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II. Abdülhamid Dönemi Bir Sosyal Yard m 
Uygulamas : Tev’em Maa  

 
A Social Aid Practice in II. Abdülhamid Era:              

Tev’em Salary 

Gül Han m CENG Z  

Özet 

Bu çal man n konusu II. Abdülhamid dönemi sosyal yard m 
uygulamalar ndan birisi olan ve muhtâcin maa  içerisinde yer alan tev'em 
maa d r. Asl nda daha önceki dönemlerde de verilen bu maa  II. 
Abdülhamid dönemi hay r faaliyetleri içerisinde kendisine daha geni  bir 
yer bulmu tur. kiz ve üçüz çocuklar ile annelerine verilmekte olan bu 
yard m din, dil, rk ayr m  gözetmeksizin tüm Osmanl  tebaas na 
verilmektedir. Maa a sahip olman n tek art  "muhtâcinden" olup, "fakr û 
zarûrete düçâr" olmakt r. Ailelerin talebi ile verdikleri bilgilerin kontrol 
edilmesi üzerine yard ma muhtaç çocuklara bu maa  ba lanmaktad r. 
Hazineden ve belediye gelirlerinden ödenmektedir. Ayl k olarak ba lanan 
bu yard m ile ailenin iki ya da üç çocu a birden sahip olmas n n getirdi i 
maddi külfet ortadan kalkmakta insanlar rahat bir nefes almaktad r. K zlara 
kendi hayatlar n  idame ettirecek hale gelinceye kadar verilen bu maa , 
erkeklere ya  s n r  getirilerek verilmektedir. Annesi ve babas  vefat eden 
çocuklara hem fakir hem de kimsesiz olduklar  için bu yard m sa land  
gibi, ayr ca, annesi vefat edenlere bir de sütanne tayini yap lmaktad r. Ordu 
mensubu olan ki ilerin zevceleri ikiz, üçüz çocuk do urduklar nda bu 
ki ilere görevlerini daha iyi yerine getirmeleri için çe itli taltifler verildi i 
tespit edilmektedir. Ayr ca devletin böyle bir yard m yapmas  sava lar, 
k tl k, açl k, hastal klar vb. gibi sebepler yüzünden azalan Osmanl  
nüfusunu artt rma te vi i niteli i de ta maktad r. Tev’em maa , II. 
Abdülhamid döneminde Osmanl  Devleti’nin sosyal devlet olgusunun iyice 
belirgin hâle geldi inin göstergelerinden biridir. 

Anahtar Kelimeler : tev'em, maa , yard m, çocuk, Osmanl , aile 
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Abstract 

The aim of this study is to analyze tev’em salary which is one of the 
social aid practices of II. Abdülhamid era and included within the salary 
of those in need. This salary which was in fact distributed in previous 
periods as well, found a broader place for itself within charity activities 
of II. Abdülhamid era. This salary which was given for twins and triplets 
and their mother is distributed to all the people of Ottoman disregarding 
language, religion and race. The only condition of having this salary is to 
be “muhtacinden” and be “fakr u zarurete duçar”. Upon controlling the 
information given with the demand of family, this salary is given for the 
children in need. It is paid from the state treasury and Municipality 
Income. With this monthly aid, the financial burden brought by having 
two or three children is decreased and parents take a sigh of relief. This 
salary which is given for the female children until they can earn their 
own living is given to the male children within the limits of age. This aid 
is provided for the children who both have lost their mother and father 
because they are a little poor and orphans; moreover a wet-nurse is 
assigned for those whose mother had died. It was determined that 
people who are affiliated to the army are given various rewards in order 
for them to fulfill their duty when their wife birth to twins, triplets. 
Moreover, this aid of Ottoman has the characteristics of supporting 
Ottoman population which has decreased due to wars, drought, hunger, 
disease etc. Tev’em salary is an indicator that in II. Abdülhamid Era the 
status of social state had become thoroughly distinctive in II. 
Abdülhamid Han. 

Key Words : tev'em, salary, need, children, Ottoman, family  

 

Bu çal mada, II. Abdülhamid dönemi Osmanl  sosyal yard m alan na 
yönelik olan ve muhtâcin maa lar  içerisinde yer alan tev'em maa , 
modernle me sürecinin sosyal bir olgusu olarak incelenecektir. Tev’em maa , 
ikiz ve üçüz çocuklara verilen bir maa t r. Osmanl  ar iv belgelerinde s kça 
geçen “fakr û zarûrete düçâr" eklinde durumlar n  bildiren tev’em çocuk sahibi 
ailelere bu yard m yap lmaktad r. Yard m, ayn  zamanda, ça n n da bir gere i 
olarak Osmanl  devletinin sosyal devlet niteli inin bir i aretidir. 

Osmanl  Devleti’nin 19. yüzy l na bir bütün olarak bak ld nda, devletin 
sosyal alandaki i levlerinin de modernle meye uygun olarak geni ledi i dikkat 
çekmektedir. Bu dönemde modern devletin önem verdi i hususlar aras nda 
nüfusun art , sa l  ve refah  bulunmaktad r. II. Abdülhamid döneminde de 
ça n sosyal devlet olgular ndan uzak kal nmayarak, tüm hay r i leri ve 
toplumsal hizmetleri bu yönde yap lm t r. Ancak, Osmanl  Devleti’nin 19. 
yüzy l ça na uygun yeni kurumsal yap larla sosyal devlet olgusunu etkin bir 
ekilde öne ç karmas  özellikle II. Mahmud dönemindedir. Nitekim bu 

ba lamda, o dönemde ça a uygun oldu u dü ünülerek de i ime u rat lan 
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kurumlardan biri vak flard r. Bu de i imle beraber vak flar, topluma hizmet 
konusunda i levini önemli ölçüde kaybetmi tir. Çünkü 1826’da Evkaf-  
Hümâyun Nezareti kurulmu , vak flar da bu nezaretin çat s  alt nda 
toplanm t r. Böylece vak flar merkezile me sürecine dahil olmu tur. 
Dolay s yla, vak f gelirleri merkezi maliye bütçesi içine al nm t r. Bu sebeple de 
vak flar eskiden oldu u gibi toplum hizmetinde etkin olamam t r. te bu 
sebeplerle, yava  yava  da olsa, yoksullar n korunmas , merkezi bir kurumun 
idaresine girmeye ba lam t r. Evkaf-  Hümâyun Nezareti, baz  kurumlarla 
beraber yoksullar n korunmas  için maa lar ödemi tir.1  

Yoksullara ödenen maa lardan biri muhtâcin maa d r. Muhtâcin maa , 
yoksul ya am n n devlet güvencesi alt na al nmas , ihtiyaç sahiplerinin korunmas  
amac yla verilen bir maa t r.2 Dul kad nlara, yetimlere, din adamlar na, 
mühtedilere, muhacirlere, dergâh ve tekkelere, özürlülere, felaketzedelere, asker 
ailelerine ve ö rencilere verilen bu maa  üphesiz toplumun her kesimini 
kapsamakta gerçekten fakir ve yard ma muhtaç ki iler ara t r l p onlara 
verilmekte idi.3  

Muhtâcin maa  içinde verilen maa lardan birisi tev’em maa d r. 1870'li 
y llardan itibaren belediye te kilat ndan ödenmeye ba layan maa lar aras nda 
tev'em ad  verilen ikiz ve üçüz çocuk maa lar  da bulunmaktad r. Arapça kökenli 
olan tev'em kelimesi ikiz anlam na geldi i gibi e , benzer anlam nda da 
kullan lmaktad r.4 Bu yüzden, Osmanl ca belgelerde hem ikiz hem de üçüz 
çocuklardan "tev'em çocuklar" onlara verilen maa tan da "tev'em maâ ât " 
eklinde bahsedilmektedir.5 Tev'em maa lar  ile ilgili belgelerde geçen 

"muhtâcinden"6 "muhtâcin tertibinden mahlûl bulunan"7 gibi ifadeler art k tev'em 
maa lar n n da muhtâcin maa lar  aras nda yer ald n  göstermektedir. 
Gerçekten, belgelere bak ld nda "fakir hâlinden bahisle"8, "erbâb-  ihtiyacdan oldu u 

1  Tanzimat döneminde vak f uygulamalar nda bu do rultuda ya anan de i iklikler için 
bkz. Bahaeddin Yediy ld z-Nazif Öztürk., "Tanzimat Dönemi Vak f Uygulamalar ", 
Hakk  Dursun Y ld z (der.), 150. Y l nda Tanzimat çinde, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 
Ankara 1992. 
2  Nadir Özbek, Osmanl  mparatorlu u'nda Sosyal Devlet Siyaset, ktidar ve Me ruiyet 1876-
1914, leti im Yay nlar , stanbul 2013, s.53. 
3  Ayr nt l  bilgi için bkz. Mehmet Ali Düzgün, "Sultan II. Abdülhamid Döneminde 
Muhtacin Maa  Uygulamas ", Marmara Üniversitesi, Türkiyat Ara t rmalar  Enstitüsü, 
(Yay mlanmam  Yüksek Lisans Tezi), stanbul 2009, s. 41-44. 
4  Ferit Devellio lu, Osmanl ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ayd n Kitabevi, Ankara 2010, 
s. 1283. ya da emseddin Sami, Kâmûs-  Türkî, Ça r  Yay nlar , stanbul 2004, s. 447. 
5  BOA. (Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi), DH.MKT.(Dahiliye Mektubî), 1740/116, 22 Za 
1307/10 Temmuz 1890.  
6  BOA., DH.MKT., 2055/24, 07  1310/24 ubat 1893; BOA., DH.MKT., 1369/80, 
03 M 1304/2 Ekim 1886. 
7  BOA., DH.MKT.521/18, 03 Ra 1320/10 Haziran 1902.  
8  BOA., DH.MKT., 48/2, 09 Za 1310/16 May s 1893.  
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tahkik eden"9, "erbâb-  fakir ve ihtiyacdan bulunmas yla"10, "fakr û zarûreti tahkik 
eden"11 gibi ifadelere s kça rastlan lmakta ve tev'em maa  alman n artlar  
aras nda fakirlik bulunmaktad r. Bu anlamda muhtâcin maa  süreklili i ifade 
eden bir ekilde fakir olma haline yap lan vurguyu nitelerken, tev’em maa  ise 
hem ailenin iki çocu a sahip olmas n n getirdi i maddi külfete hem de nüfusun 
artmas na yönelik te vike i aret etmektedir.12 Dolay s yla tev’em maa n n, içeri i 
bak m ndan Osmanl  toplumunda nüfusun artmas na yönelik bir te vik niteli i 
de ta d  söylenebilir. Devlet; ailenin bir do um olay ndan sonra iki veya üç 
çocu a birden sahip olmas n  göz önünde bulundurarak, çocuklar n bak m  için 
ailenin daha fazla s k nt ya dü ece ini öngörmü , bu yüzden s k nt n n k smen 
de olsa giderilmesi için tev’em maa  ba lam t r. 

Osmanl  Devleti'nde ikiz veya üçüz çocuklara ve ailelerine yap lan 
yard mlarla ilgili en eski ar iv belgelerinden biri III. Selim(1789-1807) dönemine 
tarihlenmektedir. Bu belgede üçüz çocuklar  olan ailelere tev’em maa  yard m  
yap lmas  emredilmektedir.13 Yine III. Selim dönemine ait ba ka bir belgede ise, 
Alanyal  bir kad n n "bir bât nda üç nefer evlâd tevellüd etti inden" çocuklar na günlük 
be er akçeden on be  akçe maa  ba lanmas na karar verilmi tir.14 "Emsâli sûal 
olundukda bu misillü bat n-  vahidden üç nefer evlâd  tevellüd edenler âyeste-i merhamet 
olduklar na binâen" eklinde geçen ifadeden tev'em maa  uygulamas n n eski 
zamanlara kadar uzand  anla lmaktad r.15  

Yukar da da örnekleri verildi i üzere, önceki dönemlerde günlük akçe 
hesab  olarak verilen bu maa lar daha sonraki dönemlerde ayl k guru  hesab  
olarak ödenmektedir.16 II. Abdülhamid döneminde düzenli bir ekilde guru  
hesab  üzerinden ödenen maa lar n genellikle 30 guru  oldu u tespit 

9  BOA., DH.MKT., 521/18, 03 Ra 1320/10 Haziran 1902.  
10  BOA., DH.MKT., 1171/40, 23 R 1325/5 Haziran 1907. 
11  BOA., DH.MKT., 1484/45, 26 C 1305/10 Mart 1888. 

Güven Dinç-Fatma im ek-Haldun Ero lu, "Osmanl  mparatorlu unda Tev'em 
Maa ", Uluda  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say  16, Cilt 16, 
2009/1, s. 80.

Dinç- im ek-Ero lu, a.g.m., s. 80.
14  BOA., HAT.(Hatt -  Hümâyun) 273/16054. 
15  BOA., HAT. 299/17782; C.BLD. (Cevdet Belediye) 78/3891, 07 B 1250/9 Kas m 
1834; C.BLD. 85/4229, 08 B 1233/6 May s 1818 vb. gibi belgeler ço alt labilir. 
16  Osmanl  Devleti'nin para birimindeki de i iklikler genel olarak üç evreye ayr lmakta 
idi. Ba lang çtan 1688 y l na kadar 361 y l akçe, 1688 y l ndan 1879 y l na kadar 191 y l  
kuru -para, 1879 y l ndan devletin y k l na kadar 43 y l ise lira-kuru  Osmanl  para 
birimi olarak kullan lm t r. Mustafa Öztürk, "Genel Hatlar yla Osmanl  Para Tarihi", 
Türkler, Cilt 10, Ankara 2002, s.806. Bu devreler her ne kadar keskin bir geçi  gibi 
gözükse de durum böyle de ildir. Mesela, 1688 y l nda kuru  devrine geçilse de akçe 19. 
yüzy l n ba lar na kadar varl n  sürdürmü tür. Ayn  durum kuru  ve lira için de 
geçerlidir. Öztürk, a.g.m.,s.806. 
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edilmektedir.17 Belirlenen bu miktarda, ailelerin mensup oldu u dinî veya 
co rafî özelli in etkili olmad , dönemin ekonomik ko ullar na göre maa lar n 
ba land  anla lmaktad r.  

II. Abdülhamid döneminde baz  bölgelerin belediyeleri, bütçelerindeki 
muhtâcin ve tev'em çocuklar n maa lar 18 için ayr lan oran yetersiz oldu undan, 
ödemede s k nt  ya am lard r. Çünkü kodra, Erzurum ve Trabzon vilayetleri 
belediyeleri bütçesinde tev’em maa lar na 1/40 nispetinde bir oran ayr lm t r. 
Talep yo unlu u dolay s yla, belediye yetkilileri, bütçeden ayr lan bu oran n 
yetersiz geldi ini ifade etmi lerdir. Bunun üzerine, belediye dairelerinin 
bütçelerinden 1/40 nispetinde ayr lan oran art r lm  ve 1/20'ye yükseltilmi tir.19  

Genel olarak bu döneme bak ld nda, tev'em maa lar , ikizlerin ikisine 
cem‘an ödense de bireysel olarak da ba lanabilmektedir. Örne in Ekmekçiba  
mahallesinde oturan Münire Han m' n ikiz çocuklar ndan Mehmed Saim'e 30 
guru  maa  tahsis edilirken, Saime Huriye'ye maa  ba lanmam t r. Annesi 
Münire Han m' n talebi üzerine Saime Huriye'ye münhal olan 30 guru  maa  
tahsisi uygun görülmü tür. 20 Yine yap lan ara t rmada Gûreba Hüseyin A a 
Mahallesi Karanl k Çe me Soka ’nda oturan Hoca Hüseyin Efendi’nin fakir 
hâline binaen muhtâcin tertibinden münhal olan 30 guru  maa  ikiz 
çocuklar ndan Cemile'ye tahsis edilmi tir.21 kiz çocuklara tahsis edilen münhal 
kaynak, muhtâcin maa  alan ki ilerin vefat ndan sonra kalan toplu parad r. Bu 
para, fakirli ini belgeleyebilen muhtaç ki ilere verildi i gibi tev’em çocuk sahibi 

17  BOA., DH.MKT., 1553/17, 4 S 1306/10 Ekim 1888; DH.MKT., 1511/32, 25 N 
1305/5 Haziran 1888; DH.MKT.1484/80, 27 Ca 1305/10 ubat 1888; 
DH.MKT.1497/101, 16 B 1305/29 Mart 1888; EK II: DH.MKT.1504/94, 17  1305/29 
Nisan 1888; DH.MKT., 1603/56 , 9 B 1306/11 Mart 1889; DH.MKT.1605/44, 12 B 
1306/14 Mart 1889; DH.MKT.1735/48, 05 Za 1307/23 Haziran 1890; DH.MKT.1743/42, 
29 Za 1307/17 Temmuz 1890; DH.MKT.1845/41, 21 Za 1308/28 Haziran 1891; 
DH.MKT.1865/103, 03 S 1309/8 Eylül 1891 vb. gibi... Ancak, nadir de olsa ikizlerin her 
birine 12' er buçuk, 15'er guru  ya da cem‘an 20' er, 25'er guru  ödemelerin yap ld  da 
görülmektedir. Bu ekilde dü ük ald klar n  fark eden ebeveynler, emsâllerinin daha fazla 
ald klar n  fark ettiklerinde ya da daha fazla miktara ihtiyaç duyduklar nda fiyat n artt r lmas n  
istemektedirler. BOA., DH.MKT.43/12, 04 Za 1310/20 May s 1893; DH.MKT.294/63, 13 
R 1312/14 Ekim 1894; DH.MKT.889/76, 08 B 1322/10 Eylül 1904; DH.MKT.1452/57, 
15 M 1305/3 Kas m 1887; DH.MKT.1495/70, 07 B 1305/20 Mart 1888. 
18  Me rutiyet dönemi öncesinde, belediye gelirinin masraf dü üldükten sonra k rkta 
birlik bir k sm n n muhtâcine ayl k otuzar guru luk maa lar eklinde ödenmesi yayg n bir 
uygulamad r. II. Abdülhamid'in d  politika önceliklerine göre bu oran Kudüs gibi baz  
bölgelerde artt r lm t r. Özbek, a.g.e., s.60-61. 
19  BOA., DH.MKT.44/30, 05 Za 1310/21 May s 1893. 
20  BOA., DH.MKT.521/15, 03 Ra 1320/10 Haziran 1902. 
21  BOA., DH.MKT.521/16, 03 Ra 1320/10 Haziran 1902. 
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olan ailelere de ödenebilmektedir. Ancak, devletin zor durumda kald  
zamanlarda hazineye aktar lmaktad r.22 

II. Abdülhamid döneminde tev’em maa lar  konusunda yap lan bir yenilik, 
maa n ödendi i kayna n de i tirilmesidir. Önceki dönemlerde maa lar, Evkaf 
Nezareti hazinesinden, Gümrük mukataâlar ndan ve Kapualt  Hâs lat 'ndan23 
ödenirken24, II. Abdülhamid döneminde Hazîne-i Maliye-i Celîle tahsilatlar  
olarak belirtilip, belediye gelirlerinden verilmeye ba lanm t r.25 Ancak, 1888 
y l na ait bir belgede hayvan, zebhiye26, kile ve kantar vergilerinin Mal 
Sand 27na devredilmesi ile birlikte belediyenin gelirleri azalm , tev'em 
maa lar n n ödenmesinde s k nt  meydana gelmi tir. Tev'em maa lar n n Mal 
Sand ’ndan ödenmesi talebi üzerine "tev'em çocuklara mal sand klar n n maa  i‘tas  
muvâf k-  kânun olamayaca ndan" dolay  reddedilmi tir. 28  

 Bu dönemde bir aile taraf ndan tev’em maa  ba lanmas  talebi halinde, 
daha önce bölgede böyle bir uygulaman n olup olmad  ve ki inin yararlan p 
yararlanmad  ara t r l yordu. Ara t rma sonucu ayn  durumda olanlara yap lan 
yard mlar örnek gösterilerek emsâline tevfiken29 emsâli vechile30 emsâli misüllü31 usûl ve 

22  BOA., .DH.730/50888, 18  1293/09 Eylül 1876; Düzgün, a.g.t., s. 9. 
23  Kapualt  hâs lat , Tanzimat öncesinde eyalet valileriyle sancak beyleri için ayr lan 
ödeneklerin baz lar n  tan mlamak için kullan lmaktad r. Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl  
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, Cilt II, MEB Yay nlar , stanbul 1993, s.167. Tanzimat 
ile birlikte bir tür muhtâcin ve fukara tertibi i levi de görmeye ba lam t r. Özbek, a.g.e., 
s. 55.  
24  Dinç- im ek-Ero lu, a.g.m., s.86.; Orhan Sakin, "Osmanl  Devleti'nde Çocuklara 
Yönelik Bilinmeyen Bir Uygulama", Kültür, Say  12, stanbul 2008, s. 68. 
25  Trabzon vilayetinde tev'em maa lar n n Belediye'ye b rak lan gelirlerden kar lanmas  ile 
ilgili örnek belge: BOA., DH.MKT.1740/116, 22 Za 1307/10 Temmuz 1890; Yine bunun 
d nda ço u belgelerde "... vilayet-i celile belediye sand ndan" DH.MKT.275/60, 24 S 
1312/27 A ustos 1894 "merkez belediye sand ndan" DH.MKT.2051/68, 25 B 1310/12 
ubat 1893 "mahalli varidat belediyesinden" DH.MKT.1789/62, 25 R 1308/8 Aral k 1890 

"... daire-i belediye veznesinden" DH.MKT.1745/71, 06 Z 1307/24 Temmuz 1890 "mahalli 
belediyesince" DH.MKT.1736/12, 07 Za 1307/25 Haziran 1890 "belediye has lat ndan" 
DH.MKT.1417/16, 09  1304/24 Haziran 1887 vb. gibi tabirler ödemelerin Belediyeler 
taraf ndan yap ld n  desteklemektedir. 
26  Kasaplardan kestikleri hayvanlar için al nan vergidir. Devellio lu, a.g.s., s. 1368.; 
27  Devlete ait gelirlerle pul ve k ymetli evrak n ve emanet mahiyyetinde olarak tevdi 
edilen para ve ayniyyat n sakland  ve hesaplar n n tutuldu u mal daireleri hakk nda 
kullan lan bir tabirdir. Eskiden devlete ait paralar, ah slar nkiler gibi sand k içinde 
muhafaza edildikleri için Mal Sand  imdiki tabirle devlet kasas  demekti. Bu sebeple 
Mal Sand  denilince kasa, vezne anla l rd . Pakal n, a.g.e., C.II, s. 402.  
28  BOA., DH.MKT.1528/41, 26 Za 1305/4 A ustos 1888.;1869 y l nda vilayetlerde 
Kapualt  hâs lat ndan ödenen maa lar n mal sand klar na kayd r ld  söylense de, II. 
Abdülhamid döneminde tüm muhtâcin maa lar n n Hazîne-i Maliye-i Celîle'den verildi i 
görülmektedir. Özbek, a.g.e., s. 56. 
29  BOA., DH.MKT.118/13, 10 S 1311/23 A ustos 1893.  
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emsâline nazaran32 gibi ifadelere yer verilerek tev'em maa  ba lanmas na karar 
veriliyordu.33 Taleplerin ço unu genellikle ikizler34 olu turmakta ise de üçüz35 ve 
dördüzlere36 hatta iki sene ard arda ikiz veya üçüz do uran ailelere de yard m 
yap l yordu. psala nahiyesinin Bayrambey mahallesi ahalisinden smail Çavu 'un 
zevcesi iki sene aral kl  olmak üzere ikiz ve üçüz çocuk dünyaya getirmi  ve söz 
konusu çocuklara maa  tahsisi talebinde bulunmu tur. Bunun üzerine çocuklara 
"münâsib bir mikdar" maa  ba lanmas  uygun görülmü tür.37  

kiz ve üçüz çocuklar n yan nda çocuklar n annelerine de maa  
ba lanmakta ya da atîyye-i senîyyeler38 ile sadaka-  senîyyeler verilmekte idi. 
stanbul Davudpa a mahallesinde sâkin Muzaffer Han m'a biri erkek di eri k z 

iki çocuk do urmas ndan dolay  bir miktar "sadaka-  senîyye" verilirken, 
çocuklar na tev'em maa  ba lanm t r.39 Zevcinin koleradan vefat  sebebiyle ikiz 
çocuklar  ile "bî-vâye ve hâl-i zarûrette" kald ndan S d ka Hatun'a be  yüz guru  
atîyye-i senîyye ile birlikte ikiz çocuklar na tev'em maa  ba lanm t r.40 Sivas'da 
"fakr û zarûrete düçâr" olan Hatice Han m ile biri erkek biri k z olan ikiz 
çocuklar na ayl k k rk iki guru  maa  tahsis edilmi tir.41 Bu örneklerde de 
görüldü ü üzere, fakir ve kimsesiz çocuklara tev’em, annelere ise atîyye-i senîyye 
ve sadaka-i senîyye’ler verilmi tir.  

30  BOA., DH.MKT.727/27, 26 Ra 1321/22 Haziran 1903. 
31  BOA., DH.MKT.1488/18 , 09 C 1305/3 Mart 1888. 
32  BOA., DH.MKT.1757/144, 19 M 1308/4 Eylül 1890. 

Dinç- im ek-Ero lu, a.g.m., s. 88.
34  BOA., DH.MKT.1484/23, 26 Ca 1305/9 ubat 1888; DH.MKT.1565/71, 14 Ra 
1306/18 Kas m 1888; DH.MKT. 1603/60, 9 B 1306/2 Mart 1889; DH.MKT.1734/65, 02 
Za 1307/20 Haziran 1890; DH.MKT.1744/36, 02 Z 1307/20 Temmuz 1890; DH.MKT. 
1755/81, 11 M 1308/27 A ustos 1890; BEO.( (Bâb-  Âlî Evrak Odas ), 668/50029, 20 S 
1313 /12 A ustos 1895; .DH. ( râde Dahiliye), 941/74472, 22 Ra 1302/9 Ocak 1885; D. 
( ûra-y  Devlet), 1789/8, 14 N 1312/11 Mart 1895 vb. gibi ço alt labilir. 
35  BOA., DH.MKT.1692/121, 05 C 1307/27 Ocak 1890; DH.MKT.1417/16, 09  
1304/24 Nisan 1887; DH.MKT.1497/101, 16 B 1305/29 Mart 1888; 
DH.MKT.1504/94, 17  1305/29 Nisan 1888; DH.MKT.2319/77, 16 Za 1317/18 
Mart 1900 vb. gibi ço alt labilir. 
36  Dördüz do an çocuk oldukça nadir oldu u için örneklerine de çok az 
rastlanmaktad r. BOA., DH.MKT.358/68, 08 L 1312/4 Nisan 1895; BEO.597/44732, 
14 L 1312/10 Nisan 1895. 
37  BOA., DH.MKT.1094/55, 5 Ca 1324/27 Haziran 1906. 
38  Padi ahlar n verdikleri hediyeler hakk nda kullan lan bir tabirdir. Arapça bir kelime 
olan atîyye hediye bah i  demektir. Padi ahlar muhtelif vesilelerle saray ve hükümet 
hizmetinde bulunanlara atîyye verirlerdi. Atîyye olarak para verildi i gibi k l ç, saat, 
enfiye kutusu da verilirdi. Pakal n, a.g.e., C.I., s. 110-111. 
39  BOA.,DH.MKT.1171/40, 23 R 1325/5 Haziran 1907. 
40  BOA., DH.MKT.54/20, 23 B 1311/30 Ocak 1894.  
41  BOA.,DH.MKT. 1497/35, 15 R 1305/31 Aral k 1887. 
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Bu dönemde dikkati çeken bir di er husus, tev’em maa  ile ilgili 
olmamakla birlikte, çocu un sa l n  ve varl n  korumaya yönelik bir 
tedbirdir. Buna göre, sekiz k yye42 bu day çalmas ndan dolay  üç ay hapse 
mahkûm olan Erzurum vilayeti Pasinler kazas  Yakak karyeli Esma adl  kad n 
hapishanede ikiz çocuk dünyaya getirmi tir. Esma’n n mahkûmiyet süresinin 
2/3'sini doldurmas ndan ve çocuklar n da peri an olmamas ndan dolay  kad n n 
aff na karar verilmi tir.43 Anne ve çocuklar n ma duriyetini gidermek için 
verilen bu karar oldukça önemlidir. Çünkü bu olay anne ve çocuklar n sa l  ile 
yeti me ortam na dikkat edildi ini göstermektedir. 

Aileler, tev’em maa  ba lanma talebinde bulunurken özellikle çocuklar n n 
do duklar  tarihten itibaren ödenmesini talep etmektedirler. Yani maa  
ödemesinde ba vurduklar  tarihin esas al nmamas n  çocuklar n do umunun 
esas al nmas n  istemektedirler.44 Eftatyus ad nda bir ah s ikiz çocuklar na 
maa lar n n ba vurdu u tarihten itibaren verildi ini, halbûki emsallerinin 
çocuklar na do umlar ndan itibaren ödendi ini vurgulam t r. Bu nedenle 
çocuklar  için ödenmeyen 33 ayl k maa  talep etmi tir.45  

Bunun yan  s ra, bu maa n çocuklara kaç ya na kadar ödenece i 
konusunda baz  farkl l klar göze çarpmaktad r. Tokad ahalisinden Çil Halil o lu 
Mehmed ile Zile ahalisinden Mazlum o lu Mehmed'in ikiz do an k z 
çocuklar na "infâka ademü'l-iktidar bulunduklar ndan" "hayat-  tezevvüclerinde kat‘ 
olunmak art yla mahalleri varidat belediyesinden ehr-i otuzar guru  maa  tahsisi" uygun 
görülmü tür.46 K z çocuklar  için kabul edilen bu kural n erkek çocuklara da 
uyguland  görülmektedir. Öyle ki, Trablusgarp vilayeti Âcilat kazas  
ahalisinden Mehmet bin Ali bin Milâd' n ikisi erkek di er ikisi k z olmak üzere, 
iki defa ikiz do umun gerçekle mesinden sonra, bu çocuklar ndan k zlara 
evleninceye kadar, erkeklere ise 20 ya lar na kadar maa  verildi i tespit 
edilmektedir.47 Ancak Trablusgarp vilayetinde farkl  bir uygulama dikkat 
çekmektedir. Vilayette toplamda 21 tev'em çocu a 10 ya na kadar 30'ar guru  
maa  tahsisi yap laca  ve çocuklardan birinin 3 ya na gelmeden ölmesi hâlinde 
di erine 3 ya na kadar maa  ba lanmaya devam edilece i belirtilmektedir.48 
1903 y l na tarihlenen bu gibi belgelerin say s n  ço altmak mümkündür.49 Bu 
belgelerden, ilerleyen dönemlerde devletin ya  s n r n  dü ürdü ü tespit 

42  Okka, dört yüzdirhem. Devellio lu, a.g.e., s. 596. 
43  BOA., BEO.1491/111755, 24 M 1318 /24 May s 1900. 
44  BOA., DH.MKT.1880/91, 16 Ra 1309/20 Ekim 1891. 
45  BOA., DH.MKT.1734/64, 02 Za 1307/20 Haziran 1890. 
46  Bkz. Ek:I BOA.,DH.MKT.1490/31, 16 C 1305/29 ubat 1888. 
47  BOA., DH.MKT.1598/35, 24 C 1306/25 ubat 1889; DH.MKT.1486/63, 04 C 
1305/17 ubat 1888. 
48  Bkz. EK: IV BOA., DH.MKT.675/3, 26 Z 1320/26 Mart 1903. 
49  BOA., DH.MKT.729/24,2 R 1321 /28 Haziran 1903; DH.MKT.1096/46, 11 Ca 
1324/3 Temmuz 1906 vb.; Dinç- im ek-Ero lu, a.g.m., s. 85. 
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edilmektedir. Bunda, muhtemelen isyanlar, sava lar vs. gibi felaketlerin yol açt  
malî s k nt lar n etkili oldu u tahmin edilebilir. 

Maa lar n farkl  miktarlarda ödenmesi, aileleri bu konuda zaman zaman 
harekete geçirmi tir. Baz  ebeveynler, emsâlinin daha fazla ald n  görünce zam 
talebinde bulunmu lard r. Bolu kazas ndan eyh Veli o lu A ç  Mustafa tev'em 
çocuklar na 15'er guru  maa  tahsis edildi ini söylemi ; emsâlinin daha fazla 
ald n  belirtip durumunun da kötü oldu unu bildirerek, zam talebinde 
bulunmu tur.50 Bunun üzerine "kendisinin pek peri an ve merhamete âyan bir halde 
bulunmas ndan ve emsâline 30’ar guru  maa  verilmekte oldu undan bahisle hâl-i 
peri âniyesine merhameten ve emsâline tevfiken" maa n 30'ar guru a ç kar lmas na 
karar verilmi tir.51 Bart n ahalisinden ve talebe-i ulûmdan Said Osman' n 
ikizlerine de evvelce ba vurusu üzerine 25'er guru  maa  tahsis edilmi , ancak 
Osman' n ba ka bir geçim kayna  olmad ndan ve muhtaç durumundan dolay  
tev'em maa  30 guru a ç kar lm t r.52  

Anne veya babalar  vefat eden çocuklara ise, muhtâcin maa  içerisinde 
hem fakir hem de kimsesiz olduklar  için maa  ba lanmakta ve di er tüm 
ihtiyaçlar  da kar lanmaktad r. Yani bu türden ah slara tev'em maa  yan nda 
sadaka-y  senîyyeler ba lanm t r. Merzifon'un Çavundur karyesinden Kezban 
üçüz çocu unu do urdu u s rada vefat etmi tir. Böylece hem zevcesi brahim'in 
fakir olmas ndan hem de yetim kalmalar ndan dolay  çocuklara 100'er guru  
maa  tahsis edilmi , ayr ca giyim ve bar nma gibi tüm ihtiyaçlar  kar lanm t r. 
Annelerinin vefat ndan dolay  çocuklar  emzirecek kimse olmad  için günlü ü 
2' er guru a sütanne tayin edilmi tir. Üçüzlere Ali, Ahmed ve A ir ismi 
verilmi tir.53 Yine ihtiyaç sahibi olan Be ikta 'ta sâkin Mukaddes Han m' n 
e inin vefat etmesinden dolay  ikizleri Fât ma ve Âi e'ye 30'ar guru  maa  tahsis 
edilirken, Mukaddes Han ma da 60 guru  sadaka-y  senîyye verilmi tir.54  

Yukar daki örnekleri ço altmak mümkündür. Mesela, Rize'nin Muska  
köyü ahalisinden vefat eden Sad k efendinin ikizleri Hasan ve Hüseyin'e 
Belediye sand ndan 12' er buçuk guru  maa  tahsisinde bulunulmu tur.55 Yine, 
Konya'n n Elmal  kazas nda bulunan Bekir'in vefat etmesinden dolay  kimsesiz 
kalan iki k z na, emsallerine oldu u gibi, belediyeden ödenmek üzere 30’ar guru  
maa  tahsis edilmesine karar verilmi tir.56 Anla ld  üzere devlet, anne ve 
baban n birisinin vefat etmesi hâlinde, çocuklara maa  ba lad  gibi geride 
kalan di er ebeveyne de yard mda bulunmaktad r. Ayn  ekilde annenin vefat 

50  BOA., DH.MKT.1495/70, 07 B 1305/20 Mart 1888. 
51  BOA., DH.MKT.1452/57, 15 M 1305/3 Ekim 1887. 
52  BOA., DH.MKT.43/12, 04 Za 1310/20 May s 1893. 
53  BOA., DH.MKT.473/53, 28 Z 1319/7 Nisan 1902.  
54  BOA., DH.MKT.659/01, 27 Za 1320/25 ubat 1903. 
55  BOA., DH.MKT.294/63, 13 R 1312/14 Ekim 1894.  
56  BOA., DH.MKT.1513/75, 08 L 1305/18 Haziran 1888.  
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etmesi hâlinde çocuklara sütanne temin etmekte çocuklar n büyümesi ve 
beslenmesine özen göstermektedir.  

Ordu mensubu olanlar n zevcelerinin ikiz ve üçüz çocuk do urmalar  
üzerine, çocuklar na maa  ba lan rken e lerine de atîyye-i senîyye ihsan 
edilmektedir. Askerlere de çe itli taltifler verilerek görevlerini daha iyi yerine 
getirmeleri sa lanmakta ya da geriye kalan askerlik süreleri tamamlanm  
say lmaktad r. Örne in, dördüncü ordu ikinci ni an taburu sekizinci bölük eri 
Tonyal  Mustafa’n n zevcesi Âi e'nin iki sene içerisinde dördüz ve üçüz 
do umlar yapmas  nedeniyle 1895 y l nda kad na bir miktar atîyye-i senîyye 
verilirken çocuklar na 30'ardan 210 guru  maa  ba lanm t r. Bu ilginç do um 
olay  Trabzon valisinin de dikkatini çekmi tir. Vali, Sadarete yazd  dilekçesinde 
söz konusu ki inin e i olan Mustafa’n n askerli ini tamamlam  say larak taltif 
edilmesini arz etmi tir57. Bu istek olumlu kar lanm  ve Mustafa askerli ini 
tamamlam  say larak, Trabzon’a dönmesine karar verilmi tir.58 

 Bir ba ka örnekte Kürt o lu Mustafa, 1896’da Yunanistan’a orduda 
görevli giden o lunun e inin üçüz erkek çocuk do urmas ndan dolay  yard m 
talebinde bulunmu tur. Bunun üzerine üçüzlere 60 guru  maa  ba lanm , 
validelerine de 250 guru  atîyye-i senîyye bah edilmi tir.59 Yine, kinci F rka 
Derbend Bölü ünde asker olan Nev ehirli Arif'in ikiz çocuk do uran e ine 200 
guru  maa  ba lanm t r.60 Örneklere bak ld nda, tev’em maa n n sadece 
sivillere de il, ordu mensuplar na da verildi i anla lmaktad r.  

Tev'em maa lar  aniden ya da çe itli sebeplerden dolay  kesilebilmekteydi. 
Bu konuda ailelerin s k nt lar n  bildirdi i pek çok dilekçe bulunmaktad r. 
Yukar da da belirtildi i gibi, devlet, tev'em çocuklara ba lam  oldu u maa lar  
birisinin ölmesi hâlinde di erine iktisadî sebeplerden dolay  3 ya na kadar 
vermekteydi. Çünkü tev'em maa lar na talep oldukça fazlad r. Bu aç dan 
devletin ölen ikizin di er e ine 3 ya na kadar ödeme yapmas  bile oldukça 
önemlidir. Tev’em ödemesinde, ikizlerden birinin hayat n  kaybetmesi halinde 
maa n kesilmesi belgelerde nadir görülmeyen bir durumdur. 1905 y l nda 
Trablusgarp valisi, ikizlerden birinin 3 ya na varmadan vefat etmesi halinde 
di er çocu a tekrar maa  ba lanmas  yönünde taleplerin çok fazla oldu unu 
belirtmi  ve bu sorunun çözüme kavu turulmas n  istemi tir.61 Ancak bunun 
yan  s ra, durumun istisnalar  da mevcuttur. Çünkü ar iv belgeleri aras nda 
ikizlerden birinin ölmesi hâlinde maa n kesilmesiyle birlikte "fakr û zarûrete 
düçar" oldu unu bildiren aileler bulunmaktad r. Bunlar vefat eden çocuklar n n 
ard ndan bu maa n devam etmesini istemektedirler. Örne in, Hatice Hatun 

57  BOA., DH.MKT.358/68, 08 L 1312/4 Nisan 1895. 
58  Bkz. EK: III BOA., BEO.597/44732, 14 L 1312/10 Nisan 1895. 
59  BOA., BEO.971/72814, 30 M 1315/1 Temmuz 1897. 
60  BOA., BEO.1771/132754, 17 N 1319/28 Aral k 1901. 
61  BOA., D.2329/8, 12 B 1323/12 Eylül 1905.  
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"tev'em çocuklar ndan birinin vuku‘-  vefat  cihetiyle birinci dairece her ikisinin maa  kat‘ 
olunaca ndan ve zarûret hâlinden bahisle geriye kalan o lu Hasana müceddeden 30 guru  
maa  tahsisi" talebinde bulunmu tur.62 Bazen ikizlerin ikisinin birden ölümü ile 
birlikte anne de ma dur olmakta ve kendisine tekrar maa  ba lanmas n  
istemektedir. Meselâ, Âi e Hatun, tev'em çocuklar n n 10 ya na vâs l olmaks z n 
vefat  sebebiyle bunlara verilen maa n kesildi ini söylemi  ve peri an durumda 
oldu unu belirterek tekrardan kendisine maa  ba lanmas  talebinde 
bulunmu tur.63 

Çocuklar  hayatta oldu u hâlde maa lar  sebepsiz yere aniden kesilen aileler 
de bulunmaktad r. Bunlar muhtaç durumda olduklar n  belirterek, maa lar n n 
eskisi gibi devam etmesi talebinde bulunmu lard r.64 Çemi gezek kazas n n 
Hindi köyünde bulunan Âlemdar o lu Salih, tev'em olarak do an çocuklar na 
maa  ba land n , ancak, bu ödemeden sadece 6 ay kadar istifade 
edebildiklerini, sonras nda sebepsiz yere maa n kesildi ini bildiren bir dilekçe 
yazm t r.65 K z lta  mahallesi Talât efendi soka nda oturan Melek Han m ise, 
çocuklar na ba lanan 60 guru  maa n 9 ya na geldiklerinde kesildi ini 
bildirmi tir. Yap lan tahkikatta Melek Han m' n "müste'ciren(kirac  olarak) sâkin 
bîkes ve fakir olub maa -  mezkûr ile geçinmekte oldu u anla lm " ve 60 guru  maa n 
tekrar ba lanmas  münasip görülmü tür.66 Bu gibi kesilmelerin ya anmas nda 
Devlet Hazinesi'nin içinde bulundu u zorluklar n etkili oldu u tahmin edilebilir. 
Bu yüzden devlet, tev'em maa  alan ki ilerin iyice tahkik ettirilmesini istemi  ve 
gerçekten fakir olan ki ilere verilmesi yönünde talimatlar vermi tir. Talepler 
oldukça fazla oldu undan67 artlara uymayanlar n ba vurular  do rudan 
reddedilmi tir. Bunlardan birisi de Mülâz m Ahmed A a'd r. Mülâz m Ahmed 
A a'n n ba vurusundan sonra yap lan incelemede muhtâcinden olmay p 
muvazzaf oldu undan dolay  talebi reddedilmi tir.68 kiz çocuklara ve baz  
muhtaçlara ödenen maa lar n sekteye u ramamas  için devlet çe itli tedbirler 

62  BOA., DH.MKT.363/78, 21 L 1312/17 Nisan 1895. 
63  BOA., DH.MKT.54/20, 23 B 1311/30 Ocak 1894. 
64  BOA., DH.MKT.681/41, 8 M 1321/6 Nisan 1903; DH.MKT.1744/5, 02 Z 1307/20 
Temmuz 1890; DH.MKT.1842/57, 9 Za 1308/16 Haziran 1891; DH.MKT.1591/19, 3 C 
1306/4 ubat 1889; DH.MKT.718/25, 7 Ra 1321/3 Haziran 1903. 
65  BOA., DH.MKT.708/50, 18 S 1321/16 May s 1903. 
66  BOA., DH.MKT.1146/60, 30 Z 1324/13 ubat 1907; Biga sanca  Mutasarr fl 'na 
yaz lan bir arzuhalde de Münire Han m tev'em tevellüd eden çocuklar na 30'ardan 60 
guru  maa  ba land n  ancak bu maa n k sa bir süre sonra kesildi inden dolay  zarûret 
içerisinde bulundu unu bildirmi tir. Yap lan tahkikatla iktizâs n n ifâs na karar 
verilmi tir. BOA., DH.MKT.704/68, 11 S 1321/9 May s 1903.  
67  BOA., DH.MKT.1460/59, 16 S 1305/3 Kas m 1887. Tarihli belgede ikiz çocuklarla 
muhtâcinden çok say da çocuk ve ah sa belediye varidat ndan 30 guru  maa  tahsisi 
yap ld  ancak, taleplerin çok olmas  verilmesi zarûri olan muhtâcin maa lar n  sekteye 
u rataca ndan keyfiyetin müzakere olunarak bir karara ba lanmas  istenmektedir. 
68  BOA., DH.MKT.1751/87, 29 Z 1307/16 A ustos 1890. 
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alm t r. Bunlardan birisi yukar da da belirtildi i üzere, tev'em maa  ba lanacak 
ki inin gerçekten fakir olup olmad n n ara t r lmas d r.69 Di eri ise, baz  gelir 
kaynaklar n n hazineye aktar l p özellikle muhtâcin ve tev'em çocuk maa lar na 
ayr lmas d r. Gazhaneler daresi tahsisat n n bu yönde aktar lmas  en güzel 
örnektir.70  

Önceki dönemlerde oldu u gibi II. Abdülhamid döneminde de tev'em 
maa lar n n verilmesinde Müslüman ve gayr-i müslim ayr m  yap lmam t r. 
Devletin tebaas  alt nda ya ayan gayr-i müslim ailelerin dünyaya gelen ikiz ya da 
üçüz çocuklar na da maa  ba lanm t r. Osmanl  Devleti s n rlar  içinde ba ka 
milletlere mensup olup da Osmanl  tebaas  olarak ya ayan bütün halk n bu 
yard mdan istifade ettikleri ar iv belgelerine yans m t r.71 

stanbul'da Beyo lu, Fener, Kumkap  vb. gibi yerlerdeki Rum, Musevi ve 
Ermeni aileler "zarûret-i hâlinden bahisle tev'em tevellüd eden çocuklar na maa  tahsisi 
istidas nda" bulunmu lar; ihtiyaç sahibi olup olmad klar  ara t r lan ailelerin "el-
yevm ber-hayat" bulunan çocuklar na bulunduklar  belediye dairelerince 30'ar 
guru  maa  tahsisi yap lm t r.72 

Tev’em maa ndan yayg n bir ekilde istifade eden gayrimüslim unsurlar n 
bulundu u yerlerden biri Selanik'tir. Buradaki baz  gayri müslim aileler, tev’em 
olarak do an çocuklar n n besleme ve bak m ihtiyaçlar n  kar layacak durumda 
olmad klar n  belirten bir dilekçe yazm lard r. Yap lan inceleme üzerine bu 
ah slar n tev’em çocuk sahibi olduklar , fakir durumda bulunduklar  ve bu 

çocuklar  bak p besleyecek ekonomik güçleri olmad  anla lm t r. Bunun 
sonucunda, bahsedilen çocuklara 30'ar guru  maa  ba lanmas na karar 
verilmi tir.73 

 

 

 

 

 

69  BOA., DH.MKT.1384/24, 14 Ra 1304/11 Aral k 1886. 
70  BOA., DH.MKT.1754/85, 08 M 1308/24 A ustos 1890. 

Dinç- im ek-Ero lu, a.g.m., s. 79.
72  BOA., DH.MKT.48/20, 11 Za 1310/27 May s 1893; DH.MKT.57/9, 19 Za 1310/4 
Haziran 1893; DH.MKT.1369/47, 03 M 1304/2 Ekim 1886 ; DH.MKT.1484/70, 27 
Ca 1305/10 ubat 1888; DH.MKT.1486/34, 03 C 1305/16 ubat 1888; 
DH.MKT.1486/42, 03 C 1305/16 ubat 1888; DH.MKT.1659/40, 23 M 1307/19 
Eylül 1889; DH.MKT.1762/98, 6 S 1308/21 Eylül 1890 vb. 
73  Bkz. EK: V.I-II BOA., DH.MKT.708/7, 16 S 1321/14 May s 1903. 
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4 Haziran 1902 – 26 ubat 1903 tarihleri aras nda Selanik'te maa  ba lanan 
10 gayrimüslim tev’em çocu un ismi a a daki gibidir:  

Mahallesi Ebeveynlerin 
isimleri          

Tev'em çocuklar n 
isimleri 

Arzuhal tarihi Numerosu 

Men e kariyeli Yamu  binti 
Abdullah 

    28 Te rin-i evvel 
1318 

11     01 

Bornazl  kariyeli Jandarma Ahmed bin 
Mustafa 

Makbule ve Tevfik 7 Te rin-i evvel 
1318 

1031 

ki erefli 
mahallesinden 

Mehmed Aziz bin 
Hüseyin 

Abdülkadir ve Kadriye 23 Kânun-  evvel 
1318 

1235 

Polya “ Misavn Gavril bin 
Ravil 

Estere ve Gavril 26 Kânun-  evvel 
1318 

1282 

Çay r “ Yuda veled-i Yusuf Mareh ve Yecül 14 Kânun-  sânî 
1318 

1287 

Ayanikola “ Mayer Samhon Persi Ezmiralde ve Bünyade 24 Kânun-  evvel 
1318 

1292 

Sülhhane “ Samhon Yesim 
Garotas 

Hayim ve Davud 13 ubat 1318 1395 

“ Kasab Yafo Namyaz Danyel ve Liyaho 19 ubat 1318 1420 
Ragoz “ Davi Han m Fohen Benyami  ve Simhon 22 May s 1318 383 
Cezri kas m pa a 
mahallesinden 

Ayaf Me ven zevcesi 
Feralto 

Mi on ve Bevinde 13 ubat 1318 1422 

 

Tabloda belirtilen tev’em çocuklar yan nda, Selanik'te bulunan pek çok Rum, 
Musevi ve Ermeni ailelerin tev'em maa  için devlete dilekçe yazd  ve devletin bu 
ailelere tev'em maa  ba lad  birçok ar iv belgesinden anla lmaktad r.74  

stanbul, Selanik örneklerinde oldu u gibi, Anadolu'nun farkl  bölgelerinde 
ve hatta Trablusgarp gibi stanbul’dan uzak bölgelerde ya ayan gayrimüslimlerin 
tev’em çocuklar na ihtiyaç halinde yard m yap lm t r.75 Tüm bu örneklere 
bak ld nda, yard mlar n Osmanl  Devleti'nde dinî, co rafî etkenler de göz 
önünde bulundurulmadan ekonomik aç dan zor durumda olan fakir ve ikiz 
çocuk sahibi ailelere verildi i tespit edilmi tir. 

Sonuç itibariyle, tev'em maa , ailelerin daha fazla çocukla geçim s k nt s  
çekmelerini önleme niteli i aç s ndan oldukça faydal  olan bir uygulamad r. Ayl k 

74  BOA., DH.MKT.295/33, 14 R 1312/15 Ekim 1894; DH.MKT.889/76, 08 B 
1322/10 Eylül 1904; DH.MKT.1189/71, 4 B 1325/13 A ustos 1907; 
DH.MKT.1196/49, 26 B 1325/8 Nisan 1888; DH.MKT.1200/61, 11  1325/19 Eylül 
1907; DH.MKT.1714/21, 12  1307/3 Nisan 1890; DH.MKT.1846/67, 25 Za 1308/2 
Temmuz 1891 vb. 
75  BOA., DH.MKT.1745/71, 06 Z 1307/24 Temmuz 1890; DH.MKT.1740/29, 20 Za 
1307/8 Temmuz 1890 vb.; BOA., DH.MKT.675/3, 26 Z 1320/26 Mart 1903. Ba ka 
örnekler için bkz. Dinç- im ek-Ero lu, a.g.m., s. 89. 
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olarak ba lanan bu yard m ile ailenin iki ya da üç çocu a birden sahip olmas n n 
getirdi i maddi külfet ortadan kalkmakta, insanlar rahat bir nefes almaktad r. Bu 
dönemde k zlara kendi hayatlar n  idame ettirecek hale gelinceye kadar verilen 
bu maa n, erkeklere ya  s n r  getirilerek verildi i tespit edilmi tir. Annesi ve 
babas  vefat eden çocuklara hem fakir hem de kimsesiz olduklar  için bu yard m 
sa lan rken, bunun yan  s ra annesi vefat edenlere sütanne tayini de yap lm t r. 
Ordu mensubu olan ki ilerin zevceleri ikiz, üçüz çocuk do urduklar nda bu 
ki ilere görevlerini daha iyi yerine getirmeleri için çe itli taltifler verildi i tespit 
edilmi tir. Ayr ca e leri vefat eden ya da gerçekten muhtaç durumda olan 
kad nlara verilen atîyye ve sadaka-y  senîyyeler de bu dönemde çocuk ile birlikte 
annenin geçimine önem verildi ini göstermi tir. Belediye gelirlerinden ödenen 
tev’em maa nda, yap lan ödemelerde zorlanan belediyelere, gönderilen 
emirlerle herhangi bir aksakl a ve ertelemeye f rsat verilmemesi için ikazlar 
yap lm  ve ödemelerin devam etmesi için gereken destek sa lanm t r.  

Tev'em maa  uygulamas n n, II. Abdülhamid döneminde katlanarak artt  
tespit edilmi tir. Bunun yan  s ra, devletin askerî, siyasî ve ekonomik bak mdan 
en zor günlerini ya ad  dönemlerde dahi yard ma muhtaç ailelerin ikiz ve üçüz 
çocuklar na maa  ba lama i ini aksatmad  görülmektedir. kodra, Erzurum, 
Trablusgarp, Selanik, Trabzon, Bart n, Konya vs. gibi devletin dört bir kö esine 
Müslüman gayr-i müslim ayr m  yap lmadan bu yard mlar n ula t r ld  tespit 
edilmi tir. Ayn  zamanda bu maa  sava lar, k tl k, açl k, hastal klar vb. gibi 
sebepler yüzünden azalan Osmanl  nüfusunu artt rma te vi i niteli i de 
ta maktad r. Nitekim II. Abdülhamid dönemi uygulanan bu nüfus politikas  
çerçevesinde skat-  cenin ve salg n hastal klarla da etkin bir ekilde mücadele 
edilmi tir. Bütün bunlar da bu dönemde sosyal devlet anlay n n iyice belirgin 
hâle geldi ini göstermi tir. 
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