. Çocuklar 
tar m alanlar  d nda altyap  çal malar nda da çal t r l yordu. 1879’da yol 
yap m  için Rusya’ya gidecek i çilerin aras nda çocuklar da bulunuyordu30. 

25  akir evket, Trabzon Tarihi, cild-i evvel, ( ehir ve matbaa kayd  yoktur). 
26  “..rençberlik içün dâima Rusyaya gidüb gelen tak mdan olduklar …”. BOA, BEO., 
3688/276561. 21 Z 1327/3 Ocak 1910; “Bitlis ahalisinden olubda amelelik etmek üzere 
Rusyaya azîmet ve avdet eylemekde bulunan neferân ve rençber gürûhundan Erzurum ve Trabzon 
ahalisinden Rusyaya giden amele…”. BOA, BEO., 3688/276561. 11 Z 1327/13 A ustos 
1896; BOA, DH.MKT., 2115/106. 26 Ca 1316/12 Ekim 1898; BOA, DH.MKT., 
2707/47. 21 Za 1324/1 May s 1899; BOA, DH.MKT., 2860/71. 15 Haziran 1325/28 
Haziran 1909; BOA, D., 617/16. 3 S 1301/3 Aral k 1883; BOA, .MVL., 482/21870. 
7 Ra 1279/1 Eylül 1862; BOA, DH.MKT., 2843/65. 11 Haziran 1325/24 Haziran 1909; 
BOA, HR.TO., 90/76. 4 Eylül 1300/16 Eylül 1884; lber Ortayl , Türkiye Te kilat ve dare 
Tarihi, Cedit Ne riyat, Ankara 2008, s.360. 
27  BOA, DH.MKT., 651/25. 13 Z 1320/12 Mart 1903 
28  BOA, BEO., 3003/225174. 13 M 1324/9 Mart 1906. 
29  BOA, DH.MKT., 1154/48. 7 S 1325/22 Mart 1907; TKS, 2108, s.91, N 1317/Ocak 
1900; Marr, a.g.e., s.91; Hakimian, a.g.m., s.450. 
30  BOA, Y.A.HUS., 160/37, 21 S 1296/13 ubat 1879. 
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“Tütün zer‘ etmek içün kü âd ettikleri beher çiftliklerde derecesine nisbetle 
laâkal yetmi  seksen nefer amele çal d rmakda olduklar  gibi … yevmiyeleri ehven 
dokuz ya ndan on be  ya na kadar küçük çocuklar  bilâ pasaport peder ve 
mâderlerinden firar etdirmek veyahûd irâe etdikleri ticârete onlar  dahi aldatarak 
me’zûniyetlerini istihsâl ile Sohuma getirmekde ve sekiz on mah bunlar  
çal d rd ktan sonra ekserileri istihkâklar n  tesviye etmeksizin yanlar ndan tard ve 
teb‘id eylemekde olduklar ndan çocuklar kahve kö elerinde sürünmekde ve bu sûretle 
ahlaklar n  tahrib ile bir tak m gayr-  me rû‘ ahvalâta cür’et eylemekde”  

olduklar n n anla lmas , çocuk istismar n n yayg nla mas  ve çe itli sa l k ve 
bar nma sorunlar n n ortaya ç kmas  üzerine 15 ya ndan küçük çocuklar n 
Rusya’ya geçi i yasakland . Yasa n ard ndan Osmanl -Rus s n r nda uygulanan 
s k  kontrol baz  yasad  yollar  da ortaya ç karm t . S n r kaçakç l  yayg nla t . 
Çocuk i çiler geceleyin gizlice denizyoluyla Batum’a götürülmekteydi31. 

Çocuklar ve aileler nezdinde bölgeyi çekici k lan esas unsur i çilere ödenen 
yüksek ücretlerdi. Tütün i çilerine Osmanl  taraf na oranla daha yüksek ücretler 
ödeniyordu. Kad nlar yakla k 35 cent, daha çal kan ve i inde uzman olanlar 80 
cent, çocuklar ise 25 ile 40 cent aras nda de i en oranlarda günlük ücret al yorlard . 
Genellikle fabrikalarda çal an erkek i çilere ise 18 ile 35 ruble aras nda de i en 
miktarlarda ayl k ücret ödeniyordu32. Yeti kin erkeklere k yasla daha dü ük 
ücretlerle istihdam edilebilmeleri kad n ve çocuklar  tercih edilebilir k l yordu. 
Elimizde bir kar la t rma verisi olmasa da muhtemelen Rusya’da i çilerin bir y lda 
kazand klar  gelir stanbul’da elde edilen gelirden daha yüksekti. XIX. yüzy l n son 
on y l nda Rusya’da gelir oran  önceki 10-12 y la göre daha da artm t 33.  

31  BOA, DH.MKT., 956/26. 24 M 1323/31 Mart 1905; Osmanl  devleti bölgede tütün 
tar m n n geli mesinden rahats zd . BOA, D., 2693/2. 6 Za 1317/7 Mart 1900; BOA, 
DH.MKT., 956/26. 24 M 1326/27 ubat 1908; Abashidze, III, s.507; llegal geçi ler 
müslüman i çiler aras nda da yayg nd . Ali Alta  hat ralar nda nakletmektedir. “Babam, 
Behlül Tako , köyde babas  ölüp yetim kal nca, 1890’larda bir ç k n ekmek ve peynirle pasaportsuz 
bir halde Çoruh nehrini a p Batum’a gitmi . Oradan da Yalta’ya geçmi .”. Biryol, a.g.e., s.105. 
32  “Report on the Tea Industry of the Caucasus by Mr. Consul P. Stevens”. Batoum, 28 May s 
1903. Abashidze, II, a.g.e., s.507; Göçmen i çi ücretlerini imparatorlu un di er yörelerindeki i çi 
ücretleriyle kar la t rmak da mümkündür. 1906’da Selanik’te kalifiye olmayan i çiler 5-8 kuru  
yevmiye, kalifiye erkek i çiler 15, kad n ve çocuk i çiler ise 3-8 kuru  aras nda de i en oranlarda 
ücret al yordu. Donald Quataert, “Fabrika Bacalar ndan Tüten lk Dumanlar”, Selanik 1850-
1918, (Haz. Gilles Veinstein), (Çev. Cüneyt Akal n), leti im, stanbul 2014, s.202; Ergani bak r 
madeninde çal an bir maden i çisi 1899 tarihinde 6 kuru  yevmiye/günlük ücret almaktayd . 
M.Bülent Varl k, “Osmanl  Devleti’nde Madenlerde Çal ma Ko ullar ”, Tanzimat’tan Cumhuriyete 
Türkiye Ansiklopedisi, IV, leti im, stanbul 1985, s.917-921; 1902’de stanbul’da iplik fabrikas nda 
çal an i çi 2-10 kuru  aras nda ücret almaktayd . Donald Quataert, Osmanl  malat Sektörü, (Çev. 
Tansel Güney), leti im, stanbul 2013, s.87-88. 
33  Rusya’n n yeni yollar açmas  sonucu meydana gelen geli meler özetlenmi tir. 
“Rusyal lar n Poti yolunu tervîc ve imkân  derecesinde müsa‘adât ile umur-  nakliyeyi teshîl 
eylemelerinden dolay  tüccâr-  ecnebiye bi’t-tabi‘ o tarafa mütemayil olub bu ise Trabzon yolunun fevâidini 
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Ruslar n idaresine geçen Kars’ta 1893’te yap m na ba lanan demiryolu i çi 
talebini iki kat na ç kard . Bölgede in as na ba lanan demiryolu ve karayolu için 
gerekli i gücü gayrimüslimleri Rus topraklar na göçme hususunda 
cesaretlendiriyordu34. Bay nd rl k çal malar n n gerektirdi i emek ihtiyac  büyük 
oranda in aat i lerinde uzmanl yla tan nan Osmanl  Ermenilerinden 
sa lan yordu. 1897 Rus resmî kaynaklar na göre Kars, Anapa, Kuban ve Kutais 
gibi Kafkasya’daki muhtelif ehirlerde 86,323 Osmanl  vatanda  ya amaktayd . 
Bu say n n 32,273’ü Ermenilerden olu uyordu35.  

Ermenilerin siyasî kar kl klar ç karmalar  üzerine s n r n s k  ekilde 
denetlenmesi i çi göçünü önemli oranda etkiledi. Rusya’ya göçün ve s n r 
geçi lerinin s k ca denetlenmesi özellikle ran s n r na yak n Van ve Ele kirt 
çevresindeki Ermenilerin ran’a yönelmesine yol açt 36. Ermenilerin kontrollerin 
daha gev ek tutuldu u ran üzerinden Rusya topraklar na geçmeye ba lamas  
ran s n r nda da kontrollerin art r lmas na sebep oldu37. Sadrazaml k 

tezkeresinde duruma dikkat çekilerek “Rusyaya geçmeyeceklerine dâir teminât-  lâzime 
al nd kdan sonra pasaport verilmesi münâsib” görülüyordu38. 

XIX. yüzy l n sonuna do ru, Bakü’de petrol sanayiinde meydana gelen 
geli meler i çi eme ine talebi daha da art rd . Sanayinin geli mesiyle birlikte 
ehre yaz ve k  aylar nda Volga çevresi, Osmanl  topraklar  ve ran’ n özellikle 

s n r bölgeleri olmak üzere üç ayr  yerden i çi geliyordu. 1913’te resmî verilere 
göre Kafkasya’da petrol sanayiinde çal an i çi say s  60,000 ki i idi. Bunun 
46,000’i Bakü’de çal yordu. kinci en önemli petrol sahas  konumundaki 
Grozni’de 7,572, Maikop’ta ise 1,270 i çi çal yordu. Etnik kökenlerine göre, 
i çilerin % 54’ü ranl  ve Tatar, %23’ü Rus, % 19’u Ermeni ve %3.2’si 
Gürcülerden olu uyordu39.  

ihlâl edece inden buna kar l k bizce bi’l-mukâbele irâe-i teshîlât olunmas  îcâb-  hal ve maslahât 
bulundu undan mebhûs-  anh olan resm-i mürûru kald r ld  takdirde ….”. BOA, AYN.d., 929. 4 
M 1290/3 Mart 1873; Clay, a.g.m., s.17; “Report on the Tea Industry of the Caucasus by 
Mr. Consul P. Stevens”. Batoum, 28 May s 1903. Abashidze, II, a.g.e., s.507. 
34  BOA, HR.SYS., 2796/20; Clay, a.g.m., s.24-25. 
35  BOA, DH.MKT., 2115/106. 26 Ca 1316/12 Ekim 1898; Clay, a.g.m., s.1-32. 
36  BOA, DH.MKT., 1698/69; BOA, DH.MKT., 1713/107. 
37  “Hakkari sanca  dâhilinde mütemekkin Nastûri tâifesinden pek çok kimselerin teb‘â-i devlet 
aliyyeden olduklar ndan ve Rusyaya berây-  ticâret gidüb bu kere ran tarikiyle memleketlerine avdet 
edeceklerinden…”. BOA, DH.TMIK.M., 13/68-1, 20 Ra 1314/29 A ustos 1896. 
38  “Canik Sanca  ahalisinden olub bundan mukaddem Rusya memâlikine hicret etmi  olan 
hristiyanlar n bu kere izhâr-  nedâmet ve pe imani ile So ucak ve Sohum iskelelerinden avdet 
etmeleriyle haklar nda …memleketlerine müreffehen i‘zâm ve iskânlar  emrinde masrûf olan…“ 
BOA, AYD.d., 929, s.85. 6 S 1286/18 May s 1869; BOA, AYD.d., 929,s.71. 22 Ra 
1286/2 Temmuz 1869; BOA, HR.MKT., 365/106. 21 C 1277/4 Ocak 1861; BOA, 
DH.TMIK.M., 111/40. 7 Ra 1319/24 Haziran 1901. 
39  Geni  bilgi için bkz. D. Ghambashidze, a.g.e., s.21-22; 
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Sanayile mesini geç tamamlayan Batum ehrinde de benzer bir sürecin 
ya and n  rakamlardan takip etmek mümkündür. Batum’da i çi say s  1882’de 
465, 1890’da 6,795 ve 1897’de ise 11,249’a ç km t . XX. yüzy l n ba nda 30 bin 
civar nda nüfusa sahip ehirde yaln zca limanda çal an i çi say s  11 bin 
civar ndayd . Batum’da bulunan i çiler yerli Gürcüler yan nda Türk, Rus, 
Ukraynal , Estonyal , Ermeni, Polonyal , Rum, Abhaza, Yahudi, Osetyal , 
Alman, Bulgar ve S rp olmak üzere çok çe itli milletlerden olu uyordu40. ehir, 
Osmanl  topraklar ndan büyük oranda i çi çekmeye ba lam t . Batum’un sanayi 
merkezi olmas  yan nda petrol ihraç eden liman konumuna yükselmesi ehirde 
emek talebini art rm t . ehirde petrolün depolanmas  için çal an tenekeci ve 
sand kç  gibi petrole dayal  i çiler kolayl kla i  bulabiliyorlard . Tankerlerin 
seferlere ba lamas ndan sonra i çiye olan talepte azalma görülse de i çi ihtiyac  
bundan sonra da devam etmi tir41. Göçmenlerin istihdam alanlar  daha çok 
madencilik, petrol gibi a r çal ma ko ullar n n egemen oldu u alanlard . ehir, 
Rusya’ya gurbete ç kanlar n ilk dura  ve kav ak noktas yd . Buraya ula an 
göçmenler daha sonra Petrograd, Talin, Odessa, Sivastopol, Moskova, K r m, 
Mugilov, Berdiçev, Vilnius, Grodno, Minsk, Rostov, Yalta, Riga, Ryazan, Kefe, 
Kazan, Tiflis, Gence, Kiev, Var ova, Soçi ve Poti gibi ehirlere da l yorlard 42.  

Rumeli’de ise Tuna nehri kenar nda bulunan Vidin ve Adakale gibi Rus 
s n r na yak n yerle im yerlerinden a r emek gerektiren liman i lerinde çal mak 
üzere gidiyorlard . Yeni in a edilen Odesa ve K r m’da giri ilen büyük bay nd rl k 
faaliyetleri i çilerin i  bulmas n  kolayla t r yordu43. Hatta stanbul’daki bekâr i çiler 
de mevsimlik i lerde çal mak üzere Rusya taraf na geçiyordu. Rusya, Ahyolu 
Burgosu’nda ose yol yap m nda çal t rmak üzere stanbul’daki bekârlardan 500 i çi 
getirtmi ti. Yo un talep kar s nda hükümet i çi yaz m n  belli kurallara ba layan bir 
talimatname yay nlamak zorunda kald . Bu talimat do rultusunda Rus vatanda  
Kirkor taraf ndan Galata Per embe Pazar nda yakla k 100 i çi daha yaz lm t . 
Tutulan kay tlara göre i çilerin tamam na yak n  Do u Anadolu’dan özellikle de en 
fazla Mu  ve Hizan olmak üzere Erzurum, Van, Harput, Diyarbak r ve Kayseri 

40  Mustafa Sar , Türkiye-Kafkasya li kilerinde Batum (1917-1921), TTK, Ankara 2014, 
s.23-24. 
41  Re id Safvet, “Kafkas Etekleri, Türk Ticaret Yollar ”, Yeni Mecmua, 43/9 May s 1918, 
s.335-336. 
42  Kafkasya’daki sanayi ehirlerine Rusya’n n k rsal bölgeleri ve ran’dan da kalabal k 
göçler gerçekle iyordu. Bölgeye yaz ve k  aylar nda Volga, Trans-Kafkasya, ran ve 
Kafkasya’dan köylüler ak n ediyordu. Geni  bilgi için bkz. D. Ghambashidze, a.g.e., s.21-
22; BOA, .MSM., 26/717. Tarihsiz; BOA, DH.MKT., 1574/76. 3 Ka 1304/15 Aral k 
1888; BOA, DH. .UM., 84-2/34. 3 Ks 1321/16 Ocak 1906. 
43  BOA, HR.HM . O., 181/18. 15 Haziran 1326/28 Haziran 1910; “Adakale 
ahalisinden olub fukara-i hallerine binâen hammall k ve amelelik etmek üzere Rusyaya gitmekde 
olan…”. BOA, DH.SN.THR., 13/64. 23 Ta 1326/5 Kas m 1910. 
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ehirlerinden stanbul’a gurbete gelen gayrimüslimlerden olu uyordu. çilerin 
yaln zca 18’i Müslüman idi44.  

1902-1905 grevleri s ras nda ç kan kar kl klar sonucu Kafkasya’daki 
ekonomik durumun kötüle mesi Osmanl  i çilerinin i ten ç kar lmalar na sebep 
oldu. Limanlardaki kar kl klar i çiye talebi azaltm t 45. syan n önemli 
merkezlerinden biri olan Batum’daki Turesky Pazar olaylar s ras nda askerler ve 
göstericiler taraf ndan ya malanm , özellikle Osmanl  esnaf  bu durumdan 
önemli oranda zarar görmü tü. Bunun üzerine Osmanl  Hariciyesi 
vatanda lar n n can ve mal güvenli inin sa lanmas  için Rus hükümetine nota 
verdi46. Ard ndan Osmanl  vatanda lar n  tahliye etmek üzere Batum, Poti, 
Sohum ve Novorski iskelelerine Hudeyde vapuru gönderildi47.  

Rusya’ya yasad  ekilde giden Ermeni i çilerin bir k sm  II. Me rutiyet’in 
ilan n n olu turdu u olumlu havada geri döndü. Örne in, Palulu Ermeni i çiler 
geri dönerek tabiyet de i tirmek zorunda kald klar  Osmanl  vatanda l klar n n 
geri verilmesini istemi lerdir. ttihat ve Terakki Cemiyeti olumlu havan n da 
etkisiyle talepleri olumlu kar layarak gerekli kolayl  sa lam t . 1908 tarihli 
tezkerede Rusya vatanda l na geçen; ancak daha sonra geri dönmek 
isteyenlerin devletleraras  bir antla ma olmad ndan eskisi gibi Osmanl  
vatanda  say lmalar  do al bulunmu tur48. 1910 y l nda ya anan ekonomik kriz 
i çileri de etkiledi. Ekonomik krizde mevcut i çilerin % 27’si i lerini kaybetmi , 
ancak 1912’den itibaren yeniden eski duruma dönülmeye ba lam t 49.  

yi tutulmu  ve kesin istatistikler bulunmad ndan Rusya’ya göç eden Osmanl  
i çilerinin toplam say s n  kesin olarak saptamak olanaks zd r50. Reaya ile ücretli i çi 
göçü aras ndaki fark  belirlemede ya anan çe itli zorluklar göçmen nüfus oran n  

44  BOA, D., 63532/8, 21 S 1296/13 ubat 1879; BOA, Y.A.HUS., 160/37, 21 S 
1296/13 ubat 1879; BOA, .MTZ.(04)., 3/76. 28 Ca 1278/2 Aral k 1861; Clay, a.g.e., 
s.1-32; Bu göçler eskiden beri ta radan stanbul’a do ru cereyan eden göçün yap s n  
de i tirerek d  göçe çevirmeye ba lam t r. Geni  bilgi için bkz. Cengiz K rl , “A Profile 
of the Labor Force in Early Nineteenth-Century Istabul”, International Labor and 
Working-Class History, No.60 (Fall 2001), s.125-140. 
45  Abashidze, III, s.520-521. 
46  “Askerler taraf ndan teba‘â-i ahâneye âid dükkânlar n nehb ve garetine ba tekrar ibtidâr 
edilmi …”.BOA, Y.A.HUS., 505/75. 19 C 1324/10 A ustos 1906. 
47  “Rusyada iddet-i itâ ve ihtilâl hükümfermâ olmak ve vesâit-i nakliye mu‘attal bulunmak 
itibariyle…”. BOA, ZB., 19/41. 29 Ks 1321/11 ubat 1906. 
48  BOA, BEO., 3399/254864. 21  1326/17 Eylül 1908; BOA, DH.SYS., 67/1-6. 21 
Ca 1330/9 May s 1912. 
49  Ghambashidze, a.g.e., s.23. 
50  Örne in, Sivas’ta on be  y l önce ticaret için Rusya’ya giden Ermeni Zerik o lu 
Kapril ve Toros o lu Mosis Kars’ta de irmencilik yapt ktan sonra memleketlerine 
dönmek üzere Kars konsoloslu una pasaport için ba vuruda bulunmu tu. BOA, 
DH.TMIK.M., 77/75, 23 Eylül 1315/5 Ekim 1899. 



RUSYA'YA OSMANLI Ç  GÖÇÜ 
(OTAM, 41/Bahar 2017) 

37 

tahmin etmemizi olanakl  k lmamaktad r. Bu zorlu un en ba ta gelen sebebi 
özellikle gayrimüslimler aras nda reaya göçü ile ücretli i çi göçü ayr m n n 
imkâns zl ndan kaynaklanmaktad r. kincisi, özellikle Ermeni ve Rumlar aras nda 
yasal olandan bile fazla say da i çinin yasad  yollarla Rusya’ya gitmesidir. çilerin 
pek ço u yasad  yollardan s n r  a m  veya Osmanl  resmî belgelerini 
kullanmam t  ve bu sebeple de hiç kaydedilmemi ti. Üçüncüsü, göçlerin durumunu 
tespit edebilece imiz XIX. yüzy l n ba ndaki resmî Nüfus say mlar n n kaydedildi i 
Nüfus Defterlerinin ara t rmaya aç k olmamas d r. Ar ivlerde göç miktarlar n  
topluca ö renebilece imiz belgeler de bulunmamaktad r. Osmanl  idaresi de Ermeni 
göçlerinin artmas  üzerine ta ra idarecilerine göçlerin miktar n n tespitiyle ilgili 
yaz lar göndermi tir; ancak bu yaz larda da toplu say lara ula lamamaktad r51.  

Mevcut Osmanl  belgeleri kesin rakamlar vermese de önemli say da i çi 
göçünün gerçekle ti ine dair ipuçlar  vermektedir. Mevcut kaynaklara dayanarak 
söz konusu toplam n büyüklü üne ili kin yakla k tahminde bulunabiliriz. 
ngiltere konsolosu Palgrave’e göre 1867’de yaln zca Trabzon’dan bir y lda en 

az ndan 30,000 ki i ç k  yapm t r52. 1897 Rus nüfus say m na göre yaln zca Kars, 
Kuban ve Kutais’in olu turdu u Kafkasya bölgesinde 86,323 Osmanl  vatanda  
ya yordu. Bu nüfusun 32,273’ü kad nd . Bu kad nlar n ço unlu u da son 
zamanlarda meydana gelen olaylar yüzünden Kafkasya’daki aileleri yan na giden 
Ermenilerdi. Ancak, bu say mda mevsimsel farkl l klar göz önünde tutulmam t r. 
Say mlara göre 25,000 ranl  i çinin çal t  Bakü’de yaln zca birkaç yüz Osmanl  
i çisi çal yordu53. 1902 tarihli bir resmî Osmanl  belgesine göre “malûm oldu u 
üzere (Trabzon) bu vilâyet ahalisinden kesb-i ticaret içün beher sene k rk-elli bin nüfus” 
Rusya’ya gitmekteydi54. Gerçekte Osmanl  göçmenlerinin oran  % 9,5 ile di er 

51  Reaya göçlerinde az say da Müslüman halk da göçe kat lm t r. “..ehl-i slâmdan dahi 
ba‘z  kesân n K r ma azimetle tahsil-i himâyet dâiyesinde olduklar …”. BOA, .MSM., 
26/717.Tarihsiz; Justin McCarthy,”Age, family, and migration in nineteenth-century 
Black Sea provinces of the Ottoman Empire”, International Journal of Middle East Studies, 
Vol.10, No.3, 1979, s.309-325; Ahmet Akgündüz, “Migration to and from Turkey, 
1783-1960: types, numbers and ethno-religious dimensions”, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Vol.24, No.1, s.102. 
52  Clay, a.g.m., s.14-15. 
53  Clay, a.g.m., s.25-32; Uzakdo u’da çok say da Çinli i çi Rusya’ya göç etmi ti. Geni  
bilgi için bkz. Olga Alexeeva, “Chinese Migration in the Russian Far East”, China 
Perpectives, 2008/3, s.20-32. 
54  BOA, DH.MKT., 505/19. 8 Ca 1320/12 A ustos 1902; 1885’de yaln zca Ordu’dan 
k rk dört hane Rusya’ya gitmi ti. BOA, DH.MKT., 1391/26. 23 Ra 1304/19 Aral k 
1886; “Torul kazas na tâbi‘ mre karyesinden olub… li-ecli’t-ticâre Rusya devleti mahmiyesi 
memâlikinden Derskovili oblast  Petegorski ehrinde….”. TKS, 2098, s.16, 21 Ra 1332/17 
ubat 1914; “Santa karyesinin Terzili karyesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye teb’as n n Rum 

milletinden olub li-ecli’t-ticâre Rusya memâlikinin Sohum kasabas nda sâkin iken…”. TKS, 2108, 
s.32, 17 Za 1316/29 Mart 1899; “…li ecli’l-ticâre ..Tepegorski ehrinde ahz ve i‘tâ ile me gul 
iken bundan mah mukaddem vefât eden li ebeveyn arkada m Haldoyan o lu…halen mezkûr 
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milletlere göre daha gerilerde yer al yordu. En ba ta Almanlar geliyordu. 1828-
1915 y llar  aras nda yakla k 1,500,000 Alman Rusya’ya göç etmi ti. Almanlar 
göçmenlerin % 35’ini olu turuyordu. Avusturya’dan Galiçyal , Çek ve Polen 
900,000 göçmen Rusya’ya yerle ti. Bunlar ise göçmenlerin % 21,4’ünü 
olu turuyordu. Bu süreçte ran’dan 828,000, Osmanl  Devletinden 394,000, 
Çin’den ise 290,000 göçmen Rusya’ya göç etmi ti55.  

 

Rus Emek Piyasas nda Göçmenler 
Osmanl  göçmenlerinin ço unlu u amele, hamal ve liman i çili i gibi a r i  

kollar nda çal yorlard 56. Zamanla i çilikten esnafl a geçi  yaparak bakkal, f r n 
ve kahvehane i letmecili i gibi çiftçilik d  uzmanl k gerektiren i kollar nda 
faaliyet göstermeye ba lad lar. Batum, Sohum, Soçi, Kerson, Yalta, Sivastopol 
ve Kutaisi en fazla i yerinin bulundu u ehirlerdi. H rsova, Riga, Nibice, 
Rostov, Yekatirislav, Çarniyevski, Novebedor, Simparafol, Novimoskovski, 
Mitada, Odesa, avil, Lublin, Kirmanc k, Mulada, Liviç, Alu na, Bender, 
Petreyovski, Harkov, Mohilov, Mirgorod, Minsk, Kamipodoskoy, Yaltokiski 
Boloski, Grodna, Konanis Katriniskova, Torski, Viliniski, Kamenets Podolskiy, 
Toygandorf, Novordiya, Vilna ve Brest Litovsk gibi uzak ehirlerde i yeri sahibi 
Osmanl  vatanda lar  da bulunuyordu. Esnaf ve tüccar göçmenlerin ço unlu u 
Rizeliydi. Bunu Hem in, Atina, Mapavri, Trabzon, Arde en ve Yomral  
göçmenler takip ediyordu. Batum’daki göçmenler genellikle attariye, bakkal ve 
lokanta i letiyordu. Osmanl  tüccarlar n n faaliyetleri ehirde Turesky Pazar’ n 

Tepegorski ehrinde mukim etmekçi esnaf ndan o lu Simon Magdanofu kabulüne mevkûfe vekil…”. 
TKS, 2110, s.22, R 1332/1914; “..medine-i Trabzon maret mahallesi ahalisinden…Rusya 
memâlikinden Özürget nam mahallinde li ecli’t-ticâre sâkin iken ..vefat eden Ah shavî Arif a azade 
Mustafa Efendi ibn-i Arif bin Mustafa…”. TKS, 2103, s.90, 2 Ra 1308/16 Ekim 1890; 
“…Of kazâs n n Hob ara-i Suflâ karyesi ahalisinden olub li ecli’t-ticâre Rusya memâlikine gitmek 
üzere…”. TKS, 2103, s.53, 17 L 1307/5 Haziran 1890; TKS, 2103, s.46, 14 N 1307/3 
May s 1890; TKS, 2097, s.49, 19 N 1332/12 A ustos 1914; “…Yomra nahiyesine tâbi‘ 
Diroz karyesi ahalisinden olub Rusya memâlikinin Sohum kasbas nda li ecli’t-ticâre sâkin iken 
bundan evvel vefât eden Tataro lu Ali bin Halil bin Abdullah…”. TKS, 2096, s.103, 8 Ca 
1332/4 Nisan 1914.  
55  V.V. Obolensky, Ossinsky, a.g.m., s.566-569. 
56  BOA, DH. .UM., 89-8/1-18, 14 Ka 1331/27 Aral k 1915; “..Kelkit kazas na tâbi‘ 
Ahra karyesi ahalisinden olub bundan akdem memalik-i Rusyan n Rostof mahallinde amele iken 
imendifer ezerek vefât eden Kubato lu Mehmed bin Osman bin Mustafa..”. TKS, 2094, s.45, 20 

Ca 1328/30 May s 1910; “..Torul kazas na tâbi‘ Santa karyesinin Terzili mahallesinden ve teb‘a-
i devlet-i aliyyenin Rum cemaatinden olub Rusyan n ehrinde vefât eden ..Haralambo mezkûr Kutayis 
ehrinde mukîm ashâb-  akardan Bikarof nam tâcirin akar  in aât nda çal makda iken hafr edilüb 

dü ürülen ta lar alt nda kalarak ezilüb telef olan..”. TKS, 2095, s.74, 1 L 1329/24 Eylül 1911; 
Biryol, a.g.e., s.35-39. 
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geli mesine sebep olmu tu. Pazardaki ticaret büyük oranda Türk ve ranl  
göçmen tüccarlar n kontrolündeydi57.  

Göçmenler aras nda en ra bet gören meslekler f r nc l k ve bakkalc l kt . 
Bunlar  s ras yla bal kç l k, tar m, otel-kahvehane, de irmencilik ve lokantac l k 
izlemekteydi58. Hem inli Uzunosmanzâde Eyüp gibi f r n, k raathane, gazino ve 

57  BOA, Y.A.HUS., 505/75. 19 C 1324/10 A ustos 1906; Ahmed Refik, Kafkas 
Yollar nda, Matbaa-i Orhaniye, stanbul 1919, s.11; Özellikle Batum’da Karadeniz’deki 
birçok tüccar  çeken bir durum söz konusuydu. Osmanl  tüccar ve esnaf  da ehre 
ra bet göstererek temsilcilikler açm t r. Nemlizâde Mahdumlar  irketi de bunlardan 
biriydi. BOA, DH.MKT., 2276/54. 23 B 1317/27 Kas m 1899; BOA, DH.MKT., 
1172/19. 16 R 1325/29 May s 1907; TKS, 2106, s.48, 28 L 1309/25 May s 1892; TKS, 
2095, s.96, 21 M 1330/12 Ocak 1912; TKS, 2094, s.79, 3 R 1329/3 Nisan 1911; TKS, 
2109, s.75, 1 R 1318/28 Temmuz 1900; TKS, 2094, s.131, 28 N 1330/10 Eylül 1912; 
Yasemin Nemlio lu Koca, “19.Yy.’da Trabzon Liman : Seferler, Tüccarlar, Mallar”, 
OÜSBAD, Temmuz 2015, s.442-481; Biryol, a.g.e., s.68-69. 
58  BOA, HR.SYS., 2394/51, 18 Ts 1331/31Ekim 1915; BOA, HR.SYS., 2394/50, 18 
Ts 1331/31 Ekim 1915; BOA, HR.SYS., 2394/12, 27 Te 1331/9 Kas m 1915; BOA, 
HR.SYS., 2394/26, 3 Ts 1331/16 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/3, 1915 y l na ait 
belgeler; BOA, HR.SYS., 2394/8, 12 Te 1331/25 Ekim 1915; BOA, HR.SYS., 
2394/30, 8 Ts 1331/21 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/45, 13 Ts 1331/26 Kas m 
1915; BOA, HR.SYS., 2394/46, 16 Ts 1331/29 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/52, 
28 Ts 1331/11 Aral k 1915; BOA, HR.SYS., 2394/49, 18 Ts 1331/1 Aral k 1915; BOA, 
HR.SYS., 2394/47, 16 Ts 1331/29 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/48, 18 Ts 
1331/31 Ekim 1915; BOA, HR.SYS., 2394/29, 10 Ts 1331/23 Kas m 1915; BOA, 
HR.SYS., 2394/17, 29 Te 1331/11 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/15, 28 Te 
1331/10 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/34, 9 Ts 1331/22 Kas m 1915; BOA, 
HR.SYS., 2394/33, 21 Ts 1331/4 Aral k 1915; BOA, HR.SYS., 2394/31, 19 Ts 1331/2 
Aral k 1915; BOA, HR.SYS., 2394/16, 29 Te 1331/11 Ekim 1915; BOA, HR.SYS., 
2394/38, 16 Ts 1331/29 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/42, 15 Ts 1331/28 Kas m 
1915; BOA, HR.SYS., 2394/6, 2 Ts 1331/15 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/23, 2 
Ts 1331/15 Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/25, 3 Ts 1331/16 Kas m 1915; BOA, 
HR.SYS., 2394/5, 21 Te 1331/4 Aral k 1915; BOA, HR.SYS., 2394/43, 16 Ts 1331/29 
Kas m 1915; BOA, HR.SYS., 2394/11, 1915 y l na ait belgeler; BOA, HR.SYS., 
2394/18, 1915 y l na ait belgeler; BOA, HR.SYS., 2394/13, 1915 y l na ait belgeler; 
BOA, HR.SYS., 2394/14, 1915 y l na ait belgeler; BOA, HR.SYS., 2394/21, 1915 y l na 
ait belgeler; BOA, HR.SYS., 2394/4, 1915 y l na ait belgeler; BOA, HR.SYS., 2394/9, 
1915 y l na ait belgeler; BOA, HR.SYS., 2394/12, 1915 y l na ait belgeler; BOA, 
DH. .UM.EK., 99/65, 1915 y l na ait belgeler; BOA, DH. .UM., 899-9/1-71, 9 N 
1324/27 Ekim 1906; BOA, DH. .UM., 21-2/49, 1 Ks 1330/14 Ocak 1915; BOA, 
DH. .UM., 84-2/37, 15 Ke 1331/28 Aral k 1915; BOA, DH. .UM., 84-2/37, 15 Ke 
1331/28 Aral k 1915; BOA, DH. .UM., 84-2/39, 19 Ke 1331/1 Ocak 1916; BOA, 
DH. .UM., 84-21/39, 14 Ke 1331/27 Aral k 1915; BOA, DH. .UM., 21-2/174, 9 M 
1338/5 Ekim 1919; BOA, DH. .UM., 84-21/38, 19 Ke 1331/1 Ocak 1916; BOA, 
DH. .UM. EK., 104/95, 5 Ke 1331/18 Aral k 1915; “…Torul kazas  kurras ndan Santa 
karyesinin Terzili mahallesinden ve teb‘a-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden olub Rusya 
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pastane gibi farkl  i  kollar nda faaliyet gösteren göçmenlere de rastlan yordu. 
Bunun d nda Batum k rsal nda yar c l kla tütün ve meyve-sebze tar m  yapan 
çok say da göçmen bulunuyordu. Tar mla u ra an çiftçilerin ço unlu unu ise 
Rize Salarha’dan göç edenler olu turuyordu. Karadeniz sahilindeki Soçi, Sohum 
ve Ardilar iskelelerinde bulunan göçmenler bal kç l k ve a  imal ve ticaretiyle 
u ra yorlard . Göçmenler aras nda özellikle otel, f r n ve dükkân i letenlerin 
zenginli i dikkat çekicidir. Örne in, Bitlis Vilayetine ba l  Ahlat kazas ndan 
Sanibeyo lu Ali Batum’da sahibi bulundu u otel ile hat r  say l r bir sermayeyi 
i letiyordu. Mal varl na el konuldu u s rada toplam 261,899 kuru  gibi büyük 
bir servete sahip olan Ali Bey Batum’da kahvehane, ma aza ve locaya sahip 15-
20 yatak kapasiteli büyük bir otel i letiyordu59. Di er bir örnek yine Batum’da 
Turesky Pazar’da yapt  ticaret ile zenginle en Odaba zâde Temel’dir. 
Tüccar n pazarda yedi dükkân , Kaç r köyünde 1100, Kibe köyünde 900 dönüm 
arazisi, ehir merkezi ve köylerde ise konaklar  bulunuyordu60.  

Rusya’ya göç eden tüccar ve i çiler aras nda bölgeleraras  ticaret yapan i  
adamlar  da ortaya ç km t . Ticaretin geli mesini sa layacak ko ullar tam 
olu mam  olsa da, i çi göçleri ve do al ihtiyaçlar her türlü engelin a lmas n  
sa lam t r. R za Nur’un Batum’u ziyareti s ras nda tan kl  bölgede Osmanl  
esnaf n n durumuna örnek te kil eder.  

“Ahmet Bey’in bir ticarethanesi var. Gittik. yi ticaret yap yor. Gürcistan’da 
da dükkânlar kapanmam ; fakat arada hükümet bir ticarethaneyi bas p ne kadar 
alt n para bulursa müsadere ediyormu . Ahmet Beyin de bir iki defa üçer be er yüz 
alt n n  alm lar. Diyor ki “iyi ticaret ediyoruz. Fakat kazand m z  elimizden 
al yorlar”. Bu zat bizim Arhavi’li. Babas  vaktiyle Batum’a gitmi , ticaret yapm , 
büyük zengin olmu . Anapa’ya kadar sahillerde ubeleri, birçok binalar  varm . 
Misafir oldu umuz hane de babas ndan kalma imi . Güzel bir evdi”61.  

memâlikinin Kutayis ehrinde f r nc l k ile me gûl…”. TKS, 2110, s.6, 3 M 1332/2 Aral k 1913; 
“…medine-i Trabzon mahallât ndan Cami-i Kebir mahallesi ahalisinden Kazanc zâde Ali Efendi 
ibn-i Hac  Mustafa bin Ömer.. Batum kasabas nda kâin bi’l-cümle terekesini..”. TKS, 2098, s.23, 
16 Ca 1332/12 Nisan 1914; “..Rum milletinden olub Rusya memâlikinin Siverski kasabas nda 
li-ecli’t-ticâre sâkin…”. TKS, 2096, s.106, 3 B 1330/19 Haziran 1912 
59  BOA, DH. .UM.EK., 99/65, 2O Ka 1331/2 Ocak 1916; “Fi’l-asl Erzurum vilâyeti 
dâhilinde Keskim kazas n n Mokorkot karyesinden olub Rusya memâlikinin Alu da kasabas nda 
ba c  iken bundan bir buçuk mah mukaddem vefât eden Çaparo lu Mehmed bin Ali bin 
Abdurrahman…”. TKS, 2096, s.34, 27  1332/ 21 Temmuz 1914. 
60  BOA, HR.SYS., 2394/12, 27 Ta 1331/9 Kas m 1915. 
61  R za Nur, Hayat ve Hat rat m, Alt nda  yay., stanbul 1967, s.813; “…fi’l-asl Ah shavî 
olub Rusya devleti memâlikinden Kutayisi vilâyetinin Özürget kazas nda sâkin …Cihize Mustafa 
Efendi ibn-i Cihize Arif a a ibn-i Mustafan n…Özürget ve Poti kazalar  ve civâr nda kâin mâlik 
ve mutasarr f oldu um bi’l-cümle arazileri..”. TKS, 2108, s.106, 15 Z 1317/15 Nisan 1900; 
TKS, 2108, s.110, 14 Z 1318/4 Nisan 1901; “..Rusya memâlikinin Kars vilâyetinde sâkin… 
babam müteveffâ-y  merkûmun hîn-i vefât nda…bi’l-cümle emlâk ve arazi..”. TKS, 2109, s.67, 27 
Ra 1319/24 Temmuz 1900; “…Medine-i Trabzona merbût umra karyesi 
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Di er bir örnek gayrimüslim bir Osmanl  vatanda na aittir. Nikola 
Samuro lu ad ndaki Rum tüccar 17 y l önce geldi i Taygan’da tütün ticaretiyle 
zenginle mi , daha sonra bir tütün fabrikas  açarak i ini büyütmü , k sa süre 
sonra ise tütün tar m na ba lam t 62. Yine, Nikolay Marr, Hopa’da bölgeleraras  
ticaretle zenginle en bir tüccardan sitayi le bahseder. Hopa’n n en zengin 
tüccar  olan Ali Pa a Kara Hasano lu’nun as l i  yeri Oçamçira (Abhazya)’da 
bulunuyordu. Hopa ve Batum’da ise ubeler açm t . Avrupa zevkine göre 
dö enmi  büyük bir kona a sahip tüccar, ehir ahalisinin ya ant s na göre epeyce 
varl kl  bir ya am sürüyordu63.  

 
Göç ve Siyaset: ki mparatorlu un Göçmen çilere Yakla m  
Her iki imparatorlu un göçmen i çilere yönelik politikas n  sosyal, siyasî ve 

ekonomik etkenlere ba l  olarak iki ayr  döneme ay rmak mümkündür. Osmanl  
hükümetinin temel göçmen politikas , rk ya da din fark  gözetmeksizin göç etmek 
isteyenleri engellemek, geri dönmek isteyen reayaya ise gerekli deste i sa lamak 
üzerine kurulmu tu64. Rusya’da çal an i çiler aras nda sosyalizm ve milliyetçilik 
fikirlerinin yay lmas  ve yasal ya da yasad  biçimde Rusya’ya göç edenlerin tabiiyeti 
hususunda sorunlar ya anmas  üzerine klasik dönemin etkilerini gördü ümüz bu 
temel politikada de i ikli e gidildi65. Rus vatanda l na geçenlerin yeniden geri 

ahalisinden..müteveffâ Dimitri Murado lu ..bir bâb hâne ile arazideki n sf hisselerini..” TKS, 2098, 
s.46, 12 L 1332/3 Eylül 1914. 
62  BOA, HR.TO., 344/117. 3 Temmuz 1306/15 Temmuz 1890. 
63  Nikolay Marr, Lazistan’a Yolculuk, (Çev. Yulva Muhurci i), Aras, stanbul 2016, s.92-
93. 
64  “..mahallerinde kalm  olan re‘âya haklar nda derkâr olan lütf ve ihsân–  ‘âliye i iderek 
gitdiklerine nâdim ve pe imân olub mahallerine ‘avdet etmek sûretinde…Samakocuk Nezâreti ve 
Silistre Eyâleti sâir bu havali kazalar nda kadîmden olan re‘âyan n üç bölükde iki bölü ü 
mukaddemleri Rusyaluya gidub ..cânib-i devlet-i aliyyeye s nd rub tevkîfi ve hem gitmi  olan 
re‘âyalar n n ‘avdetleriyle kazâlar n en ve ma‘mûr olmas …. ”. BOA, HAT., 1047/43226. 13 R 
1246/1 Ekim 1830; “…ahali ve râ‘iyet hakk nda himâyet ve siyânet ile muhtac olduklar  i‘ânetde 
zerre kadar tecviz-i kusur olunmayub….”. BOA, HAT., 1083/44120. 21 Za 1239/18 
Temmuz 1824; BOA, .MTZ.(04),3/76. 28 Ca 1278/2 Aral k 1861; Belgede geri 
dönenler için uygun dil kullan l yordu. “Bunlar n dûçar oldu u sefâlet ve peri an  kendi mahsûl 
ve hareket-i desisatlar  olmas yla olbabda hükümetin i‘âneye borcu ve mecbûriyeti yo ise de rû -  i ‘âra 
nazaran i bu familyalar n ziyade müzâyakaya dü mü …oldu undan masârif-i vâk ‘âlar n n tesviyesi 
ile vatan-  asliyelerine ircâ‘ na…” BOA, AYD.d., 929, s.21. 26 L 1285/9 ubat 1869. 
65  BOA, DH.TMIK.N., 77/75, 21 Eylül 1315/3 Ekim 1899; BOA, DH.SYS., 67/1-6. 
21 Ca 1330/9 May s 1912; BOA, HR.MKT., 218/100; Amasya’da böyle bir örnek 
ya anm t r. Tokat Sanca  Sorhun köyünün Rum ahalisi Rusya’ya göç etmi , ancak bir 
y l sonra köylerine geri dönmek istemi lerdi. “Tokat sanca nda Art kabâd nahiyesinde kâin 
reb ve Tahsoba karyelerinden mukaddemâ Rusyaya hicret eden Rumlar n arazi ve emlâk-  

metrûkesinin iskân ve zira‘âte ihtiyac  bulunan muhâcirine terk ve tahsis ve mezkûr karyelerde 
kalm  olan Rumlardan âhiren tahsil olunan” arazi üzerine yerle tirilmi lerdi. BOA, D., 
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dönmeleri yasakland  ve yerel memurlar göçmenleri kabul etmemeleri hususunda 
uyar ld . “…avdet etmi  olanlar n Rusyaya i‘adeleri halinde kabûl edilece ine dâir evvelce Rusya 
hükümeti te’minat i‘tâ” etmi  oldu undan göçmenler geri iade ediliyordu66. S n rda 
devlet adamlar n  endi elendirecek örneklerin artmas  üzerine kontroller art r ld . 
Örne in, 12 Ekim 1903’te Batum’da gazya  fabrikas nda çal an 44 i çi s n r  
geçerken silahlar yla birlikte yakalanm t 67. Yasad  olarak yurtd na ç k larda 
vatanda l a geri dönü  için iki ayl k bir süre tahsis edilmi ti. Rusya’ya göç ettikten 
sonra geri dönmek isteyen göçmenler Rusya’n n verdi i teminat do rultusunda geri 
iade ediliyor; ancak Rusya’n n kabul etmemesi durumunda kefaletle veya pasavan 
verilerek geçici olarak memleketlerine gönderiliyordu68.  

çi göçlerini istismar ederek k rsal alanlardan gerçekle en toplu göçleri 
engellemek üzere de bir tak m önlemler al nd . Rusya’ya gidecekler kefile 
ba lanarak devlete borcu bulunup bulunmad  kontrol ediliyor, emlakini 
yerle ik bulundu u kazada sat p satmad  yerel kurumlar taraf ndan 
soru turuluyordu69.  

“..kat‘-  alaka ile me’zûnen memâlik-i ecnebiyeye nakl ve hicret edecek 
olanlar n tekâlif-i me rûhadan dolay  zimmet ve ili ikleri oldu u halde kat‘ ve istifa 
edilmedikçe vekil vas tas yla idare olunacak emlâk ve emlâki oldu u halde vekile 
i leyecek vergilerini te’diye edece i ta‘âhhüd etdirilmedikçe pasaport i‘tâ olunmamas  
ve bir kasaba ve karye halk ndan müte‘addid hâne halk n n ihtiyaren hicret etmeleri 
bütün bütün ba ka bir ey olub böyle istida‘ vukû‘ bulur ise bâb-  alinin mu‘amelât 
ve me’zûniyeti olmaks z n pasaport verilmemesi” 

 istenmi ti. Yine  

1785/5. 22 Mart 1299/3 Nisan 1883; BOA, DH.MKT., 1341/71. 17 Z 1300/19 Ekim 
1883; BOA, A.MKT.MHM., 641/9. 8 N 1315/30 Ocak 1898; BOA, DH.SYS., 67/1-6. 
21 Ca 1330/9 May s 1912. 
66  BOA, DH.TMIK.M., 133/37. 24 Ta 1318/6 Kas m 1902; BOA, A.MKT.MHM., 
532/29; “Memâlik-i ahânedeki alakalar n  kat‘ eyleyerek bir daha memâlik-i ahâneye avdet 
etmemek art yla giden Ermenilerin azimetlerine müsaâde edilmesi ve bu sûretle kat‘-  alaka etmeyen 
Ermenilerin gitmelerine müsaâde olunmas .”. Diyarbak r ve Ma‘müretü’l-aziz vilayetlerinden 
Amerika’ya yap lan göçlerde de benzer politikan n uygulanmas ndan tabiiyet konusunda 
hassas davran ld  anla lmaktad r. BOA, DH.TMIK.M., 77/29. 10 C 1317/16 Ekim 
1899. 
67  BOA, A.YA.HUS., 458/20. 19 A ustos 1319/1 Eylül 1903; BOA, A.YA.HUS., 
460-103. 13 Ta 1319/26 Ekim 1903. 
68  BOA, BEO., 3399/254864. 21  1326/17 Eylül 1908; Hale vg n, Meryem 
Günayd n, “Amerika’dan Osmanl  Devleti’ne Ermeniler’in Geri Dönü leri (1908-1914): 
Tabiiyet, Emlak ve Arazi Meselesi”, Gazi Akademik Bak , 8, 16/Yaz 1915, s.1-40; 
Osmanl ’dan Amerika ve M s r’a da büyük bir emek göçü ya anm t . Geni  bilgi için 
bkz. Cevdet K rp k, Osmanl  Devleti’nde çiler ve çi Hareketleri (1876-1914), Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay mlanmam  Doktora Tezi, Isparta 
2004, s.77. 
69  BOA, DH.TMIK.M., 42/30. 18 Ta 1313/30 Ekim 1897. 
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“Rusya memâlikinde bulunan akrabas n  görmek ve i‘yâl ve evlâdlar yla sâir 
müteâll kât n n keyifsiz bulunmalar ndan dolay  ziyaret eylemek ve bunlar n 
birisinin vefât  vukû‘unda metrûkat n  almak ve buna mümâsil sûretle gitmek isteyen 
kad nlara ve beher sene Rusya memâlikine li ecli’t-ticâre gidüb gelen familyalara ve 
bir de çend sene evvel berâ-y  ticâret Rusyaya gidübde tebdil-i âb u hava sebebiyle 
veyahûd sûver-i sâire ile Trabzona gelerek avdet etmek isteyen ailelere”  

pasaport verilmesi istenmi ti70. Yaln zca özendirici olmayan mevsimlik i çi 
göçlerine izin veriliyordu71. Toplu ba vurularda merkezî idarenin onay  zorunlu 
tutuluyordu72. Zorunlu hallerde vergi ve askerlik borcu bulunmad nda göçe 
izin veriliyordu73. Göçlerin gittikçe toplu göçlere dönü mesi üzerine durum 
üzerinde daha ciddiyetle duruldu. Göçler kar s nda gerekli önlemleri almak 
üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon ba kanl na 12 Ekim 1896 tarihinde 
ntihâb-  Memûrîn Komisyonu Reisi Hüseyin Hamdi Bey getirildi. Göç, 18 Ekim 

1896 tarihinde Meclis-i Vükela’da da görü ülerek belli kararlar al nd . Buna göre, 
yurtd na göç eden Ermenilerin bir daha geri dönmeyeceklerine dair kefil ve 
patrikhaneden alacaklar  belge ile göçlerine izin verilmesi; ancak ticaret ve i çi 
göçünün bu k s tlamalar n d nda tutulmas  ve göçmen i çilerin foto raf ve 
e kâllerinin gümrüklerde kay t alt na al nmas  kararla t r lm t 74. 

çilerin s n r geçi lerini kolayla t rmak ve h zland rmak için ise yeni 
düzenlemelere gidildi. Yo un mevsimlik i çi göçü yeni düzenlemeleri zorunlu 
k l yordu. çilere kar  gösterilen bu esnek durumun as l sebebi hükümetin 
Rusya’ya giden i çilerin evlerine gönderdikleri paran n de erinin fark na varm  
olmas yd 75. Devlet, ticaret yapmak üzere ve i çi olarak Rusya’ya giden 

70  BOA, D., 2538/13. 7 S 1306/13 Ekim 1888. 
71  Clay, a.g.m., s.25. 
72  “Bir kasaba ve karye halk ndan olub diyâr-  ecnebiyeye hicret edecek müte‘addid hâne halk na 
bâb-  alinin ma‘lûmât ve me’zûniyeti olmaks z n pasaport verilmemesi…”. BOA, D., 2538/13. 
11 S 1306/17 Ekim 1888; “Ermenilerden aileleriyle Rusyaya nakl-i hâne edeceklere pasaport 
verilmemekde ise de Ermeni Katoliklerden ticaret ve amelelik sûretiyle münferiden Rusyaya gitmek 
arzusunda bulunanlar hakk nda tereddüd…”. BOA, DH.MKT., 227/16. 7 Nisan 1310/19 
Nisan 1894. 
73  BOA, .MVL., 482/21870, 20 Ca 1279/12 Kas m 1862; BOA, .MVL., 482/21870, 
7 Ra 1279/1 Eylül 1862; BOA, DH.MKT., 1391/26. 23 Ra 1304/19 Aral k 1886; 
Rusya’ya göç edenlerin bir k sm  daha sonra geriye dönmü , devlet geri dönenlere her 
türlü kolayl  göstermi tir. “Vecihi Pa a hazretleri taraf ndan re‘âyan n emlâki hususunda ber 
mûcib-i irâde-i seniyye kemâl derece rahm u efkât mu‘amelesi izhâriyle cümlesi mülklerine nâil 
olduklar n  … Ahyolu re‘âyas  ve Bulgar tâifesi dahi memleketlerine avdet etmek üzere…”. BOA, 
HAT., 776/36417-A. 29 Z 1246/10 Haziran 1831; BOA, D., 2693/17. 7 Z 1316/17 
Nisan 1899. 
74  BOA, MV., 89/61. 
75  Kemal Karpat, “Amerika’ya Göç Eden Osmanl lar 1860-1914”, Osmanl ’dan 
Günümüze Etnik Yap lanma ve Göçler, Tima , (Çev. Bahar T rnakç ), stanbul 2010, s.359-
407. 
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göçmenlerin pasaport ücretinden kaçarak yasad  yollarla yurt d na ç kmalar n  
engellemek üzere bir dizi önlem alma yoluna gitti. Bu amaçla fakirlere yar  
maliyetine alt  ayl k amele pasaportu verilmeye ba land 76. Yine i lemleri 
h zland rmak üzere 15 günlük geçi lere izin veren pasavan uygulamas  
getirildi77.“…li ecli’t-ticâre Rusya ve ran cihetlerine azîmet eden fukarâ-y  ahaliye 
meccânen veyahûd haftal k ve ayl k pasaport” uygulamas  geçi lerde fakir halk için 
önemli kolayl klar sa l yordu78. Uygulama zamanla yayg nla t r ld . “Batum 
cihetinde münhas r amelelikle temin-i mâi et etmekde bulunan Keskim kazas n n vakf 
nahiyesi ahalisine verilmekde oldu u gibi mezkûr Alucra kazas  ahalisine dahi kazaca alt  
mah müddetle onar kuru luk pasaport” verilmesine karar verildi79. Uygulama daha 
sonra “taharri-i esbâb-  mâi et maksad yla” Rusya’ya gitmek zorunda kalan fakir 
kimselere verilmek üzere bütün Erzurum vilayetine yayg nla t r ld 80. Zaman 
zaman Rus hükümeti güvenlik gerekçesiyle s n rdan uzak vilayetlerden gelen 
i çilerin yerel nüfus memurlar  taraf ndan verilen yol tezkireleriyle ülkeye giri ine 
s n rlama getirdi. Ruslar Batum ehri için s n ra yak n Atina, Hopa, Vak f, 
Mapavri, Arhavi ve Hem in nahiyelerinden verilen yol tezkerelerini kabul etmi , 
ancak uzak vilayetlerden gelenlerin tezkerelerini kabul etmemi tir81.  

Rusya’n n benzer politikalar n  iki döneme ay rmak mümkündür. Rusya 
ba lang çta Kafkasya’daki etnik yap y  de i tirerek hem s n rda Hristiyan halktan 
bir set olu turmak, hem de reayay  art rarak ekonomik canlanmay  sa lamak 
üzere 1826-1827 Osmanl -Rus Sava  sonunda ran ve Osmanl  topraklar nda 
ya ayan Ermeni ve Rum halk  kendi topraklar na göç ettirmek için özendirici bir 
politika uygulam t r. Bu amaçla bölgeye gönderdi i ajanlar vas tas yla yapt rd  
propaganda faaliyetleri sonucu kitlesel göçe muvaffak olmu ; bu faaliyetler 
sonucu Kafkasya’ya önemli oranda göç gerçekle mi tir. Osmanl  belgelerine 
yans yan bir örnekte Sinop Sanca ’nda h ristiyan göçmenlerin “sevda-y  
muhâcerete dü meleri ba‘z  papazlar n tahrikât ndan ne ’et eyledi i”nin anla lmas  

76  BOA, DH.MKT., 413/3. 23 S 1313/14 A ustos 1895; BOA, DH.TMIK.M., 42/30. 
18 Ta 1313/30 Ekim 1897; BOA, DH.MKT., 1154/48. 7 S 1325/22Mart 1907; BOA, 
DH.MKT., 2843/65. 11 Haziran 1325/24 Haziran 1909/; BOA, BEO., 3688/276561. 
21 Z 1327/3 Ocak 1910. 
77  BOA, DH.SN.THR., 56/68. 17  1330/1 A ustos 1895; BOA, DH.SN.THR., 
56/68. 2 Ra 1331/9 ubat 1913. 
78  BOA, DH.MKT., 394/23. 15 M 1312/18 Temmuz 1894. 
79  BOA, MV., 116/4. 6 Ra 1325/19 Nisan 1907; Rusya’ya kad nlar n gitmeleri 
durumunda yanlar nda 15 ya ndan büyük erkeklerin bulunmas  zorunlu tutuluyordu. 
BOA, DH.SN.THR., 11/118. 18 A ustos 1326/31 A ustos 1910. 
80  BOA, D., 1529/16. 21 Za 1326/14 Ocak 1909; Uygulama Rumeli’den Rusya’ya 
geçi lerde de uygulanm t r. BOA, D., 2796/39. 17 aban 1327/3 Eylül 1909; BOA, 
DH.MKT., 1574/76. 3 Ka 1304/15 Aral k 1888; “..bunlar n k sm-  a‘zam  pasaport harc n  
i‘tâya gayr-  muktedir bulunmakda…”. BOA, DH.MKT., 2160/7. 3 N 1316/15 Ocak 1899. 
81  BOA, D., 617/16. 2 Ta 1299/14 Ekim 1883; BOA, BEO., 225/191675. 7 Nisan 
1321/20 Nisan 1905. 
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üzerine göç etmek isteyenlere engel olunmamas , ancak bundan sonra din 
adamlar n n propaganda yapmalar na izin verilmemesi istenmi ti82.  

Rusya, XX. yüzy l n ba nda göçmenlerin say s n n giderek artmas  ve 
özellikle Ermeni göçmenlerin devrimci derneklere üye olarak Rusya’da da 
kar kl klar ç karmaya ba lamalar  üzerine tutumunu de i tirdi. Ermeni göçmen 
i çiler ile Gürcü ve Rus i çiler aras nda s k s k anla mazl klar, hatta çat malar 
ç kmaya ba lam t . Bazen çat ma tehlikeli ekilde alevleniyordu. 1903’te 
meydana gelen bir kar kl kta  

“gerek Rus gerek Gürcüler bunlar n Rusyada ikâmetlerine edîden i‘tiraz 
etmekde hatta i‘tirazlar n  mücadele derecesine kadar vard rmakdad rlar hatta 
bundan iki gün mukaddem Rus ve Gürcü amelesi bir ngiliz vapuruna gaz 
sand klar  tahmîl etmekde olan Ermeni ameleyi terk-i i âle mecbûr etmi tir”.  

Kar kl klar n artmas  üzerine önlemler alan Rusya yasad  yollarla s n r  
geçen Ermenilerin Rus vatanda l na geçmelerini zorla t ran politikalar 
uygulamaya ba lad .  

“Usulü dâiresinde pasaport istihsal etmeleri z mn nda merkûmuna dört ay 
mühlet verilmi  ve müddet-i mezkûre zarf nda pasaport tedarik edemeyenlerin 
Rusyadan tard edilece i gibi pasaporta destres olabileceklerin dahi Rusya 
memâlikinde ancak muvakkaten ve ecnebi s fat yla ikâmet”  

edebileceklerdi. Hükümetin bu s n rland r c  muamelesi Ermenileri 
Amerika ve Marsilya’ya yönlendirdi83. 1905’te Kafkasya’da Ermenilerin ba  
çektikleri ayaklanmalar bu politikay  daha da peki tirdi. Olaylar n ard ndan daha 
s k  pasaport kontrolleri yap lmaya ba land . “Rusya konsolsolhânelerinde vizeli 
pasaportu hâiz olmayan teba‘â-i ecnebiyenin Rusyadan teb‘idi hükümetçe taht-  karara 
al narak…Batumdaki teb‘â hakk nda dahi bu sûretle pasaport istihsali…”ne 
geçilmi ti84.  

 

82  BOA, AYN.d., 929, s.61. 16 Za 1275/18 Haziran 1859; Davut K l ç, Osmanl  
Ermenileri Aras nda Dinî ve Siyasî Mücadeleler, Atatürk Ara t rma Merkezi Yay., Ankara 
2006, s.79-81. 
83  BOA, HR.SYS., 2840/47. 27 Ka 1318/9 Ocak 1903; BOA, Y.A.HUS., 283/28. 20 
Ta 1293/1 Kas m 1877. 
84  Yine ba ka bir belgede Rusya’n n de i en politikas na vurgu yap l yordu. “Teba‘â-i 
Osmaniyeden olub bilâ pasaport Rusyaya firar etmi  olan Ermeniler Rusyadan ç kar lacaklar na…”. 
BOA, HR.SYS., 2776/60. 17 Haziran 1325/30 Haziran 1909; “‘ilan-  harb edilmesi üzerine 
giriftâr-  esâret olunduklar ndan ve e ya-y  zâtiyeleri ya ma edildi inden ….”. BOA, DH. .UM., 
21-1/69. 5 Ka 1334/5 Ekim 1918; “yedlerinde pasaport bulunmayan teba‘-i Osmaniyenin 
Rusyadan ihrâc edilmesi hükümet-i mezkûrece mukarrer bulundu undan bunlar içün bir 
müddetdenberi buraca tedârik ve ihzâr edilen pasaportlar kendilerine gönderilmekde..”. BOA, 
DH.SN.THR., 7/28. 18 Ca 1328/28 May s 1910; BOA, DH.SN.THR., 56/68. 9 Z 
1331/9 Kas m 1913. 
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Sava , S n r n Öte Yan  ve Ya am 
I.Dünya Sava nda Osmanl  ile sava a giri en Rusya s n ra yak n bölgelerde 

Osmanl  istihbarat çal malar n  engellemek ve cephe gerisini emniyete almak 
üzere Müslümanlar ve Türk vatanda lar n n mal varl klar na el koyarak 
Moskova’n n güneyinde bulunan Kaluga ehrindeki kampa sürgün etti85. 
Almanlar n Rusya’n n içerlerine do ru ilerlemeleri üzerine buradaki Osmanl  
esirleri Uralsk, Kamçatka ve Sibirya’ya nakledildiler86. Sava  hatt ndan uzakta 
bulunan K r m’daki Osmanl  vatanda lar  da Tambov ve Borisoglebsk’e 
sürüldüler87. Geli melerin sonuçlar n  tahmin eden birçok i çi daha sava  
ba lamadan birikimlerini Rusya d na ç kartmay  ba arm , ancak Rus manat  ya 
tedavülden kald r lm , ya da de eri dü mü  oldu undan bunun bir yarar  
olmam t 88. Uzakdo udaki göçmenlerin bir k sm  sava  ç k nca Ruslara esir 
dü memek için uzun ve me akkatli bir yolu göze alarak Japon hâkimiyetindeki 
bölgelere kaçm lard . Örne in, Sibirya’da Çita ehrinde f r nc l k yapan 
Erzurum vilayetine ba l  Keskim (Yusufeli) kazas ndan müslüman i çiler 
sava n ba lamas yla Çin topraklar nda bulunan Changchun ehrine s nd lar89. 
Lenin’in iktidara gelmesinden sonra Rusya sava tan çekildi inden yasak 
kald r lm , göçmenler eski yerlerine ve i lerine dönmü lerdi.  

Kurtulu  sava ndan sonra Batum’un Misak-  Milli s n rlar  d nda 
kalmas yla birlikte burada çal an i çiler de s n r d nda kald . Çe itli kaynaklarda 

85  Cemil Kutlu, “I.Dünya Sava ’nda Rusya’daki Türk Esirleri”, Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Ara t rmalar  Dergisi, 43/ Erzurum 2010, s.319-328. 
86  Fahrettin Erdo an, Türk Ellerinde Hat ralar m, Yeni Matbaa, Ankara 1954, s.52; Sadi 
Selçuk, Esaretin Ac  Hat ralar  ve 37.Kafkas Tümeninin Trabzon’u stirdad , Ülkü Bas mevi, 
Konya 1955, s.71; “Ruslar harbin ba lang c nda girdikleri topraklar m zdan çekilirken ihtiyarlara 
var ncaya kadar bütün erkekleri toplam  Rusya’ya göndermi lerdi. ..Bu zavall lar Sibirya’ya 
sürülmü  ve pek ço u oralarda ölmü  kalm lard r” Hüsamettin Tu aç, Bir Neslin Dram , 
Ça da  Yay nlar , stanbul 1975, s.21-22; Türkiye Komünist F rkas  kurucular ndan 
Mustafa Suphi de, I.Dünya sava n n ba lar nda Osmanl  rejim muhalifi bulundu u 
Batum’da tutuklanarak, 975 ki iden olu an bir esir kafilesiyle 22 Kas m 1914’te 
Kaluga’ya göç ettirilmi ti. Yavuz Aslan, Türkiye Komünist F rkas ’n n Kurulu u, TTK, 
Ankara 1997, s.26. 
87  Hakan K r ml , K r m Tatarlar nda Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916), TTK, 
Ankara 1996, s.240. 
88  BOA, DH. .UM., 89-8/1-18, 14 Ka 1331/27 Aral k 1915; “Muhas m devletler teb‘âs na 
mahsûs emlâk ve akarlar  zabt ve müsâdere …yirmi dört saat mühlet…”. Gayrimüslim 
göçmenlerin mallar na el konulmad  anla lmaktad r. BOA, HR.SYS., 2394/9, 23 Ta 
1331/5 Kas m 1915; Ali Gündüz, Hem inliler Dil-Tarih Kültür, Ardanuç Kültür 
Yard mla ma Derne i, Ankara, s.146-147; “Hur it dedem ve babam Mehmet Moskova’da 
f r nc l k yapm . Devrimden sonra mallar na el konulmu , paralar  de erini yitirmi ..”. Biryol, 
a.g.e., s.102. 
89  hsan Pa a, “Harp Esnas nda, Dokuzuncu Kolordu Kumandan  hsan Pa an n 
Sibiryadan Firar  ve Devr-i Alem Seyahati”, leri, No.503, 30 May s 1335. 
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burada yerle ik kalan i çi say s  yaln zca Batum’da 20-30 aile olarak 
gösterilmektedir. Ancak bu oran daha fazla olmal d r. Yine bu orana di er 
yerlerde yerle en i çiler de dâhil edildi inde say  daha da artmaktad r90. 

Göç, Cumhuriyet döneminde seyrekle ti. 1924-1926 y llar  aras nda resmî 
verilere göre Türkiye’den Rusya’ya 5,868 ki i giri , 6,842 ki i ise ç k  yapm t r. 
Bu resmî rakamlar ülkeye göçün azald n  göstermektedir. Özellikle Karadeniz 
bundan sonra eski kompozisyonuna yani stanbul’a iç göç düzenine geri 
dönmü tür91. Bunda üphesiz Karadeniz’deki Rumlar n Yunanistan’a, 
Ermenilerin ise Do u Anadolu’dan Suriye’ye tehcir edilmesiyle gayrimüslim 
faktörünün ortadan kalkmas n n büyük etkisi vard r. 

1938’e kadar özellikle Artvin ve Rize’den göç edenler s n rl  da olsa ticarî 
ili kilerini devam ettirmeyi ba ard lar. Bu tarihten sonra s n r art k tamamen 
kapat ld ndan yak n ili kiler ortadan kalkmaya ba lad . Kas m 1944’te Stalin 
zaman nda hükümet politikas  de i mi , ehirde esnafl k yapan birçok Türk, 
dü manla i birli i yapabilecek potansiyel tehlike olarak görüldü ünden 
Ah skal lara yönelik sürgünler s ras nda onlarla birlikte Kazakistan’ n Cambul ve 
O  bölgesine sürgün edilmi lerdir. Sürgünler s ras nda Ukrayna’da i yeri sahibi 
birçok Türk esnaf da mal varl klar na el konularak Sibirya’ya sürgüne yolland 92.  

 

Sonuç: Göçün Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri 
XIX. yüzy l boyunca Osmanl  mparatorlu u’ndan Rusya’ya büyük bir göç 

hareketi ya and . Bu süreçte Do u Anadolu, Do u Karadeniz ve Balkanlar’dan 
çok say da göçmen Rusya’ya göç etti. Göçmenlerin ço unlu u irtibat n 
kolayl kla sa lanabilece i Kafkasya ve Karadeniz k y s ndaki ehirlere yerle irken 
çok az say da göçmen Orta ve Uzak Asya’ya gitti.  

Rusya’ya giden göçmenlerin sosyal kompozisyonlar  çe itlidir. H ristiyanlar 
göçmenler içinde en kalabal k grubu te kil ediyorlard . Müslümanlar bu gruba 
daha sonra kat ld lar93. Her iki grubun en yo un kesimini fakir çiftçiler 
olu turuyordu ki bunlar da meslek erbab  de illerdi. Niteliksiz i çi s n f na dâhil 

90  Adem Sa r, Batum’dan Orta Asya’ya Bir Yol Hikayesi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 
2012, s.47-48; Biryol, a.g.e., s.111. 
91  V.V.Obolensky, Ossinsky, a.g.m., s.574; Biryol, a.g.e., s.50. 
92  Biryol, a.g.e., s.38-52, 92-97, 107; Parçalanm  aileler olu mu tur. Aileler Kazakistan, 
Gürcistan ve Türkiye aras nda bölünmü tür. Seyit Tu ul, SSCB’de Sürgün Edilen Halklar, 
Chiviyaz lar , stanbul 2003, s.83-90,146; Günümüzde O  bölgesinde yakla k 1500 
civar nda göçmen ya amaktad r. Geni  bilgi için bkz. Adem Sa r, “Diasporada 
Unutulan Bir Topluluk: K rg zistan/O ’ta Ya ayan Karadenizli Türkler”, Tarih Kültür ve 
Sanat Ara t rmalar  Dergisi, Vol.2, No.3, September 2013, s.297-327. 
93  Eserde bu durum öyle anlat lm t r. “Ermeniler gurbete gidip gelmeye ba lay nca 
Hem inliler de onlar n pe inden gurbete gitti”. Biryol, a.g.e., s.93. 
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edilebilecek kimselerdi. Rusya kalifiye elemanlar  genellikle Alman ve 
Avusturyal  göçmenlerden sa l yordu. Osmanl  göçmenleri uzmanl k 
gerektirmeyen demiryolu in aatlar , maden ve petrol gibi a r i  kollar nda 
çal t lar. 

Zaman içinde Rusya’ya göç eden i çilerin ya am tarz nda meydana gelen 
ekonomik ve sosyal de i iklikler onlar  geçici i çilikten yurtta l a ta m , 
Rusya’ya çal maya gidip belirli bir süre sonra geri dönmeyi dü ünen göçmenler 
geri dönmeyip burada evlenerek Rus toplumunun bir parças  haline gelmi lerdir. 
Rusya’ya giden göçmenlerin yerle im ve evlilik oranlar na i aret eden herhangi 
bir resmî istatistik yoktur. Ancak belgelerden önemsenecek oranda oldu u 
anla lmaktad r94. R za Nur seyahatinde Batum’da tan k oldu u bir evlilik olay n  
nakletmektedir. Hat ras nda Batum’da zengin göçmen i  adam  Ahmet Bey’in 
han m n  anlat r.  

“Ahmet beyin evinde, ben, kad n, Ahmet bey ile yemek yiyoruz. imdiye 
kadar kal n tüller içindeydi. Sofraya yüzü aç k geldi.. Ne güzellik. Galiba 
Rusya’n n en güzel kad n  bu imi ..Sordum anlatt . Anas  Polenes, babas  
Rusya’daki milletlerden biri imi ”95. 

Önemsenecek say da Rus vatanda  kad n da evlilik yoluyla Osmanl  
topraklar na göç etti. Özellikle yayg n evliliklerin görüldü ü Hopa, Pazar ve 
Hem in çevresinde “K r ml  gelin” olarak nitelendirilen yabanc  gelinler aras nda 
Rus ve Polonyal lar ba  çekse de az da olsa di er milletlerden kad nlara 
rastlanmaktayd . Nikolay Marr, bölgeye seyahatinde irtibat kurdu u ki ilere 
dayanarak yabanc  evlilik oranlar na dair belli say lar verir. “Atina kazas nda Fevzi 
Bey’e göre yüzden, Doktor Athanasiades’e göre üç yüzden fazla Rus kad n bulunuyor. 
Atinal  ya l  bir Rum ise bölgedeki Rus kad nlar n say s n n sekiz yüzden fazla oldu unu ve 
onlar  kand rarak Rusya’dan getirdiklerini söyledi”. Evlilikler yerli Ortodoks Rumlar  
rahats z etti inden Trabzon Rus konsoloslu una zaman zaman ba vurulara da 

94  Gündüz, a.g.e., s.; Biryol, a.g.e., s.18, 75, 97; Göçmen i çilerin aileleriyle de çe itli 
sorunlar ya ad klar na i aret eden örnekler vard r. “..yedi sene mukaddem merkûm zzet 
Rusya memâlikine gitmi  ise de merkûm zzet Rusyaya gitmezden mukaddem mezkûr Mesariye 
karyesinde beni terk ve tatlik etmi  oldu unu…”. TKS, 2092, s.66, 11 R 1328/21 Nisan 1910; 
“..Vakf-  kebir kazas n n Vacanoz karyesinden .. smail bin kuru  mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevce 
dahlim olub lâkin iki seneden berü beni infâk u iksâ etmedi i gibi bu kere dahi Rusyaya gidece inden 
ve beni aç ve bi-ilac b rakd ndan …”. TKS, 2092, s.26, 10 Z 1327/24 Kas m 1909. 
95  R za Nur, a.g.e., s.814-815; Marr da benzer bir evlili i aktar r. “Ö rencim N.N. Tihonov, 
çok iyi Rusça konu an, yirmi yedi y l Kiev’de ya am  ve bir Rus ile evli olan bir Hem inliyle 
arkada l k kurdu”. Mevsimlik i çilerin s n r ötesi yolculuklar , s tma, tüberküloz, göz 
hastal klar  ve özellikle de zührevi hastal klar n k y  kesiminde yayg nla mas na sebep 
oluyordu. XX. yüzy l n ba nda Rum as ll  Doktor Athanasiades’in Hopa, Arhavi, Pazar 
ve F nd kl  çevresinde tedavi etti i 280 hastan n 260’  zührevi hastal a yakalanm t . 
Marr, a.g.e., s.42,94-95. 
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sebep oluyordu96. Karadeniz’in sahil kaza ve köylerine getirilen Rus gelinlerin 
bir k sm  kültüre uyum sa layarak kalm , bir k sm  geri dönmü tür. Hem in’de 
böyle bir örnek elimizde mevcuttur. Hem in’in Lavis köyünden Alibako lu lyas 

“onbe  sene mukaddem Rusyadan getürüb taht-  nikâha ald  bir Rus k z  
kendi r zas yla slâm  kabul edüb Emine tesmiye olunarak imdiye kadar mu‘âmele-
i resmiyesi yap lmad  ve karyesi nüfûsuna da kayd olunmad  halde bu kere zevci 
lyas n vefat  vechle mezbûre Rize’de mukim Rusya konsolosuna müraca‘âtla slâm 

olmad  ve imdi memleketinde bulunan pederi nezdine gidece ini ifade”  

etmesi üzerine geri dönmesine izin verilmi tir97. Yine duruma k tutan 
ba ka bir örnek daha bulunmaktad r.  

“Câriyeleri esasen Rusyal  olub ismim Varvar Aleksina Likofski iken 
bilahâre slâmiyeti kabul ederek ismim Havva tesmiye olunmu  ve memleketim olan 
Rusyan n Yekaterinislav vilâyeti dâhilinde Nikol ehrinde zevcim Yusuf ile birlikte 
furunculukla me gûl oldu um ve ahz ve i‘tâm n bereketi ve sermayenin vüs‘âti 
hâsebiyle birkaç senedenberü tevsi‘-i ticârete müteaddid ayl kç  istihdam etdi im 
Atina kazas  ahalisinin ve belediye dâiresinin ma‘lûmudur”98. 

Rusya’da çal an i çiler gurbette kazand klar  paralar n önemli bir k sm n  
ailelerine göndererek onlara destek ç kt lar. Trabzonlu Rum i çiler ailelerine 
Trabzonlu Fostropoli Biraderler irketi’nin Kalas/Tulça’daki temsilcisi Rum 
Yorgi Çak r arac l yla para gönderiyorlard . Sava n transfere engel olmas  
üzerine para konsolosluklar kanal yla getirilmeye ba land 99. Bu yolla önemli 
miktarda döviz ülkeye giriyordu. Hatta idareciler Lazistan sanca nda Rus 
paras n n yayg n tedavülünden ikâyetçiydiler. Rus filolog Marr bölgeye 
seyahatinde Rus paras n n yayg n kullan m  kar s nda a rm t r.  

“Rus paras yla, hatta bak r madeni paralarla bile Rusya’daki gibi harcama 
yapabiliyorsunuz. Lazlar kendi aralar ndaki para al veri lerini de kopek ve rubleyle 
yapmay  tercih ediyor. Kâ t Rus paralar , Frans z paras  ve Türk alt nlar ndan 
daha fazla ra bet görüyor”100.  

stanbul durum kar s nda yerel idarecileri uyarmak zorunda kalm t .  
“Batum tar kiyle Rusyadan külliyetli gümü  ve bak r meskukat idhâl edilmek 

ve ba‘z  kiliseler ile sarraflar ve belediye ba çesi taraf ndan ç kar lan biletlerinde 
..tedâvül eylemekde olmas na mebni..sim meskûkât-  ecnebiyenin memâlik-i ahânede 

96  Marr, a.g.e., s.90-91. 
97  BOA, BEO., 2155/1616051. 14 A ustos 1319/27 A ustos 1903; çilerin Ortodoks 
olduklar n  belirterek Rus kad nlar  ikna ettiklerine dair bilgiler mevcuttur. Bkz. Marr, 
a.g.e., s.91; Hasan Gültan’ n dedeleri hakk ndaki gurbet hat ras  öyledir. “Dedem 
Gulabo lu Hasan Sivastopol’e giderek orada pastac l k ve f r nc l k yapm , ortakl  olarak. Orada 
evlenmi , çoluk çocuk sahibi olmu  ve bir daha da dönmemi ..” Biryol, a.g.e., s.161. 
98  BOA, HR.SYS., 2394/12, 27 Ta 1331/9 Kas m 1915. 
99  BOA, HR.SYS., 2417/27. 7 Ks 1331/20 Ocak 1916. 
100  Marr, a.g.e., s.90. 
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tedâvülü kat‘iyyen memnû‘ oldu u gibi…vapurlar n kesretle u ramas ndan dolay  
gidenler de avdet edenler de ekseriyetle Batum ve Trabzon iskelelerine ç karlar 
Ahaliden o tarafa gidenlerin iyice sermaye tedârikiyle avdet etmekde olmalar na göre 
ikmâl-i kusûrat içün ellerinde kalan cüz’iyyat kâbilinden olan gümü  ve bak r 
Rusya meskûkât  Trabzondaki sarraflara suhûletle verüb meskûkât-  Osmaniyeye 
tebdil eyledikleri ve onlara terâküm etdikçe Rusya cihetine giden ahaliye sata 
geldikleri cihetle”101.  

Göçmenlerin ülkeye getirdikleri döviz pek çok köy, kaza ve kasaban n 
çehresinin de i mesinde etkili oldu. Örne in, Rize ve Hem in’de, ta tan 
konaklar in a edildi; k smen yeni ya am tarzlar  görülmeye ba land . çilikle 
zengin olan kimseler, yaln zca kendi hayat standartlar n  iyile tirmekle 
kalmam lar, ayn  zamanda kald klar  bölgelerde yeni kamu binalar n n 
yap m ndan hay r faaliyetlerine kadar ülkenin imar na katk da bulunmu lard r102. 
Tüccar veya amele olarak Rusya’ya giden i çiler burada elde ettikleri sermayeyi 
ehre yerle mek üzere kullan yorlard . Örne in, Havza’dan göç edenler ticaretle 

kazand klar  paralar  genellikle Havza merkezinde ev alarak yat r ma 
dönü türmü lerdi103. 

Rusya’ya giden göçmenlerin kültürel yönden de etkileri oldu. Etkile im 
sonucu bölgede Rusça ve Lehçe yayg n olarak kullan l r oldu. Marr, “Buradaki 
Lazlar aras nda Lehçe konu anlara s kça rastalanabilir..Atina sokaklar nda, di er 
bölgelere, imparatorluk s n rlar na ve Kafkasya’ya nazaran daha fazla Rusça duyuluyor” 
demektedir104. Rusya’ya göç eden Ermeni i çiler H nçak ve Ta nak cemiyetleri 
vas tas yla milliyetçi dü ünce ile yo rularak bilinçleniyorlard 105. XX. yüzy l n 
ba nda Rusya’da çal an i çiler bu iki cemiyete kitle halinde yöneli  
içindeydiler106. Rusya’ya yap lan düzenli yolculuklar s ras nda ço u göçmen yeni 

101  BOA, DH.MKT., 505/19. 8 Ca 1320/12 A ustos 1902. 
102  Birkaç örnek için bkz. Biryol, a.g.e., s.84. 
103  BOA, DH.TMIK.M., 42/30. 18 Ta 1313/30 Ekim 1897; Biryol, a.g.e., s.68-69; 
Rize’de Rusya’da kazan lan gurbet paras yla yapt r lan çok say da konak bulunmaktad r. 
Konaklar özellikle Rize’nin do usunda yo unla maktad r. Konaklarda k smen Rus etkisi 
hissedilmektedir. Dönemin yerel evlerine k yasla gösteri li tarzlar yla farkl  bir hayat 
ya ayan bir zümreye i aret etmektedir. Sivil mimarinin önemli örneklerinden olan 
konaklar üzerinde ciddî akademik ara t rma yap lmaya muhtaçt r. Duruma i aret eden 
çok say da konak envanter kay tlar  için bkz. Rize Kültür Varl klar  Envanteri, Rize l 
Kültür Müdürlü ü, Mart  Ofset, stanbul 2013, s.205-383; Konaklar n sahipleri ile 
Rusya’da çal an göçmenlerin isimleri birebir e le mektedir. Konaklar Kenti Rize, (Haz. 
Ersin Demirel, U ur Biryol), Kaçkar Turizm Birli i, 2014. 
104  Marr, a.g.e., s.89. 
105  BOA, A.MKT.MHM., 638/12. 7 Ta 1310/19 Ekim 1894; BOA, Y.A.HUS., 
460/103, 13 Ta 1319/26 Ekim 1903. 
106  BOA, MV., 109/39. 9 Ra 1322/25 May s 1904; Cevdet K rp k, “Osmanl  
Devleti’nde Ermeni çiler ve Milliyetçilik”, Ho görüden Yol Ayr m na Ermeniler, I, Erciyes 
Üniversitesi Yay nlar , Ocak 2009, s.423-444. 
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sosyal ve politik çevrelerle irtibat kuruyordu107. S n f bilincine sahip Ermeni 
i çiler Osmanl  devletinde sosyalist fikirlerin yay lmas  ve grevlerin 
uygulanmas nda ön safta yer ald lar108.  

Sonuç olarak, Rusya’ya gerçekle tirilen kitlesel göç, Osmanl  ta ra 
nüfusunun toplumsal hareketlili i üzerine yap lan tespitlere meydan 
okumaktad r. Rusya’n n genelde ekonomik olarak geli mesi, özelde ise 
s n rlar na yak n Osmanl  topraklar n  entegre etmesi, binlerce Osmanl  
vatanda  için bir cazibe olu turdu. Yakla k yar m milyon insan hem mevsimsel, 
hem de kal c  olarak Rusya’ya göç etti. Rusya’ya yap lan göç, Osmanl  devletinin 
sosyal, toplumsal ve ekonomik yap s n n de i mesinde etkili oldu.  

 

Ekler 
Tablo 1. Osmanl ’dan Rusya’ya Göç Edenlerin Say s  (Periyotlar Halinde) 

Fr nc l klej  De i tir  
Tarih ran Osmanl  Devleti Çin 

1828-50 15000 2000 - 
1851-60 41000 25000 - 
1861-70 26000 60000 - 
1971-80 91000 53000 - 
1881-90 73000 33000 - 

1891-1900 172000 52000 6000 
1901-10 194000 111000 152000 
1911-15 214000 58000 132000 

Kaynak: V.V.Obolensky-Ossinsky, a.g.m., s.569. 

 

Tablo 2: Göçmenlerin Meslekleri 

F r nc  Tar m Bal kç  Dükkân Otel 
Kahvehane Ticaret Lokanta 

75 32 27 15 13 8 6 
Kaynak: Tablo haz rlan rken 59. numaral  dipnottaki ar iv belgeleri 
kullan lm t r. Osmanl  resmî kaynaklar nda toplu rakamlar olmad ndan 
ar iv belgelerinden derlenerek haz rlanan bu tablolar n en az ndan 
kar la t rma imkân  sunaca  kanaatindeyiz. 

 

 

107  Clay, a.g.m., s.457. 
108  negöl’de sosyalist H nçak cemiyetine üye Ermeni i çinin i çileri greve te vik etti i 
haber veriliyordu. BOA, DH.MU ., 128/38. 8 Eylül 1326/21 Eylül 1910; Edirne’de 
di er bir örnek için bkz. BOA, ZB., 25/7, 18 A ustos 1324/ 31 A ustos 1908. 
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Tablo 3: Göçmenlerin Memleketleri 
Rize/ 

Merkez Hem in Atina Mapavri Trabzon Arde en Yomra 

75 49 21 6 4 2 2 
Kaynak: Tablo haz rlan rken 59. numaral  dipnottaki ar iv belgeleri kullan lm t r. 

 

Tablo 4: Göçmenlerin Çal t klar  ehirler 
Batum Sohum Ardelir Soçi Kiev Akmescit Sivastopol 

 
38 15 10 6 5 4 3 

Kaynak: Tablo haz rlan rken 59. numaral  dipnottaki ar iv belgeleri kullan lm t r. 

 
Kaynakça 

1-Ar iv Kaynaklar  

a-BOA (Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi) 

BOA, A.MKT. (Sadaret Mektûbi Kalemi Evrak ), 218/75.  

BOA, A.MKT.MHM. (Sadaret Mektûbi Mühimme Kalemi Evrak ), 532/29; 354/37; 
638/12; 641/9. 

BOA, AYD..d. (Ayniyat Defterleri-Trabzon), 928; 929; 930; 933. 

BOA, BEO. (Bab ali Evrak Odas  Evrak ), 225/191675; 3003/225174; 3399/254864; 
3688/276561. 

BOA, DH. .UM. EK. (Dâhiliye Nezareti dare-i Umumiye Evrak ), 99/65; 104/95.  

BOA, DH. .UM. (Dâhiliye Nezareti dare-i Umumiye Evrak ), 21-2/49; 21-2/174; 84-
2/34; 84-2/37; 84-2/39; 84-21/38; 89-8/1-18; 899-9/1-71.  

BOA, DH.MKT. (Dâhiliye Nezareti Mektûbi Kalemi), 394/23; 413/3; 505/19; 651/25; 
956/26; 1154/48; 1172/19; 1341/71; 1372/461; 1391/26; 1574/76; 1698/69; 
1713/107; 2115/106; 2160/7; 2276/16; 2707/47; 2843/65; 2860/71.  

BOA, DH.MU . (Dâhiliye Muhaberat-  Umumiye daresi Evrak ), 128/38.  

BOA, DH.SN.THR. (Dâhiliye Nezareti Sicill-i Nüfus Tahrirat Kalemi), 11/118; 13/64. 

BOA, DH.SYS. (Dâhiliye Nezareti Siyasi K s m Evrak ), 67/1-6.  

BOA, DH.TMIK.M. (Dâhiliye Nezareti Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu), 
13/68-1; 42/30; 77/29; 77/75; 111/40; 133/37. 

BOA, HAT. (Hatt-  Hümâyûn), 776/36417; 776/36417-A; 794/36840-I; 794/36840-J; 
794/3684-C; 1040; 1042/43121; 1083/44120; 1099/44503; 1162/45999. 

BOA, HR.MKT. (Hâriciye Nezareti Mektûbi Kalemi Evrak ), 218/100; 365/106. 
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BOA, HR.SYS. (Hâriciye Nezareti Siyasî), 2394/3; 2394/5; 2394/6; 2394/8; 2394/9; 
2394/11; 2394/12; 2394/13; 2394/14; 2394/15; 2394/16; 2394/17; 2394/18; 
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