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ÖZ
Kafkasya tarih boyunca devamlı göçlere sahne olan bölgelerden biridir.
lk ça lardan itibaren Kafkasya Türk göçlerinin önemli güzergâhlarındandır.
Osmanlı Devleti’nin Rusya kar ısında yenilgileri bu göçlere farklı bir yapı
kazandırmı tır.
“93 Harbi” (1877-1878 Osmanlı-Rus Sava ı) Kafkas bölgesinden
Anadolu’ya yapılan göçe yeni bir ivme kazandırmı tır. Bu sava ta Kafkasya
bölgesinde Türkler, Çerkezler, Çeçenler, Abazalar, Da ıstanlılar ve Acara
bölgesinde ya ayan Müslüman Gürcüler, aktif olarak Osmanlı Devleti’nin
yanında sava a katılmı lardır. Sava Osmanlı aleyhine neticelenip Kafkaslar
yine Rusya’nın hâkimiyetinde kalınca Müslüman Kafkas toplumları da
bunun acı neticesi ile kar ıla mı lardır.
Artvin ve Batum halkından bir kısmı deniz yolu ile göç ederken bir
kısmı da kara yolu ile Erzurum ve Bayburt gibi yerlere ula mı tır. Buralarda
yerle meler oldu u gibi daha çok göçmenler Tokat, Amasya, Mu gibi
ba ka bölgelere gitmi lerdir.
Deniz yolu ile göç edenler Karadeniz’de sahil boyu ve iç bölgelerde
Hopa’da itibaren stanbul’a kadar iskan edilmi lerdir. stanbul’a ula an
göçmenler bo arazi bulunan Anadolu vilayetlerine sevk edilerek
yerle tirilmi lerdir.
Bu göçler tam anlamıyla bir insanlık dramıdır. Yollarda çekilen her türlü
açlık, sefalet, salgın hastalıklar göç edenlerin büyük ço unlu unu yok
etmi tir.
Osmanlı Devleti, hem göçler sırasında imkânları ölçüsünde yol vasıtası,
ia e ve barınma gibi ihtiyaçları kar ılamaya çalı mı hem de iskan sırasında
göçmenlerin tam yerle ip üretime geçerek temel ihtiyaçlarını kar ılayacak
duruma gelene kadar ia e ve barınmaları ile ilgili ihtiyaçlarını kar ılamı tır.
Ayrıca göçmenlere yerle ecekleri arazi, ev, tohumluk, i gücünü sa layacak
hayvanlar gibi yardımlar kar ılıksız yapılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Artvin, Batum, göç, göçmen, iskân, Osmanlı
Devleti, Rusya.
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ABSTRACT
Caucasus is one of the areas where migrations constantly occurred
throughout the history. From the antiquity, Caucasus is one of the routes of
the Turkish migrations. The Ottoman defeats toward Russia has attributed a
different structure to these migrations.
“93 harbi” (1877-1878 Ottoman- Russian war) provided new haste with
the migration from Caucasian area to Anatolia. During the war Turks,
Tchetchens Abkhasians, Circassians, the people of Daghistan and the
Muslim Georgians, who lived Acara area, joined the war on the side of
Ottoman Empire. When the war ended against Ottoman Empire, Caucasus
were regained by Russia, thus, the Muslim Caucasian people had to
encounter with the sad result.
Some of the people in Artvin and Batum migrated by sea and some of
them were able to reach some other places such as Erzurum and Bayburt.
Certain settlements occurred here and mostly these migrants went to other
areas such as Tokat, Amasya, and Mush.The migrants who went by sea
were settled along the coast line on the Black Sea region and in the inner
parts from Hopa to Istanbul. Those migrants who reached Istanbul were
settled by means of being transferred to the available Anatolian provinces.
Those migrations are absolutely a human tragedy in that famine,
poverty, and epidemic diseases, on the road, killed most of these migrants.
Ottoman state tried to meet both the needs such as transportation, food
and refuge, during these migrations, and the need of food and refuge of the
migrants during the settlement until they are able to meet their own needs.
Moreover, the field, house, seed corn, necessary animals were provided to
the migrants in an uncovered way.
Key Words: Artvin, Batum, migration, emigrant, settling, Otoman
state, Russia.

K

afkasya, dünyada tarih öncesi devirlerden beri sürekli göçlerin
oldu u yerlerin ba ında geldi i gibi bölge önemli göç güzergâhı
olma özelli ini de ta ımı tır. Çok çe itli etnik ve dini yapıya
sahip olan Kafkas toplulukları, en acılı göç hareketlerini XIX. yüzyılda
ya amı lar ve bir daha yer ve yurtlarına dönemeyecekleri ekilde göç etmek
zorunda kalmı lardır. Gerek Osmanlı hâkimiyetindeki bölgelerde gerekse
Osmanlı hâkimiyeti dı ındaki Kafkas bölgelerinden Türk ve Müslümanlarının
göç yönleri her zaman Osmanlı toprakları olmu tur. Artvin ve Batum bölgeleri
Kırım göçlerinden beri göçmen kabul eden yerlerden iken ’93 Harbi’nden sonra
bölge göç vermeye ba lamı tır.
1877-1878 Osmanlı – Rus Sava ı’nda Batum ve Artvin (Livane)’in
savunmasında Osmanlı kuvvetlerinin önemli bir kısmını bölge halkından
olu turulan kuvvetler te kil etmi tir. Bölge halkından 5 tabur piyade ve 3 bölük
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“asâkir-i nizâmiye” süvari kuvveti olu turulmu tur.1 Bu kuvvetlerin yakla ık
mevcudu 2.500 - 3.000 ki idir.
Rus istilasına kar ı vatanlarını korumak üzere Artvin ve Batum halkını
organize edip bu kuvvetlerin ba ında sava anların bazıları; Hazinedar zade
Osman, Yukarı Acaralı Ahmed, Tavatgerize Ali ve Hasan Beyler, Tuzcu o lu
Çürük sulu Tomas o ullarından dört karde ve Ahıskalı Kavas Süleyman
A a’dır. Bu zatların kumandası altında toplanan milis kuvvetleri Rusların
karadan ve denizden saldırılarını püskürtmeyi ba ardıklarından Livane ve Batum
bölgelerine Ruslar girememi lerdir.2 Ancak Osmanlı ordularının, Rumeli
cephesinde Rus orduları kar ısında aldı ı a ır ma lubiyetin bedelini, Batum ve
Livane bölgesi halkı da ödemek zorunda kalmı tır. Sava ın sonunda yapılan
Ayastefanos ve Berlin antla malarında sava tazminatı olarak Rusya’ya do uda
bulunan üç Osmanlı sanca ı Kars, Ardahan ve Batum verilmi tir.3
Kars ve Ardahan sancakları sava sırasında Ruslar tarafından i gal
edilmi bölgelerdir. Batum sanca ı sava ta i gal edilmemi , antla ma gere i
Rusya’ya terk edilmesi kar ısında bölge halkı, i gali tanımayacaklarını ve i gale
kar ı silahla kar ılık vereceklerini ilen etmi tir. Ancak Osmanlı birliklerinin
Batum sanca ını bo altma hazırlıklarına ba laması ile halk, direnme fikrinden
vazgeçmi tir. Ruslar, 7 Eylül 1878 tarihinde Batum’a girmi lerdir.4
Batum sanca ının Rusya’ya terk edilmesi ile Acara ve Livane Müslüman
halkından on binlerce ki i göç için yollara dökülmü tür. Ayastefanos
Antla ması’nın 21. maddesine göre Rusya’ya bırakılan yerlerin halkına
bulundukları yerde kalmak veya göç etmek hususunda üç sene serbestlik
tanınmı tır.5 Berlin Antla masında böyle bir hüküm olmamasına ra men Rusya,
1890 yılına kadar göçleri serbest bırakmı tır. Bu tarihten sonra toplu göçler,
Osmanlı Devleti’nin Rusya nezdinde resmi giri imlerle mümkün olmu tur. 1893
yılında göç etmek isteyen Ardanuç’tan 50 hane ve Livane’den 13 hanede 496
nüfusun göç edebilmesi için Osmanlı Hariciye Nezareti, Rusya nezdinde
giri imde bulunmu tur.6 1909 yılına kadar Rusya, bölge halkının sınır geçi lerini
serbest bıraktı ı için küçük grupların diplomatik konu te kil etmeden göç
edebilmi lerdir. Bu tarihten sonra sınır bölgesi ahalisinin geçi lerinin Rusya
1

Mahmud Celaleddin Pa a, Mir’ât-i Hakikât, 1-2-3, (Hazırlayan: smet Miro lu), stanbul, 1983,
s.372.
2
Muvahhid Zeki, Artvin Vilâyeti Hakkında Malumat-i Umumiye, 1927, s. 193.
3
Mahmud Celaleddin Pa a, a.g.e., s.579 ve 697.
4
Nedim pek, “Kafkaslardan Anadolu’ya Göçler (1877–1900)”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi
E itim Fakültesi Dergisi, Sayı:6, Samsun, 1991, ss.110–111.
5
Mahmud Celaleddin Pa a, a.g.e., s.580.
6
pek, “Kafkaslardan Anadolu’ya Göçler”, ss.112–113.
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tarafından yasaklanmasıyla göçler daha da zorla mı tır.7 1900’lü yıllarda Batum
ve Artvin’den göçler, azalmı sa da durmamı ve Birinci Dünya Sava ı’na kadar
devam etmi tir.
1828-1829 Osmanlı-Rus ve 1853-1856 Kırım Sava larından sonra
Ruslar, Kırım ve Kafkas Müslüman toplumlarını Osmanlı topraklarına göçe
zorlarken8 ’93 Sava ı’ndan sonra Artvin ve Batumluların göçünü engellemeye
çalı mı lardır.9
Toprak kayıpları ile ba layan Türk ve Müslümanlar göçler, Osmanlı
Devleti tarafından te vik edilmi ve göçmenlere ia e, barınma ve yerle meleri
konusunda her türlü destek sa lanmı tır. Padi ah II. Abdülhamid, “93 Göçmeni”
olarak adlandırılan Artvin ve Batum göçmelerine kar ı Müslümanları koruyup
sahip olması gerekti i inancıyla hareket etmi tir. Ayrıca göçmenlerin sa layaca ı
i gücü Anadolu’da bo arazilerin ekonomiye kazandırılması bakımından ve
göçmen kitlelerin, Anadolu nüfusunun Türkle tirilmesi yönünden önemsenmi tir.
Müslüman olan göçmenleri Türk’ten ayrı dü ünmeyen Sultan II. Abdülhamid,
Anadolu nüfus yapısını Türkle tirmeyi hedefledi ini açıkça ifade etmi tir:
“Devletimiz hudutları dâhiline ancak kendi milletimizden olanları ve bizimle
aynı dini inançları payla anları kabul edebiliriz. Türk unsurunu
kuvvetlendirme e dikkat etmeliyiz. Muhaceret yalnız milli kudreti artırmakla
kalmayacak aynı zamanda mparatorlu umuzun iktisadi kudretini de
fazlala tıracaktır. Rumeli’de ve bilhassa Anadolu’da Türk unsurunu
kuvvetlendirmek arttır.”10
Sultan II. Abdülhamid, hem ekonomik yönden ülkenin kalkınmasına
katkı sa layacaklarına olan inancı hem de milli duygulardan dolayı yakınlık
duydu u göçmenlerin nakil, geçici barınma ve iskânları gibi meseleleriyle
yakından ilgilenmi tir. “ dare-i Umumiye-i Muhâcirin Komisyonu” kurulmu , bu
7

BOA(Ba bakanlık Osmanlı Ar ivi), DH.SYS, 4/1.
Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), stanbul, 2003, s.110.
9
Livane’den Osmanlı topraklarına göç etmek isteyen ve mahalli Rus idareciler tarafından
engelleme ile kar ıla an halk, temsilcileri vasıtasıyla Osmanlı Hükümeti’ne müracaatında:
“Batum dahilinde Livane kazasından bin üç yüz haneyi mütecaviz muhacirinin hicret azminde
bulundukları halde mahalli hükümeti tarafından muhalefet olundu u…” kaydıyla bildirmi lerdir.
BOA, DH.MKT, 1377/10; Balıkesir Manyas ve Gönen’in köylerinde iskân edilen Batum
göçmenleri, göç ederken Rus yetkililer tarafından engellemeler yapıldı ını u cümlelerle ifade
etmi lerdir: “…görülen hamiyet ve sadakat-i kâmile abd-i kemineleri muhâcerete dahi sevk
ederek Rusya memurları ise bunun önünü almak için tedâbir-i adideye te ebbüsle hatta emlâk ve
arazimizin furuhatına da süret-i mümânaat gösterüp ol bâbdaki hukuk ve müsâadet-i ahdiyeden
bile mahrum bırakmı , alâka-i vataniye dahi tedâbir-i mezkûreye yardım etmekde bulunmu iken
ihlâs ve sadakat-i ma’rûze ahval ve esbâb-i maniaya galabe eyleyub…” BOA, Y.PRK.AZJ, 9/21.
10
Sultan Abdülhamit, Siyasi Hatıratım, stanbul, 1984, Dergah Yayınları, s.73.
8
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komisyona ba lı olarak stanbul’un bir çok yerinde açılan hesap, iskân, sevk ve
sıhhiyle ubeleri ile muhâcirlerin her türlü sorunları kar ılanmaya ve iskânları
yapılmaya çalı ılmı tır. Bu komisyonu yeterli görmeyen Sultan II. Abdülhamid,
Yıldız Sarayı’nda ve kendi ba kanlı ında “Umum Muhâcirin Komisyonu” adıyla
yeni bir komisyon daha te kil etmi tir. Bu komisyonun görevleri, göçmelerin
iskân ve ia eleri ile ilgili genel kararları almanın yanı sıra, Anadolu’ya sevk
edilecek olan muhacirlerin iskân mahallerini tespit ederek gerekli tedbirleri
almaktı.11
Artvin ve Batum (Acara) bölgesi göçmenleri, resmi Osmanlı belgelerinde
daha çok Batum muhacirleri olarak yazılmı , bazen de Livane, Acara, Hopa,
Ardanuç gibi geldikleri yerler itibarıyla yazılmı tır. Bundan dolayı bu bölge
göçmenlerini Artvin ve Batum olarak ayırtmak çok do ru netice vermeyebilir.
Bunun nedeni Batum’un sancak olması ve Artvin (Livane)’in oraya ba lı bir
kaza olmasından dolayıdır. “Doksan üç göçmeni” olarak anılan Artvin ve Batum
göçmenleri, günümüzde kendilerini Artvin göçmeni olarak ifade etmektedirler.
Göçmenler köken itibarıyla Türk ve Gürcü olmakla beraber tamamı Müslüman
olup bugün Türk kimli i ile anılmayı benimsemi lerdir.
Artvin ve Batum’dan gelen on binlerce göçmen, stanbul ve Anadolu’da
çe itli yerlerde iskân edilmi lerdir. skân yerlerinin tümünü tespit etmek mümkün
de ildir. Belgelere yansıyan iskân yerleri belirlenebiliyor. Buraların belgelere
yansıması ancak bir problem çıkması ile veya göçmenlerin yerle tirildi i yerde
yeni bir mahalli idare biriminin kurulması üzerine olmu tur. Bazı vilâyet
salnamelerinde göçmenlerin yerle tirildikleri yerler liste halinde verilmi tir. 1302
tarihli Bursa vilayeti salnamesi bunun en iyi örne idir.
Artvin ve Batum’da göç, Ruslar bölgeyi i gal etmeden önce ba lamı tır.
7 Eylül 1878 tarihine kadar Batum’dan Trabzon’a göç edenlerin sayısı 5.500’a
ula mı tır. Di erleri de mal ve mülklerini sattıkça göç yollarına dü mü leridir.
Osmanlı Hükümeti, göçmenlerin nakli, ia e ve di er i lerinde her türlü
yardım hususunda seferber olmu tur. Göç edenler, Batum limanından Trabzon’a
limanına idare-i mahsusa vapuru tarafından nakledilmekteydi. Kitle halindeki
göçmenlerin naklinde idare-i mahsusa yetersiz kalmı ve limana gelenler geri
dönmek zorunda kalmı tır. Bu durumun önlenmesi için stanbul’dan Mevrid-i
Nusret, Asir, Selimiye, Muhbir-i Server ve Mecidiye vapurları göçmen nakli için
tahsis edilmi tir.
Trabzon’a sevk edilen göçmenlerin ihtiyaçlarını kar ılamak üzere
Trabzon Vilayeti Mektubi Kalemi Mümeyyizi ve ane-i Muhacirin Komisyonu
11

Nedim pek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Ankara, 1994, s.68-74.
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üyesi Emin Hilmi Efendi görevlendirildi. Batum’da göçmen i lerini düzenlemek
için Batum Konsoloslu u ( ehbenderli i)’na Rıfkı Efendi tayin edilmi , Batum
göçenlerin düzenli yazılması için de bir kâtip üye tayin edilmi tir.
Artvin ve Batum göçmenlerinin sayıları konusunda kesin bir rakam
vermek imkânsız olmakla birlikte belgelerin sundu u rakamlara göre on binlerce
oldu u anla ılmaktadır. 1878 yılında Batum sanca ından 40.000 göçmen
harekete geçmi tir. lk etapta bunlardan 29.000’i iskân mahallerine
nakledilmi lerdir.12 Bu göçmenlerden yakla ık 20.000’i Trabzon ve Samsun
(Canik) taraflarına göç ettirilerek Samsun ve Sivas’ın bazı kazlarında iskân
edilmeleri kararla tırılmı tır. Ancak göçmelerin Samsun sanca ı ile Sivas
vilâyetinin bazı kazalarına yerle tirilmesi mümkün iken mahalli idarecilerin
gerekli tedbirleri almamasından dolayı ubat 1880 tarihine kadar iskân
edilmemi lerdir. Bu göçmenler bir buçuk seneden beri peri an olmu lar ve
sefalet ya amı lardır. Bu göçmenlerin her türlü ihtiyaçlarının kar ılanması ile
yerle tirilmeleri konusunda göçün ba laması ile mahalli yöneticilere gerekli
talimatlar hükümet tarafından verilmi oldu u halde mahalli yöneticilerin lakayt
davranmı lardır. Bunun üzerine stanbul Hükümeti tarafından göçmenlerin
durumlarının düzeltilmesi için mahalli yaneticilere defa atla emirler verilmi tir.13
1878 yılında ba layıp on binlerle ifade edilen göç hareketi, 1882’de de
aynı yo unlukta devam etmi tir. 1880’lı yıllar boyunca kitleler halinde göçler
devam etmi tir. Bu kitle göçlerine birkaç örnekten biri, 25 ubat 1882 (13 ubat
1297) tarihinde Muhacirin Komisyonu’ndan Mabeyn-i Hümayun’a gönderilen bir
yazıya göre, bir hafta içinde Batum’dan stanbul’a 3.000 kadar göçmen gelmi ,
bunların barınma ve iskân için sevk edilme masraflarının kar ılanamamı tır.
Buna ra men Rüsümât Emanet-i Âlisi’nden haftalık verilen 19.000 kuru tahsisat
bu hafta yarıya indirilmesi ikayet edilerek artırılması istenmektedir.14 1886
yılında Artvin’den 1.300 haneden fazla ve Batum’dan 600 hane kadar halk,
Osmanlı Hükümeti’ne, göç etmek istediklerini bildirmi lerdir.15 1887 yılında
Batum’dan birkaç bin Müslüman göçmenin hareket etmi veya etmekte oldukları
hükümete bildirilmi tir.16 Artvin Murgul halkının ço unlu u peyderpey göç
etmi tir. Haziran 1888 tarihinde Murgul halkından göç eden 500 nüfus
Arhavi’ye, 550 nüfus da Kenise iskelesine gelmi ve peyderpey göç etmekte
oldukları Lazistan Mutasarrıflı ından alınan bilgiye dayanarak Trabzon Valisi
tarafından 3 Haziran 1888 (22 Mayıs 1296) tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne
12

pek, “Kafkaslardan Anadolu’ya Göçler”, s.111.
BOA, Y.EE, No: 44/124.
14
BOA, .DH,No: 68035.
15
BOA, DH.MKT, 1377/10, 3 Kasım 1886 (5 Safer 1304).
16
BOA, DH.MKT, 1442/69.
13
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bildirilmi tir. Bu göçmenlerin zmit ve Bursa taraflarına nakledilmeleri için
hükümetten vapur gönderilmesi talep edilmi tir.17
Batum ve Artvin göçmenleri, Anadolu’nun hemen her yerinde iskan
edilmi lerdir. Hopa’dan itibaren sahil boyu göç eden Artvin ve Batum
göçmenleri geçtikleri Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ehir ve
köylerinde uygun yerlerde mahalli yöneticiler tarafından yerle tirilmi tir.
Hükümetin talimatı do rultusunda Orta Karadeniz bölgesinde Amasya, Tokat ve
Sivas bölgelerinde göçmenler iskan edilmi lerdir. Artvin ve Batum
göçmenlerinin bir kısmı ise devletin tahsis etti i gemilerle do rudan do ruya
stanbul’a getirilmi lerdir. Göçmenler, Muhacirin skân Komisyonu tarafından
stanbul’da uygun yerlere yerle tirilmi veya uygun di er vilayetlere iskân için
gönderilmi tir. stanbul’a gelen göçmenler Adapazarı, zmit, zmir, Yalova,
Bolu, Bursa, Eski ehir, Balıkesir, Çanakkale bölgelerine yo un bir ekilde iskân
edildi i gibi Anakara’dan Akdeniz bölgesinde Adana’ya kadar yerle tirilmi tir.
Rumeli göçmenlerinin de yo un bir ekilde gelmesi ile stanbul ve
Marmara bölgelerinde kesif bir göçmen nüfus olu mu , bunların ihtiyaçlarının
kar ılanması ve iskânları problem olmu tur. Bundan dolayı 1887 yılından
itibaren Artvin Batum göçmenleri stanbul’a gelmeden Anadolu’nun çe itli
yerlerine yönlendirilmeye ba lanmı tır. 1887 yılından Batum’dan gelmekte olan
göçmenlerin Samsun iskelesine çıkarılarak, göçmenlerin muvafakatlerinin
alınması ile iskân edilmek üzere Mamüretülaziz ve Sivas vilayetlerine
gönderilmeleri için Trabzon vilayetine gerekli talimat verilmi tir. Aynı talimat
Tiflis Konsoloslu u’na ( ehbenderli i) da verilmi ve talimatın yerine getirildi i
cevabı yazılmı tır.18
Artvin Batum göçmenleri, Rusya’ya yakın Erzurum, Van gibi do u
bölgelerinde nadiren yerle tirilmi tir. Do u bölgelerinde yerle tirilecek uygun
arazi bulunamamasından ziyade bu göçmenlerin Sivas, Amasya, Tokat’ın
batısında iskân edilmeleri konusunda Rusya’nın Osmanlı Devleti nezdinde
yapmı oldu u giri imler etkili olmu tur.19
17

BOA, DH.MKT, 1331/84.
Muhacirin Komisyonu Ba kanlı ının 13 A ustos 1887 (11 A ustos 1303) tarihinde Dahiliye
Nezareti’ni uyarması ile Hariciye Nezareti’ne yazılan yazıda; “…Muhacirin tarafından Batum’da
ke ide olunan bir telgrafname mealine nazaran bunların Batum’dan hareket etmi veya etmek
üzere bulunmu oldukları anla ilub Dersa’adet’e gelmeleri ise caiz olamayaca ından bu hale
mahal kalmamak üzere muhacirin-i merkûmenin muvafakatları vechle Samsun iskelesine
ihraçları içün Batum ehbenderli i’ne tebli at-i seria icrâsı lüzum gösterilmi i bu muhacirlerin
Samsun’a vürüdleride lâcelel iskân Ma’müretül-aziz ve Sivas vilayetlerine sevk ve i ramları…”
talimatı bildirilmi ve verilen cevapta Batum ehbenderli gerekli tedbirleri aldı ı bildirilmi tir.
BOA, DH.MKT, 1442/69.
19
Karpat, a.g.e., s.112.
18
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Karadeniz Bölgesinde skân
Artvin ve Batum göçmenleri Hopa, Arhavi ve di er takip eden
limanlardan vapurlarla stanbul veya iskân edilecekleri bölgelere sevk
edilmi lerdir. Göçmenler, Kara deniz sahili boyunca uygun yerlerde
yerle tirilmi lerdir.
Batum Çürüksu göçmenlerinden bir kısmı hemen sınıra yakın Hopa ve
Pazar (Atina) kazalarında iskân edilmi lerdir. Çürüksu göçmenlerinden 700
hanenin Trabzon vilayeti dâhilinde iskânına Mayıs 1879 tarihinde ba lanmı tır.20
Aynı yılında Trabzon ehir merkezine gelen göç kafilesi, geçici olarak Akçaabat
nahiyesinin Suva (Akyazı) köyüne yerle tirilmi ler ve daha sonra Ordu’ya
gönderilmi lerdir.21
1 Temmuz 1886 tarihi itibarıyla Ordu kazası dahilinde toplam1034
hanede 4254 nüfus Batum Çürüksu Gürcü göçmeni iskân edilmi tir. Bunlardan
Ordu kazasında 393 hanede 1575 nüfus, Per embe nahiyesinde 224 hanede 932
nüfus, Ulubey nahiyesinde 67 hanede 355 nüfus, Habsamana’da 119 hanede 517
nüfus, Bolaman’da 231 hanede 875 nüfus iskân edilmi tir.22
Batum göçmenlerinden 62 hane Giresun’un Piraziz ilçesinde Tepeveren
köyünde iskân edilmi tir. Yeni kurulan bu köye devlet tarafından cami yapılmı ,
ancak bu cami fırtınadan yıkılmı tır. 1888 yılında Tepeveren köyündeki
göçmenler, camii yeniden in a edecek güçleri olmadı ından devlet tarafından
yeniden caminin in a edilmesini talep etmi lerdir.23 Bu köyün adı Tepe köy
olarak de i tirilmi tir.
Batum’dan gelen bir göçmen kafilesi geçici olarak ayrı ayır olarak
Piraziz’in Cindi ve Elmalı köylerine yerle tirilmi ve daha sonra Karaa aç isimli
yere iskân edilmi lerdir. 1894 yılında Karaa aç köyü kurulmu tur.24
Batum göçmenlerinden 30 hanelik bir kafile, Piraziz’e gelerek
Armutçukuru mevkisinde iskân edilmi ler ve göçmenlere yeterli arazi tahsis
edilmi tir. 1907 yılında Armutçukuru yeni bir köy olarak te kil edilmi tir. Ancak
Armutçukuru göçmenlerinin nüfus defterleri Piraziz’in Buzat köyü ile birlikte
tutulmakta oldu undan vergi ve askerlik i lerinde zahmet çektiklerinden
defterlerinin yeni köylerine çevrilmesi için 21 Ocak 1911 (8 Kanun-i sani 1326)

20

pek, “Kafkaslardan Anadolu’ya Göçler”, s.111
Süleyman Erkan, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), Samsun, 1993, (Doktora Tezi), s.196.
22
Erkan, a.g.e., s.197.
23
BOA, DH.MKT, 1530/8.
24
BOA, DH.MKT, 116/9.
21
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tarihinde Trabzon Valili i vasıtasıyla hükümete müracaat etmi lerdir. Dâhiliye
Nezareti bu iste i uygun bulmu tur.25
Batum göçmenlerinden bir kafile Samsun’un Terme’de iskân edilmi tir.
Bu kafilenin akrabalarından bir kısmı Kır ehir’e iskân edilmi tir.26
Tokat vilayetinin özellikle Turhal ilçesinde 93 Artvin ve Batum göçmeni
çokça iskân edilmi tir. Batum göçmenlerinden bir kafile Turhal’ın
Dazmanederesi denilen yerinde 15 hanede 52 nüfus iskân edilmi tir.
Göçmenlerin evleri yapılmı ve yeni bir köy kurularak Sultaniye köyü ismi
verilmi tir. Bu köye Hamidiye isminin verilmesi talep edilmi ise de köye yakın
bir yerde Hamidiye adıyla ba ka bir köy oldu undan Sultaniye adı verilmi tir.27
Hamidiye köyü de göçmenlerin yerle tirildi i bir yerdir.
Niksar’ın Hori köyüne Batum göçmeni iskân edilmi tir.28
Amasya Gümü hacıköy kasabasında Beylikçayırı bölgesinde bo bulunan
arazi üzerine Rumeli, Kırım ve Batum göçmenleri iskân edilmi tir. 1 Aralık 1891
(19 Te rin-i Sani 1307) tarihinde Beylikçayırı Gümü hacıköy’ün mahallesi olarak
te kil edilmi tir. Göçmenler için evler hemen in a edilmi tir.29
1888 yılında Artvin (Livane) göçmenlerinden 13 hane Merzifon
kasabasında iskân edi mi ve yerle tirildikleri yerde bir mahalle te kil edilerek
Hamidiye mahallesi adı verilmi tir. Di er yerlerde oldu u gibi burada da evleri
yapılmı tır.30
1888 yılında Batum göçmenlerinde bir kafile Amasya Merzifon’da
Miriçayırı denilen yerde yerle tirilmi ler, ancak daha sonra burasının mera
oldu u gerekçesi ile göçmenler buradan çıkarılmaya çalı ılmı tır. Göçmenlerin
ikâyeti üzerine gerekli tahkikatın yapılması için 2 Ekim 1888 tarihinde Sivas
vilayetine talimat verilmi tir.31
Samsun Vezirköprü ilçesi Yurtda ı köyüne, bugün Artvin Borçka
ilçesine ba lı Kaynarca (Devishel) köyünden göçen bir kafile Gürcü göçmen
iskân edilmi tir. Yurtda ı köyüne yerle en Tahir Efendinin bir karde i de
Sinop’un Erfelek ilçesinde yerle tirilmi tir. Bu ailenin üçüncü karde i Kaynarca
köyünde kalmı tır.32
25

BOA, DH. D, 85/10.
BOA, DH.MKT, 1551/112.
27
BOA, .DH, 1323/1312.Z/8.
28
BOA, DH.MU , 11-2/22.
29
BOA, . D, 112/6710.
30
BOA, .DH, No.85102, 8 Haziran 1888 (27 Mayıs 1304).
31
BOA, DH.MKT, 1555/43.
32
Bu bilgiler Vezirköprü’nün Yurtda ı köyüne yerle mi ailelerden elde eilmi tir.
26
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1886 yılında Kastamonu Akınyeri köyünde 40 hane Batum Gürcü
göçmen iskân edilmi tir. Çankırı’nın ç kazasında iki ayrı yere Batum Gürcü
göçmeni iskân edilmi ve yeni kurulan köylere Hamidiye ve Osmaniye adları
verilmi tir.33
Artvin göçmenlerinden bir grup göçün ilk yıllarında o tarihte Amasya
sanca ına ba lı olan Çorum’un Mecitözü’ne ba lı eyhler köyüne iskân
edilmi tir. 1898 yılında göçmenlerin yerle tirildi i araziye mütegallibe tarafından
tecavüz edilmeye ba lanmı tır. Göçmenlerin ikayeti üzerine hükümet, bu
zorbaların def edilmeleri için gerekli tedbirleri almı tır.34
Batum göçmelerinden 9 hanede 36 nüfusluk bir grup Çorum sanca ının
Hüseyinabad nahiyesi dâhilinde iskân edilmi tir. 1 Ocak 1910 tarihinde
göçmenlerin yerle tirildi i yerde köy te kil edilerek eski adı olan Be iktepe ismi
verilmi tir.35
stanbul Bölgesinde skân
Göçmenlerin büyük bir kısmı aslı vatanlarından koptuklarında do rudan
stanbul’a yönelmi lerdir. Bu yönelmede kendi istekleri oldu u kadar devletin
göçmenleri barındırmak ve iskân mahallerine merkezden sevk etmek için
yönlendirilmesi de etken olmu tur. Göçün ba laması ile do rudan do ruya
stanbul’a gelmi olan Artvin Hopa Gürcü36 halkından 38 hane37 1880 (H.1297)
tarihinde Padi ah fermanı ile (bâ irâde-i Seniyye) stanbul’da o zaman Kartal
kazasına ba lı olan Alem da ında Atik Valide Sultan vakıflarından olan korulu a
iskân edilmi lerdir. Bu iskân yapıldı ı sırada koruluk, Evkâf-i Hümâyûn
idaresinde idi. BU koruluktaki 4.400 dönüm arazi, göçmenler arasında taksim
edilmi tir. Yeni kurulan köye Sultan II. Abdülhamit’in adına izafeten Hamidiye
adı verilmi tir.38 Evlerini in a ederek yerle mi olan göçmenler, arazilerini
artırmak için orman kesmeye ba lamı lar, ormanların harap olmasını önlemek
isteyen Hazine-i Hassa yetkilileri tarafından oradan kaldırılarak Bursa’da uygun
bir araziye yerle tirilmek üzere nakledilmeleri karala tırılmı ve padi ah iradesi
de çıkarılmı tır. Bu nakletmeyi kolayla tırmak için göçmenlere Hazine-i
Hassa’dan 300 lira kadar bir akçenin verilemesi de teklif edilmi tir. Göçmenler,
iskân edildikleri yerde emek sarf ederek yerler açmı ve üzerinde ziraat
yaptıklarından bahsederek ba ka bir yere nakledilmelerine razı olmamı lardır.
Göçmenler, vaktiyle hükümet tarafından kendilerine verilmi olan 4.400 dönüm
33

Erkan, a.g.e., s.216.
BOA, Y.EE, 134/36.
35
BOA, .DH,1478/1327. Z/20.
36
BOA, DH. D, 120/4, 27 A ustos 1911 (14 A ustos 1327).
37
BOA, Y.Mtv, 78/200.
38
BOA, DH.MKT, 191/44.
34

TAED 40, 2009, 317-340

&

arazinin kesin tahsisinin yapılması ve açmı oldukları 3.000 dünüm arazinin de
kendilerine verilmesi ile cami ve mektebin de Hazine-i Hassa tarafından
yapılması halinde tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerine söz vermi ler,
hatta bir a aç dahi kesmeyeceklerine dair senet imzalamı lardır. Bâb-i âli’de
toplanan Meclis-i Mahsus’ta göçmenlerin uygunsuzluktan vazgeçmedikleri ve
Bursa’ya gönderilmeleri hakkında ferman (irâde-i seniyye) bulundu undan
zaptiye marifetiyle çıkarılmaları Padi ah’a teklif edilmi tir. Sultan II.
Abdülhamid, muhacirlerden hiç birinin ma dur olmasına razı olmadı ından
nakledilmelerine müsaade etmemi tir. Ancak bu arada ormanları korunması için
korulukta daimi bir karakol hane yapılması hususunda 21 A ustos 1893 (9
A ustos 1309) tarihinde Padi ah tarafından hususi bir irâde çıkarılmı tır.39
Yapılan karakolda görev yapan jandarma ve daimi korucular vasıtasıyla
göçmenlerin ormanı kesmeleri önlenmi tir. Daha sonra göçmenler, kom u
çiftliklere zarar ve ziyan vermeye ba lamı lardır. Bundan dolayı 1911’de yeni bir
ikâyete konu olan göçmenlerin yeniden nakledilmeleri gündeme gelmi se de
ma dur olacaklarından vazgeçilmi tir. Hükümet, 27 A ustos 1911 tarihinde köyü
ikiye bölerek iki ayrı köy idaresi ile göçmenleri kontrol etme yoluna gitmi tir.
ttihat ve Terakki Hükümeti, köyü ikiye ayırırken II. Abdülhamid’e
husumetinden dolayı köyün adını da de i tirerek köylere padi ah Sultan Re ad’ın
ismine izafeten A a ı Re adiye ve Yukarı Re adiye isimlerini vermi tir.40 Bu
köyler bugün Ümraniye ilçesine ba lı Re adiye Mahallesi ve caddesi olarak
isimlerini devam ettirmektedir.
stanbul ile kazasının birçok yerine çok miktarda Artvin ve Batum
göçmeni yerle tirilmi tir. ile Avcı korusu’nda meskûn ve gayri meskûn birçok
yerde göçmen yerle tirilmi tir. ile Avcı korusu’na Batum göçmenlerinin ilk
hangi tarihte yerle tirildikleri bilgisine ula ılamamakla birlikte daha sonra akraba
ve hem erilerini takiben buraya göçmen gelmeye devam etmi ve burada iskân
edilmi lerdir. Son Batum göçmenleri açlık ve sefalet problemleri nedeniyle
belgelere yansımı tır. 1887 yılında gelen ikinci kafile Batum göçmenleri 120
hane, 443 nüfustur. Kervansaray imamı imzası ile Dahiliye Nezareti’ne
gönderilen dilekçede, bu göçmenlerin fevkalade bir surette sefalet içinde ve
peri an oldukları ve mahalli hükümetin gerekli yardımı yapmadı ı belirtilerek
daha öncekilerine yapıldı ı gibi bunlara da yiyecek ve tohumluk yardımının
yapılması istenmi tir.41 Bunlara yetecek kadar yiyecek ve tohumluk yardımının
yapılması için Sadaret makamından gerekli izin istenmi tir.42 Avcı koru oldukça
39

BOA, . HUS, No: 15 / 1311.S./52.
BOA, DH. D, 120/4, 27 A ustos 1911 (14 A ustos 1327).
41
BOA, DH. MKT, 1459/12, 26 Ekim 1887 (14 Te rin-i evvel 1303).
42
BOA, DH. MKT, 1501/9.
40
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geni bir alan olup daha sonra bu bölgede birkaç köy kurulmu tur. Avcı korusu
bölgesinde kurulan köylerde Batum göçmenleri iskân edilmi lerdir. Bu arada
göçmenlerin yerle tirildi i Avcı koru adıyla da bir köy kurulmu tur.
Avcı korusu’nda göçmen iskân edilen köylerden biri de Özlü köyüdür.
Bu köye yerle tirilen Batum göçmenleri arasında hastalık çıkmı tır. Sultan II.
Abdülhamid’e göçmenlerin hastalık ve durumları hakkında bilgi ula ınca derhal
tedavi hizmetlerini Saray’dan sa lamı tır. Muhtaç olanlara da ıtılmak üzere yüz
lira, Sarayda görevli binba ılardan smail Bey ile göndermi , ayrıca tedavi için
Saray eczanesinden ilaç ve gerekli tıbbı malzeme, Saray doktorlarından bir
doktor, bir cerrah ile bir eczacı gönderilmi tir. Saray doktorunun yerinde yapmı
oldu u inceleme sonucunda verdi i rapora göre, hastaların tedavisine itina
gösterilmi olmasına kar ın, muhacirler evlerini henüz in a etmekte
olduklarından yiyecek olarak sadece mısır ve bu daydan ba ka bir eyleri yoktur.
Göçmenlerin köylerine yakın bir yere nakledilerek gerekli yiyecek yardımının
yapılması gereklidir. Padi ah, 22 Ekim 1888 (16 Safer 1306) tarihinde raporda
belirtilen ihtiyaç ve tedbirlerin alınması için hükümete emir (irâde-i seniyye)
vermi tir.43 Dâhiliye Nezareti, Saray’dan resen verilen emir (irâde-i hususiye)
üzerine gerekli i lerin yapılması ve masrafların kar ılanması yönünde
ehremaneti ve Muhacirin Komisyonu Riyaseti’ne talimat vermi tir.44
Batum göçmenlerinden 15-20 hane kesin iskânlarının yapılıncaya kadar
mahalli hükümet yetkilileri tarafından geçici olarak ile’nin Korucu köyünde
yerle tirilmi lerdir. Bu göçmenler aynı köyde Erenler Mezarlı ı ve Dani mend
mevkilerinde köylülerin tapulu arazilerini i gal etmi , arazi üzerinde yeni evler
in a ederek yerle mi ve ziraat yapmaya ba lamı lardır. Arazisi i gal
edilenlerden birisi askerlik görevini yapmakta olan Mustafa isimli bir gençtir.
Askerden gelen Mustafa, göçmenlerin arazilerinden çıkarılması için hükümete
ikâyette bulunmu tur. Hükümet, bu i galci göçmenlerin tapulu arazilerden
çıkarılması ve ba ka bir yerde iskân edilmeleri kararını almı tır.45 Erenler
mezarlı ı civarında bir köy olu tu u anla ılmaktadır. Bugün ile ilçesine ba lı
Erenler adıyla bir köy mevcuttur.
Batum göçmenlerinin iskân edildi i ile’de aynı bölgede birbirine yakın
Hamidiye, Safvetiye ve Ökrezli adlarıyla üç köy kurulmu tur. Bu köyler birbirine
yakın olup aynı yerden gelmi göçmenlerin iskân edildi i köylerdir. Bu köyler
yeni kurulmu köyler oldu undan Müslüman göçmenlerin ibadet edecek camileri
yoktur. Bu üç köye mekteple birlikte bir cami yapılması için muhacir vekilleri
43

BOA, .DH, No: 86430.
BOA, DH.MKT, 1558/35, 25 Ekim 1888 (13 Te rin-i evvel 1304).
45
BOA, DH.MKT, 1566/77, 20 Kasım 1888 (16 Rebiyülevvel 1306).
44
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Mehmed ve brahim imzaları ile Padi aha müracaat etmi lerdir. Padi ah II.
Abdülhamid, bu köylere mekteple birlikte bir adet cami yapılması için hükümete
emir vermi tir.46 Mekteple birlikte caminin yapımı için bu üç köyde iskân edilen
göçmenlerin devlete verdikleri senelik 6.000 kuru ö ür vergisinin iki senelik
muafiyeti, göçmenlerin bedenen çalı maları ve devletin 5. 000 kuru ba ı laması
ile tamamlanaca ı hesabı çıkarılmı tır. Göçmenlerin istekleri do rultusunda vergi
muafiyeti ve maliyenin istenilen mebla ı ödemesi için Padi ah fermanı (irâde-i
seniyye) çıkarılmı tır.47
Ekim 1887 tarihinde Artvin’den stanbul’a gelen 9 hane 43 nüfus
Muhacirin Komisyonu tarafından 28 Mayıs 1889 tarihinde ile’de Avcı korusu
civarında Heciz kal’ası yakınında iskân edilmi lerdir. Artvin göçmenlerinin
yerle tirildi i bu yere Orhaniye köyü ismi verilmi tir. Göçmenler iskân
edildikleri yere gelip kalacakları paskalarını (baraka) yaparak oturmaya
ba ladıklarında ziraat mevsimi sona ermi tir. Kendileri henüz ziraat yapamayan
göçmenler, ancak civar halkın yiyecek yardımları ile hayatlarını sürdürmü lerdir.
Kı geldi inde ancak kendi ihtiyaçlarını kar ılayabilen yerli halk yardım
edememi tir. Dokuz hanenin reisleri, 4 Aralık 1889 (22 Te rin-i sânî 1305)
tarihinde ia e yardımı için mahalli hükümete dilekçe vermi tir. Dilekçeye parmak
basanlar; Heciz kalası yakınında meskûn Orhaniye karyesi muhacirlerinden
Yusuf bin Ahmed, Hasan bin Mehmed, Mehmed bin Ahmed, Feyzi bin Abdi,
Hasan bin Ali an, Mehmed bin Yusuf, Yusuf bin Hasan, Hasan bin Mustafa ve
Mustafa bin Ali’dir. Göçmeler, yeni ziraat mevsimin ürünlerinin alınabilece i
süre olan sekiz aylık, nüfus ba ına aylık bir kile (25 kilo) mısır olup toplam 344
kile (8.600 kilo) mısır istemi lerdir. 4 Mart 1890 (12 Recep 1307) tarihli Padi ah
fermanı (irâde-i seniyye) ile göçmenlerin istedi i miktar mısırın kendilerine satın
alınarak verilmesi hükümete emredilmi tir.48
stanbul’da Rumelifeneri nahiyesine Batum göçmeni iskân edilmi tir. Bu
göçmenlerden erif ve Osman’ın çocuklarında 1890 yılı sonunda çiçek hastalı ı
çıkmı tır. Tedavi edilmeleri için Dahiliye Nezareti gerekli tedbirleri almı tır.49
Marmara Bölgesinde skân
stanbul’a gelen göçmenler öncelikle yakından ba lamak üzere daha çok
Marmara bölgesinde iskân edilmi lerdir. Türkiye’de göçmen iskân edilen en
önemli yerlerden biri zmit bölgesidir. Çok sayıda Artvin ve Batum göçmeni
zmit ehir, kasaba ve köylerine yerle tirilmi tir. ’93 Batum göçmenleri’nden
46

BOA, .DH, No: 96055, 21 Mayıs 1892 (12 evval 1308)
BOA, DH.MKT,54/22.
48
BOA, .DH, No:91704.
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BOA, DH.MKT, 1476/80.
47
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zmit Kar ıyaka’da Akhisar isimli yerde yerle tirilmi , bu yeni köye Ma’mure adı
veri mi tir. Ma’mure köyüne 1887 yılında bir cami yapılmı tır.50 zmit
Karamürsel kazasında uygun olan arazi üzerine Batum göçmenleri yerle tirilmi
ve yeni kurulan bu köye Suludere adı verilmi tir. Suludere köyünde de cami
olmadı ından 1889 yılında cami yapılmı tır.51 Yeni yerle im yerlerine cami
yapımının devlet yazı malarına konu olması, göçmenlerin camileri in a edecek
maddi gücü olmamasından dolayı devletten in aat masraflarından bir kısmının
kar ılanmasını istemelerinden kaynaklanmı tır. Cami yapımı ile ilgili finansman
istekleri genellikle kabul edilmi tir. zmit’te irin sulhiye köyüne Batum
göçmenleri iskân edilmi tir. Yerle tiklerinde evlerini in a eden göçmenlerin
evleri Mart 1888 tarihinde yanmı tır.52
Artvin ve Batum göçmenlerinden Adapazarı bölgesine birçok göçmen
kafilesi yerle tirilmi tir. 1881 yılında Batum’dan gelen Gürcü muhacirler
Adapazarı Karasu53 ilçesinin A yunluk/A onlak adıyla anılan mevkiinde iskân
edilmi lerdir. Bu yeni olu turulan mahalle bir saat mesafedeki Kaldırayak
köyüne ba lanmı tır. 29 A ustos 1889 tarihinde Padi ah iradesi ile mahalle
Kaldırayak köyünden ayrılarak Abdurrahman Pa a köyü adıyla yeni bir köy
te kil edilmi tir.54
Batum göçmenlerinden 110 hane Karasu’nun Hasanderesi köyü ve
civarında iskân edilmi tir. Bu göçmenlerden 30 hane Hasanderesi köyü içinde
köy halkı ile karı ık yerle mi olup kalan 80 hane, köyden ayrı ve uzak bir
arazide yerle mi tir. Bu 80 hane daha sonra kendilerinin ayrı bir köy olarak te kil
edilmelerini istemi lerdir. 2 Ocak 1889 (21 Kanun-i evvel 1304) tarihinde çıkan
Padi ah fermanı ile ayrı köy ve muhtarlık olarak te kil edilmi tir.55
1890 yılında Sinop sanca ı Karasu nahiyesi Kuzuluk mevkiinde Batum
göçmeni yerle tirilmi ve yeni köye Fahriye adı verilmi tir. Fahriye köyü
sakinlerinin iskânından 15 yıl geçmesine ra men nüfusa kaydedilmemi ler ve
erkekler askere alınmamı lardır. Özellikle askere gidememekten rahatsız olan
göçmenler hükümete müracaat ederek nüfusa yazılmayı ve askere alınmayı talep
etmi lerdir. 1904 yılında Fahriye köyünde bulunan Batum göçmenleri 37 hane ve
77 erkek nüfustan ibaretttir. 28 Mayıs 1904 (15 Mayıs 1320) tarihinde çıkarılan
Padi ah fermanı (irâde-i seniyye) ile göçmenlerin istekleri kabul edilmi tir.56
50

BOA, DH.MKT, 1395/36.
BOA, . DH, No. 88196.
52
BOA, DH.MKT, 1500/115.
53
O tarihte Kastamonu vilayeti Sinop sanca ına ba lı Karasu nahiyedir.
54
BOA, . D, 97/ 5771.
55
BOA, . D, 94/5583.
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BOA, . DH, 1423/1322.R/9.
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1879 yılında Adapazarı Karasu’nun Güllü adlı yerinde Batum Gürcü
göçmenleri iskan edilmi ve yeni kurulan köye Güllü adı verilmi tir. Gerze
nahiyesinde de bir kafile Gürcü göçmen iskân edilmi ve burada kurulan köye
Numaniye adı verilmi tir.57
nebolu kazası Abana nahiyesinde Batum Gürsü göçmen iskân edilmi ve
yeni kurulan köye Hamidiye adı verilmi tir.58
1903 yılında Akyazı’nın Karaburçak, Ahmedler, Göçücek ve Bıçkıdere
köylerine Batum göçmenleri iskân edilmi tir.59
Düzce bölgesinde Haraderesi isimli yerinde 28 hane Batum göçmeni
yerle tirilmi tir.60 15 Nisan 1901 (2 Nisan 1317) tarihinde burada yeni köy te kil
edilmi ve Haradere köyü adı verilmi tir.61
Batum göçmenlerinden Biga (Çanakkale) sanca ına ba lı Ezine kazasına
gidip yerle enler olmu tur. lk göçmen kafilelerinden oldukları anla ılan Batum
göçmenlerinden 51 hanelik bir kafile, 1879 yılında Ezine kazası dâhilinde
Pınarba ı ve Dervi pa a çiftli inde yerle tirilmek istemi lerdir. Ancak bu arazi
hazineye ait bir arazi olmayıp ahıs elinde i letilen vakıf arazi oldu undan
göçmenlerin iskânı için gerekli izin verilmemi tir.62
Umumi göç sırasında Biga kazasının Çan nahiyesi ile Edremit (Balıkesir)
kazası Avniye nahiyesi sınırları içinde Sazak bölgesinde iskân edilen Batum
göçmenleri, yerle tirildikleri arazinin ziraata elveri li olmadı ından muhtaç
durma dü mü ler ve Avniye nahiyesi sınırları içinde Derealanı mevkisinin
kendilerine verilmesini talep etmi lerdir. Göçmenlerin iste i hükümet tarafından
uygun görülerek gere inin yapılması için 29 Nisan 1894 (17 Nisan 1310)
tarihinde Bursa vilayetine talimat verilmi tir.63
1883 yılında 40 hane ve 20 hane olarak ayrı iki kafile halinde gönderilen
Batum Gürcü göçmenleri Yalova’da yerle tirilmi tir.64 Batum göçmenlerinden
Hoca Ahmed Efendi takımından 40 hane Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Gözdede
köyü yakınında bulunan Tuz alanı isimli araziye yerle tirilmi tir. 21 Temmuz
1888 tarihinde burada yeni köy kurularak Te vikiye ismi verilmi tir.65
57

Erkan, a.g.e., s.215.
Erkan, a.g.e., s.216.
59
BOA, A.MKT.MHM, 526/25.
60
Osmanlı devrinde (1902) Düzce, Kastamonu vilayetine ba lı bir kazadır.
61
BOA, .DH, 1382/1318.Z/25.
62
BOA, Y.A. HUS, 164/13.
63
BOA, DH.MKT, 230/72.
64
BOA,Y.PRK.KOM, 4/24,Yalova nahiyesi idare heyeti tarafından göçmenlerin iskânı ve bo yerle
ilgili Karamürsel Kaymakamlı ına 14 Eylül 1883 (2 Eylül 1299) tarihinde verilen rapor.
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BOA, .DH, No.85658.
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Osmanlı devrinde göç hareketi, Birinci Dünya Sava ı’na kadar devam
etmi tir. 1914 yılında Batum’dan stanbul’a bir göçmen kafilesi gelmi tir. 30
nüfusluk Batum göçmenleri, 17 Temmuz 1914 tarihinde Bülbül vapuruyla
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Çalıca köyünde iskân edilmek üzere Koru köyü
iskelesine çıkarılmı tır. Burada imdiye kadar kar ıla ılmayan kötü bir olay
meydana gelmi ve göçmen kafilesi karaya çıktı ı sırada Koru köyünün Rum
halkı topluca ta larla saldırmı lardır. Saldırı kar ısında göçmenler zorlukla geri
gemiye bindirilerek korunmu tur. Bu saldırıya karı an Rumlar tutuklanarak
mahkemeye sevk edilmi tir.66 Bu Batum göçmenlerinin bu civarda iskân edildi i
tahmin edilmektedir.
Bursa’ya ilk göçmen kafileleri 1878 yılında ula mı tır. Gelen göçmenlere
barınmaları için acil olarak çadırlar da ıtılmı tır.67 Muhacirlerin iskânları, ia eleri
ve sair i lerine bakmak üzere Bursa skân-i Muhacirin Memurlu u kurulmu tur.
1878 göçmenler Bursa’ya gelmeye ba layınca bu göreve brahim Nafik Efendi
tayin edilmi tir.68 30 Mart 1896 tarihinde bu göreve Nazif Bey tayin edilmi tir.69
Bundan önce oldu u gibi bundan sonra daha düzenli olarak göçmenlerin ia e ve
barınmaları temin edilmi , evleri in a edilmi ve i lerini kurup kendi geçimlerini
temin edinceye kadar maddi yardım devlet tarafından sürdürülmü tür.
Bursa bölgesinde göçmenler, devlet arazilerine, özel mülkiyetten
i lenmeyen araziler satın alınarak, i e yaramaz ormanlık alanlar gibi yerlere iskân
edilmi lerdir. Bazen de muhacirler kendileri bo buldukları alanlara yerle mi ler,
mahalli idareciler bu yerlerden çıkarmak istemi lerse de hükümet, buna müsaade
etmeyerek bulundukları yerlerde iskân edilmelerini sa lamı tır.
Bursa vilayeti, Artvin ve Batum göçmelerinin en çok yerle tirildi i bölge
olmu tur. Bursa’da ehir merkezinde, merkez kaza, negöl, Gemlik, Pazar köy,
Orhaneli (Atranos), Mustafa Kemal Pa a (Kismasti) ve sair kaza merkezleri ve
köylerinde Artvin ve Batum göçmeni iskân edilmi tir.
1879 (H.1295) senesinde Batum göçmenlerinden 60 hanelik bir göçmen
kafilesi Bursa ehrine gelmi ve Yıldırım Bayazıt Camii civarında bahçe ve tarla
içinde bulunan hane ve çevreleri, 12.500 kuru a satın alınarak göçmenler
yerle tirilmi tir. Bu mebla ile göçmenlerin üç aylık idareleri H.1296 senesi
muhacirin tahsisatından mahsup edilmek üzere Bursa vilayeti tarafından
kar ılanmı tır. Batum göçmelerinin burada iskân edilmeleri konusunda Padi ah
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BOA, DH.EUM.5. b., 80/10.
BOA, DH. MKT, 1323/103.
68
BOA, Y.PRK.KOM, 3/30.
69
BOA, .DH, No.63559.
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izni (irade-i seniyye), bir ‘mahzûr ve mazerret’ olması durumunda ba ka uygun
bir yere yerle tirilmeleri artıyla çıkmı tır.70
125 nüfus Batum göçmeni, Bursa’nın mahallelerinden Araba Yata ı
mahallesine yerle tirilmi tir. Bu göçmenlere mahalli hükümet tarafından 14 Arlık
1887 (2 Kanun-i evvel 1303) tarihinde yemeklik ve tohumluk yardımı
yapılmı tır.71
Bursa Yıldırım mahallesinde Batum göçmenleri iskân edilmi tir. 1885
yılından bu mahallede 110 hanede 385 nüfus Batum ve Rumeli göçmeni
mevcuttur.72
Merkeze ba lı Gözde, Çatal tepe ve Dere kazık köyleri ortasında bulunan
bo araziye iki köy kurularak 80 hane Batum göçmeni yerle tirilmi tir. Yeni
kurulan bu köylere Osmaniye ve Orhaniye isimleri verilmi tir. Osmaniye’ye 50
hane ve Orhaniye’ye 30 hane yerle tirilmi tir.73 Bu köyler civarında da göçmen
yerle tirilmi ve yeni kurulan köye evketiye köyü adı verilmi tir.74
Derekazık köyü yakınında bo bulunan Gâvuralanı isimli yere 24 hane
Batum göçmeni iskân edilmi tir. Yeni köye Sa’dâbâd adı verilmi tir. Köye
yerle tirilen göçmenlerin ev in ası içi 12 dönüm, ziraat yapmaları için 48 parçada
260 dönüm arazi, hayvanlarını otlatmak için 7 dönüm mera, 500 dönüm baltalık
orman ve köyün ortasında cami, mektep in a etmek ve köy meydanı için 2
dönüm arazı tahsis edilmi tir.75
1890 yılında Uluda ’ın (Ke i da ı) Bursa tarafında Elmaçukuru ve
So ukpınar mahallerine Batum Gürcü göçmeni yerle tirilmi tir.76 Yeni kurulan
bu köylerin birine Süleymaniye, di erine Cihangir adı verilmi ve imam ile
muhtarları tayin edilmi tir.77
1892 yılında Bursa merkez kazaya ba lı Kavun deresinde Cevizlik adlı
mahalde Batum göçmenleri iskân edilmi ve yeni kurulan köye Sultaniye adı
verilmi tir.78
Bursa merkez kazada bo bulunan Kara ıslah adlı yere 50 hane Batum
göçmeni iskân edilmi tir. Yeni kurulan köye Kara ıslah adı verilmi tir.
70

BOA, . D, 63/ 3666, 5 Mart 1883 (21 ubat 1298).
BOA, DH.MKT, 1471/37.
72
Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigar- 1303, s.78.
73
BOA, DH.MKT, 1506/94, 1888(1305).
74
BOA, DH.MKT, 1546/54, 1888(1306).
75
BOA, DH.MKT, 281/65, 6 Kasım 1893 (25 Te rin-i evvel 1310).
76
BOA,HH.THR, 468/18.
77
BOA, . D, 6270; Erkan, a.g.e.,s.185.
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BOA, . D, 6610; Erkan, a.g.e.,s.185.s
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Göçmenlere hane ba ına ev yapmaları için yakla ık 600 metre kare (800 zira) ve
ziraat yapmaları için 91 dönüm arazi taksim edilmi tir.79
Bursa Cebel-i Atik nahiyesinde bulunan Kar ıslah mevkisinde
Arazdere’de 52 hanede 450 nüfus Batum göçmeni yerle tirilmi tir. Bu göçmenler
1894 yılında bulundukları yerden çıkarılmak istenmi lerdir. Göçmenler, ma dur
olacaklarından hükümete itiraz dilekçesi vermi lerdir. 80
Bursa vilayetinde Bayazıt çayırı mevkiinde Batum göçmenleri
yerle tirilmi tir. Göçmenler, 1901 yılında yoksul kalmı lar ve hükümetten
tohumluk bu day yardımı talep etmi lerdir. Gerekli bu day yardımı harman
mevsimine kadar borç olarak verilmi tir.81
negöl ve çevresinde daha çok Batum ve Artvin göçmenleri
yerle tirilmi tir. negöl kazasının meskûn mahalle ve köylerinde göçmen iskân
edildi i gibi ço unlukla bo arazilere, hazine-i hassaya ait arazilere ve hatta
baltalık ormanlara yerle tirilerek yeni mahalle ve köyler kurulmu tur.
negöl kazası Hamidiye mahallesinde 167 hanede 603 nüfus Rumeli ve
Batum göçmeni iskân edilmi tir.82
Batum göçmenlerinden 88 hanede 325 nüfusluk bir kafile negöl’de bo
araziye yerle tirilerek yeni bir köy kurularak Hayriye köyü adı verilmi tir.83
Cami ve mektebi bulunmayan Hayriye köyüne 1894 yılında masrafları Hazine-i
hassa tarafından kar ılanarak cami ve mektep in a edilmi tir.84
negöl’de 40 hane Batum göçmeni Padi ah emlaki olan Göç yol adlı
yerde Padi ah izni ile iskân edilmi lerdir. 1901 yılında bu göçmenlerin
akrabalarından otuz küsur hane göçmen daha gelmi tir. Bu akraba göçmenler,
emlâk-i hümayun arazilerinden Yorlu pınar mevkiinde yerle tirilmi lerdir.85
Bazı göçmenler hükümet tarafından iskân edilmek üzere gönderildikleri
yere gitmeyerek hem erilerinin bulundu u negöl çevresinde ormanlık alanlara
yerle mi lerdir. Ahıska ve Batum Gürcü göçmenlerden 19 hane, Yakacık adlı
yerde yerle mi lerdir. Burada ormanlara çok fazla zarar verdiklerinden
çıkarılmak istenmi ler, ancak bunu kabul etmemi lerdir. Bursa vilayeti, bunların
güvenlik kuvvetler zoruyla çıkarılmaları için 1894 yılından stanbul
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BOA, DH.MKT, 274/39.
BOA, .DH, 1344/1314. L/10, 1 Nisan 1897 (20 Mart 1313).
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BOA, A.MKT.MHM, 515/25, 15 Ekim 1901 (2 Te rin-i evvel 1317).
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Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigar-1303, s.84.
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Hükümetinden izin istemi tir.86 Akıbetleri hakkında herhangi bir bilgiye
ula ılamamı tır. Aynı tarihte Yakacık’ın yanı sıra Pazaralanı, Tuzla ve Kozpınar
adlı yerlere de Batum ve Ahıska göçmenleri yerle mi tir. Di er yerlerde de
orman alanlarını kıran göçmenler mahalli hükümetle problem ya amı lardır.87
Eylül 1888 tarihinde Batum göçmenlerinden bir kafile Bursa negöl
kazasında Uylakderesi’nde Padi ah emlakinden olan Hilmiye köyüne
yerle tirilmi tir. Bu köye iskân edilenlerden dris Efendi ile aban A a, Giresun
Piraziz’de iskân edilmi olan baba, anne ve karde lerinden olu an 3 hanede 16
nüfusun Hilmiye köyüne gelmesi ve emlâk-i hümayuna yerle tirilmeleri
konusunda Hazine-i hassa’dan izin istemi lerdir. Bunların gelerek yerle melerine
6 Mart 1889 tarihinde izin verilmi tir.88 Haziran 1890 tarihinde Hilmiye
köylülerinin akrabasından Osman Efendi ve lyas A a aileleri ile gelerek
köylülerin eski sakinlerinin de rızası do rultusunda yerle mek istemi ler, köy
ihtiyar heyetinin dilekçesi ile birlikte Hazine-i hassa idaresine müracaat
etmi lerdir. Gerekli izin verilerek bu iki hane de Hilmiye köyünde iskân
edilmi lerdir.89
Batum göçmenlerinden 18 hanede 87 nüfus negöl’de Kadı köyünde, 63
hane 234 nüfus Hasan Pa a köyünde, 41 hane 173 Murad Bey köyünde nüfus
iskân edilmi tir.90
negöl’de Hazine-i hassa arazisi üzerine Batum muhaciri iskân edilmi ve
kurulan köye Padi ahın ismine izafeten Hamidiye adı verilmi tir. Bu köye daha
sonra da göçmenlerin akrabaları gelerek bo
bulunan arazilerde
yerle tirilmi lerdir.91
Bursa’nın Gemlik kazasının mahalle ve köylerinde çok sayıda göçmen ve
özellikle Batum göçmeni iskân edilmi tir. Batum göçmenlerinden Murat Bey
kabilesinden 200 hanede 1.000 kadar nüfus, Gemlik kazasında Sultaniye köyüne
yerle tirilmi tir. Bu göçmenler bir hayli yerler açarak her cins hububattan ziraat
yapmı olmalarına ra men bir dane bile zahire alamamı lardır. Bu yerin ziraata
elveri li olmadı ının anla ılmasıyla Gemlik kaymakamlı ı tarafından göçmenler
civar köylere taksim edilerek yerle tirilmi ler, ancak 1881 yılındaki
ziraatlarından da ürün alamamı olduklarından ‘aç bi ilaç’ kalmı lar, Gemlik
kaymakamlı ı, göçmenlere yetecek kadar zahire yardımı yapılması için Bursa
vilayetine müracaat edilmi se de ciddiye alınıp yardım yapılmamı tır. Aç,
86

BOA, DH.MKT, 232/53.
BOA, YA.Res,72/26; Erkan, a.g.e., s.186.
88
BOA,HH.THR, 468/13, 1889(1306).
89
BOA,HH.THR, 468/26.
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BOA,HH.THR, 468/25.
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peri an ve çaresiz bir vaziyette kalan göçmenler temsilcileri vasıtasıyla, Rusya
Büyükelçili i’ne müracaat edip geri aslı vatanlarına dönmek istediklerini
bildirerek yardım edilmesini istemi lerdir. Rusya Büyükelçili i, vaatler yaparak
göçmenleri geçi tirmi tir. Konu stanbul hükümetine intikal edince Bursa vilayeti
skân Memuru tahkikat için bölgeye gönderilmi ve derhal göçmenlerin zaruri
ihtiyaçlarını kar ılayacak kadar zahire temin edilerek da ıtılmı tır. Göçmenlere
de gerekli nasihatler yapılarak geri göçmekten vazgeçmeleri sa lanmı tır.92
Gemlik’in Selimiye köyünde 73 hanede 290 nüfus
Batum göçmeni
iskân edilmi tir.93 Ancak göçmenlerden 30 hanesinin yerle tirildi i yer yüksek
oldu undan geçimlerini sa layamamı lardır. Göçmenlerin durumunu düzeltmek
isteyen Mabeyn katiplerinden Emin bey, köy yakınında ve ziraata elveri li
çiftli ini vermi tir. Emin bey, bu çiftlik üzerinde kurulan köye mekteple birlikte
bir cami in a etmeyi de taahhüt etmi tir. Yeni köye Hayriye adı verilmi tir.94
Batum göçmenlerinden 95 hanede 330 nüfusluk bir kafile Gemlik
kazasında uygun bo araziye iskân edilmi ve yeni köye Hamidiye adı
verilmi tir.95 Bu köye yapılacak caminin masraflarının devlet tarafından
kar ılanması için 30 Aralık 1886 (18 Kanun-i evvel 1302) tarihinde Padi ah izni
çıkmı tır.96
Gemlik’in Adliye köyünde 50 hanede 175 nüfus, Feyziye köyünde 105
hanede 335 nüfus, ükriye köyünde 81 hanede 253 nüfus, Haydariye köyünde 59
hanede 225 nüfus, hsaniye köyünde 25 hanede 233 nüfus, Te vikiye köyünde 32
hanede 230 nüfus, Aldere köyünde 19 hanede 71 nüfus, Pirgece köyünde 9
hanede 29 nüfus, So ançayırı köyünde 12 hanede 43 nüfus ve kaza dâhilinde
mahalle ve köylere müteferrik olarak 643 hanede 2.390 nüfus Batum göçmeni
iskân edilmi tir.97
Bursa vilayeti Pazarköy kazasının Hamzaali bölgesinde Batum
göçmenleri yerle tirilmi ve burada kurulan köye eski adı olan Hamzaali ismi
verilmi tir.98
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BOA, Y.PRK.KOM.3/30, Hüdavendigar vilayeti muhacirin memuru brahim Nafik’in 28 Kasım
1881 (16 Te rin-i sâni 1297) tarihli raporu; BOA, Y.PRK.KOM.3/36, aynı memurun 24 Aralık
1297 (12 Kanun-i evvel 1297) tarihli raporu.
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Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigar-1303, s.82.
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BOA, .DH, 1316/1312 Ra./42, 25 Eylül 1894 (13 Eylül 1310); DH.MKT, 187/2.
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Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigar-1303, s.83
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BOA, .DH, No. 80084.
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Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigar-1303, s.82-83.
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BOA, Y.PRK.AZJ, 9/21.
98
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TAED 40, 2009, 317-340

&

Bursa vilayeti Yeni ehir kazası znik (nahiyesi)’de Elma çukuru
bölgesinde 24 hanede 71 nüfus Batum göçmeni iskân edilmi tir. Ev ve di er
yapacakları binalar için yer verildikten sonra nüfus ba ına onar dönüm tarım
arazisi da ıtılmı tır. 14 Kasım 1888 tarihinde yeni kurulan köye Sultaniye adı
verilmi tir.99
Bursa vilayeti Orhaneli (Atranos) kazasının Çanak adlı bölgesinde 12
hanede 46 nüfus Batum göçmeni yerle tirilmi ve yeni kurulan yerle im yerine
Osmaniye köyü ismi verilmi tir.100
Mustafa Kemal Pa a (Kirmasti) kazasının Karapınar köyüne 92 hanede
337 nüfus Batum göçmeni iskân edilmi tir.101
Ege Bölgesinde skân
Balıkesir (Karesi) vilayetinin birçok yerine Batum göçmeni yerle tirildi i
görülmektedir. 1880 yılında Karesi vilayetinin Manyas nahiyesinin Sultaniye,
Do aköy, Kalfa, Maya köyleri ve Gönen nahiyesinin Ayvacık, Çiftlik alanı, E ki
dere, Balcı, Dızman, Baba yaka köylerine Batum göçmenleri iskân edilmi tir. 102
Di er bölgelerdeki göçmelere mahalli mal sandı ından uygun miktarda
kar ılıksız yardım yapıldı ı ve 4-5 sene tüm vergilerden muaf tutuldu u halde103
Balıkesir bölgesindeki göçmenlere yapılan yardımlar ertesi yıl geri talep edilmi
ve mısır ve bu daydan ö ür vergisi alınmı tır. Bu köyler göçmenleri, temsilcileri
vasıtasıyla 13 ubat 1884 (15 Rebiyülahir 1301) tarihinde hükümete müracaat
ederek di er bölgelerdeki göçmenlere yapılan uygulamanın kendilerine de tatbik
edilmesini istemi lerdir.104
1887 yılında stanbul’dan Karesi vilayetine 38 hane Batum göçmeni
iskân için gönderilmi tir. Bu göçmenlerin 9 hanesi iskân edilmi ve di erleri
Ekim 1887 tarihine gelindi inde henüz yerle tirilmemi lerdir.105
Aydın vilayeti Seferihisar kazasında Üçköprüler çamlı ı adlı yerde
Batum göçmenleri yerle tirilmi ve burada yeni bir köy te kil edilmi tir. Bu köye
hsaniye ismi verilmi tir. Göçmenlerin evleri devlet tarafından in a edilmi tir.106
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BOA, . D, 93/5556, 14 Kasım 1888 (2 Te rin-i sâni 1304).
BOA, .DH, 1322/1312. Z/19, 10 Mayıs 1895 (28 Nisan 1311).
101
Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigar-1303, s. 81.
102
BOA, Y.PRK.AZJ, 9/21.
103
BOA, .MV., No.9218, 22 Muharrem 1269 (05 Kasım 1852).
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BOA, Y.PRK.AZJ, 9/21.
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BOA, DH.MKT, 1458/73.
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BOA, . D,65/3795, 10 A ustos 1883 (29 Temmuz 1299).
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Afyonkarahisar’ın Ba çe me köyünde 12 hanede 55 nüfus Batum
göçmeni iskân edilmi tir.107
Di er Bölgelerde skân
Konya vilayeti Ak ehir kazasının Arabacı divan köyüne Batum
göçmenlerinden bir kafile iskân edilmi tir. Bu köye yerle tirilen göçmenlerden
vergi istenilmesi üzerine 11 Eylül 1888 (30 A ustos 1304) tarihinde hükümete
ba vurmu lardır.108
Konya’nın Çumra demiryolu istasyonu civarında Kınık isimli yerde
Batum göçmenlerinden 26 hane iskân edilmi tir. Göçmenlere hatıra olması için 2
Ekim 1911 (19 Eylül 1327) tarihinde bu yere Batum köyü ismi verilmi tir.109
Diyarbakır Ergani’de Kars ve av at göçmenleri iskân edilmi , daha
sonra 1883 yılında ikinci bir kafile daha Ergani’de iskân edilmi tir. Bu iki
kafileye da ıtılan razi elit olmadı ından niza konusu olmu tur.110
Batum göçmenleri iskân için Adana’ya gönderilmi tir. Aradan zaman
geçmesine ra men kesin yerle tirilmeleri yapılmadı ından göçmenler, 11 Mayıs
1893 (29 Nisan 1309) tarihinde Sadrazamlı a müracaat etmi lerdir. Bu
ikâyetlerinde Adana’da bo devlet arazisi bulunan Handere bölgesinde iskân
edilmeleri talebinde bulunmu lardır.111
Artvin göçmenlerinden 26 hanelik bir kafile iskân için Malatya112
Do an ehir ilçesi Sürgü nahiyesinde yerle tirilmi lerdir. Yeni te kil edilen köye,
Padi ah Mehmed Re ad’ın adına izafeten Re adiye köyü isminin verilmesi 13
Kasım 1910 tarihinde Padi ah tarafından uygun bulunmu tur.113
Sonuç
1877–1878 Osmanlı – Rus Sava ı’nda Rus saldırılarına kar ı vatanlarını
sonuna kadar savunarak i gali kahramanca durduran Artvin ve Batum halkı,
sava ın sonunda hak etmedikleri bir sonuca katlanmak zorunda kalmı tır.
Do uda Kars, Ardahan ve Batum sancaklarının, sava tazminatı olarak Rusya’ya
verilmesi ile Artvin ve Batum ehir ve köyleri i gale u ramı tır. Artvin ve
Batum’un Rusya’ya verilmesi ile çoluk çocuk yediden yetmi e on binlerce halk,
107
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anavatan saydıkları Osmanlı topraklarına do ru yollara dökülmü tür. Osmanlı
Devleti, Türk Müslüman halkın anavatana göçünü te vik etmi , göçmenlere göç
sırasında nakil, ia e ve barınma yardımları yapmı tır. Göçmenlerin iskânı devlet
meselesi olarak ele alınmı , hem hükümet hem de Saray seferber olmu tur.
Hazine- hassa’ya ait araziler göçmelerin iskân edilmesi için tahsis edilmi tir.
O günün artlarında göç ba lı ba ına büyük bir eziyet idi. Göçmenleri
yollarda açlık sefalet, hastalık ve dolayısıyla ölüm beklemekteydi. Bula ıcı
hastalıklar göçmenler arasında kol gezmekte oldu undan, göçmenler, gittikleri
yerlerde de hastalık yaymı lardır. Bazı iskân yerlerinin ziraata elveri li
olmamasında dolayı bir kısım göçmen kafileleri aç ve sefil kalarak peri an
olmu lardır.
Artvin ve Batum göçmenleri, Trabzon’da itibaren Anadolu’nun hemen
her bölgesinde ve stanbul’da uygun yerlerde iskân edilmi lerdir. Göçmenlerin
yerle tirildi i yerlerin tamamını tespit etmek imkânsızdır. Çünkü iskânların
tamamı resmi yazı malara yansımamı tır. Artvin ve Batum göçmenleri,
Türkiye’nin hemen her yerine da ılmı durumdadırlar.
Çalı kan ve azimli Artvin ve Batum halkı, yerle tirildikleri yerlerde
kendilerine tahsis edilen arazilere ilave olarak orman ve meralardan tarım alanları
açarak Anadolu’nun ekilebilir alanlarının geli mesine önemli katkı
sa lamı lardır. Böylece Anadolu’da tarımsal üretimin artmasında etken
olmu lardır. Nadiren yerle tirildikleri ehirlerde de orta sınıf i gücüne
katılmı lardır.
1885-1912 yılları arasında Osmanlı devletinde genelde üretim, özellikle
tarımsal üretim artmı tır. Fiyatlar sabit kalmı , altın rezervleri ço almı ve
yatırım artmı tır. Ayrıca giri imci bir orta sınıf olu mu tur. 1880 yılında
stanbul’da kurulmu olan Ticaret Odası’nın kayıtlarında bu ehirde oldu u kadar
ülkenin di er yerlerinde de Türk Müslüman giri imci bir toplulu un ortaya
çıktı ı ve 1880’den 1890’a kadar sayılarının giderek arttı ı ve zenginle ti i
görülmü tür. Bu i adamlarının bir bölümü göçmenlerden olu mu tur. stanbul ve
di er ehirlerdeki kentsel geli im de büyük ölçüde do rudan Türk göçmenlerin
akınına ba lıydı. Göçmenlerden varlıklı olanlar, o zamana kadar
Gayrimüslimlerin istihdam edildi i Osmanlı bürokrasinin üst kademelerini
doldurmaya ba larken, daha yoksul olanlar ehir ve köylerde üretimin alt
katmanlarında yerlerini almı lardır.114
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