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II. Abdülhamid Dönemi Bir Sosyal YardÖm
UygulamasÖ: Tev’em MaaûÖ
A Social Aid Practice in II. Abdülhamid Era:
Tev’em Salary
Gül HanÖm CENGùZ
Özet
Bu çalÖûmanÖn konusu II. Abdülhamid dönemi sosyal yardÖm
uygulamalarÖndan birisi olan ve muhtâcin maaûÖ içerisinde yer alan tev'em
maaûÖdÖr. AslÖnda daha önceki dönemlerde de verilen bu maaû II.
Abdülhamid dönemi hayÖr faaliyetleri içerisinde kendisine daha geniû bir
yer bulmuûtur. ùkiz ve üçüz çocuklar ile annelerine verilmekte olan bu
yardÖm din, dil, Örk ayrÖmÖ gözetmeksizin tüm OsmanlÖ tebaasÖna
verilmektedir. Maaûa sahip olmanÖn tek ûartÖ "muhtâcinden" olup, "fakr û
zarûrete düçâr" olmaktÖr. Ailelerin talebi ile verdikleri bilgilerin kontrol
edilmesi üzerine yardÖma muhtaç çocuklara bu maaû baølanmaktadÖr.
Hazineden ve belediye gelirlerinden ödenmektedir. AylÖk olarak baølanan
bu yardÖm ile ailenin iki ya da üç çocuøa birden sahip olmasÖnÖn getirdiøi
maddi külfet ortadan kalkmakta insanlar rahat bir nefes almaktadÖr. KÖzlara
kendi hayatlarÖnÖ idame ettirecek hale gelinceye kadar verilen bu maaû,
erkeklere yaû sÖnÖrÖ getirilerek verilmektedir. Annesi ve babasÖ vefat eden
çocuklara hem fakir hem de kimsesiz olduklarÖ için bu yardÖm saølandÖøÖ
gibi, ayrÖca, annesi vefat edenlere bir de sütanne tayini yapÖlmaktadÖr. Ordu
mensubu olan kiûilerin zevceleri ikiz, üçüz çocuk doøurduklarÖnda bu
kiûilere görevlerini daha iyi yerine getirmeleri için çeûitli taltifler verildiøi
tespit edilmektedir. AyrÖca devletin böyle bir yardÖm yapmasÖ savaûlar,
kÖtlÖk, açlÖk, hastalÖklar vb. gibi sebepler yüzünden azalan OsmanlÖ
nüfusunu arttÖrma teûviøi niteliøi de taûÖmaktadÖr. Tev’em maaûÖ, II.
Abdülhamid döneminde OsmanlÖ Devleti’nin sosyal devlet olgusunun iyice
belirgin hâle geldiøinin göstergelerinden biridir.
Anahtar Kelimeler : tev'em, maaû, yardÖm, çocuk, OsmanlÖ, 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 çalÖûmada, II. Abdülhamid dönemi OsmanlÖ sosyal yardÖm alanÖna
yönelik olan ve muhtâcin maaûlarÖ içerisinde yer alan tev'em maaûÖ,
modernleûme sürecinin sosyal bir olgusu olarak incelenecektir. Tev’em maaûÖ,
ikiz ve üçüz çocuklara verilen bir maaûtÖr. OsmanlÖ arûiv belgelerinde sÖkça
geçen “fakr û zarûrete düçâr" ûeklinde durumlarÖnÖ bildiren tev’em çocuk sahibi
ailelere bu yardÖm yapÖlmaktadÖr. YardÖm, aynÖ zamanda, çaøÖnÖn da bir gereøi
olarak OsmanlÖ devletinin sosyal devlet niteliøinin bir iûaretidir.
OsmanlÖ Devleti’nin 19. yüzyÖlÖna bir bütün olarak bakÖldÖøÖnda, devletin
sosyal alandaki iûlevlerinin de modernleûmeye uygun olarak geniûlediøi dikkat
çekmektedir. Bu dönemde modern devletin önem verdiøi hususlar arasÖnda
nüfusun artÖûÖ, saølÖøÖ ve refahÖ bulunmaktadÖr. II. Abdülhamid döneminde de
çaøÖn sosyal devlet olgularÖndan uzak kalÖnmayarak, tüm hayÖr iûleri ve
toplumsal hizmetleri bu yönde yapÖlmÖûtÖr. Ancak, OsmanlÖ Devleti’nin 19.
yüzyÖl çaøÖna uygun yeni kurumsal yapÖlarla sosyal devlet olgusunu etkin bir
ûekilde öne çÖkarmasÖ özellikle II. Mahmud dönemindedir. Nitekim bu
baølamda, o dönemde çaøa uygun olduøu düûünülerek deøiûime uøratÖlan
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kurumlardan biri vakÖflardÖr. Bu deøiûimle beraber vakÖflar, topluma hizmet
konusunda iûlevini önemli ölçüde kaybetmiûtir. Çünkü 1826’da Evkaf-Ö
Hümâyun Nezareti kurulmuû, vakÖflar da bu nezaretin çatÖsÖ altÖnda
toplanmÖûtÖr. Böylece vakÖflar merkezileûme sürecine dahil olmuûtur.
DolayÖsÖyla, vakÖf gelirleri merkezi maliye bütçesi içine alÖnmÖûtÖr. Bu sebeple de
vakÖflar eskiden olduøu gibi toplum hizmetinde etkin olamamÖûtÖr. ùûte bu
sebeplerle, yavaû yavaû da olsa, yoksullarÖn korunmasÖ, merkezi bir kurumun
idaresine girmeye baûlamÖûtÖr. Evkaf-Ö Hümâyun Nezareti, bazÖ kurumlarla
beraber yoksullarÖn korunmasÖ için maaûlar ödemiûtir.1
Yoksullara ödenen maaûlardan biri muhtâcin maaûÖdÖr. Muhtâcin maaûÖ,
yoksul yaûamÖnÖn devlet güvencesi altÖna alÖnmasÖ, ihtiyaç sahiplerinin korunmasÖ
amacÖyla verilen bir maaûtÖr.2 Dul kadÖnlara, yetimlere, din adamlarÖna,
mühtedilere, muhacirlere, dergâh ve tekkelere, özürlülere, felaketzedelere, asker
ailelerine ve öørencilere verilen bu maaû ûüphesiz toplumun her kesimini
kapsamakta gerçekten fakir ve yardÖma muhtaç kiûiler araûtÖrÖlÖp onlara
verilmekte idi.3
Muhtâcin maaûÖ içinde verilen maaûlardan birisi tev’em maaûÖdÖr. 1870'li
yÖllardan itibaren belediye teûkilatÖndan ödenmeye baûlayan maaûlar arasÖnda
tev'em adÖ verilen ikiz ve üçüz çocuk maaûlarÖ da bulunmaktadÖr. Arapça kökenli
olan tev'em kelimesi ikiz anlamÖna geldiøi gibi eû, benzer anlamÖnda da
kullanÖlmaktadÖr.4 Bu yüzden, OsmanlÖca belgelerde hem ikiz hem de üçüz
çocuklardan "tev'em çocuklar" onlara verilen maaûtan da "tev'em maâûâtÖ"
ûeklinde bahsedilmektedir.5 Tev'em maaûlarÖ ile ilgili belgelerde geçen
"muhtâcinden"6 "muhtâcin tertibinden mahlûl bulunan"7 gibi ifadeler artÖk tev'em
maaûlarÖnÖn da muhtâcin maaûlarÖ arasÖnda yer aldÖøÖnÖ göstermektedir.
Gerçekten, belgelere bakÖldÖøÖnda "fakir hâlinden bahisle"8, "erbâb-Ö ihtiyacdan olduøu

1
Tanzimat döneminde vakÖf uygulamalarÖnda bu doørultuda yaûanan deøiûiklikler için
bkz. Bahaeddin YediyÖldÖz-Nazif Öztürk., "Tanzimat Dönemi VakÖf UygulamalarÖ",
HakkÖ Dursun YÖldÖz (der.), 150. YÖlÖnda Tanzimat ùçinde, Türk Tarih Kurumu YayÖnlarÖ,
Ankara 1992.
2
Nadir Özbek, OsmanlÖ ùmparatorluøu'nda Sosyal Devlet Siyaset, ùktidar ve Meûruiyet 18761914, ùletiûim YayÖnlarÖ, ùstanbul 2013, s.53.
3
AyrÖntÖlÖ bilgi için bkz. Mehmet Ali Düzgün, "Sultan II. Abdülhamid Döneminde
Muhtacin MaaûÖ UygulamasÖ", Marmara Üniversitesi, Türkiyat AraûtÖrmalarÖ Enstitüsü,
(YayÖmlanmamÖû Yüksek Lisans Tezi), ùstanbul 2009, s. 41-44.
4
Ferit Devellioølu, OsmanlÖca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, AydÖn Kitabevi, Ankara 2010,
s. 1283. ya da úemseddin Sami, Kâmûs-Ö Türkî, ÇaørÖ YayÖnlarÖ, ùstanbul 2004, s. 447.
5
BOA. (BaûbakanlÖk OsmanlÖ Arûivi), DH.MKT.(Dahiliye Mektubî), 1740/116, 22 Za
1307/10 Temmuz 1890.
6
BOA., DH.MKT., 2055/24, 07 ú 1310/24 úubat 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 MayÖs 1893.
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tahkik eden"9, "erbâb-Ö fakir ve ihtiyacdan bulunmasÖyla"10, "fakr û zarûreti tahkik
eden"11 gibi ifadelere sÖkça rastlanÖlmakta ve tev'em maaûÖ almanÖn ûartlarÖ
arasÖnda fakirlik bulunmaktadÖr. Bu anlamda muhtâcin maaûÖ sürekliliøi ifade
eden bir ûekilde fakir olma haline yapÖlan vurguyu nitelerken, tev’em maaûÖ ise
hem ailenin iki çocuøa sahip olmasÖnÖn getirdiøi maddi külfete hem de nüfusun
artmasÖna yönelik teûvike iûaret etmektedir.12 DolayÖsÖyla tev’em maaûÖnÖn, içeriøi
bakÖmÖndan OsmanlÖ toplumunda nüfusun artmasÖna yönelik bir teûvik niteliøi
de taûÖdÖøÖ söylenebilir. Devlet; ailenin bir doøum olayÖndan sonra iki veya üç
çocuøa birden sahip olmasÖnÖ göz önünde bulundurarak, çocuklarÖn bakÖmÖ için
ailenin daha fazla sÖkÖntÖya düûeceøini öngörmüû, bu yüzden sÖkÖntÖnÖn kÖsmen
de olsa giderilmesi için tev’em maaûÖ baølamÖûtÖr.
OsmanlÖ Devleti'nde ikiz veya üçüz çocuklara ve ailelerine yapÖlan
yardÖmlarla ilgili en eski arûiv belgelerinden biri III. Selim(1789-1807) dönemine
tarihlenmektedir. Bu belgede üçüz çocuklarÖ olan ailelere tev’em maaûÖ yardÖmÖ
yapÖlmasÖ emredilmektedir.13 Yine III. Selim dönemine ait baûka bir belgede ise,
AlanyalÖ bir kadÖnÖn "bir bâtÖnda üç nefer evlâd tevellüd ettiøinden" çocuklarÖna günlük
beûer akçeden on beû akçe maaû baølanmasÖna karar verilmiûtir.14 "Emsâli sûal
olundukda bu misillü batÖn-Ö vahidden üç nefer evlâdÖ tevellüd edenler ûâyeste-i merhamet
olduklarÖna binâen" ûeklinde geçen ifadeden tev'em maaûÖ uygulamasÖnÖn eski
zamanlara kadar uzandÖøÖ anlaûÖlmaktadÖr.15
YukarÖda da örnekleri verildiøi üzere, önceki dönemlerde günlük akçe
hesabÖ olarak verilen bu maaûlar daha sonraki dönemlerde aylÖk guruû hesabÖ
olarak ödenmektedir.16 II. Abdülhamid döneminde düzenli bir ûekilde guruû
hesabÖ üzerinden ödenen maaûlarÖn genellikle 30 guruû olduøu tespit

BOA., DH.MKT., 521/18, 03 Ra 1320/10 Haziran 1902.
BOA., DH.MKT., 1171/40, 23 R 1325/5 Haziran 1907.
11 BOA., DH.MKT., 1484/45, 26 C 1305/10 Mart 1888.
ϭϮ
 Güven Dinç-Fatma úimûek-Haldun Eroølu, "OsmanlÖ ùmparatorluøunda Tev'em
MaaûÖ", Uludaø Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, SayÖ 16, Cilt 16,
2009/1, s. 80.
ϭϯ
 Dinç-úimûek-Eroølu, a.g.m., s. 80.
14 BOA., HAT.(HattÖ-Ö Hümâyun) 273/16054.
15 BOA., HAT. 299/17782; C.BLD. (Cevdet Belediye) 78/3891, 07 B 1250/9 KasÖm
1834; C.BLD. 85/4229, 08 B 1233/6 MayÖs 1818 vb. gibi belgeler çoøaltÖlabilir.
16 OsmanlÖ Devleti'nin para birimindeki deøiûiklikler genel olarak üç evreye ayrÖlmakta
idi. BaûlangÖçtan 1688 yÖlÖna kadar 361 yÖl akçe, 1688 yÖlÖndan 1879 yÖlÖna kadar 191 yÖlÖ
kuruû-para, 1879 yÖlÖndan devletin yÖkÖlÖûÖna kadar 43 yÖl ise lira-kuruû OsmanlÖ para
birimi olarak kullanÖlmÖûtÖr. Mustafa Öztürk, "Genel HatlarÖyla OsmanlÖ Para Tarihi",
Türkler, Cilt 10, Ankara 2002, s.806. Bu devreler her ne kadar keskin bir geçiû gibi
gözükse de durum böyle deøildir. Mesela, 1688 yÖlÖnda kuruû devrine geçilse de akçe 19.
yüzyÖlÖn baûlarÖna kadar varlÖøÖnÖ sürdürmüûtür. AynÖ durum kuruû ve lira için de
geçerlidir. Öztürk, a.g.m.,s.806.
9
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edilmektedir.17 Belirlenen bu miktarda, ailelerin mensup olduøu dinî veya
coørafî özelliøin etkili olmadÖøÖ, dönemin ekonomik koûullarÖna göre maaûlarÖn
baølandÖøÖ anlaûÖlmaktadÖr.
II. Abdülhamid döneminde bazÖ bölgelerin belediyeleri, bütçelerindeki
muhtâcin ve tev'em çocuklarÖn maaûlarÖ18 için ayrÖlan oran yetersiz olduøundan,
ödemede sÖkÖntÖ yaûamÖûlardÖr. Çünkü ùûkodra, Erzurum ve Trabzon vilayetleri
belediyeleri bütçesinde tev’em maaûlarÖna 1/40 nispetinde bir oran ayrÖlmÖûtÖr.
Talep yoøunluøu dolayÖsÖyla, belediye yetkilileri, bütçeden ayrÖlan bu oranÖn
yetersiz geldiøini ifade etmiûlerdir. Bunun üzerine, belediye dairelerinin
bütçelerinden 1/40 nispetinde ayrÖlan oran artÖrÖlmÖû ve 1/20'ye yükseltilmiûtir.19
Genel olarak bu döneme bakÖldÖøÖnda, tev'em maaûlarÖ, ikizlerin ikisine
cem‘an ödense de bireysel olarak da baølanabilmektedir. Örneøin EkmekçibaûÖ
mahallesinde oturan Münire HanÖm'Ön ikiz çocuklarÖndan Mehmed Saim'e 30
guruû maaû tahsis edilirken, Saime Huriye'ye maaû baølanmamÖûtÖr. Annesi
Münire HanÖm'Ön talebi üzerine Saime Huriye'ye münhal olan 30 guruû maaû
tahsisi uygun görülmüûtür. 20 Yine yapÖlan araûtÖrmada Gûreba Hüseyin Aøa
Mahallesi KaranlÖk Çeûme SokaøÖ’nda oturan Hoca Hüseyin Efendi’nin fakir
hâline binaen muhtâcin tertibinden münhal olan 30 guruû maaû ikiz
çocuklarÖndan Cemile'ye tahsis edilmiûtir.21 ùkiz çocuklara tahsis edilen münhal
kaynak, muhtâcin maaûÖ alan kiûilerin vefatÖndan sonra kalan toplu paradÖr. Bu
para, fakirliøini belgeleyebilen muhtaç kiûilere verildiøi gibi tev’em çocuk sahibi


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 úubat 1888;
DH.MKT.1497/101, 16 B 1305/29 Mart 1888; EK II: DH.MKT.1504/94, 17 ú 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'ûer buçuk, 15'er guruû ya da cem‘an 20'ûer, 25'er guruû ödemelerin yapÖldÖøÖ da
görülmektedir. Bu ûekilde düûük aldÖklarÖnÖ fark eden ebeveynler, emsâllerinin daha fazla
aldÖklarÖnÖ fark ettiklerinde ya da daha fazla miktara ihtiyaç duyduklarÖnda fiyatÖn arttÖrÖlmasÖnÖ
istemektedirler. BOA., DH.MKT.43/12, 04 Za 1310/20 MayÖs 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 KasÖm 1887; DH.MKT.1495/70, 07 B 1305/20 Mart 1888.
18 Meûrutiyet dönemi öncesinde, belediye gelirinin masraf düûüldükten sonra kÖrkta
birlik bir kÖsmÖnÖn muhtâcine aylÖk otuzar guruûluk maaûlar ûeklinde ödenmesi yaygÖn bir
uygulamadÖr. II. Abdülhamid'in dÖû politika önceliklerine göre bu oran Kudüs gibi bazÖ
bölgelerde arttÖrÖlmÖûtÖr. Özbek, a.g.e., s.60-61.
19 BOA., DH.MKT.44/30, 05 Za 1310/21 MayÖs 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.
17
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olan ailelere de ödenebilmektedir. Ancak, devletin zor durumda kaldÖøÖ
zamanlarda hazineye aktarÖlmaktadÖr.22
II. Abdülhamid döneminde tev’em maaûlarÖ konusunda yapÖlan bir yenilik,
maaûÖn ödendiøi kaynaøÖn deøiûtirilmesidir. Önceki dönemlerde maaûlar, Evkaf
Nezareti hazinesinden, Gümrük mukataâlarÖndan ve KapualtÖ HâsÖlatÖ'ndan23
ödenirken24, II. Abdülhamid döneminde Hazîne-i Maliye-i Celîle tahsilatlarÖ
olarak belirtilip, belediye gelirlerinden verilmeye baûlanmÖûtÖr.25 Ancak, 1888
yÖlÖna ait bir belgede hayvan, zebhiye26, kile ve kantar vergilerinin Mal
SandÖøÖ27na devredilmesi ile birlikte belediyenin gelirleri azalmÖû, tev'em
maaûlarÖnÖn ödenmesinde sÖkÖntÖ meydana gelmiûtir. Tev'em maaûlarÖnÖn Mal
SandÖøÖ’ndan ödenmesi talebi üzerine "tev'em çocuklara mal sandÖklarÖnÖn maaû i‘tasÖ
muvâfÖk-Ö kânun olamayacaøÖndan" dolayÖ reddedilmiûtir. 28
Bu dönemde bir aile tarafÖndan tev’em maaûÖ baølanmasÖ talebi halinde,
daha önce bölgede böyle bir uygulamanÖn olup olmadÖøÖ ve kiûinin yararlanÖp
yararlanmadÖøÖ araûtÖrÖlÖyordu. AraûtÖrma sonucu aynÖ durumda olanlara yapÖlan
yardÖmlar örnek gösterilerek emsâline tevfiken29 emsâli vechile30 emsâli misüllü31 usûl ve

BOA., ù.DH.730/50888, 18 ú 1293/09 Eylül 1876; Düzgün, a.g.t., s. 9.
KapualtÖ hâsÖlatÖ, Tanzimat öncesinde eyalet valileriyle sancak beyleri için ayrÖlan
ödeneklerin bazÖlarÖnÖ tanÖmlamak için kullanÖlmaktadÖr. Mehmet Zeki PakalÖn, OsmanlÖ
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüøü, Cilt II, MEB YayÖnlarÖ, ùstanbul 1993, s.167. Tanzimat
ile birlikte bir tür muhtâcin ve fukara tertibi iûlevi de görmeye baûlamÖûtÖr. Özbek, a.g.e.,
s. 55.
24 Dinç-úimûek-Eroølu, a.g.m., s.86.; Orhan Sakin, "OsmanlÖ Devleti'nde Çocuklara
Yönelik Bilinmeyen Bir Uygulama", Kültür, SayÖ 12, ùstanbul 2008, s. 68.
25 Trabzon vilayetinde tev'em maaûlarÖnÖn Belediye'ye bÖrakÖlan gelirlerden karûÖlanmasÖ ile
ilgili örnek belge: BOA., DH.MKT.1740/116, 22 Za 1307/10 Temmuz 1890; Yine bunun
dÖûÖnda çoøu belgelerde "... vilayet-i celile belediye sandÖøÖndan" DH.MKT.275/60, 24 S
1312/27 Aøustos 1894 "merkez belediye sandÖøÖndan" DH.MKT.2051/68, 25 B 1310/12
úubat 1893 "mahalli varidat belediyesinden" DH.MKT.1789/62, 25 R 1308/8 AralÖk 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 hasÖlatÖndan"
DH.MKT.1417/16, 09 ú 1304/24 Haziran 1887 vb. gibi tabirler ödemelerin Belediyeler
tarafÖndan yapÖldÖøÖnÖ desteklemektedir.
26 Kasaplardan kestikleri hayvanlar için alÖnan vergidir. Devellioølu, a.g.s., s. 1368.;
27 Devlete ait gelirlerle pul ve kÖymetli evrakÖn ve emanet mahiyyetinde olarak tevdi
edilen para ve ayniyyatÖn saklandÖøÖ ve hesaplarÖnÖn tutulduøu mal daireleri hakkÖnda
kullanÖlan bir tabirdir. Eskiden devlete ait paralar, ûahÖslarÖnkiler gibi sandÖk içinde
muhafaza edildikleri için Mal SandÖøÖ ûimdiki tabirle devlet kasasÖ demekti. Bu sebeple
Mal SandÖøÖ denilince kasa, vezne anlaûÖlÖrdÖ. PakalÖn, a.g.e., C.II, s. 402.
28 BOA., DH.MKT.1528/41, 26 Za 1305/4 Aøustos 1888.;1869 yÖlÖnda vilayetlerde
KapualtÖ hâsÖlatÖndan ödenen maaûlarÖn mal sandÖklarÖna kaydÖrÖldÖøÖ söylense de, II.
Abdülhamid döneminde tüm muhtâcin maaûlarÖnÖn Hazîne-i Maliye-i Celîle'den verildiøi
görülmektedir. Özbek, a.g.e., s. 56.
29 BOA., DH.MKT.118/13, 10 S 1311/23 Aøustos 1893.
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emsâline nazaran32 gibi ifadelere yer verilerek tev'em maaûÖ baølanmasÖna karar
veriliyordu.33 Taleplerin çoøunu genellikle ikizler34 oluûturmakta ise de üçüz35 ve
dördüzlere36 hatta iki sene ard arda ikiz veya üçüz doøuran ailelere de yardÖm
yapÖlÖyordu. ùpsala nahiyesinin Bayrambey mahallesi ahalisinden ùsmail Çavuû'un
zevcesi iki sene aralÖklÖ olmak üzere ikiz ve üçüz çocuk dünyaya getirmiû ve söz
konusu çocuklara maaû tahsisi talebinde bulunmuûtur. Bunun üzerine çocuklara
"münâsib bir mikdar" maaû baølanmasÖ uygun görülmüûtür.37
ùkiz ve üçüz çocuklarÖn yanÖnda çocuklarÖn annelerine de maaû
baølanmakta ya da atîyye-i senîyyeler38 ile sadaka-Ö senîyyeler verilmekte idi.
ùstanbul Davudpaûa mahallesinde sâkin Muzaffer HanÖm'a biri erkek diøeri kÖz
iki çocuk doøurmasÖndan dolayÖ bir miktar "sadaka-Ö senîyye" verilirken,
çocuklarÖna tev'em maaûÖ baølanmÖûtÖr.39 Zevcinin koleradan vefatÖ sebebiyle ikiz
çocuklarÖ ile "bî-vâye ve hâl-i zarûrette" kaldÖøÖndan SÖdÖka Hatun'a beû yüz guruû
atîyye-i senîyye ile birlikte ikiz çocuklarÖna tev'em maaûÖ baølanmÖûtÖr.40 Sivas'da
"fakr û zarûrete düçâr" olan Hatice HanÖm ile biri erkek biri kÖz olan ikiz
çocuklarÖna aylÖk kÖrk iki guruû maaû tahsis edilmiûtir.41 Bu örneklerde de
görüldüøü üzere, fakir ve kimsesiz çocuklara tev’em, annelere ise atîyye-i senîyye
ve sadaka-i senîyye’ler verilmiûtir.

BOA., DH.MKT.727/27, 26 Ra 1321/22 Haziran 1903.
BOA., DH.MKT.1488/18 , 09 C 1305/3 Mart 1888.
32 BOA., DH.MKT.1757/144, 19 M 1308/4 Eylül 1890.
ϯϯ
 Dinç-úimûek-Eroølu, a.g.m., s. 88.
34 BOA., DH.MKT.1484/23, 26 Ca 1305/9 úubat 1888; DH.MKT.1565/71, 14 Ra
1306/18 KasÖm 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 Aøustos 1890; BEO.( (Bâb-Ö Âlî Evrak OdasÖ), 668/50029, 20 S
1313 /12 Aøustos 1895; ù.DH. (ùrâde Dahiliye), 941/74472, 22 Ra 1302/9 Ocak 1885; úD.
(úûra-yÖ Devlet), 1789/8, 14 N 1312/11 Mart 1895 vb. gibi çoøaltÖlabilir.
35 BOA., DH.MKT.1692/121, 05 C 1307/27 Ocak 1890; DH.MKT.1417/16, 09 ú
1304/24 Nisan 1887; DH.MKT.1497/101, 16 B 1305/29 Mart 1888;
DH.MKT.1504/94, 17 ú 1305/29 Nisan 1888; DH.MKT.2319/77, 16 Za 1317/18
Mart 1900 vb. gibi çoøaltÖlabilir.
36 Dördüz doøan çocuk oldukça nadir olduøu için örneklerine de çok az
rastlanmaktadÖr. 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 PadiûahlarÖn verdikleri hediyeler hakkÖnda kullanÖlan bir tabirdir. Arapça bir kelime
olan atîyye hediye bahûiû demektir. Padiûahlar muhtelif vesilelerle saray ve hükümet
hizmetinde bulunanlara atîyye verirlerdi. Atîyye olarak para verildiøi gibi kÖlÖç, saat,
enfiye kutusu da verilirdi. PakalÖn, 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 AralÖk 1887.
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Bu dönemde dikkati çeken bir diøer husus, tev’em maaûÖ ile ilgili
olmamakla birlikte, çocuøun saølÖøÖnÖ ve varlÖøÖnÖ korumaya yönelik bir
tedbirdir. Buna göre, sekiz kÖyye42 buøday çalmasÖndan dolayÖ üç ay hapse
mahkûm olan Erzurum vilayeti Pasinler kazasÖ Yakak karyeli Esma adlÖ kadÖn
hapishanede ikiz çocuk dünyaya getirmiûtir. Esma’nÖn mahkûmiyet süresinin
2/3'sini doldurmasÖndan ve çocuklarÖn da periûan olmamasÖndan dolayÖ kadÖnÖn
affÖna karar verilmiûtir.43 Anne ve çocuklarÖn maøduriyetini gidermek için
verilen bu karar oldukça önemlidir. Çünkü bu olay anne ve çocuklarÖn saølÖøÖ ile
yetiûme ortamÖna dikkat edildiøini göstermektedir.
Aileler, tev’em maaûÖ baølanma talebinde bulunurken özellikle çocuklarÖnÖn
doøduklarÖ tarihten itibaren ödenmesini talep etmektedirler. Yani maaû
ödemesinde baûvurduklarÖ tarihin esas alÖnmamasÖnÖ çocuklarÖn doøumunun
esas alÖnmasÖnÖ istemektedirler.44 Eftatyus adÖnda bir ûahÖs ikiz çocuklarÖna
maaûlarÖnÖn baûvurduøu tarihten itibaren verildiøini, halbûki emsallerinin
çocuklarÖna doøumlarÖndan itibaren ödendiøini vurgulamÖûtÖr. Bu nedenle
çocuklarÖ için ödenmeyen 33 aylÖk maaûÖ talep etmiûtir.45
Bunun yanÖ sÖra, bu maaûÖn çocuklara kaç yaûÖna kadar ödeneceøi
konusunda bazÖ farklÖlÖklar göze çarpmaktadÖr. Tokad ahalisinden Çil Halil oølu
Mehmed ile Zile ahalisinden Mazlum oølu Mehmed'in ikiz doøan kÖz
çocuklarÖna "infâka ademü'l-iktidar bulunduklarÖndan" "hayat-Ö tezevvüclerinde kat‘
olunmak ûartÖyla mahalleri varidat belediyesinden ûehr-i otuzar guruû maaû tahsisi" uygun
görülmüûtür.46 KÖz çocuklarÖ için kabul edilen bu kuralÖn erkek çocuklara da
uygulandÖøÖ görülmektedir. Öyle ki, Trablusgarp vilayeti Âcilat kazasÖ
ahalisinden Mehmet bin Ali bin Milâd'Ön ikisi erkek diøer ikisi kÖz olmak üzere,
iki defa ikiz doøumun gerçekleûmesinden sonra, bu çocuklarÖndan kÖzlara
evleninceye kadar, erkeklere ise 20 yaûlarÖna kadar maaû verildiøi tespit
edilmektedir.47 Ancak Trablusgarp vilayetinde farklÖ bir uygulama dikkat
çekmektedir. Vilayette toplamda 21 tev'em çocuøa 10 yaûÖna kadar 30'ar guruû
maaû tahsisi yapÖlacaøÖ ve çocuklardan birinin 3 yaûÖna gelmeden ölmesi hâlinde
diøerine 3 yaûÖna kadar maaû baølanmaya devam edileceøi belirtilmektedir.48
1903 yÖlÖna tarihlenen bu gibi belgelerin sayÖsÖnÖ çoøaltmak mümkündür.49 Bu
belgelerden, ilerleyen dönemlerde devletin yaû sÖnÖrÖnÖ düûürdüøü tespit

Okka, dört yüzdirhem. Devellioølu, a.g.e., s. 596.
BOA., BEO.1491/111755, 24 M 1318 /24 MayÖs 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 úubat 1888.
47 BOA., DH.MKT.1598/35, 24 C 1306/25 úubat 1889; DH.MKT.1486/63, 04 C
1305/17 úubat 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-úimûek-Eroølu, a.g.m., s. 85.
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edilmektedir. Bunda, muhtemelen isyanlar, savaûlar vs. gibi felaketlerin yol açtÖøÖ
malî sÖkÖntÖlarÖn etkili olduøu tahmin edilebilir.
MaaûlarÖn farklÖ miktarlarda ödenmesi, aileleri bu konuda zaman zaman
harekete geçirmiûtir. BazÖ ebeveynler, emsâlinin daha fazla aldÖøÖnÖ görünce zam
talebinde bulunmuûlardÖr. Bolu kazasÖndan úeyh Veli oølu AûçÖ Mustafa tev'em
çocuklarÖna 15'er guruû maaû tahsis edildiøini söylemiû; emsâlinin daha fazla
aldÖøÖnÖ belirtip durumunun da kötü olduøunu bildirerek, zam talebinde
bulunmuûtur.50 Bunun üzerine "kendisinin pek periûan ve merhamete ûâyan bir halde
bulunmasÖndan ve emsâline 30’ar guruû maaû verilmekte olduøundan bahisle hâl-i
periûâniyesine merhameten ve emsâline tevfiken" maaûÖn 30'ar guruûa çÖkarÖlmasÖna
karar verilmiûtir.51 BartÖn ahalisinden ve talebe-i ulûmdan Said Osman'Ön
ikizlerine de evvelce baûvurusu üzerine 25'er guruû maaû tahsis edilmiû, ancak
Osman'Ön baûka bir geçim kaynaøÖ olmadÖøÖndan ve muhtaç durumundan dolayÖ
tev'em maaûÖ 30 guruûa çÖkarÖlmÖûtÖr.52
Anne veya babalarÖ vefat eden çocuklara ise, muhtâcin maaûÖ içerisinde
hem fakir hem de kimsesiz olduklarÖ için maaû baølanmakta ve diøer tüm
ihtiyaçlarÖ da karûÖlanmaktadÖr. Yani bu türden ûahÖslara tev'em maaûÖ yanÖnda
sadaka-yÖ senîyyeler baølanmÖûtÖr. Merzifon'un Çavundur karyesinden Kezban
üçüz çocuøunu doøurduøu sÖrada vefat etmiûtir. Böylece hem zevcesi ùbrahim'in
fakir olmasÖndan hem de yetim kalmalarÖndan dolayÖ çocuklara 100'er guruû
maaû tahsis edilmiû, ayrÖca giyim ve barÖnma gibi tüm ihtiyaçlarÖ karûÖlanmÖûtÖr.
Annelerinin vefatÖndan dolayÖ çocuklarÖ emzirecek kimse olmadÖøÖ için günlüøü
2'ûer guruûa sütanne tayin edilmiûtir. Üçüzlere Ali, Ahmed ve Aûir ismi
verilmiûtir.53 Yine ihtiyaç sahibi olan Beûiktaû'ta sâkin Mukaddes HanÖm'Ön
eûinin vefat etmesinden dolayÖ ikizleri FâtÖma ve Âiûe'ye 30'ar guruû maaû tahsis
edilirken, Mukaddes HanÖma da 60 guruû sadaka-yÖ senîyye verilmiûtir.54
YukarÖdaki örnekleri çoøaltmak mümkündür. Mesela, Rize'nin Muskaû
köyü ahalisinden vefat eden SadÖk efendinin ikizleri Hasan ve Hüseyin'e
Belediye sandÖøÖndan 12'ûer buçuk guruû maaû tahsisinde bulunulmuûtur.55 Yine,
Konya'nÖn ElmalÖ kazasÖnda bulunan Bekir'in vefat etmesinden dolayÖ kimsesiz
kalan iki kÖzÖna, emsallerine olduøu gibi, belediyeden ödenmek üzere 30’ar guruû
maaû tahsis edilmesine karar verilmiûtir.56 AnlaûÖldÖøÖ üzere devlet, anne ve
babanÖn birisinin vefat etmesi hâlinde, çocuklara maaû baøladÖøÖ gibi geride
kalan diøer ebeveyne de yardÖmda bulunmaktadÖr. AynÖ ûekilde annenin vefat

50
51
52
53
54
55
56

BOA., DH.MKT.1495/70, 07 B 1305/20 Mart 1888.
BOA., DH.MKT.1452/57, 15 M 1305/3 Ekim 1887.
BOA., DH.MKT.43/12, 04 Za 1310/20 MayÖs 1893.
BOA., DH.MKT.473/53, 28 Z 1319/7 Nisan 1902.
BOA., DH.MKT.659/01, 27 Za 1320/25 úubat 1903.
BOA., DH.MKT.294/63, 13 R 1312/14 Ekim 1894.
BOA., DH.MKT.1513/75, 08 L 1305/18 Haziran 1888.
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etmesi hâlinde çocuklara sütanne temin etmekte çocuklarÖn büyümesi ve
beslenmesine özen göstermektedir.
Ordu mensubu olanlarÖn zevcelerinin ikiz ve üçüz çocuk doøurmalarÖ
üzerine, çocuklarÖna maaû baølanÖrken eûlerine de atîyye-i senîyye ihsan
edilmektedir. Askerlere de çeûitli taltifler verilerek görevlerini daha iyi yerine
getirmeleri saølanmakta ya da geriye kalan askerlik süreleri tamamlanmÖû
sayÖlmaktadÖr. Örneøin, dördüncü ordu ikinci niûan taburu sekizinci bölük eri
TonyalÖ Mustafa’nÖn zevcesi Âiûe'nin iki sene içerisinde dördüz ve üçüz
doøumlar yapmasÖ nedeniyle 1895 yÖlÖnda kadÖna bir miktar atîyye-i senîyye
verilirken çocuklarÖna 30'ardan 210 guruû maaû baølanmÖûtÖr. Bu ilginç doøum
olayÖ Trabzon valisinin de dikkatini çekmiûtir. Vali, Sadarete yazdÖøÖ dilekçesinde
söz konusu kiûinin eûi olan Mustafa’nÖn askerliøini tamamlamÖû sayÖlarak taltif
edilmesini arz etmiûtir57. Bu istek olumlu karûÖlanmÖû ve Mustafa askerliøini
tamamlamÖû sayÖlarak, Trabzon’a dönmesine karar verilmiûtir.58
Bir baûka örnekte Kürt oølu Mustafa, 1896’da Yunanistan’a orduda
görevli giden oølunun eûinin üçüz erkek çocuk doøurmasÖndan dolayÖ yardÖm
talebinde bulunmuûtur. Bunun üzerine üçüzlere 60 guruû maaû baølanmÖû,
validelerine de 250 guruû atîyye-i senîyye bahûedilmiûtir.59 Yine, ùkinci FÖrka
Derbend Bölüøünde asker olan Nevûehirli Arif'in ikiz çocuk doøuran eûine 200
guruû maaû baølanmÖûtÖr.60 Örneklere bakÖldÖøÖnda, tev’em maaûÖnÖn sadece
sivillere deøil, ordu mensuplarÖna da verildiøi anlaûÖlmaktadÖr.
Tev'em maaûlarÖ aniden ya da çeûitli sebeplerden dolayÖ kesilebilmekteydi.
Bu konuda ailelerin sÖkÖntÖlarÖnÖ bildirdiøi pek çok dilekçe bulunmaktadÖr.
YukarÖda da belirtildiøi gibi, devlet, tev'em çocuklara baølamÖû olduøu maaûlarÖ
birisinin ölmesi hâlinde diøerine iktisadî sebeplerden dolayÖ 3 yaûÖna kadar
vermekteydi. Çünkü tev'em maaûlarÖna talep oldukça fazladÖr. Bu açÖdan
devletin ölen ikizin diøer eûine 3 yaûÖna kadar ödeme yapmasÖ bile oldukça
önemlidir. Tev’em ödemesinde, ikizlerden birinin hayatÖnÖ kaybetmesi halinde
maaûÖn kesilmesi belgelerde nadir görülmeyen bir durumdur. 1905 yÖlÖnda
Trablusgarp valisi, ikizlerden birinin 3 yaûÖna varmadan vefat etmesi halinde
diøer çocuøa tekrar maaû baølanmasÖ yönünde taleplerin çok fazla olduøunu
belirtmiû ve bu sorunun çözüme kavuûturulmasÖnÖ istemiûtir.61 Ancak bunun
yanÖ sÖra, durumun istisnalarÖ da mevcuttur. Çünkü arûiv belgeleri arasÖnda
ikizlerden birinin ölmesi hâlinde maaûÖn kesilmesiyle birlikte "fakr û zarûrete
düçar" olduøunu bildiren aileler bulunmaktadÖr. Bunlar vefat eden çocuklarÖnÖn
ardÖndan bu maaûÖn devam etmesini istemektedirler. Örneøin, Hatice Hatun
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BOA., DH.MKT.358/68, 08 L 1312/4 Nisan 1895.
Bkz. EK: III BOA., BEO.597/44732, 14 L 1312/10 Nisan 1895.
BOA., BEO.971/72814, 30 M 1315/1 Temmuz 1897.
BOA., BEO.1771/132754, 17 N 1319/28 AralÖk 1901.
BOA., úD.2329/8, 12 B 1323/12 Eylül 1905.
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"tev'em çocuklarÖndan birinin vuku‘-Ö vefatÖ cihetiyle birinci dairece her ikisinin maaûÖ kat‘
olunacaøÖndan ve zarûret hâlinden bahisle geriye kalan oølu Hasana müceddeden 30 guruû
maaû tahsisi" talebinde bulunmuûtur.62 Bazen ikizlerin ikisinin birden ölümü ile
birlikte anne de maødur olmakta ve kendisine tekrar maaû baølanmasÖnÖ
istemektedir. Meselâ, Âiûe Hatun, tev'em çocuklarÖnÖn 10 yaûÖna vâsÖl olmaksÖzÖn
vefatÖ sebebiyle bunlara verilen maaûÖn kesildiøini söylemiû ve periûan durumda
olduøunu belirterek tekrardan kendisine maaû baølanmasÖ talebinde
bulunmuûtur.63
ÇocuklarÖ hayatta olduøu hâlde maaûlarÖ sebepsiz yere aniden kesilen aileler
de bulunmaktadÖr. Bunlar muhtaç durumda olduklarÖnÖ belirterek, maaûlarÖnÖn
eskisi gibi devam etmesi talebinde bulunmuûlardÖr.64 Çemiûgezek kazasÖnÖn
Hindi köyünde bulunan Âlemdar oølu Salih, tev'em olarak doøan çocuklarÖna
maaû baølandÖøÖnÖ, ancak, bu ödemeden sadece 6 ay kadar istifade
edebildiklerini, sonrasÖnda sebepsiz yere maaûÖn kesildiøini bildiren bir dilekçe
yazmÖûtÖr.65 KÖzÖltaû mahallesi Talât efendi sokaøÖnda oturan Melek HanÖm ise,
çocuklarÖna baølanan 60 guruû maaûÖn 9 yaûÖna geldiklerinde kesildiøini
bildirmiûtir. YapÖlan tahkikatta Melek HanÖm'Ön "müste'ciren(kiracÖ olarak) sâkin
bîkes ve fakir olub maaû-Ö mezkûr ile geçinmekte olduøu anlaûÖlmÖû" ve 60 guruû maaûÖn
tekrar baølanmasÖ münasip görülmüûtür.66 Bu gibi kesilmelerin yaûanmasÖnda
Devlet Hazinesi'nin içinde bulunduøu zorluklarÖn etkili olduøu tahmin edilebilir.
Bu yüzden devlet, tev'em maaûÖ alan kiûilerin iyice tahkik ettirilmesini istemiû ve
gerçekten fakir olan kiûilere verilmesi yönünde talimatlar vermiûtir. Talepler
oldukça fazla olduøundan67 ûartlara uymayanlarÖn baûvurularÖ doørudan
reddedilmiûtir. Bunlardan birisi de MülâzÖm Ahmed Aøa'dÖr. MülâzÖm Ahmed
Aøa'nÖn baûvurusundan sonra yapÖlan incelemede muhtâcinden olmayÖp
muvazzaf olduøundan dolayÖ talebi reddedilmiûtir.68 ùkiz çocuklara ve bazÖ
muhtaçlara ödenen maaûlarÖn sekteye uøramamasÖ için devlet çeûitli tedbirler

BOA., DH.MKT.363/78, 21 L 1312/17 Nisan 1895.
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 úubat 1889; DH.MKT.718/25, 7 Ra 1321/3 Haziran 1903.
65 BOA., DH.MKT.708/50, 18 S 1321/16 MayÖs 1903.
66 BOA., DH.MKT.1146/60, 30 Z 1324/13 úubat 1907; Biga sancaøÖ MutasarrÖflÖøÖ'na
yazÖlan bir arzuhalde de Münire HanÖm tev'em tevellüd eden çocuklarÖna 30'ardan 60
guruû maaû baølandÖøÖnÖ ancak bu maaûÖn kÖsa bir süre sonra kesildiøinden dolayÖ zarûret
içerisinde bulunduøunu bildirmiûtir. YapÖlan tahkikatla iktizâsÖnÖn ifâsÖna karar
verilmiûtir. BOA., DH.MKT.704/68, 11 S 1321/9 MayÖs 1903.
67 BOA., DH.MKT.1460/59, 16 S 1305/3 KasÖm 1887. Tarihli belgede ikiz çocuklarla
muhtâcinden çok sayÖda çocuk ve ûahÖsa belediye varidatÖndan 30 guruû maaû tahsisi
yapÖldÖøÖ ancak, taleplerin çok olmasÖ verilmesi zarûri olan muhtâcin maaûlarÖnÖ sekteye
uøratacaøÖndan keyfiyetin müzakere olunarak bir karara baølanmasÖ istenmektedir.
68 BOA., DH.MKT.1751/87, 29 Z 1307/16 Aøustos 1890.
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almÖûtÖr. Bunlardan birisi yukarÖda da belirtildiøi üzere, tev'em maaûÖ baølanacak
kiûinin gerçekten fakir olup olmadÖøÖnÖn araûtÖrÖlmasÖdÖr.69 Diøeri ise, bazÖ gelir
kaynaklarÖnÖn hazineye aktarÖlÖp özellikle muhtâcin ve tev'em çocuk maaûlarÖna
ayrÖlmasÖdÖr. Gazhaneler ùdaresi tahsisatÖnÖn bu yönde aktarÖlmasÖ en güzel
örnektir.70
Önceki dönemlerde olduøu gibi II. Abdülhamid döneminde de tev'em
maaûlarÖnÖn verilmesinde Müslüman ve gayr-i müslim ayrÖmÖ yapÖlmamÖûtÖr.
Devletin tebaasÖ altÖnda yaûayan gayr-i müslim ailelerin dünyaya gelen ikiz ya da
üçüz çocuklarÖna da maaû baølanmÖûtÖr. OsmanlÖ Devleti sÖnÖrlarÖ içinde baûka
milletlere mensup olup da OsmanlÖ tebaasÖ olarak yaûayan bütün halkÖn bu
yardÖmdan istifade ettikleri arûiv belgelerine yansÖmÖûtÖr.71
ùstanbul'da Beyoølu, Fener, KumkapÖ vb. gibi yerlerdeki Rum, Musevi ve
Ermeni aileler "zarûret-i hâlinden bahisle tev'em tevellüd eden çocuklarÖna maaû tahsisi
istidasÖnda" bulunmuûlar; ihtiyaç sahibi olup olmadÖklarÖ araûtÖrÖlan ailelerin "elyevm ber-hayat" bulunan çocuklarÖna bulunduklarÖ belediye dairelerince 30'ar
guruû maaû tahsisi yapÖlmÖûtÖr.72
Tev’em maaûÖndan yaygÖn bir ûekilde istifade eden gayrimüslim unsurlarÖn
bulunduøu yerlerden biri Selanik'tir. Buradaki bazÖ gayri müslim aileler, tev’em
olarak doøan çocuklarÖnÖn besleme ve bakÖm ihtiyaçlarÖnÖ karûÖlayacak durumda
olmadÖklarÖnÖ belirten bir dilekçe yazmÖûlardÖr. YapÖlan inceleme üzerine bu
ûahÖslarÖn tev’em çocuk sahibi olduklarÖ, fakir durumda bulunduklarÖ ve bu
çocuklarÖ bakÖp besleyecek ekonomik güçleri olmadÖøÖ anlaûÖlmÖûtÖr. Bunun
sonucunda, bahsedilen çocuklara 30'ar guruû maaû baølanmasÖna karar
verilmiûtir.73


BOA., DH.MKT.1384/24, 14 Ra 1304/11 AralÖk 1886.
BOA., DH.MKT.1754/85, 08 M 1308/24 Aøustos 1890.
ϳϭ
 Dinç-úimûek-Eroølu, a.g.m., s. 79.
72 BOA., DH.MKT.48/20, 11 Za 1310/27 MayÖs 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 úubat 1888; DH.MKT.1486/34, 03 C 1305/16 úubat 1888;
DH.MKT.1486/42, 03 C 1305/16 úubat 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 MayÖs 1903.
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4 Haziran 1902 – 26 úubat 1903 tarihleri arasÖnda Selanik'te maaû baølanan
10 gayrimüslim tev’em çocuøun ismi aûaøÖdaki gibidir:
Mahallesi
Menûe kariyeli

Ebeveynlerin
isimleri

Yamuû binti
Abdullah
BornazlÖ kariyeli Jandarma Ahmed bin
Mustafa
ùkiûerefli
Mehmed Aziz bin
mahallesinden
Hüseyin
Polya “
Misavn Gavril bin
Ravil
ÇayÖr “
Yuda veled-i Yusuf

Tev'em çocuklarÖn Arzuhal tarihi Numerosu
isimleri

28 Teûrin-i evvel
1318
Makbule ve Tevfik
7 Teûrin-i evvel
1318
Abdülkadir ve Kadriye 23 Kânun-Ö evvel
1318
Estere ve Gavril
26 Kânun-Ö evvel
1318
Mareh ve Yecül
14 Kânun-Ö sânî
1318
Ayanikola “
Mayer Samhon Persi Ezmiralde ve Bünyade 24 Kânun-Ö evvel
1318
Sülhhane “
Samhon Yesim
Hayim ve Davud
13 úubat 1318
Garotas
“
Kasab Yafo Namyaz Danyel ve Liyaho
19 úubat 1318
Ragoz “
Davi HanÖm Fohen Benyamiû ve Simhon
22 MayÖs 1318
Cezri kasÖm paûa Ayaf Meûven zevcesi Miûon ve Bevinde
13 úubat 1318
mahallesinden
Feralto

11

01

1031
1235
1282
1287
1292
1395
1420
383
1422

Tabloda belirtilen tev’em çocuklar yanÖnda, Selanik'te bulunan pek çok Rum,
Musevi ve Ermeni ailelerin tev'em maaûÖ için devlete dilekçe yazdÖøÖ ve devletin bu
ailelere tev'em maaûÖ baøladÖøÖ birçok arûiv belgesinden anlaûÖlmaktadÖr.74
ùstanbul, Selanik örneklerinde olduøu gibi, Anadolu'nun farklÖ bölgelerinde
ve hatta Trablusgarp gibi ùstanbul’dan uzak bölgelerde yaûayan gayrimüslimlerin
tev’em çocuklarÖna ihtiyaç halinde yardÖm yapÖlmÖûtÖr.75 Tüm bu örneklere
bakÖldÖøÖnda, yardÖmlarÖn OsmanlÖ Devleti'nde dinî, coørafî etkenler de göz
önünde bulundurulmadan ekonomik açÖdan zor durumda olan fakir ve ikiz
çocuk sahibi ailelere verildiøi tespit edilmiûtir.
Sonuç itibariyle, tev'em maaûÖ, ailelerin daha fazla çocukla geçim sÖkÖntÖsÖ
çekmelerini önleme niteliøi açÖsÖndan oldukça faydalÖ olan bir uygulamadÖr. AylÖk

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 Aøustos 1907;
DH.MKT.1196/49, 26 B 1325/8 Nisan 1888; DH.MKT.1200/61, 11 ú 1325/19 Eylül
1907; DH.MKT.1714/21, 12 ú 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. Baûka
örnekler için bkz. Dinç-úimûek-Eroølu, a.g.m., s. 89.
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olarak baølanan bu yardÖm ile ailenin iki ya da üç çocuøa birden sahip olmasÖnÖn
getirdiøi maddi külfet ortadan kalkmakta, insanlar rahat bir nefes almaktadÖr. Bu
dönemde kÖzlara kendi hayatlarÖnÖ idame ettirecek hale gelinceye kadar verilen
bu maaûÖn, erkeklere yaû sÖnÖrÖ getirilerek verildiøi tespit edilmiûtir. Annesi ve
babasÖ vefat eden çocuklara hem fakir hem de kimsesiz olduklarÖ için bu yardÖm
saølanÖrken, bunun yanÖ sÖra annesi vefat edenlere sütanne tayini de yapÖlmÖûtÖr.
Ordu mensubu olan kiûilerin zevceleri ikiz, üçüz çocuk doøurduklarÖnda bu
kiûilere görevlerini daha iyi yerine getirmeleri için çeûitli taltifler verildiøi tespit
edilmiûtir. AyrÖca eûleri vefat eden ya da gerçekten muhtaç durumda olan
kadÖnlara verilen atîyye ve sadaka-yÖ senîyyeler de bu dönemde çocuk ile birlikte
annenin geçimine önem verildiøini göstermiûtir. Belediye gelirlerinden ödenen
tev’em maaûÖnda, yapÖlan ödemelerde zorlanan belediyelere, gönderilen
emirlerle herhangi bir aksaklÖøa ve ertelemeye fÖrsat verilmemesi için ikazlar
yapÖlmÖû ve ödemelerin devam etmesi için gereken destek saølanmÖûtÖr.
Tev'em maaûÖ uygulamasÖnÖn, II. Abdülhamid döneminde katlanarak arttÖøÖ
tespit edilmiûtir. Bunun yanÖ sÖra, devletin askerî, siyasî ve ekonomik bakÖmdan
en zor günlerini yaûadÖøÖ dönemlerde dahi yardÖma muhtaç ailelerin ikiz ve üçüz
çocuklarÖna maaû baølama iûini aksatmadÖøÖ görülmektedir. ùûkodra, Erzurum,
Trablusgarp, Selanik, Trabzon, BartÖn, Konya vs. gibi devletin dört bir köûesine
Müslüman gayr-i müslim ayrÖmÖ yapÖlmadan bu yardÖmlarÖn ulaûtÖrÖldÖøÖ tespit
edilmiûtir. AynÖ zamanda bu maaû savaûlar, kÖtlÖk, açlÖk, hastalÖklar vb. gibi
sebepler yüzünden azalan OsmanlÖ nüfusunu arttÖrma teûviøi niteliøi de
taûÖmaktadÖr. Nitekim II. Abdülhamid dönemi uygulanan bu nüfus politikasÖ
çerçevesinde Öskat-Ö cenin ve salgÖn hastalÖklarla da etkin bir ûekilde mücadele
edilmiûtir. Bütün bunlar da bu dönemde sosyal devlet anlayÖûÖnÖn iyice belirgin
hâle geldiøini göstermiûtir.
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