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Ordu Kazas 'nda Asayi  Sorunlar  
(19. Yüzy l n Sonu-20. Yüzy l n Ba ) 

 
The Problems of Order in the Ordu Town (In the End of 

the 19th Century-The Beginnings of the 20th Century) 

Esat AKTA  
Hakan YA AR  

Özet 

Asayi  sorunu, 19. yüzy l n sonu ve 20. yüzy l n ba nda Osmanl  
Devleti’nin genelinde ya anmaktayd . Özellikle devletin birçok konuda 
sorun ya ad  ancak sorunlar na kurumsal ve toplumsal olarak çözüm 
arad  bir dönemdi. Bu dönemde devlet, sava larla d  tehditlere kar  
koymaya çal rken içerideki tehditlerle de mücadele etmek zorundayd . 
Bu iç tehditlerden biri de asayi  sorunlar yd . Ba ta e k yal k olmak üzere 
asayi i tehdit eden gasp, h rs zl k, cinayet, ahlak sorunlar  gibi s k nt lar 
mevcuttu. Trabzon vilayeti içerisinde yer alan Ordu kazas nda ya ananlar, 
bunlara örnek olarak seçilip incelenecektir. Kazadaki hanedan üyelerinin 
olaylara etkisiyle birlikte bölgenin co rafi yönden sarp olmas  ve 19. 
yüzy lda ya anan göçler neticesindeki Gürcü muhacirlerin iskân  bölgede 
ya anan sorunlar  daha da içinden ç k lmaz bir hale getirdi. Devleti temsil 
eden idareciler, e k yalarla mücadele yöntemlerinde önemli bir yeri olan 
güvenlik güçlerinden yoksun olup bu konuda Gürcü muhacirlerin ortaya 
ç kard  olumsuzluklar sebebiyle de s k nt  ya ad . Bu çal mada, Ordu 
kazas nda meydana gelen asayi  olaylar yla devletin bu yöndeki 
mücadelesi aktar lacakt r. Ayr ca yerel ahaliden olan e k yalarla birlikte 
muhacir göçünün etkisi, meydana gelen vaka örnekleriyle 
de erlendirilmeye çal lacakt r.  

Anahtar Kelimeler: Osmanl  Devleti, Ordu Kazas , E k yal k, 
Asayi . 

 

  Yrd.Doç.Dr., Bayburt Üniversitesi, nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih 
Bölümü BAYBURT, esataktas52@hotmail.com 
  Dr., Gaziosmanpa a Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü TOKAT, 

hyasar81@hotmail.com 
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Abstract 

In the beginning of the  20th century and end of the 19th century  
there is the problem of the order in the Ottoman State.  Espicially it is a 
period that the state live alot of problems  but  solutions  were looked for 
against the problems   as corporate and social. In that period the state had 
to struggled with internal threats while it was stuggling external threats 
with wars. One of these internal threats was order problems. Firstly, there 
were problems like extortion,theft, urder, moral problems that threat the 
order. The events that were lived in Trabzon city and Ordu town will be 
chosen and examined. With the effects of the memebers of the town 
against the problems being steep of the region as geographic and the 
settlement of Georgian emigrant  worsen  living problems in the region. 
While administrators who present the state struggled with bandits , they 
had not security forces and they lived in troubled because of the Georgian 
emigrants. I n this paper, the order events taht happened in Ordu town 
and the struggle of the state will be transfered. And also, with  bandits who 
were from local people and effects of the  migrations of refugees will be 
tried to be evaluated with event examples that happened. 

Key words: Ottoman State, Ordu town, Banditry, Order 

 

Giri  

19. yüzy l n sonu ve 20. yüzy l n ba nda Ordu kazas nda asayi e müteallik 
sorunlar n ele al naca  bu çal mada gerek yerel idarecilerin, gerekse merkezi 
idarenin asayi sizlik sorununu çözmeye dair te ebbüslerine de yer verilecektir. 
As l konuya geçmeden önce bahsi geçen dönemde, Osmanl  Devleti’nin içinde 
bulundu u siyasî, askerî ve iktisadî artlar hakk nda genel bilgi vermenin yararl  
olaca  dü ünülmektedir. Zira bir devlette asayi in istenilen ölçülerde sa lan p 
sa lanamamas  bahsedilen ko ullarla do rudan ilgilidir.  

Osmanl  Devleti’nde yenilik hareketlerinin önemli bir merhalesi olan 
Tanzimat Ferman ’n n ilan edildi i 19. yüzy l, son derece s k nt l  bir dönemdi. 
Dönemin Hariciye Naz r  Mustafa Re it Pa a’n n etkisiyle ilan edilen Tanzimat 
Ferman , 3 Kas m 1839’da Gülhane’de okundu. Fermanda, önceki dönemin 
eksiklikleri ile devletin ve halk n fakirle ti i vurgulanmaktayd . Bu kötü gidi at, 
ancak çe itli haklarla düzeltilebilecekti. lk olarak can, mal, namus gibi haklar 
üzerinde durularak bunlar n d nda birçok alanda adaletin sa lanaca ndan ve 
sorunlar n çözüm yollar ndan bahsedilmekteydi.1  

Osmanl  idarecileri 1856 y l nda Islahat Ferman ’yla gayrimüslim tebaas na 
baz  haklar verse de ayr l kç  hareketlerin önüne geçemedi. II. Abdülhamid’in 

1  Edouard-Philippe Engelhardt, Türkiye’de Ça da la ma Hareketleri-Tanzimat, Örgün 
Yay nevi stanbul, 2010, s.15; Abdullah Saydam, “Tanzimat Devri Reformlar ”, Türkler, 
C. 12, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 2002, s. 783-785. 
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tahta ç kt  s rada devlet, S rbistan ve Karada  ile sava yordu. Buna ise Bosna 
ve Hersek ile Bulgaristan olaylar  zemin olu turmu tu.2 Sultan Abdülhamid, bu 
siyasî ortamda Osmanl  taht na baz  sözler vererek oturdu. Haklar noktas nda 
Jön Türklere yani Yeni Osmanl lara3 1876’da Me rutiyet’i ilan edece ine dair 
söz vererek tahta ç kan II. Abdülhamid, sözünü tutarak Me rutiyet’i ilan ettiyse 
de Osmanl ’n n bu ilk me rutî yönetimi uzun sürmedi. 

Devlet siyasi ve askeri alanda birtak m krizler ya arken ülke ekonomisinin 
durumu da iç aç c  de ildi. Osmanl  Devleti’nde üretim büyük ölçüde tar ma 
dayanmaktayd  ve 19. yüzy lda biryandan tar msal üretim art r lmaya çal l rken 
di er yandan yerli sanayiyi geli tirmek amac yla çe itli çal malar yap ld . Lakin 
bunlar istenilen sonucu vermeyecekti. Zira Osmanl ’n n ekonomik hayata dair 
birçok yap sal sorunu oldu u gibi kapitülasyonlar ve K r m Sava ’ndan itibaren 
al nmaya ba layan d  borçlar, ülke ekonomisinin geli mesinin önünde büyük 
engel te kil etmekteydi. Ayr ca 19. yüzy lda ve 20. yüzy l n ba nda bir taraftan 
isyanlarla ve sava larla u ra an devlet, di er taraftan malî aç dan a r yükler 
getiren k tl k, kurakl k, deprem, yang n gibi do al afetlerle4 birlikte toplum 
yap s n  derinden etkileyen göçler5 ile salg n hastal klar6 gibi sosyal sorunlarla da 

2  Enver Ziya Karal, Osmanl  Tarihi, Islahat Ferman  Devri (1861-1876), C. VII, TTK. 
Yay nlar , Ankara 2003. s. 14, 24. 
3  Yeni Osmanl lar hakk nda daha geni  bilgi için bkz. erif Mardin, Yeni Osmanl  
Dü üncesinin Do u u, Çev. Mümtazer Türköne-Fahri Unan- rfan Erdo an, leti im 
Yay nlar , stanbul 2010. 
4  Bu konuda ayr nt l  bilgi için u kaynaklara bak labilir: Osmanl  mparatorlu u’nda 
Afetler, Ed. Elizabeth Zachariadou, Tarih Vakf  Yurt Yay nlar , stanbul 2001; Besim 
Özcan, Bursa Afetleri (1326-1900), Aktif Yay nlar , Erzurum 2002; Mehmet Yavuz Erler, 
Osmanl  Devleti’nde Kurakl k ve K tl k Olaylar  (1800-1880), Libra Yay nlar , stanbul 2010; 
Selma Turhan Sar köse, XIX. Yüzy lda Çukurova’da Do al Afetler ve Salg n Hastal klar, 
Yay mlanmam  Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 
2013; Selahattin Sat lm , Ayd n Vilayetinde Do al Afetler (1850-1900), Yay mlanmam  
Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2012;  
Alpaslan Demir-Esat Akta , “Gümü hane Sanca ’nda Do al Afetler (1888-1910)”, OTAM, 
S. 24, Ankara 2010. 
5  1856 K r m Sava ’ndan sonra Kafkaslardan ve 93 Harbi sonras nda da 
Balkanlar’dan Osmanl  topraklar na yapt r lan zorunlu göçlerde de büyük s k nt lar 
ya anm t : Söz konusu göçlere ve yaratt  sorunlara dair bkz: Abdullah Saydam, K r m 
ve Kafkas Göçleri (1856-1876), TTK. Yay nlar , Ankara 1997, s. 91; Justin McCarthy, Ölüm 
ve Sürgün-Osmanl  Müslümanlar n n Etnik K y m  (1821-1922), TTK. Yay nlar ,  Ankara 
2012. 
6  19 yüzy lda ve 20. yüzy l n ba nda Osmanl  co rafyas nda birçok kez veba ve kolera 
salg n  görülürken devlet bu salg nlarda on binlerce vatanda n  kaybetti i gibi salg nlarla 
mücadele için harcanan para devletin maliyesine önemli masraflar açt . Söz konusu 
dönemde ya anan salg n hastal klara ve devletin bu hastal klarla mücadelesine dair 
ayr nt l  bilgi için u kaynaklara bak labilir: Daniel Panzac, Osmanl  mparatorlu u’nda Veba 
1700-1850, Çev. Serap Y lmaz, Tarih Vakf  Yurt Yay nlar , stanbul 2011; Gülden 
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ba  etmeye çal t . Yine bu dönemde devletin u ra mak zorunda kald  en 
temel sorunlardan biri de ülkenin hemen her yerinde ba  gösteren asayi sizlikti. 
Tarihin her döneminde ve hemen her co rafyada görülebilecek suçlar, elbette ki 
Osmanl  Devleti’nde de görülmekteydi. Bu suçlardan özellikle e k yal k ön plana 
ç kmaktayd . Nitekim içeri inden 19. yüzy l n sonlar na do ru haz rland  
anla lan “Muhafaza-i Asayi e Müteallik Baz  Maruzat” ba l n  ta yan layihada 
bu aç kça vurgulanmaktayd . Söz konusu layihaya göre, ülke genelinde asayi in 
sa lanmas  ve halk n huzurunun korunmas  için yap lacak eylerden biri ve belki 
de birincisi e k yal n önlenmesiydi. Zira asayi in mükemmel olmas  
durumunda, ziraat ve ticaret artar, hayvanlar ço al r ve böylece devletin gelirleri 
ve halk n serveti artard . Asayi in bozuklu u nedeniyle, halk n gördü ü zarar, 
verdi i vergilerden çok daha fazlayd . E k yal k olaylar n  önlemeye dair birçok 
tedbir al nm sa da istenilen sonuç elde edilememi ti. E k yal k olaylar , ancak 
yeterli say da ve donan ml  jandarmalarla önlenebilirdi. Ayr ca asayi in 
sa lanabilmesi için yarg ya, bürokrasiye ve kolluk kuvvetlerine yetenekli ki iler 
getirilmeliydi.7   

Tanzimat’ n ilan  ile birlikte birçok alanda düzenlemeler yap ld  gibi 
vilayet yönetimi ve vilayetin yöneticisi olan valilerin yetki ve görevlerinde 
de i iklikler yap ld .8 Bu dönemde valilere asayi i sa layabilmeleri için birtak m 
ilave yetkiler verildiyse de tam anlam yla asayi  sa lanamad .  

 

1-Ordu Kazas nda E k yal k Faaliyetleri ve Di er Asayi  Olaylar  

Ordu kazas , 19. yüzy l n sonunda Trabzon vilayeti s n rlar nda yer 
almaktayd . Bolaman, Per embe, Ulubey, Hapsamana9 ve Aybast  
nahiyelerinden olu an kazan n toplam nüfusu 1892 y l nda 99.332 idi.10 1900 
y l na gelindi inde kazan n toplam nüfusu 114.598’e11 ve 1904 y l nda ise 

Sar y ld z, Karantina Te kilat n n Kurulu u ve Faaliyetleri (1838-1876), Yay mlanmam  
Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul 1986; Esat 
Akta , Erzurum ve Trabzon Vilayetlerinde Salg n Hastal klar (1838-1914), Yay mlanmam  
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2015; Oya 
Da lar Macar, Balkan Sava lar ’nda Salg n Hastal klar ve Sa l k Hizmetleri, Libra Yay nlar , 
stanbul 2009; Hikmet Özdemir, Salg n Hastal klardan Ölümler 1914-1918, TTK. 

Yay nlar , Ankara 2010.  
7  BOA, Y.PRK.ASK., 20/58.  
8  Musa Çad rc , Tanzimat Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap lar , 
TTK Yay nlar , Ankara 1991, s. 225. 
9  Ordu iline ba l  Gölköy ilçesi. 
10  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1892, C. 14, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2005, s. 469-471.  
11  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1900, C. 18, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2008, s. 479. 
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118.600’e ç kt .12  19. yüzy l n sonlar na gelindi inde ülkenin di er pek çok 
yerinde oldu u gibi Ordu kazas nda da adam öldürme, gasp, h rs zl k, da a 
kad n kald rma ve hayvan h rs zl  gibi birçok vukuat i lenmekle birlikte asayi i 
bozan temel hususlardan biri e k yal k olaylar yd .  

Yerli e k yalarla birlikte Protestan ve Ortodoks cemaat mensuplar n n da 
mücadele içerisinde oldu u Ordu kazas ndaki13 asayi  sorunlar na 19. yüzy l n 
sonuna do ru bir de Gürcü e k yalar kat ld . 93 Harbi neticesinde Kafkasya’dan 
ve sava  sonunda Rusya’ya b rak lan topraklardan çok say da göçmen, 
Karadeniz bölgesinin çe itli yerlerine geldi. Bu göçlerde 5.034 hane Ordu, Fatsa, 
Ünye, Çar amba ve Bafra kazalar na yerle tirildi.14 Bunlar içerisinde 1886 y l na 
kadar 1.034 hanede 4.254 Batum göçmeninin de Ordu kazas na yerle tirildi i 
ifade edilmektedir.15 Göçmenlerin Ordu ve çevresindeki di er kazalara 
yerle tirilmesindeki temel faktör, Çüruksulu Ali Pa a idi. Yerli hanedan 
ailesinden olmasa da Ordu kazas nda etkin olan Ali Pa a, 1860’larda Ordu 
Kaymakaml  yaparak 93 Harbi neticesinde gelen Gürcülerle ayn  y l Ordu’ya 
yerle mi ti. Muhacirler de bölgeyi iyi tan yan ve ili kileri güçlü olan Ali Pa a’dan 
ba ms z hareket etmezlerdi.16  

1860’lardan sonra Kafkasya’dan zorunlu göç ettirilen muhacirler, 
vatanlar n  terk etmenin ac s  içerisinde s k nt l  bir ula m ve iskân dönemi de 
geçirdi. Gelen göçmenlerden bir haylisi, bunlar n pe ini hiç b rakmayan salg n 
hastal klardan hayat n  kaybetti.17 93 Harbi sonras nda gelen Gürcü muhacirler, 
di erlerine göre biraz daha iyi ko ullara sahip olmas na ra men vatanlar n  terk 
etme ac s  ayn yd  ve geldikleri zaman kurakl k ve açl k gibi olumsuz artlar da 
varl n  korumaktayd . Bununla birlikte asayi in olmad  bir ortamda 
muhacirlerin bir k sm  var olan e k yal k olaylar nda ba rol oymaya ba lad .18 
Ba ta arazi olmak üzere muhacirlerin iskân  için gerekli olan birçok ihtiyac  yerel 

12  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1904, C. 22, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2009, s. 871. 
13  Bu konuda daha geni  bilgi için bkz. lhan Ekinci, “19. Yüzy lda Ordu Kazas nda 
Ermeni Nüfusu ve Göçler”, Yeni Türkiye, S. 60, Ermeni Meselesi Özel Say s  I, Eylül-
Aral k 2014. 
14  Hamdi Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi: II. Abdülhamid Döneminde Trabzon Vilayeti’nde 
E raf, Siyaset ve Devlet (1876-1909), Yay mlanmam  Doktora Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008, s. 83. 
15  Ülkü Köksal, “XIX. Yüzy l n kinci Yar s nda Akçaabat’ta Muhacir skânlar  
S ras nda Ya anan Yerle im Yeri Problemleri (Yaylac k Meras  Örne i)”, Dünden Bugüne 
Akçaabat Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013, Akçaabat Belediyesi Kültür Yay nlar , Trabzon 
2014, s. 118-119. 
16  H. Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi, s. 204. 
17  E. Akta , Erzurum ve Trabzon Vilayetlerinde Salg n Hastal klar, s. 277-274. 
18  Oktay Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler, Osmanl ’n n Son Devrinde 
Orta Karadeniz’de Toplumsal Uyumun S n rlar  Üzerine Baz  Gözlemler”, Tarih ve 
Toplum Yeni Yakla mlar, S. 5, Bahar 2007, s. 97. 



ESAT AKTA -HAKAN YA AR 6

ahali kar lad . Mevcut iskân kanunu da bunu gerektiriyordu. Ya am ko ullar n n 
zor olmas yla birlikte o seneki k tl k ve Gürcülerin iyi silah kullanmas , bölgede 
çat malar  kaç n lmaz bir hale getirdi. Devam nda ise Gürcülerin yerlilerin 
elindeki arazileri ele geçirme istekleri iddetli çat malara sebep oldu.19 Böylece 
muhacirler, k sa sürede yerli ahaliyi can ndan bezdirdi. Özellikle Rum ve 
Ermeniler, ba ta Rusya olmak üzere Osmanl  topraklar n n d na göçe ba lad . 
Gürcüler bu göçün ilk olmasa da önemli müsebbipleri aras nda gelmekteydi.20 
Enver Ziya Karal, halk n göçmenlerin yerle tirilmesinde çok çal t n  ve çift ve 
çubu unu onlarla bölü tü ünü ifade etmekle birlikte memurlar n bu i te 
yolsuzluk yapt n , göçmenlerin ço unun sefalet ve açl ktan öldü ünü 
belirtmektedir. Bu durumun birçok göçmeni isyana sürükledi ini, da lara ç k p 
e k yal k yaparak halk n mal ve mülküne ili meye ba lad n  vurgulayan Karal, 
“Yaln z Canik sanca nda çald klar  at, öküz ve davarlar n say s  25.000’e 
varmakta idi.”21 eklinde göçmenlerin bölgedeki asayi i tehdit eden durumuna 
i aret etmektedir.  

Çürüksulu Ali Pa a, muhacirlerin bölgeye gelmesiyle birlikte onlar n 
hamili ini üstlendi. Ali Pa a ile Trabzon Valisi S rr  Pa a aras nda ya anan 
iktidar mücadelesinde S rr  Pa a, Ali Pa a’y  stanbul’a yapt  ikâyetlerinde 
bölgedeki otoritesini zedeleyen, emniyeti bozan, emirlere kar  gelen, 
himayesindeki Gürcülerin e k yal k faaliyetlerine göz yuman ve valilik taraf ndan 
al nan önlemleri bo a ç karan birisi olarak tan mlamaktayd . Ali Pa a ise Vali 
Bey’i Gürcülerden nefret etmekle ve bölgedeki e k yal k faaliyetini Gürcülere 
yüklemeye çal makla itham etmekteydi. Ali Pa a zamanla, özellikle Ordu, 
Per embe ve Fatsa’da iskân edilip itaat alt na al namayan ve silahl  Gürcülerin 
deste iyle devlet otoritesini tan mayan bir güce dönü tü. Pa a’n n elde etti i bu 
güçte Trabzon’da ikamet eden karde i Osman Pa a’n n yan  s ra 93 Harbi ve 
öncesindeki ba ar lar n n da etkisi vard .22 Bölgede gücünü art rmak isteyen Ali 
Pa a’n n as l gayesi; kendisini Trabzon’a vali, karde i Osman Pa a’y  da 
Ordu’nun sancak haline dönü türülmesini sa lay p buraya idareci yapt rmakt .23 
Ali Pa a’n n nüfuzunu k r p bölgede asayi i sa lamay  dü ünen S rr  Pa a, bu 
hususta birtak m sert uygulamalara giri ti. Bu durumdan rahats z olan 
muhacirler, pa a hakk nda ikâyetlerde bulundu. S rr  Pa a, muhacirler 
taraf ndan ikâyet edilse de bunun tam aksine e k yal k olaylar ndan mustarip 
olan yerli ahali pa an n yan nda yer ald . Neticede merkezi idare, S rr  Pa a’y  
1881 y l nda valilikten almak zorunda kald . Bir y l sonra ayn  göreve geri 

19  H. Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi, s. 83-85. 
20  O. Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler”, s. 97. 
21  E. Z. Karal, Osmanl  Tarihi, s. 278. 
22  Oktay Özel, “Çürüksulu Ali Pa a ve Ailesi Üzerine Biyografik Notlar”, Kebikeç, S. 16, 
2003, s. 105-106. 
23  O. Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler”, s. 99-100. 
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atanacak olan Vali Bey, ayn  sebeple yine valilikten al nacakt .24 Bunda Ali 
Pa a’n n ve sava ç  muhacirlerin de etkisi olacakt . Zira Ali Pa a, 1886 y l nda 
Balkanlarda ya ananlara kar  Ordu kazas nda 10.106 ki ilik 4 alaydan 
müte ekkil milis kuvvetiyle harekete haz r oldu unu padi aha bildirecekti.25 

Ali Pa a’n n da etkisiyle Gürcülerin k sa süre içinde bölgedeki hâkimiyetinin 
ne dereceye vard  S rr  Pa a’n n verdi i bilgilerden de anla lmaktad r. Vali Bey, 
Gürcü nüfusunun yo un ekilde iskân edildi i bu bölgeye, hâkim olmaya 
çal t n  ancak zaptiyelerin elindeki adi silahlarla e k yaya kar  mücadele 
edemeyece ini vurgulamaktayd . Daha da önemlisi, zaptiyelerin onda sekizini 
Gürcülerin olu turdu unu belirten Vali Bey, bu durumun e k yalar n 
yakalanmas n  güçle tirdi i gibi cüretlerini de art rd n  stanbul’a bildirmekteydi. 
Bölgede vali pa an n ikâyetlerini hakl  ç karacak olaylar da ya anm yor de ildi. 
Örne in çat p teslim olan 30 e k ya mahkemece serbest b rak lm t . dari ve adli 
mekanizman n i letilemedi i bir dönemde, olaylar n artmas  üzerine vilayet 
merkezinden bir müfreze gönderildi ve sükûnet sa lanabildi. Fakat bu çok uzun 
sürmeyerek Gürcü e k yalar yeniden ortaya ç kt .26  

E k yal n olu umunda, hemen hemen hareketsiz bir tarihî ö e olan 
co rafyan n etkisini göz ard  etmemek gerekir.27 E k yal n da lar, yüksek 
ovalar, ormanlar ve dar geçitli engebeli yöreler gibi rak ve ula lmaz bölgelerde, 
sanayi öncesinin geli memi  yollar nda görüldü ü bilinen bir gerçektir.28 
Ordu’nun co rafi konumu ve ekilleri de e k yal k olaylar  için oldukça uygundu. 
Zira Ordu’nun yüzde 86’s  da larla kapl  oldu u gibi29 bölgedeki Canik ve 
Karagöl da lar  e k ya çetelerinin takibini zorla t rmaktayd .30 Örne in Ordu 
kazas ndan memleketleri olan Karahisar-  arki31 kazas na gitmekteyken Amedi 
Divan-  Humayun odac s  Mustafa ve beraberindekilerin para ve e yalar n  gasp 
eden 12 Gürcü e k yas  ancak 1887’de yakalanabilmi ti.32 1888 y l nda ise 

24  Ahmet Köksal, Giritli S rr  Pa a (1844-1895), Yay mlanmam  Doktora Tezi, Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2013, s. 69-73. 
25  O. Özel, “Çürüksulu Ali Pa a”, s. 108. 
26  H. Özdi , Ta rada ktidar Mücadelesi, s. 87, 89, 207. 
27  Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyas , C. I, Çev. Mehmet Ali K l çbay, mge 
Kitapevi Yay., Ankara 1992, s. 43. 
28  Eric J. Hobsbawm, Sosyal syanc lar, Çev. Necati Do ru, stanbul 1995, s. 157. 
29  Yurt Ansiklopedisi, C. 9, Anadolu Yay nc l k, stanbul 1983, s. 6249. 
30  Da l k ve ormanl k arazide e k yay  yakalaman n ne derece zor oldu unun fark nda 
olan dönemin idarecileri, özellikle k  mevsiminde e k yalar  köylerdeki yataklar n n 
yan nda bast rarak ele geçirmek için tedbirleri k  mevsiminde art rm t . Bu hususta 
bak n z: BOA, DH.MKT., 2668/84. 12 Te rin-i sani 1324/25 Kas m 1908; DH.MKT., 
2702/19. 27 Kanun-  evvel 1324/9 Ocak 1909; MV., 124/15. 3 Muharrem 1327/25 
Ocak 1909. 
31  Giresun iline ba l  ebinkarahisar ilçesi. 
32  BOA., DH.MKT., 1393/41. 6 Kanun-  sani 1302/18 Ocak 1887. 
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bölgede faaliyet gösteren Gürcü muhacirlerinden olup daha önce yaral  olarak 
firar eden Süleyman ve Cobo lu Osman ismindeki iki aki eylül ay nda canl  
olarak ele geçirildi.33 

Bölgede etkin olan Ali Pa a’n n da e k ya çetelerini yakalad na dair 
haberler gelmekteydi. 1887 y l n n ekim ay nda Bab ali hademesinden Salih ve 
di erlerinin Ordu ile Hamidiye34 aras nda para ve e yalar n  gasp eden 
haydutlar n, Çürüksulu Ali Pa a taraf ndan takip edilerek yakaland  ve akilerle 
gasp edilen mallar n Ordu kazas  idarecilerine teslim edildi ine dair Karahisar 
Mutasarr fl ndan tahrirat gönderilmi ti.35  Bu akileri yakalayan n Ali Pa a 
olmas  hasebiyle bunlar n Gürcü e k yas  olmay p yerli çeteler olmas  
muhtemeldir.  

Devlet idarecilerinin e k ya ile mücadele etmesine ra men akilerin 
faaliyetleri devam etti. Örne in 1894 y l nda kazaya ba l  Dereköyünde ya ayan 
Osman ismindeki bir ahs n Davuto lu Mecid ve yanda lar  taraf ndan 
katledildi i, Terme kazas  kaymakam vekili imzas yla gönderilen arzuhalde 
beyan edildi. Bu bilgi üzerine olay n ara t r lmas  istendi.36 E k yal k 
faaliyetleriyle birlikte kazada s radan vakalar da ya anmaktayd . Ayn  y l bidayet 
mahkemesi odac s  olan Bucak mahallesinden Hac  Abbas’ n o lu Mehmed 
öldürüldü ve Mehmed’in katilleri oldu u anla lan Mollao lu Mustafa ile 
Mollao lu Mehmed Ali yakalanarak adliyeye teslim edildi.37 Zaman zaman 
devlet görevlilerinin e k yal kla mücadelesinde taltif yoluyla ödüllendirilmesi de 
dü ünüldü. Bu ekilde e k ya ile mücadelenin devlet nazar nda önemli bir i  
oldu u anlat lmaya çal l rken ayn  zamanda görevlilerin de mükâfatlar 
sayesinde bu mücadeledeki morallerinin yüksek tutulmas n n dü ünüldü ü 
anla lmaktad r.38 

1890’larda atan p 10 y l n üstünde görevini ifa eden ve muktedir bir vali 
olan Mehmed Kadri Bey, Trabzon vilayetinde önemli i ler yapt . Ba ta 
kaçakç l k olmak üzere onun döneminde asayi e ili kin vakalarda azalma 

33  BOA., DH.MKT., 1546/33. 12 Eylül 1304/24 Eylül 1888. 
34  Ordu iline ba l  Mesudiye ilçesi. 
35  BOA., DH.MKT., 1496/73. 10 Mart 1304/22 Mart 1888. 
36  BOA., BEO., 342/25639. 1 Kanun-  sani 1309/13 Ocak 1894. Böyle bir yer ad  
Ordu kazas  s n rlar nda olmamakla birlikte o dönemde Ünye kazas nda vard . Ayr ca 
bilgiyi verenin de Terme kaymakam  olmas  belgede hata oldu unu dü ündürmektedir. 
37  BOA., DH.MKT., 2067/96. 31 May s 1310/12 Haziran 1894. 
38  Örne in uzun süredir kazada e k yal k yapan me hur aki Güzel Ahmed ile Sülo ve 
yanda lar n n yakalanmalar  için çaba gösterilmekteydi. E k yalar n yakalanmas  
konusunda hizmeti görülen kaza kaymakam  Re id Bey ile di er ki ilerin taltifleri uygun 
görüldü. (BOA., DH.MKT., 1682/97. 5 Kanun-  evvel 1305/17 Aral k 1889) Yine zab ta 
memuru vekili Durmu  Çavu ’un da be inci rütbeden mecidi ni an yla taltifi konusunda 
Trabzon vilayetinden talepte bulunuldu. (BOA., DH.MKT., 1777/88. 22 Te rin-i evvel 
1306/3 Kas m 1890). 



ORDU KAZASI’NDA ASAY  SORUNLARI 
(OTAM, 41/Bahar 2017) 

9 

görüldü.39 1901 y l na ait vilayet salnamesinde hükümetin ilk vazifesinin 
emniyet-i umumiyeyi muhafaza etmek oldu u ifade edilerek di er vilayetlerde 
de bu meselenin göz ard  edilmedi i gibi Trabzon vilayetinde de “…en evvel 
selamet-i umumiye ve saadet-i asudeginin istikrar na sa’y edilmi , hudud-  vilayetin bir 
ba ndan di er ba na kadar hilaf-  marzi-i âli küçük bir vakan n bile cereyan na meydan 
verilmemek hususu akdem-i vezaif-i müterettebiden [müterettibeden] bulunmu tur” 
denilerek asayi in sa lanmas  için çal ld  bildirilmekte ve mevcut istatistik 
cetvellerinin de bunu destekledi i ifade edilmektedir.40 1903 tarihli vilayet 
salnamesinde vilayet içerisindeki ahaliden bahsederken Gürcüler için cesur ve 
silah kullanmay  bilen ki iler olduklar , bu tarafa yeni göç ettikleri vakit baz  
uygunsuz hareketlerde bulunmu larsa da hükümetin ald  tedbirler sayesinde 
sükûn ve asayi in faydas n  ve özellikle kom ular n n hukukuna riayet etmek 
gerekti ini anlad klar ndan bugün vilayetin çal kan bir halk  oldu undan 
bahsedilmektedir.41 Fakat 1890’lar n sonu ile 1900’lü y llar n ba nda Gürcülerle 
yerli ahali aras ndaki mücadelenin sava  ortam na dönü tü ü de imdiye kadar 
yap lan çal malarda ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu dönemde 
muhacirler, yerli a a ve beylerle devletin her kurumunda nüfuz mücadelesine de 
girerek kadrola maya ba lad . Bu dönemde Ermeni isyanc lar n da faaliyete 
geçmesi asayi i daha da bozdu. Ayr ca ço u zaman bu gayrimüslim isyanc lar, 
Gürcü ve Çerkez k yafetiyle eylemlerini gerçekle tirdi.42 

Gürcülere yönelik ikâyetlerin ilerleyen y llarda da ard  kesilmedi. 22 Nisan 
1907 tarihinde Kat rc zade Mustafa ve arkada  taraf ndan ura-y  Devlete bir 
arzuhal gönderildi. Söz konusu ah s, kaza e raf ndan olan Kat rc zade Mustafa 
A a idi. Bu arzuhal esas nda muhacir Gürcülerle yerli ahali aras ndaki imdiye 
kadar anlat lan mücadelenin de bir özeti niteli indeydi. Arzuhalde 93 Harbi 
sonras nda gelen Gürcü Müslümanlar n n bir hayli miktar n n Ordu kazas nda 
iskân edildi i, ancak muhacirlere tahsis edilecek bo  devlet arazisinin azl  
sebebiyle arazi sahipleri taraf ndan tapusuyla beraber birer miktar arazinin 
verildi inden bahsedilmekteydi. Bu ekilde arazi sahibi olan Gürcülerin 

39  Rusya s n r nda olan vilayet, bu sebeple s k nt  ya amaktayd . Bu durumu f rsat bilen 
birçok suçlu, Kafkasya’ya geçtikten sonra kendilerini kurtar yordu. Buna çare arayan 
Kadri Bey, o s rada Kafkasya valili i görevindeki Prens Galiçin’e kar l kl  olarak 
suçlular n iadesi için anla ma yapmay  teklif etti. Bu fikir Galiçin taraf ndan olumlu 
kar lan p k sa sürede istenilen netice elde edilmeye ba land . Bu giri im, ehemmiyetli bir 
cayd r c l k etkisinin yan nda mahkemelerin de daha ciddi çal mas  neticesini getirdi. 
Ayr ca Rusya’ya kaçmakla kurtulamayaca n  anlayanlar, kendi hallerinde ya amaktan 
ba ka bir ç kar yol olmad n  kabul ettiler. Bkz. Hüseyin Kâz m Kadri, Me rutiyetten 
Cumhuriyete Hat ralar m, Haz. smail Kara, Dergah Yay nlar , stanbul 2000, s. 55-56. 
40  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1901, C. 19, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2008, s. 401. 
41  Trabzon Vilayeti Salnamesi 1903, C. 21, Haz. Kudret Emiro lu, Trabzon li ve lçeleri 
E itim, Kültür ve Sosyal Yard mla ma Vakf  Yay nlar , Ankara 2008, s. 443-445. 
42  O. Özel, “Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler”, s. 101-103. 
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oturacaklar  evlerinin de bölgedeki servet sahipleri taraf ndan yard m yoluyla 
in a ettirildi i ve yemeklik, tohumluk ve çift hayvanlar  gibi ihtiyaçlar n n da 
tedarik edilerek iskânlar n n sa land  ifade edilmekteydi. Arzuhale göre, bunlar 
bir süre yerli ahali ile karde çe ya am sa da zamanla h rs zl a ve katle 
ba lam lard . 20 seneden beri vilayet merkezinde bulunan alaybeyleriyle tabur 
a alar ndan ço unun ya da üphesiz birisinin Gürcülerden oldu u ve bo luk 
buldukça nefer ve zabitleri Gürcülerden istihdam ettikleri ve rüsumat, duyun-  
umumiye, reji idareleri kolculuklar na da bunlar n yerle tirildi i beyan 
edilmekteydi. Bu ekilde hükümet daire ve ubelerinde kendilerine yer bulan bu 
ki iler, zamanla her fenal a ba layarak kazada mevcut olan seksen kadar 
zaptiyenin altm ndan fazlas n  kendi adamlar ndan almaya muvaffak oldu. 
Böylece kol kol e k ya çeteleri ortaya ç karak yerli ahaliyi rahats z etmeye, ö ür 
iltizam na girerek halk  zarara u ratmaya ba lad . Bunlardan ikâyetçi olanlar da 
geceleri faili meçhul bir ekilde katledildi ve haneleri yak lmaya ba land . 
Arzuhalde bunlar n d nda Gürcülerin önemli ailelerle sorun ya ad klar  da 
ifade edilerek 135 bin nüfusu olan Ordu kazas nda 8-9 bin Gürcü oldu u ve 
bunlar n nüfusunun yerli ahaliye nispeten yüzde 6-7 oran nda kald  
belirtilmekteydi. Buna ra men kazadaki cinayet ve h rs zl k gibi vakalar n artt  
ve adi vakalar n aras na giren cinayetlerin yüzde doksan n n Gürcüler taraf ndan 
i lendi i iddia edilmekteydi. Ancak usulsüz bir ekilde adliye taraf ndan suçlar  
sabit görülemedi inden beraat ettirildikleri, suçlar  sabit olanlar n da 
yakalanmayarak firari olup çe itli suçlara devam etti i belirtilmekteydi. Bu 
maruzata kazan n adli kay tlar n n da ahit oldu u ifade edilerek vergilerde de 
birçok s k nt n n oldu u aktar lmaktayd . Kat rc zade Mustafa A a, Gürcülerin 
asayi i tehdidine yönelik bu ekilde bilgi verirken bu konuda tahkikat yap lmas  
için de bir heyet talep etti.43 

Yukar da zikredilen arzuhal üzerine vilayetten inceleme yap lmas  istendi. 
Bölgede ya anan asayi  sorunlar n  incelemek üzere Vilayet dare Meclisi 
Ba kâtibi Arif Efendi Ordu’ya gönderildi.44 Olaylar  incelemek üzere merkezden 
ve mahallinden memurlar görevlendiren valilik, ayr ca kazan n Bolaman 
taraf ndaki suçlu olan Gürcü muhacirlerinin mahkemeye teslim edildi ini 
bildirmekteydi. Vilayet merkezinden gönderilen memur, kazan n asayi  
sorunlar na dair bir de rapor sundu. Bu rapora göre kazan n asayi inin temini 
için al nmas  gereken tedbirler, vilayet idare meclisi taraf ndan de erlendirildi.45 
Tahkik memuru Arif Efendi’nin vilayete sundu u rapor, Kat rc zade Mustafa 
A a’n n iddialar n  destekler nitelikteydi. Zira genel asayi  sorunlar na dair 
de erlendirmelerin yap ld  raporda, a rl kl  olarak Gürcülerden 
bahsedilmekteydi. Raporun bir ba l nda da ahalinin elindeki silahlarla ilgili 
bilgi verilmekteydi. Buna göre Ordu kazas nda Gürcü muhacirlerinin genelinde 

43  BOA., D., 1862/10. 9 Nisan 1323/22 Nisan 1907. 
44  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
45  BOA., D., 1862/10. 21 May s 1323/3 Haziran 1907. 
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ve yerli ahalinin de baz lar nda Osmanl , Rus ve Yunan martini tüfekleri oldu u 
haber al nd ndan cinayetlere ba l ca sebep olan bu tüfeklerin toplatt r lmas  
gerekmekteydi. Konu vilayet idare meclisinde müzakere edilerek hangi devletin 
mal  olursa olsun ahalinin elinde bulunan harp silahlar n n toplanarak askeri 
depolarda saklanmas na karar verildi. Bu ekil devlet tüfeklerinin hükümete 
teslimi için bir süre belirlenerek kaza ahalisine ilan edilmesi ve bu süre içinde 
getirilecek tüfeklerin sahiplerinden birer ilmühaber kar l nda teslim al narak 
makbuz senediyle mahalli redif deposuna b rak lmas  uygun bulundu. Devlet 
silahlar n n ahalinin elinde b rak lmamas  vilayet idare meclisi karar yla Ordu 
kaymakaml na da tebli  edildi. Bunlar n d nda kalan bekçi ve korucularla 
yolcular n kendilerini korumak için ta yacaklar  adi silahlar için de kefil 
gösterilmesi ve tezkiresiz silah ta nmamas  gerekti inden bu konudaki yasa n 
ahaliye ilan  gerekiyordu. lan tarihinden itibaren de her kimde silah görülürse 
silahlar na el konulmas  ve bu yasa n devam na itina ve dikkat edilmesi de 
vilayet idare meclisi karar yla kaymakaml a tebli  edildi.46 

Di er bir ikâyet konusu da güvenlik görevlilerinin a rl kl  olarak 
Gürcülerden olu turulmas , bu sebeple ya anan sorunlar ve yap lan suiistimaldi. 
Raporda kaza merkezi ile nahiyelerde bulunan jandarmalar n büyük bir k sm n n 
Gürcü muhacirlerinden oldu una i aret edilmekteydi. Bunlar n da kavmiyet ve 
cinsiyet hasebiyle Gürcülerden olan suçlular n takip ve yakalanmalar nda 
müsamaha gösterdi ine, hatta davac  ve ahitleri tehdit ettiklerine yönelik 
ikâyetlerin oldu u ifade edilerek bu ikâyetlerin önüne geçilmesi için de çözüm 

yolu sunulmaktayd . Buna göre yerli ahaliden zaptiyelik yapabilecek olanlar 
görevlendirilse dahi bunun da ayn  neticeyle sonuçlanabilece i 
dü ünüldü ünden-ayr ca raporda yerli ahalinin a r hareketinden zaptiye olarak 
uygun olmad  da zikredilmektedir- kazadaki zaptiyelerin Trabzon sanca n n 
di er kaza ve nahiyelerinden olan zaptiyelerle yava  yava  de i tirilmesi 
gerekiyordu. Bu görü , vilayet idare meclisinde uygun görülerek jandarma alay 
kumandanl na da bildirildi. Bu gibi tedbirlerin d nda kazan n adli, mali ve 
idari yap s na dair de erlendirmede de bulunulmaktayd . Adli yap n n daha iyi 
bir ekilde idare edilebilmesi için kad  vekilli ine muktedir ki ilerin atanmas  ve 
bunlar n kazada görev yapmalar n  sa lamak için maa lar n n art r lmas  talep 
edilmekteydi. A ar mültezimleriyle ahali aras nda ya anan sorunlara ve baz  
muhtekirlerin de bu i ten fayda sa lamalar n n önüne geçilmesi için ihalelerin 
a ar nizamnamesine uygun olarak belirlenmesi ve nizami süresinde iltizam i inin 
tamamlanmas  uygun bulundu. Asayi in sa lanmas  konusundaki son talep ise 
kazan n idari statüsünün de i tirilmesine yönelikti. Bu konuda Ordu’nun 
nüfusunun 135 bin oldu u ve böyle büyük bir yerin kaza halinde idaresinin zor 

46  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
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oldu u vurgulanarak yeni bir düzenlemeyle sancak statüsüne ç kar lmas  
istenmekteydi.47 

Kazadaki sorunlara bu ekilde çözüm yollar  aran rken mparatorluk 
co rafyas nda ve özellikle de k rsalda e k yal kla birlikte en fazla görülen suç 
türlerinden biri de hayvan h rs zl yd . Tar m ve hayvanc l kla u ra an bir köylü 
için hayvan h rs zl , “yang ndan, kuraktan, su bask n ndan, e k ya bask s ndan, 
çekirge belas ndan, hâs l  her türlü afetlerden daha afet, daha müzmin bir musibetti.” 48 Zira 
ço u köylü için elinde bulunan birkaç hayvan tek geçim kayna yd . 20. yüzy l n 
ba nda h rs zl k öyle artm t  ki, ahali art k dayan lmaz boyutlara ula an bu 
sorunun halledilmesi için sürekli ikâyette bulunmaktayd . H rs zlar, gecenin 
karanl ndan veya hayvanlar n tenha yerlerde bulunmas ndan istifade ederek 
hayvanlar  çald  için olaylar, faili meçhul kalmakta bu da h rs zlar n cüretlerini 
artt rmaktayd .  

Kaza dare Meclisi taraf ndan hayvan h rs zl n n a r  derecede artmas , 
köy ihtiyar heyetiyle ileri gelenlerinin kanunen mükellef olduklar  vazifeleri 
yerine getirmemelerine ba lanmaktayd . Bu konuda söz konusu görevlilerin 
güvenlik vazifelerini yerine getirmeyip h rs zl k olaylar n  ayd nlatmamalar  ve 
köylerde ihtiyaca uygun bekçi istihdam etmemeleri olaylara sebep olarak 
gösterilmekteydi. Bu do rultuda failleri bulunamayan h rs zl k vakalar ndaki 
zarar n, mensup olduklar  köylerin ihtiyar heyetiyle ileri gelenlerine tazmin 
ettirilmesi veya köy ahalisine ödettirilmesi dü ünüldü. Böyle bir tedbire 
ba vurulmas  durumunda ihtiyar heyetinin kanuni vazifelerini yapaca , ahalisini 
yard mla maya mecbur edece i, hayvan h rs zlar n n ortaya ç kar lmas n  
kolayla t raca  ve ahaliyi daima h rs zlara kar  dikkatli olmaya te vik edece i 
var say lmaktayd . Dü ünülen bu tedbire dair, Dâhiliyeden fikir sorulmas  idare 
meclisince uygun bulundu.49 Yine idare meclisince hayvan h rs zl n  
önleyebilmek için dü ünülen bir di er çare de hayvan h rs zl ndan üpheli 
ah slar n geçici olarak vilayet içinde uygun yerlere gönderilmesiydi.50  

Bu konu, ura-y  Devlet taraf ndan görü ülerek hayvan bedellerinin 
köylüden tazmini uygun görülmedi ve güvenli in art r larak bu vakalara engel 
olunmas  istendi.51 Ayr ca hayvan h rs zl n n di er h rs zl klardan fark  olmay p 
bu vakalar n incelenerek faillerinin ortaya ç kar lmas n n hükümetin görevi 
oldu u vurguland .52 Faili belli olmayan böyle birçok vakan n yan nda failleri 

47  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
48  inasi, “Köylülerin En büyük Derdi”, Ahenk, 10 Haziran 1328/23 Haziran 1912, s. 1.  
49  BOA., D., 1862/12. 2 May s 1323/15 May s 1907. 
50  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz.; D., 1862/12. 13 May s 1323/26 May s 1907. 
51  BOA., BEO., 3108/233041. 7 Temmuz 1323/20 Temmuz 1907. 
52  BOA., DH.MKT., 1170/78. 7 Temmuz 1323/20 Temmuz 1907. 
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bilinenler de vard . Örne in Aybast  nahiyesine ba l  liko lu(?)53 köyünden ve 
me hur e k yalardan Hasan Çavu  idaresindeki çete, Niksar’ n Çamiçi 
nahiyesinin li mi(?)54 köyüne gelerek bekçinin silah yla köyden on ba  hayvan 
gasp ederek kaçm lard .55 

23 Temmuz 1908’de Me rutiyet’in ikinci kez ilan  ve akabinde ya anan 
geli meler, Türk siyasî, iktisadî ve sosyo-kültürel ya am nda önemli yenilikleri 
beraberinde getirmekle birlikte bu olay ülkenin asayi ini de do rudan etkiledi. 
öyle ki,  Me rutiyet’in ilan n n hemen ard ndan siyasi mahkûmlar için af 

ç kar lm t . Her ne kadar bu af, adi suçlardan hüküm giyenleri kapsamasa da 
ülkenin pek çok yerinde adi suçlardan mahkûm ve zanl  olarak hapishanede 
bulunanlar, zaptiye memurlar na kar  bir isyana te ebbüs etti. Buna mukabil 
mahkûmlar n isyanlar , baz  yerlerde iddet yoluyla bast r ld ysa da baz  
vilayetlerde “esbab-  mahsusaya binaen” mahkûmlar hapishaneden ç km  veya 
ç kar lm t . Hapishanelerde ya anan olaylar n önünü bir türlü alamayan 
hükümet, nihayetinde “memlekette ihtilal vukuuna meydan vermemek 
vehimesiyle” bu suçlular n da tahliyesi için özel bir af ç kard .56 Netice olarak 
siyasî af, genel affa dönü türülerek, 28 Temmuz 1908’de tüm vilayetlere tebli  
edildi.57 lan edilen umumi afla birlikte her türlü suçtan mahkûm ve zanl  olarak 
hapishanede bulunan binlerce ki i tahliye edildi. Bu durum ülkenin k rsal nda 
zaten bozuk olan asayi i daha da içinden ç k lmaz bir hale getirdi.58 Dönemin 
gazetelerinden Ahenk, Me rutiyet’in ilan na at fta bulunarak bundan sonra 
“Hayvanlar n z çal n p, i leriniz yüzüstü kalmayacak. Da da e k ya ç k p sizi 
soymayacak” 59 dese de bu mümkün olmad .  

Me rutiyet’in ilan ndan sonra ülkenin her taraf nda i lenen türlü suçlarda 
ciddi bir art  ya an rken60 bu durumdan Ordu kazas  da nasibini ald . Kazan n 
birçok yerinde türlü suçlar i lenirken Gürcü ya da yerli e k yalar n vukuatlar na 

53  Belgede liko lu karyesi ifadesi yer almakla birlikte Aybast ’ya ba l  böyle bir köy 
olmay p Elbeyi isminde bir köy vard r. 
54  O dönemde böyle bir yer ad  olmamakla birlikte Niksar Çamiçi’ne ba l  lmidi köyü 
vard . 
55  BOA., DH.EUM.AY ., 18/94. 16 A ustos 1325/29 A ustos 1909. 
56  MMZC., C. 6, Devre: I, çtima Senesi: I, nikad: 137, 5 A ustos 1325/18 A ustos 
1909, s. 530. 
57   Taner Aslan, “II. Me rutiyet Dönemi Genel Af Uygulamalar ”, Gazi Akademik Bak  
Dergisi, C. III, S. 5, K  2009, s. 43. 
58  kinci Me rutiyet’in ilan  sonras nda ilan edilen genel aff n ülkenin asayi ine nas l 
tesir etti ine dair ayr nt l  bilgi için bak n z: Hakan Ya ar, II. Me rutiyet’in lan ndan Yunan 

galine Bat  Anadolu’da E k yal k (1908-1919), Yay mlanmam  Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Türk nk lap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2015, s. 40 vd.  
59  M. Esad, “Köylülerimize”, Ahenk, 24 Temmuz 1324/6 A ustos 1908, s. 4. 
60  Bu hususta bak n z: BOA, DH.MKT., 2672/60. 16 Te rin-i sani 1324/29 Kas m 
1908; DH.MKT., 2707/7. 2 Kânun-  sani 1324/15 Ocak 1909. 
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bir de bölgenin ünlü e k yalar ndan Hekimo lu brahim’in yapt klar  eklendi. Bir 
yanl  anla lma sonucu61 Gürcüler taraf ndan öldürülmeye çal lan Hekimo lu, 
bunlar n elinden kurtularak da lara ç kt . Zamanla Gürcü muhacirlerin hasm  
haline gelen Hekimo lu, yerli ahaliyi koruyup kollad  için adeta bir kahraman 
olarak alg lanmaya ba land .  

1910 y l na gelindi inde, bölgede Gürcü-yerli kavgas  iddetini 
art rmaktayd . Bu sebeple bizzat inceleme yapan dönemin Trabzon Valisi 
Mustafa Bey, Dâhiliye Nezaretine bir telgraf gönderdi. Vali Bey’e göre Ordu, 
Fatsa, Ünye ve Niksar’a iskân edilen Gürcüler, eski gelenek ve göreneklerini 
devam ettirmekle birlikte adam öldürme, gasp, haneye tecavüz gibi suçlar 
i lemekteydi. Bunlar, rki olarak di er kazalardaki Gürcüler taraf ndan himaye 
edilmekte ve bu yörede Çeteler Kanunu’nun62 uygulanmas  gerekmekteydi. 
Valinin bu talebi e k yal k olaylar n n sadece bölgede görüldü ü gerekçesiyle 
kabul görmedi.  

Asayi i bozan çete ve e k ya gruplar  içerisinde hiç üphesiz Hekimo lu 
brahim de yer almaktayd . Gürcülerin kendi rkda lar  taraf ndan korunmas na 

kar l k ayn  ekilde Hekimo lu da yerli ahali taraf ndan korunuyor ve 
destekleniyordu. Hekimo lu’nun af yoluyla da dan indirilmesi dü ünülmü se de 
kabul görmedi ve da lardaki hâkimiyeti 1913 y l na kadar devam etti. 1913 
y l nda öldürülen Hekimo lu, netice itibariyle daha önce de zikredildi i üzere 
Gürcü-yerli kavgas nda “ahali-yi kadime”yi Gürcü e k yalara kar  
korudu undan halk aras nda iyi bir öhret yapt , hatta ölümünden sonra ad na 
türküler yak larak Gürcü-yerli çat mas  Hekimo lu türkülerinde de “Aynal  
martinimiz Gürcü seçmesin, Muhacir milleti buradan geçmesin” eklinde yerini 
ald .63 

Bir yandan e k yal k olaylar  h z kesemeden devam ederken di er yandan 
da yakalanan akiler yok de ildi. Eylül 1909 tarihinde Trabzon valisi taraf ndan 
Dâhiliye Nezaretine verilen bilgiye göre kazan n emniyeti temin edilmeye 

61  1900’lü y llarda muhacirlerden Gürcü Sefer A a’n n de irmeninde çal an 
Hekimo lu brahim, Sefer A a’n n k z  Fadime ile konu urken k z n ni anl s  olan 
Gürce Bey’i olan Seyit A a’n n ye eni Yusuf onlar  görerek bu konu may  ba ka bir 
ekilde dü ünür. Yusuf’un bu durumu Seyit A a’ya ikâyeti üzerine Hekimo lu, a an n 

evine davet edilir ve kendisini vuracak olan Yusuf’tan daha önce silah n  çekerek onu 
öldürür. Bu olay üzerine Hekimo lu da a ç kar. Bu konuda olay n özünün ayn  
olmas yla birlikte daha farkl  bilgiler de yer almaktad r. Daha geni  bilgi için bkz. Ayhan 
Yüksel, Do u Karadeniz Ara t rmalar , Kitabevi Yay nlar , stanbul 2013, s. 134-135. 
62  Çeteler Kanunu, e k yal k olaylar n  önleyebilmek için 1909’da Rumeli vilayetleri ve 
Ayd n vilayetinde uygulamaya konulan ve bir dizi sert tedbirler öngören bir kanundu. 
Kanunun mahiyeti ve uygulanmas na dair ayr nt l  bilgi için bak n z: H. Ya ar, Bat  
Anadolu’da E k yal k, s. 131 vd. 
63  Ayhan Yüksel, Do u Karadeniz Ara t rmalar , Kitabevi Yay nlar , stanbul 2013, s. 134-
138, 142-145. 
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çal lmaktayd . Bu do rultuda kazan n asayi ini tehdit eden me hur akilerden 
Yata ano lu Yusuf ve arkada n n al nan tedbirler ve yap lan takibat üzerine 
kaçacak yeri kalmam t  ve bir haftaya kadar teslim olacaklar  
dü ünülmekteydi.64 E k yal k yaparak dola maktayken aman diledikleri daha 
önce arz edilen Deli Arif o lu zzet Mehmed Ali’nin adamlar ndan Kara Hac  
o lu zzet’in de aman diledi i ve bu ekilde kazaya atand ndan itibaren tam 
dokuz e k yan n yakalanmas na muvaffak olundu u 6 Ekim 1910 tarihinde 
kaymakam vekili Haydar Bey taraf ndan haber verilmekteydi.65  

Bütün bir ülkenin k rsal nda ya ayan insanlar n can ve mal güvenli ini 
tehdit eden birçok olay ya anmakla birlikte namus güvenliklerinin sa lanmas  da 
ba l ca problemlerden biriydi. Zira k rsalda i lenen suçlar n ba l calar ndan biri 
de tecavüz ve “da a kad n kald rma” suçlar yd . Ço u e k ya çetesi, genellikle ev 
bas p, yol keserek para ve e ya gasp etmekle yetinirken bir k sm  ise kendini 
savunmaktan aciz kad nlar n rz na el uzatmaktayd . Örne in 1909 y l nda 
Per embe nahiyesinin Çand r66 köyünden Hac  Aziz Hoca, ailesinin Salahiye 
muhacirlerinden Kadir Hamid taraf ndan zorla da a kald rd n  ve merhamet 
edilmedi i takdirde nakl-i haneye haz r oldu unu Meclis-i Mebusan Riyasetine 
gönderdi i telgrafta ifade etmekteydi.67 Yine 1913 y l n n Ocak ay nda o lu ile 
karde inin askerde olmalar ndan istifade ederek memleketteki hanesinin e yas n  
gasp eden ve bekâr k z karde ini da a kald ran Ömer Usta ve yanda lar ndan 
ikâyet eden Ordu kazas na ba l  Ho kadem68 köyü ahalisinden ve Dersaadet 

dersiamlar ndan Mustafa As m imzas yla varaka yaz lm t . Vatan n muhafazas  
için silahalt na al nan asker ailelerinin namuslar n n korunmas , mahalli 
hükümetin vazifesinden olup varakada yaz lanlar n gerçek olmas  halinde 
suçlular n hemen kanunlara teslim edilmesinin mahalline tebli i uygun 
bulundu.69 Vilayete, bu suçu i ledi i ifade edilen Kara Ömer o lu Ömer Usta ve 
8 yanda n n takip edilerek yakalanmalar  ve neticenin bildirilmesi konusunda 
bilgi verildi.70 K sa süre içinde Mustafa As m Efendi’nin k z karde ini da a 
kald ranlardan Kara Ömer o lu Salih ve Ömer, Hayyam o lu Ali ve Müftü o lu 
evket yakalanarak adliyeye teslim edildi ve söz konusu k z da kurtar ld .71 

Ayr ca k za ait olup gasp olunan e yan n cinsi ve miktar n n henüz tayin 
edilememi  olup hanede bulunanlar n ifadelerinin al naca  ve neticesine göre 
kanuni i lemin yap laca  da kaymakaml ktan bildirildi.72  

64  BOA., DH.MU ., 18-1/34. 5 Eylül 1325/18 Eylül 1909. 
65  BOA., DH.H., 41/6. 23 Eylül 1326/6 Ekim 1910. 
66  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
67  BOA., DH.MKT., 2882/24. 28 Haziran 1325/11 Temmuz 1909. 
68  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
69  BOA., DH.H., 42/8. 20 Kanun-  evvel 1328/2 Ocak 1913. 
70  BOA., DH.H., 42/8. 24 Kanun-  evvel 1328/6 Ocak 1913. 
71  BOA., DH.H., 42/8. 30 Kanun-  evvel 1328/12 Ocak 1913. 
72  BOA., DH.H., 42/8. 14 ubat 1328/27 ubat 1913. 



ESAT AKTA -HAKAN YA AR 16

Namusla ilgili vakalar yaln zca kad n kaç rmaktan veya tecavüz olaylar ndan 
ibaret de ildi. 27 Temmuz 1913 gecesi Bekta  Yaylas ’n n Çatalçam73 mevkiinde 
Ordu kazas ndan Mahmud, Hayrat, Hüseyin, Osman, Said ve S rr  ismindeki alt  
ki i kad n oynatmaktayd . Bu s rada üzerlerine giden iki jandarman n birini 
aya ndan yaralayarak firar ettiler. Bu hadiseden sonra takip müfrezesi 
ç kar larak Mahmud, Osman, Said ve S rr ’n n yakaland klar  Giresun 
Kaymakaml ndan bildirildi.74 Bu olay, Ordu kazas ndan olan ah slarca 
gerçekle tirilmi se de vakan n ya and  yer Giresun s n rlar  içindeydi.75 

Ordu kazas  da dâhil ülkenin pek çok yerinde asayi  tam manas yla 
sa lanamad  gibi Osmanl  Devleti’nin Birinci Dünya Sava ’na girmesiyle 
durum daha vahim bir hâl ald . Sava  y llar nda ba ta e k yal k olaylar  olmak 
üzere i lenen suçlarda art  olmas n n temel nedenleri aras nda k rsalda asayi i 
sa lamakla görevli jandarmalar n önemli bir k sm n n cepheye sevk edilmi  
olmas  ve asker firarilerinin say s n n yüz binleri bulmas  yer almaktayd .76 

73  Giresun ili Piraziz ilçesi s n rlar nda yayla. 
74  BOA., DH.EUM.EMN., 30/59. 28 A ustos 1329/10 Eylül 1913. 
75  Buna benzer ba ka bir vaka da Karahisar-  arki’de meydana gelmi  olup bu defa da 
olay n faili Ordu’ya kaçm t . Karahisar-  arki sanca na ba l  K r k nahiyesinin Aksu 
(Giresun ili Dereli ilçesine ba l  köy) köyünden Cafer o lu Ha im’in k z  Rukiye, zorla 
rz na geçildikten sonra katledildi. Olay n faillerinden Veli o lu Rasim yakaland ysa da 
adam  olan Aksu köyünden Mehmed, Ordu kazas n n Kestane (Gülyal  ilçesine ba l  
köy) köyünde bulunan babas  Ahmed’in yan na firar etti. Bu bilgi Karahisar 
Mutasarr fl ndan verilmi  olup bu ahs n yakalanmas  Trabzon vilayetine yaz ld . 
BOA., DH.EUM.VRK., 11/71-A. 22 Te rin-i evvel 1329/4 Kas m 1913. 
76  Bu hususta ayr nt l  bilgi için bak n z: H. Ya ar, Bat  Anadolu’da E k yal k, s. 346 vd; 
Bu süreçte Ordu kazas nda i lenen suçlara birkaç örnek verilebilir; May s 1914 tarihli 
cetvelde cinayetten aran p yakalananlara dair bilgi verilmektedir. Buna göre Ta ba  
Rumlar ndan Baba Avram o lu Nikol kasaba içinde, Harami (Kabadüz ilçesine ba l  
köy) köyünden Bahtluo lu Ahmed ve Panbulo lu Hur id Ca anus (Eski ad  Ca anas 
olan Ordu merkeze ba l  Hac lar köyü) köyünde, Bayraml  (Ordu merkeze ba l  köy) 
köyünden Koço lu Ahmed de ayn  köyde yakaland . Ayr ca yakalanamayan daha 8 ki i 
vard . (BOA., DH.EUM.MTK., 48/21. 1 Haziran 1330/14 Haziran 1914.). Sava  
döneminde de e k yalar birçok yerde oldu u gibi Ordu kazas nda da faaliyetlerine 
devam etti. Örne in Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey’in 4 ubat 1915 tarihinde Dâhiliye 
Nezaretine gönderdi i yaz da Ordu kazas nda i ledi i cinayetlere ve hakk ndaki takibata 
ra men yakalanamayan me hur e k yadan Kirkor’un 1 ubat’ta kasabaya yak n olan 
Boztepe köyünde bir hanede adamlar yla beraber sakland n n haber al nmas  üzerine 
müfrezelerin sevk edildi i bildirilmektedir. Müfreze taraf ndan hane muhasara edildiyse 
de bir netice al namad . Bunun üzerine hane yak larak Kirkor ile iki adam  ölü ve biri de 
canl  olarak ele geçirildi. E k ya ile müfreze aras nda ç kan çat mada jandarmadan bir 
ehid verilirken bir jandarma da hafif ekilde yaraland . (BOA., DH.EUM.KLU., 7/27. 

22 Kanun-  sani 1330/4 ubat 1915.). Ocak 1916’da verilen bilgide ise bir süredir 
e k yal k yapan Abazao lu Abdurrahman’ n silah yla ve Serdaro lu Salih’in silahs z 
ekilde canl  olarak ve Fatsa’n n Sayaca köyünden R zvano lu Mevlüd’ün de ölü olarak 



ORDU KAZASI’NDA ASAY  SORUNLARI 
(OTAM, 41/Bahar 2017) 

17 

2-Asayi in Sa lanmas  çin Bekçi stihdam   

Osmanl  Devleti’nde 1879-1908 y llar  aras ndaki dönemde ta ra güvenlik 
te kilat nda ülkenin tamam n  kapsayacak ekilde ve merkezî hükümetin 
ta radaki egemenli ini peki tirmeye yönelik düzenlemeler yap ld . Bu dönemde 
ta rada polis te kilat  oldukça c l zd  ve güvenli in sa lanmas  i i büyük ölçüde 
jandarma te kilat na havale edilmi ti.77 Lakin k rsalda asayi i sa lamaya yetecek 
kadar jandarma yoktu. Ordu kazas nda da asayi in temini konusunda imdiye 
kadar bahsedilen vakalardan, güvenlik güçlerinin yetersizli i çok aç k bir ekilde 
görülmektedir. Bölge insan n n ya am ekilleri de söz konusu ihtiyac  biraz daha 
art rmaktayd . Zira ahali yaz mevsiminde yaylalara ç kmaktayd . 1903 y l nda bu 
ihtiyac  gidermek için köylerdeki fakir ahali istisna olmak üzere di erlerinden 
hane ba na doksan para al nmas  ve bununla 30 bekçi kaydedilip bu bekçilerin 
haziran ay n n ba ndan eylülün sonuna kadar yayla yollar nda kurulan 
kordonlarda ve di er güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmesi yönünde bir 
talepte bulunuldu. Ayr ca bu uygulaman n önceki y llarda da yap ld  ve bundan 
fayda sa land ndan bu sene de ayn  tedbire ba vurulmas  istendi. Bu tedbir, 
bahsedilen yerlerin korunmas  maksad na dayanmas , bu ekil bekçi ücretlerinin 
ödenmesinin ahaliye ait olmas  ve fakirler istisna tutuldu u takdirde hane ba na 
doksan paran n da fazla görülmemesi sebebiyle vilayetten de münasip 
bulundu undan ura-y  Devlet taraf ndan uygun görüldü.78 

1907 y l nda asayi  sorunlar n n tespiti için bölgeye bir memur gönderilmi ti. 
Bu memur taraf ndan haz rlanan rapor, vilayet idarecilerince de erlendirildi79 ve 
Dâhiliye Nezaretine bir tahrirat gönderildi. Tahriratta vilayetin büyüklü ü ve 
jandarman n azl  sebebiyle güvenlik noktas nda s k nt  çekildi inden 
bahsedilmekte ve jandarman n art r lmas  konusundaki giri imlerden de bir netice 
al namad  ifade edilmekteydi. Kaza ahalisinin yaz mevsiminde yaylaya ç kmas  
sebebiyle daha önceki y llarda uygulaman n devam etti i anla lmakla birlikte 
vilayet taraf ndan bu defa ayl k 100 kuru  ücretle geçici olarak tayin edilen 
bekçilerin baz  eksikleri dile getirildi. Geçici bekçilerin be  ay süreyle yayla ve köy 
yollar n n korunmas nda istihdam edildi i, fakat bunlar n jandarma k yafeti 
giymedikleri ve jandarmalar gibi devlet silah  ta mad klar ndan hizmetlerinden çok 
az istifade edildi i bildirilmekteydi. Hâlbuki her biri bir kaza büyüklü ündeki be  
nahiyesi ve 135 bin nüfusuyla büyük bir kaza olan Ordu’da, merkezden 12 saat 
uzakl kta bulunup her sene yaz mevsiminde 4-5 ay 40-50 bin ki inin topland  
me hur Çamba 80 yaylas n n da bulundu u ve kazan n jandarma mürettebat n n 

yakaland klar  anla lmaktad r. (BOA., DH.EUM.2. b., 17/5. 10 Kanun-  sani 1331/23 
Ocak 1916.). 
77  Nadir Özbek, “Osmanl  mparatorlu u’nda ç Güvenlik, Siyaset ve Devlet”, Türklük 
Ara t rmalar  Dergisi, S. 16, (Güz 2004),  s. 74, 79. 
78  BOA., BEO., 2163/162204. 16 A ustos 1319/29 A ustos 1903. 
79  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz. 
80  Kabadüz ilçesi s n rlar nda yayla. 
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güvenli in sa lanmas  noktas nda yetersiz kald  vurgulanmaktayd . Bu sebeple 
ahalinin kendi r zas yla verdi i doksanar paran n be er kuru a ç kar lmas yla 
bekçilerin, toplanacak para ile jandarma k yafetiyle giyindirilmesi sa lanacakt . 
Kefaletle silah da verilerek mevcut kuvvetlere ilaveten istihdam edilmek üzere 
daimi bekçiler olarak tayin edilmelerinin vilayetçe uygun görüldü ü ve bu ekilde 
de jandarmaya olan ihtiyac n bir dereceye kadar giderilece inden ahaliden 
al nmakta olan paralar n fayda sa layaca  a ikârd .81 Bu konu “Tesri-i Muamelat ve 
Islahat Komisyonu”nca görü ülüp ura-y  Devlet’e havalesi istendi.82 Ancak bu 
hizmetin hükümetin asli görevleri aras nda yer ald ndan ahaliden ayr ca ücret 
al nmas  ura-y  Devletçe kabul edilmeyerek jandarma kuvvetinin art r lmas  
gerekti i cevab  verildi.83 Bu karar üzerine merkez ve çevre yerle imlerde kaç 
jandarmaya ihtiyaç oldu unun bildirilmesi vilayete tebli  edildi.84 

 

3-Kolcu ve Zabtiyeler Hakk ndaki ikâyetler 

Yukar da da belirtildi i üzere Osmanl  Devleti’nin ta ras nda asayi i 
sa lamak için yeterli say da jandarman n olmay  birçok sorunu da beraberinde 
getirmekteydi. Öncelikle eksi i kapatmak için geli i güzel bir ekilde gerekli 
vas flardan yoksun ki ilerin jandarma olarak kaydedilmesi birtak m 
usulsüzlüklere de sebep olmaktayd . Ayr ca as l vazifeleri tütün kaçakç l n n 
önlenmesi ve tütün vergilerinin toplanmas  olan reji kolcular n n asayi e 
müteallik di er hususlarda da görevlendirilmeleri birçok vukuata ve beraberinde 
ikâyete neden olmaktayd . Adlar  her ne olursa olsun asayi i temin etmekle 

görevli olan ki ilerin kimi zaman yerel nüfuz sahibi ki i ya da ailelerle veya yerel 
yöneticilerle menfaat birli i nedeniyle görevlerini kötüye kullanmalar na s kl kla 
rastlanmaktayd . Yani kendilerinden asayi in sa lanmas  beklenen kolluk 
görevlileri, bizzat asayi sizli in kayna  olabilmekteydi. Örne in 1889 y l nda 
Memi , Kel Ali ve Osman ismindeki ah slar Karahisar-  arki’de bir papaz ve 
yak nlar ndan bir adam  öldürüp iki ki iyi de yaralayarak Ordu kazas  s n rlar na 
kaçt . Takip memurlar  taraf ndan yakalanan bu ki ilerin Ordu kazas  
kaymakam yla zab ta memuru taraf ndan korundu una yönelik haber al nd na 
dair Sivas vilayetinden tahrirat gönderildi. Olay n soru turularak neticesinin 
bildirilmesi istenmi se de bununla ilgili bir yaz maya ula lamad .85 

1907 y l nda Umum Erkan-  Harbiye Dairesinin yaz s na göre Karahisar-  
arki sanca na ba l  Hamidiye kazas n n Kotan 86 köyünden Halil’i yaralayarak 

81  BOA., D., 1862/10. Tarihsiz.; D., 1862/17. 13 May s 1323/26 May s 1907. 
82  BOA., DH.TMIK.M., 248/62. 25 Haziran 1323/8 Temmuz 1907. 
83  BOA., BEO., 3161/237066. 17 Eylül 1323/30 Eylül 1907; DH.TMIK.M., 248/62. 17 
Eylül 1323/30 Eylül 1907. 
84  BOA., DH.TMIK.M., 248/62. 20 Te rin-i sani 1323/3 Aral k 1907. 
85  BOA., DH.MKT., 1648/123. 5 A ustos 1305/17 A ustos 1889. 
86  Kabadüz ilçesine ba l  Derinçay köyü. 
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30 liras n  gasp eden ve Pursurlu/Yursurlu(?) Ermeni’nin hanesini basarak fidye 
talebiyle Ahmed isminde birini da a kald ran e k yalar n Ordu kazas na 
kaçt klar  anla ld . Bunun üzerine Ordu kazas nca takip edilmeleri için bir 
müfreze ç kar larak yakalanmalar  gerekti i Trabzon vilayetine ve Ordu 
kaymakaml na tebli  edildi. Fakat bu ki ilerin yakalanmas na yönelik bir 
giri imde bulunulmad n n dü ünülmesi üzerine bir jandarma müfrezesiyle 
Hamidiye kaymakam  Ordu’ya gönderildi ve kaç r lan Ahmed hafif yaral  olarak 
kurtar ld . akilerden Hasan ve Ahmed ismindeki iki e k ya da yakaland . Dördü 
martin ve ikisi rovelver ile silahl  olan e k yadan dördünün Ordu Reji 
kolcular ndan Süleyman, Ömer, Kirazdereli87 Cemal ve Turan ismindeki ki iler 
oldu u anla ld . Üstelik bu olaydan zabtiye olan Hüseyin’in de haberi vard . 
Yap lan tahkikata göre jandarma ve k rserdar  nam yla istihdam edilen baz  
ki ilerin resmi bir elbiseleri ve armalar  olmaks z n silahl  bir ekilde urada-
burada dola t klar  anla ld . Ayr ca Ordu’nun Habsamana nahiyesinde 
kolcular n e k yal k faaliyetlerinden geri durmad klar  yap lan incelemeyle 
meydana ç kt . Bu durum kar s nda, Umum Erkan-  Harbiye Dairesince bir 
de erlendirme yap larak Ordu’daki idarecilerin gasp, yaralama ve da a adam 
kald rmaya cüret eden e k yalar n yakalanmas  hususunda müsamahakar 
davrand klar  neticesine var ld . Bu do rultuda asayi i sa lamakla görevli olan 
jandarman n resmi elbisesi olmaks z n görev yapmamas  gerekti i belirtildi. 
Ayr ca resmi olarak görevinin ne oldu u belli olmayan baz  ah slar n k rserdar  
ad yla silahl  olarak da larda k rlarda gezmesinin uygun olmayaca  ifade edildi. 
Birer çifteden ba ka silah ta ma hakk  olmayan ve f rsat buldukça yolcu ve 
fukara ahaliye sald rmaktan çekinmeyen reji kolcular n n kaçak takibi 
bahanesiyle kaza s n r n n d na ç karak e k yal k hareketlerinde bulunmas n n 
da kabul edilemeyece i bildirildi.88  

Reji kolcular n n usulsüzlüklerini ve i ledi i suçlar  f rsat bilen baz  ki iler 
de kendilerini kolcu olarak tan t p rahatça suç i leyebilmekteydi. Örne in 
Temmuz 1907 tarihinde, Sadarete gönderilen arzda 26 Haziran’da Ba çiftlik 
yaylas  civar nda devlete ait silahlardan martin ve dolma rovelver ile silahl  
Gürcü elbiseli iki ahs n Per embe pazar na89 gitmekte olan yolcular n önüne 
ç karak tütün kaçakç l  iddias yla herkesin üzerlerini aray p ahaliyi 
soyduklar n n haber al nd  ifade edilmekteydi. Be rum90 nahiyesi 
müdürlü ünce bu ah slar silahlar yla yakalanarak merkez kazaya gönderilmi ti. 
Bu ki iler, Aybast  nahiyesinin Toygar91 köyü ahalisinden mamo lu Yusuf ve 
Esenli92 köyünden Çak r Ahmedo lu Ahmed’di. Bunlar n reji kolcusu olduklar  

87  Kabadüz ilçesine ba l  köy. 
88  BOA., BEO., 3094/231991. Tarihsiz. 
89  Aybast  ilçesine ba l  Per embe yaylas . 
90  Tokat ili Re adiye ilçesine ba l  Bü ürüm nahiyesi. 
91  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
92  Aybast  ilçesine ba l  köy. 
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beyan edilmi se de yap lan incelemeyle Yusuf’un asker firarisi oldu u anla ld . 
Yine Aybast  nahiyesi reji memuru Mesud Efendi’nin silahl  olup Ordu kazas  
reji idaresinde kayd  olmayan ancak kolcu nam yla sab kal  tak m ndan baz  
adamlar  etraf na toplad  ve bunlar vas tas yla da ahaliyi gasp etti inin haber 
al nd  bildirilmekteydi.93 

E k yal k faaliyetlerinden mustarip olan bölge ahalisi can, mal ve namus 
güvenliklerinin sa lanmas  hususunda yerel yöneticilere yapt klar  müracaatlar n 
sonuçsuz kalmas  durumunda ikâyet ve isteklerini daha üst makamlara ve hatta 
Meclis-i Mebusana kadar ta maktayd . Örne in 1909’da Feleko lu smail ve 
arkada lar n n yapt klar ndan ikâyetçi olan ahali, bu ikâyetlerinin kar l k 
bulmamas  nedeniyle konuyu Meclis-i Mebusana ta d . Meclis ise durumun 
ara t r lmas na karar vererek94 bu hususu yine vilayete havale etti.95   

Asayi in sa lanmas  ve suçlular n gerekli cezaya çarpt r lmas  hususunda mülkî 
idareciler gibi jandarma ve polisin de görevlerini suiistimal etti ine dair ikâyetler 
söz konusuydu. Ordu’dan Patrikhaneye gönderilen 8 Haziran 1909 tarihli telgraf 
suretinde bir Rum köyü olan Kerepne (?) ahalisinden dört ki inin ikâyetine göre 
Gerce96 köyünden Hatibi Ahmed Efendi, yüz ki iye Kerepne köyünü bast rarak 
ahaliye sald rm  ve köylünün ürünlerini de tahrip ettirmi ti. Köyü basanlar ahaliyi, 
isteklerine kar  ç k ld  takdirde “hepinizi öldürece iz” diye tehdit de etmi ti. Bu 
sebeple köy ahalisi çoluk çocu uyla köyü terk edip hükümete s nm larsa da 
verdikleri arzuhallerinin jandarmadan polise polisten jandarmaya havaleden ba ka 
bir neticeye varmad ndan ve Hatib ve avanesinin yakalanmad ndan 
bahsetmekteydi.97 Bu ikâyet üzerine vilayete bilgi verilip olay n ara t r lmas  
istenmi se de98 herhangi bir sonuca ula lamad . Buradaki köy isimlerinden 
hareketle olaylar n yine Gürcüler taraf ndan yap ld  dü ünülmektedir. 

Bu yöndeki ikâyetlerin neticesine ula lamad ndan do rulu una üpheli 
bak lsa da güvenlik görevlilerine yönelik yap lan baz  ikâyetlerin sonucuna 
ula larak as ls z, hatta tam aksi yönde oldu u da görülmektedir. 22 Ocak 1913 
tarihinde Ermeni Patriki taraf ndan Dâhiliye Nezaretine gönderilen bir evrakta 
Kirazdere köyünde ya anan bir vakaya yönelik ikâyet yer almaktayd .  Yap lan 
ikâyette jandarmalar n Ermeni muhtar n  darp ve i kenceyle ahalinin mal n  gasp 

ettikleri ve köy bekçilerinin ruhsatnameli silahlar n  toplayarak muhtar  da kollar  
ba l  olarak kaza merkezine getirdikleri, buna ra men mahalli hükümetin olaya 
kay ts z kalmas yla bölgede emniyetin kalmad  Patrikhaneye bildirilmi ti.99 

93  BOA., BEO., 3094/231991. 18 Haziran 1323/1 Temmuz 1907. 
94  BOA., DH.MKT., 2736/31. 25 Kanun-  sani 1324/7 ubat 1909. 
95  BOA., DH.MKT., 2736/31. 29 Kanun-  sani 1324/11 ubat 1909. 
96  Ordu iline ba l  köy. 
97  BOA., DH.MKT., 2838/72. 26 May s 1325/8 Haziran 1909. 
98  BOA., DH.MKT., 2838/72. 28 May s 1325/10 Haziran 1909. 
99  BOA., DH.H., 68/11. 9 Kanun-  sani 1328/22 Ocak 1913. 
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Ya anan olay n asl  olup olmad na dair vilayetten bilgi istenmesi üzerine100 bir 
inceleme yap larak gerçek ortaya ç kar ld . Asker toplamak için ekim ay nda 
Kirazdere köyüne gönderilen jandarmalar, misafir olduklar  hanede yasak 
silahlardan üç martin tüfe i görmü  ve bu silahlara el koyarak zab t varakas yla 
beraber jandarma dairesine teslim etmi lerdi. Bu silahlar n köy bekçilerine ait 
oldu u ifade edilerek iade edilmeleri istenmi se de tüfeklerin numaras  bekçilerin 
ellerindeki silah tezkiresinde yaz l  numaralarla ayn  olmad ndan verilen 
dilekçelerin kabul edilmeyece i dilekçe sahiplerine anlat lm t . Jandarmalar n 
muhtar  ba l  olarak kasabaya getirmeleri ve kad nlar n sand klar n  açarak e ya 
ald klar  hakk ndaki konuya gelince bunun tamamen yalan oldu u, ayr ca aksi 
iddia edildi i takdirde zarar  olan ahs n usulüne uygun olarak mahkemeye 
müracaat etmesi gerekece i jandarma bölük kumandanl ndan ifade edilmi ti. Bu 
konu için e raftan baz lar n n yapt  müracaatlar n kabul edilmemesinden dolay  
olay n tahrik edilerek ikâyet edildi i kaymakaml ktan bildirildi.101 

 

Sonuç 

Osmanl  Devleti için 19. yüzy l n sonu ile 20. yüzy l n ba nda ya anan siyasi, 
askeri ve iktisadi geli meler ülkenin ta ras nda ya anan asayi  sorunlar n  daha da 
kronik bir hale getirdi. Özellikle toprak kay plar na paralel olarak ya anan göçlerle 
gelen insanlar n uyum problemleri birçok sorunu da beraberinde getirdi. Zaten 
asayi in tam olarak sa lanamad  yerlerden biri olan Ordu kazas ndaki güvenlik 
sorunlar na bir de iskân edilen Gürcülerin yol açt  sorunlar eklendi. 
Göçmenlerin iskân , bir yandan kazan n asayi ini olumsuz etkilerken di er yandan 
da devletin merkezile meye ve ta rada kontrolü sa lamaya çal t  bir dönemde 
olumsuz sonuçlar do urdu. Zira yerel e raftan olmay p kazada kaymakaml k 
yapan ve muhacir göçünü bölgedeki nüfuzunu art rmak için büyük bir f rsat gören 
Çüruksulu Ali Pa a, muhacir Gürcüleri himayesine ald . Gürcülerin devlet 
mekanizmas n n kontrolünden uzak ya amaya al k n ve silah or bir millet 
olmalar ndan da istifade eden Ali Pa a, bunlar n bir k sm n  adeta kendi silahl  
gücü gibi gördü. Pa a’n n muhacirlerle olan bu münasebeti, onlar n asayi i bozan 
birtak m faaliyetlerini de görmezden gelmesine sebep oldu.  

Osmanl  Devleti’nin hemen her yerinde yayg n olarak görülen e k yal k 
olaylar , Ordu kazas nda da halk n can ve mal güvenli ini tehdit eden ba l ca suç 
türüydü. Yukar da s ralanan örneklerden de anla laca  üzere bu suça kar anlar n 
önemli bir k sm n  bölgeye iskân edilen Gürcüler olu turmaktayd . Bu durum yerli 
ahali ile muhacirler aras nda uzun sürecek anla mazl klar  tetikledi i gibi 
muhacirlerin yerli ahali ile kayna mas n n da önüne geçen faktörlerden biri oldu.  

100  BOA., DH.H., 68/11. 12 Kanun-  sani 1328/25 Ocak 1913. 
101  BOA., DH.H., 68/11. 11 ubat 1328/24 ubat 1913. 
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Ordu kazas nda e k yal kla birlikte s kl kla i lenen suçlar aras nda cinayet, 
gasp, h rs zl k, da a kad n kald rma, hayvan h rs zl  ve haneye tecavüz vard . 
nsanlar n can, mal ve namus güvenliklerini önemli ölçüde tehdit eden söz 

konusu suçlar n engellenemeyi inde ba  çeken faktör güvelik güçlerinin say ca 
ve mesleki liyakat aç s ndan yetersizli i gelmekteydi. Hatta kendilerinden asayi i 
temin etmesi beklenen kolluk kuvvetlerinin baz lar  dahi gerçekle tirdikleri 
kanun d  eylemlerle bizzat asayi sizli in kayna  olabilmekteydi.  
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Rusya'ya Osmanl  çi Göçü (1830-1921) 
 

Ottoman Labour Migration to Russia (1830-1921) 

Abdullah BAY  

Özet 

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

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

 

Abstract 

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

Key Words: Batum, Georgia, Russia, Labor, Migration, Ottoman. 

  Yard. Doç. Dr., Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü/Rize. e-mail: abdullahbay1973@gmail.com 
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Giri  

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

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

 

Göçün Sebepleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

31 

Palgrave’in tahminine göre 1867’de Batum ve Poti yoluyla Trabzon’dan 
Rusya’ya gidenlerin say s  24,000 ba ka yerler de buna eklendi inde 30,000 ki iyi 
buluyordu. Trabzon ngiliz konsolosunun 1872’de belirtti ine göre, hem 
H ristiyanlar, hem de Müslümanlar demiryolu hatlar  gibi altyap  in aatlar nda 
çal mak üzere Rusya taraf na gidiyorlard 20.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44  BOA, D., 63532/8, 21 S 1296/13 ubat 1879; BOA, Y.A.HUS., 160/37, 21 S 
1296/13 ubat 1879; BOA, .MTZ.(04)., 3/76. 28 Ca 1278/2 Aral k 1861; Clay, a.g.e., 
s.1-32; Bu göçler eskiden beri ta radan stanbul’a do ru cereyan eden göçün yap s n  
de i tirerek d  göçe çevirmeye ba lam t r. Geni  bilgi için bkz. Cengiz K rl , “A Profile 
of the Labor Force in Early Nineteenth-Century Istabul”, International Labor and 
Working-Class History, No.60 (Fall 2001), s.125-140. 
45  Abashidze, III, s.520-521. 
46  “Askerler taraf ndan teba‘â-i ahâneye âid dükkânlar n nehb ve garetine ba tekrar ibtidâr 
edilmi …”.BOA, Y.A.HUS., 505/75. 19 C 1324/10 A ustos 1906. 
47  “Rusyada iddet-i itâ ve ihtilâl hükümfermâ olmak ve vesâit-i nakliye mu‘attal bulunmak 
itibariyle…”. BOA, ZB., 19/41. 29 Ks 1321/11 ubat 1906. 
48  BOA, BEO., 3399/254864. 21  1326/17 Eylül 1908; BOA, DH.SYS., 67/1-6. 21 
Ca 1330/9 May s 1912. 
49  Ghambashidze, a.g.e., s.23. 
50  Örne in, Sivas’ta on be  y l önce ticaret için Rusya’ya giden Ermeni Zerik o lu 
Kapril ve Toros o lu Mosis Kars’ta de irmencilik yapt ktan sonra memleketlerine 
dönmek üzere Kars konsoloslu una pasaport için ba vuruda bulunmu tu. BOA, 
DH.TMIK.M., 77/75, 23 Eylül 1315/5 Ekim 1899. 
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tahmin etmemizi olanakl  k lmamaktad r. Bu zorlu un en ba ta gelen sebebi 
özellikle gayrimüslimler aras nda reaya göçü ile ücretli i çi göçü ayr m n n 
imkâns zl ndan kaynaklanmaktad r. kincisi, özellikle Ermeni ve Rumlar aras nda 
yasal olandan bile fazla say da i çinin yasad  yollarla Rusya’ya gitmesidir. çilerin 
pek ço u yasad  yollardan s n r  a m  veya Osmanl  resmî belgelerini 
kullanmam t  ve bu sebeple de hiç kaydedilmemi ti. Üçüncüsü, göçlerin durumunu 
tespit edebilece imiz XIX. yüzy l n ba ndaki resmî Nüfus say mlar n n kaydedildi i 
Nüfus Defterlerinin ara t rmaya aç k olmamas d r. Ar ivlerde göç miktarlar n  
topluca ö renebilece imiz belgeler de bulunmamaktad r. Osmanl  idaresi de Ermeni 
göçlerinin artmas  üzerine ta ra idarecilerine göçlerin miktar n n tespitiyle ilgili 
yaz lar göndermi tir; ancak bu yaz larda da toplu say lara ula lamamaktad r51.  

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

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

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

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

 

Rus Emek Piyasas nda Göçmenler 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Göç ve Siyaset: ki mparatorlu un Göçmen çilere Yakla m  

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

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

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

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

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

 istenmi ti. Yine  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



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

47 

burada yerle ik kalan i çi say s  yaln zca Batum’da 20-30 aile olarak 
gösterilmektedir. Ancak bu oran daha fazla olmal d r. Yine bu orana di er 
yerlerde yerle en i çiler de dâhil edildi inde say  daha da artmaktad r90. 

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

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

 

Sonuç: Göçün Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri 

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

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

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

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

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

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

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

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

olmad  ve imdi memleketinde bulunan pederi nezdine gidece ini ifade”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ekler 

Tablo 1. Osmanl ’dan Rusya’ya Göç Edenlerin Say s  (Periyotlar Halinde) 
Fr nc l klej  De i tir  

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

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

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

 

Tablo 2: Göçmenlerin Meslekleri 

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

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

 

 

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

Merkez Hem in Atina Mapavri Trabzon Arde en Yomra 

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

 

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

 
38 15 10 6 5 4 3 

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

 
Kaynakça 

1-Ar iv Kaynaklar  

a-BOA (Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi) 

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

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

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

BOA, BEO. (Bab ali Evrak Odas  Evrak ), 225/191675; 3003/225174; 3399/254864; 
3688/276561. 
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13/68-1; 42/30; 77/29; 77/75; 111/40; 133/37. 

BOA, HAT. (Hatt-  Hümâyûn), 776/36417; 776/36417-A; 794/36840-I; 794/36840-J; 
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BOA, HR.MKT. (Hâriciye Nezareti Mektûbi Kalemi Evrak ), 218/100; 365/106. 
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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 

  Bu makale, "II. Abdülhamid Dönemi Osmanl  Toplumunda Çocuk (1876-1909)" ba l kl  
Doktora tezimizden üretilmi tir. 

  Ar . Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü/Isparta, 
hanimgoktas@sdu.edu.tr 
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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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Osmanl -S rp li kileri (1347-1521) 
 

Ottoman-Serbian Relations (1347-1521) 

Haldun ERO LU* 

 
Özet 

Osmanl lar, 1352 y l nda Bizans mparatorlu u’nun taht 
mücadelelerinde taraf olmu , bu vesile ile Rumeli’de kal c  olarak 
yerle mi , sonras nda Rumeli fetihlerine h z vermi lerdi. Osmanl lar n, 
Rumeli fetihlerinde en çok mücadele ettikleri taraflardan biri de 
S rplard r. Osmanl -S rp ili kileri siyasî, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel 
ve hatta evlilik yollar yla ini li ç k l  bir seyir takip etmi tir. Osmanl lar n 
S rp topraklar n  ilk fetihleri ise I. Murat’ n, 1371 y l nda Lala ahin Pa a 
komutas ndaki Osmanl  ordusunu görevlendirmesi ile gerçekle ti. Bu 
fetihten sonra Osmanl -S rp ili kileri, kimi zaman sava arak, kimi zaman 
müttefik olarak, kimi zaman ise akrabal k kurarak devam etti. Özellikle I. 
Bayezit-Timur mücadelesinde (1402 Ankara Sava ) S rp askerlerinin, 
Osmanl  saflar nda Timur ordusuna kar  sava malar  Osmanl  
kaynaklar na yans m t r. Bu durumun aksine Osmanl lar n, Balkanlar’da 
Macarlar ve Anadolu’da Karamano ullar  ile yapt klar  mücadele, Macar-
Karamano lu ittifak n n do mas na yol açarken, S rplar bu defa 
Osmanl lara kar  Macar-Karamano lu ittifak  içerisinde yer alm lard . 
Öte yandan Osmanl -S rp ili kilerini akrabal kla perçinleme çabalar , I. 
Bayezit ve II. Murat zaman na rastlar. Her iki Osmanl  hükümdar  da 
S rp krallar n n k zlar  ile evlilik yapm t . Bu evlilikler siyasî nedenlere 
dayan rken S rplar, evlilik yolu ile Osmanl  sald r lar n n önüne geçmeyi 
hedeflemi , Osmanl lar ise S rp topraklar ndaki hâkimiyetlerine me ruiyet 
kazand rma amac n  gütmü lerdi. Osmanl -S rp ili kileri, I. Süleyman’ n 
1521 y l nda Belgrad’  fethi ile yeni bir döneme girdi. Bu fetih, S rp 
topraklar nda uzun süre devam edecek olan Osmanl  hâkimiyetinin de 
ba lang c  oldu.  

Anahtar Kelimeler: Osmanl , S rp, Selanik, Semendire, S rp kral  
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Abstract 

In the year 1352, the Ottomans became a party to the crown 
struggles of the Byzantine Empire and herewith settled in Rumelia 
permanently and afterwards they hastened performing conquests in 
Rumelia. Serbs were one of the nations with whom the Ottomans had to 
struggle the most in the course of the conquests performed in Rumelia. 
The Ottoman-Serbian relations followed a fluctuating course due to 
political, military, economic, social, cultural and even marital means. The 
Ottomans first conquered the land of Serbs in the year 1371 when the 
Ottoman army was charged under the command of Lala Sahin Pasha 
during the reign of Sultan Murat I. From then on, the Ottoman-Serbian 
relations continued either fighting against each other or becoming allies or 
founding blood relations between each other. In particular, the Serb 
soldiers’ fighting against the army of Timur Khan being side by side with 
the Ottomans in the course of the struggle between Sultan Bayezid I and 
Timur Khan (Ankara Fight, 1402) have been tracked by Ottoman 
resources. By contrast with this fact, when an ally between Magyars and 
Karamanoglu people was founded because the Ottomans was struggling 
with the Magyars in the Balkans and with the Karamanoglu people in the 
Anatolia, the Serbs were involved in the ally between Magyars and 
Karamanoglu people. On the other side, reinforcing the Ottoman-Serbian 
relationships through blood relations was started at the era of Sultan 
Bayezid I and Sultan Murat II. Both Ottoman sultans married daughters of 
Serbian kings. Such marriages were based on political reasons, and the 
Serbs aimed at preventing the Ottoman invasions through marriage 
whereas the Ottomans aimed at legitimating their ambitions with respect 
to their sovereignty on the Serbian land. The Ottoman-Serbian relations 
entered into a new phase when Sultan Soliman I conquered Belgrade in the 
year 1521. The conquest launched the Ottoman sovereignty which would 
last long on the Serbian land as well.  

Key Words: The Ottomans, Serbian, Thessaloniki, Smendrevo, 
Serbian king  

 

Osmanl lar n on dördüncü yüzy l n hemen ba nda Kuzeybat  Anadolu’da 
ortaya ç kmas , yak n gelecekteki tarihî olaylar silsilesinin de habercisiydi. Tarihi 
aç dan k sa say labilecek bir süreçte, sadece Anadolu’nun kaderinde önemli bir 
rol oynamakla kalmayan Osmanl lar, ayn  zamanda Balkan co rafyas n n tarihini 
ve s n rlar n  da de i tirmi tir. Osmanl lar bunu yaparken çift tarafl  strateji takip 
etmi lerdi. Bir yandan Orta ve Bat  Anadolu’nun Müslüman Türk Beylikleri ile 
mücadelesini sürdürürken öte yandan Rumeli’ye geçerek Balkan topraklar n  
fetih politikalar  içerisine dâhil etmi ti.1 
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Osmanl lar n, Balkan topraklar n  fetih stratejileri farkl  unsurlar  
içermekteydi. lk ba ta klasik fetih yöntemi olarak benimsenen sava  daha sonra 
de i ik biçimlerle desteklenmi  ve Balkanlar’daki Osmanl  hâkimiyeti 
sa lanmaya çal lm t . Özellikle ele geçirilen bölgelerin gayrimüslim halklar  ile 
olan ili kiler mutedil bir yönetim anlay  ile sa lan yordu. Daha da ötesi yerli 
askerî unsurlar timar erleri yap l p Osmanl  sistemi içerisine dâhil ediliyordu. 
Timar sistemine dâhil edilen guruplar aras nda S rp asil ve askerî s n flar  önemli 
yer tutmaktad r.2  

Bu stratejiyi, ele geçirilen ya da geçirilmek istenen bölgelerde hüküm süren 
hanedanl klarla s hriyet ba  kurarak daha sa lam temeller üzerine in a etme 
politikas  takip etti. Balkanlardaki yerel hanedanlarla evlilik yoluyla kurulan 
akrabal k ba , Osmanl  hâkimiyetinin Balkan co rafyas ndaki me ruiyetinin 
temel unsurlar ndan birini te kil ediyordu.3 

Balkan co rafyas n n Osmanl  hâkimiyetine girmesinde takip edilen bir 
di er yöntem de Balkan devletçiklerinin hanedan üyeleri aras nda ba  gösteren 
taht kavgalar yd . Özellikle Osmanl  siyasetinin ayr lmaz bir parças  olarak 
görülen taht mücadelelerine müdahale yöntemi, ister istemez taraflardan birini 
Osmanl  yönetimine ba l yor ve böylece Osmanl lar n destekledi i taraf n 
kazanmas  halinde Osmanl  hâkimiyeti bölgede tescillenmi  oluyordu.4  

Osmanl lar n Rumeli’ye ilk geçi inin nas l oldu u üzerine yap lan 
de erlendirmeler5 bir tarafa barak larak bu geçi in sebepleri dikkate al nd nda 
bunun Osmanl  geni lemesinde çok önemli bir yer tuttu u görülür. Rumeli’ye 
geçi  sebepleri üzerine Osmanl  tarihlerine yans yan dinî gerekçelerin öne 
ç kmas  kroniklerin üslubu6 ile ilgilidir. Oysa bunun ötesinde Rumeli fetihlerinin 
co rafî, siyasî, askerî ve ekonomik sebepleri göz ard  edilemez bir biçimde orta 
yerde durmaktad r.7 

Bununla birlikte Rumeli fetihlerinde önemli rol oynayan Türk ak nc lar , 
topraklar n hem askerî aç dan ele geçirilmesinde etkin oluyor hem de fethedilen 
topraklara yerle erek bölgenin Osmanl  hâkimiyetine ve sistemine girmesini 
sa l yordu. Rumeli’de bunlar gerçekle irken, fetihlerin sürekli i aç s ndan, ayn  
zamanda Anadolu’daki Müslüman Türk beyliklerini kendi himayeleri alt na 
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almak, Osmanl lar için bir zorunluluktu. Nitekim Anadolu co rafyas na hâkim 
olman n yolu, rakip Müslüman Türk beyliklerinin ya ortadan kald r lmas ndan ya 
da hâkimiyet alt na al nmas ndan geçiyordu.  

Bahsi geçen stratejilerin ba ar yla uygulanmas  aç s ndan on dördüncü 
yüzy l n hemen ba nda Osmanl lar n eline Do u Roma mparatorlu u’nun 
içinde bulundu u s k nt l  dönem dolay s yla bulunmaz bir f rsat geçti. Esas nda 
bu s k nt , Osmanl -Do u Roma ili kilerini de ekillendirdi. Dolay s yla 
Osmanl lar n Balkan co rafyas ndaki geni lemesinde Do u Roma 
mparatorlu u’nun içinde bulundu u s k nt lar ayr  bir yer tutar.  

Do u Roma mparatorlu u’nun taht mücadelelerine ilk Osmanl  
müdahalesi Orhan (1326-1362) döneminde olmu tu. Orhan’ n daha sonralar  
Rumeli’ye geçi lerinde çok önemli bir faktör olan Osmanl -Do u Roma 
(Orhan-Kantakuzenos) ittifak n n temelleri Ayd no lu Umur’un 
Kantakuzenos’a tavsiyesine dayanmaktad r. Do u Roma mparatoru 
Andronikos’un 1341’de ölümü ve o lunun çok küçük ya ta olmas , vesayetin 
Grand Domestik Kantakuzenos’a verilmesine sebep oldu. Vesayeti dolay s yla 
imparatorluk tac  giyen Kantakuzenos’un imparatorlu u, muhalifler taraf ndan 
kabul görmeyince Kantakuzenos, Dimetoka’ya (Güvercinlik=Gümü çay) 
giderek kendini imparator ilan etti. Kantakuzenos’un imparatorlu unu kabul 
etmeyen Edirne ve stanbul’daki Do u Romal lar ile Kantakuzenos aras ndaki 
mücadelede vasî Kantakuzenos, Ayd no lu Umur’dan yard m talep etmi  ve bu 
yard m ile ilk tehlikeyi atlatm t . Umur’un, zmir’in Latinler taraf ndan i gal 
edilip donanmas n n yak lmas ndan sonra kendisine yard m edemeyece i ve 
Orhan ile ittifak yapmas  tavsiyesi,8 Kantakuzenos’u Orhan’a yöneltti. 
Kantakuzenos, Orhan’a bol miktarda para vermeyi ve her istedi ini kabul 
edece ini teklif etti. Hatta k z n  Orhan ile evlendirdi.9 Bu geli meler üzerine 
Orhan’ n 1347 y l ndaki yard m  ile Kantakuzenos, küçük Ioannes ile beraber 
stanbul’a girerek imparatorlu unu ilan etmi ti.10 Orhan’ n bu stratejisi 

Osmanl lar n Rumeli’de yapaca  fetihlere zemin haz rlad . Hatta rahatl kla 
denilebilir ki, Do u Roma mparatorlu u’nun y k lmas nda, özellikle taht 
mücadeleleri ya ad klar  dönemde, Osmanl lardan, S rplardan ve Bulgarlardan 
yard m istemeleri önemli rol oynam , Osmanl lar bu f rsattan yararlanma 
becerisini gösterebilmi lerdi.11 

Bunun en önemli göstergesi, Rumeli’ye geçi lerde kulland klar  Çimpe 
(Çimpi) kalesine yerle meleri, hatta bütün srarlara ra men bir daha 
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bo altmamalar  idi. Genç Ioannes ile Kantakuzenos aras ndaki taht 
mücadelesine Kantakuzenos lehine yard m amac yla Çimpe kalesine yerle en 
Orhan’ n o lu Süleyman daha sonra gerçekle tirilecek Rumeli fetihleri için 
önemli bir atlama ta  elde etmi  oldu. Kantakuzenos’un Orhan’dan yard m 
istemesi üzerine Orhan’ n o lu Süleyman komutas ndaki Osmanl  ordusunun 
1352 y l nda Rumeli’ye geçmek için kendilerine verilen Çimpe kalesinden bir 
daha ç kmayarak Osmanl lar n Rumeli fetihlerin için bir üss olarak 
kullan lmas n  sa lad . 

Osmanl lar n Rumeli’de ba latt  ilk ak nlar sonras nda olu turulan fetih 
stratejisinin önemli bir aya  Osmanl  kaynaklar nda Laz12 olarak tan mlanan 
S rplar ve S rp bölgeleri üzerine olanlard r. Zira Osmanl lar n Rumeli’ye geçti i 
y llarda S rplar, Stefan Du an’ n krall  etraf nda en güçlü dönemlerini 
ya yorlard . Stefan Du an’ n hedefleri aras nda, t pk  Osmanl larda oldu u gibi, 
Bizans topraklar n n yer al yor olmas  ve Osmanl -Do u Roma ittifak n n yo un 
oldu u döneme rastlamas  Osmanl lar ile S rplar  kar  kar ya getirecekti. 
Dolay s yla ekonomik ve siyasî çalkant  içerisindeki Bizans mparatorlu u, 
Bat ’dan S rplar n do udan Osmanl lar n bask s  aras nda s k p kalm t . 

K saca S rplar; Slavlar n miladi be inci ve alt nc  yüzy llarda Tuna Nehri’nin 
kuzeyindeki Orta Avrupa topraklar n  istila etmeleri ile birlikte bu gurubun 
içinde bulunmalar  dolay s yla bölgeye yerle mi lerdi. S rplar esas olarak Çek 
topraklar  ile Saksonya’da (Almanya’n n do usunda yer alan eyalet) varl k 
gösteriyor olmalar na ra men as l yurtlar  bu bölgeler de ildi. Kabile adlar ndaki 
isim benzerliklerinden de anla ld  üzere asl nda ranl  kabilelerle birlikte 
ya amaktayd lar. S rplar n da içinde yer ald  Slav guruplar, asl nda tar mdan 
çok otlakç l kla u ra t klar  için vah i halk olarak tan mlanmaktad rlar.13  

Yedinci yüzy ldan itibaren H ristiyanl  kabul eden S rplar, H rvatlarla 
birlikte Avarlardan bo alan topraklara ak n ettiler. Bu ak nlar s ras nda 
Kosova’n n kuzeybat s ndaki Rascia ile günümüzdeki Karada 14 topraklar n  ele 
geçirdiler. Daha önce bu bölgeye yerle mi  olan di er S rplarla birlikte ya amaya 
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ba lad lar. Dolay s yla Slavlar n içerisinde yer alanlar n S rp kimli ini 
benimsemeleri daha sonralar  olacakt r. Bu dönemde henüz devletle memi  olan 
S rplar, Supa ad  verilen bir kabile te kilatlanmas  biçiminde örgütlenmi lerdi. 
Yedinci yüzy l n ortalar na gelindi inde ise S rplar n, Karada ’ n kuzeyindeki 
bugünkü Arnavutluk’un kuzey bölgelerini ele geçirmeye ba lad klar , D raç 
(Durazzo) ve kodra (Shkoder- skenderiye) gibi belli ba l  liman ehirlerine 
hâkim olduklar  görülüyor. S rplar n Kosova’ya do ru as l yay lmalar  on ikinci 
yüzy l n sonlar na do ru ba lam t .15 

lk S rp Devleti I. Mihael zaman nda kuruldu. I. Mihael, 1077 y l nda 
Papan n elinden taç giyerek ilk S rp Devleti’nin temellerini atm  oldu. Daha 
sonra S rplar taraf ndan farkl  devletler kuruldu. Fakat bunlar aras nda en 
kudretlisi 16 Nisan 1346 y l nda Ortodoks Çar s fat  ile S rp, Bulgar, Yunan ve 
Arnavutlar n kral  olarak taç giyen Stefan Du an’ n (1331-1354) ba nda 
bulundu u S rp mparatorlu u idi. Üsküp’te taç giyen Stefan Du an, Teselya 
(Thessalia=Yunanistan) ve Epir'i (Ípiros=Çameria) ele geçirdi. Do u Roma 
mparatorlu u'nun Balkanlardaki topraklar n  alarak imparatorlu unun 

s n rlar n  iki kat na ula t rd .16 

S rp Kral  Stefan Du an’ n, Do u Roma’n n Makedonya ve kom u 
topraklar n  ele geçirme faaliyetlerine kar n Osmanl lar, Balkanlar’da, Do u 
Roma mparatorlu u’na yard m bahanesiyle yerle mek için ak nlar n  
sürdürüyorlard . Bu sebepledir ki Orhan’ n gittikçe artan öhreti Stefan Du an’ , 
onunla ittifak yapma yoluna itmi ti. Hatta gönderdi i elçisi ile Orhan’ n o luna 
k z n  vermeyi teklif etmi , ancak Dimetoka’da (Güvercinlik=Gümü çay) 
bulunan ve Bizans taht na göz koyan Kantakuzenos, Du an’ n elçisini ortadan 
kald rarak bu ittifak  önlemi ti. Orhan-Du an ittifak n n gerçekle memesi ve 
yeni ittifaklar n kurulmu  olmas , Orhan ile Kantakuzenos’u yak nla t r rken iki 
hükümdar da S rplardan uzakla acaklard .  

Yeni kurulan Osmanl -Do u Roma ittifak n n sonucunda ilk Osmanl -S rp 
kar la mas , 1347 y l nda gerçekle ecekti. Orhan, Üsküdar’a kadar gelerek 
kay npederi Kantakuzenos ile görü mü , S rplara kar  yard m isteyen 
Kantakuzanos’a alt  bin ki ilik askeri birlik vererek ba ar  kazanmas n  
sa lam t .17 

Orhan’ n S rplara kar  elde etti i ve öhretini artt ran ilk ba ar s ndan 
sonra Osmanl -S rp kar la mas n n ikincisi 1349 y l nda gerçekle ti. S rp Kral  
Du an, Selanik’i ku at nca Do u Roma mparatorlu u, damad  Orhan’dan 
tekrar yard m talep etmi  bunun üzerine Orhan, o lu Süleyman komutas ndaki 
ordu ile Selanik ehrini Stefan Du an’dan kurtarm t . Orhan’ n müttefiki 
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Kantakuzenos’un o lu Mateos’un da kat ld  bu sava ta yakla k yirmi bin 
ki ilik kara ordusunun yan nda Do u Roma donanmas na yard m eden yirmi iki 
gemiden olu an bir Türk filosu da yer al yordu. Orhan, kara ve deniz ordusuyla 
Selanik ehrini S rplardan kurtararak öhretini artt rmakla kalm yor, Do u Roma 
mparatorlu u için iyi bir müttefik oldu unu da göstermi  oluyordu.18 

Osmanl -Do u Roma müttefikli i ileride tekrar Osmanl lar  S rplarla kar  
kar ya getirdi. 1352 y l nda Dimetoka’da (Güvercinlik=Gümü çay) S rp ve 
Bulgarlardan olu an ordu, Kantakuzenos’un yard m talebi üzerine Orhan’ n 
ehzadesi Süleyman komutas nda gönderdi i on bin ki ilik birlik ile ma lup 

edilecekti.19 Bu galibiyetten sonra geri dönen Süleyman komutas ndaki Osmanl  
ordusu, yerle mi  olduklar  Çimpe kalesinden ç kmayacak ve daha sonraki 
Rumeli fetihlerinde bu kale harekât noktas  olarak kullan lacakt .20  

S rplarla Do u Roma mparatorlu u aras ndaki derin çatla a kar n 
Osmanl -Do u Roma ili kileri tahmin edilenin de ötesinde h zl  bir ekilde 
ilerledi. Bu durumdan çok memnun olmayan ve yakla k be  y l içerisinde üç 
defa Osmanl  askerleri kar s nda ma lubiyet ya ayan S rp Kral , Osmanl -Do u 
Roma ittifak n  yok ederek Do u Roma’n n hâkim oldu u topraklar üzerindeki 
emellerini gerçekle tirmek istiyordu. Bu amaçla, papan n kendisine elçi gönderip 
onurland rmas n  f rsat bilerek kâfir olarak tan mlad  Türklere kar  haçl  
seferinde liderlik etmeyi teklif etti. Ancak Stefan Du an’ n 1354 y l nda ölümü, 
beklenen S rp-Osmanl  kar la mas n n bir süre gecikmesine yol açt . Stefan 
Du an’ n ölümü ve Osmanl -Do u Roma ittifak n n çok güçlü oldu u bu süreç, 
S rplar n aleyhine i lemeye ba lad . Nitekim Orhan, IV Ioannes’in o lu genç 
Bizans hükümdar  Mateos’un teklifi ile Çimpe kalesinin kar s nda bulunan 
Abidos’a21 kadar askerlerini göndererek ordusunun yönünü Filibe’ye çevirdi. 
Burada Voichnas önderli indeki S rp ordusu ile yap lan sava  kazanan yine 
Osmanl lar oldu. Hatta Voichnas’  esir alan Orhan, esirini, Do u Roma 
hükümdar na teslim ederek Osmanl -Do u Roma ittifak na sadakatini bir kez 
daha göstermi  oldu.22 

S rplar n, Stefan Du an zaman ndan itibaren belirginle en Do u Roma 
aras ndaki bu uyu mazl ktan en çok Osmanl lar faydalan yordu. Her ne kadar 
Osmanl -Do u Roma ittifak  her defas nda S rplarla yeni bir sava  anlam na 



HALDUN ERO LU 86

gelse de Osmanl lar için bu durum Rumeli’de yeni fetihler için bulunmaz 
f rsatlar yarat yordu. 

1364 y l na gelindi inde Osmanl  taht nda art k I. Murat (1362-1389) 
oturuyordu. Osmanl lar n giderek artan gücünü kendileri için bir tehdit unsuru 
olarak de erlendiren S rplar n yeni müttefikleri Macarlar olacakt . Osmanl -
Do u Roma ittifak , S rplar  Macarlarla birlikte hareket etmeye zorlad . Bu 
ittifaktan güç alan S rp Kral  Vuka in ve Despot Uglye a, Edirne’ye iki günlük 
mesafedeki Meriç Nehri yak nlar na gelerek bir nevi güç gösterisinde bulundu. 
Bu haberi alan Osmanl  hükümdar , Lala ahin Pa a’y  görevlendirerek, Pa a’n n 
komutas ndaki Osmanl  ordusunu S rplar n üzerine gönderdi. Osmanl lar ile 
S rplar aras nda ilk büyük sava  olarak tarihe geçen ve Meriç Nehri’nin k y s nda 
yap lan mücadelede kazanan taraf Osmanl lar olmu tu. Bu yenilgi S rplar 
taraf ndan ulusal bir felaket olarak kabul edilecekti. Yenilgiyi felaket olarak 
gören S rp bak n  belgeleyen kan tlar yine S rp y ll klar na “Bu y l Türkler, Kral 
Vulka in ve Despot Uglye a’y  öldürdüler” ifadeleri ile yans m t r.23 Bu ilk büyük 
kar la man n oldu u ve sava n yap ld  yere S rps nd  (Sarayakp nar=Edirne) 
ad n n verildi i kaynaklarda yer almaktad r.24 

Bundan sonra Osmanl lar ile S rplar aras ndaki as l ve büyük kar la ma 
1371 y l nda gerçekle ti. Bu Osmanl -S rp Sava  26 Eylül 1371 y l nda 
gerçekle en Birinci Çirmen (Ormenion) Sava  idi. Osmanl larla S rplar 1372 y l nda 
tekrar kar la m lar ve kinci Çirmen (Meriç) Sava  da birincisinde oldu u gibi 
Osmanl  galibiyeti ile sonuçlanm t .25 Çirmen Sava lar  sonras nda art k S rp 
topraklar n n Osmanl  hâkimiyetine geçme zaman  da gelmi ti. Bu zamana kadar 
Do u Roma mparatorlu u’na yard m amac  ile S rplarla sava an Osmanl lar 
art k S rp topraklar n  ele geçirmeye ba layacaklard r. 1371 ve 1372 y llar ndaki 
Çirmen Sava lar ’ndan sonra I. Murat’ n önderli indeki Osmanl lar, daha h zl  
bir ekilde Rumeli’de ilerlemeyi sürdürdüler. Bu h zl  ilerleyi  sonucunda, 1372 
y l na gelindi inde, art k Osmanl lar taraf ndan Karacada  (Acar=Filibe=Svejen) 
olarak adland r lan Orta Da  anlam na gelen Sredna Gora’ya kadar bütün Tunca 
bölgesi ele geçirilmi ti.26  

1375 y l nda I. Murat, S rplar n faaliyete ba lamas  ve Osmanl  hâkimiyetine 
giren bölgelere ak nlar düzenlemesi üzerine o lu Bayezit’i kendi yerine 
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kaymakam olarak b rakarak Gelibolu üzerinden S rp ülkesine sefer düzenlemeye 
karar verdi. Osmanl  ordusunun yola ç kt  haberini alan S rp kral  kaçt . I. 
Murat bu sefer s ras nda Ni ’i ele geçirerek kalede bulunan bütün k ymetli e ya 
ve mallara el koydu. Ni ’in 1375 y l nda fethedilmesi Osmanl  ilerleyi inin 
önemli bir a amas yd . Bu fetihten sonra Osmanl  hükümdar  Edirne’ye döndü. 
27 Ni ’in ele geçirilmesinden sonra 1376 y l nda S rp Kral  Lazar ile yap lan 
antla ma S rplar n haraç ve bin ki ilik asker verme artlar n  içeriyordu.28 

Osmanl  hükümdar  Anadolu’da yapaca  faaliyetler dolay s yla bir süre 
Rumeli’deki ak nlar n  durdurmu tu. 1380 y l ndan sonra Rumeli fetihleri 
yeniden ba lad . Rumeli fetihlerinde Yukar  S rbistan’ n kap s  say labilecek 
Ni ’in Osmanl lar taraf ndan ele geçirilmesi ve 1380 sonras  fetihlerinin devam 
etmesi S rp Despotu Lazar’  (1367-1389) endi elendirmi ti. Bu endi esi Osmanl  
ordusuna verdi i asker ile ödedi i vergi miktar n  artt rmas na sebep olacakt . 
Var lan antla man n gere i olarak 1386 y l nda I. Murat’ n Karamano lu üzerine 
yapaca  sefere Rumeli Beylerbeyi Timurta  Pa a’n n emri alt nda iki bin z rhl  
S rp askeri de kat lacakt . Osmanl lar n Karamano lu seferi s ras nda baz  S rp 
askerlerinin Konya halk na eziyet etti i gerekçesi ile Osmanl  hükümdar  
taraf ndan idam edildi i Osmanl  kaynaklar na yans m t r.29  

Takvimler 1387 y l n  gösterdi inde Osmanl  ordusu ile S rp ordusu yeniden 
kar  kar ya geldiler. Karaman seferi s ras nda Konya halk na eziyet etmeleri 
gerekçesi ile baz  S rp askerlerinin öldürülmesi ve geri kalan S rp askerlerinin 
ülkelerine döndüklerinde bu durumu S rp K ral  Lazar’a bildirmeleri üzerine Kral, 
Osmanl lar ile olan antla may  bozarak sava  karar  ald lar. Osmanl lar n elinde 
olan topraklara sald rarak bölge halk na eziyet etmesi üzerine Osmanl  hükümdar  
S rp Kral ’na kar  sald r  emrini verdi. Toplanan yirmi bin ki ilik Osmanl  
ordusunu yine Lala ahin Pa a komuta ediyordu. Fakat 1365 ve 1371 sava lar n n 
aksine bu kez otuz bin ki ilik S rp ordusu sava  meydan ndan galip ayr lacakt . 30 
1347’den 1387’ye kadar geçen k rk y l içinde yap lan sava larda nihayet galibiyet 
eldeedebilen S rplar için bu durum y ll klar nda “Sultan Murat Ploçnik’te ma l p oldu” 
eklinde akis bulmu tu. Asl nda S rplar n 1387 zaferi, daha sonra olu acak yeni bir 

birlikteli in de ate ini yakm  oldu. S rplar n 1387 galibiyeti ile Haçl  zihniyetinin 
fitili ate lenmi  ve H ristiyanlar n Osmanl lar kar s nda birlikte hareket etme 
arzular  tetiklenmi ti.31 

1388 y l na gelindi inde 1387 ma lubiyetine ra men I. Murat, Osmanl lar n 
Balkan fetihlerini Tuna boylar n n tamam n  kapsayacak ekilde geni letti. 
Bundan sonraki hedefi, muhtemelen 1387 yenilgisini de akl nda tutarak, S rp 
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Kral  Lazar’  yenmek ve S rbistan topraklar n n tamam n  ele geçirmekti. 
Osmanl  kaynaklar nda, S rp hükümdar n n, I. Murat’a haber göndererek 
o ullar n  ve iyi silahlar n  ku anarak sava a gelmesini, kendisinin de böyle 
yapaca n  bildirdi i kay tl d r. Zira 1387 galibiyetinden sonra olu an Haçl  
birli i S rp kral n  cesaretlendiriyordu. I. Murat bu davete o ullar  ehzade 
Bayezit ve Yakup Çelebi ile birlikte icabet etti. 15 Haziran 1389 y l nda iki ordu 
Kosova’da kar  kar ya geldi. Osmanl  ordusunun Sa  kolunda ehzade 
ÇimpeBayezit yer alm t . Yan nda Saruca Pa a ve Suba  olarak Evrenos Gazi 
bulunuyordu. Ordusunun Sol kolunda da ehzade Yakup konu lanm , yan nda 
Koca Balaban Bey ve Suba  olarak Eyne Bey yer alm t .32  

Sava  öncesinde I. Murat, muharebede uygulanacak taktik konusunda bir 
toplant  yapt . Toplant da baz  devlet ileri gelenlerinin orduda bulunan a rl k 
develerinin askerin önüne dizilmesi fikrine, ehzade ÇimpeBayezit iddetle kar  
ç km t . Genç ehzade, silahlardan korkan develerin geri dönerek kendilerini 
peri an edebilece ini, ayr ca sahip olduklar  güçle sava  kazanacaklar n  ve 
do rudan cephe sava  yapmalar  gerekti ini ileri sürmü tü. ehzade’nin bu fikri 
I. Murat taraf ndan da uygun bulunarak kabul edildi.33 

1389 Kosova Sava  olarak tarihe geçen bu mücadelede kazanan 
Osmanl lar oldu. Ancak sava n kazan lmas ndan sonra sava  meydan nda gezen 
Osmanl  hükümdar , Milo  Kobile (Obiliç) isminde bir S rpl  taraf ndan, 
hükümdar n elini öpme bahanesi ile yan na sokulmas  sonras nda, boynundan 
ve karn ndan hançerlenerek hayat n  kaybetti.34 Kosova Sava ’nda S rp Kral  
Lazar, bin kadar adam yla birlikte esir edilenler aras ndayd . Osmanl  sultan n n 
bir S rpl n n hançeri ile hayat n  kaybetmesi S rp Kral ’n n da ayn  kaderi 
payla mas na yol açt .35 Osmanl  hükümdar n n hayat n  kaybetmesine ra men 
1389 Kosova Sava ’n n kazan lmas  Osmanl lar n Balkanlarda art k iyice 
yerle mesi anlam n  ta yordu.36 
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I. Murat’ n S rplarla yap lan Kosova Sava ’nda bir S rpl  taraf ndan 
öldürülmesinden sonra o lu ehzade ÇimpeBayezit’in saltanat sanca  dibine 
getirilip devlet erkân n n kendisine biat etti i, sava  meydan nda halen 
sava makta olan karde i Yakup Çelebi’nin ise babas n n kendisini ça rd  
yalan  ile çad r önüne getirilerek bo duruldu u konusunda bütün Osmanl  
kaynaklar  birle irler.37 Hoca Sadettin, Yakup Çelebi’nin öldürülmesine gerekçe 
olarak ‘Fitne öldürmekten daha zararl d r’ görü üyle Yakup Çelebi’den 
kaynaklanabilecek olan huzursuzlu u dü ünerek saltanat varislerinin 
ço almas n n memleket ve halk n düzenine zarar verdi ini s nam  
olduklar ndan Yakup Çelebi’nin öldürüldü ünü ifade eder.38 

1.Murat’ n ölümü sonras nda Osmanl  taht na oturan I. Bayezit ilk i  olarak 
S rplarla babas  zaman ndaki gibi bir antla ma yapt . Buna göre S rp Kral , 
Osmanl lara haraç ve asker vermeyi taahhüt ediyordu.39 Yeni Osmanl  
hükümdar  ülkesini Osmanl  hâkimiyetine katmak ad na K rtova=Kur ova 
(Kroucheva=Manast r) ve Üsküp bölgesine Yi it Pa a’y , Vidin’e ise Firuz 
Pa a’y  göndererek Osmanl  hâkimiyetini buralarda tesis etmeye ba lad .40 

1389 y l nda kazan lan Kosova Sava , akabinde I. Bayezit’in Yi it Pa a ve 
Firuz Pa a’y  S rbistan topraklar n n geri kalan n  ele geçirmek üzere görevlendirmesi 
ve Balkanlarda tesis etti i bar  sonras nda s ra Anadolu topraklar na ak nlar 
düzenlemeye gelmi ti. 1391 y l nda Anadolu Beyliklerini hâkimiyeti alt na alan I. 
Bayezit’in hedefinde art k stanbul vard . Bu amaçla stanbul 1395 y l nda ku at ld .41 
Ancak stanbul ku atmas  s ras nda Macar Kral ’n n Tuna nehrini a t  haberi 
üzerine 1395 y l nda Gelibolu’dan geçerek Edirne’ye gelen Osmanl  hükümdar , 
oradan Sofya’ya do ru harekete geçti. Alacahisar (Kru evac) bölgesinde 1396 y l nda 
yap lan Ni bolu Sava n  kazanan Osmanl  hükümdar  bu s rada Bosna topraklar n  
da Osmanl  ülkesine katarak haraca ba lad .42 Dokuz sene önce Kosova’da 
Osmanl lara kar  sava an S rp Kral ’n n o lu Stefan Lazareviç (1389-1427) Ni bolu 
Sava ’nda ise S rp Kral  olarak müttefik oldu u Osmanl lar n ordusunda yer alm  
ve Macarlara kar  sava m t .43 
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Osmanl -S rp ili kilerinin bundan sonraki en önemli dönemecini, s hriyet 
(evlilik yolu ile kurulan akrabal k) ba  olu turmaktad r. Osmanl -S rp 
ili kilerindeki ilk s hriyet I. Bayezit’in S rp Prensesi ile olan evlili idir. S rbistan’ n 
fethedilmesi ile birlikte Osmanl  kaynaklar nda V lko lu olarak adland r lan S rp 
Kral  Lazareviç, I. Bayezit’e elçi göndermi ti. Elçiyle birlikte birçok hediye 
yollayarak k z karde i olan S rp prensesi Mara Despina (Mileva, Olivera) ile 
evlenmesini teklif etti. Bu teklifi kabul eden I. Bayezit, S rp Prensesi ile evlendi. 
Buna kar  S rp Kral , Osmanl  hükümdar ndan Semendire(Smendrevo)’nin 
kendisine verilmesini talep etti. Bu istek Osmanl  hükümdar  taraf ndan kabul 
gördü. Ayr ca Osmanl  hükümdar  kendi gücünü ve büyüklü ünü gösterircesine 
Semendire’nin yan  s ra Güvercinlik (Dimetoka, Gümü çay)’i de S rp kral na 
verdi. Hoca Sadettin, Semendire ve Dimetoka’n n verilmesinde hükümdar n e i 
olan S rp prensesinin rolü oldu unu hatta S rp kral  taraf ndan k z karde ine 
telkinde bulunuldu unu yazar.44 A kpa azade, Ni bolu’yu (Nikopol) vermedi ini 
özelikle kaydeder. Zira I. Bayezit’in Ni bolu’yu S rplara vermemesini ve bunun 
A kpa azâde’de kaydedilmesini Ni bolu Sava ’n n kazan lmas  dolay s yla 
bölgenin manevî hat ras na verilen önemin göstergesi olarak de erlendirilebilir. 
Ayn  kaynak, I. Bayezit’in S rp prensesi ile evlenmesinden sonra Osmanl  
hükümdar n n saray nda baz  adetlerin de i ti inin, eskisinden farkl  olarak 
hükümdar n sofras nda içki tüketilmeye ba land n n, böylece yeni bir döneme 
girildi inin de alt n  çizerek, slamî ö retiye göre yasak olan içkinin Osmanl  
saray na giri ine asl nda bahane üretmeye çal r.45 

Osmanl lar n hem sava  alanlar nda gösterdi i ba ar  hem de akrabal k yolu 
ile kurdu u yeni müttefik ba lar n n izleri 1402 y l nda I. Bayezit’in Timur ile 
yapt  Ankara Sava ’nda görülecek ve S rp askeri Osmanl  ordusunda yer 
alacakt r. I. Bayezit’in, Timur taraf ndan gerçekle tirilen Anadolu’daki 
faaliyetlerini durdurmak üzere bir ordu haz rl na giri ti inde, S rp kral ndan da 
asker göndermesini istemi , bu istek üzerine Stefan Lazareviç komutas ndaki bir 
S rp birli i Osmanl  ordusuna kat lmak için Anadolu topraklar na gelmi ti. 
nalc k, Timur’un tarihçisi Nizameddin amî’nin, Osmanl  ordusundaki 

haraçgüzar askerleri s ralarken S rp askerlerini Osmanl  ordusunda yer alanlar 
aras nda gösterdi ini belirtir.46 

Ankara Sava ’nda Osmanl  ordusunun sol kolunda yer alan S rp askerlerin 
say s  konusunda farkl  görü ler bulunmaktad r. Hoca Sadettin, Sol koldaki S rp 
askerinin say s n  yirmi bin olarak verirken47 baz  Osmanl  kroniklerinde bu say  
on bin olarak gösterilir.48 Bunun yan nda çok abart l  rakamlar veren Osmanl  
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kaynaklar  da vard r. Sözgelimi S rp askerinin say s n  silahlarla donanm  yüz 
bin ki ilik bir ordu olarak sunan kaynaklar da bulunmaktad r.49 

Sava n ilk hamlesi Timur’un ordusunun Sa  kol komutan  Miran ah 
Mirza’dan geldi. Osmanl  Sol kolundaki S rp askeri bu sald r  kar s nda direnç 
gösterdi. Hükümdar n bulundu u merkeze Timur ordusundan skender Mirza 
ile Mahmut Mirza sald r nca Osmanl  yeniçerisi kar l k verdi. Daha ilk sald r da 
Osmanl  Sol kol komutan  Emir Süleyman’ n emrindeki askerler kaçt . 
Kendisine ba l  birliklerin kaçt n  gören Emir Süleyman ne yapmas  gerekti i 
konusunda Vezir Ali Pa a’n n görü üne ba vurdu unda, çarenin kaçmak oldu u 
yönünde tavsiye al nca sava  meydan ndan kaçt .50 bn Kemal ve Lütfî Pa a, 
sava  meydan ndan kaçan Emir Süleyman’ n yan nda, Vezir Ali Pa a, Timurta  
Pa a, Evrenos Pa a ve Hasan A a gibi önemli devlet adamlar n n bulundu unu 
kaydediyorlar.51 

Ankara Sava  s ras nda Osmanl  ordusunun k sa sürede da lmas na ve 
hatta Osmanl  ehzadelerinin kendi maiyeti ile birlikte sava  meydan n  terk 
etmesine ra men S rp askerlerinin kahramanca sava malar  Osmanl  
kaynaklar nda akis bulmu tur.52 Ancak, daha ilk sald r lar sonras nda I. 
Bayezit’in ehzadelerinden Mustafa’n n ölmesi, Musa’n n Timur’un eline esir 
dü mesi, Süleyman ile Mehmet’in kaçmas  ve Osmanl  ordusunun da lmas  
sebebiyle sava ta gösterdikleri kahramanl klar  ile Osmanl  kaynaklar n n 
övgüsünü alan S rp askerleri de sava  alan n  terk etmi lerdi.53 

Ankara Sava  sonras ndaki esareti s ras nda Timur ile bir sohbet esnas nda 
S rp kral n n k z  olan han m n n sohbete davet edilmesi, I. Bayezit’i son derece 
rahats z etmi ti. Hatta Osmanl  hükümdar n n han m n n böyle bir davran a 
maruz kalmas  Bayezit ile Timur aras nda bir hayli sert tart malara yol açm t . 
Ancak Ça atayl lar aras nda e inin yan nda han m n  sohbete davet etmenin bir 
kas t ta mad  rivayeti dolay s yla I. Bayezit’e kar  yap lm  bir hakaret 
say lmamas  gerekti i yönündeki Osmanl  kaynaklar n n aç klamalar  kayda 
de er.54 
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1402 Ankara Sava ’ndan sonra Osmanl  ülkesinin parçalanmas  ve I. 
Bayezit’in ölümü ile karde ler aras nda ba layan taht mücadelelerinde S rbistan 
topraklar , di er bütün Osmanl  topraklar  gibi, eski yöneticilerin eline geçti. 
Rumeli’de hükümdarl n  ilan eden Musa, Rumeli’ye geçi inde S rp despotunun 
karde i Vuk kendisine yard m etmi ti.55 Ancak 1410 y l nda a abeyi Süleyman ile 
yapt  sava ta kendisini terk edip Süleyman’ n taraf nda yer alan S rp 
despotunun karde i Vuk’un hayat na son verdi. Ayn  ak bet S rp despotu 
Stefan’ n o lu Lazar’ n da ba na geldi.56 

Musa, Rumeli’de ilan etti i hükümdarl n n ilk senesinde kendisini terk 
eden S rp hanedan üyelerini öldürdükten sonra S rp topraklar n  ele geçirmek 
amac yla S rp bölgesine ak nlar düzenledi. Bu ak nlarda k smen ba ar  sa lad . 
Köprülü(Veles) ile Akçabol  (Ohcabolu=Ovce Ovas (?))’y  Osmanl  
topraklar na katt  s ralarda57 S rbistan’ n di er bölgeleri S rp Kral  Stefan’ n 
ye eni Ba la taraf ndan idare ediliyordu.58 Ancak Musa, Rumeli’de beklenenden 
daha fazla güçlenmeye ba lay nca Do u Roma mparatoru, Musa’n n karde i 
Mehmet’i Rumeli’ye geçirdi. Hatta bir zamanlar Musa’n n müttefiki olan 
Lazar’ n o lu Stefan, S rp Kral  olarak Musa’y  desteklemi ti.59 Ancak daha 
sonra kanl  b çakl  hale geldi i S rp despotu bu sefer Musa’ya kar  Mehmet’in 
yan nda yer alarak Mehmet’in son zaferinde ona yard mc  oldu.60 Osmanl  
taht na 1413 y l nda I. Mehmet (1413-1421) geçti inde onu kutlayanlar aras nda, 
Musa’ya kar  kazand  son zaferinde kendisine yard m etmi  olan S rp despotu 
da bulunuyordu. S rp despotu yeni Osmanl  hükümdar n n haraçgüzar  olmay , 
asker ve vergi verme taahhüdü ile kabul etmi  oldu. 

II. Murat’ n (1421-1451) Osmanl  taht na oturmas yla birlikte Osmanl –
S rp ili kilerinde yeni bir dönem ba lam  oldu. II. Murat zaman nda ilk ili kiler 
ittifak kurulmas na dairdi. II. Murat’ n tahta geçti i s rada u ra t  ilk i  Düzmece 
Mustafa meselesi oldu. Yeni Osmanl  hükümdar  bu i le u ra rken kendisine 
müttefik ar yordu. Babas  I. Mehmet’e taahhüdü bulunan S rp kral na 
gönderdi i elçi, kral n II. Murat’a destek verece i haberi ile geri dönmü tü.61 
1424 y l nda Osmanl  saray na gelen ve antla ma imzalayanlar aras nda da S rp 
kral  bulunuyordu. Gelen kral , Osmanl  hükümdar n n emri ile Macar Kral  
Sigusmund’a de erli hediyelerle birlikte bar  antla mas  teklifini götürdü. Macar 
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kral  taraf ndan, gönderilen hediyeler kabul edildi. Kar l nda Osmanl  
hükümdar na da hediyeler gönderilerek antla ma imzaland .62  

Daha sonra Osmanl -Macar çeki mesi aras nda kalan S rbistan’ n yeni Kral  
Brankoviç’in (1427-1456) Macar yanl s  politikalar  II. Murat’  harekete 
geçirecektir. S rp-Macar yak nla mas  üzerine II. Murat, S rp ülkesinin tamam n  
ele geçirmek için 1428 y l nda shak Bey’i görevlendirdi. Durumun ciddiyetini 
anlayan S rp kral , Osmanl  hükümdar na yüklü miktarda hediyeler göndererek 
teklif etti i antla man n as l önemli yan  S rp Kral  Brankoviç’in k z  Maria’y  II. 
Murat’a gelin olarak verece ini bildirmesiydi. Hatta kaynaklar, S rp kral n n 
Osmanl  hükümdar na, dedesi I. ÇimpeBayezit’in de S rp prensesi ile evlendi ini 
hat rlatt n  belirtirler. Evlili in, k z n ya n n küçüklü ü dolay s yla 
gerçekle memi  olmas na ra men Brankoviç antla ma gere i Alacahisar’dan 
(Kru evac) kendi bölgesine kadar olan topraklar n  geri ald . Ayr ca kral bu 
antla man n bir gere i olarak Osmanl  ordular n n S rbistan’dan çekilmesinden 
sonra Macarlar n Osmanl  topraklar na sald rmayaca n  garanti ediyordu.63 

Osmanl  sultan  II. Murat, Karamano ullar n n Osmanl  topraklar na 
sald rmas  mesele ile u ra t  s rada asl nda Macaristan üzerine bir sefer 
düzenlemeyi hedefliyordu. Ancak Karamano lu brahim Bey’in Bey ehir’i 
almas  üzerine as l hedefi olan Macaristan seferini ertelemek zorunda kalm t . 
Osmanl  sald r s na maruz kalacak olan Karamano ullar  bu s rada Balkanlarda 
Osmanl lar n rakibi olan Macarlarla ittifak kurma giri iminde bulundular. 
Böylece Osmanl lar hem Rumeli’den hem Anadolu’dan kendisine kar  giri ilen 
ittifak giri imlerinin aras nda kalm  oldu. Hatta daha sonra bu ittifaka S rplar da 
dâhil olmu tu ve böylece Osmanl lar, kurulan bu üçlü ittifakla iki yakada 
u ra mak zorundayd . S rp-Karamano lu-Macar ittifak n n verdi i cesaretin de 
etkisiyle Macarlar, Güvercinlik önüne geldiler. Macarlar n bu ilerleyi i s ras nda 
Anadolu’da bulunan II. Murat, Rumeli Beylerbeyi Sinan Pa a’y  Macarlar n 
üzerine gönderdi. Beylerbeyi Sinan Pa a ile Vidin Sancakbeyi Sinan Bey’in ortak 
hareketiyle 1433-34 y l nda yap lan sava tan galip ayr lan Osmanl lar, asl nda 
sadece bir sava  kazanm yor, ayn  zamanda kendisini iki cephede s k t ran S rp-
Karamano u-Macar üçlü ittifak n  da suya dü ürmü  oluyordu.64  

Esas nda S rp-Karamano lu-Macar ittifak n n kurulmas n n ba  aktörü 
S rplar idi. S rplar taraf ndan organize edilen bu ittifak giri imi shak Bey 
taraf ndan II. Murat’a bildirilmi ti. Karamanl lar  ve Macarlar , Osmanl lara kar  
bir ittifaka sevk eden S rplar n bu faaliyeti daha sonra ba lar na i  açacakt . Zira 
Karamano lu sorununu Anadolu’da halleden II. Murat, S rplar  cezaland rmak 
ve S rp hâkimiyetindeki bütün topraklar n  almak için hareket geçmek üzere 
büyük bir ordu toplad . Osmanl  hükümdar n n sefer haz rl ndan haberdar 
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olan ve ittifak planlar  suya dü en S rp Kral  Brankoviç, elçisini abart l  
say labilecek miktardaki arma anlar e li inde vakit kaybetmeden II. Murat’a 
göndererek ba l l n  bildirmek zorunda kald . Ayr ca, daha önce teklif etmi  
oldu u ve gerçekle emeyen k z  Maria ile II. Murat’ n evlenmesi iste ini yineledi. 
K z n n dü ün çeyizinin haz r oldu unu bildirerek, adamlar n  gönderip k z n  ve 
çeyizini ald rabilece ini iletti. Bu teklif üzerine II. Murat, Üsküp Beyi shak 
Bey’in han m , Had m Reyhan A a ve Özbek A a’y  yanlar na verdi i kalabal k 
bir gurupla birlikte Üsküp’e oradan da Semendire’ye gönderdi. S rp kral , gelen 
heyeti büyük bir ihti amla kar layarak misafirlerine bulundu u ikramlarla 
ba l l n  göstermeye çal yordu. K z  ile birlikte haz rlad  çeyizi bir deftere 
kaydederek Osmanl  hükümdar na vermesi için Özbek A a’ya teslim etti. S rp 
Kral  Brankoviç çeyiz olarak 400 bin alt n de erinde bir arazi ile 200 bin alt n 
de erinde e ya haz rlam t .65 Brankoviç, II. Murat’ n kendisine kar  besledi i 
k zg nl  bildi i için elinden gelen misafirperverli i ve hürmeti göstermi ti. 
Hatta çeyizi k z  için de il Osmanl  hükümdar na haz rlad n , istedi i takdirde 
gönderdiklerini ba ka cariyelerine verebilece inin bildirilmesini istedi. S rp 
kral n n k z  ile birlikte çeyizi Edirne’ye getirdiklerinde durumdan haberdar 
edilen II. Murat, kral n bu teklifine hayli sinirlenerek, cariyelerine verecek her 
eyi oldu unu, S rp kral n çeyizine gerek olmad n  söyleyerek getirilen çeyizi 

Maria’ya verdi ve onu Bursa’ya gönderdi.66 Böylece II. Murat, S rp kral na ve 
k z na itibar etmedi ini göstermi  oldu. Hatta Osmanl  hükümdar n n kral n k z  
ile dü ün yapmad  da baz  kaynaklarda kaydedilmi tir.67 

Gerek I. Bayezit gerek II. Murat’ n S rp hanedanl n n k zlar  ile evlilikleri 
dönemin devletleraras  ili kilerinde önemli rol oynuyordu. Osmanl  tarihinde 
hanedana mensup üyelerin evlilikleri, on dördüncü yüzy lda Rumeli’nin 
H ristiyan hanedan üyelerinin k zlar  ile on be inci yüzy lda ise Anadolu’nun 
Müslüman beylerinin k zlar yla yap l yordu. On be inci yüzy l n ortalar ndan 
itibaren Anadolu’nun Müslüman hanedanlar n n k zlar  ile evlenmeler son 
buldu. Bu tarihten itibaren Osmanl  mparatorlu u, Anadolu’daki birli i 
sa lam  ve bütün beylikleri ortadan kald rarak kendi hâkimiyetini tesis etmi ti.68 
Osmanl lar, Anadolu’da ve Rumeli’de sava arak ele geçirdi i topraklar 
üzerindeki me ruiyetini sa lamaya ayr  bir önem veriyordu. Daha önce de 
belirtildi i gibi, bu me ruiyetin sa lanmas n n en etkili yollar ndan biri de 
bölgenin hâkim unsurlar  ile akrabal k ba  kurmakt 69 ve Osmanl  
hükümdar n n S rp kral n n k z  ile yapt  evlilikle kurulan ili kiler yuma , 
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Osmanl lar n siyasî ve askerî ba ar lar n  perçinle tirmede tek etken olmasa da 
önemli rol oynuyordu.  

1437 y l na gelindi inde Osmanl lar n Macaristan seferi s ras nda da S rp 
despotunun göndermi  oldu u S rp askeri, Osmanl  ordusunda öncü kuvvet 
olarak yer alm t . II. Murat, Macar seferi öncesinde Evrenoso lu Ali Bey’in 
yapm  oldu u harekâtlar sayesinde Macar ülkesinde al nan ganimetleri ve 
ülkenin sahip oldu u iktisadî gelir kaynaklar n n zenginli ini ö renmi ti. II. 
Murat için, hem bölgenin zenginli i hem daha önceden S rp ve Karamano lu ile 
yapm  oldu u ittifak dolay s yla besledi i intikam h rs , hem de Macarlar n 
Osmanl  hâkimiyetindeki topraklara yapt klar  sald r lar dolay s yla Macaristan’a 
bir sefer haz rl  yapmas  kaç n lmaz bir hal alm t . Bu haz rl klar s ras nda S rp 
kral na haber gönderen II. Murat, Semendire’ye gelece ini ve bütün haz rl klar n 
S rp kral  taraf ndan yap lmas n  bildirdi. Eflak (Romanya) beyinin de kat ld  
bu sefer s ras nda Macaristan topraklar na giren Osmanl  ordusunun önünde 
k lavuzluk i ini de S rp askerleri gerçekle tirmi lerdi.70 Nitekim, nalc k, L. 
Hadrovics’in; “S rplar n, Türk fütuhat yla beraber Macaristan’a derin surette nüfuzu ve 
kalelerde muhafaza kuvvetlerinin ekseriyeti te kil etmesi keyfiyeti, Balkanlardaki Türk 
ordusunun, atalar n n dininde ya ayan slam olmam  S rp elemanlar yla dolu oldu unu 
dü ünmemize imkan vermektedir” dedi ini kaydederek71 Osmanl -S rp ili kilerinin 
geldi i boyutu göstermesi ve Martolos te kilat  içerisinde S rplar n da yer 
ald n n alt n  çizmesi önemlidir.72 

II. Murat, daha sonra Macaristan’ n kap s  olarak kabul edilen Belgrat’  
almak için 1439 y l nda sefer düzenledi. Ku atma alt  ay sürdü. Ancak fetih 
gerçekle meden II. Murat, Edirne’ye döndü. Osmanl  hükümdar n n Edirne’ye 
dönü ünden sonra Eflak Beyi Drakol Osmanl lar taraf ndan fethedilen 
topraklar  almak için faaliyetlere ba lam t . S rp kral  da Eflak Beyi’nin bu 
faaliyetlerine destek oluyordu. Osmanl  hükümdar  her iki krala da Edirne’deki 
saray na gelmeleri için haber gönderdi. Bu davete S rp kral  gelmemi  ancak iki 
o lunu göndermi ti. Eflak Beyi Drakol ise iki o lu ile birlikte Osmanl  saray na 
geldi. Gelenler hemen tutukland lar. Drakol, Gelibolu hisar na, iki o lu da 
Germiyan vilayetindeki E rigöz (Emet) kalesine hapsedildi. S rp kral n n iki o lu 
ise Tokat kalesinde esaret hayat na ba lad lar. Bunun üzerine II. Murat, 
Semendire’yi fethetmek üzere yola ç kt  ve iki ayl k ku atmadan sonra 
Semendire’yi ele geçirdi. A kpa azade’nin de kat ld  ve ele geçirdi i be  esiri 
Üsküp’te dokuz yüz akçeye satt n  kaydetti i bu sefer ile S rbistan’ n hemen 
tamam  ele geçirilmi  oldu.73 
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II. Murat’ n emri ile Osmanl  saray na iki çocu u ile birlikte gelen 
Drakol’un o ullar ndan olan ve bir y l hapis kalan Vlad Tepe , daha sonra 
Edirne’deki Osmanl  saray na getirildi. Buradan da önce hükümdar n maiyetinde 
Bursa’ya, sonra Manisa’daki yazl k saraya götürüldü. Vlad Tepe ’in, 
Osmanl lar’daki rehinli i alt  y l sürecek ve karde i Radu ile birlikte, ehzade 
Mehmet’in yan nda devrin en önde gelen âlimlerinden e itim alacakt . Bu 
âlimler aras nda Molla Güranî, Sinan Pa a, Hamidüddin Efendi ve lyas Efendi 
bulunuyordu. Vlad Tepe  ve karde i Radu’nun Osmanl  saray nda gördü ü 
derslerin ba nda Türkçe, Kuran hükümleri, Aristoteles mant , uygulamal  ve 
kuramsal matematik yer almaktad r.74 Eflak beyi oldu u s rada sadist ve korkunç 
bir ki ili e bürünerek Kaz kl  Voyvoda ad n  alacak olan Vlad Tepe ’in bu 
davran n n sebebinin Osmanl  saray ndaki esareti oldu u yönünde fikirler de 
ileri sürülmektedir.75 

1443 y l na gelindi inde Osmanl lara kar  olu turulan S rp ve Macarlar 
aras ndaki ittifaka önceden oldu u gibi yine Karamano ullar  da kat lm t . 
Osmanl  sald r lar na kar  S rp kral n n Macaristan’dan yard m istedi i s rada 
Karamano lu’nun elçisi Macaristan’da bulunuyordu. Aralar nda yap lan 
antla ma gere i Macarlar, Rumeli’deki Osmanl  topraklar n , Karamano ullar  
ise Anadolu’daki Osmanl  topraklar n  kendi aralar nda payla t lar. S rp kral na 
da kendi topraklar n n verilmesi kararla t r ld . Antla madan cesaret alan S rp 
kral n n önderli indeki ordular, Belgrat’  geçip Alacahisar, ehirköy ve Ni ’i 
yak p y karak zladi Derbendi’ne kadar Osmanl  topraklar n  ele geçirdiler. 1443 
y l nda yap lan zladi Sava ’nda Osmanl  ordusu yenilmi ti.76 Bu yenilgide, 
bölgede bulunan Osmanl  beylerinin S rp kral  taraf ndan rü vetle ele 
geçirilmesinin etkili oldu u kaynaklara yans m t r. Özellikle kral ile kurdu u 
dostluk Turahan Bey’in Tokat’taki Bidevi (Esençay) Çarda ’nda hapsedilmesine 
bile yol açacakt .77 

Macarlarla imzalanan Edirne-Segedin Antla mas ’yla Osmanl lar, S rbistan 
topraklar n  S rplara vermek zorunda kalm lard . Antla ma ile Bulgaristan 
d ndaki yerlerden Osmanl lar n ç kmas na, her iki taraf n elinde bulunan 
esirlerin serbest b rak lmas na Osmanl  hükümdar n n elinde rehin olarak 
bulunan S rp kral n n iki o lunun ülkesine gönderilmesine, karar verildi.78 Hoca 
Sadettin, zladi yenilgisinde esir dü en Mahmut Çelebi’nin han m n n II. 
Murat’ n karde i oldu unu, e inin kurtar lmas  için Osmanl  sultan  a abeyine 
ricada bulundu unu, bu s rada S rbistan kral n n Osmanl  saray na haber 
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göndererek yukar da belirtilen artlar  kabul edece ini bildirdi ini kaydederek 
asl nda ma lubiyet kar s nda yap lan antla maya gerekçe üretmeye çal r.79 

Bu antla ma sonras nda Varna (1444) ve Kosova (1448) Sava lar ’nda 
S rplar tarafs z kalm  ve Segedin Antla mas  ile kazand klar  topraklar n  
kaybetmemeyi amaçlam lard .80 Segedin Antla mas n n imzalanmas ndan sonra 
II. Murat, “Murat Han yeniçeri ve sipahi ve dahi sair çeriye destur virüb kendisü dahi ol 
vakitte saltanat n  terk idüb Manisa’ya varub karâr idüb o l  Sultân Mehmet’e sipari  etti.” 
cümlesi ile kaynaklara yans d  üzere saltanattan çekilerek o lu ehzade 
Mehmet’i tahta ç karm t .81  

S rplar, uzun zamand r Osmanl lara kar  toprak kaybederken, Segedin 
Antla mas  ile önemli kazan mlar elde etmi  olduklar ndan, bu f rsattan istifade 
ederek topraklar nda hâkimiyetlerini sürdürmek istiyorlard . Hatta durumdan o 
kadar memnunlard  ki 1448 Kosova Sava  öncesinde Macarlar n Osmanl lara 
kar  harekete geçti ini Osmanl  hükümdar na S rp Kral  Georges haber 
vermi ti.82 

II. Murat’ n 1451’de ölümünden sonra yeni ve genç Osmanl  hükümdar  II. 
Mehmet, (1451-1481) Osmanl  taht na tekrar ç kt ktan sonra üvey annesi olan 
Maria’y  kendi ülkesine gönderdi. Ayr ca S rp s n r na yak n yerde birçok yeri 
sat n al p mülk olarak Maria’ya vererek hayat n  rahat sürdürebilecek imkânlar 
sundu.83  

Genç hükümdar, stanbul’u fethetmeyi amaçlam  olmas  ve Balkanlardan 
gelebilecek herhangi bir sald r yla bu dü üncesini ask ya alma tehlikesi ile kar  
kar ya kalmamak amac yla Alacahisar (Kru evac) ve çevresini S rp Kral  
Brankoviç’e b rakmak zorunda kalm t . II. Mehmet bundan sonra mesaisini 
stanbul’un fethine ay rd .  

1453 y l nda stanbul’un fethinden sonra durmu  olan Balkanlar’daki 
ilerlemenin ba lama zaman  gelmi ti. S rp Kral  Brankoviç, stanbul’un fethini 
kutlamak üzere elçisini gönderirken baz  kalelerin anahtarlar n  da II. Mehmet’e 
göndermekle esas nda gelebilecek sald r lar n önünü kesmek arzusundayd . 
Bunun yan nda Osmanl lara kar  olu maya ba layan Haçl  ordusunda da yer 
almay  planlayarak kendini garantiye almay  hedeflemi ti. S rbistan’dan gelen 
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heyetten, ba ka kalelerin teslimini isteyen II. Mehmet, ret cevab  ile 1454 y l nda 
S rbistan Seferi’nin bahanesini de bulmu  oldu ve sefer haz rl klar n n ba lamas  
emrini verdi. S rp Kral  Brankoviç’in elinde bulunan yerleri fethetmek üzere 
Firuz Bey komutas ndaki ordusunu S rbistan üzerine gönderen II. Mehmet’in 
amac , babas  II. Murat zaman nda Osmanl  hâkimiyetinde olan ancak 
Macarlar n yard m  ile tekrar eski topraklar n  kazanan Brankoviç’in ülkesini 
elinden almakt .84 Bu amaçla Macarlara ait olan Belgrat’tan ba layarak stanbul’a 
kadar uzanan tarihi ticaret yoluna da hâkim olmay  hedefliyordu.85  

II. Mehmet’in emri ile S rbistan’a sald ran Firuz Bey’in bu faaliyeti, 
Macarlar n S rplara yard m  sonucunda ba ar s z olunca, 1455 y l nda II. 
Mehmet bizzat S rbistan üzerine harekete geçti. Novobra ve Trebçe hisarlar  
ba ta olmak üzere S rbistan’ n ba ka bölgeleri de ele geçirildi. Bu sefer s ras nda 
ayr ca S rp kral n n hazinesine de el konuldu.86 Yap lan anlta ma gere ince 
S rplardan al nan kaleler Osmanl larda kalacak, her y l üç milyon akçe haraç 
ödenecek ve Osmanl lar n ihtiyaç duymalar  halinde S rp birlikleri Osmanl  
ordusunda yer alacakt .87  

II. Mehmet bu antla madan sonra I. Murat’ n ehit oldu u Kosova’ya geldi 
ve bölgeyi ziyaret ederek ihsanlarda bulundu.88 II. Mehmet’in S rbistan seferinde 
çok say da esir al nm  ve bu esirler yeni fethedilmi  olan stanbul ve çevresine 
göçürülmü lerdi.89 stanbul ehrinin ihtiyac n  gidermek için ehrin civar ndaki 
otuz be  bo  yerle im alan  yeni köyler haline getirildi. Yeni yerle im alanlar na 
S rbistan ve Mora seferlerinde esir al n p yerle tirilen köylü say s  otuz bin 
civar ndayd . Bunlar n köyleri b rak p kaçmalar n  önlemek ad na, klasik 
Osmanl  uygulamas ndan farkl  olarak “ortakç  kul” statüsünde hayatlar n  
sürdürmeleri sa land .90 

II. Mehmet, 1456 y l nda Belgrat’  fethetmek üzere harekete geçmi  fakat 
bunu ba aramam t . Osmanl  kaynaklar n n, bu seferin ba ar s zl n  baz  
Osmanl  beylerinin isteksiz davran lar na ba lama çabalar  göze çarpar.91 II. 
Mehmet’in, Belgrat Seferi’nden stanbul’a dönü ünden sonra S rp kral n n 
öldü ü haberini ald .92 Yerine II. Murat zaman nda Tokat’ta esir kalan ve gözleri 
kör edilen Lazar (1456-1458) geçti. Lazar, II. Murat taraf ndan Segedin 
Antla mas na göre serbest b rak larak babas  S rp kral na gönderilmi ti. Ancak 
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Lazar’ n krall  S rp ileri gelenleri taraf ndan kabul görmedi ve Semendire’de 
s n rl  bir hâkimiyet sürdürdü. Bu durumdan istifade etmek amac yla Macar 
Kral  Hunyadi faaliyetlere ba lad .93 S rbistan’daki bu durum ve Macar Kral  
Hunyadi’nin faaliyetleri II. Mehmet’in tekrar harekete geçmesini mecbur k ld . 
Nitekim 1458 y l n n sonunda II. Mehmet, Mora’y  fethetmek niyeti ile 
ilerlerken annesi bir S rp olan Mahmut Pa a’y  da S rbistan’ n tamam n  ele 
geçirmek üzere görevlendirdi. Mahmut Pa a ald  emirle S rbistan üzerine 
yürüdü ve Güvercinlik (Dimetoka=Gümü çay), Niv (?) (Sava), Görice (Korçe) 
hisarlar n  fethetti. Daha sonra Mahmut Pa a ile Üsküp’te bulu an II. Mehmet 
sipahiler için yirmi iki akçe olarak toplanan çift resmini, seferin uzak bölgelerde 
olmas  sebebiyle, otuz iki akçeye yükseltti. Osmanl  tarihlerinden Tevarih-i Âl-i 
Osman yazar  olan A kpa azade’de II. Mehmet’in bu seferine kat larak Üsküp’e 
gitti ini kaydeder.94  

Sefer sonras nda stanbul’a dönen II. Mehmet, S rp ülkesinin hemen 
tamam n  ele geçirmi , fakat Semendire kalesini ku atm  olmas na ra men 
fethedememi ti. Bu yüzden Semendire’nin fethi için 1459 y l na kadar beklemesi 
gerekecekti. Bu tarihte harekete geçen II. Mehmet, Semendire kalesini ele 
geçirip S rbistan topraklar n n tamam na hâkim olmu tu. Semendire kalesinin 
muhaf z  Mahmut Pa a’n n karde i idi. Kalenin Mahmut Pa a’ya teslimini 
Mahmut Pa a’n n S rp karde i taraf ndan gerçekle tirildi i A kpa azâde 
taraf ndan kaydedilmi tir.95 II. Mehmet, Semendire kalesinin muhafazas  için 
dizdar ve yeterince yeniçeri ile azap b rakt ktan sonra stanbul’a döndü.96  

Osmanl -S rp ili kileri I. Süleyman zaman na kadar aradaki antla ma 
dolay s yla birkaç istisna d nda bir s k nt  olmadan devam etti. Ancak I.Selim’in 
M s r Seferi dönü ünde Macarlar, zvornik (Z vornik=Tuzla-i Zîr) üzerine 
sald r nca aradaki antla ma bozuldu. Fetih politikalar n  terk ederek yönünü 
do uya kayd ran I. Selim, Macarlarla bu antla may  yeniledi ve böylece 
bölgedeki sükûnet yeniden sa lanm  oldu.97 Ancak II. Murat ve o lu II. 
Mehmet taraf ndan denenmi  olmas na ra men Belgrat henüz Osmanl lar n 
eline geçememi tir. 

1520 y l nda Osmanl  hükümdar  I. Selim öldü ünde Osmanl  taht na I. 
Süleyman’ n ç kmas n n hemen ard ndan Macarlar, Selim’le yap lan antla may  
bozdular ve ba kald rd lar. Hatta Süleyman’ n tahta ç k n  haber vermek üzere 
gönderilen divan çavu u Behram’ n öldürülmesi üzerine 1521 y l nda Osmanl  
hükümdar  harekete geçti. Semendire ve Sofya’da Osmanl  ak nc lar  toplan nca 
stanbul’dan Yeniçeri ordusu ile yola ç kan I Süleyman, elli kadar küçük 



HALDUN ERO LU 100

gemiden olu an donanmas na Tuna nehrine gitme emrini verdi. Osmanl  
ordusunda toplardan ba ka iki adet fil de bulunuyordu. I. Süleyman, Filibe, 
Sofya ve Ni  yolu ile Alacahisar’a (Kru evac) geldi. Burada ikiye ayr lan yoldan 
Macaristan’a yönelen Osmanl  hükümdar  Veziriazam Piri Pa a’ya, toplar  
Semendire’den Belgrat’a getirmesi emrini vermi ti. Kendisi de Bö ürdelen’e 
(Sabaç) gelip kaleyi fethetti. Süleyman, ilk fethetti i kale olmas  dolay s yla 
kalenin geni letilip bir iç kale yap lmas n  emretti.98  

Osmanl  hükümdar  Bö ürdelen’de iken Osmanl  donanmas  da Tuna 
nehri vas tas yla Osmanl  hükümdar n n bulundu u yerin yak n na gelmi ti. I. 
Süleyman buradan Sirem (Szerem, Syrmien) üzerine hareket etti ve kaleyi 
ya malatt . Macar kral n n Osmanl  ordusunun kar s na ç kmayaca  haberini 
alan I. Süleyman, Belgrat’  fethetmek üzere harekete geçti. Tuna yak n ndaki 
Zemun (Sirem, Dimitrofça) kalesini ele geçirmek suretiyle Belgrat’a gelme 
ihtimali bulunan Macar ordusunun da yolunu kesmi  oldu. Top at lar  ve 
la mlarla Belgrat kalesi yirmi yedi gün süren ku atmadan sonra ele geçirildi. 
Ancak bundan sonra da sava  günlerce devam etmi ti. Kale halk n n aman 
dilemesi ve aman vermenin padi ah kanunu olmas  dolay s yla Osmanl  
hükümdar  kale sakinlerine dokunmad . Böylece 30 A ustos 1521 y l nda 
Belgrat, Osmanl lar taraf ndan tamamen ele geçirilmi  oldu. I. Süleyman, 
Belgrat’a birçok asker, silah, görevli ve insan yerle tirdikten sonra stanbul’a 
döndü.99 I. Süleyman’ n ilk seferi olan Belgrat kalesinin ele geçirilmesinden 
sonra kale içinde bulunup aslen S rp olan aileler, II. Mehmet döneminde oldu u 
gibi mallar  ile birlikte stanbul’a göçürüldüler ve Yedikule civar nda iskân edilip 
Belgrat mahallesini kurdular.100 

Bütün bu siyasî olaylardan anla ld  üzere S rp despotlu u, Osmanl  
fetihleri sonras nda bazen içi lerinde özerk b rak lm t r. Her hal ve artta 
Osmanl lara y ll k haraç ad  alt nda vergilerini vermekle mükelleftiler. Bu 
bak mdan S rbistan’ n durumu II. Mehmet zaman na kadar bazen haraçgüzar, 
bazen uc bölge olarak varl n  sürdürmü tü. II. Mehmet’in 1459 y l nda bölgeyi 
tamamen ele geçirmesinden sonra sancak haline getirildi. Art k bir Osmanl  
sanca  olan S rbistan bu tarihten sonra sancakbeyi atanmas  ile yönetildi. 

Her ne kadar Osmanl -S rp ili kileri ittifaklar, sava lar ve fetihler ekseninde 
geli mi se de sosyo-ekonomik ve te kilat tarihi alanlar nda da kar l kl  
etkile imin oldu u göz ard  edilemez. Sözgelimi, S rbistan’da Stefan Du an 
zaman ndan beri uygulanmakta olan raiyyet rüsumu unsurlar ndan olan odun, 
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saman ve ot hizmetleri101 on alt nc  yüzy l n ba lar nda henüz paraya 
çevrilmemi ti ve aynî olarak ödeniyordu. nalc k, bunu bölgenin Osmanl  
mparatorlu una oldukça geç say labilecek bir tarih olan 1459 y l nda kat lm  

olmas na ba lamaktad r.102 Stefan Du an dönemindeki S rp kanununa göre, S rp 
köylüsü, pronija öderdi. Bu sahibi için haftada iki gün bedenen çal mak, bir gün 
ba da hizmet etmek ve bir gün ot biçmekten ibarettir. Ayr ca y lda bir kez 
olmak üzere hyperper (Bizans alt n paras ) vergi öderdi. Bu verginin yakla k 25 
Osmanl  akçesine e it olmas  dolay s yla nalc k taraf ndan spençe’nin men ei 
vergi olarak kabul edilmektedir.103  

Ancak Stefan kanununda köylünün, beyi hesab na haftada iki gün çal mas  
gerekirken Osmanl  sistemi bunu y lda bir kere ve üç gün hizmet olarak 
de i tirmi ti. Bu uygulama ile köylüyü yerel yönetimin sömürüsüne kar  
korumay  amaçlayan Osmanl  uygulamas  Balkan hâkimiyetindeki ba ar s n n en 
ba ta gelen sebepleri aras nda yer al yordu.104 

Öte yandan dev irme olarak Osmanl  saray nda bulunan birçok S rp’ n 
varl  bilinmektedir. Dev irme Sistemi gerçek anlamda Osmanl ’ya ait orijinal bir 
kurumdu. H ristiyan ailelerden al nan çocuklar Türk ailelerin yan nda 
yeti tirildikten sonra sarayda e itilir, akabinde Osmanl  hükümdar n n emrinde 
görev yaparlard . Dev irmelerin görev yapt  yerler aras nda Osmanl  
bürokrasisinin en üst kademeleri de bulunuyordu. Osmanl lar n özellikle II. 
Mehmet döneminden itibaren çok önemli bir sistem haline getirerek uygulad  

hyperper



HALDUN ERO LU 102

dev irme sisteminin gerekli eleman ihtiyac  için en önemli kaynaklardan biri de 
S rbistan idi.105 Sözgelimi, II. Mehmet’in iki kez veziriazaml n  (1453-1467 ve 
1472-1473) yapan Mahmut Pa a’n n annesi S rp idi. Rumeli beylerbeyi Karacabey 
de bir S rp dev irmeydi.106 Ayr ca 1430 y l nda Osmanl  Divan-  Hümayunu’nda 
Ni anc l k görevini yürüten Çuraç isimli bir S rp bulunuyordu.107 

Bunlara ilave olarak, dev irme sistemi uygulamas  dikkate al nd nda, 
Osmanl lar n Balkanlar’da takip etti i politikalar n boyutlar  net bir biçimde 
göze çarpar. Özellikle Balkan co rafyas nda temel olarak Osmanl lar n bir 
slamla t rma güttü ü eklindeki görü lerin108 aksine böyle bir politika 

gütmedi inin izlerine Osmanl  kaynaklar nda rastlan lmaktad r. Rumeli 
topraklar n  teker teker ele geçiren Osmanl ’n n burada uygulad  stratejisi, var 
olan anar iyi ortadan kald rmaya yönelikti. Rudi Paul Lindner, kutsal sava  
ideolojisinin mümkün olmad n , gazi ideolojisinin itici güç de il me rula t rma 
çabalar  oldu unu kabul eder.109 Gyula Kaldy Nagy ise Osmanl lar n ilk 
dönemlerindeki sald r lar n n as l amac n n cihat ya da gaza olsun herkesin 
slamiyet’i kabul etmesini sa lamak olmad n , buna kan t olarak, hükümdar n 

cihat ça r s  yapt  zaman askerlerin ço unun kutsal sava  için gerekli olan dini 
ba l l ktan ve görev duygusundan yoksun oldu u için ça r ya uymayanlar n 
iddetli cezalarla tehdit edildi i, bu sebeple her sefer s ras nda ça r ya uyarak 

kat lanlar n yoklama defterlerine kaydedildiklerini, dolay s yla bunun için de 
ganimetin amaçland n , dinî duygularla hareket edenlerin sava tan 
kaçamayaca n  ileri sürer.110 Ayr ca Ömer Lütfü Barkan’ n görü leri çok önem 
ta r. Barkan, Osmanl lar n ilk dönemleri hakk nda ” lk devirlerin te kilat ve idare 
usulleri kadar devlet ve hakimiyet telakkilerin meydana ç kmas nda öyle bir kitab  aç p 
bakma ve gördü ünü tatbik etme nevinden âlimâne ve dindarâne bir zihniyet yerine daha 
ziyade tecrübe ve geleneklerden mülhem pratik bir duygu hâkim olmu  ve bu sayede slamî 
renk ve laf zlar alt nda çe itli devlet ananelerinin devam ettirilmesi imkan dahiline 
girmi tir… kurulu  devrinin nizamlar n  tasarlam  olan ilk Osmanl  padi ahlar n n 
umumiyetle çok realist bir ekilde hareket ettikleri ve H ristiyan memleketlerinde yapt klar  
fetihler için slaml n mukaddes cihat ideolojisini benimsemi  gözükmelerine ra men dünya 
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i lerinde dinî dü üncelerinin geni  ölçüde tesiri alt nda kalacak kadar mutaass p davranmak 
mecburiyetini hissetmedikleri görülür.”111 demektedir. Köprülü de bu konuda, ayn  
dü ünür ve Osmanl  cihat anlay n  “eski kavmi ananelerin zâhiren Müslümanl k 
cilas na bürünmü  basit bir ekli” 112 olarak tan mlar.113  

Dolay s yla, yukar da belirtilen görü ler ve bu görü lere paralel olarak 
nalc k’ n, S rbistan bölgesine ait Osmanl  ar iv belgelerinden ç kard  

bilgilerden, Osmanl  hâkimiyetindeki gayrimüslimlerin Osmanl  toprak ve askerî 
rejiminin birer unsuru olarak varl klar n  devam ettirdikleri anla lmaktad r. Bu 
bilgiler gösteriyor ki, özellikle S rp asil ve askerî s n flar  yerlerinde b rak lm  ve 
timar erleri olarak Osmanl  Timar Sistemi’nin içerisinde yer alm lard r.114 
nalc k, Rumeli’de özellikle H ristiyan yerli unsurlar n Timar Sistemi içerisine 

al narak askeri hizmetlerinden faydalan lmas n , Balkan co rafyas na Türk 
nüfusunun ak n etmemesine, aksine göçenlerin de zorla iskân edilenler olmas  
dolay s yla duyulan eleman ihtiyac na ba lamaktad r. S rbistan ve Arnavutluk 
fetihlerinde bu yeni fetih alanlar na göçerek toprak arayan kitleler 
bulunamam t .115  

Öte yandan S rplar, Osmanl  mparatorlu u’nun bir askerî te kilat  olarak 
1376 y l nda kurulan Voynuk Te kilat ’n n116 içerisinde yer alm lard r. Türk 
fetihleri öncesinde S rbistan’da küçük toprak sahibi olan ve “voyini” veya 
“voyinici” diye adland r lan asiller, Türk yönetimi alt na girdiklerinde Voynuk 
ad yla eski topraklar n n hâkimi olarak varl klar n  sürdürebilmi lerdi.117  

Sonuç olarak; on dördüncü yüzy l n ortalar nda Osmanl lar n, Bizans 
mparatorlu u’yla, iç i lerine müdahale anlam na da gelebilecek, ittifak  

sonucunda Osmanl -S rp ili kileri/mücadeleleri ba lam  bulunuyordu. Bu 
ili kiler askerî ve siyasî alanda devam ederken pek tabiî Osmanl  fetih ve göç 
siyasetinin bir parças  olarak bölgeye yerle tirdi i Müslüman Türk unsurlarla 
birlikte yeni bir veche büründü. Ortaya ç kan bu durum, imparatorlu un 
mutedil yönetim anlay n n bir sonucu olarak Osmanl  sisteminin parçalar  olan 
S rp ve Müslüman Türkleri kendi kültürlerine sahip, ancak Osmanl  tebaas  
hüviyetinde bir arada tutma ba ar s  göstermi tir. Nitekim S rbistan bölgesinin 
fethinden sonra S rplar n stanbul’a göçürülmesinde görüldü ü gibi 
imparatorlu un bu yönü belki de farkl  guruplar  Osmanl  ekonomik ve askeri 
sistemi içerisine dâhil etmesiyle daha kabul edilebilir bir durumu ortaya 
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ç kar yordu. Toprak rejiminin bölgede uygulanmas n n yan nda S rp askerî 
s n f n , Osmanl  askerî sistemi içerisine dâhil etme çabas  da Osmanl lar n 
bölgedeki me ruiyetini güçlendiren unsur olarak göze çarpar. Bütün bunlarla 
birlikte özellikle S rp hanedan  ile kurulan akrabal k ili kileri ve dev irme 
sisteminin uygulanmas  S rplarla Osmanl  aras nda kuvvetli bir ba  kurulmas na 
yol açan etkenlerdir. Ancak yine de dönemin devletleraras  ili kileri göz önüne 
al nd nda Osmanl -S rp ili kileri, kimi zaman müttefik olarak kimi zaman 
sava mak suretiyle iki taraf n mücadelesinin de bir göstergesiydi. 
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II. Abdülhamid Döneminde K rkkilise (K rklareli) 
Sanca nda E itim ve Ö retim 

 
The Education and Training in Kirkkilise (Kirklareli) in 

The Period of Abdulhamid II 

Hümmet KANAL  

Özet 
II. Abdülhamid devrinde K rklareli (K rkkilise), Edirne vilayetine ba l  

alt  sancaktan biriydi. Bu dönemde K rkkilise, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, 
Ahtapoli, T rnova ve Midye kazalar  ile birlikte birinci s n f bir sanca n 
merkeziydi. II. Abdülhamid devrinde bütün Osmanl  ülkesinde ba lat lan 
e itim seferberli i, K rkkilise ve kazalar nda da kendini göstermi tir. 
Osmanl  klasik dönem e itim kurumlar  olan s byan mektepleri ve 
medreseler burada faaliyetteydi. Bununla birlikte, ibtidâi, rü diye ve idadi 
derecesindeki modern e itim kurumlar  da sancakta aç lmaya ba lad . II. 
Abdülhamid’in saltanat n n son y llar na gelindi inde, sancakta 1 idadi, slam 
nüfusa ait 5 rü diye ve hemen hemen bütün köylerde ibtidâi mektebi 
bulunuyordu. Buna ek olarak, sancaktaki Rum, Bulgar ve Musevi cemaatin 
de rü diye ve ibtidâi derecesinde okullar  faaliyetteydi. Bu çal mada II. 
Abdülhamid devrinde K rkkilise sanca ndaki e itim ve ö retim faaliyetleri 
ilmi bir disiplin içerisinde analiz edilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl  Devleti, II. Abdülhamid, K rklareli, 
E itim. 

Abstract 
In the age of Abdulhamid II Kirklareli (Kirkkilise), was one of the Six 

Sanjaks of Edirne province. During this period the Kirkkilise, was the center 
of a first class standard Sanjak with Luleburgaz, Babaeski, Visa, Ahtapol of 
Veliko Tarnovo towns. In the time of Abdulhamid II, the educational 
campaign, launched in the whole territory of the Ottoman era, was also 
manifested itself in Kirkkilise and its towns. Ottoman classical period of 
primary school educational institutions and madrasas were operating here. 
However, the primitive, middle school and maintenance degree in modern 

  Dr., hkanal51@ hotmail.com 
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educational institutions also began opening in Sanjak. At the point of the last 
year of the reign of Abdulhamid II, there were one maintenance, 5 Middle 
School and almost primitive schools in all villages belonging to the Islamic 
population. In addition, in Sanjak, in the Shire Greek, Bulgarian and Jewish 
community, the school activities in the elementary grades were also in 
business. In this study. Education and training activities in Kirkkilise in the 
period of Abdulhamid II, were analyzed in a scientific discipline. 

Keywords: Ottoman Empire, Abdulhamid II, Kirklareli, Education. 

 

Giri  

 Salnâmelerde “Nefs-i K rkkilise” ya da “K rkkilise Kasabas ” olarak an lan 
K rklareli, Edirne’nin 55 km. do usunda, Istranca Da lar  eteklerinde, havas  
latif, mamur ve ho  bir yer olarak tarif edilmektedir1. Tarihi seyir içerisinde 
K rklareli, pek az bilimsel çal maya konu olmu  bir ehirdir. Bilimsel kaynaklara 
dayanarak, K rklareli e itimi hakk nda birkaç çal ma bulunmaktad r. Bunlardan, 
Mesut Ayar, K rkkilise idadi mektebini, Nuri Güçtekin ise merkezdeki Rum 
mektebini konu alan birer makale kaleme alm lard r2. Ayr ca iki adet yüksek 
lisans tezinde K rkkilise’deki gayrimüslimlere ait okullardan bir k sm n n fiziki 
durumlar  irdelenmi tir3. Bunlar n d nda özellikle, Osmanl  e itiminde 
modernle menin üst düzeylere geldi i II. Abdülhamid devri K rklareli sanca  
e itimi hakk nda kapsaml  bir çal man n olmad  tespit edilmi tir. Oysa 
Osmanl  ar ivleri, Maârif Nezâreti salnâmeleri ve Edirne vilayet salnâmeleri bu 
konuda zengin bir literatür olu turmaktad r. II. Abdülhamid dönemi K rklareli 
sanca nda e itimin bilimsel verilerle ortaya konulmas  neden önemlidir? Çünkü 
bu dönemde K rklareli, gayrimüslim unsurlar n yo un olarak ya ad  ender 
Osmanl  kentlerinden biriydi. Rum ve Bulgarlar n ço unlukta; slam ve Musevi 
nüfusun az nl kta oldu u ehirde, bu cemaatlere ait birçok okul da faaliyetteydi. 
Çal mam z n temel konusunu te kil eden K rkkilise’deki e itim ve ö retim, 
sanca n nüfus yap s ndaki bu çe itlilik ile oldukça zengin hale gelmi tir. Ayr ca 
II. Abdülhamid’in baz  vilayetlerde, bizzat kendi arazilerine in a ettirdi i emlâk-  
hümâyun okullar  burada da aç lm t . K rkkilise’deki e itim kurumlar n n 
tespitinde, II. Abdülhamid dönemi maarif naz rlar ndan Ahmet Zühtü Pa a’n n 

1  1319 Edirne Vilayet Salnâmesi (Bundan sonra EVS), s. 1008. 
2  Mesut Ayar, “K rklareli (K rkkilise) Mekteb-i dadisi”, History Studes, nternational 
Journal Of History, Volume 2/3 (2010), s. 39-59; Nuri Güçtekin, “K rklareli (K rkkilise) 
Rum Mektebinden Vali Faik Üstün lkokuluna Bir E itim Binas n n Hikâyesi (1905-
2005)”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2015), s. 171-192. 
3 Murat Demirli, K rklareli Rum Okulu Restorasyon Projesi, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, 
stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul 2010; Bar  Topta , 

K rklareli Merkez lçe ve Köylerindeki Gayrimüslim Eserleri, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2012. 
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1894 tarihli raporu, Osmanl  ar iv belgeleri, Maârif Nezâreti salnâmeleri ve 
Edirne vilayet salnâmeleri referans olarak kullan lm t r.  

 K rklareli, Osmanl  padi ah  Murat Hüdavendigâr zaman nda fethedilmi tir4. 
Bizans hâkimiyeti y llar nda “Saranta Ekklesies” (K rkkilise) olarak an lan kentin ad , 
Osmanl lar zaman nda Türkçe anlam  olan K rkkilise kullan lmaya devam edilmi  ve 
1924 y l nda ç kar lan kanunla K rklareli olarak de i tirilmi tir5.  

 1877/1878 Osmanl -Rus Sava ’nda Ruslar n egemenli ine geçen ehir, bu 
sava n ard ndan 1878’de imzalanan Ayastefanos Antla mas  ile Bulgaristan 
Prensli ine b rak lsa da hemen akabinde imzalanan Berlin Antla mas  ile 
yeniden Osmanl  hâkimiyetine girmi tir6. 

 Sultan II. Abdülhamid döneminde K rkkilise; Edirne vilayetine ba l  
Tekfurda , Gümülcine, Dedea aç, Gelibolu ve Edirne merkez sancaklar yla 
birlikte 6 sancaktan birisidir7. 1893 y l  itibariyle sancak 138.678 nüfusla; 
K rkkilise, Lülebergos (Lüleburgaz), Baba-i Atik (Babaeski), Midye, Ahtapoli, 
Vize, T rnova isimlerindeki 7 kaza, 22 nahiye, 241 köy ve 29.529 haneden 
müte ekkil iken8, yakla k on y l sonra bu rakamlarda de i imler olmu tur. 1902 
y l nda sanca n nüfusu 175.065’e yükselmi , nahiye say s  21’e ve köy say s  
235’e dü mü tür9. 1905/1906 Osmanl  genel nüfus say mlar nda, slam nüfus 
78.338’e, gayrimüslim nüfus 102.866’e yükselmi  olup genel toplamda nüfus, 
181. 204’e ula m t r10. 20. yüzy l ba lar nda, K rkkilise sanca ndaki kazalar n 
nüfus yo unlu u ise öyleydi: K rkkilise merkez kaza 68. 473, Vize kazas  28. 
847, Lüleburgaz kazas  21. 932, T rnova kazas  18.100, Babaeski kazas  17.257, 
Ahtapoli kazas  12. 656 ve Midye kazas  7.800 nüfusa sahipti11. Nüfus 
da l m ndaki bu yo unluk, kazalardaki okul ve ö renci say lar na da yans m t r. 

 II. Abdülhamid devrinde K rkkilise’deki e itim ve ö retime geçmeden 
önce Osmanl ’da e itimin modernle me süreci hakk nda genel bir çerçeve 
çizilmesi gerekti i kanaatindeyiz. 

 

4  1310 EVS, s. 492; 1317 EVS, s. 398; 1319 EVS, s. 1009; Metin Tuncel, “K rklareli”, 
Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. XXV (2002), s. 479; “K rklareli”, Yurt 
Ansiklopedisi, C. VII (1982), s. 4793-4894. 
5  Veysi Ak n, “K rklareli Ad n n Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi 
Dergisi, 2 (1997), s. 9-11; A. R za Dursunkaya, K rklareli Vilayetinin Tarih, Co rafya, Kültür 
ve Eski Eserler Yönünden Tetkik, Ye ilyurt, K rklareli 1948, s. 55. 
6  K rklareli l Y ll , K rklareli 1967, s. 182. 
7  Hümmet Kanal, “Salnâmelere Göre 19. Yüzy l Sonlar nda K rkkilise (K rklareli) 
Sanca ”, Tarih Okulu Dergisi, XXVI (2016), s. 148-157. 
8  1310 EVS, s. 493. 
9  1319 EVS, s. 1008. 
10  Kemal Karpat, Osmanl  Nüfusu 1830-1914, Tima , stanbul 2010, s. 346-347. 
11  Geni  bilgi için bkz. 1319 EVS, s. 1008-1033. 
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Osmanl  Devleti’nde E itimin Modernle me Sürecine Genel Bak  

 Osmanl  e itim sisteminin modernle mesi II. Mahmut ve Tanzimat 
devirlerinde ba lay p, II. Abdülhamid dönemi ile zirveye ula m t r. II. 
Mahmut’la birlikte, bat n n her alanda üstünlü ü kabul edilerek, devletin bütün 
müesseselerinde slahat yapma ihtiyac  hissedilmi ti. E itim alan nda ilk olarak, 
1824 y l nda II. Mahmut’un yay nlad  fermanla s byan mekteplerine devam 
zorunlulu u getirilmi ti12. Her ne kadar bu ferman e itim ve ö retim alan nda 
köklü de i iklikler getirmese de, ilkö retimin mecburiyeti ad na at lan ilk ad m 
olmas  aç s ndan önemlidir. Fermandaki hükümlerin sadece stanbul için geçerli 
olmas  ve ta radaki s byan mekteplerini kapsamamas , sadece erkek çocuklar na 
devam zorunlulu u getirmesi ve k z çocuklar yla ilgili bir hükmün olmamas  
ferman n kapsaml  bir belge olmad n  göstermektedir13. 

 Osmanl  e itim sisteminde modernle me sanc lar , 1838 ve 1847 tarihli 
belgelerle belirli bir çerçeveye oturtulmak istenmi ti. Bu minvalde, 1838’de 
Meclis-i Umûr-  Nâfia taraf ndan kaleme al nan layiha, Osmanl  e itim sisteminin 
modernle tirilmesini amaçlayan ilk resmi belgedir. Burada yer alan hükümlere 
göre; okullarda s n f düzeni ihdas edilecek, her s n fta ayr  dersler okutulacak, 
hocalar n denetlenecek ve e itimin erkek çocuklar  için zorunlu k l nacak olmas  
gibi hususlar layihan n, e itim sistemine getirdi i yenilikçi yakla mlard 14. 1847 
tarihli Etfâlin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini Ne Vecihle Laz m Gelece ine Dair S byan 
Mekâtib-i Hâceleri Efendilerine tâ Olunacak Talimât ise, Tanzimat döneminde 
e itimin modernle tirilmesi için at lan ad mlardan bir di eridir. Talimatta, 
ö retimin nas l yap laca , ö renim süresi, ders programlar , ders araç ve gereçleri, 
disiplin kurallar  ve devam mecburiyeti gibi hususlar düzenlenmi ti. Lakin 
hocas zl k ve paras zl k yüzünden bu talimattan istenilen düzeyde istifade 
edilememi  ve eski sistemde e itim ö retime devam edilmi tir15. 

 1857’de Maârif-i Umûmiye Nezâreti’nin kurulmas  ve 1869 tarihli Maârif-i 
Umûmiye Nizamnâmesi Türk e itim tarihinde yeni bir dönemin ba lang c  
olmu tur. Sultan Abdülaziz devri maarif naz rlar ndan Saffet Pa a’n n direktifleri 
do rultusunda ûrâ-y  Devlet’e ba l  maârif dairesinde haz rlanan bu 
nizamname, e itim müesseselerinin bat l la mas  istikametinde resmi devlet 
politikas  olarak haz rlanm  ilk kapsaml  belgedir16. Ö retimin düzenlenmesi ve 

12  Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri E itim Sistemi, TTK, Ankara1991, s. 1-3. 
13  Yasemin Erdem Tümer,. II. Me rutiyet’ten Cumhuriyet’e K zlar n E itimi, TTK, Ankara 
2013, s. 87. 
14  Selçuk Ak in Somel, Osmanl ’da E itimin Modernle mesi (1839-1908), leti im, stanbul 
2010, s. 54-55; Erdem, a.g.e., s. 87-88. 
15  Yahya Akyüz, “ lkö retimin Yenile me Tarihinde Bir Ad m: Nisan 1847 Talimat ”, 
Ankara Üniversitesi Osmanl  Ara t rmalar  Merkezi Dergisi , 5 (1994), s. 89; Erdem, a.g.e., s. 89. 
16  Ekmeleddin hsano lu, “Osmanl  E itim ve Bilim Kurumlar ”, Osmanl  Medeniyeti 
Tarihi, stanbul 1999, s. 315. 
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zorunlu hale getirilmesi, bütün Osmanl  vilayetlerinde maarif meclislerinin 
olu turulmas , ö retim kadrosunun bilgisinin ve sayg nl n n artt r lmas , 
okullar n derecelendirilmesi, üç k sma ayr lan okullar n nerelerde ve ne artlarda 
aç laca n n belirtilmesi, hayat artlar n n iyile tirilmesi, ö renciyi te vik edici 
s nav kurallar n n konmas  ve diploma usulünün kabul edilmesi, ilmi 
kurulu lar n tamamlanmas , ço alt lmas  ve yayg nla t r lmas  bu nizamnamenin 
ç kar l  sebepleri aras ndayd 17. 

 Frans z e itim sistemi örnek al narak haz rlanan Maârif-i Umûmiye 
Nizamnâmesi ile Osmanl  Devleti’ndeki bütün okullar, verdi i tahsile göre 
s n fland r lm  ve her tahsil derecesinde uyulmas  ve yap lmas  gereken hususlar 
maddeler halinde tertip edilmi tir18. 198 maddeden19 ibaret olan nizamnamenin, 
birinci maddesinde mektepler “Mekâtib-i Umûmiye” ve “Mekâtib-i Husûsiye” 
olarak ikiye ayr lm t . Mekâtib-i umûmiyelerin tefti i, emir ve idaresi devlete 
aitti. Mekâtib-i hususiyelerin ise, tefti i devlete, tesis ve idaresi ki ilere ya da 
cemaatlere ait olacakt 20. Mekâtib-i umûmiye statüsündeki okullar öyleydi: 
S byan Mektepleri, Rü diye Mektepleri, dadi Mektepleri, Sultaniler, Mekâtib-i 
Âliye, Darülmuallimât, Dârülmuallimîn ve Darülfünunlard r. Mekâtib-i 
husûsiyeler ise, Müslim ve gayrimüslim tebaan n açt  okullar ile yabanc lar n 
Osmanl  topraklar nda açt  okullar  kapsamaktayd 21. 

 Sultan Abdülaziz devrinde yay mlanan bu nizamnamenin gerçek manada 
uygulanmas  II. Abdülhamid döneminde olmu tur. Zira bu dönemde sadece 
stanbul’da de il, bütün yurtta ilkö retimden ortaö retime kadar e itim veren 

ibtidâi ve idadi mekteplerinin aç l  gerçekle tirilmi ti22. 

Sonuç olarak II. Abdülhamid devri, Tanzimat devrinde ba lat lan e itimde 
modernle me çabalar n n üst seviyelere getirildi i bir dönemdir. Ayn  zamanda, 
ilk ve ortaö retim alanlar nda Tanzimat devrinde yap lan kanunlar n uyguland  
ve eksikliklerin tamamland  bir devir olma özelli ini ta r. Bunlar n yan nda 
modern manada ilk merkezi ve ta ra maarif te kilat  kurulmu  ve Maârif 
Nezâreti bünyesinde her ö retim derecesi için müdürlükler tesis edilmi tir. 
Kurulan bu te kilatlar sayesinde ta raya ilk ve ortaö retim okullar  götürülerek23 
Tanzimatç lar n stanbul’u hedef alan e itim anlay  terk edilmi tir24.  

17  lknur Polat Haydaro lu, Osmanl  mparatorlu u’nda Yabanc  Okullar, Ocak, Ankara 
1993, s. 23. 
18  Kodaman, a.g.e., s. 24. 
19  1869 tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin tam metni için bkz. BOA, Y.EE. 
112/6; Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.184-219.  
20  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.184. 
21  Kodaman, a.g.e., s. 24-25. 
22  François Georgeon, Sultan Abdülhamid, leti im, stanbul 2012, s. 347-348. 
23  II. Abdülhamid devrinde ülke genelindeki e itim seferberli iyle ilgili Frans z yazar 
François Georgeon ilginç bir tespitte bulunmu tur. Yazar, II. Abdülhamid’i 
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Buraya kadar verilen bilgilerden hareketle, K rkkikilise sanca nda aç lan 
ibtidâi, rü diye ve idadi gibi modern e itim kurumlar , II. Abdülhamid devri 
e itim reformlar n n ta radaki yans malar  olarak kabul edilebilir. Nüfusu slam, 
Rum, Bulgar, Musevi unsurlardan olu an K rkkilise sanca nda Müslim ve 
gayrimüslimlere ait birçok okul aç lm t r. Mektep in a faaliyetleri ba l nda da 
etrafl ca de inilece i üzere sancaktaki maarif ve cemaat meclisleri, e itim 
kurumlar n n finanse edilmesinde oldukça faal durumdayd lar. 

 Bu dönemde sancaktaki e itim ö retim kurumlar n  medreseler, ibtidâi, 
rü diye, idadi ve gayrimüslimlerin açt  okullar olarak s n fland r labilir. 

 

1. Medreseler 

 Osmanl  Devleti’nde medreseler, günümüzün ilkö retim okullar  
seviyesindeki s byan mekteplerinden sonra, ileri düzeyde tahsilin yap ld  orta 
ve yüksek dereceli e itim kurumlar yd 25. 

 19. yüzy l sonlar nda Edirne vilayeti genelinde 49 medrese faaliyet 
göstermekteydi. Bu medreselerden 24’ü Edirne, 21’i Gümülcine, 2’si K rkkilise, 
1’i Gelibolu ve 1’i de Tekfurda  sancaklar nda bulunuyordu26. K rkkilise 
sanca ndaki medreselerin biri merkez, di eri ise Vize kazas nda olup, bu 
medreselere ili kin bilgiler a a daki gibidir. 

Tablo 1: K rkkilise Sanca ndaki Medreselere Dair Bilgiler  

Liva Kaza Medresenin 
ismi 

Mahalli Müderrisi Talebe 
Adedi 

Medresenin 
banisi 

K rkkilise K rkkilise Kubad Pa a Cami 
Havalisi 

Haf z Ahmet 
Efendi 

14 Kubad Pa a 

K rkkilise Vize Selçuk Köhne Kale 
Mahallesi 

Hac  Mehmet 
Efendi 

14 Selçuk Köhne 

Kaynak: 1319 MNS, s. 322; 1321 MNS, s. 293-294.  

 K rkkilise merkez kazadaki Kubad Pa a Medresesi, bugünkü H z r Bey 
Camisi’nin avlusundayd 27. Vize kazas ndaki Selçuk Köhne Vakf  Medresesi28 

“Maârifperver” ve camiden çok okul yapt ran padi ah olarak nitelemi tir. Bkz. 
Georgeon, a.g.e., s. 349. 
24  Kodaman, a.g.e., s. 164. 
25  Nebi Bozkurt, “Medrese”, Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. XXVIII 
(2003), s. 323-324. 
26  1316 Maârif Nezâreti Salnâmesi (Bundan sonra MNS), s. 790; 1317 MNS, s. 882; 1319 
MNS, s. 320-321; 1321 MNS, s. 293-294. 
27  1317 EVS, s. 398; 1319 MNS, s. 322; Nazif Karaçam, Efsaneden Gerçe e K rklareli, 
Belediye, K rklareli 1995, s. 336. 
28  BOA. D. 110/4, (1 Recep 1302/16 Nisan 1885). 
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ise, Kale Mahallesi’nde olup, her iki medresenin de yap l  tarihleri belli 
de ildir29. Bunlardan ba ka, Lüleburgaz kazas nda da Sokullu Medresesi ad nda 
bir medresenin varl  bilinmektedir30. Osmanl  klasik devrinde faaliyet gösteren 
bu medresenin II. Abdülhamid devrinde faal olmad  anla lmaktad r. Ad  
geçen medrese Sokullu Mehmet Pa a Camii’nin avlusunda 17 odal  olup, bir 
k sm  rü diye mektebine di er bir k sm  ise topçu zabitlerinin ikametine tahsis 
edilmi ti. Burada bulunan imaret ise, zaman içerisinde harap oldu undan 
H.1296 (1878/1879) y l nda ikinci kat na ko u lar in a edilerek k la olarak 
kullan lm t r31.  

 

2. btidâi Mektepleri 

 Osmanl  Devleti’nde ilkö retim seviyesinde e itim veren kurumlar s byan 
mektepleriydi. Geleneksel e itim sistemi içerisinde bu mektepler, 5-6 ya  
aral ndaki çocuklara okuma-yazma, temel dini bilgiler ve basit matematik 
bilgisinin verildi i kurumlard 32. S byan mektepleri, Osmanl  klasik döneminin en 
yayg n e itim kurumlar  olup, neredeyse her mahallede bulundu u için “mahalle 
mektebi”; ta tan in a edildikleri için de “ta  mektep” olarak adland r lm lard 33. 
Tanzimat süreci ile ba layan e itimde reform çal malar , bu kurumlar  da 
kapsam t . Zira Osmanl  e itim sistemine Tanzimatç lar n getirdi i önemli bir 
yenilik olan rü diyelere bu kurumlardan mezun olanlar kay t olabiliyordu. Bu 
bak mdan s byan mektepleri daha modern hale getirilmeliydi. Bu minvalde, 1824, 
1838, 1845 ve daha sonraki y llarda s byan mekteplerini slah etmek için 
te ebbüslerde bulunulmu tu. Zira s byan mekteplerinde verilen geleneksel e itim, 
rü diyelere haz rl k anlam nda yeterli görülmüyordu34. Tanzimatç lar n eskiye 
dokunmadan yenisini yapmak siyaseti gere i 1863’lerde s byan okullar n n 
seviyesinde ibtidâi ad yla yeni okullar n aç lmas  fikri ortaya at lm  ancak bu fikir, 
1872 y l nda aç lan “ibtidâi numûne mektebi” ile hayata geçirilebilmi ti35. 

 Di er modern e itim kurumlar nda oldu u gibi ibtidâilerin esas manada 
inki af  II. Abdülhamid devrinde olmu tur. Zira II. Abdülhamid’in saltanat n n 
daha ilk y llar nda Kanûn-  Esâsi’deki “Osmanl  fertlerinin bütününe maârif tahsilinin 
birinci mertebesi mecbûri olacak ve bunun dereceleri ve teferruat  nizâm-  mahsûs ile tayin 

29  1317 EVS, s. 407, 408; 1319 EVS, s. 1019. 
30  Tarihi kay tlarda bu medresenin ismi tespit edilemedi. Ancak K rklareli yerel tarih 
ara t rmac s  Nazif Karaçam, medresenin isminin Sokullu Medresesi oldu unu 
yazmaktad r. Bkz. Karaçam, a.g.e., s. 336. 
31  1317 EVS, s. 412, 408; 1319 EVS, s. 1024. 
32  Cahit Baltac , “Osmanl  Devleti'nde E itim ve Ö retim” Türkler, C. XI (2002), s. 455.  
33  Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, C.I-II, stanbul 1977, s. 82. 
34  Kodaman, a.g.e., s. 66. 
35  Ergin, a.g.e., s. 467; Kodaman, a.g.e., s. 68. 
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k l nacakt r”36 maddesi ile ilkö retimin zorunlulu u anayasada yer alm t 37. Bu 
dönemde, ilkö retim “mekâtib-i s byâniye” ve “mekâtib-i ibtidâiye” olarak iki k sma 
ayr lm t . S byan mekteplerinde “usûl-i atik”, ibtidâi mekteplerinde “usûl-i cedîd” 
üzere e itim verilmekteydi38. 

 II. Abdülhamid döneminde, s byan mekteplerine nazaran, ibtidâilere daha 
çok a rl k verilmi  ve köylere var ncaya kadar ibtidâiler aç lm t . K rkkilise 
sanca nda da örneklerine s kça rastlad m z bu e itim kurumlar , neredeyse 
bütün kaza ve köylerde faaliyetteydi. II. Abdülhamid’in saltanat n n son y llar na 
ait bir belge, bu dönemdeki e itim seferberli iyle ilgili güzel bir örnektir. 
K rkkilise sanca na ba l  Mandariçe köyü muhtar  Mehmet Efendi, 1907 
y l nda Maârif Nezâreti’ne gönderdi i dilekçesinde memleketin en ücra 
kö elerine kadar aç lan mekteplerin kendi köyünde de aç lmas n  istemi ti39.  

K rkkilise sanca ndaki ibtidâiler hakk nda genel bir istatistiki 
de erlendirme yap lacak olursa, 1893 y l  itibariyle faal olan Müslim ve 
gayrimüslimlere ait ibtidâi mektepleri ve ö renci say lar  öyleydi: 

Tablo 2: K rkkilise Sanca ndaki btidâiler ve Ö renci Say lar  (1892-1893). 

Müslim/Gayrimüslim btidai Say s  Ö renci Say s  
Erkek (Zükûr) K z ( nâs) 

Müslim 113 3.212 1.542 
Gayrimüslim 85 4.581 1.513 

Toplam 198 7.793 3.055 
K z ve erkek toplam: 10.848 

Kaynak: 1310 EVS, s. 499. 

36  1876 Kanûn-  Esâsi’nin 114. maddesinde yer alan bu hüküm için geni  bilgi ve 
Kanûn-  Esâsi’nin tam metni için bkz. Düstur, 1.Tertip, Cilt 4, s. 4-20. 
37  II. Abdülhamid devri maarif seferberli i hakk nda bir fikir vermesi aç s ndan unu da 
ifade etmek gerekir ki, bu tarihlerde ilkö retimin zorunlu olmas  Avrupa devletlerinin 
anayasalar na da daha yeni yeni giriyordu. Bkz. Kodaman, a.g.e., s. 67. 
38  Usûl-i Cedîd (Yeni usül): Geleneksel e itim veren s byan mekteplerinin yan nda, 
1869’dan itibaren “Usûl-i Cedîde Mektebi” ya da “ btidâi Mektebi” ad  alt nda yeni 
ilkokullar aç lm t . Yeni aç lan ibtidâilerde usûl-i cedîd ile e itim verilmeye ba land  ve bu 
sistemde, okuma ve yazmada geleneksel uzun heceleme yerine kelimeyi do rudan okuma 
metodu benimsendi. Ayr ca ö renci s ras , ö retmen kürsüsü, kara tahta, tebe ir, harita gibi 
ders ve araç gereçleri kullan lmaya ba land . Bkz. Yahya Akyüz, Türk E itim Tarihi M. Ö. 
1000-M.S.2012, Pegem Akademi, Ankara 2012, s. 207-209; II. Abdülhamid devrinin 
sonlar na do ru ibtidâi mektebi kavram  oldukça yayg nla m  ve geleneksel mahalle 
mektepleri dahi ibtidâi mektebi diye adland r l r olmu tu. Bu meyanda, eski tarz okullarla 
devlet okullar n  birbirinden ay rt edebilmek için mahalle mekteplerine “geleneksel 
yöntemlerin uyguland  ibtidâi mektepler”, devlet okullar na da “usûl-i cedîde uygulayan 
ibtidâi mektepler” tabiri kullan lmaya ba land . Bkz. Somel, a.g.e., s. 146. 
39  “ … Cenâb-  hilâfetpenâhi-i a’zamîde memâlik-i mahrûse-i ahânenin en ücrâ kö elerine var nca 
mektepler kü âd ve ta’mim-i maârif emr-i ehemmine her vakitten ziyâde i’tina edilegelmekte 
oldu u…” BOA. MF. MKT. 1028/1 lef 2, (30 Temmuz 1323/12 A ustos 1907). 
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1893 y l  itibariyle sancak, 138.678 nüfusla K rkkilise, Lülebergos, Babaeski, 
Midye, Ahtapoli, Vize ve T rnova isimlerindeki 7 kaza, 22 nahiye, 241 köy 
29.529 haneden müte ekkildi40. Kaza, nahiye ve köy say lar  ile ibtidâi say s  
oranland nda bu dönemde ibtidâilerin hayli ço ald  görülmektedir41. 
btidâilerdeki ö renci say s n n nüfusa oran  %7,8’ dir. Bu durumda sancaktaki 

nüfusun %7.8’i ibtidâi mekteplerinde okumaktad r42. K rkkilise merkez kazadaki 
ibtidâi mektepleri ve ö renci say lar  öyleydi43: 

Tablo 3: K rkkilise Merkez Kazadaki slam btidâi Mektepleri (1892-1893)44. 

Mektebin Bulundu u 
Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 

Adedi 

Cami-i Kebir Mahallesi’nde 
Erkek btidâi Mektebi 

Muallim-i Evvel Hac  Ahmet Efendi 
Muallim-i Evvel Haf z Mehmet Efendi 

180 

Karaca brahim Mahallesi’nde 
Erkek btidâi Mektebi 

Muallim-i Evvel Muhammed Efendi 40 

Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
K z btidâi Mektebi 

Muallim-i Evvel Süleyman Efendi 
Muallim-i Sani Halil Efendi 

190 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489. 

 T rnova, Ahtapoli, Lüleburgaz, Babaeski, Vize ve Midye kazalar ndaki 
ibtidâi mektepleri ve ö renci say lar  ise öyleydi:  

 T rnova kaza merkezinde 15 erkek ve 10 k z ö rencinin e itim gördü ü 1 
slam ibtidâi mektebi bulunuyordu. Ayr ca T rnova’da 1 Bulgar Ortodoks erkek, 

1’de k z mektebi olup, 180 erkek ve 49 k z ö rencisi vard . Kazada 150 erkek ve 
50 k zdan ibaret olan 1 Bulgar Katolik erkek ve 1’de k z mektebi faaliyetteydi. 
Bunlar Edirne’deki Katolik Cemaati taraf ndan idare olunmaktayd . Kazan n 
köyleri olan Dere-i Cedide’de 46, Garamet’te 35, Göktepe’de 34, Yayla’da 35, 

40  1310 EVS, s. 493. 
41  Sancaktaki 7 kaza + 22 nahiye + 241 köy = 270 yerle im yerine kar l k gelmektedir. 
Genel ibtidâi say s  ise, 198’dir. Kaza merkezlerinde 2-3 ibtidâi bulundu u dü ünülürse, 
bu dönemde köylerin yakla k 2/3’ünde ibtidâi bulundu u görülmektedir.  
42  Oranlama yap l rken okuyan ö renci adedi x 100 / genel nüfus eklinde i lem 
yap lm t r. (10.848x100) ÷ 138.678 = % 7.8. 
43  Sancaktaki ibtidâiler hakk nda en kapsaml  bilgiler Edirne vilayet salnâmelerinde 
bulunmaktad r. Bunun yan nda Maârif Salnâmeleri ve Osmanl  ar ivinde de malumat 
vard r ancak bu bilgiler, genel bir de erlendirme yapacak kadar istatistikî veriler 
içermedi inden bu konuda vilayet salnâmelerinden faydalan lm t r.  
44  K rkkilise merkez kazayla ilgili 1310 Edirne vilayet salnâmesinden derledi imiz 1892-
1893 y llar na ait bu bilgiler ile 1900-1902 y llar na ait Edirne vilayet salnâmelerindeki 
bilgiler bir farkla örtü mektedir. Bu ba lamda, merkez kazada Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
bulunan k z ibtidâi mektebine ilave olarak daha sonraki y llarda bir de erkek ibtidâi 
mektebinin in a edildi i görülmektedir. Bkz. 1317 EVS, s. 187; 1319 EVS, s. 753-754. 
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Ahlâtl  köyündeki slam mektebinde 35, Evranos’ta 25, Kara Abalar’da 25, Kara 
Viran’da 20 ö renci vard 45.  

 Lüleburgaz kazas  dâhilinde 33 mektep olup, bunlar n 24’ü slam, 8’i Rum 
ve 1’i Musevi mektebidir. Bu mekteplerin 6’s  kaza merkezinde, 27’si 
köylerdedir. Toplamda 532 ö rencisi vard r46. Vize kazas nda 16 erkek ve 6 k z 
mektebi mevcuttur. Bu mekteplerde 377 erkek, 126 k z ö renci eski ve yeni usul 
üzerine üzere e itim görmekteydi47. Ahtapoli kazas nda Eski ve Yeni 
Vasilkozlarda birer ibtidâi, Ahtapoli’de 3 Hristiyan ibtidâi ve di er köylerde 1‘er 
ibtidâi mektebi vard . Bunlardan Vasilkozlardaki ibtidâi mekteplerinde 85 erkek 
ve 10 k z, di er köylerde 154 erkek ve 33 k z ö renci mevcuttu48. Midye 
kazas nda 3’ü slam ve 5’i Hristiyan mektebi olmak üzere, bu mekteplerde 271’i 
erkek ve 95’i k z ö renci e itim görmekteydi49 Babaeski kaza merkezinde 78 
ö rencili bir erkek ibtidâi mektebi ile 60 ö rencili 1 k z ibtidâi mektebi 
bulunmaktayd . Bunlardan ba ka kazaya ba l  köylerden, Hamidiye’de 91, 
Sinanl ’da 31, Mand ra’da 121, Kameriler’de 71, Sofu Halil’de 41, Ta  Havlu’da 
32, Kara Mesutlu’da 9, Kad ’da 28, Oruçlu’da 28, Kuzuçarda ’nda 18, 
Guraba’da 16, Kofalca’da 21, A a-i Cedit’te 50, Ta köprü’de 64, Çengerli’de 13, 
Kolal ’da 42, Minnetler’de 41, Karacao lan’da 28, Katranca’da 57 ö rencili birer 
ibtidâi mektebi faal durumdayd 50. 

 

3. Rü diye Mektepleri 

 Osmanl  Devleti’nde rü diyeler, e itimde modernle menin ba lad  
Tanzimat sürecinin ürünü olan e itim kurumlar yd . II. Mahmut devrinde 
temelleri at l p, Tanzimat süreci ile inki af ederek, II. Abdülhamid devrinde 
zirveye ula m lard . Rü diyeler ilk olarak 1839 y l nda aç lmaya ba lanm , 
ancak esas manada kurumsalla mas  1847 y l nda olmu tu. Bu y lda Mekâtib-i 
Umûmiye Müdürlü ü’ne getirilen Kemal Efendi döneminde rü diyelerin 
geli tirilmesi, ço alt lmas  ve yeni sistemde e itime geçilmesi konular nda somut 
ad mlar at lm t . Bu ba lamda 1847’de stanbul’da ilk örneklerine rastlad m z 
rü diyeler, Davud Pa a, Bâyezid, Üsküdar, Tophane ve Bâb âlî civar nda 5 adet 
aç lm lard 51. Tanzimat döneminde bu okullar n yayg nla t rma çabalar na 
devam edilmi , stanbul’da bu say  1850’de 6’ya, 1852’de 10’a ula m t 52. 

45  1310 EVS, s. 512. 
46  1310 EVS, s. 521 
47  1310 EVS, s. 528.  
48  1310 EVS, s. 534. 
49  1310 EVS, s. 539. 
50  1310 EVS, s. 542-546 
51  Muammer Demirel, “Türk E itiminin Modernle mesinde Rü diye Mektepleri”, 
Türkler, C. XV (2002), s. 73-74. 
52  Demirel, a.g.m., s. 75; Kodaman, a.g.e., s. 92. 
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stanbul’da olumlu sonuçlar  al nan rü diyeler, 1853 y l ndaki kararla di er 
Osmanl  vilayetlerinde de aç lmas  planlanm t . Meclis-i Maârif-i Umûmiye’nin 
karar  üzerine 2 Haziran 1853 tarihinde Padi ah Abdülmecid’in iradesi ile 25 
vilayette rü diyelerin aç lmas  kararla t r lm t 53.  

 Bu çal man n konusunu te kil eden K rkkilise sanca n n da içinde oldu u 
Rumeli topraklar nda rü diyelerin aç lmas , Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti 
Muavini Vehbi Efendi’nin çal malar yla olmu tu. Nezâret taraf ndan Rumeli’de 
rü diye açmakla görevlendirilen Vehbi Efendi’nin öncülü ünde, 1856’da 

kodra, Yeni ehir, Yanya, Delvine ve Manast r vilayetlerinde; 1858 y l nda 
Edirne, Filibe, Sofya, Selanik, Drama, Gelibolu, Berat, Prezrin’de rü diyeler 
aç lm t r54. K rkkilise rü diyesinin aç l  tarihi, tam olarak bilinmese de 1870’ 
lerde aç ld  bilinmektedir55.  

 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Osmanl  e itim sisteminde önemli 
bir yere sahiptir. Zira bu nizamname ile ibtidâi, rü diye ve idadilerin durumu 
aç kl a kavu turulmu  ve nizamnamenin 18-32. maddelerinde, rü diyelerle ilgili 
hususlar detayland r lm t r. Buna göre, 500 haneyi geçen bir kasaban n halk  
tamamen Müslüman ise slam rü diyesi, Hristiyan ise Hristiyan rü diyesi 
aç lacakt r. slam ve Hristiyan halk n birlikte ya ad  kasabalarda Hristiyanlar n 
rü diye açabilmesi için 100 haneden fazla nüfusa sahip olmalar  gerekmektedir. 
Rü diyelerin her türlü in a giderleri, ö retmen ve hademe maa lar  vilayet maarif 
idaresi sand ndan kar lanacakt r. Rü diyelerin ö renim süresi 4 y l56 olup 
ibtidâi mektebini bitiren ve ahadetname alanlar bu okullara kay t olabilecektir57. 

 lk olarak Tanzimat devrinde stanbul’da aç lan rü diyeler, II. Abdülhamid 
döneminde e itimde modernle me çabalar  sonucunda neredeyse bütün vilayet 
ve sancaklarda aç lm t 58. 19. yüzy l sonlar nda K rkkilise sanca  dâhilinde 
Müslümanlara ait59 1 k z rü diyesi ve 3 erkek rü diyesi bulunmaktayd . K z 
rü diyesi merkez kazada, erkek rü diyeleri ise Vize, Lüleburgaz ve Babaeski 
kazalar nda faaliyet göstermekteydi. II. Abdülhamid’in saltanat n n son y llar nda 

53  Kodaman, a.g.e., s. 92. 
54  Demirel, a.g.m., s. 77 
55  BOA. MF. MKT. 4/16, (20 Cemaziyelahir 1289/ 25 A ustos 1872).  
56  Tarihi seyir içerisinde rü diyelerin e itim-ö retim sürelerinde de i iklikler olmu tur. 
E itim süreleri ba lang çta 4 y l oldu u halde Darülmaarif aç ld ktan sonra 6 y la ç kar lm t r. 
Ancak 1863’te 5 y l, 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile 4 y l olmu tu. II. Abdülhamid 
devrinde tüm okullarda oldu u gibi rü diyelerin programlar nda da de i ikli e gidilmi , 
idadilerle birle tirilen rü diyelerin e itim süresi 1892’de 3 y la dü ürülmü  ancak müstakil 
rü diyelerin e itim süresi 4 y l olarak devam etmi tir. Bkz. Kodaman, a.g.e., s. 92, 93,107; 
Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.187; Demirel, a.g.m, s. 86. 
57  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.187. 
58  Kodaman, a.g.e., s. 103-104. 
59  Sancakta gayrimüslimlerin açt  rü diye derecesinde mektepler de bulunmaktad r. 
Gayrimüslim rü diyeleri, gayrimüslimlere ait okullar ba l  alt nda incelendi i için 
burada de inilmemi tir. 
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Midye kazas nda da bir rü diye mektebi aç lm t 60. Ancak, kazada yeterli 
Müslüman nüfusun61 olmamas , rü diyeye yeterli ö renci bulunamamas  ve 
sadece 2-3 ö rencinin devam etmesi, rü diyedeki muallimin görevine lay k yla 
devam etmemesi gibi nedenlerden dolay , Müslüman nüfusu daha fazla olan 
Saray nahiyesine nakledilmi tir62. 

 K rkkilise rü diyesinin ne zaman aç ld yla ilgili Osmanl  ar ivleri, Maârif 
Nezâreti salnâmeleri ve Edirne vilayet salnâmelerinde herhangi bir bilgiye 
rastlan lmad . Ancak 25 A ustos 1872 (20 Cemaziyelahir 1289) tarihli bir belgede, 
K rkkilise Rü diye mektebi bevvâb  Hüseyin A a’n n istifa etti i ve yerine Hac  
Ziyaeddin’in tayin edildi i belirtilmektedir63. Bu belgeden rü diyenin faaliyette 
oldu u ve 1872 tarihinden önce aç ld  anla lmaktad r. 1877-1878 Osmanl  Rus 
Harbi’nde Ruslar’ n K rkkilise’yi i gal etmeleriyle birlikte buradaki okullar da 
kapanm  ve di er Osmanl  memurlar  gibi mektep muallimleri de stanbul’a 
kaçm lard 64. K rkkilise, sava tan sonra Ayastefanos Antla mas ’yla Bulgar 
Prensli ine b rak lm sa da, ayn  y l imzalanan Berlin Antla mas  ile yeniden 
Osmanl  hâkimiyetine girmi tir65. 1879 y l nda rü diyenin tekrar aç lmas  gündeme 
gelmi  ve K rkkilise Mutasarr fl ’na gönderilen telgrafta, rü diye mektebinin ne 
halde oldu u ve tekrar aç ld nda kaç talebesi olaca n n bildirilmesi istenmi tir66. 
Rus istilas ndan sonra tekrar aç ld  anla lan K rkkilise rü diyesinde, 
ö retmensizlik nedeniyle sorunlar devam etmi tir. 1897 y l nda K rkkilise’deki 
rü diye ve ibtidâi mektebi muallimlerinin görevi b rakmalar yla bir süre e itim 
yap lamam t r67. Sultan Abdülaziz döneminde aç lan K rkkilise rü diyesi d nda 
sancaktaki di er rü diyeler, II. Abdülhamid devrinin e itimde reform çal malar n n 
ürünüdürler. Bu meyanda, Vize Rü diyesi H. 1309 (1891/1892) y l nda 4.700 kuru  
ve Babaeski Rü diyesi H. 1314 (1896/1897) y l nda 20.647 kuru  harcanarak 
aç lm lard r68. Lüleburgaz Rü diyesi ise, Sokullu Mehmet Pa a Camisi’nin 

60  BOA. MF. MKT. 1035/45, (14 Zilhicce 1325/ 18 Ocak 1908). 
61  Elimizdeki bir belgeye göre, 1909 y l nda Nefs-i Saray Kasabas nda 1.964 slam, 
1308 Hristiyan ve Midye Kasabas nda kad n ve erkek toplam 160 Müslim ve 2.175 
gayrimüslim nüfus mevcuttu. Bkz. BOA. MF. MKT. 1134/44 lef 3, (13 Cumadelahir 
1327/2 Temmuz 1909). 
62  BOA. MF. MKT. 1134/44 lef 3, (13 Cumadelahir 1327/2 Temmuz 1909). 
63  BOA. MF. MKT. 4/16, (20 Cemaziyelahir 1289/ 25 A ustos 1872). 
64  BOA. MF. MKT. 58/34, (26 Ramazan 1295/23 Eylül 1878); Ayar, a.g.m., s. 43. 
65  K rklareli l Y ll  1967, s. 182. 
66  BOA. MF. MKT. 62/141, (4 Cumadel evvel 1296/26 Nisan 1879). 
67  Dâhiliye Nezâreti’nden Maârif Nezâreti’ne gönderilen yaz da K rkkilise’deki rü diye ve 
ibtidâi mektepleri muallim ve muallimelerinin görevi b rakt klar  ve okullar n bo ta 
kald klar , mekteplerdeki idarecilerin yolsuzluk yapt klar  ve bu durumun soru turuldu u, 
K rkkilise k z rü diyesinin ihtiyac  olan ö retmenin henüz gönderilemedi i, istenilen 
muallimin biran önce gönderilmesi gerekti i belirtilmi ti Bkz. BOA. DH. MKT. 2078/72, 
(29 Recep 1314/3 Ocak 1897). 
68  1319 MNS, s. 330; 1321 MNS, s. 302-303. 
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avlusunda bulunuyordu. Buradaki 17 odas  bulunan medresenin bir k sm  rü diye 
mektebine di er bir k sm  ise topçu zabitlerinin ikametine tahsis edilmi ti69.  

 II. Abdülhamid devrinde K rkkilise sanca nda aç lan rü diyelerdeki 
ö renci say lar yla ilgili bütün y llara ait yeterli veri bulunmamaktad r. Ancak 
maarif ve vilayet salnâmelerinde yapt m z ara t rmalarda sancaktaki 4 
rü diyenin ö renci say lar  1898-1904 y llar 70 aras nda kapsaml  olarak yer 
almaktad r. Ö renci say lar ndaki artmalar ve eksilmeler göze çarpmakla birlikte 
y llara göre rü diyelerdeki ö renci ve ö retmen say lar  öyleydi: 

Tablo 4: K rkkilise’deki Rü diyelerin Ö renci ve Ö retmen Say lar  (1898-1904). 

Rü diyeler Ö renci Say lar  Ö retmen 
Say s  

1898 1899 1900 1901/1902 1903/1904 1898-1904 
K rkkilise K z Rü diyesi ?71 ? ? 42 ? 1 
Vize Erkek Rü diyesi 23 24 33 33 16 2 
Babaeski Erkek 
Rü diyesi 27 18 25 23 17 2 

Lüleburgaz Erkek 
Rü diyesi 44 40 39 25 25 2 

Toplam 94 82 97 123 58 7 
Kaynak: 1319 EVS, s. 754; 1316 MNS, s. 787; 1317 MNS, s. 880; 1318 MNS, s. 978; 
1319 MNS, s. 309-310; 1321 MNS, s. 287. 

 II. Abdülhamid devrinde rü diyelere önem verilmi  ve bu kurumlardaki 
ö renci say lar n n art r lmas nda üstün gayret gösteren personel de zaman zaman 
ödüllendirilmi tir. Bu konuda elimizde iki örnek bulunmaktad r. lki 1879 y l na 
aittir ve K rkkilise rü diye mektebi muallim-i evveli Sultanyerli Osman Efendi 
hizmetlerinden dolay  stanbul Ruûs-  Hümâyûnu ile taltif edilmi tir72. 1889 y l nda 
ise rü diyenin muallim-i sânisi Bilal Efendi, alt  yedi seneden beri bulundu u 

69  1317 EVS, s. 412; 1319 EVS, s. 1024. 
70  1898 y l ndan önceki ö renci bilgileri, bütün rü diyeleri kapsamamaktad r. Ancak baz  
salnâmelerde sancaktaki rü diyelerdeki ö renci mevcutlar  verilmi tir. Örne in, 1874 ve 1876 
y l nda K rkkilise rü diyesinin ö renci say s  41, 1883’te 81, 1884’te 72, 1887’de 60, 1888’de 
64 oldu u görülmektedir. Bkz. 1291 EVS, s. 111; 1293 EVS, s. 97; 1301 EVS, s. 121; 1302 
EVS, s. 123; 1305 EVS, s. 134; 1306 EVS, s. 134; 1307 EVS, s. 134; 1308 EVS, s. 134; 
1309 EVS, s. 138; 1310 EVS, s. 489. Babaeski, Vize, Lüleburgaz rü diyelerine ait bilgilere 
tam olarak ula lamasa da, Lüleburgaz rü diyesinin ö renci mevcudu 1882/1883 y l nda 36, 
1896/1897 y l nda 44’tür. Bkz. 1300 EVS, s. 117; 1314 EVS, s. 173.  
71  K rkkilise merkez kazada bulunan k z rü diyesinin ö renci say lar na ili kin Osmanl  ar ivi 
ve salnâmelerde yap lan ara t rmalarda herhangi bir bilgiye rastlan lmad . Ad  geçen 
rü diyedeki ö renci say s na sadece 1319 Edirne vilayet salnâmesinde rastlan ld . 1901/1902 
y llar nda 42 olan ö renci mevcudu, di er rü diyelerdeki artmalar ve eksilmelerle 
k yasland nda bu rü diyedeki ö renci say s n n da 35-45 aras nda olabilece i dü ünülebilir.  
72  BOA. MF. MKT. 59/64, (9 Muharrem 1296/3 Ocak 1879). 
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muallimlik vazifesini hakk yla ifa ederek, okulun ba ar s nda üstün gayreti oldu u 
dü üncesiyle kendisine ta ra ruûsunun verilmesi K rkkilise cemaat ve maarif 
meclislerinin ortakla a düzenledi i mazbatadan anla lmaktad r73.  

 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 21. maddesinde rü diyelerdeki 
personel durumuna de inilmi tir. Rü diyelerin ö renci say s na göre birer veya 
iki er muallim-i evvel ve muallim-i sânisi bulunacak ve bunlardan ba ka bir 
mubass r74, bir de bevvâb görev yapacakt . Muallim-i evveller 800, muallim-i 
sâniler 500, mubass rlar 250 ve bevvâblar 150’ er kuru  maa  alacaklard 75. 
K rkkilise’deki rü diyelerde ortalama iki er muallim görev yapm t r. Muallime, 
muallim-i evvel ve hat muallimlerinden olu an e itim kadrosu öyleydi: 

Tablo 5: K rkkilise, Vize, Lüleburgaz ve Babaeski Rü diyelerinin E itim Kadrosu 
(1901-1904) 76. 

Rü diyeler E itim Kadrosu 

K rkkilise K z Rü diyesi Muallime Hatice Han m 
Vize Erkek Rü diyesi Muallim-i evvel R fk  Efendi, Hat Muallimi E ref Efendi 
Babaeski Erkek Rü diyesi Muallim-i evvel Abbas Efendi, Hat Muallimi Murtaza Efendi 
Lüleburgaz Erkek 
Rü diyesi 

Muallim-i evvel Hasan Fehmi Efendi, Hat Muallimi Mehmet 
Efendi 

Kaynak: 1319 EVS, s. 754; 1319 MNS, s. 309-310; 1321 MNS, s. 287. 

73  BOA. MF. MKT. 112/152, (29 Muharrem 1307/25 Eylül 1889); II. Abdülhamid 
devrinde rü diyelerde üstün hizmetleri görülen ve bu kurumlardaki ö renci say lar n n 
art r lmas nda emek sarf eden muallimlerin te vik amac yla ödüllendirildi i bilinmektedir. 
Bu konuda bir ba ka örnek ise, Hayrabolu rü diyesinde görülmektedir. 1902 y l nda 
Hayrabolu rü diye mektebi muallim-i evveli Haf z brahim Efendi’nin vazifesindeki ba ar  
ve gayretlerinden dolay  “ âyeste-i takdir olan mesaisine mükâfaten” taltifi için Maârif-i 
Umûmiye Nezâreti’ne teklifi yap lm t r. Bkz. BOA. MF. MKT. 611/12. 
74  Bu dönemde okullarda ö rencilerin fiil ve hareketlerini tefti  eden ve hüsn-i hallerine 
nezaret eden memura verilen isimdir. Bkz. emseddin Sami, Kâmûs-  Türkî, kdam 
Matbaas , stanbul 1317, s. 1270. 
75  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.187.  
76  Edirne vilayet salnâmeleri ve Maârif Nezâreti salnâmelerinden derledi imiz bu 
bilgiler d nda K rkkilise rü diyesine atanan muallimlere ait bilgiler Osmanl  ar ivinde 
bulunmaktad r. Bu ba lamda rü diyede 1 muallim görev yapm  olup, y llara göre görev 
yapan muallimler öyledir: 1879 y l nda Muallim-i evvel Sultanyerli Osman Efendi, bkz. 
BOA. MF. MKT. 59/64, (9 Muharrem 1296/3 Ocak 1879); 1894’te Osman Nuri 
Efendi, bkz. BOA. MF. MKT. 216/29, (27 Muharrem 1312/31 Temmuz 1894); 
1900’de Muallime-i evvel Kevser Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 532/7, (3 Recep 1318/ 
27 Ekim 1900); 1901’de Muallime-i evvel Hatice Seher Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 
563/34, (25 Safer 1319/13 Haziran 1901); 1902’de muallime Hatice Han m, bkz. 1319 
EVS 754; 1904’te muallime Sadiye Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 817/40, (4 evval 
1322/12 Aral k 1904); 1907’de Muallime Fatma Lütfiye Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 
1026/78, (3 Zilkade 1325/ 8 Aral k 1907). 
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4. dadi Mektebi 

 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nden önce pek çok okulun haz rl k 
s n flar na verilen isim olan idadi, bu nizamname ile birlikte ilk kez bir 
ortaö retim kurumu olarak nitelendirilmi lerdi77. dadilerin durumu, Maârif-i 
Umûmiye Nizamnâmesi’nin 33-41. maddelerinde aç kl a kavu turulmu tur. 
Buna göre, idadilere rü diyeyi bitirmi  olan Müslim ve gayrimüslim çocuklar 
kaydolabilecek ve bin haneyi geçmi  olan, hal ve mevkilerince lüzum görülen 
kasabalarda birer adet idadi aç lacakt r. dadinin in aat masraflar , muallim ve 
hademesinin maa lar  ve sair masraflar  vilayet maarif idaresi sand ndan 
kar lanacakt r. Her idadinin muavinleriyle beraber alt ar muallimi olup bunlar 
Dersaadet’teki büyük Darulmuallimin ahadetnamesi ve Maârif Nezâreti’nin 
görü ü ile seçilecek ve tayin edilecektir. Ayr ca her idadinin mubass r ve bevvâb 
gibi hademesi dahi olacakt r. dadilerin tahsil süresi 3 sene olup, tatil zamanlar  
ve imtihanlar  rü diye mektepleri gibi olacak, farkl  olarak idadideki Müslüman 
ve gayrimüslim ö rencilerin ibadet günlerinde de tatil olacakt r. dadide tahsil 
müddetini tamamlam  olan talebelerden usulü üzerine imtihanlarda ruûs alanlar 
(ilmiye rütbesi) imtihan nizamnamesinde belirtilen haklardan faydalanacaklard r. 
mtihanda ba ar s z olanlar isterlerse bir sene daha mektepte kalacaklard r78. 

 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 34. maddesinde geçen “hal ve 
mevkilerince lüzum görülen kasabalarda birer idadi mektebi aç lacakt r” hükmü 
gere ince K rkkilise’de de bir idadi aç lm t . Merkez kazada 1892 y l nda aç lan 
K rkkilise dadisi, üç s n f  bulunan eski rü diye binas nda e itim ö retime 
ba lam t . Zaman içerisinde bu binan n mevcut ö rencisine yetmemesi 
nedeniyle, 1894 y l  ba lar nda geni letilmesi için bir ke if defteri haz rlanarak 
merkeze gönderilmi ti79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

77  Kodaman, a.g.e., s. 114. 
78  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.190-191. 
79  BOA. MF. MKT. 199/24 lef 5, (24 Recep 1311/31 Ocak 1894).  
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Kroki 1: K rkkilise’de dadi Mektebi Olarak Kullan lan Binan n (Eski Rü diye Binas ) 
Talebeye Yetmemesi Sebebiyle Geni letilmesi Plan  (1894). 

 
Kaynak: BOA. MF. MKT. 199/24 lef 1, (26 Ramazan 1311/2 Nisan 1894). 

Yukar daki plan do rultusunda, mevcut binan n geni letildi iyle ilgili 
elimizde bir kay t bulunmamakla birlikte, 1895, 1900 ve 1905 y llar nda binan n 
onar m n n yap larak e itime devam edildi i bilinmektedir. 1902 y l nda 
K rkkilise dadisi için yeni bir bina yap lmas  gündeme gelmi  ancak bir türlü 
in aata ba lan lamam t r. 1910 y l na gelindi inde idadi, hala eski binas nda 
e itim vermektedir. Sultan II. Abdülhamid döneminde nehârî (gündüzlü) ve 
leylî (yat l ) olarak aç lan idadiler içerisinde K rkkilise dadisi, gündüz e itim 
veren idadilerdendi80. 

80  Ayar, a.g.m., s. 46, 54. 
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K rkkilise dadisi, Müslüman ö rencilerin ço unlukta, gayrimüslim 
ö rencilerin az nl kta oldu u bir kurumdu. dadide, 1895-1900 y llar  aras nda 
her y l ortalama 102-122 aras  ö renci e itim görmü  olup, y llara göre ö renci 
mevcudu öyleydi: 

Tablo 6: Y llara Göre K rkkilise dadisinin Ö renci Mevcudu (1895-1900). 
E itim-Ö retim Y l  Ö renci Mevcudu 

Müslim Gayrimüslim Toplam 
1895-1896 86 16 102 
1896-1897 87 16 103 
1897-1898 89 18 107 
1898-1899 102 20 122 
1899-1900 109 13 122 

Kaynak: 1316 MNS, s. 781; 1317 MNS, s. 874; 1318 MNS, s. 972; 1319 MNS, s. 304; 
1321 MNS, s. 282. 

 20. yüzy l ba lar nda K rkkilise dadisinde 1 müdür, 8 muallim, 1 mubass r 
ve 8 hademe görev yap yordu. Bu y llarda idadinin e itim kadrosu ve okutulan 
dersler a a daki gibidir. 

Tablo 7: K rkkilise dadisinin E itim Kadrosu ve Okutulan Dersler (1900-1902). 
E itim Kadrosu Unvan  Okuttu u Ders 

Osman Efendi Müdür Müdür, Ulûm-  Diniyye, Ahlâkiye, Arabi 
Muallimi 

Osman Nuri Efendi Muallim Hesap, Malûmât-  S hhiye, Zirâiyye, Kitâbet 
Muallimi 

Muhammed Ali Efendi Muallim Türkçe, Resim, lm-i E ya Muallimi 
Cezmi Efendi Muallim Co rafya, Tarih, Cebir Muallimi 
Naili Efendi Muallim Usul Defteri, Türkçe Muallimi 
Mustafa Efendi Muallim Arabi ve Farisi Muallimi 
Yüzba  Hakk  Efendi Muallim Hendese Muallimi 
Latif Efendi Muallim Hüsn-i Hatt Muallimi 
Mahmut Kemal Efendi Muallim Frans zca Muallimi 
Mehmet Ali Efendi Mubass r - 

Kaynak: 1321 MNS, s. 282; 1319 EVS, s. 753. 

 II. Abdülhamid döneminde idadilerdeki e itim kadrosu, sadece e itim-
ö retim i leriyle u ra m yorlard . Ayn  zamanda idadilerdeki müdür ve 
ö retmenlerin tatil zamanlar nda bulunduklar  mahaldeki köy ve kasaba 
mekteplerini tefti  etme gibi vazifeleri de vard . Bu meyanda, K rkkilise dadisi 
müdür ve ö retmenleri, bu dönemde K rkkilise sanca na ba l  olan Lüleburgaz, 
Babaeski, Ahtapoli, Vize, Midye kazalar ndaki mektepleri tefti  ediyorlard . 
Maârif Nezâreti bu tefti  görevlerine oldukça önem vermi , zaman nda tefti  
görevini yerine getirmeyen idadi personelini cezaland rm t r. 1903 y l nda 
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ya anan bir örnek ilgi çekicidir. Tatil zaman nda kendilerine verilen tefti  
görevini yerine getirmeyen K rkkilise dadisinden Osman Nuri Efendi, 
Dedea aç dadisi müdürü Abdülhalim Efendi ve muallim Arif Efendi tevbih 
(k nama) ile cezaland r lm lard 81.  

 K rkkilise dadisinde, de i ik zamanlarda vukuatlar da ya anm t . 1893 y l nda 
idadinin Türkçe muallimi Bilal Efendi’nin 31 derse girmedi i tespit edilmi  ve 
kendisine maa  kesim cezas  uygulanm t r82. Bir ba ka vukuat ise idadinin 
mubass r yla ilgilidir. 1894 y l  Nisan ay nda idadinin mubass r  Mahmut Efendi’nin 
ö renci ile devaml  münaka a etti i, onlar  darp etti i ve teneffüslerde vazifesini 
yapmad , talebenin baz  yolsuz hareketlerine göz yumdu u tespit edilmi ti. Olay n 
Edirne Maârif Müdürü Mehmet Sait Efendi’ye intikal etmesi üzerine mubass r 
Mahmut Efendi’nin görev yeri Tekirda  dadisi mubass r  Ha im Efendi ile kar l kl  
olarak de i tirilmi tir83. K rkkilise dadisinin ilk y llar nda bu tür vakalar n ya anmas , 
idadide disiplinin tam manas yla sa lanamad n  göstermektedir. 

 

5. Sancaktaki Gayrimüslimlere Ait Mektepler 
 Osmanl  Devleti’nde gayrimüslimlere okul açma yetkisi Islahat Ferman  ile 

verilmi ti. Fermana göre, bütün tebaan n çocuklar  Osmanl  sivil ve askerî 
okullar na e it artlarda girebilecek ve resmî olarak tan nan bütün dinî cemaatler, 
devlet denetiminde olmas  ko uluyla, kendi okullar n  kurabileceklerdi84. 1869 
Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile dini cemaatlerin okul açma yetkileri belli 
artlara ba lanm t . Nizamnamede “Mekâtib-i Husûsiye” olarak zikredilen bu 

okullar n, 129. maddede tan m  öyle yap lm t :  
“ Mekâtib-i husûsiye baz  mahallerde cemaatler taraf ndan veya gerek Devlet-
i Aliyye tebaas  ve gerek yabanc  tebaadan olan ah slardan biri taraf ndan 
ücretli veya ücretsiz olarak aç lan mekteplerdir ki bunlar n masraflar  ya 
müesseseleri taraf ndan veyahut ba l  olduklar  vak flar  taraf ndan idare 
olunur. Osmanl  ehirlerinde bu çe it mekteplerin aç l nda evvela 
muallimlerinin elinde Maârif Nezâreti taraf ndan veyahut mahalli Maârif 
daresi’nden ehâdetnâme bulunmak ve ikinci olarak bu mekteplerde âdâba 

ve politikaya ayk r  ders okutturulmamak için talim olunacak derslerin cetveli 
ve kitaplar Maârif Nezâreti’nden veyahut mahalli Maârif daresi’nden tasdik 
edilmek üzere, ta rada ise Vilayet Maârif daresi ile vilayet valisi taraf ndan ve 
stanbul’da ise, Maârif Nezâreti taraf ndan resmi ruhsat verilir. Bu üç art 

tamamen mevcut olmad kça mekâtib-i husûsiye aç l na ve devam na ruhsat 
verilmez ve ayk r  hareket olmas  halinde bu mektepler kapat l r. Mekâtib-i 
husûsiye açanlar n tayin edecekleri hocalar n ellerinde ehâdetnâme 
bulundu u halde onu maarif idaresine tasdik ettirmeleri laz m gelecektir.”85.  

81  BOA. MF. MKT. 683/20, (9 Zilkade 1320/7 ubat 1903). 
82  BOA. MF. MKT. 189/86, (6 Rebiülevvel 1311/17 Eylül 1893). 
83  BOA. MF. MKT. 201/34 lef 1, (15 evval 1311/21 Nisan 1894). 
84  Somel, a.g.e., s. 66-67.  
85  BOA. Y. E.E. 112/6; Düstur 1. Tertip, 2. Cilt, s. 204-205. 
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 Görüldü ü üzere, Osmanl  Devleti, gayrimüslimlerin açaca  okullar n 
masraflar na, ö retmen ve personel maa lar na kar mam  ve bu tür giderlerin 
devlete herhangi bir yük getirmeden kendi vak f veya cemaatleri taraf ndan 
kar lanmas n  art ko mu tur. Ancak devlet tamamen kontrolü de elden 
b rakmam t r. Zira bu okullarda görev yapacak ö retmenlerin Maârif Nezâreti 
veya mahalli Maârif daresi’nden ehâdetnâme almas , Osmanl  aleyhine ders 
okutulmamas , ders kitaplar n n devletçe tasdiki gibi hususlara dikkat çekilmi tir.  

 1869 Nizamnâmesinde gayrimüslim tebaan n açt  okullar “Mekâtib-i 
Gayrimüslime”, yabanc  devletlerin Osmanl  topraklar nda açt  okullar 
“Mekâtib-i Ecnebiye” olarak adland r lm t . K rkkilise sanca nda “Mekâtib-i 
Ecnebiye” denilen yabanc  devletlerin açt  misyoner okullar  bulunmuyordu86. 
Ancak sancakta gayrimüslim halka ait çok say da “Mekâtib-i Gayrimüslime” 
faaliyet göstermekteydi. Bu okullar hakk nda Maârif salnâmeleri ve Edirne 
vilayet salnâmeleri önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Ancak II. Abdülhamid 
devri maarif naz rlar ndan Zühtü Pa a’n n imparatorluk içindeki gayrimüslim 
tebaan n ve yabanc  devletlerin açt  okullar hakk nda haz rlad  1894 tarihli 
rapor87, bu konuda en kapsaml  kaynakt r. Rapor, ta radaki maarif 
müdürlüklerinin gönderdikleri verilere göre haz rland  için güncel bilgiler 
içermekteydi88. Raporun ekinde yer alan tabloda gayrimüslimlerin ve 
yabanc lar n Osmanl  topraklar nda açt  okullar n listesi bulunmaktad r. Zühtü 
Pa a’n n raporuna göre, Edirne vilayetinde gayrimüslim unsurlar n açt  
okullar n say s  öyleydi:  

 

 

 

86  Zühtü Pa a’n n raporuna göre, Edirne vilayetine ba l  Edirne, Tekfurda , Gelibolu, 
K rkkilise, Dedea aç ve Gümülcine sancaklar  içerisinde sadece Edirne sanca nda 
“Mekâtib-i Ecnebiye (Misyoner Okulu)” bulunuyordu. Bu dönemde Edirne sanca nda 
2 Avusturya, 5 Frans z olmak üzere 7 adet misyoner okulu faaliyet göstermekteydi. Bkz. 
BOA. Y.PRK. MF. 3/30; BOA. Y.PRK. MF. 3/31; Atilla Çetin, “Maarif Naz r  Ahmet 
Zühdü Pa a’n n Osmanl  mparatorlu u’ndaki Yabanc  Okullar Hakk nda Raporu”, 
Güneydo u Avrupa Ara t rmalar  Dergisi, 10-11 (1982), s. 214. 
87  Dönemin Maarif Naz r  Ahmet Zühtü Pa a’n n Raporu için bkz. BOA. Y.PRK. MF. 
3/30; BOA. Y.PRK. MF. 3/31. Bu raporun ek k sm nda Osmanl  ülkesinde 
gayrimüslim tebaan n açt  okullar (bkz. BOA. Y.PRK. MF. 3/31) ile yabanc  
devletlerin açt  okullar (bkz. BOA. Y.PRK. MF. 3/30), vilayet-sancak ve kaza ayr m na 
tabi tutularak liste halinde verilmi tir. Yabanc  okullar n listesi için ayr ca bkz. Çetin, 
a.g.m., s.189-220. 
88  Erdo an Keskink l ç, “Osmanl  Devletinde Gayrimüslim Okullar (E itim-Yönetim-
Denetim)”, Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi, 23 (2010), s. 85. 
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Tablo 8: Maârif Nâz r  Zühtü Pa a’n n Raporuna Göre Edirne Vilayetindeki 
Gayrimüslimlerin Açt  Okullar (1894). 

Sancaklar Rum Ermeni Bulgar Katolik Musevi Protestan Toplam 

Edirne 100 5 28 - 6 - 139 
K rkkilise 63 - 40 2 1 - 106 
Gelibolu 71 1 13 - 1 - 86 
Tekfurda  46 7 5 1 2 2 63 
Gümülcine 14 1 16 - 1 - 32 
Dedea aç 19 1 9 - - - 29 
Toplam 313 15 111 3 11 2 455 

Kaynak: BOA. Y.PRK. MF. 3/31. 

Tabloya göre 1894 y l  itibari ile gayrimüslim halk n Edirne vilayetinde 
açt  okul say s  455’tir. K rkkilise sanca nda 63 Rum, 40 Bulgar, 2 Katolik ve 
1 Musevi mektebi olup, vilayette en çok Bulgar mektebinin faaliyette oldu u yer 
buras yd . Zühtü Pa a’n n raporunda bu okullar n dereceleri (ibtidâi-rü diye) 
belirtilmemi tir. Ancak Maârif salnâmelerinden edindi imiz bilgilere göre 
K rkkilise sanca nda bu dönemde 7 adet gayrimüslim rü diyesi bulunuyordu. 
Bu durumda raporda verilen gayrimüslim okullar n n tamam na yak n n n ibtidâi 
derecesinde oldu unu söyleyebiliriz.  

Zühtü Pa a’n n raporuna göre K rkkilise sanca n n vilayetteki durumu 
a a daki grafikte daha net ifade edilmi tir. 

Grafik 1: Edirne Vilayeti Sancaklar ndaki Gayrimüslim Okul Oranlar  (1894). 

  

K rkkilise sanca , gayrimüslimlerin açt  okullar bak m ndan %23’lük 
oranla vilayette ikinci s rada bulunmaktad r. K rkkilise’nin vilayetteki di er 
sancaklar içerisindeki nüfus verilerinin ortaya konulmas  bu tabloyu daha da 
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netle tirecektir. Bu cümleden olarak, 1881-1882/1893 Osmanl  genel nüfus 
say mlar nda K rkkilise sanca nda, gayrimüslim nüfus %71, Müslüman nüfus 
ise %29’luk bir oran  te kil etmekteydi89. 1902 y l na gelindi inde nüfus 
oranlar n n Müslümanlar lehine de i ti i görülmektedir. 1319 Edirne vilayet 
salnâmesine göre, K rkkilise sanca ndaki slam nüfusu %35’e yükselmi , 
gayrimüslim nüfusu ise, %65’e dü mü tü. K rkkilise’nin vilayetteki di er 
sancaklara göre demografik durumu öyleydi: 

Tablo 9: Edirne Vilayetine Ba l  Sancaklar n Cemaatlere Göre Nüfusu (1902). 

Cemaatler Edirne K rkkilise Gümülcine Gelibolu Dedea aç Tekfurda  Toplam 

slam 138.141 51.497 205.228 30.868 40.262 54.360 520.356 
Rum 85.258 55.989 15.050 61.859 22.765 41.653 282.574 
Ermeni 4.021 104 362 1.228 486 11.252 17.453 
Bulgar 36.684 37.145 21.609 1.807 15.296 3.998 116.539 
Katolik 741 141 - - 40 603 1.525 
Yahudi 10.075 1.007 765 1.876 77 1.707 15.507 
Protestan 70 - - - - 131 201 
Latin 4 - - - - - 4 
Yabanc   - 191 230 60 - - 481 
Toplam 274.993 146.074 243.244 97.698 78.926 113.704 954.640 

Kaynak: 1319 EVS, s. 234, 237, 240, 243, 345, 347. 

K rkkiliseli gayrimüslimler sancakta ibtidâi ve rü diye derecesinde birçok 
okul açm lard . Hemen hemen her gayrimüslim köyünde ibtidâi mektebi 
bulunmaktayd . K rkkilise merkezde Bulgar, Rum ve Musevi cemaatlerine ait 
ibtidâi mektepleri vard . Bu mekteplerin bulunduklar  mahalleler, e itim kadrosu 
ve ö renci say lar  öyleydi: 

 

 

 

89  Kemal Karpat’a göre, bu y llarda K rkkilise’nin nüfusu 36. 327 slam, 89.002 
gayrimüslim olmak üzere toplamda 125. 329 nüfustan ibaretti. Bkz. Karpat, a.g.e., s. 
260-262. Ayn  y llara ait 1310 Edirne vilayet salnâmesindeki nüfus verilerinde ise 
sanca n nüfusu 138.678 olarak gösterilmektedir. Bkz. 1310 EVS, s. 493. ki kayna n 
ortak yan  ise, K rkkilise’de bu dönemde gayrimüslim nüfusun, slam nüfusuna göre 
fazla oldu udur. 1905/1906 Osmanl  genel nüfus say mlar nda, sanca n nüfusu oldukça 
artm  ve slam nüfus 78.338’e, gayrimüslim nüfus 102.866’e yükselmi  olup genel 
toplamda 181. 204’e ula m t r. Bkz. Karpat, a.g.e., s. 346-347. 
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Tablo 10: K rkkilise Merkezdeki Rum Cemaati Mektepleri  
Mektebin Bulundu u 

Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 
Adedi 

Cami-i Kebir Mahallesi’nde 
Rum Erkek Mektebi 

Muallim Kostandi Efendi 
Muallim Mihalaki Efendi 207 

Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
Rum Erkek Mektebi 

Muallim Dimitri Efendi 
Muallim Papadopulos Efendi 
Muallim stilyanos Efendi 

160 

Karaka  Mahallesi’nde Rum 
Erkek Mektebi 

Muallim Serpiyadi Efendi 
Muallim Varnal  Efendi 80 

Yaprakl  Mahallesi’nde Rum 
K z Mektebi 

Muallime Pokilani Miladino  
Han mMuallime Sofya Han m 85 

Tellakzâde Mahallesi’nde Rum 
K z Mektebi Muallime Milandinos Han m 85 

Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
Rum K z Mektebi Muallime Esterpadi Han m 30 

Karaka  Mahallesi’nde Rum 
K z Mektebi 

Muallime Korina Yadmandi Han m 
Muallime Peraskoh Han m 75 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489. 

Tablo 11: K rkkilise Merkezdeki Bulgar Cemaati Mektepleri  

Mektebin Bulundu u Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 
Adedi 

Tellakzâde Mahallesi’nde Bulgar Erkek 
Mektebi 

Muallim Etno  Manaf 
Efendi 89 

Tellakzâde Mahallesi’nde Bulgar Erkek 
Mektebi 

Muallim Mihail Covalekof 
Efendi 101 

Hatice Hatun Mahallesi’nde Bulgar 
Erkek Mektebi Muallim stanko Efendi 82 

Karaka  Mahallesi’nde Bulgar Erkek 
Mektebi 

Muallim Yuvan Manalof 
Efendi 90 

Tellakzâde Mahallesi’nde Bulgar K z 
Mektebi Muallime Mariya Han m 60 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489. 

 K rkkilise merkezde Bulgar ve Rum okullar  a rl kta olmakla birlikte 
Musevi cemaatinin de bir okulu bulunuyordu. Yapt m z ara t rmalarda 
K rkkilise merkezde Karaka  Mahallesi’nde90 bulunan ve 100 ö renciye sahip 
erkek okulunun bilgileri a a da verilmi tir. Ancak K rklareli Yahudi cemaatinin 
tarihini ara t ran Erol Haker’e göre, 1878’den itibaren K rklareli’de 1 k z, 1 

90  16 Kas m 1899 tarihli bir belgeye göre bu tarihlerde K rklareli Karaka  Mahallesi’nde 
94 hanede 886 Yahudi nüfus ya amaktad r. Bkz. BOA. .AZN. 36/1 lef 6, (9 aban 
1317/13 Aral k 1899). 
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erkek Yahudi okulu faaliyet göstermektedir. Haker, K rklareli Yahudi 
cemaatinin spanyol kökenli oldu undan ve 1878’de 6-12 ya  aras ndaki k z ve 
erkekler için iki okulun varl ndan bahsetmektedir. K z okulunun müdiresi 
Zimbul Bi ue, 1882 y l nda k z ve erkek okulunun ayn  binada hizmet 
verdi inden ve zemin katta k z okulu, birinci katta erkek okulunun oldu unu 
yazm t . K rklareli’deki Yahudi okullar n n fiziki durumu iç aç c  olmad ndan 
Paris merkezli Alliance Cemiyeti’nden yard m istendi. Cemiyet bu ça r ya kulak 
vererek, 150 mevcutlu bir erkek okulunu 1901-1902 ders y l nda açm t . Bu 
erkek okulunun ilk müdürü de Samuel Mitrani Efendi’ydi. 1913 y l nda Alliance, 
K rklareli’de bir k z, bir erkek Yahudi okulu açt n  resmen duyurmu tu91. 
Osmanl  ar ivindeki bir belgeye göre, 1899 y l nda Karaka  Mahallesi’ndeki eski 
Musevi okulu y k larak yenisinin in as  için ruhsat verilmi tir. Edirne vilayet 
salnâmelerinde geçen K rklareli’deki Yahudi okulunun bilgileri öyledir: 

Tablo 12: K rkkilise Merkezdeki Musevi Cemaati Mektebi 

Mektebin Bulundu u Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 
Adedi 

Karaka  Mahallesinde Musevi 
Erkek Mektebi 

Muallim-i evvel Salamon 
Efendi 
Muallim-i sâni Avram 
Efendi 

100 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489; 1319 EVS, s. 755. 

K rkkilise merkezde bulunan Musevi mektebinden ba ka, bir de 
Lüleburgaz kazas nda Musevi mektebi vard . 85 ö rencisi bulunan bu mektebin 
muallim-i evveli Davin Efendi’ydi92. 

Yukar da verilen ibtidâi mekteplerinden ba ka sancakta, gayrimüslimlere ait 
rü diye derecesinde 7 adet okul bulunuyordu. Ayn  dönemde Müslümanlara ait 
rü diye ise, 4 adetti. Ancak gayrimüslim nüfusun Müslüman nüfusa göre 
sancakta daha yo un oldu unu dü ünürsek (gayrimüslim nüfus % 71, 
Müslüman nüfus ise % 29), gayrimüslim rü diyelerinin fazla olmas n  normal 
kar lamak gerekir. K rkkiliseli gayrimüslimlerin sancakta açt  7 rü diyenin, 
aç l  tarihleri ve ö renci say lar  a a daki gibidir: 

 

 

 

 

91  Erol Haker, Bir Zamanlar K rklareli’de Yahudiler Ya ard , Yay. Haz. R fat N. Bali, 
leti im, stanbul 2002, s. 297, 308, 310. 

92  1310 EVS, s. 43. 
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Tablo 13: K rkkilise Sanca ndaki Gayrimüslim Rü diyeleri (1898-1900)93. 
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K rkkilise K rkkilise Ayas 
Peridon 

Bulgar 
Ortodoks 

Mokroni Efendi Rü diye 75 - 1296 
(1880) 

9 K.evvel 
1312 (21 
Aral k 1896) 

" T rnova Kiril 
Emtodi 

Bulgar 
Ortodoks 

" Rü diye 43 - 1294 
(1878) 

" 

" Lüleburgaz Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 87 - - 1 ubat 
1311 
(13 ubat 
1896) 

" K rkkilise Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 91 - - " 

" K rkkilise Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 72 - - " 

" Babaeski Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 35 - - " 

" Üsküp 
Nahiyesi 

Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 43 - - " 

Kaynak: 1316 MNS, s. 796-797; 1317 MNS, s. 886-889. 

Tabloda en dikkat çeken husus, gayrimüslimlere ait bütün rü diyelerin 
ruhsatlar n  II. Abdülhamid devrinde almalar d r. Zira 1886’da kurulan Mekâtib-
i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfetti li i ruhsats z e itim yapan gayrimüslim 
okullar n  takibe alm t r. Müfetti lik nizamnamesine göre, nizamnamenin 
yürürlü e girdi i tarih (1886) itibariyle alt  ay içerisinde ruhsat n  almayan 
okullar n kapat laca  belirtilmesine ra men94, K rkkilise’de bu denetimin pek 
i lemedi i görülmektedir. Örne in merkez kazada 1880’de aç lan Bulgar 
Ortodoks Rü diyesi yakla k 16 y l; T rnova’daki Bulgar Ortodoks Rü diyesi, 18 
y l sonra ruhsat alm t r. Tablodaki bir ba ka husus ise, gayrimüslim rü diyeleri 

93  Sancaktaki gayrimüslim rü diyeleri hakk nda en kapsaml  bilgiler Maârif Nezâreti 
salnâmelerinde bulunmaktad r. Osmanl  ar ivleri ve Edirne vilayet salnâmelerinde 
K rkkilise’deki gayrimüslim rü diyeleri hakk nda detayl  bir malumat bulunamad . Maârif 
salnâmelerinde yer alan bu bilgiler az da olsa birbiriyle örtü meyebiliyor. Örne in 1316 
ve 1319 Maârif salnâmelerinde T rnova’daki rü diyenin aç l  tarihi 1294 olarak 
verilmi ken, 1317 Maârif salnâmesinde 1296, 1321 Maârif salnâmesinde ise 1295 olarak 
geçmektedir. Benzer bir durum K rkkilise merkezdeki Bulgar Ortodoks mektebinde 
görülmektedir. Bu mektebin aç l  tarihi 1316 Maârif salnâmesinde 1296 iken, 1317-
1319 Maârif salnâmelerinde 1269 olarak geçmektedir. Bkz. 1316 MNS, s. 796-797; 1317 
MNS, s. 886-889; 1319 MNS, s. 322-323; 1321 MNS, s. 295. 
94  Keskink l ç, a.g.m., s. 83. 
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K rkkilise, T rnova, Lüleburgaz ve Babaeski gibi kaza merkezlerinde oldu u gibi 
merkeze ba l  Üsküp nahiyesinde de mevcuttu. Nahiye statüsündeki bir yerde 
rü diyenin bulunmas  nadir görülen bir durumdur. Bu durum günümüzde 
merkeze 17 km. uzakl kta olan Üsküp beldesinin, II. Abdülhamid devrinde 
Rumlar için önemli bir yerle im merkezi oldu unu göstermektedir. 

 

6. K rkkiliseli Gayrimüslimlerin Mektep n a Faaliyetleri 

K rkkilise sanca ndaki okullar, Edirne Vilayeti Maârif Müdürlü ü’ne95 
ba l yd 96. Sancaktaki e itim i lerinden ise, Maârif Meclisleri97 ve Cemaat 
Meclisleri98 sorumluydu99. Okullar n in as , tamirat ve tadilat , ö retmen 
maa lar  gibi hususlar bu meclislerce takip edilmekteydi. Demografik yap s  
kozmopolit bir görünüme sahip olan K rkkilise sanca nda slam, Rum, Bulgar 
ve Musevi Cemaat Meclisleri bulunmakta ve nüfusa göre bu meclislerde 1 reis 
ve 5-7 aras  üye görev yapmaktayd 100. 

Gayrimüslimlerin okul açma ve okul tamir i lemleri, her cemaatin ba l  
bulundu u dini kurumlar arac l yla gerçekle tiriliyordu. Rumlar ve Ermeniler 
stanbul’da bulunan patrikhaneleri arac l yla sancakta yeni mektep ya da mevcut 

mektebin tamiri hakk nda ruhsat talebinde bulunuyorlard . Bu prosedür öyle 
i liyordu: Rum ya da Ermeni Patrikhanesi’nin dilekçesi do rultusunda mesele 
Adliye ve Mezâhip Nezâreti’nde ele al n yor ve burada haz rlanan tezkerenin, 
ûrâ-y  Devlet Mülkiye Dairesi’nde görü ülmesinden sonra padi ah iradesi ile 

95  Edirne Maârif Müdürlü ünün te kilat yap s yla ilgili geni  bilgi için bkz. 1318 MNS, 
s. 969). Ayr ca Osmanl  vilayetlerindeki maarif müdürlüklerinin görev ve 
sorumluluklar yla ilgili “Vilayât-  ahâne Maârif müdürlerinin vezâifini mübeyyin tâlimat” 
hakk nda bkz. 1316 MNS, s. 136-139. 
96  BOA. DH. MKT. 2411/11, (9 Cemaziyelahir 1318/4 Ekim 1900). 
97  II. Abdülhamid devrinde vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde maarif meclisleri 
te kil edilmi ti. Öyle ki, 1909 y l na gelindi inde vilayet, sancak ve kazalar n hemen 
hemen hepsinde birer maarif meclisi mevcuttu. Bkz. Kodaman, a.g.e., 47-48. Vilayet 
salnâmelerinde bu meclislerle ilgili ayr nt l  bilgilerin yer ald  görülmektedir. 
Bulunduklar  bölgedeki e itim i leri, muallimlerin tayin ve tefti i, okullar n tamir ve 
ço alt lmas , maarif gelirlerinin art r lmas  Maarif meclislerinin belli ba l  görevleriydi. 
Geni  bilgi için bkz. 1316 MNS, s. 139-141. 
98  Cemaat meclisleri, sadece e itim i lerinden de il, birçok konuda etkili 
pozisyondayd lar. Cemaat meclisleri, mensup olduklar  milletlerin mezhep konular , e itim 
i leri, yetimlerin muhafazas  ile okul, ibadethane ve kabristan gibi halka ait mekânlar n 
bak m ve onar m i lerinden sorumluydular. Geni  bilgi için bkz. BOA. Y. EE. 112/2. 
99  BOA. MF. MKT. 112/152, (29 Muharrem 1307/25 Eylül 1889). 
100  K rkkilise Sanca  ve kazalar ndaki Maarif Meclisleri ve Cemaat Meclisleri ile ilgili 
Edirne vilayet salnâmeleri önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Geni  bilgi için bkz. 1300 
EVS, s. 109, 116, 122; 1311 EVS, s. 155-157; 1314 EVS, s. 162, 163,170,176,183; 1316 
EVS, s. 161, 164, 177, 186. 
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mektebin in as na izin veriliyordu101. K rkkilise sanca ndaki gayrimüslimler 
mektep in a ve tamirine önem vermi ler ve bu dönemde birçok yeni mektep in a 
etmi lerdi. Ruhsat  al nan mekteplerin in a giderleri orada bulunan kilise sand , 
gayrimüslim halk n yard mlar  ve zengin gayrimüslimler taraf ndan kar lan yordu. 
Buna en güzel örnek K rkkilise Cami-i Kebir Mahallesi’nde in a edilen Rum 
mektebidir. K rkkiliseli Rumlar, kendi aralar nda toplad klar  paralarla burada bir 
rü diye ve bir ibtidâi mektebi in a ettirmi lerdi102. 

K rkkiliseli gayrimüslimlerin sancakta mektep açma ve tamirat faaliyetlerini 
örneklerle aç klamak yerinde olacakt r. 

1897 y l nda P narhisar nahiyesine ba l  Yene köyünde 167 hanede 766 
Rum nüfus ya amaktad r. Rum Patrikli i taraf ndan verilen dilekçede, köydeki 
eski kilisenin bulundu u arsa üzerine uzunlu u 16, geni li i 10 ve yüksekli i 7 
zira’103 olarak, 7.000 kuru  masrafla bir mektep in a dilece i, bu masraf n kilise 
sand ndan kar lanaca  belirtilmi ti. 1 Nisan 1897 tarihli padi ah iradesi ile 
mektebin yap lmas na izin verilmi tir104.  

Kroki 2: P narhisar Nahiyesi Yene Köyü’ndeki Rum Mektebi Plan  (1897). 

 
Kaynak: BOA. . AZN. 24/39 lef 1, (28 evval 1314/ 1 Nisan 1897). 

101  BOA. . AZN. 48/5 lef 7, (11 Recep 1320/14 Ekim 1902); BOA. . AZN. 76/20 lef 
4, (16 Zilhicce 1325/20 Ocak 1908). 
102  BOA. . AZN. 48/5 lef 2, (11 Recep 1320/14 Ekim 1902). 
103  Zira (ar n): Eski dönemlerde kullan lan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Osmanl  
Devleti’nde mimari ar n  ve çar  ar n  olarak iki çe it ar n kullan lm t r. Bu ikisinin 
uzunluklar  farkl d r. 1 mimari ar n : 75.8 cm, 1 çar  ar n : 65 cm. Bkz. Mehmet Erkal, 
“Ar n”, Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. III (1991), s. 412. Bu bilgilere göre, 
P narhisar Nahiyesi Yene köyünde yap lacak olan mektebin ölçüleri mimar ar n  olarak, 
metre cinsinden yakla k öyledir: uzunlu u 12, geni li i 76 ve yüksekli i 5.30 metredir.  
104  BOA. . AZN. 24/39 lef 3, (28 evval 1314/ 1 Nisan 1897). 
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1899 y l nda, K rkkilise merkez Karaka  Mahallesi’nde Musevi cemaatine 
mahsus eskiyen mektebin105 y k larak, kendi arsas  üzerine yeniden in aas  
gündeme gelmi ti. Bu y llarda ad  geçen mahallede 94 hanede 886 Musevi 
bulunmaktad r. Mektebin arsas  üzerine uzunlu u 20, geni li i 14, yüksekli i 8 
metre olarak, 43 pencere ve 3 kap dan müte ekkil ta  bir mektep yap lacakt r. 
Ke if defterinde belirtilen 71. 400 kuru  gider ise, K rkkiliseli Yahudilerden 
toplanacak yard mlarla kar lanacakt r. 13 Aral k 1899 tarihli irade ile mektebin 
in as na izin verilmi tir106. 

Kroki 3: K rkkilise’de Karaka  Mahallesi’nde Musevi Cemaati’ne Ait Ta  Mektebin 
Yeniden n a Plan  (1899). 

 
Kaynak: BOA. . AZN. 36/1 lef 4, 9 aban 1317/13 Aral k 1899. 

1902 y l nda K rkkilise Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki eskiyen Rum 
mektebinin y k larak, arsas  üzerine uzunlu u 28, geni li i 20.5 ve yüksekli i 12.5 
metre; 2 kap  ve 53 pencere olacak ekilde in as  Rum Patrikli inin 
dilekçesinden anla lmaktad r. Yap lacak mektep 8 s n fl  olacak ve bu s n flar n 
5’i ibtidâi mektebi, 3’ü ise rü diye mektebi olarak kullan lacakt r. Yar s  ta  

105  n a edilen bu mektep, Cumhuriyet devrinde de varl n  devam ettirmi tir. 1929 
y l nda kapat lan okul, 1930 y l nda, Türk Musevi lkokulu ad  ve bir Türk Müdür ile 
tekrar aç lm t r. 1934 y l nda ya anan Yahudi kar t  baz  olaylar nedeni ile kapanan okul 
binas ,1946 y l nda Musevi Cemaatinden kiralanarak bir müddet Ak am K z Sanat 
Okulu olarak, bir müddet ise ilkokul olarak kullan lm , 1958 y l nda Cumhuriyet 
ilkokulunun aç lmas  ile tekrar kapanm t r. Bkz. Topta , a.g.e., s. 56. Nazif Karaçam’a 
göre, 1950’lere kadar ayakta kalan bu bina günümüze kadar varl n  devam 
ettirememi tir. Ayn  sokakta bulunan bir ba ka bina ile takas edilerek y k lm  ve yerine 
bugünkü Ticaret ve Sanayi Odas  binas  yap lm t r. Bkz. Karaçam, a.g.e., s. 157. 
106  BOA. . AZN. 36/1 lef 6, (9 aban 1317/13 Aral k 1899); BOA. BEO. 1428/107027. 
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olacak mektebin in a gideri olan 1.200 alt n n, 700 alt n  K rkkilise merkezde 
bulunan 4 Rum kilisesinin sand ndan, geriye kalan  ise buradaki Rum 
vatanda lardan toplanacakt . Yap lan ara t rmalar sonucunda, merkez kazada 
Rum Ortodoks cemaatine mensup 1.431 hanede 3.997 ve mektebin in a 
edilece i mahallede 215 hanede 589 nüfus bulunup mektebin in as nda 
mahzuru olmad  anla ld ndan, 14 Ekim 1902 tarihli irade ile izin 
verilmi tir107. lk kez 1833’de in a edilip ve 1902’de yeniden in as na ruhsat 
verilen mektep, 1905 y l nda tamamlanarak e itim ö retime aç lm t r. 
Günümüze kadar ula an bu bina, Yayla Mahallesi meydan nda bulunmaktad r. 
Bir dönem Ziya Gökalp Ortaokulu, Vali Faik Üstün ilkö retim okullar na 
hizmet vermi  olup, 2005 y l nda ç kan yang nla harap hale gelmi tir108.  

Foto raf 1: K rkkilise’deki Rum Cemaati’ne ait Rü diye ve btidai Mektebinin 1905 
Y l nda Aç l n  Gösteren Bir Foto raf  

 
Kaynak: K rklareli Müzesi Ar ivi 

Osmanl  klasik döneminde gayrimüslim mekteplerinin geneli kilise 
mü temilat nda e itim vermekteydiler. Islahat Ferman ’yla gayrimüslimlere 
verilen okul açma yetkisiyle birlikte ülkenin dört bir yan nda ba ms z okullar 
in a edilmi ti109. II. Abdülhamid devrinde K rkkilise’de her iki mektep çe idine 

107  BOA. . AZN. 48/5 lef 7, (11 Recep 1320/14 Ekim 1902). 
108  Topta , a.g.e., s. 42. Günümüzde Yayla Mahallesi meydan nda kullan lamaz durumda 
olan bu Rum Okulu binas n n mimari özellikleri hakk nda geni  bilgi için bkz. Demirli, 
a.g.e., s. 1-189 
109  Keskink l ç, a.g.m., s. 71. 
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de rastlamak mümkündür. Bu dönemde K rkkiliseli gayrimüslimlerin açt  
okullar ba ms z bir bina eklinde ya da bir kilise avlusunda in a edildi i 
bilinmektedir. 1907 y l  sonlar nda P narhisar’daki Bulgar cemaatine mahsus 
s byan mektebi, buradaki Aya Yorgi Bulgar Kilisesi’nin avlusunda faaliyet 
göstermekteydi110. 1908 y l nda bu mektebin y k larak yeniden in as  gerekti i 
Rum Patrikli inin dilekçesinden anla lmaktad r. Mektebin uzunlu u 15, 
geni li i 9 ve yüksekli i 8 metre olup, in a gideri olan 21.600 kuru un, 3000’i 
eski mektebin enkaz ndan, 18.600’ü ise K rkkilise’deki Bulgar kiliselerinin 
sand ndan kar lanacakt r. Yap lan ara t rma sonucunda P narhisar’da 266 
hanede 1.435 Bulgar nüfus oldu u sabit oldu undan, 20 Ocak 1908 tarihli irade 
ile mektebin yap lmas na izin verilmi tir111.  

Kroki 4: P narhisar Nahiyesinde Yeniden n a Edilecek Bulgar Mektebi Plan  (1908). 

 
Kaynak: BOA. . AZN. 76/20 lef 3, (16 Zilhicce 1325/20 Ocak 1908). 

II. Me rutiyet döneminde de K rkkilise’de mektep in a faaliyetleri devam 
etmi tir. Hay rsever gayrimüslim vatanda lar n arsalar n  ba layarak burada 
mektep in a ettirdikleri görülmektedir. 1911 y l nda K rkkilise merkezde Rum 
Cemaati k z çocuklar  için in a edilen mektep, Dimitri’nin e i Evante’ye ait arsa 
üzerine in a edilmi tir112. Di er bir örnek ise, 1912 y l na aittir. K rkkilise Üsküp 
nahiyesinde bulunan eskimi  olan Rum mektebi y k larak, Ganozlu Dimitri o lu 
Yani’nin tasarrufunda bulunan iki arsan n da ilave edilmesiyle ta  bir mektep 
in a edilmi ti113.  

110  BOA. D. 1928/13, (22 Zilkade 1325/ 27 Aral k 1907); BOA. BEO. 3244/243231, 
(22 Kanun-  Sani 1323/4 ubat 1908). 
111  BOA. . AZN. 76/20 lef 4, (16 Zilhicce 1325/20 Ocak 1908). 
112  BOA. BEO. 3900/292458, (2 Cumadel ahire 1329/2 May s 1329). 
113  BOA. BEO. 4106/307898, (18 Zilkade 1330/ 29 Ekim 1912). 
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7. K kkilise’de slam Nüfusu çin Yap lan Mektep n a Çal malar  

II. Abdülhamid devrinde, K rkkilise sanca nda Müslüman halk için birçok 
okul in a edilmi ti. Bunlar aras nda en görkemli olan , Sultan Beyaz d 
Mahallesi’nde, Karaca brahim Bey Camii yak nlar nda, 1.400 liraya in a edilen 
Mekteb-i Kebir’dir114. 8 ubat 1906’da aç l  gerçekle tirilen bu mektep, II. 
Abdülhamid devrinde Edirne vilayeti genelinde in a edilen en büyük ibtidâi 
idi115. lk ba ta K rkkilise Mekteb-i Kebir-i btidâi ad  ile aç lan mektebin ismi k sa 
süre sonra al nan kararla padi ah II. Abdülhamid’e atfen, Hamidiye Mektebi 
olarak de i tirilmi tir116. Bu bina, günümüze kadar varl n  devam ettirmi  ve 
bugün Kocah d r lkokulu olarak hizmet vermektedir. 

Foto raf 2: 1906’da n a Edilen Hamidiye Mektebi Binas n n Günümüzdeki Durumu  

 

Bu dönemde köylerdeki okullar n durumu da iyile tirilmeye çal lm t r. 
Ancak devletin ekonomik imkânlar n n k s tl  olmas ndan dolay  okullar n in a ve 
tamir masraflar  köylüler taraf ndan kar lanm t r. Bu konuda bir örnek vermek 
yerinde olacakt r. 1907 y l nda K rkkilise Mandariçe köyünde, 190 hanede 836 
Müslüman nüfus ya amaktad r. Köydeki mevcut mektebin binas  eski ve tahta bir 
odadan ibaret oldu u, sa l k artlar na da uygun olmad  Maârif Nezâreti’nin 
yaz s ndan anla lmaktad r. Maarif bütçesi müsait olmad ndan mektebin in a 

114  BOA. DH. MKT. 1191/87 lef 1, (3 A ustos 1323/16 A ustos 1907). 
115  “…vilâyetin en büyük mekteb-i ibtidâisi olan K rkkilise mekteb-i kebir-i ibtidâisisinin bugün 
resmi aç l  gerçekle ti.” . Bkz. BOA. MF. MKT. 910/43, (26 Kanun-  Sani 1321/8 ubat 
1906). 
116  BOA. DH. MKT. 1056/49, (16 Muharrem 1324/12 Mart 1906); BOA. MF. MKT. 
917/10, (17 Muharrem 1324/ 13 Mart 1906). 
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masraflar  ve ö retmen maa n n köy halk  taraf ndan kar lanmas  kayd yla yeni 
bir mektebin yap lmas  uygun görülmü tür117. 

Maârif Nezâreti salnâmelerinden derledi imiz a a daki tabloda, II. 
Abdülhamid döneminde K rkkilise sanca  genelinde aç lan mektepler, in a 
tarihleri ve masraflar na dair bilgiler görülmektedir. Tablodaki bilgiler bu 
dönemde aç lan mekteplerin tamam n  kapsamasa da, mektep aç l  tarihleri ve 
masraflar yla ilgili bir fikir vermesi aç s ndan önemlidir. 

Tablo 14: II. Abdülhamid Döneminde K rkkilise Sanca nda Aç lan Okullar (1881-1898). 
Liva Kaza Mektebin 

Derecesi 
Mektebin 

Bulundu u Mevki 
Aç l  
Tarihi 

Masraf 
Miktar  
/Kuru  

K rkkilise K rkkilise dadi Kasabada 1308/1892 - 
" K rkkilise btidai Kasabada 1299/1883 - 
" K rkkilise " Kasabada 1298/1882 - 
" K rkkilise " Kasabada 1300/1884 - 
" Babaeski Rü diye Kasabada 1314/1898 20.647 
" Babaeski btidai Kasabada 1308/1892 - 
" Vize Rü diye Kasabada 1309/1893 4.700 
" Vize btidai Kasabada 1306/1890 - 
" Lüleburgaz " Kasabada 1299/1883 8.500 
" Lüleburgaz " Kasabada 1313/1897 2.000 
" Lüleburgaz " Karaa aç 1300/1884 1.000 
" Lüleburgaz " Karaa aç 1311/1896 1.500 
" Lüleburgaz " Kazak 1304/1888 1.200 
" Lüleburgaz " Turgut Bey 1297/1881 1.000 
" Lüleburgaz " Evrensekiz 1302/1886 800 
" Lüleburgaz " Tatar 1308/1892 2.000 
" Lüleburgaz " Hamitabat 1305/1889 1.200 
" Lüleburgaz " Ferik Musa 1308/1892 1.000 

Kaynak: 1319 MNS, s. 330-331; 1321 MNS, s. 302-303. 

 Yukar da etrafl ca in a bilgileri verilen okullardan ba ka, K rkkilise’nin 
birçok köyünde ibtidâi derecesinde mektep in a edilmi tir. 1906 y l nda Çak ll  
ve Osmanl 118, Bayramdere, Poyral  ve Sazara köylerinde119 ibtidâi mektepleri 
aç larak muallim tayinleri yap lm t r. 

 II. Abdülhamid devrinin di er bir e itim kurumu ise sanayi mektepleridir. 
Ülke genelinde yayg nla maya ba layan bu mektepler, Edirne’de de aç lm t r120. 
Ancak K rkkilise dâhilinde, meslekî e itim veren bu okullardan bulunmuyordu. 

117  BOA. MF. MKT. 1028/1 lef 2, (30 Temmuz 1323/12 A ustos 1907). 
118  BOA. MF. MKT. 903/68, (7 Zilkade 1323/ 3 Ocak 1906). 
119  BOA. MF. MKT. 916/56, (16 Muharrem 1324/ 12 Mart 1906). 
120  1321 MNS, s. 101-104, 289. 
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1910 y l nda Bulgar milletinden Vasili o lu Yuvan T rnova kazas nda, kilimcilik 
sanat n  ö retmek üzere bir Kilim Sanayi Mektebi açmak için ruhsat talebinde 
bulundu u ar iv kay tlar ndan anla lmaktad r121. 

 Buraya kadar örnekleriyle aç klad m z okul in a çal malar ndan ba ka, II. 
Abdülhamid döneminde emlâk-  hümâyûn idareleri taraf ndan yapt r lan okullar da 
vard . Baz  Osmanl  ehirlerinde padi aha ait arazilerin yönetiminden sorumlu 
emlâk-  hümâyûn idareleri122 bulunuyordu. Edirne vilayetinde de faaliyette olan bu 
idarenin 5 ubesi vard . Babaeski, Ferecik, Çorlu, Ke an ve Malkara ubeleri Edirne 
merkezdeki Emlâk-  Hümâyûn Komisyonu’na ba l  olarak bulunduklar  
bölgelerdeki padi ah arazilerinin yönetim-organizasyon i lerini yürütüyorlard . 
Emlâk-  hümâyûn komisyonlar  gelirlerinin bir k sm n  mektep, cami, köprü, çe me 
gibi hay r eserlerinin in as nda kullan yorlard . Komisyona ba l  Babaeski, Ferecik, 
Çorlu, Ke an ve Malkara ubelerinin birçok cami ve ibtidâi mektebi in a ettirdi i 
görülmektedir123. K rkkilise sanca nda sadece Babaeski kazas nda emlâk-  hümâyûn 
idaresi vard  ve bu idare, Babaeski’nin birçok köyünde cami ve okul yapt rm t .  

Tablo 15: Edirne Vilayeti Emlâk-  Hümâyûn Komisyonu, Babaeski ubesi Taraf ndan 
n a Edilen btidâi Mektepleri 

Mektebin smi n a Tarihi Mektep ve Caminin 
n a Masraf  

Katranca Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 15.015 
Karacao lan Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 14.784 
Menteler Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 16.405 
Naip Yusuf Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 15.063 
Fethiye Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 14.859 
Necatiye Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 26.268 
Ertu rul Köyü btidâi Mektebi 1308/1892 30.500 
Yolageldi Köyü btidâi Mektebi 1313/1897 44.000 
Mand ra Köyü btidâi Mektebi 1313/1897 43.463 
A a-y  Cedid Köyü btidâi Mektebi 1315/1899 21.750 
Hamidiye Köyü btidâi Mektebi 1316/1900 28.785 
Kamirler Köyü Müsellimi btidâi Mektebi 1316/1900 - 
Pavli Köyü (Pehlivanköy) btidâi Mektebi 1317/1901 - 
Manast rdere Köyü btidâi Mektebi 1317/1901 - 
Kaysar  Köyü btidâi Mektebi 1317/1901 - 
Kavakdere btidâi Mektebi 1318/1902 - 

Kaynak: 1321 MNS, s. 303-304; 1319 MNS, s. 332. 

121  BOA. MF. MKT. 1145/67, (21 Zilhicce 1327/ 3 Ocak 1910). 
122  Emlâk-  Hümâyûn daresi: Osmanl  padi ahlar na ait arazilerin idaresinden sorumlu 
te kilat. II. Abdülhamid döneminde hükümdara ait arazilerin yönetiminden sorumlu, iyi 
organize edilmi  müesseselerdi. Geni  bilgi için bkz. Arzu Terzi, “Hazine-i Hassa”, 
Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. XVII (1998), s. 137-141. 
123  Sultan II. Abdülhamid döneminde emlâk-  hümâyûna in a edilen okullarla ilgili geni  
bilgi için bkz. Hümmet Kanal, “Sultan II. Abdülhamid’in Osmanl  E itimine Yapt  
Önemli Bir Katk : Emlâk-  Hümâyûn’a n a Edilen Okullar”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, 40 (2016), s. 151-176. 
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 II. Abdülhamid döneminde 1877-1893 y llar  aras nda emlâk-  hümâyun 
denilen padi ah arazilerinde birçok ibtidâi mektebi in a edilmi ti. Bu 
mekteplerin ço u, emlâk-  hümâyun ve çiftlik-i hümâyuna yerle tirilen Rumeli 
ve Kafkas göçmenlerinin çocuklar  için yapt r lm t 124. K rkkilise sanca nda da 
örneklerine rastlad m z bu okullar, II. Abdülhamid dönemi e itim politikalar  
hakk nda bir fikir vermektedir. Padi ah bizzat kendisine ait arazilere ibtidâiler 
in a ettirerek ülkede okuryazar oran n  yükseltmeye çal m t r. 

 

8. Sancaktaki Mekteplerin Finansman Kayna   

 II. Abdülhamid devrinde Maârif Nezâreti bütçesi, okullar için harcama 
yapacak kudrete sahip de ildi. Bu nedenle, 1869 Maârif Nizamnâmesi 
do rultusunda, maarifin gelir kaynaklar na temas edilerek meseleye çözüm 
üretilmeye çal lm t . Buna göre, devlet bütçesinden ayr lan para, halk n 
verece i yard mlar, vak f gelirlerinden al nacak para ve di er yard mlar maarif 
için belli ba l  gelir kaynaklar yd 125. 

 Bu dönemde K rkkilise sanca ndaki e itim kurumlar n n finansman 
deste i, daha çok yerel yard mlarla sa lan yordu. Vilayet ve sancaklarda faal olan 
cemaat meclisleri bu konuda önemli bir görevi ifa ediyorlard . K rkkilise’deki 
slam, Bulgar, Rum ve Musevi halk n okullar  kendi cemaat meclislerince 

finanse ediliyordu. Kilise sand klar  ve Müslümanlar n kurdu u vak flar, 
mekteplerin in a ve tamirinde parasal deste in sa land  önemli kaynaklard . Bu 
dönemde, devletin ekonomik durumunun istenen seviyede olmamas  ve “maârif 
bütçesi müsait olmad ndan muallim maa lar n n iâne-i ahaliden kar lanmas ” yoluna 
gidilmi tir. Köylerdeki ibtidâilerde genelde tek ö retmen vard  ve ö retmen 
maa lar  da ö renciler taraf ndan getirilen zahireler ile kar lan yordu126. 

 II. Abdülhamid’in saltanat n n ilk zamanlar nda devlet bütçesine yük 
getirmeden, e itime destek amac yla vilayet ve sancaklardaki vak f gelirlerinin 

124  Kodaman, a.g.e., s. 87. 
125  Kodaman, a.g.e., s. 157. 
126  BOA. MF. MKT. 1028/1 lef 2, (30 Temmuz 1323/12 A ustos 1907). II. 
Abdülhamid döneminde köylerdeki ibtidâilerin masraflar  ve ö retmen maa lar n n köy 
halk  taraf ndan kar lanmas  usulü birçok kazada uygulanmaktayd . 1907-1908 y llar nda 
Hayrabolu kazas  köylerine atamas  yap lan ö retmenlerin maa lar  zahire hesab na göre 
ödeniyordu. Ücretleri köylüler taraf ndan kar lanmak üzere, Karaburçak Köyü ibtidai 
mektebi muallimli ine senelik 80 kile bu day ücretle Ahmet Efendi, bkz. BOA. MF. 
MKT. 985/53; S r ns ll  Köyü ibtidai mektebi muallimli ine senelik 100 kile bu day 
ücretle Haf z Hüseyin Efendi, bkz. BOA. MF. MKT. 987/28; Kozyörük Köyü ibtidai 
mektebi muallimli ine senelik 100 kile zahire ücretle Haf z Beyaz t Efendi’nin bkz. 
BOA. MF. MKT. 991/67 atamas  yap lm t . 
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fazlas n n maarife devri kararla t r lm 127 ve bu sayede ta rada aç lan okullar n 
finansman deste i sa lanm  oluyordu. K rkkilise merkezdeki Müslümanlara ait 
okullar n masraflar  ve ö retmen maa lar n n önemli bir k sm  burada bulunan 
vak flar n gelirlerinden kar lan yordu. H z r Bey, Hasan Çavu , Hatice Hatun, 
Karaka  Bey, Emir Ali Çelebi, Serdar Ali Pa a, Pehlivan, Hundi Hatun, Hüseyin 
Bey, Yah i Bey Vak flar  K rkkilise’de e itime katk  sa layan vak flara örnek 
olarak gösterilebilir128. Ancak bu vak flar n mütevellilerinin, zaman zaman vak f 
gelirlerinin fazla k sm n  e itime aktarmad klar  da olmu tur. 1909 y l nda H z r 
Bey ve Hasan Çavu  Vak flar  Mütevellisi Tosunzade Mehmet Efendi ve Hatice 
Hatun Vakf  mütevellisi Fehim Efendi’nin e itime aktarmalar  gereken gelirleri, 
maarif komisyonuna teslim etmedikleri ikâyet konusu olmu tu. Vak flar n 
bütçelerinin incelenmesi neticesinde 105.800 kuru  30 paran n maarife 
devredilmedi i anla lm  ve bu para K rkkilise’deki e itim kurumlar na pay 
edilmi ti129. Vak f gelirlerinin mektep masraflar  ve ö retmen maa lar na 
yetmedi i dönemlerde ise, ibtidâi ve rü diyelere devam eden ö rencilerden de 
para toplanarak aç k kapat lmaya çal lm t r. K rkkilise’deki k z rü diyesi ve 
Hamidiye Mektebi ö rencilerinden 1906 y l nda ki i ba  ücret toplanm t 130. 

 Lüleburgaz kazas ndaki slam mekteplerinin giderleri ve ö retmen maa lar  
burada in a edilen dükkânlar n gelirlerinden sa lan yordu. Cemaat-i slâmiye 
taraf ndan kasaban n orta yerindeki Panay r mahallinde 101 adet dükkân in a 
olunmu  ve bu dükkânlar n gelirleri kazadaki Müslüman mekteplerinin 
giderlerine tahsis edilmi ti. Rum mektepleri muallim ve muallimelerinin maa lar  
ve idareleri kilise gelirlerinden, Yahudi mektepleri ile köy mektepleri 
muallimlerinin giderleri ise, halktan toplanan yard mlarla kar lan yordu. T rnova 
kazas ndaki Bulgar Katolik cemaati okullar n n giderleri Edirne’deki Katolik 
Cemaati taraf ndan finanse ediliyordu131 Babaeski, Ahtapoli, Midye ve Vize 
kazalar  ve köylerindeki okullar da yerel halk n yard mlar  ile faaliyetlerini 
sürdürüyorlard 132. 

127  “1298 senesinde ûrâ-y  Devlet karar yla erefsâd r olan irâde-i seniyye mûcebince sadaka 
tevelliyetinden olan fazla-i evkâf n Maârife aidiyeti takkarrur eylemi ti.” . Bkz. BOA. MF. MKT. 
1124/ 25, (18 Mart 1325/31 Mart 1909). 
128  BOA. BEO. 687/51505, (29 Rebiulevvel 1313/19 Eylül 1895); BOA. BEO. 
2231/167264, (11 Ramazan 1321/1 Aral k 1901); BOA. MF. MKT. 1134/57 lef 15, (14 
May s 1325/27 May s 1909). 
129  BOA. MF. MKT. 1124/ 25, (18 Mart 1325/31 Mart 1909); BOA. MF. MKT. 
1134/57 lef 15, (14 May s 1325/27 May s 1909). 
130  “K rkkilise’de bulunan ve mahalli vak flar n fazla gelirleri ile idare edilmekte bulunan erkeklere 
mahsus mekteb-i kebir-i ibtidâiyesi ile k z rü diyesi masraflar na kar l k tutulan gelirleri kifâyet 
etmedi i ve ad  geçen iki mektebin temin-i idaresi için devam eden ö rencilerden ücret al nmas na…” 
Bkz. BOA. MF. MKT. 1016/62, (7 Te rin-i evvel 1322/20 Ekim 1906). 
131  1310 EVS, s. 521. 
132  1310 EVS, s. 534, 539, 546. 
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Sonuç 

II. Abdülhamid devrinde K rkkilise sanca ndaki e itim ve ö retim faaliyetleri 
ar iv kaynaklar  nda analiz edilmeye çal lm t r. Bu dönemde sanca n nüfus 
yap s  kozmopolit bir görünüme sahipti. slam, Rum, Bulgar ve Musevi cemaatin 
ya ad  K rkkilise’de gayrimüslim nüfus ço unlu a sahipti. 1881-1882/1893 
Osmanl  genel nüfus say mlar nda gayrimüslim nüfus % 71, Müslüman nüfus ise 
%29’luk bir oran  te kil etmekteydi. 1902 y l na gelindi inde, nüfus oranlar  
Müslümanlar lehine de i se de gayrimüslimler yine ço unluktad r. 1902’ de slam 
nüfusu %35’e yükselmi , gayrimüslim nüfusu ise, %65’e dü mü tü. Nüfusla 
orant l  olarak sancakta, slam, Rum, Bulgar ve Musevi okullar  faaliyetteydi. 
btidâiler kaza merkezleri ve köylerde; rü diyeler kaza merkezlerinde; idadi ise, bir 

adet olup K rkkilise merkezde bulunuyordu. Bütün rü diyeler kaza merkezlerinde 
bulunurken, Üsküp nahiyesinde Rumlara ait bir rü diye vard . Bu durum Üsküp 
nahiyesinin bu dönemde kalabal k ve önemli bir Rum yerle im merkezi oldu unu 
göstermektedir. Sancakta her cemaatin bir meclisi vard  ve bu meclis, okullar n her 
türlü in a, tamir, personel giderleri gibi masraflar ndan sorumluydu. Müslümanlar n 
kurdu u vak flar ile gayrimüslimlerin kilise sand klar  okullar n in as nda ve 
ö retmen maa lar n n ödenmesinde etkin olarak kullan l yordu. Gayrimüslim 
okullar n n ayr  statüleri vard . 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 129. 
maddesi gere ince gayrimüslimler kendi okullar n  finanse ediyorlard . Devlet bu 
okullar n in a-tamir ve personel giderlerine kar mam , ancak denetim i lerini s k  
tutmaya çal m t r. Köylerdeki ibtidâi mekteplerinin masraflar  genelde halktan 
toplanan paralarla kar lan yordu. lginç olan  ise, köy ö retmenlerinin maa n n 
zahire olarak, köy halk  taraf ndan ödenmesidir. Genel olarak, okullar K rkkilise 
halk n n nakdi yard mlar  ile faaliyetlerini sürdürüyorlard . 

II. Abdülhamid devrinde K rkklise’de in a edilen okullar n birço u 
günümüze kadar ula amam t r. Ancak yapt m z yerel ara t rmalarda baz  
binalar n hala ayakta oldu u tespit edilmi tir. Örneklerle aç klamak gerekirse, II. 
Abdülhamid döneminin K rklareli’deki en büyük ilkokulu olan Hamidiye 
Mektebi bugün Kocah d r lkokulu; Yayla Mahallesi’nde Rumlar taraf ndan 
1905’te in a edilen Rum okulu, günümüzde bir süre Vali Faik Üstün lkö retim 
Okulu olarak kullan lm t . Ancak 2005 y l nda geçirdi i yang n dolay s yla 
bugün kullan lamaz durumda olup, yenileme çal malar  devam etmektedir. Yine 
günümüzde Tevfik Fikret Yat l  lkö retim Bölge Okulu olarak kullan lan bina 
ise, II. Abdülhamid devri Rum çocuklar na mahsus bir k z okuluydu133. 

Son olarak, Osmanl  ar ivlerinde yapt m z ara t rmalarda K rkkilise 
sanca nda in a edilen Müslim ve gayrimüslim okullar n n in a planlar na 
ula lm t r. Bu dönemdeki okul binalar  hakk nda bir fikir vermesi aç s ndan ad  
geçen planlar çal man n içinde yer alm t r. 

133  Rum k z çocuklar n n e itim gördü ü Parthenogogeio (Yunan K z Okulu) için bkz. 
Topta , a.g.e., s. 44. 
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Palu’nun Siyasi/Ekonomik Tarihi (XIV-XVIII. 
Yüzy llar Aras ) Ve Palu Çar s ’na Dâir 

Vak fname Belgesi’nin Tercümesi 
 

The Political/Economical History of Palu (Between 
XIV-XVIII. Century) And the Translation of Foundation 

Certificate Document About Palu Bazaar 

Serdar KARABULUT* 
Özet 

Elaz  li’ne ba l  Palu lçesi eskiden co rafi konumu itibariyle 
Do u Anadolu Bölgesi’nde önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Palu 
bölgesi Akkoyunlu Devleti Hanedan 'ndan Ahmet Bey (1379-1403) 
taraf ndan yönetilmi  bu dönemde ticari ve stratejik önemini 
sürdürmü tür. 1514 y l nda Çald ran Seferi’nden sonra Osmanl  
mparatorlu u hâkimiyetine “Ocakl  Palu Hükümeti” statüsüyle girmi tir. 

Osmanl  mparatorlu u hâkimiyetinde ehir merkezi h zl ca geli mi  ve 
birçok yap  in a edilmi tir. XVIII. yüzy la gelindi inde Palu 
Hükümeti’nin Çar ba  Mahallesi’nde ehrin her türlü ihtiyac n n rahatça 
kar land  tam te ekküllü bir çar  olu turulmu tur. Hicrî 1179 (1765) 
y l nda bla o ullar  (Ebla o ullar ) ailesinden “el-Hac Hasan bin Ali bla  
(Ebla i) el-Palevi Efendi” otuz adet dükkân n  A a  Mahalle’de yapt rd  
bla iyye (Ebla iyye) Medresesi’ne vakfetmi tir. bla o ullar  vak fname 

belgesinde Çar ba  Mahallesi’nde bulunan çar daki baz  dükkân 
sahipleri ile di er baz  yap lar n neler oldu u belirtilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret, Çar ba  Mahallesi, Palu, bla iyye 
(Ebla iyye) vak fnamesi 

 

Abstract 

Palu Township, formerly attached to Elaz  Province,as its 
geogrophical position was one of the most important trade centers in 
Eastern Anatolia Region. The Palu Region was administered by Sir 
Ahmet (1379-1403) from dynasty of Akkoyunlu State, and it has 

Palu mam Hatip Ortaokulu, Okul Müdür Yard mc s , e-mail: mirdaskara@gmail.com
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maintained its commercial and strategic importance. AC.1514M. after 
Çald ran Excursion, it fell under domination of The Ottoman empire as 
Palu Ocakl k Sanjak. The city center developed quickly and many great 
buildings were constructed while it was under domination of Ottoman 
Empire. When it was XVIII.century , the quarter Çar ba  of Palu 
Government, a full-fledged bazaar where all the necessities of the city 
were conveniently supplied was constitued. In H.1179/A.C.1765 el-Hac 
Hasan bin Ali bla  (Ebla i) el-Palevi Efendi the bla o ullar  
(Ebla ogullar - Kipchaks) family consecrated thirty shops to bla iyye 
(Ebla iyye) madrasah where was constructed in A a  Guarter. The owners 
of the shops and the other constructions situated in the Çar ba  
Guarter were mentioned in the bla o ullar  foundation document. 

Key Words: Trade, Çar ba  Guarter, Palu, bla iyye (Ebla iyye) 
foundation document 

 

Akkoyunlular Dönemi’nde Palu ve Ticaret 

Palu bölgesi Akkoyunlu Devleti döneminde Akkoyunlu Hanedan ’ndan 
Kutlu Bey’in o lu Ahmet Bey taraf ndan yönetiliyordu.1 Ahmet Bey, Akkoyunlu 
Devleti boy beyli ini karde i Karayülük Osman Bey’e b rakana kadar Palu 
bölgesi en önemli stratejik ehirlerden biriydi. Bu dönemde Palu kalesi savunma 
amaçl  olarak önemli kalelerden biri olsa da Akkoyunlular bu dönemde bugünkü 
Palu Kalesi’nin yakla k üç kilometre a a s nda Murat rma  yan nda bulunan 
Sam at ( im at)2 bölgesinde ehir merkezini kurmu lard . Bu dönemde kale 
çevresinde de yerle im yerleri olmas na ra men Sam at ehri kadar Palu 
Kalesi’nin yerle kesi nüfus ve ticaret yönünden pek canl  de ildi. Nitekim 
Erzincan Emiri Mutaharten ile Sam at bölgesindeki Gülü kürd3 mevkiinde 
sava  yap lm  bu sava  Akkoyunlu Ahmet Bey kazanm t . Ahmet Bey’in 
karde i Karayülük Osman Bey boy beyli ine terfi edince Palu bölgesi eski 
önemini biraz kaybetti. Buna kar n Ergani ehri’nin ticaret aç s ndan de erinin 
artt  sonucuna var labilir. Çünkü Ergani, Karayülük Osman Bey’in boy 
beyli ini ele geçirmesine kadar babas  Kutlu Bey’den devralarak hüküm sürdü ü 
ehirdi. Akkoyunlu Devleti’nin y k l na kadar; Palu Bölgesi Diyarbekir 

1  Kutlu Bey’in sa l nda Akkoyunlu ba bu lar n n en büyükleri olan o ullar  Ahmed 
Bey Palu’ya, Pîr Ali Ki ’ya, Kara Yülük Osman Bey ise Ergani’ye hâkim bulunuyordu. 
Bkz. Salim Cöhce, “Otlukbeli Sava na Kadar Akkoyunlular”, Anadolu Birli inin 
Sa lanmas nda Otlukbeli Sava n n Yeri ve Önemi Panel Bildirileri, (Haz. Enver 
Konukçu), Otlukbeli Belediyesi Yay nlar , Ankara, 1997, s. 125. 
2  Palu’nun a a  k sm nda Murat rma  k y s nda bulunan ehirdir. imdi harabe 
y k nt lar ndan ba ka bir ey kalmam t r. Bkz. Ebu Bekir-i Tihrani, Kitab-  Diyarbekriyye 
(Yay. N.Luga1-F.Sümer), TTK Yay., I.Cüz, Ankara, 1993, s.37 
3  Eskiden Palu lçesi’ne ba l  köydü. Bugün ise Kovanc lar lçesi’ne ba l  Murat ba  
köyüdür. 
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Vilayeti’ni Bayburt, Sivas ve Erzincan ehirlerine ba layarak ula m  sa layan 
tarihi ipek yolunun kav ak noktas ndayd . Özellikle Akkoyunlu Devleti 
ba bu lar  bu ticaret yolunu ele geçirmek amac yla bazen de ticaret kervanlar  ile 
gelen mallar n düzenli ve ucuz bir ekilde kendi yönetimlerindeki ehirlere 
ula mas n  temin etmek için Erzincan merkezli Mutaharteno ullar  ve Sivas’ta 
hüküm süren Kad  Burhanettin’e kar  siyasi artlara ve ç karlar na göre hareket 
ederek bazen sava m  bazen de askeri alanda ittifak içerisine girmi lerdi. 

Karayülük Osman Bey Akkoyunlu Devleti’nin te kilatlanmas nda ve 
kurumla mas nda en önemli ki iydi. Karayülük Osman Bey, Ergani ehri’ni 
yönetti i ilk günlerden itibaren bölgedeki yerli beyleri yok etmekten ziyade 
onlarla iyi ili kiler içerisinde bulunmu , akrabal k ba lar  kurmu  ve böylece 
kendi konumunu güçlendirmi ti. Bu olumlu tutum sayesinde Karayülük Osman 
Bey ile E il Beyi Devlet ah Buldukâni (Mirdâsî) aras nda derin bir dostluk ba  
olu mu tu. Daha sonraki dönemlerde Akkoyunlu Ali Bey, Devlet ah Bey’in 
k z n  o lu Uzun Hasan Bey’e isteyerek aradaki dostlu u daha da peki tirdi.4 
Ayn  dönemde Akkoyunlu Devleti’nin Palu valisi olan Ahmet Bey’in o ullar  ile 
Palu bölgesindeki Ba n Buldukânî (Mirdâsî) Beyleri aras nda olu an iyi ili kiler 
neticesinde, askeri alanda da ittifak söz konusuydu.5 Akkoyunlular, hâkim 
olduklar  topraklar üzerinde kendilerinden önce kurulmu  olan di er devletler 
gibi, ticareti te vik etmi  ve süreklili i için de çaba harcam lard r.6 Uzun Hasan 
Bey, ticaretin geli mesini sa lamak için ülkesinin her yerinde ticaret vergisi olan 
“tamga”y  20 dirhemden bir dirheme indirmi ti.7 Nitekim çok yüksek olan bu 
ticari vergi, ticaretin geli mesine engel olmaktayd . Ayr ca Uzun Hasan Bey’in 
Rakka civar ndan gelip geçen tüccar kafilelerine rahat vermeyerek mallar n  
ya malayan Ne ib, Uneyn ve Rebia gibi Arap a iretlerini iddetle te’dip ederek 
tüccara emniyet vermi  olmas , Akkoyunlu hükümdar n n ticarete vermi  oldu u 
önemin bir göstergesidir. 

Akkoyunlu Devleti’nin kurulu undan itibaren genellikle güney bölgeler 
olan Suriye, M s r Halep, am bölgeleriyle s k  bir ticari ili ki mevcuttu. 
Ergani’nin ticari yollar üzerindeki konumundan dolay  yukar da say lan mallar 
d nda eker, çivid gibi ticari mallar da buradan geçirilmekteydi. ehir 
Pazar ’nda ise pamuk, sabun ve k na gibi ürünler sat lmaktayd . Ergani reayas , 
ba lar ndan elde ettikleri üzümden arap üretip satarak gelir elde etmekteydiler.8 
Ayn  ekilde Ergani’den ayr lan bu ticaret yolu Palu üzerinden Erzincan-Sivas-

4  lhan Erdem, “ Ak-Koyunlu Devletini Meydana Getiren A iretler”, Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih ncelemeleri Dergisi, C.VI, zmir, 1991, s.288, 289 
5  Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal Yap , Alt n Kalem Yay nlar , zmit, 
2003, s.142 
6  Kaz m Payda , “Ak-koyunlular Döneminde Ticaret”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Co rafya Fakültesi Tarih Ara t rmalar  Dergisi, C. 23, Say : 36, Ankara, 2004, s.213  
7  Ayn  eser, s.214 
8  Ayn  eser, s.215 
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Erzurum istikametine do ru ilerliyordu. Bu ürünleri Palu ehrinde de bulmak 
mümkündü. M s r-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan Akkoyunlu ehirlerinden 
Urfa’ya, Haleb ve ba ka yerlerden sabun, k na, hurma, f nd k, badem, zeytinya , 
sadeya , bal, pekmez, kuru üzüm, kuru incir, erik ve zerdali gibi emtia getirilip 
sat lmaktayd . ehirde biber, zencefil, karanfil, kalay ve ni ad r n da ticareti 
yap lmaktayd . 

Akkoyunlu devletinin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Erzincan, 
s naî ve ticari faaliyetlerde önemli bir yer i gal etmekte idi. Uzun Hasan Bey 
ticaretin geli mesi için birçok tedbir alm t . Örne in onun ticari 
düzenlemelerinin baz lar , XVIII. yüzy la dek Diyarbekir, Azerbaycan, Fars, 
lrak-  Arab ve lrak-  Acem’de yürürlükte idi. XVI. yüzy ldaki Do u Anadolu’ya 
ili kin Osmanl  kanunlar nda korunan Uzun Hasan Bey’in bu ticari 
düzenlemeleri, sat  vergisi oran n  dondurmay  sa lamakta ve geçi  ücretlerinin 
toplanmas n  bir düzene ba lamaktayd . Ayr ca bu düzenlemeler sayesinde, 
bölge görevlilerinin keyfi uygulamalar n n önüne geçilmi , yerel ayr cal klar 
önlenmi  ve ticaret te vik edilerek devlet gelirleri artt r lm t .9 

Akkoyunlu Devleti’ni Haleb, am, Beyrut ve Bursa gibi ticaret merkezleri 
ile birle tiren kervan yollar n n ço u Bitlis hâkimlerinin yerle ti i dar geçitlerden 
olu makta idi. Bu a iretlerin e k ya guruplar , sürekli olarak buradan geçen 
ticaret kervanlar n  soyuyorlard . Bundan dolay  Akkoyunlu hükümdar  Uzun 
Hasan Bey, Cihan ah ve Ebu Said üzerindeki zaferlerinden sonra bir süre 
merkezi iktidara tabi olmayan a iretlerin mukavemetini k rmakla u ra arak, 
ticaret yollar n  güven alt na almaya çal m t . Uzun Hasan Bey’in kumandanlar  
olan S lfi Halil, Süleyman Bey ve Bay nd r Bey, a iretlere ait kaleleri ele geçirip 
da tt lar. Örne in Akkoyunlu Devleti’nin güçlenerek E il, Palu, Çermik 
Mirdâsî Beyleri’nin vergi gelirlerinin baz lar na el koymas  üzerine E il hâkimi 
Devlet ah Bey’in o lu II. sa eni tesi Uzun Hasan’a kar  birkaç kez isyan 
te ebbüsünde bulunmu ; neticede Akkoyunlu Padi ah  Uzun Hasan II. sa’n n 
k z n  o lu U urlu Muhammed’e isteyerek aradaki husumete son vermi tir.10 
Akkoyunlu Devleti’nin çökü  döneminde ise Palu Mirdâsî beylerinden Hüseyin 
Bey 1495 tarihinde Palu kalesini fethederek ticaret kervanlar n n en önemli geçi  
noktalar ndan birini ele geçirdi. Hüseyin Bey bu güzergâhtaki önemli geçi  
noktalar ndan biri olan Ergani kalesini ku att ysa da bu ku atma s ras nda 
ölümü11 üzerine buna muvaffak olamad . Fakat Palu ehri’nin yönetimi karde i 
Rüstem Bey’in o lu Cem id Bey’in elinde kald . 

 

9  Ayn  eser, s.218 
10  lhan Erdem, “ Ak-koyunlu Devletini Meydana Getiren A iretler”, s.249; ayr ca bkz. 
erefhan, erefname, (Çev. Frans zcadan R za Kat ), Yaba yay nlar , C. II/I, stanbul, 

2010, s.31 
11  erefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31 
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Palu’nun Osmanl  Hâkimiyetine Giri i 

Akkoyunlu Devleti hâkimiyetinde bulunan Palu bölgesi Akkoyunlular’ n 
çökü  döneminde 1495 y l nda Mirdâsîlerin/Buldukânîlerin Ba n beylerinden 
olan Cem id b. Rüstem b. Mir Hamza el-Mirdâsî12 taraf ndan fethedildi.13 Fakat 
Mirdâsîlerin/Buldukânîlerin bu hâkimiyeti uzun sürmedi. Nitekim kalabal k 
Türkmen gruplar yla birlikte 1503 y l nda Erzincan’dan ayr lan ah smail, önce 
irvan’  alarak babas n n hedefini gerçekle tirmi , daha sonra da Akkoyunlu 

Elvend’i ayn  y l n yaz ay nda Nahç van bölgesinde yap lan urur Sava ’nda 
yenilgiye u ratm t r.14 Akkoyunlu devletinin y k lmas  neticesinde Safeviler 
Diyarbekir yöresine ve Palu’ya hâkim oldular. Cem id Bey, Safevi yöneticileri iyi 
geçinmeye çal t . Bu anlay n neticesinde bir dönem Safevi Devleti 
komutanlar ndan Pazoki Çolak Halid’in maiyetinde bulundu.15 

Osmanl  mparatorlu u ile Safevi Devleti aras ndaki Do u ve Güneydo u 
Anadolu bölgelerine hâkimiyet mücadelesi neticesinde Çald ran Seferi 
sonucunda 1514 y l nda Palu’nun Osmanl  mparatorlu u hâkimiyetine 
girmesinde Cem id Bey’in büyük eme i oldu.16 Cem id Bey, Mevlana dris-i 
Bitlisi’nin tavsiyesine uyarak Osmanl ’ya ba l l k bildirdi i gibi kendi a iret 
kuvvetleri ile Çald ran seferine kat lm ; Çald ran seferinden sonra ise Palu’yu 
Karaçinzade Ahmet Bey’in yard m yla17 k z lba lardan Arab ah’ n elinden 
kurtarm t r.18 

Palu bölgesi Osmanl lara ilk ba lanan yerlerden biridir.19 Diyarbekir 
ehrinin al nmas  ve bunun sonucunda Mardin civar nda 1517’de yap lan Dede 

12  Cem id Bey’in soyu Hz. Abbas’a ula maktad r. Soyunun eceresi u ekildedir: 
Cem id b. Rüstem b. Mir Hamza b. Emir Timurta  b. Muhammed b. brahim b. 
Bulduk b. Pir Bedir b. Pir Musa b. Pir Mansur Seyyid Hüseyni Arec b. Seyyid Ahmet b. 
Seyyid Tahir b. Seyyid Abdurrahmanuz Zahid b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Gani b. 
Seyyid Ali b. Seyyid Cemaleddin b. Seyyid Yusuf ihabuddin b. Seyyid Muhammed b. 
Seyyid Ali b. Seyyid Abdullah b. Abbas b. Abddulmuttalib b. Ha imil Kurey i. Bkz. 
Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, Alt n Kalem Yay nlar , zmit, 2014, s.33  
13  Nusret Ayd n, Diyarbak r ve Mirdasiler Tarihi, Avesta Yay nc l k, stanbul, 2011, s. 304-305 
14  Rumlu Hasan, Ahsenüt-Tevarih (Çev. Cevat Cevan), Ankara, 2004, s.73-78 
15  erefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31 
16  Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.35 

  M. Ali Ünal XVI. Yüzy lda Palu Hükûmeti’’, Ondokuz May s Üniversitesi, E itim 
Fakültesi Dergisi, Say :7, 1992. s.244 
18  erefhan, a.g.e., C. II/I, s.32 
19  Osmanl  Padi ah ’na ilk ba lanan beyler ve Safeviler’den ilk al nan bölgeler unlard : 
Zirki Begi Ahmet Beg bi’l- hücum Meyyâfarikîn Kalesi’ni ve Kas m Beg E il Kalesi'ni 
ve Cem id Beg Palo Kalesi’ni ve Soran hâkimi Seyyid Beg Erbil ve Kerkuk’ü ve sâir 
ümerâ-i Ekrâd’ n her biri kendisine civar olan kalelere Sultan Selim Han nam na hücum 
ve bir haylisini ahz ve istirdâd eylediler. Fakat Kara Han’ n kuvveti pek ziyade ve 
mükemmel oldu undan ahalisinin bu suretle müdafa’aya k yâm etmesi (Âmid)’in 
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Karg n Sava ’ndan sonra Do u ve Güneydo u Anadolu topraklar  Osmanl  
hâkimiyetine geçti i gibi Safevilerin bölgedeki etkinli ine son verilmi tir. 
Bölgenin fethedilmesinden sonra B y kl  Mehmet Pa a Diyarbekir valisi oldu.20 
Osmanl  Padi ah  Yavuz Sultan Selim ise dris-i Bitlisî’ ye bo  fermanlar vererek 
bölgedeki ekrad beylerinin toprak mülkiyetlerinin belirlenmesinde yetkili ki i 
k ld . dris-i Bitlisî bölgedeki hizmetlerini göz önünde bulundurarak merkezi 
yönetime bölge beylerinin statüsünü içeren bilgiler verdi. Merkezi Osmanl  
yönetimi bu bilgileri göz önünde bulundurarak bölgeyi idari taksimata ay rd .21 

Bu anlay n sonucu olarak do uda fethedilen topraklarda, Ocakl k ve 
Yurluk, Ekrad Sanca  ile Hükümet diye adland r lan sancak beylikleri olu turuldu. 
Kanuni döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde Cizre, E il, Genç, Palu, Hazro 
olmak üzere be  hükümet, sekiz de yurtluk-ocakl k sanca  bulunmaktayd .22 
Ekrad sancaklar nda tahrir yap ld ndan içlerinde t mar ve zeamet erbab  
bulunurdu. Ancak beyin ölümü veya azledilmesi durumunda sancak aile d nda 
bir ba kas na verilmezdi. Kanunnamelerde ifade edildi i üzere “azl-ü nasb” kabul 
etmezlerdi. Ancak ba l  olduklar  beylerbeyi ile seferlere kat lmak zorunda 
olduklar ndan, görevlerini yerine getirmezlerse azledilirler ve sancak, 
o ullar ndan veya akrabalar ndan uygun görülen birine verilirdi. De i iklik teklifi 
Beylerbeyi’nin arz  üzerine Divan-  Hümayun’da görü ülür, uygun görüldü ü 
takdirde teklif edilen ah s sanca a yönetici olarak atan rd . Hükümet sancaklar , 
beylerine mülkiyet yolu ile verilmi  olduklar ndan tahrîre tabi de illerdi. Bu 
yüzden içlerinde t mar ve zeameti bar nd rmazlard . Bunlar “mefrûz’ül-kalem ve 
“maktû’ül-kadem” (say m yap lmayan ve Osmanl  yöneticilerinin müdahale 
etmedi i) olduklar ndan sanca n gelirlerinin tamam  yöneticilerine aitti23 

Bunlara verilen önemden olsa gerek kendilerine padi ah emri yaz ld  
zaman “cenab” lakab  kullan l rd . Azil ve atama i leri de t pk  ekrad 
sancaklar nda oldu u gibi Beylerbeyi’nin arz  ile Divan-  Hümayun taraf ndan 
yap l rd . Sefer zaman nda bunlar da Beylerbeyi’nin emrine girmek 
zorundayd lar. mparatorluk ordusunun seferber edilmesinin maliyetinin yüksek 

muhasaradan kurtar lmas n  temin edemedi. Bkz. Aziz A an, Âmid ehrinin Sûret-i Feth 
ve Teshîri, arkiyat lmi Ara t rmalar Dergisi, Say : VII, Diyarbak r, 2012, s. 267; ayr ca 
bkz. Ahmet U ur, Celal-zade Mustafa Selim-name, stanbul,1997, s.616 
20  Rumlu Hasan, a.g.e., s.195 
21  Bayram Kodaman, Osmanl  Devrinde Do u Anadolu’nun darî Durumu, Anadolu Bas n 
Birli i Yay nlar , Ankara, 1986, s.13 
22  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dersaadet kdam Matbaas , C.4, stanbul, 
H.1314, s.27 
23  Orhan K l ç, “Yurtluk-Ocakl k ve Hükümet Sancaklar Üzerine Baz  Tespitler”, 
Ankara Üniversitesi Osmanl  Tarihi Ara t rma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Say : 10, Ankara, 
1999, s.120,121 
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oldu u bu dönemde, söz konusu idare biçimi hem etkili hem de ekonomikti.24 
Palu bölgesi Cem id Bey ailesine Palu Hükümeti statüsünde yurtluk-ocakl k 
olarak verildi. Cem id Bey, güzel yönetimi sayesinde Osmanl  yöneticileri olan 
emir ve vezirlerin takdirini kazand . Özellikle Çald ran Seferi’nden sonra 
Osmanl  hâkimiyetinin iyice sa lamla arak huzur ve sükûnetin sa lanmas  
neticesinde Palu Hükümeti önemli bir ticaret merkezi oldu u gibi h zl  bir 
ekilde büyüyerek geli ti. Tabi ki bunda Palu Hükümeti’nin co rafi konumunun 

büyük etkisinden de söz edilebilir. Bunun d nda bölgede üretilen yerli 
ürünlerin Osmanl  iç piyasas nda kolayca pazarlanarak sat lmas n n bölgedeki 
ticaretin canlanmas na katk s  da önemli ölçüde etkiliydi. 

 

16. Yüzy lda Palu Hükümeti ve Ekonomik Yap  

1514 y l ndaki Çald ran Seferi’nden sonra Do u ve Güneydo u Anadolu 
bölgesinde Osmanl  mparatorlu u hâkimiyetinin iyice peki mesinden sonra huzur 
ve güven ortam  temin edilmi ti. Ocakl  Palu Hükümeti beyi Mirdâsîlerden Cem id 
Bey (ö. 1568) Palu’nun kalk nmas  için çe itli giri imlerde bulunmu tur. Bu 
ba lamda halk n dini ilimlerde yeti mesi için medrese yapt rd  gibi çok uzak 
diyardan halk n istifa etmesi için Palu Hükümeti’nin merkezine su getirmi tir. 
Diyarbekir yöresinden gelen giden kervanlar n hiçbir ücret ödemeden her türlü 
ihtiyaçlar n n kar land  Demirkap  mevkiinde25 Demirkap  Han ’n 26 yapt rarak 
ticareti te vik edici ad mlar atm t r. Cem id Bey’in bu ad mlar  atmas nda Palu 
Hükümeti’nin co rafi konumunun etkisi de büyük oldu. Nitekim Diyarbekir, Urfa, 
Haleb, am, Ba dat ehirlerinden gelen kervanlar n Anadolu’nun iç bölgelerine 
ula m n  sa layan Murat Nehri üzerindeki en önemli köprülerden biri Palu’da 
bulunuyordu. Diyarbekir yöresinden gelen kervanlar Palu Hükümeti’nin merkezine 
u rar; Palu Hükümeti’nden Harput sanca na geçer; Harput’tan sonra Kayseri ve 
stanbul güzergâh n  takip ederlerdi. Ayr ca Erzurum ve Kafkasya taraf na gidecek 

olan kervanlar yine Palu Hükümeti üzerindeki tarihi köprüden geçmek 
zorundayd lar. Palu Hükümeti ile Diyarbekir Beylerbeyli i’ni birbirine ba layan yol 
güzergâh nda XVI. yüzy l n ikinci yar s nda kervanlar n yo un olarak u ray p geçti i 
güzergâh olan Kalkan Köyü’nü E il Mirdâsî beyleri yönetim merkezi seçmi ler27 ve 
burada bölgenin en önemli hanlar ndan birisi olan erbettin Han ’n  in a etmi lerdir.  

24  Fatih Gencer, “Merkezîle me Politikalar  Sürecinde Yurtluk-Ocakl k Sisteminin 
De i imi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 
Ara t rmalar  Dergisi, C.30, Say :49, Ankara, 2011, s.78,79 
25  erefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31 
26  Demirkap  Han , Palu ile Ergani bölgelerini birbirine ba layan kervan yolu 
üzerindeydi. Bugün ise Demirkap  Han ’n n y k nt lar  Alacakaya lçesi Çakmakkaya 
Köyü s n rlar  içerisindedir. 
27  Yusuf Kenan Haspolat, Diyarbak r E il ve Turizm, Uzman Matbaac l k ve Ciltleme, 
stanbul, 2013, s.24 
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XVII. yüzy la gelindi inde çe itli co rafyalardan Palu Hükümeti’nin 
merkezine birçok sanat erbab  ile çe itli mesleklere mensup tüccarlar yerle erek i  
kollar  olu mu tur. Do u ve Güneydo u Anadolu bölgesinde yurtluk-ocakl klar 
genellikle sarp da l k bölgelerde yani Palu’dan ba layarak Diyarbekir’in da l k 
bölgelerinin önemli bir k sm  ile Bitlis, Mu , Van, Hakkâri, Bayezid ve Ç ld r gibi 
yerlerde yo unla m lard .28 Neticede tar m d nda bu bölgelerin ekonomik 
gelirlerinin önemli bir k sm  hayvanc l a dayanmaktayd . Nitekim Palu Hükümeti 
beyi Cem id Bey, her y l sürülerinden üç ya na ula m  3000 o lak seçer, yakla k 
k rk deve yükü tutan 3000 at ve kat r nal  ile birlikte satmak için Haleb’e yollard .29 
Bu da Palu Hükümeti’nin güney bölgelerle ticari faaliyetlerin yo un oldu unu 
göstermektedir. Hayvansal üretime ba l  olarak debba lar n (dericilerin) 
olu turdu u küçük sanayi atölyelerinin XVIII. Yüzy lda yo un olarak Palu 
Hükümeti’nde üretim yapt klar  bilinmektedir. Özellikle 1800’lü y llarda Palu 
Hükümeti’nde önemli bir deri olan ‘‘Sahtiyan’’ üretilmekteydi. ‘‘Sahtiyan’’, 
döneminde en iyi derilerden biri olup çok ra bet görüyordu. ‘‘Sahtiyan maddesi’’ 
Osmanl  mparatorlu u’nun ba kent sakinlerinin mest-i pabuç, çizme ve 
ayakkab lar n n tümünün kar lanmas nda kullan lan bir madde olmu tur.30 
Tar msal ve hayvansal üretime ba l  olarak geli en ocakl k sancaklar nda 
demirciler ehirlerin vazgeçilmez unsurlar yd . Çünkü onlar her türlü tar msal 
aletleri üretiyorlard . Demirci dükkânlar  en çok Diyarbekir, Harput, Erzincan ve 
Palu’da bulunuyordu. Bu demirci dükkânlar nda k l ç, kama, kalkan, kazma, kürek, 
dehre ve balta gibi silah, araç ve gereçler imal edilirdi.31 

 

Ocakl  Palu Hükümeti Çar s ’n n Konumu 

XVI. yüzy la gelindi inde Palu Hükümeti ehrinin merkezi, Palu Kalesi’nin 
Murat Nehri’ne bakan yüzünde tarihi antik yerle im yeri üzerine kurulmu tu. 
ehir merkezini Murat Nehri’nin kar  taraf na tarihi Palu köprüsü ba l yordu. 

Bölgeyi M.1649-1650 y l nda gezen ünlü seyyah Evliya Çelebi ise Palu 
Hükümeti’nin ehir merkezinin kalenin dibinde bin toprak evden olu tu unu; 
ehrin kad s , muhtesibi ile voyvodas n n mevcut oldu unu belirtmektedir.32 

Palu Hükümeti’nin merkezinde muhtesibin bulunmas  XVII. Yüzy lda çar n n 
mevcut oldu unu göstermektedir. Evliya Çelebi büyük ihtimalle A a  
Mahalle’ye u ram t r. Zaten ehrin bilinen en eski mahallesi ise “A a  Mahalle” 
ad yla bilinmekteydi. Daha sonra ehir ile Palu kalesi çevresine yeni yerle im 

28  Fatih Gencer, a.g.m. , s.78,79 
29  erefhan, a.g.e., C. II/I, s.31 
30  Mehmet Metin, “Kayseri’de Sahtiyan Üretimi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Say :12, Kayseri, 2002, s.1-18 
31  Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal Yap , s.297 
32  Evliya Çelebi, Seyahatname (Sad. Tevfik Temelkuran-Necati Akta ), Üçdal Ne riyat, 
C.3-4, stanbul, 1986, s.867 
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yerleri kurularak çe itli mahalleler olu turuldu. Nitekim Cem id Bey 
Medresesi’nin XVI. yüzy l n ikinci yar s nda in a edilmesinden sonra kalenin üst 
taraf nda bugün “Zeve Bölgesi” olarak adland ran saha yerle ime aç lm ; daha 
sonraki yüzy llarda ise Zeve Mahallesi bu bölgede kurulmu tur. A a  
Mahalle’nin üst k sm nda olu turulan Kas miyye Mahallesi ise 1514 Çald ran 
Seferi’nden sonra Cem id Bey’in Palu kalesini fethetmesinde ona yard mc  olan 
“Kâs man A ireti”ne mensup baz  ailelerin kalenin alt taraf na yerle erek yeni bir 
mahalle kurmalar  neticesinde olu turulmu tur.33  

Bu mahallelerin ve nüfusun artmas , bunun yan nda i  kollar n n iyice 
belirginle mesi neticesinde Çar ba  Mahallesi ihtiyaçtan dolay  h zl  bir ekilde 
in a edilmi tir. Palu çar s  ve dolay s yla sanat ve meslek erbaplar n n dükkânlar  
burada bulunuyordu. slami ehirlerin fiziki yap lar  incelendi inde çar  
genellikle ehrin merkezi camisi veya merkezi kilisenin34 etraf nda te ekkül 
ettirilirdi.35 Daha sonra merkezi cami ile merkezi kilisesin etraf nda di er yap lar 
ihtiyaca göre zamanla olu turuldu. Palu çar s  da Palu Ulu Cami36 ile 
merkezdeki ortaça dan kalma kilisenin çevresinde olu turulmu tu. Müslüman 
tüccarlar n dükkânlar  Ulu Cami etraf nda; gayrimüslim tüccarlar n dükkânlar  da 
Çar ba  Mahallesi’nde bulunan merkezi ortaça  kilisesinin etraf ndayd . Kilise 
taraf ndan tek s ra halinde uzanan ana caddenin alt ve üst taraf nda dükkânlar 
yer al yordu. Çar , a a  ve yukar  çar  olmak üzere iki k s md . A a  çar  ana 
caddenin alt taraf nda, merkezi kilisenin bulundu u alandayd . Çar n n 
merkezinde Ulu Cami’nin biti i inde ana caddenin üst taraf nda Çar ba  
Hamam  bulunuyordu. Kiliseye yak n yerde ise gelen gidenlerin konaklad  
M s r Zerki Han 37 mevcuttu. Çar ba  Mahallesi’nde bulunan ana caddeye 
ç kan alt sokaklarda ise Osmanl  mparatorlu u’na ait devlet kurulu lar  ile ehir 
sakinlerinin oturduklar  evler yer al yordu. Tarihi Palu köprüsü kuzey-güney 
illerini birbirine ba layan ve ula m  sa layan pek Yolu üzerinde kurulmu  ilk 
ve tek köprüydü. Çar ba  Mahallesi bu köprü sayesinde büyük bir ticaret 
merkezi olmu  ve çok geli mi tir. Buraya yak n çevrenin il ve ilçelerinden 
oldu u gibi uzak bölgelerden Halep, am, Ba dat, Erzurum, Erzincan ve Batum 
gibi yerlerden büyük tüccarlar kervanlarla gelir, burada bütün ihtiyaçlar  ile 
al veri lerini yaparlar ve memleketlerine dönerlerdi. Burada büyük ticaret 
merkezleri yan nda i  hanlar  ve konaklama yerleri de vard . Çar ba  
Mahallesi’ndeki el tezgâhlar nda palas, kilim, haral, çuval ve heybe gibi e yalar 
dokunur, yün ve keçe çe itleri ile düz ve desenli bez bas mlar  yap l rd .38 Palu 

33  Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal Yap , s. 257 
34  Ortaça  dönemine ait olan kilise kare planl  olup sadece kaos k sm  ayaktad r. 
35  Y lmaz Can, slam ehirlerinin Fiziki Yap s , Diyanet Vakf  Yay nlar , Ankara, 1995, s.127 
36  Hicri 1148, miladi 1735 tarihinde Seyyid Hac  Mustafa ve Seyyid Hac  Abdurrahman 
taraf ndan yapt r lm t r. 
37  bla iyye Vak fnamesi'nde geçen M s r Zerki Han  zaman içerisinde y k lm t r. 
Günümüze herhangi bir kal nt s  da ula mam t r. 
38  Yusuf Bak c , Kültür ve Medeniyet ehri Palu, Güntek Matbaac l k, Elaz , 2012, s.26 
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çar s nda özellikle XIX. yüzy l n ba ndan itibaren derici (debba lar) 
dükkânlar nda art  görüldü. Bu dönemde ‘‘Sahtiyan’’ adl  deri çar da üretildi i 
gibi bu deri çok ra bet görüyordu. Deri üretimine ba l  olarak daha sonraki XX. 
yüzy lda ‘‘yemenicilik’’39 çok geli mi ti.  

 
bla iyye (Ebla iyye) Vak fnamesi’nde Palu Çar s  

bla o ullar 40 ailesinden olan “el-Hac Hasan bin Ali bla  (Ebla i) el-Palevi” 
taraf ndan hicrî 1179 (1765) tarihinde; Palu Hükümeti’nin merkezinde A a  
Mahalle’de daha önce yapt rd  bla iyye Cami ve Medresesi’ne 41 otuz dükkân 
vakfedilmi tir. Bu dükkânlar n kira gelirlerinden bla iyye Cami ve Medresesi’nin 
masraflar  ile müderrislerin maa lar  kar lan yordu.42 el-Hac Hasan bin Ali bla  
(Ebla i) el-Palevi Efendi o dönemde Palu Hükümeti’nin merkezinde ticaretle 
u ra an en zengin tüccarlardand . bla iyye vak fname belgesinde Çar ba  
Mahallesi’nde bulunan çars n n özellikleri ile çe itli yap lar n neler oldu u her 
yönüyle anlat lmaktad r. bla iyye vak fnamesine göre çar ; a a  çar  ve yukar  
çar  olmak üzere iki k sma ayr l yordu. ki çar y  ana cadde birbirinden ay r yordu. 
Ana caddenin üst taraf  yukar  çar y ; alt taraf nda kilisenin bulundu u alan ise a a  
çar y  meydana getiriyordu. El-Hac Hasan bin Ali bla  (Ebla i) el-Palevi 
Efendi’nin vakfetti i on iki dükkân  a a  çar dayd . Bu oniki dükkân Hac  Murtaza 
A a Dükkân , M s r Zerki Han , M s r Zerki Dükkân  ve ana cadde ile s n rl yd .43 

39  Yemeni, bir tür deri idi bu deriden ayakkab lar üretiliyordu. 
40  Ebla i kelimesi Arapça     (Ebu La ey) kelimesinden türetilmi tir. Tasavvufi bir 
terim olarak   kelimesi sufi (Allah’a â k abdal kimseler için) taifesi taraf ndan isim olarak 
kullanmaktad r. ‘‘  ’’ kelimesinin anlam  ‘‘hiçbir ey yoktur’’ demektir. Gerçekte Allah (c.c) 
d nda hiçbir gerçek yoktur. Tüm varl klar fanidir, sadece baki olan Allah't r. Tüm varl klar 
Allah Teâlâ’ da zaman ve mekân kavramlar  dâhil yok olmaktad rlar. Araplar çocuklar na Ebu 
La ey (    ) kelimesini isim olarak vermektedir. Ebu La ey (    ) kelimesinin 
anlam  ise fakirlerin babas , hiçbir eyi olmayan ki i, yokluk ve hiçli in babas  gibi anlamlara 
gelmektedir. lk ata Seyyid Ali Ebula i’ye (      ) isim olarak verilen bu kelime daha 
sonra Palu yöresinin a z lehçesine uydurularak bla i-Ebla i (    ) eklinde k salt larak 
ifade edilmi tir. Ebla o ullar  ailesinin Arapça vak fname belgesine de bla iyye (    ) 
eklinde yaz lm t r. Günümüze nesli ula an Eblaso ullar  ( bla ogullar ) Ailesi'nin fertleri 

‘‘Ülgen’’ soy ismini alm lard r. 
41  bla iyye Cami ve Medresesi günümüzde eski Palu’da A a  Mahalle’de bulunmaktad r.  
42  bla iyye Vakf ’na ait kay tlar incelendi inde Vak flar Genel Müdürlü ü’nün ar ivlerinde 
Hicri 1179-1119 (M.1765-1785) y llar  aras nda ilk müderrislerin atamas na ili kin kay tlar 
mevcuttur. Buna göre ilk müderris olarak günde 24 akçe maa la Kemteri Mehmet Efendi 
H.1179 ( M.1765) y l nda atanm  onun ölümü üzerine yerine H.1199 (M.1785) y l nda Es-
Seyyid Osman Efendi geçmi tir. Bkz. Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.84 
43  Vak fnamede geçen ifade öyledir, vakfetti i bu dükkânlardan; on iki dükkân, A a  
çar da ve bir taraftan el-Hac Murtaza A a dükkân , di er taraftan M s r Zerki dükkân , 
di er taraftan M s r Zerki Han  ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl d r. 
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bla iyye vak fnamesine göre çar da bulunan ve ticarethane olarak kullan lan 
di er mekânlar ve sahiplerinin isimleri öyle s ralanmaktad r: 

bn-i Borizen Dükkân , Murtaza A a Dükkân , M s r Zerki Dükkân 44, 
brahim Efendi Dükkân , Hac  Mehmet Dükkân , bn-i Dabak Dükkân , Kilise 

Dükkân , bn-i R zvan45 Dükkân , Murtaza A a Dükkân , Day  Ömer Dükkân , 
skerder Bey Dükkân , bn-i Babak Dükkân , Haso lu Abd Dükkân , Haydar 

A a Dükkân , bn-i Hac  Ömer Dükkân , at r Hüseyin Dükkân , Molla H z r 
Dükkân , Hayrullah Efendi Dükkân , Murtaza A a F r n , skender Bey 
Kahvehanesi, M s r Zerki Han . 

H.1179 (1765) tarihli di er bir vak fname olan Palu Beyleri’nden 
Karacim itzade Mir Ömer Bey bin Osman Bey Vakf ’na ait kay tlarda da Palu 
çar s nda vaki bulunan k z l boyahane, çiteci ve mumhane dükkân  A a  
Mahalle’de bulunan Kas miyye Camisi’ne vak f edilmi tir. Bu vak fnameden 
anla lan kay tlara göre çar da vaki k z l boyahane ve çiteci ve dekkakc  
mumhane dükkânlar  da faaliyet gösteriyordu.46 1875 tarihli Diyarbak r 
salnamesine göre Palu’da 1 boyahane ve 1 mumhane oldu u ve faaliyet 
gösterdi i yaz l d r.47 Yukar da Ömer Bey bin Osman Bey Vakf ’na bahsedilen 
mumhane ve boyahane bir as r geçmesine ra men çar da hayla faaliyet 
gösterdi i anla lmaktad r. 1881 Mamuret’ul Aziz Vilayeti salnamesinde ise hayla 
boyahanenin faaliyet gösterdi i yaz l d r.48 Fakat bu salnamede mumhaneden 
bahsedilmemi tir. Büyük ihtimalle mumhane 1875-1881 y llar  aras nda faaliyet 
göstermeyerek kapanm t r.  

bla iyye Vak fnamesi’ne ait M.1919 (H.1337) y l na ait muhasebe kay tlar  
incelendi inde A a  çar da bulunan 1 adet dükkân Tenekeci Ahmet A a adl  
ahsa ayl k 50 kuru  kar l nda kiraya verildi i anla lmaktad r.49  

Ayr ca M.1921 (H.1339) y l na ait bla iyye Vak fnamesi’nin tasarrufunda 
bulunan dükkânlar ile bu dükkânlar n kime kiraya verildi i ile al nan kira 
ücretlerinin Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi’ndeki tafsilatl  dökümü öyledir; 

44  Çar ba  Mahallesi’nde o dönemde mevcut olan M s r Zerki Han ’na biti ik bir 
dükkând . 
45  Palu’da günümüze nesli ula an R zvano ullar  ailesinin atas d r. R zvano lu ailesi 
bireyleri günümüzde ‘‘Çelik’’ soy ismini alm t r. 
46 Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi, Ar iv ve Ne riyat Müdürlü ü, Say :1768, s.61
47  Feyzullah Demirta , Mirdasi Hükümdarlar  ‘‘Palu ve E il Hükümetleri’’ve Çermik Beyli i, 
Sena Ofset Yay nlar , stanbul, 2005, s.75 
48  Süleyman Yap c , Palu Tarih- Kültür- dari ve Sosyal Yap , An l Matbaa ve Ciltevi, 
Ankara, 2004, s.113 
49  Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi, Vakfiye Akar Defteri, Say : 2374, s.119; ayr ca bkz. 
Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.85 
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50 

Öte taraftan Palu çar s , eski antik Palu kalesi yerle kesinde Çar ba  
Mahallesi’nde XX. yüzy l n birinci yar s na kadar faaliyet göstermi tir. M.1925 
y l nda Palu Kasabas ’nda eyh Said syan  meydana gelmi tir.51 eyh Said 
syan ’nda Çar ba  Mahallesi’nde bulunan çar  da birçok yap  ile dükkânlar 

tahrifata u ram t r. Bu döneme ait bla iyye Vak fnamesi ve dolay s yla çar  ile 
ilgili herhangi bir kayda da rastlanmamaktad r. Nitekim k sa bir süre sonra da 
Çar ba  Mahallesi’nde bulunan çar daki dükkânlar, hanlar ve evler; 1928 ve 
1941 y llar nda ç kan iki büyük yang n sonucu kullan lamaz hale gelmi tir. A a  
Mahalle sakinleri de buradan ayr lm t r. Böylece hem Çar ba  Mahallesi hem 
de A a  Mahalle eski hareketli günlerini geride b rakm t r. 1932 y l ndan 

50  Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi, Anadolu Tasnif Defteri, Say : 264, s. 3 
51  U ur Mumcu, Kürt slam Ayaklanmas , Ankara, 2008, s.59-60 
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itibaren ilçe yerle im merkezi ile birlikte çar  da kalenin üst k sm nda yer alan 
Zeve Mahallesi’ne ta nm t r.52 

 

Sonuç ve De erlendirme 

Akkoyunlu Devleti zaman nda önemli bir ticaret merkezi olan Palu, 1514 
Çald ran Seferi’nden sonra Osmanl  mparatorlu u’na ba lanm ; pek Yolu 
güzergâh n n Murat Nehri üzerindeki geçi  noktalar ndan biri olan ehir söz 
konusu siyasi pozisyon de i ikli inden sonra h zl ca geli mi tir. Bunun 
neticesinde Diyarbekir, Halep, am, Ba dat, Erzurum, Erzincan bölgelerinden 
gelen kervanlar n vazgeçilmez u rak yeri olmu tur. Bu stratejik konumunda 
co rafi faktörler ile bölgedeki üretimin önemli pay  oldu u anla lmaktad r.  

Palu Hükümeti’nde hayvanc l k ve tar m önemli bir yere sahipti. Bölgede 
geli en dericilik faaliyetlerinin ham maddesini hayvansal üretim sa l yordu. Palu 
Hükümeti’nin ilk yerle im yeri A a  Mahalle olarak biliniyordu. Daha sonraki 
as rda ticaret ve artan nüfusun etkisiyle Kas miyye ve Çar ba  Mahalleleri 
olu turuldu. Palu Hükümeti’nin çar s , ehrin merkezi olan Çar ba  
Mahallesi’nde in a edildi. XVIII. yüzy la gelindi inde di er klasik Osmanl  
sancaklar  gibi Palu Hükümeti’nin tam te ekküllü çar s  her türlü ihtiyac n 
kolayca kar lanaca  bir yap ya bürünmü tü. bla iyye Vak fnamesi’nde, o 
dönemde ehir hayat n n devam etmesinde önemli olan Murtaza A a f r n , 
M s r Zerki Han , Kilise, skender Bey kahvehanesi gibi yap lardan bahsedilmi  
ve çe itli esnaflar n dükkânlar  ile bu dükkânlar n ehrin hangi mevkiinde yer 
ald klar  ifade edilmi tir. Özellikle vak fname belgesine konu olan çar  hakk nda 
önemli bilgilerin yer almas  o dönemdeki hayat hakk nda ve ehir yap s n n 
anla lmas na zemin haz rlam t r. Bu bak mdan Arapça olarak imlâ edilen 
bla iyye (Ebla iyye) vak fname belgesi tarihe k tutan önemli belgeler 

aras ndad r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

52  Yusuf Bak c , a.g.e., s.27 
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Ek-1: 1765’te kaleme al nan blâ iyye (Eblâ iyye) Vak fnâmesi’nin Arapça metni 
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Belgenin Tercümesi 

Huzurumda kurulan i  bu vakfiye vakfetme, vakfetmeden geri dönme ve tekrar vakf n 
sübutunun gerçekle mesi aç s ndan geçerli ve ba lay c d r. Palu Kazas  Kad s / el-Müvella 

Hilafe Hasan. Allah onu affetsin 

(MÜHÜR) 

Bi Hakk-i hatem-i had 

Hasan(bin?) Hasan 

Ey Perver-i merd 

Rahman ve Rahim olan Allah’ n ad yla (ismiyle) 

nsano lunu erefli k lan Allah’a hamd övgüler olsun ki O’na (Allah’a) man etmeyi, 
bilmedi ini, cennet ve iyilik yollar n  ö retti. Aralar nda salih ve halis ameller i leme 
yönünden samimi olanlar  seçti. Onlar  engin ve yeterli feyizleri ile hay r kandillerini 
ayd nlatmaya vesile k ld . Böylece onlar n erefli gayretleri iyi derecelerin ortaya ç kmas na ve 
mü fik çabalar  cennet kap lar  için anahtar olmas na vesile oldu. Selat ve selam ikram ve 
marifet ehlinin efendisi, hakiki ve tam s rra vak f Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v), 
bütün ümmet ve milletlerin en hay rl s  Ehl-i Beyt’ine, hikmet ve adalet sahibi yol 
arkada lar na olsun sonra: “Güçlü ve zengin olan Rabbinin lütuflar na muhtaç olan bu 
zay f ve fakir el-Hac Hasan bin Ali bla  el-Palevi (Palulu bla  el-Hac Ali o lu Hasan) 
Allah onu ba lamas yla mutlu k ls n ve cennetine iskân etsin”. Akranlar n n ayr ld n , 
insanlar n yok oldu unu, zaman n havadislerini ve günlerin geçip gitmesini gördü ünde 
dünyan n güven ve teminat yurdu olmad , ahiret hayat n n ise u runda her an ve her zaman 
çaba sarf edilmesi gereken bir hayat oldu unu anlad . Ve Allahu Teâlâ Kur’an-  Kerim’de 
u ekilde buyurmu tur: “Mallar n  Allah yolunda harcayanlar n durumu, yedi ba ak 

bitiren ve her ba akta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah diledi ine kat kat verir. 
Allah lütfü geni  oland r, hakk yla bilendir.” Yine Allah Resulü (s.a.v): “ nsano lu 
öldü ünde üç ey hariç bütün amelleri kesilir: Geride kendisine dua edecek Salih bir evlat 
b rakmas , ölümünden sonra kendisinden istifade edilen bir ilim b rakmas  ve süreklili i olan 
sadaka bulunmas ” ayet ve Hadis‘in feyzinden Allah vâk f  nasiplendirsin.  

Vak f, “mal n ve çocuklar n fayda sa lamad  ve ancak selim bir kalb ile Allah’a 
gelen hariç” denilen günde Allah’ n elem veren azab ndan kaçmak ve kerim olan Allah’ n 
r zas n  kazanmak amac yla çar da bulunan otuz dükkân n  A a  Mahalle‘de yapt rd  
medresesine vakfetti. Vakfetti i bu dükkânlardan; on iki dükkân, A a  çar da ve bir 
taraftan el-Hac Murtaza A a dükkân , di er taraftan M s r Zerki dükkân , di er taraftan 
M s r Zerki Han  ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl d r. 

Bir dükkân çar da olup, bir taraftan skender Bey kahvehanesi, di er taraftan 
brahim Efendi dükkân , di er bir taraftan M s r Zerki ve dördüncü taraftan ise ana cadde 

ile s n rl d r. 
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Ayn  ekilde alt  dükkân daha çar da olup, bir taraftan brahim A a dükkân  ve 
ikinci taraftan Haydar A a dükkân , iki taraftan ana cadde ile s n rl d r.  

Ayn  ekilde bir dükkân daha çar da olup, bir taraftan Hac  Mehmet dükkân na 
biti ik, bir taraftan Kilise dükkân , üçüncü ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl d r. 
Yine çar da bulunan ve bir taraftan skender Bey dükkân , di er taraftan brahim A a 
dükkân , di er taraftan Murtaza A a F r n  dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl  bir 
dükkând r. 

Yine çar da bulunan ve bir taraftan bn-i Babak dükkân , di er taraftan skender 
Bey dükkân , di er iki taraftan yol ile s n rl  bir dükkân. Yine çar n n ba nda bulunan ve 
bir taraftan bn-i Hac  Ömer dükkân  bir taraftan Has o lu Abd, el-Hac Hasan dükkân  
di er bir taraftan at r Hüseyin Dükkân  ve dördüncü taraftan ise yol ile s n rl  iki 
dükkân. Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan bn-i R zvan dükkân , bir taraftan 
hayrat sahibi el-Hac Hasan A a dükkân  ve bir taraftan bn-i Borizen dükkân  ve 
dördüncü taraftan yol ile s n rl  dükkân. 

Ayn  ekilde çar da bulunan ve iki taraftan Murtaza A a dükkân  ve di er iki 
taraftan ise yol ile s n rl  bir dükkân.  

Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan Molla H z r dükkân , di er bir taraftan 
bn-i Babak dükkân  ve iki taraftan yol ile s n rl  bir dükkân. 

Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan Hayrullah Efendi dükkân , di er 
taraftan Day  Ömer dükkân , di er taraftan Murtaza A a F r n  ve dördüncü taraftan ise 
yol s n rl  bir dükkân. Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan brahim A a dükkân , 
di er bir taraftan Hayrullah Efendi dükkân  ve di er taraftan bn-i Babak dükkân  ve 
dördüncü taraftan ise yo ile s n rl  bir dükkân. Toplam otuz dükkând r. 

Bu dükkânlardan kira gelirlerinden müderris için 24 akçe; cüz okuyan ki iye günlük 
6 akçe; dershane hariç be  hücreden her biri için günlük 4 akçe; Medresenin ayd nlat lmas  
için günlük 4 akçe; Medresenin su ihtiyac  için günlük 4 akçe; Medresenin ve dükkânlar n 
bak m ve onar m  için 4 akçe; Sergilerin/hal , kilim ve sair yenilenmesi için günlük 4 akçe; 
Medresenin sath  hizmetçileri/çal anlar  için günlük 3 akçe; Medresenin k rtasiyesi için 
günlük 1 akçe: Toplam 70 akçe verilmesini; 

Artan gelirin ise mütevelliye ait olmas n , mütevellinin ise vak f Ali bla i o lu El-Hac 
Hasan’ n olmas n  kendisinden sonra erkek evlatlar ndan en olgun olan n n, sonra soyu 
devam etti i sürece erkek çocuklar n n çocuklar n n çocuklar ndan en salih olan n mütevelli 
olmas n , Allah korusun erkek çocuklar n n soyu tükendikten sonra k z çocuklar ndan en 
saliha olan n n mütevelli olmas n , sonra Palu Âlimleri’nin en salih olan n n müteveli 
olmas n  art k lm t r. Bundan sonra vakfetmekten vazgeçti ve inkâr etti. Muhterem 
müderris Mehmet Kemteri Efendi’den vakf  ispat etmesi istendi. O da de erli müderris el-
Hac Hüseyin Efendi ve Abdullah Efendi’leri getirerek vakf n gerçek oldu una ahitlik 
ettiler. Her iki ahidin ahitli i ile vakf  kabul ettim ve tezkireden sonra vakf n sahih ve 
ba lay c  oldu unun geçerli ve yasal bir ekilde hükmettim. Böylece vakfedilen eyler hiçbir 
ekilde sat lamaz rehnedilemez (rehin edilemez), hibe olarak verilemez ve de i tirilemez. 
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“Her kim bunu i ittikten sonra de i tirmeye kalk rsa vebali de i tirenlerin üzerine olsun. 
Allah azab  iddetli oland r. Her kim de vakf n de i tirmek ve ba ka bir eye dönü türme 
aç s ndan vakfa ihanet ederse Allah onu zalim dü manlardan k ls n ve ben, k yamet 
gününde her hak sahibine hakk n n verildi i ve Allah’ n iyilik edenlerin ecir ve mükâfat n  
zayi etmedi i günde onun hasm  olay m. 

 bu belge safer 1179 Hicri (Miladi A ustos 1765) y l nda düzenlenmi tir. 

AH TLER ( UHUDUL HAL) 

Müderrislerden övüncü el-Hac Hüseyin Efendi 

Müdderris Es-Seyyid Ahmet Efendi 

Es-Seyyid Abdullah Efendi 

Es-Seyyid Osman Efendi 

Mahkeme Naibi Es-Seyyid Ahmet Efendi 

Yigitzade A as  Es-Seyyid Muhammed 

Müezzin Es-Seyyid Molla Abdulkerim 

Hac  Yusuf o lu Es-Seyyid Muhammed 

Davut Pa a o lu Es-Seyyid Ali 

Kascar Hasan Efendi 

Abdullah o lu Veli Efendi ve di er haz r bulunanlar.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.76-84 
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Ek-2:Vak flar Genel Müdürlügü Ar ivi Vakfiye Akar Defteri’nde bla iyye 
Vak fnamesi’ne ait M. 1919 (H.1337) tarihli Osmanl ca kay t metni ve Türkçesi 
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Ek-3: Vak flar Genel Müdülügü Ar ivi, Anadolu Tafsil Defteri’nde bla iyye 
Vak fnamesi’ne ait M.1921 ( H.1339) y l na ait Osmanl ca kay t metni 
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Ek-4: Muhtemelen 1900’lerin ba nda çekilmi  “Çar ba  Mahallesi” fotograf  
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1870 Büyük Beyo lu Yang n  
 

1870 The Great Beyo lu Fire 

Merve Cemile KEYVANO LU  

Özet 

Galata semtinin üst bölümünde bulunan ve günümüzde Tünel ile 
Taksim’in aras ndaki alan  ifade eden Beyo lu, stanbul’un tarihinde her 
zaman büyük bir önem, de er ve farkl l k arz etmi tir. Osmanl  dönemine 
gelinceye kadar birçok devlete veya koloniye ev sahipli i yapm , onlarla 
birlikte geli mi tir. Fakat ya ad m z döneme en yak n durumu ve altyap s  
do al olarak Osmanl  döneminde olu turulmu tur. Bahsedilen durumuna 
ula mas n n sebeplerinden en önemlisi ise Büyük Beyo lu Yang n d r. Bu 
yang na Beyo lu Harik-i Kebiri de denmektedir. 1870 (H. 1287) y l nda 
ç kan bu yang n Beyo lu’nun neredeyse yeni ba tan in a edilmesine ve 
semtin çevresinin düzenlenmesine neden olmu  büyük bir yang nd r. 
Yang nda birçok Beyo lu sakininin evi yanm , insanlar evsiz ve paras z 
kalm lard r. Osmanl  hükümeti de bu insanlar n s k nt lar n  gidermeye 
çal m , iane komisyonlar  kurmu tur. Ayn  zamanda d  ülkelerden gelen 
yard mlar da kabul edilmi tir. Dolay s yla, bu yang n Osmanl  Devleti’nde 
büyük bir sosyo-ekonomik olay iken, bir yandan da uluslararas  bir hal 
alm t r. Bu makalede Osmanl  ar iv belgelerine, dönem gazetelerine göre 
Büyük Beyo lu yang n , sonras nda ya ananlar ve Osmanl  Devleti’nin bu 
yang n kar s nda ald  tedbirler aç klanmaya çal lm t r. 

Anahtar Kelimeler: Beyo lu, Büyük Beyo lu Yang n , Hârik-i 
Kebir, Alt nc  Daire-i Belediye, 1870.  

 

Abstract 

Beyo lu, where is beyond the Galata district and in the place 
between the Tunnel and Taksim, has always been a significant, valuable 
and different place in the history of Istanbul. Until the ages of the 
Ottoman Empire, Beyo lu hosted a lot of states or colonies and 
developed with them. However, the situation and substructure to today 
was naturally formed in the Ottoman times. The most important reason 

  Ar . Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Tarih Bölümü Yak nça  
Tarihi Anabilim Dal , mervekeyvanoglu@gmail.com  
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for this is the Great Fire of Beyo lu. This fire is also called as “Beyo lu 
Harik-i Kebir”. This fire which occurred in 1870 (Hijri 1287) was a great 
fire that caused Beyo lu to be constructed from the beginning and the 
environment to be arranged. In this fire, a lot of people became 
homeless and they lost everything they had. Ottoman government 
worked hard on the problems of people and established aid 
commissions. Moreover, the aids from abroad were accepted. As this fire 
was a great social and economic event, it also became nearly 
international. In this study, the Great Beyo lu Fire, the events after, and 
the cautions taken by the Ottoman State is examined according to the 
Ottoman archival documents and newspapers of the period.  

Keywords: Beyo lu, the Great Beyo lu fire, Harik-i Kebir, Sixth 
Municipal District, 1870.  

 

Bizansl lar Beyo lu’na Pera (kar  yaka) demi lerdir. Galata semtinin 
üzerinde bulunan ve Taksim ile Tünel aras ndaki alan  belirten Beyo lu, Osmanl  
stanbul’unun tarihi boyunca her zaman son derece önem arz etmi tir. Semt 

geçmi ten gelen ticaret, ekonomi ve kültür merkezi olma özelli i sayesinde her 
aç dan canl l n  korumu tur. Ayn  zamanda Beyo lu, diplomasinin de önemli bir 
merkeziydi, çünkü yabanc  ülkelerin elçilikleri de burada yerle mi lerdi. 
Beyo lu’nda elçilikler, oteller, yabanc  okullar, ma azalar bulunmaktayd , semt 
kozmopolit bir yap ya sahipti. Ne yaz k ki, Osmanl  Devleti’nin son dönemlerinde 
Beyo lu’nu derinden etkileyen bir olay, bir yang n ya anm  ve birçok eyi 
de i tirmi tir. 1870 y l n n Haziran ay nda ç kan yang nda yüzün üzerinde insan 
yanarak veya dumandan zehirlenerek ölmü , evleri yanan insanlar ortada kalm lar 
ve birçok aile da lm t r. Bu yang nda öyle büyük bir zarar meydana gelmi tir ki, 
sonras nda Beyo lu ba tan a a ya düzenlenmi  ve yeniden in a edilmi tir. Bu 
çal mada, Beyo lu yang n  hakk nda bilgi verilecek, yang ndan sonra ya ananlar, 
Osmanl  Devleti’nin ald  tedbirler, yap lan yard mlar ar iv belgelerine ve dönem 
gazetelerinden Ruzname-i Ceride-i Havadis, Basiret, Memalik-i Mahruse, Terakki, 
Takvim-i Vakayi’’de verilen bilgilere göre incelenmi tir. 

Büyük Beyo lu Yang n  5 Haziran 1870 (5 Rebiyülevvel 1287) Pazar günü 
sabah saat alt  buçuk s ralar nda Beyo lu’nda Yeni ehir olarak adland r lan yerde 
Feridiye Soka ’nda Simke hane çarhç lar ndan Reçini’nin evinden ç kan ate le 
ba lam t r.1 Ba ka bir kaynakta ise yang n n Fransa tebaas ndan Demirci Rikor 
isimli ki inin evinden ç kt  yaz lmaktad r.2 Terakki gazetesine göre ate , Valide 
Çe mesi, Â klar Meydan , Macar ve Sultan Çe mesi, K l Burnu, Tarlaba , 
Kurdela Mahallesi, Sak za ac , Kalyoncukullu u, erbethane ve A a Camii’ne 
do ru on iki kola ayr larak belirtilen yerleri, Taksim’den Galatasaray meydan na 

1  Terakki, Numero: (Bundan sonra Nu:) 366, 7/RA/1287; Basiret, Nu: 93, 7/RA/1287.  
2  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu:1414, 7/RA/1287.  
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kadar olan büyük caddenin tiyatro s ras nda bulunan büyük binalar n tamam n , 
buralar n kar s nda bulunan Lüksemburg Otelini ve onun gibi büyük otel ve 
evleri yakm t r. Ayr ca, Galatasaray’da bulunan büyük karakol, Bon Marché3, 
Naum Tiyatrosu, talya Sefarethanesi, Ermeni Kilisesi, Tepeba  yönündeki 
bütün evler ve dükkânlar ve ngiliz Saray  tutu mu tur. Ate  buradan devam 
ederek Aynal çe me, Kas mpa a Deresine inmi  ve bir ucu orada, bir ucu da 
Galatasaray’da iken söndürülmü tür. Ak am saat yediye kadar aral ks z bir 
ekilde ve neredeyse on üç saat boyunca devam etmi tir.4 A a Camii’nin 

yak n nda bulunan Frans z Hamam , Belçika Sefarethanesi, Amerika ve Portekiz 
elçilikleri ve içindeki bütün önemli ve resmi evraklar yanm t r.5 Ahmet Lütfi 
Efendi yang n  eserinde “Beyo lu Harik-i Kebiri” ba l  alt nda yazm t r.6 Son 
vakanüvis Abdurrahman eref Efendi de yang ndan bahsetmi tir.7  

1870 Beyo lu yang n  1912’deki Aksaray Yang n na kadar stanbul’da ç km  
olan neredeyse en büyük yang nd r. Beyo lu yang n nda yakla k 3.000 bina 
yanarken, bu say  Aksaray yang n nda 5.500’dür.8 Alt nc  Daire-i Belediyenin yapt  
ara t rmadan sonra tutulan defterde altm  be  sokak, yüz altm  üç mahalle, üç bin 
dört yüz k rk dokuz binan n yand  belirtilmi tir.9 Hatta Terakki gazetesi yanan ev 
ve dükkânlar n say s n n yedi sekiz bini geçti ini yazm t r.10 Basiret gazetesi 
2.000.000 ar n (Mimari ar n - zirâ 75,8 santim, çar  ar n  65 santimdir) arsan n 
yand n  fakat aradan yanmayan yerler ç kar ld nda 1.800.000 ar n arsan n 
yanm  oldu unu yazmaktad r.11 Yang n n meydana getirdi i hasar ve zarar 
yang ndan birkaç gün sonra La Turquie gazetesinde u ekilde yay nlanm t r:12 

3  Birçok Avrupa kentinde ubeleri olan bir konfeksiyon ma azas d r.  
4  Terakki, Nu: 366, 7/RA/1287.  
5  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287.  
6  “Rabbim cümleyi masûn buyursun. Sene-i mezkure Rebiyülevveli’nin alt nc  Pazar günü [6 
Haziran 1870], Dersaadet’te Beyo lu’nda Feridiye soka nda zuhur eden ate -i serke , derhal 
etraf na erare-pa -  sirayet olarak, alt  kola ink sam ederek, bir ucu Kas mpa a Deresi’nde di er 
ciheti Galata Saray  pi gah nda on üç saat imtidad nda muntafi olabilmi tir. Pek çok kargir, ah ab 
ebniyye ve emakin-i büyut ve mesakin, sefarethaneler, gazinolar, oteller, tiyatro-haneler suzan ve nüfus-
 kesire mahv u peri an olmu tur. Ebniyye-i muhterika yedi sekiz bini tecavüz etmi tir.” Vakanüvis 
Ahmet Lütfi Efendi Tarihi, C. XII, yay. haz. Münir Aktepe, Türk Tarih Kurumu 
Bas mevi, Ankara 1989, s. 95. 
7  “1287 senesi Rebiyülevvelinin alt nc  Pazar günü Beyo lu’nda Feridiye soka nda zuhur eden ate  
alt  kola ayr l p bir ciheti Galata Saray  pi gah nda di er ciheti Kas mpa a deresinde olmak üzere on 
üç saat devam etti. Yedi sekiz bini mütecaviz mebani muhterik ve nüfus-  kesire mahv ve telef oldu.” 
Abdurrahman eref Efendi, Osmanl  Tarih Sohbetleri, yay. Haz. Mehmet Demiryürek, 
Akademik Kitaplar, stanbul 2009, s. 120. 
8  Re at Ekrem Koçu, stanbul Tulumbac lar , Do an Kitapç l k, stanbul 2005, s. 488-489. 
9  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
10  Terakki, No: 366, 7/RA/1287. 
11  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287. 
12  Basiret, Nu: 116, 10/R/1287. 
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Lira  
1.750.000 Yang nda zarar gören emlak 
500.000 E ya ve saire  
200.000 K ymeti muhtelif bir tak m e ya 
200.000 Çe itli miktarda de erli kâ t ve para 
2.650.000 Toplam 
 

Yang n n Galatasaray’dan itibaren caddenin alt k sm na s çramas  ve 
Tophane’ye dönmemesinde hem ans n hem de yang n  söndürmek için yard ma 
gelen askerlerin büyük bir rolü vard r.13 Askerlerin ko arak gelip yard m etmesi 
sayesinde yang n daha fazla büyümeden söndürülmü tür. Yang n n bu kadar h zl  
bir ekilde büyümesinin birkaç nedeni bulunmaktad r. Bunlardan ilki ve en önemlisi 
evlerin ah ap olmas d r. kincisi, dönemin bakkallar nda bol bulunan ve sat lan sulu 
gazlard r. Üçüncüsü, tulumbalar n ve tulumbac lar n yeteneklerinin ve teçhizatlar n n 
yetersiz olmas d r. Gazetelerde de yazarlar belirtilen durumlardan ikâyet etmi lerdir. 

stanbul’un tarihi boyunca büyük çapl  binalar ve an tsal eserler ta  ve tu layla 
yap lmas na ra men, evler ve ticari yap larda genellikle ah ap malzeme ana in aat 
malzemesini olu turmu tur. Ah ap, stanbul’un mimarisine s cakl k, sevimlilik ve 
zarafet kazand rsa da yang n olaylar  stanbul’un her yerinde felakete dönü mü tür. 
Osmanl  Devleti döneminde ehrin büyümesi, yap  say s n n artmas , yap  say s  
artarken konutlarda biti ik düzenin nüfus art na paralel bir ekilde sürekli yo unluk 
kazanmas , ah ap yap lanmaya eskisinden daha fazla yer verilmesi yang n say s n  
art rm , sirayetin kolayla mas  ve geni  alanlar n bir anda yok olmas  gibi sonuçlar 
do urmu tur.14 Ah ap yap lanman n yang nlara bu kadar kolay bir ekilde davetiye 
ç karmas na ra men neden bu durumdan vazgeçilmemi ti? Bunun baz  sebepleri 
vard r. Bunlar stanbul’da ah ap gelene inin olu mas , ah ap malzemenin daha ucuz 
olmas , ah ap yap lar n daha k sa sürede yap labilmesi, rutubetli stanbul’da ah ab n 
daha sa l kl  olmas , ah ap yap n n tercihinde kâgir binalara göre depreme daha 
dayan kl  olmas  ve daha az tehlikeli olmas  gibi sebeplerdir.15 Bu durum o dönemde 
rahats z edici olmal d r ki bir varakada kâgir binalarda bile ah ab n deh et saçt  ve 
bu duruma son verilmesi gerekti i gazetede yaz lm t r.16  

13  Mehmet Altun, “1870 Büyük Beyo lu Yang n ”, Tarih ve Toplum, Cilt: 39, Say : 229, 
Ocak 2003, s. 25.  
14  Mustafa Cezar, Osmanl  Ba kenti stanbul, Erol Kerim Aksoy Kültür, E itim, Spor ve 
Sa l k Vakf  Yay n , stanbul 2002, s. 354. 
15  Mustafa Cezar, a.g.e., s. 355. 
16  “… in a olunan kargir hanelerde kiminin üç dört kat nda ve kiminin bir iki kat nda yap lan 
ah ap cumbalar ki her biri cesm-i ebniyeye yap t r lm  birer çakmaks z kibrit kutusu hükmündedir, 
bu defa vuku bulan harikde alev-i ibtida bunlar  sararak ebniyenin derununa sirayet etti i ve ekser 
haneye cumbalar n bu süratle kundak makam nda oldu u maatteessüf görüldü. Kargir ebniye haricine 
öyle ah ap ç k nt lar yap larak binay  bir hal-i tehlikede bulundurmaktan ise bade’z-zin yap lacak 
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Yang n n h zl  büyümesinde ah ap yap lanman n yan nda bir di er neden 
de o dönemde bakkallarda günlük ihtiyaçlar için sat lan sulu gazlar n bol 
miktarda bulunmas d r. Örne in Kalyoncukullu u’nda ate in iddetli olarak 
alevlenmesi ve itfaiye aletlerinden yarar görülememesi hususu ancak orada bol 
bulunan bakkal dükkânlar n n her birinde yirmi er otuzar sand k sulu gaz n 
bulunmas  ile aç klanm t r. Bu yüzden de hükümete hiçbir dükkânda öyle çok 
miktarda gaz n bulundurulmamas  ve bu konuda tedbir al nmas  konusunda 
ça r  yap lmaktad r.17 Ayn  zamanda bu gazdan ç kan duman kim taraf ndan 
solunduysa o anda bunalt p yere dü ürdü ü görülmü tür, hatta yang n s ras nda 
bir kad n ate e uzak bir yerde yaln z gaz kokusundan dü üp bay lm , ilaç 
verildikten birkaç dakika sonra ancak kendine gelebilmi tir.18  

Son olarak tulumbalar n ve tulumbac lar n yetersizli inin yang n n 
büyümesine sebep oldu u anla lmaktad r. Tulumbac l k 1826’da Yeniçerili in 
kald r lmas na kadar bu örgüte ba l  olarak varl n  sürdürmü tür. 1827 y l nda 
ise tulumbac lar Bâb-  Seraskeri’ye dâhil olmu lard r. 1845’te Zabtiye Mü irli ine 
ba lanm lard r. Belediyecilik ba lad nda yang n söndürme i inin de 
belediyelerin yapmas  gereken bir görev olarak görülmesiyle birlikte belediyeler 
de söndürme tulumbalar  ve bunlar  kullanacak personel sa lama yoluna 
gitmi lerdir.19 Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan tulumbac lar n düzene 
sokuldu u, itfaiye tak mlar  al nd  ve yüksek yerlerde kalan ki ilerin indirilmesi 
için gerekli olan raylar ve kancalar n da tedarik edildi i memnuniyet 
yaratm ken, Beyo lu’nda ç kan bu yang nda tulumbac lar n veya tak mlar n n 
çok faydas  görülmemi  ve di er tulumbac lardan da herhangi bir farklar  
olmad  anla lm t r.20 Ayr ca yine bir gazete haberine göre, yanan binalar n ve 
e yalar n zarar n  ödeyecek olan stanbul’daki sigorta kumpanyalar ndan bir 
tanesi stanbul’da tulumba ve tulumbac lar n acilen Avrupa tarz nda te kil 
olunmas n  Bâb-  Âli’den istirham etmi tir.21 Osmanl  Devleti’nde tulumbac lar 
kent hizmetleri içinde en ilkel kurumlardan biriydi. S k s k ç kan yang nlar n 
y k c  olmas nda, köhne yap lar, susuzluk ve ça da  bir itfaiye kurumunun 
olmamas  en önemli nedenlerdi. 1870 Beyo lu yang n ndan sonra ise hükümet 
Macaristan modeline göre bir itfaiye tüzü ü haz rlayarak bu örgütün ba na da 
Macar Kont Ödön Szechenyi’yi getirmi tir.22  

hanelere öyle cumbalar n yapt r ld  ve in as  murat olundu u takdirce birtak m oyuncakl  ah ab n 
paras yla demirden yap labilece i cihetle ol suretle in as na ruhsat buyrulmas n n…” Ruzname-i 
Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 13/RA/1287.  
17  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287. 
18  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287. 
19  Mustafa Cezar, a.g.e., s. 357-358.  
20  Basiret, Nu: 101, 18/RA/1287.  
21  Basiret, Nu: 100, 16/RA/1287.  
22  Vedia Dökmeci ve Hale Ç rac , Tarihsel Geli im Sürecinde Beyo lu, Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu Yay nlar , stanbul 1990, s. 44. ( lber Ortayl , Siyaset 85, s. 11, 8 
Eylül 1985’ten naklen) 
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Yang n n h zla yay lmas n n sebeplerinden sonra yang ndan sonra neler 
ya and na bak lacak olursa, Osmanl  yönetiminin hemen konuya el att  
görülmektedir. Tophane-i Amire Mü iri Halil Pa a yang nzedelerin ihtiyaçlar n  
kar lamak için Tophane-i Amire muhasebe mümeyyizi Kamil Efendi’yi ve 
Zabtiye Mü irli inden memur edilen Divan-  Temyiz Reisi Salim Efendi’yi 
görevlendirmi tir, kendilerinin bu konuda gayret ve insaniyetleri çok 
duyulmu tur.23 Zabtiye Mü iri Hüsnü Pa a mahalle imam ve muhtarlar na slam 
mahallelerinde bo  bulunan evleri H ristiyan yang nzedelere uygun fiyatla kiraya 
vermelerini emretmi tir.24 Ayr ca, tam da yang n n ç kt  dönemlerde Topçu 
K la-i Hümayununun tamiri için y k lmas na ba lan lm t , fakat yang nda 
birçok ki inin evsiz kalmas ndan sonra dönemin padi ah  Abdülaziz’in emriyle 
y k m durdurulmu , insanlar n bir k sm  oraya yerle tirilmi tir. Ayn  zamanda 
k lan n kar s ndaki Talimhane meydan nda Tophane-i Amire Mü iri Halil Pa a 
taraf ndan dört yüz kadar çad r kurdurulmu , insanlara ekmek, pirinç, sadeya  
da t lm t r.25 Tepeba  ve Ermeni Mezarl nda da çad rlar kurdurulmu tur.26 
Beyo lu k las n n birçok k sm  bo alt larak düzenlenmi  ve yang nzedeler 
buraya da yerle tirilerek ihtiyaçlar  kar lanm t r.27 Yang nzedeleri korumak ve 
onlara hizmet etmek için de be  yüz asker görevlendirilmi tir.28 Talimhane’deki 
çad rlar n s kl  ve izdiham yaratmas  nedenleriyle çad rlar n bir k sm  birkaç 
gün sonra Feriköy’e nakledilmi tir.29 Taksim’deki çad rlar n say s n n bin üç yüz 
adete yak n oldu u da duyulmu tur.30 Çad rlarda ya ayan ki i say s  yang ndan 
alt  gün sonra yakla k 16.000 nüfustu.31  

8 Haziran 1870 günü ç kan gazete haberinde bir karantina jurnaline göre ölü 
say s n n sekiz yüz yirmi oldu u, yang n yerleri gezilip cenazelere bak larak binden 
fazla ki inin ölmü  oldu u söylenmektedir.32 Terakki gazetesi ise bu say y  be  yüz-
alt  yüz olarak yazm t r.33 Buna ra men, 11 Haziran 1870 tarihinde, yani 
yang ndan alt  gün sonraki bir haberde, 9 Haziran 1870 Per embe günü Bâb-  
Zabtiye’ye gelen jurnale göre yang nda, duvar alt nda ve mahzende kalarak 
ölenlerin toplam 113 ki i olarak bildirilmi tir.34 Ancak iki gün sonra Bâb-  Valâ-y  

23  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287.  
24  Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
25  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287; Takvim-i Vakayi, Nu: 1235, 
11/RA/1287. 
26  Terakki, Nu: 367,8 /RA/ 1287. 
27  Basiret, Nu: 93, 7/RA/1287. 
28  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287. 
29  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
30  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287. 
31  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
32  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287.  
33  Terakki, Nu: 367, 8/RA/1287.  
34  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
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Zabtiye’den gelen deftere göre bu say  111 olarak yaz lm t r.35 Daha sonra, 16 
Haziran 1870 günü Bâb-  Valâ-y  Zabtiye’den gelen varakada ölen on yedi ki i daha 
eklenerek yay nlanm t r:36 Bu cetvellere göre toplamda 128 ki i yang nda hayat n  
kaybetmi  görünmektedir, ancak bu kadar etkili bir yang nda ve sonras nda 
ya anan duvar çökmesi gibi olaylarda daha çok ölüm ya anm  olmal d r.  

Yang n n zararlar  o kadar büyüktü ki, ç kmas ndan iki gün sonra Ahmed 
Kemal, Celil Kemal, Mahmud, H fz , Sabit, Emin Ali, Sami, Ne et, Mustafa, 
Bahaddin, Rauf ve Asaf adl  ki iler bir dilekçe yazm  ve her ne kadar padi ah n 
yard m edece inden emin olsalar da insanlar n bir an önce yard m etmelerinin ve 
bir yard m defteri açman n gereklili ini belirtmi lerdir.37 Devletin bar nma ve 
yeme içme konular nda yapt  yard mlardan sonra devlet yard m komisyonlar  
kurarak yard m toplama giri iminde bulunmu tur. Dönemin Maliye Naz r  
Mehmet Sad k Pa a’n n riyasetinde ve Bank-  Osmanî, irket-i Maliye ve Emniyet-
i Umumiye yöneticileriyle baz  ileri gelen ki ilerin üye oldu u bir yard m 
komisyonu kurulmu tur. Her milletten iki reisin de komisyona kat lmas  gerekti i 
bildirilmi tir.38 Bu komisyonun ilk üyeleri olan Ticaret Naz r , Alt nc  Daire-i 
Belediye Reisi, Bank-  Osmanî Direktörü, Emniyet-i Umumiye Direktörü, irket-i 
Umumiye-i Osmaniye memurlar ndan olan bir ki i birlikte Galata ve stanbul’un 
çe itli yerlerindeki tüccar ve sarraflar  gezerek kendilerinden yard m 
toplam lard r.39 8 Haziran 1870 Çar amba gününe kadar, yani yang ndan sonraki 
üç gün içerisinde, padi ah n 10 bin lira ba ta bulundu u yard m kampanyas na 
dönemin muteber banker ve tüccarlar  yüklü miktarlarda yard m yapm lard .40 11 
Haziran 1870 tarihindeki Basiret’te, yard m defteri aç l r aç lmaz Osmanl lar n 
toplad  paran n 1.200.000 frank oldu u yaz lm t r.41 

Sultan Abdülaziz 10.000 liran n yan nda 600 dö ek, 1.200 yorgan, 
1.000’den fazla yast k da göndermi , her gün sabah Taksim ve civar na 
gönderdi i memurlar vas tas yla felaketzedelerin durumlar  hakk nda bilgi sahibi 
olmu tur.42 Padi ah cülusu için enlik ve ziyafet verilmesi amac yla ayr lan 5.000 
liray  da yang nzedelere vermi tir.43 ane komisyonu Sultan Abdülaziz’e yapt  
yard mlardan, özeninden ve ilgisinden dolay  te ekkür etmi tir.44 Ayn  zamanda 

35  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287.  
36  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421,16/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 
16/RA/1287.  
37  Basiret, Nu: 93, 7/RA/1287. 
38  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
39  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
40  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
41  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
42  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
43  Basiret, Nu: 109, 29/RA/1287. 
44  BOA, . DH., 616/42883, 28/R/1287. 
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Rum patri i45 ve Ermeni patri i46 de padi ah n verdi i yard mlardan, millet 
ayr m  gözetmeksizin ihtiyaçlar  olan her eyin sa lanmas ndan dolay  padi aha 
ükranlar n  sunmu lard r.  

Maliye Naz r n n riyasetinde kurulan ve yang n için yard m toplayan 
komisyonda her milletten iki temsilci seçilmesi gerekti i yukar da belirtilmi ti. 
Bunun için Rum Patrikhanesinden, Ermeni Patrikhanesinden, Ermeni Katolik 
milletinden, Musevi milletinden temsilciler seçilmi lerdir. Di er devletlerden de 
yard m geldi i için sefarethanelerinden iki er memur seçilmi tir. Örne in Fransa 
sefarethanesinden, talya sefarethanesinden baz  ki iler komisyona 
atanm lard r.47 Beyo lu yang nzedelerine günlük bin lira sarf edildi i tahmin 
olunmu tur.48  

Maliye Naz r  Mehmet Sad k Pa a stanbul taraf nda para toplamak için 
Kocao lu Agop Efendi, ura-y  Devlet Muavinlerinden Fahri Bey, Mösyö Zarifi 
ve Manukzade Sinakerim Efendi’den olu an bir ekibi görevlendirmi tir. Bu 
grubu stanbul’da hiç kimse geri çevirmemi , birçok yard msever ki i ellerinden 
geldi i kadar yard m etmi tir.49 20 Haziran 1870 Pazartesi günkü gazete 
haberine göre, bu yard m komisyonu heyeti bir gün önce Taksim’e gitmi , 
çad rlarda ya ayan halka yard m paralar ndan sekiz yüz liray  da tm t r. Ayn  
zamanda komisyonun ald  karar üzerine yang nzedelerden sekiz ya  üstü 
olanlara bir aya kadar günlük dört, sekiz ya  alt  olanlara iki kuru  vermi lerdir, 
bir aydan sonra ise da t lacak yard m paralar yla herkesin kendi ihtiyaçlar n  
tedarik edece ini bildirmi lerdir.50 Yang n n ç kt  tarih olan 5 Haziran’dan 20 
Haziran’a kadar yakla k 160 aile çad rlardan ayr lm t r.51 Ayr ca iane 
komisyonu evleri ve dükkânlar  yanan ki ilerin isimlerini kaydetmek üzere 
Taksim civar nda bir merkez kurmu tur.52 Bu merkeze gelip kaydolan toplam 
yang nzede 23 Haziran 1870 tarihine kadar 3.100 ki iydi53 ve toplam aile say s  
1.621’di.54  

ane komisyonu taraf ndan toplanan yard mlar 22 Haziran 1870 Çar amba 
gününe kadar 37.358 liraya varm t r55 haberi daha sonra belirtilen güne kadar 

45  BOA, . HR., 244/14506, 29/Ra/1287.  
46  BOA, . HR., 245/14537, 21/R/ 1287. 
47  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
48  Memalik-i Mahruse, Nu: 2, 18/RA/1287.  
49  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 14/RA/1287; Terakki, Nu: 372, 
14/RA/1287; Memalik-i Mahruse, Nu: 1, 16/RA/1287.  
50  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287; Terakki, Nu: 376, 
20/RA/1287. 
51  Terakki, Nu: 376, 20/RA/1287. 
52  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
53  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1441, 17/R/1287. 
54  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1436, 10/R/1287. 
55  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1426, 23/RA/1287. 
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42.358 olarak düzeltilmi tir.56 Daha sonra, 2 Temmuz 1870 Cumartesi günü 
yard m komisyonunca toplanan paran n toplam  45.000 lira olarak gösterilmi , 
bunun 7.700 liras n n yang nzedelere da t ld  belirtilmi 57 fakat ayn  gazetenin 
üç gün sonraki say s nda toplam mebla  44.960 lira olarak gösterilmi , 
yang nzedelerin ia e ve iskânlar  için yard m paras na dokunulmad , hazineden 
ise 30 bin lira kadar harcand  belirtilmi tir.58 10 Temmuz 1870 Cumartesi 
günkü habere bak l rsa toplam yard m 7 Temmuz 1870 Çar amba gününe kadar 
50.710 lira olmu , bunun 28.330 liras  komisyona verilerek bundan 9.001 liras  
yang nzedelere da t lm t r.59 6 A ustos 1870 günkü bir habere göre, 
Temmuz’un yirmi be ine kadar olan dönemde toplanan yard m 7.751.699 kuru  
olmu , bunun 1.258.355 kuru u ihtiyaçlara kullan lm  ve geriye 6.493.344 kuru  
kalm t r.60  

Zabtiye mü iri yang nzedelerin bar nmas  konusunda al nacak tedbirler ve 
te ebbüsleri görü mek için Divan-  Temyiz reisinin yönetiminde Beyo lu 
mutasarr f , Tophane-i Amire ve ehremaneti memur ve zabitan ndan baz  
ki ilerden olu an bir komite daha kurmu tur.61 Taksim’de çad rlarda kalan 
halk n herhangi bir hastal k kapmamas  için Zabtiye Mü iri taraf ndan bir grup 
doktordan olu an bir komisyon da kurulmu tur.62  

Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan da yang n n ilk etab nda birçok yard m 
yap lm t r. Bu yard mlar çerçevesinde yang nzedelere sekiz yüz k yye (1.283 gr) 
ekmek, bin be  yüz k yye pirinç, iki yüz k yye sadeya , yüz sepet zeytin, elli 
sand k mum da t lm  ve bin üç yüz kadar çad r kurdurulmu tur.63 Terakki 
gazetesi bu say lardan farkl  bir ekilde sekiz bin k yye ekmek, iki yüz elli k yye 
sadeya , bin be  yüz k yye pirinç da t ld ndan bahsetmi tir.64 Pirinç, ya  ve 
ekmekten ba ka, 750 okka peynir, 150 zembil (Has rdan veya hurma liflerinden 
örülmü  kulplu torba) zeytin ve et de da t lm t r.65  

16 Haziran 1870 tarihinde gazetede yay nlanan Alt nc  Daire-i Belediye 
taraf ndan yang nzedelere da t lan erzak ve e yan n defteri u ekildedir:66  

 

56  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1428, 28/RA/1287. 
57  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1431, 2/R/1287. 
58  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1432, 5/R/1287. 
59  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1436, 10/R/1287. 
60  Memalik-i Mahruse, Nu: 34, 8/CA/1287. 
61  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287.  
62  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287; Terakki, Nu: 373, 
15/RA/1287. 
63  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415,8/RA/1287. 
64  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287. 
65  Terakki, Nu: 369,10/RA/1287. 
66  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
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K yye (1.283 gr)  
10148 Ekmek 
1000 Lahm (et) 
740 Peynir 
500 Zeytin 
5000 Minderlik ot 
10000 Adet mum 
300 Adet sabun 
100 Çeki hatab (odun) 
 Pirinç 
Adet  
3500 Yorgan 
125 ilte 
3500 Demir yatak 
2500 Sahan 
300 Teneke Ma rapa 
300 Kova 
500 Bardak 
4000 Ka k 
21 Büyük Sahan 
2000 Desti 
3000 Kanaviçe 
1100 Don ve gömlek 
1200 Keten bezi 
250 Mavi bez 
 Defter haricinde ufak tefek yard mlar 

Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan bir cetvel haz rlanm  ve Taksim 
civar nda çad rlarda ya ayan ki iler hakk nda olan bu cetvel yay nlanm t r:67  

Nüfus  
6447 Ermeni 
1722 Rum 
449 Latin 
285 talyal  
47 Fransal  
40 Avusturyal  
25 ngiltereli 
13 Rusyal  
6 slam 
9034 Toplam 

67  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421,16/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 16/RA/1287. 
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Tabloda belirtilenlerin d nda ba ka yerlerde on bin ki i daha bulunmakta 
ve belediye taraf ndan da t lan yard mlardan onlar da faydalanmaktayd .68 
Alt nc  Daire-i Belediye ayn  zamanda yaral lar ve daha önce evde hasta yat p da 
evsiz kalanlar için belediyenin hastanesinin bahçesine hastaneye ba l  çad rlar 
kurdurmu , yaral lar  oraya naklederek tedavilerine ba lanmas n  sa lam t r.69  

Dönemin Nafia Naz r  Davud Pa a yang n zaman nda Almanya’da 
kapl cada olmas na ra men 100 lira yard mda bulunmu tur.70 ehremaneti de 
yang ndan sonra yard m faaliyetlerinde bulunmu tur. ehremini yang nda evsiz 
kalan ki ilerin oturmas  için Bilâd-  Selâse’de (Üsküdar, Eyüb, Galata) bo  olan 
evlerin bir defterinin haz rlanmas n  imam ve muhtarlardan istemi tir.71 Ayr ca, 
ehremaneti taraf ndan yorganc lar çar s nda mevcut olan yorganlar al nm , 

yang nzedelere da t lan iki üç bin adet kaba has r n yetmemesi üzerine her biri 
on kuru a olmak üzere sekiz yüz adet Tunus has r  getirtilmi tir. Bir yandan da 
elbiseler diktirilip da t lmaya devam edilmi tir.72 Da t lan dört be  yüz 
yorgandan ba ka üç dört yüz çeki odun, bir miktar kömür, mangal, sacaya  
verilmi tir.73 ehremaneti taraf ndan yang nzedelere günlük elli-altm  bin kuru  
da t lmaktayd  ve birçok aile bo  evlere yerle tirilmi ti.74  

Mekteb-i Sultâni ö retmenlerinden dokuzu yang ndan sonra zor durumda 
olduklar n  belirtmi ler, okulun müdürü olan Mösyö de Salo vas tas yla 
durumlar  aç klanm t r. Okulda birçok eyin yand  yang nda ö retmenler 
ailelerini bile kaybetmi lerdir. Dokuz ö retmene be  ö retmen daha eklenmi , 
bunlar da yard m talep etmi lerdir ve bu ö retmenlerin her birine iki er bin 
be er yüzden yirmi iki bin be  yüz ve di erlerine de bin be er yüzden yedi bin 
be  yüz, toplamda otuz bin kuru  yard m yap lm t r. Okuldaki Frans z 
ö retmenlere de iki er binden alt  bin kuru  yard m verilmi tir.75 Mekteb-i 
Sultâni ö retmen ve ö rencileri ayr ca Beyo lu yang nzedeleri için bir yard m 
defteri açm , toplan lacak olan mebla n Alt nc  Daire-i Belediye arac l yla 
da t laca n  bildirmi lerdir.76  

Trablusgarb vilayetinde Beyo lu yang nzedeleri için yard m toplanm t r. 
Toplan lan yard m Maliye Nezaretince kurulan komisyon vas tas yla 
gönderilmi tir.77 Bank-  Osmanî’nin zmir ubesi de bir yard m defteri 

68  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
69  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287.  
70  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1425, 22/RA/1287. 
71  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
72  Terakki, Nu: 369, 10/RA/1287. 
73  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287. 
74  Terakki, Nu: 380, 25/RA/1287.  
75  BOA, . DH., 616/42898, 01/Ca/1287. 
76  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287.  
77  BOA, DH. MKT, 1311/49, 22/Ra/1287. 



MERVE CEM LE KEYVANO LU 180

açm t r.78 zmir valisi Veliyüddin Pa a bir yard m komisyonu kurmu , kendisi 
100 lira vermi  ve 22 Haziran 1870’e kadar 647,5 lira toplanm t r.79 Terakki 
gazetesine göre bu miktar sekiz yüz lirad r.80 Ayd n vilayetinin valisi de bir 
yard m komisyonu kurmu , kendisi 100 lira vermi , bölgenin sarraflar ndan, 
mutasarr flar ndan ve ahaliden de 700 lira toplanm , toplam 800 lira yard m 
yap lm t r.81  

stanbul’da kurumlar n yan  s ra, yang nzedelere halk n ve i letmelerin de 
yard m etti i görülmektedir. Örne in, Firuza a’da ya ayan Müslüman ahali 
evlerini felaketzedelere çok ucuz bir para kar l nda kiralam , hatta evlerin bir 
ayl k ücretini de almam lard r.82 Firuza a ve Cihangir’de ya ayan ki iler evlerini 
yang nzedelere sadece ucuza kiraya vermekle kalmam , onlar  evlerine 
alm lard r.83 Yard m komisyonundan H ristaki Efedi’nin e i yang nzedelere üç 
yüz top bez, yüz top basma, Karapanus Efendinin e i de yüz top bez ve elli top 
basma vermi tir.84 Galata’da Bey Cami-i erif soka nda bir ayakkab c  yang nda 
zarar görenlere ücretsiz birer çift ayakkab  vereceklerini, be  çift ayakkab  
alanlara bir çift de kendilerinin hediye edeceklerini ilan etmi tir.85 Ayr ca, 
Beyo lu’nda A a Camii civar ndaki bir eczane yang nda yanmam  oldu una 
ükran duyarak yang nda zarar görenlere, hasta ve yaral  olanlara ilaç vermi  ve 

onlar  tedavi etmi tir.86 Beyo lu’nda ya ayan ve yaz dolay s yla sayfiyelerine 
gitmi  olan zenginler evlerini Beyo lu’nda yang nda evsiz kalan ki ilerin 
kalmalar  için b rakm lard r.87 Serkurena Nevres Pa a’n n e i de yang nda zarar 
görenlerden kendisine müracaat edenlere ya nakit para vermi  ya da elbise 
diktirmi tir.88 Galata’da toplanan para 15 Haziran 1870 Çar amba gününe kadar 
dört bin on be  liray  bulmu tur.89 Bunlar n yan nda stanbul halk  daha 
say lamayacak maddi ve manevi birçok yard mda bulunmu tur.  

Yabanc  ülkelerin stanbul’da bulunan elçileri de birçok yard mda 
bulunmu tur ve özellikle Avrupa’dan Beyo lu yang nzedelerine gelen yard mlar 
genellikle stanbul’daki elçileri vas tas yla gönderilmi tir. Fransa Sefiri Mösyö 
Bure Tarabya’daki sayfiyesinde oldu u için Frans z tebaas ndan olan 

78  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 14/RA/1287. 
79  Basiret, Nu: 104, 22/RA/1287.  
80  Terakki, Nu: 377, 21/RA/1287.  
81  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1424, 21/RA/1287. 
82  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287. 
83  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287. 
84  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 
16/RA/1287. 
85  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
86  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
87  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
88  Basiret, Nu: 101, 18/RA/1287.  
89  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 14/RA/1287. 
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yang nzedelerin ikametleri için Beyo lu’ndaki sefarethaneyi tahsis etmi , her 
odaya birkaç aile yerle tirilmi tir. Ayr ca Bure, Fransa’dan yard m da istemi tir.90 
Bu istek üzerine Fransa mparatoriçesi on bin frank nakit yard m n yar s n  
Frans z tebaas na, yar s n  ise yard m komisyonuna göndermi tir.91 Dönemin 
Paris sefiri stanbul’a yazd  tahriratta, Fransa’da imparatorluk saray nda 13 
Haziran 1870 tarihinde verilen ve imparatorun romatizmas ndan dolay  
kat lamad  bir balo s ras nda imparatoriçenin yan na gelerek Beyo lu 
yang n n n kendisini çok üzdü ünü söyledi ini yazm t r. mparatoriçe geçen 
sene stanbul’a geldi inde kendisi için yap lan merasim ve güzel kabulün 
kendisini çok memnun etti ini, bunun göstergesi olarak da yang nzedelere 
yard m edece ini belirtmi ti.92 stanbul’da ya ayan Frans z ileri gelenleri geçen 
Per embe günü stanbul’daki Frans z sefaretinde toplanarak bir yard m defteri 
açm , hemen üç bin frank toplanm  (Basiret gazetesi Le Courrier D’Orient’a atfen 
(Kurye Doryan) bu rakam  on üç bin frank olarak yazm t r) 93 ve bunun üçte biri 
Frans z tebaas na ve kalan  da Maliye naz r n n kurdu u yard m komisyonuna 
verilmi tir.94 Ayr ca Fransa imparatoru Napolyon’un bir milyon frank yard m 
gönderdi i de söylenmektedir.95 Frans z Mesajeri mperyal Kumpanyas  be  bin 
frank yard m göndermi tir.96 talya kral  on dört bin lira ve hariciye dairesinin de 
alt  bin frank yard m gönderildi i talya’n n stanbul sefiri taraf ndan 
bildirilmi tir.97 Triyeste’de 1.027 lira toplanm  ve yard m komisyonuna 
gönderilmi tir.98 Triyeste’de toplan lan 1.027 lira sterlin, sekiz ilin, iki pensin 
stanbul’a gönderildi i ve yard mlar n toplan p gönderilmesinde Triyeste 
ehremini ve ehbenderin gayretleri belirtilmi , ehbender bu konuda yard m  

olan birkaç ki iye ni an verilmesini rica etmi , kendisi de bu gayretlerinden 
dolay  takdir edilmi tir.99 Garibaldi’nin yüz frank yard m verdi i bir gazetede 
görülmü tür.100 Fransa ve talya devletlerinin stanbul elçileri toplan lan nakit 
yard mdan istifade ederek erzak da tmaya da ba lam lard r.101 Paris’te bulunan 
mason cemiyeti taraf ndan Beyo lu yang nzedelerine üç bin frank gönderilmi , 
Beyo lu’ndaki Frans z masonlar  taraf ndan yüz ve Rum mezhebinde 

90  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287.  
91  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
92  BOA, .HR., 244/14527, 13/R/1287.  
93  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
94  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 
16/RA/1287.  
95  Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
96  Basiret, Nu: 102, 20/RA/1287. 
97  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1437, 12/R/1287. 
98  Basiret, Nu: 133, 4/CA/1287.  
99  BOA, . HR., 246/14637, 10/B/1287. 
100  Basiret, Nu: 134, 5/CA/1287.  
101  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1416, 9/RA/1287. 
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bulunanlar  elli lira vermi lerdir.102 Londra’da bulunan Frans zlar da aralar nda 
otuz bin frank yard m toplam lar ve stanbul’daki sefarethaneye 
göndermi lerdir.103 Paris’in önde gelen sarraflar ndan olan Mösyö Oppenheim 
on bin frank yard m etmi tir.104 Prusya kral  yang nzedelere yirmi bin frank 
göndermi tir.105 Prusya sefarethanesi yedi ki iden olu an bir yard m komisyonu 
kurmu 106, Alman yang nzedelere verilmek üzere bir yard m defteri açm t r.107 
Rusya imparatoru kendi hazinesinden yirmi bin frank göndermi tir.108 Rusya 
sefarethanesi de kendi tebaas na verilmek üzere bir yard m defteri açm t r.109 
Rusya sefiri kendi tebaalar na 300 lira toplam  ve da tm , yeniden bir yard m 
defteri daha açm t r.110 ngiltere’nin stanbul sefiri Sör Henry Elliot Beyo lu 
yang nzedelerine yüz lira yard m etmi tir. Ayr ca stanbul’da bulunan ngiliz 
aileleri de aralar nda yard m toplam lard r.111 Londra’da yang n haberi duyulur 
duyulmaz devletin ileri gelenleri, tüccarlar , halk, Osmanl  sefiri Musurus Pa a’ya 
üzüntülerini bildirmi ler ve hemen bir yard m defteri açm lar112 27 Haziran 
1870 Pazartesi günü bu mebla  bin alt  yüz lira olarak yaz lm t r.113 Londra’daki 
Bank-  Osmanî ubesince bir yard m defteri aç lm , burada toplanan para Lord 
Stratford Redcliff’in riyasetinde kurulmu  olan bir komiteye verilmi tir. 
Belgenin yaz ld  güne kadar toplanan para 7.500 ngiliz liras n  geçmi tir. 
ngiltere, rlanda ve Hindistan’da ya anan olaylarda Osmanl  Devleti’nin 

yard m na te ekkür etmek için, daha yard m edece ini bildirmi tir.114 
ngiltere’deki fabrikatörler de bir yard m defteri açm lar ve yetmi  bin adet 
ngiliz liras  toplam lar115, bu mebla  Terakki’de yirmi bin lira olarak 

geçmi tir.116 15 Temmuz 1870 günü ise Londra’da toplanan yard m n on bin 
liraya yakla t  bildirilmi tir.117 Yukar da da bahsedildi i gibi, Bank-  

102  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287; Basiret, Nu: 100, 
16/RA/1287.  
103  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1422, 18/RA/1287; Basiret, Nu: 106, 
25/RA/1287. 
104  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
105  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1424, 21/RA/1287; Basiret, Nu: 105, 
23/RA/1287; Memalik-i Mahruse, Nu: 6, 23/RA/1287. 
106  Terakki, Nu: 369, 10/RA/1287.  
107  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287; Basiret, Nu: 101, 18/RA/1287.  
108  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1443, 20/R/1287. 
109  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Terakki, Nu: 370, 
12/RA/1287. 
110  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287. 
111  Basiret, Nu: 98, 14/RA/1287. 
112  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287. 
113  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
114  BOA, . HR., 245/14579, 25/Ca/1287. 
115  Basiret, Nu: 99, 15/RA/1287.  
116  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287. 
117  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1440, 15/R/1287. 
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Osmanî’nin Londra ubesi bir yard m defteri açm , birkaç günde yüksek 
miktarda yard m toplam t r.118 Bu miktar 20 Haziran 1870 tarihinde alt  bin 
ngiliz liras  olarak yaz lm 119,ancak Terakki elli bin ngiliz liras n  geçti ini120 

Memalik-i Mahruse gazetesi ise bin alt  yüz doksan alt  ngiliz liras  olarak 
yazmaktayd .121 Tersane ’de çal an ngiliz mühendisler aralar nda yüz lira 
toplay p vermi lerdir.122 Avusturya imparatoru Beyo lu yang nzedeleri için yirmi 
bin frank göndermi tir123 ve ayr ca Avusturya Vapur Kumpanyas  olan Lloyd da 
yard m komisyonuna be  bin frank yard m göndermi tir.124 Yunanistan’dan ise 
dört bin lira yard m gönderilmi tir.125 Yang n döneminde Bükre ’te bulunan 
Memleketeyn kap  kethüdas  1.000 frank göndermi , Bükre ’teki boyar ve ileri 
gelen ki ilerden yard m toplanmas  için bir yard m defteri açm t r.126 Ayr ca 
Memleketeyn beyi Prens arl da Beyo lu yang nzedeleri için yirmi be  bin frank 
yard m göndermi tir.127 Prens arl Beyo lu yang n ndan duydu u üzüntüyü 
belirtmi , Memleketeynde, Romanya’n n her taraf nda yard m defterleri 
aç ld n  ve ayn  zamanda kendisi taraf ndan da 25 Frank n gönderildi ini 
yazm t r.128 M s r H divi gönderdi i bir telgrafta yang ndan duydu u üzüntüyü 
ve o güne kadar yazmamas n n nedenini haberin geç ula mas  olarak 
göstermi tir. Bir yard m defteri aç larak toplan lan mebla n gönderilece ini 
yazm , padi ah da bundan memnun oldu unu bildirmi tir.129 M s r h divi 
yang nzedeler için e ya ve erzak dolu iki geminin haz rlanmas n  emretmi , 
ayr ca belirtildi i gibi bir yard m defteri açm t r.130 Ayn  zamanda k rk bin lira 
yard m  Bank-  Osmanî’ye vermi tir.131 Köstence’de bir yard m defteri 
olu turulmu , toplam on iki bin dokuz yüz k rk üç kuru  toplanm t r.132 
Macaristan ahalisi on bin frank yard mda bulunmu tur.133 

Sak za ac ’nda yanan Ermeni Katolik patrikhanesinin yenilenmesi ve 
kilisenin tamiri için Ermeni Katolik Patri i Hasunyan Efendi yang n döneminde 

118  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287; Basiret, Nu: 98, 14/RA/1287. 
119  Basiret, Nu: 105, 23/RA/1287. 
120  Terakki, Nu: 379, 23/RA/1287. 
121  Memalik-i Mahruse, Nu: 5, 22/RA/1287. 
122  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
123  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1431, 2/R/1287; Basiret, Nu: 111, 3/R/1287.  
124  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
125  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1428, 28/RA/1287. 
126  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
127  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1425, 22/RA/1287; Basiret, Nu: 105-106, 23-
25/RA/1287; Terakki, Nu: 379, 23/RA/1287.  
128  BOA, . HR., 244/ 14504, 23/Ra/1287. 
129  BOA, . MTZ, 21/875, 27/Ra/1287. 
130  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
131  Basiret, Nu: 120, 15/R/1287.  
132  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1436, 10/R/1287. 
133  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1451, 1/CA/1287. 
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Roma’da olmas na ra men on bir bin liray  kullanaca n  bildirmi tir.134 Bu bina 
tamamen yanmam , sadece papazlar n kald  odalar ve kütüphane k sm  
yanm t r. Fakat yine de yenilenmesi ve imar edilmesi için paraya ihtiyaç 
duyuldu undan Roma’da bulunan piskoposlar n iltimaslar  üzerine bütün 
Avrupa’daki piskoposlar olduklar  yerde birer yard m komitesi 
olu turmu lard r.135  

Yang n n ç kt  tarihten sonra Sultan Abdülaziz yanan yerlerin hemen bir 
haritas n n düzenlenmesi ve kendisine takdim edilmesini emretmi tir.136 Bunun 
için Alt nc  Daire-i Belediyece mühendisler görevlendirilmi lerdir.137 
Beyo lu’nda yanan yerlerin la mc lar vas tas yla y kt r l p indirilmesinde i çiler 
sakatlanabilece inden dolay  yanan ev duvarlar n n Alt nc  Daire-i Belediye 
taraf ndan gülleli top at larak y kt r lmas na karar verilmi  ve buna hemen 
ba lanaca  için de tehlikeli yerlere insanlar n girmemesi için i aretler 
konulmu tur.138 13 Haziran günü yanan kâgir duvarlar aletler ile y k lmaya 
ba lanm t r.139 Y k m ba lad ktan sonra yanan kâgir binalar n ço unun sa lam 
oldu u bina kalfalar  canibinden haber verilmi , bunlar n kontrol edilip 
hangisinin y k laca  ve hangisinin b rak laca na karar verilmesini belirten bir 
raporun haz rlanmas  için dönemin bilinen mühendislerinden Leval Efendi, 
Mösyö D’ostoya, Mösyö Tridon, Mösyö stinpa adl  ki ilerden olu an bir 
komisyon kurulmu tur.140 Y k m i lerinin verildi i Mösyö Valsamaki çok büyük 
gayret göstermi , iki üç gün kadar bir süreden sonra yollar aç lm  ve insanlar 
zahmetsizce geçmeye ba lam lard r. Y k m n ba lad  tarihten itibaren bin üç 
yüz lira harcanm , i in haberin ç kt  12 Haziran 1870’den itibaren bir hafta 
içinde bitebilece i belirtilmi tir.141 25 Haziran 1870 tarihli bir haberde, 
Beyo lu’nda yanan yerlerin çizilen haritas na göre, as l büyük caddenin 
Per embe pazar ndan ba layaca , buralar n düzenlenerek bu yeni caddenin 
Tepeba ’ndan ve ngiltere sefarethanesinin önünden geçerek ve daha sonra 
gereken arsalar al narak Taksim’e kadar uzanaca  ve yanmayan yerlerdeki ah ap 
evler yenilendikçe her üç evin aras nda bir kâgir duvar in a ettirilece i 
yazmaktad r. Yanan binalar n arsalar na yap lacak olan evlere balkon yap lmas  
kesinlikle yasaklanm t r.142 Beyo lu yang n nda yanan yerlerin arsas n n tarla 

134  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
135  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1441, 17/R/1287. 
136  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287. 
137  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287; Basiret, Nu: 100, 
16/RA/1287.  
138  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1416, 9/RA/1287.  
139  Terakki, Nu: 372, 14/RA/1287; Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 
14/RA/1287; Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
140  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287. 
141  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1437, 12/R/1287. 
142  Terakki, Nu: 380, 25/RA/1287.  
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yap larak düzenlenecek haritas na göre yollar n do ru ve geni  bir surette 
yap laca  duyulmu tur.143 Ayn  zamanda Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan 
yanan yerlerin tesviyesi konusunda bir layiha haz rlanm , mühendisler ve çizilen 
haritaya göre yap lacak sokaklar üç k sma ayr l p, birincisi k rk, ikincisi yirmi be  
ve üçüncüsü on be  ar n geni li inde bulunaca  anla lm t r.144 Alt nc  Daire-i 
Belediye taraf ndan haz rlanan üç adet harita padi aha sunulmu , padi ah bir de 
Saray-  Hümayun mimarlar  Sarkiz ve Agob Efendilerden harita haz rlanmas n  
istemi tir.145 Padi ah n saray mimarlar n  görevlendirmesinin sebebi, bir gazete 
haberinden anla lmaktad r. Bu habere göre, Beyo lu’nda yanan yerlerin in as  
için düzenlenip padi aha takdim olunan haritaya göre tesviye çok fazla masrafla 
olaca ndan padi ah taraf ndan kabul edilmemi , padi ah di er suretle bir 
haritan n düzenlenip kendisine takdim edilmesini emretmi tir.146 Sonuç olarak, 
belli ba l  yollar geni letilmi , büyük caddenin ( imdiki stiklal Caddesi) geni li i 
her iki taraf nda yaya kald r mlar  yap lacak ekilde yirmi metreye ç kar lm t r. 
Arsa sahipleri binalar n  yeniden in a etmek için izin alm  bulunmaktayd .147 
Sokaklar, tepeler düzeltilmi , birçok ç kmaz sokak kald r lm t r. Yeni bir yol 
Kas mpa a’y  Beyo lu’na ba lam t r. Yang ndan sonra yeni bir plan n 
uygulanmas na halk kar  koymu , fakat yeni bir yol düzeni, tramvay ve 
itfaiyenin kolay çal mas  ve kent hizmetlerinin getirilebilmesi için gerekliydi. 
Ancak daha önce de bahsedildi i gibi maddi olanaks zl klar nedeniyle yanan 
yerlerin eski plana göre yap larak sadece ana yollar n geni letilmesine karar 
verildi.148 Ayr ca, Beyo lu’nda caddenin iki ucundaki mezarl klar kald r lm  ve 
bu alanlar parka dönü türülerek ça da  bir görünüm kazand r lm t r.149  

Halk için ilk toplu konut da Beyo lu yang n ndan sonra in a ettirilmi tir. 
Bu binalar Beyo lu’nda ve Dolmabahçe Saray ’n n yak n nda in a edilen Akaret 
Binalar yd . stanbul’da pek çok büyük yang n olmas na ra men Beyo lu 
yang n na kadar ne toplu konut in a ettirilmi , ne de bu kadar çok para 
yard m nda bulunulmu tur.150  

Yang n sonras nda ngiliz olan sigorta kumpanyalar  Sun151 ve Royal, 
Beyo lu yang n nda her biri iki yüz elli er bin lira, di er sigorta kumpanyalar  da 

143  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1426, 23/RA/1287. 
144  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
145  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1445, 22/R/1287; Basiret, Nu: 125, 22/R/1287.  
146  Memalik-i Mahruse, Nu: 27, 26/R/1287. 
147  Mehmet Alt n, a.g.m., s. 33. 
148  Vedia Dökmeci ve Hale Ç rac , a.g.e., s. 44. (Levant Herald, 27 Ocak 1871’den 
naklen) 
149  Vedia Dökmeci ve Hale Ç rac , a.g.e., s. 44. 
150  Mustafa Cezar, “Beyo lu Neden ve Nas l Geli ti?”, XI. Türk Tarih Kongresi 
Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara 1994, s. 
2682.  

Gazetelerde ems olarak geçmektedir.
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on binden yüz bine kadar zarar etmi lerdir.152 Daha sonraki bir gazete haberine 
göre ise Sun adl  sigorta kumpanyas n n on yedi bin lira zarar etti i yaz lm t r.153 
Londra’da bulunan sigorta kumpanyalar  Beyo lu yang n ndan dolay  
kendilerine ait olan tazminat  tamamen ve hemen ödeyeceklerini belirtmi ler, 
bundan böyle her kim mal ve emlak n  sigorta etmek ister ise iki misli ücret ita 
eylemesi gerekece ini telgraf ile ilan etmi lerdir.154 Buna ra men Beyo lu 
halk n n ço u evlerini ve dükkânlar n  sigortaya ba lam lard r.155  

Yang n sebebiyle Beyo lu’nda bulunan telgraf hatlar  kesildi inden Avrupa 
ile muhabere için Taksim’de bulunan Y ld z Gazinosuna baz  makineler ta nm  
ve buradan haberle ilmeye ba lanm t r.156 18 Haziran 1870 Cumartesi günü 
telgrafhane merkezi eski yerine ta nm t r.157 

Beyo lu yang nzedelerinden olup Bo aziçi’nin uzak yerlerine ta nan veya 
naklolunan fakirlerin rahat gidebilmeleri için sekiz numaral  vapurun Haziran n 
ba ndan itibaren Pazar günü hariç her gün sabah saat 10.00’da Yenimahalle’den 
hareketle Büyükdere, Tarabya, Yeniköy, Beykoz, Pa abahçe, Mirgün iskelelerine 
u rayarak köprüye inece i ve ak amlar  saat 10.30’da köprüden hareketle 
belirtilen iskelelere u rayarak Yenimahalle’ye kadar ç kaca  irket-i Hayriye 
daresi taraf ndan ilan olunmu tur. Biletler iki kuru tur.158 

Yang n sürecinde ve sonras ndaki insan manzaras na bak ld nda, korku, 
hüzün, hastal k, üçkâ tç l k, fakirlik gibi durumlar görülmektedir. Bu yang n n 
ba ka yang nlara k yas kabul etmez derecede bir afet oldu u, insanlar n evleri 
yanarak sokak ortalar nda kald  ve sefil oldu u, ayakalt nda kal p ezilerek veya 
üzerlerine duvar y k larak telef olduklar , yanm  cesetleri görüp duyanlar n ne 
hale geldi i ortadad r. Yang n s ras nda herkes a k n bir hale gelmi  ve can n  
kurtarmaya çal rken kimsesiz olarak sokaklarda kalan çocuklar  baz  iyiliksever 
ki iler al p evlerine götürmü lerdir. O an n kalabal k ve kar kl nda çocuklar 
anne-babalar n  veya anne-babalar da çocuklar n  sokak sokak aramaktayd lar.159 
Sokaklarda bulunan kimsesiz çocuklar iyiliksever ki iler taraf ndan bulunarak 
kiliselere de götürülmü , bir k sm n n annesi babas  oradan çocuklar n  alsalar da 
ço u gelmemi lerdir.160 Alt nc  Daire-i Belediye ve Zabtiye Mü irinin 
aç klamas na göre Beyo lu ve Tatavla civar nda bulunan sahipsiz çocuklar 

152  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287. 
153  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1428, 28/RA/1287. 
154  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287. 
155  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1430, 30/RA/1287. 
156  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287. 
157  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1422,18/RA/1287. 
158  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287; Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1416, 
9/RA/1287. 
159  Terakki, Nu: 367, 8/RA/1287.  
160  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287; Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287.  
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yetmi e ula m t .161 E ler birbirlerini kaybetmi ler, birbirlerinin ne halde 
oldu unu bilmeyenler kay plar n n yanarak veya duvar alt nda kalarak öldüklerini 
ö renince kimisi akl n  yitirmi , kimisi de feryat figan etmi tir.162 Evlerinin 
alt ndaki mahzenlerde saklanan ki iler de ba r p a layarak seslerini duyurmaya 
çal m , maalesef bu ki ilerin de ço u kurtar lamam t r.163 

 Yang n s ras nda ve sonras nda a rt c  baz  olaylar da ya anm t r. 
Yang nzedelerden ihtiyac  olmayan elli kadar ailenin devlet taraf ndan yard m 
verilmekte olan fakir ailelerin aras na kaydolmu  olduklar  ortaya ç km , 
bunlar n kontrolüne ba land  belirtilmi tir.164 Ruzname-i Ceride-i Havadis’e göre, 
yanarak ölen ki ilerden birço u ya mac  ve h rs zd , o anda ev ve dükkânlarda 
olan e yalar  almak için tehlikeli yerlere girdiklerinde ate  etraflar n  sarm  ve 
alev duman ndan bo ulduklar  ortaya ç km t r.165 Ayr ca, yang nzedelerden 
baz lar  ev bulup kiralamak için Feriköy’e gittiklerinde, sahipleri taraf ndan 
yang ndan önce iki yüz kuru a kiraya verilen evler yang ndan sonra be  yüz veya 
daha fazla bir ücrete kiralanmaya çal lm t r.166 Yang ndan sonra baz  yerlere 
e ya nakleden hamallardan baz lar  yüklendikleri e yay  tarif edilen yerlere 
götürmeyip stanbul ve Galata taraflar na götürerek gasp etmi ler, bu ekilde 
ya mac l k yapan baz  ki iler çald klar  eyleri kay klarla ve sandallarla ba ka 
yerlere götürüp saklamaya çal m lard r. Bunun gibi ihbarlar üzerine Zabtiye 
Mü iri hafiye memurlar  görevlendirmi , bu i i yapan ki iler ispattan sonra 
Beyo lu Zab ta Merkezine gönderilmi ler, orada toplam lard r.167 Baz  ki iler de 
ellerine sahte pusula alarak Beyo lu yang nzedelerinden olduklar n  söyleyerek 
stanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar taraflar nda kap  kap  gezerek para 

toplam lard r. Bunlardan bekâr olanlar bütün ailesini yang nda kaybettiklerini 
söyleyerek kendilerini ac nd rm lard r.168 Bu ya anan olaylardan belki de en 
tuhaf , Beyo lu yang n nda evleri yanmayan, herhangi bir zarara u ramayan baz  
ki ilerin, evlerini yang nzedelere yüksek bir ücretle kiralamalar  ve devletten 
yard m istemeleridir. Bu ki iler de Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan 
ara t r lm lard r.169 

Sonuç olarak, Beyo lu yang n n n ya and  dönem için büyük bir sosyo-
ekonomik olay oldu u, sonras nda Beyo lu’nun çehresinin yeni ba tan 
düzenlendi i ve imar edildi i söylenebilir. On üç saat süren bu yang n, rüzgâr n 
etkisi, bakkallarda sat lan sulu gazlar n alev almas , tulumba ve tulumbac lar n 

161  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
162  Terakki, Nu: 368, 9/RA/1287.  
163  Terakki, Nu: 368, 9/RA/1287. 
164  Terakki, Nu: 372, 14/RA/1287.  
165  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
166  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
167  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287. 
168  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287. 
169  Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
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yetersizli i gibi sebeplerle büyümü , neredeyse bütün Beyo lu Tünel’den 
Taksim’e kadar içerilere kadar geni leyerek yanm t r. Osmanl  hükümeti hemen 
bu konuda önlem alm , çad rlar kurdurulmu , yemek, su ve acil ihtiyaçlar 
da t lm t r. Yard m komisyonlar  kurularak para toplanm t r. mparatorlu un 
farkl  yerlerinden oldu u gibi, d  ülkelerden de elçiler vas tas yla veya do rudan 
yard m gönderilmi tir. Sosyal ya am sekteye u ram , aileler da lm , çocuklar 
ortada kalm , birtak m doland r c  ve h rs zlar yang n sonras nda ya anan 
karga ay  f rsat bilmi lerdir. Bu faaliyetler devam ederken yang n yerlerinin 
düzenlenmesi için ayakta kalan binalar y kt r lm  ve padi ah n emriyle haritalar 
çizdirilmi tir. Bundan sonra, Beyo lu yeni ba tan in a edilmi tir ve bugünkü 
çehresine bu düzenlemelerden sonra ula m t r. Tulumba ve tulumbac lar 
konusunda da yeni düzenlemeler yap lm t r.  
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1691 Tarihli Cizye Defterine Göre Pertek, 
Mazgirt, Çemi gezek ve Sa man Kazalar  

 
Pertek, Mazgird, Çemi gezek and Sa man Districts 

According to the 1691 Jizya Inventory 

Zülfiye KOÇAK* 

Özet 

Osmanl  tarihi incelemelerinin temel ba vuru kaynaklar n  ar iv 
belgeleri olu turmaktad r. Birinci el kaynaklardan olan ar iv belgeleri, 
geçmi in günümüze aktar lmas nda köprü vazifesi üstlendiklerinden 
oldukça önem ta maktad rlar. Bu belgeler aras nda yer alan cizye 
defterleri de insan, zaman ve mekân unsurlar n  bir arada 
bar nd rd klar ndan Osmanl  tarihi ara t rmalar n n vazgeçilmezleri 
aras ndad rlar.  

Bu çal mada H.1102/M.1691y l nda tutulan Diyarbekir Eyaleti’ne 
tabi Pertek, Mazgirt, Çemi gezek ve Sa man kazalar na ait cizye 
defterinin tan t m  ve de erlendirmesi yap lm t r. Defter, ad  geçen 
kazalarda gayrimüslim nüfusun ikamet etti i mahalleleri ve köyleri 
göstermekte, bu co rafyada ya ayan insanlar n fiziksel özellikleri ve 
meslekleri hakk nda bilgiler içermektedir. Bu ba lamda defterdeki bilgiler 
dikkatlice incelenmi  ad  geçen kazalar n o dönemki sosyo-ekonomik ve 
demografik dinamikleri aç a ç kar lmaya çal larak bu bilgilerin hangi tür 
çal malarda kullan labilece ine dair öneriler sunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl , Diyarbekir Vilayeti, Cizye, 
Gayrimüslim, Nüfus.  

 

Abstract  

The archival documents are the main sources for the investigation 
of the Ottoman history. These sources are very important as they are 
functioning like a bridge, conveying the past into present. In examining 
the Ottoman history, Jizya inventories are of great importance as these 
documents contain aspects relating to the people, places and time.  

*  Yrd. Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi , Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: 
zkocak@beu.edu.tr 



ZÜLF YE KOÇAK 192

This particular study focuses on the Jizya inventory of 1691 relating 
to Pertek, Mazgirt, Cemisgezek and Sagman districts of Diyarbekir 
Province. Jizya inventories relating to above mentioned districts, 
provides detailed information about the villages and quarters which 
accommodated the non-Muslim population and it reveals important 
hints regarding the physical appearances and occupations of these people 
at the time. In this sense, these specific documents are well-scrutinized in 
order to reveal the socio-economic and demographic dynamics of the 
aforementioned districts and suggestions are made about how info in 
these specific documents can be used in further studies. 

Key Words: Ottoman, Diyarbekir Province, Jizya Inventory (Poll-
Tax Account Book), Nonmuslim, Population 

 

Giri  

Cizye “kâfi gelmek; kar l n  vermek, ödemek” manas ndaki ceza 
mastar ndan türemi  bir isim olup1, slam devletlerinde zimmî hukuku 
kapsam nda gayrimüslim halktan toplanan vergiyi ifade etmektedir.2 slam 
hukukunda gayrimüslimlere tan nan çe itli haklara kar l k, onlardan y ll k olarak 
ki i ba na belirli miktarlarda “cizye” ad nda bir vergi vermeleri istenmi tir.3 
slam devletlerinde uygulanan cizye vergisi, hem teorik hem de uygulama 

alanlar nda uzun bir ilerlemenin ard ndan son eklini alm t r.4 

slam devletlerindeki cizye uygulamas  Hz. Muhammed dönemine kadar 
gitmektedir. Müslümanlar n Medine’ye göç etmelerinden sonra, slam 
hukukunun gayrimüslimler ile ilgili hükümleri ortaya ç kmaya ba lad . Hz. 
Muhammed’in, Hayber Yahudileri, Fadek ve Vadi’lu’l-Kura Yahudileriyle 
yapt  anla malar bu hükümlerin temeli olarak kabul edilmektedir. Ad  geçen 
anla malar n ard ndan, Bahreyn seferi sonunda Yahudi ve Hristiyan kabileleriyle 
yap lan anla malar kapsam nda ilk kez cizye vergisi al nmaya ba lanm  ve 
Tebük seferi sonras nda bu uygulama devam ettirilmi tir.5 Cizye vergisinin ekil 
ve miktarlar n n Hz. Ömer zaman nda düzenlendi i ifade edilmektedir. Buna 
göre cizye sa l k aç s ndan herhangi bir özrü olmayan, 14-75 ya  aral nda, 
üretime kat lan gayrimüslim erkekten al nan ba  vergisidir. Mükelleflerin maddi 

1  Mehmet Erkal, “Cizye”, D A, C. VIII, s. 42. 
2  Oktay Özel, “Avar z ve Cizye Defterleri”, Osmanl  Devleti’nde Bilgi ve statistik, Ankara 
2001, s. 35. 
3  Bilal Ery lmaz, Osmanl  Devleti’nde Gayrimüslim Tebaan n Yönetimi, Risale Yay., stanbul 
1996, s. 23. 
4  Boris Christof Nedkoff, “Osmanl  mparatorlu u’nda Cizye ”, Belleten, VIII/32 
(1944), s. 615. 
5  Hüseyin G. Yurdayd n, “ slâm Devletlerinde Müslüman Olmayanlar n Durumu” 
Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 27/1, Ankara 1986, s. 97-98. 
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durumuna göre üç ayr  s n f; â‘lâ (yüksek gelire sahip), evsât (orta gelire sahip), 
ednâ (dü ük gelire sahip) üzerinden toplanmaktayd . Bu s n flar n ödemesi gereken 
miktarlar s ras yla: gümü  olarak 48, 24 ve 12 dirhem, alt n olarak 4, 2 ve 1 dinar 
idi.6 Âma, felçli, ya l , çal maktan aciz ve yoksul kimseler, cizye vermekle yükümlü 
de illerdi. Cizye her zaman nakdî olarak al nmam t r. Bazen aynî, bazen de bir 
hizmet kar l  say lm t r. Tahsil ekli ve zaman  uygulayan devletlere göre 
de i iklik göstermi tir.7 

Günümüzde cizye konusunda yap lan çe itli çal malar olmakla beraber8 
cizye defterleri konusundakiler s n rl d r.9 Machiel Kiel10, Bruce W. Mc. 
Gowman11, Daniel Gofman12, Linda Darling13, R.C. Jennings14, Boris Christof 

6  Nedkoff, a.g.m., s. 608-609; Erkal, a.g.m., s. 44; C. H. Becker, a.g.m., s. 200. 
7  Erkal, a.g.m., s. 43-44. 
8  Ömer Lütfi Barkan, “894 (1488-1489) Y l  Cizyenin Taksimat na Ait Muhasebe 
Bilançolar ”, Belgeler, I/I (1964), s. 1-117; Yavuz Ercan, “Osmanl  mparatorlu u’nda 
Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin Do urdu u Sosyal Sonuçlar”, Belleten, 
LV/213 (1991) s. 371-391; Özel, a.g.m., s. 35-50; Erkal, a.g.m., s. 42-45; Halil nalc k, 
“Osmanl lar’da Cizye”, D A, VIII, stanbul 1993, s. 45-48; Becker, a.g.m., s. 199-201. 
9 brahim Özco ar- Hüseyin Ha imi Güne , “Osmanl  Devleti’nde Cizye ve 19. Yüzy la Ait 
Bir Cizye Defteri: Cizre Sanca ’n n Cizye Defteri (Cizye Defter Numaras : 375)”, Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi, K -2006, 5/15, s. 159-179; Recep Dündar, Mesut Ayd n,“3924 Nolu 
Cizye Defterine Göre K br s Eyaleti Baf ve Kukla Kazalar nda Gayrimüslimler 
(H.1061/M.1650-51)”, Türklük Bilimi Ara t rmalar , Say : 31, Ni de 2012, s. 77-98; Mehmet 
Salih Erpolat, “Cizye Defterlerinin Sosyal ve ktisadî Tarih Ara t rmalar  Aç s ndan Önemi: 
Diyarbak r Örne i”, Sosyal Bilimler Ara t rma Dergisi (SBArD), Say : 4, Eylül 2004, s. 189-204; 
Do an Yörük, “1843 Tarihli Cizye Defteri’ne Göre Aksaray Kazas ’ndaki Gayrimüslimler”, 
Türk Dünyas  Ara t rmalar , S.170, stanbul 2007, s. 143-160; Do an Yörük, “H.1259/ M.1843 
Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum ve Ermeniler”, Turkish Studies, Volume 8/11 
Fall 2013, p. 439-466; Recep Dündar, “H.1053/M.1643 Tarihli 8428 No’lu Cizye Defteri’nin 
Tan t m  ve De erlendirilmesi.” History Studies, no. 4 (November 2012), s. 125-146. 
10  Machiel K el, “Rremarks on the Administration of the Poll Tax (Cizye) in the 
Ottoman Balkans and The Value of Poll Tax Registers (Cizye Defterleri) for 
Demographic Research”, Etudes Balkaniques, 1990/4, s. 70-104; Machiel K el “Anatolia 
Transplented Patterns of Demographic Religious and Ethnic Changes in The District 
of Tozlu (N. E. Bulgaria) 1479-1873”, Anatolica XVII, 1991, s. 1-27; Machiel K el, 
“Hrazgrad Hezargrad Razgrad The Vicissitudes of Turkish Town in Bulgaria”, Turcica, 
(1991), s. 21-23. 
11  Bruce W. Mc. Gowan, Economic Life in Ottoman Europe Taxation Tradeand Struggle for 
Land 1600-1800, Cambridge 1981. 
12  Daniel Gofman, “The Maktu System and the Jewich Community of Sixteenth 
Century Safed: A Study of Two Documentsfrom of the Ottoman Archives”, Osmanl  
Ara t rmalar , III, 1982, s. 81-90. 
13  Linda Darl ng, Revenue Raisingand Legitimacy Tax Collection and Financial Administration 
in the Ottoman Empire 1550-1560, Leiden-Brill 1996. 
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Nedkoff15, Gyula Kaldy-Nagy16, Maria Tatarova17, Do an Yörük18 gibi 
ara t rmac lar bu defterleri nüfus hareketleri, din de i tirme ve ekonomik 
alanlardaki çal malarda kullan rken di er ara t rmac lar daha çok ehir tarihi, 
antropoloji, sosyal etkile im ve kültürel aç dan de erlendirmektedirler. Cizye 
defterlerinde ekonomi, nüfus, ehir ve köyler hakk nda verilen bilgiler bize daha 
önceki y llarda tutulan tahrir defterlerindeki verilerle kar la t rma yapabilme 
olana  sa lamaktad r. Bu aç dan bak ld nda cizye defterlerinin önemi daha da 
artmaktad r.  

Bu çal mada öncelikle Osmanl  Devleti’ndeki cizye uygulamas  hakk nda 
bilgi verilecek sonra da Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi Kamil Kepeci tasnifinde 
3811 numarayla kay tl  defterde Pertek, Mazgirt, Çemi gezek ve Sa man 
kazalar na ait bilgiler ortaya konulmaya çal lacakt r. Ayr ca deftere kaydedilmi  
bilgilerin dönemin di er kaynaklar yla birlikte hangi alanlarda nas l 
kullan labilece i üzerinde durulacakt r. 

 

I- Osmanl  Devleti’nde Cizye Uygulamas  

Osmanl  Devleti fethetti i topraklarda muhafazakâr bir siyaset takip ederek 
kendisinden önceki döneme ait ba  ve di er baz  vergileri aynen kabul etmi tir. 
Fethedilen topraklarda ya ayanlar gayrimüslim iseler haraç ve cizye, Müslüman 
iseler zekât ve ö ür vergilerini ödeyeceklerdi.19 Osmanl  gayrimüslimlerle ilgili 
uygulamalar nda zimmet hukukunu esas almakla birlikte20cizye vergisi 
uygulamas nda ran ve Bizans etkisine sahip Arap vergi sistemi21 ve Türk- slam 
devletlerindeki uygulamalardan da etkilenmi tir.22 slam hukuku temelli bir vergi 
olan cizye vergisi, Osmanl  Devleti’nde kurulu  zaman ndan beri al nmakta 

14  R.C. Jenn ngs, “Z mmis (Non-Muslim) in Early 17th Century Ottoman Judicial 
Records – the Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal of Economic and Social History of 
the Orient, XXI/3, 1978, s. 225-293. 
15  Nedkoff, a.g.m., s. 599-652. 
16  Gyula Kaldy-Nagy, “Bevolkerrungsstatistisciher Quellentwert der Cizye Defter und 
der Tahrir Defter”, Acta Orientalia Hungarica, (1960) 11, s. 259-269. 
17  Maria Tatarova, “Was There a Demographic Crisis in the Ottoman Empire in the 
Seveenteenth Century”, Etudes Balkaniques, 1988, 2, s. 55-63. 
18  Do an Yörük, “XVI. Yüzy l n kinci Yar s nda Osmanl  mparatorlu unda Ya ayan 
Gayrimüslimlerin Nüfusu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, Konya 
2007, s. 61-74. 
19  Nedkoff, a.g.m., s. 617. 
20  Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl  Vatanda lar n n Hukukî Durumu (1839-1914), 
Ankara 1989, s. 7-8. 
21  Nedkoff, a.g.m., s. 616. 
22  Halil nalc k, “Osmanl larda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), s. 
575-610; Becker, a.g.m., s. 199-201. 
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olup23devletin önemli gelir kaynaklar ndan birini olu turmu tur.24Osmanl  
Devleti’nde haraç kelimesi XVI. yüzy la kadar cizye vergisine kar l k 
kullan lm sa da daha sonra cizye veya cizye-i er‘i kelimeleri yayg nla m t r.25 

Cizye ah s ba na al nan bir vergi olup al nabilmesi baz  ko ullara ba l yd . Bu 
ko ullardan biri cizye verecek ki inin; evinden, evinin içindeki e yas ndan ve 
ba ndan ba ka hayvanlar ndan ya da hububat, arap gibi mahsullerinden 300 
akçelik mala sahip olmas  gerekirdi. Bunun yan nda cizye verecek ki inin ak l ve 
beden sa l n n yerinde olmas  da bir di er ko uldu.26 Osmanl  Devleti, er‘i 
hukuka uygun olarak kad n, çocuk, kör, mâlul, i siz ve fakir kimseleri cizye 
vergisinden muaf tutmu tur. Öte yandan bilhassa XV. yüzy lda Osmanl  ordusunda 
çarp an zimmî sipahiler, voynuklar, martalozlar gibi askeri yükümlülükleri yerine 
getirenleri de yapt klar  hizmet mukabilinde cizyeden muaf tutmu tur.27 

Osmanl  Devleti cizye miktar  konusunda Hanefi mezhebi f kh n  
uygulam t r.28 Buna göre cizye verecek ki iler gelir durumlar na yani esnâf-  
selaseye göre â‘lâ, evsât ve ednâ olarak gruplara ayr lm  ve cizyenin ilk 
uyguland  dönemlerdeki 4, 2, 1 dinar n29 kar l  48, 24, 12 akçe olarak30 bu 
vergi tahsil edilmi tir. Ancak bu miktarlar zamana ve yere göre de i iklikler 
gösterebilmi tir.31 

Osmanl ’da cizye toplama i i oldukça önemsenmi  bu vergiyi toplayacak 
memurun rü vet, iltimas ve di er yasal olmayan i lere bula mayacak güvenilir ve 
emin ki i olmas na dikkat edilmi tir. Cizye toplama i i hiçbir zaman t mâr ve 
zeâmet sahiplerine b rak lmam , cizyedârlar ve tahsildarlar taraf ndan hazine 
ad na toplanm t r. Devlet ihtiyaç duydu unda silahdâr , cizye kaleminde görevli 
herhangi bir memuru ya da muhass llar  bu i  için görevlendirmi tir.32 Cizye 
vergisini toplamak için gerekli olan makbuz senetlerini haz rlamak, mühürlemek 
ve zaman  geldi inde bunlar  görevlilere teslim etmek Cizye Muhasebesi 

23  Nedkoff, a.g.m., s. 621. 
24  Mehmet Ali Ünal, Osmanl  Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s. 152. 
25  nalc k, “Cizye”, s. 45. 
26  Ne et Ça atay, “Osmanl  mparatorlu unda Reâyâdan Al nan Vergi ve Resimler” 
DTCFD, V/V, (Kas m –Aral k 1947), s. 494. 
27  nalc k, “Cizye”, s. 46-47. 
28  Nedkoff, a.g.m., s. 621. 
29  Nedkoff, a.g.m., s. 608-609; Erkal, a.g.m., s. 44; Becker, a.g.m., s. 200. 
30  Ça atay, “Reâyâdan Al nan Vergi ve Resimler”, s. 494. 
31  Ercan, a.g.m., s. 373; Ery lmaz, a.g.e., s. 51. 
32  Ercan, a.g.m., s. 371-373; Abdüllatif ener, Tanzimat Döneminde Osmanl  Vergi Sistemi, 
stanbul 1990, s. 112 
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Kalemi’nin sorumlulu undayd .33 Cizye toplama zamanlar n  kimi ara t rmac lar 
Muharrem ve Ramazan34 kimileri de Nevruz ve Kas m35 olarak vermi lerdir.  

Cizye için düzenli olarak her üç y lda bir “nev-yâfte y l ” ad yla genel bir tefti  
yap l r, ölüler kay ttan dü ülür, her hangi bir sebeple gözden kaç p deftere 
i lenmeyenlerle mükellef durumuna gelenler “nev-yâfte” olarak ilave ve 
kaydedilirdi.36 Cizye, fetih zaman nda sulh yoluyla belirlenen de i mez ve sabit bir 
mebla  üzerinden al nan maktu cizye ve mükelleflerin mali durumu göz önüne 
al narak belirlenen ruus cizye olmak üzere iki çe itti.37 Cizyenin ki i hesab  
üzerinden al nmas  genel kural olmas na ra men XV. ve XVI. yüzy llarda pek çok 
yerde hane hesab  üzerinden topland  olmu tur.38 Cizye toplayan ki ilerin 
ihmallerine ba l  olarak mükelleflerin cizyelerini hane hesab  üzerinden ödeme 
isteklerine bazen devlet göz yummak zorunda kalm t .39 XVII. yüzy lda uzun 
süren sava lar, iç kar kl klar ve bunlara ba l  olarak yo un göç hareketleri cizye 
vergisi ödeyen mükellefleri olumsuz etkilemi ti. Do um, ölüm, göç ve ihtida gibi 
de i imler ya an rken sabit bir miktar üzerinden ödenen maktu cizye miktarlar  
ayn  kal nca reaya aleyhine kötü bir durum ortaya ç km t r. O kadar ki cizye 
miktar  baz  yerlerde ki i ba na 30-40 akçe dü erken baz  yerlerde 2000-3000 
akçeye kadar yükselmi tir.40 Bu duruma çözüm bulmak için Köprülü Mustafa 
Pa a, cizye uygulamas nda baz  slahatlar gerçekle tirmi ti. 22 Cemaziyelahir 
1102/21 Mart 1691 tarihli ni anla41 yap lacak slahatlar n kapsam  belirlenmi tir. 
öyle ki maktu sistemin yani hane hesab  üzerinden cizye toplaman n hem devlet 

hem de reaya için zararl  oldu u ve cizyenin ruus hesab  üzerinden toplanaca  
belirtilmi tir. Burada cizye miktarlar nda yeni bir düzenleme yap lmam  yine esnâf-

33  Tanzimat Öncesi Merkez Evrak n n Tasnif K lavuzu ve Belge Örnekleri, T.C. Ba bakanl k 
Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl  Ar ivi Dairesi Ba kanl , Yay n No:16, 
stanbul 1994, s. 410-411. 

34  Nedkoff, a.g.m., s. 623. 
35  Ça atay, a.g.m., s. 495. 
36  nalc k, “Cizye”, s. 46. 
37  nalc k, “Cizye”, s. 46; Ery lmaz, a.g.e., s. 51. 
38  Barkan, a.g.m., s. 5; Yörük, a.g.m., s. 631. 
39  9 Cemaziyelahir 1076/17 Aral k 1665 tarihinde Diyarbekir kad s na yaz lan hükümde 
cizyelerin hane hesab  üzerinden topland  anla lmaktad r. Bu belgede Diyarbekir cizyesi 
defterine tabi kaza genelinde 4925 hane oldu u belirtilerek her haneden cizye bedeli olarak 
256 akçe ve 40 akçe de vech-i maa  ba l  alt nda cizye toplama masraflar  olmak üzere 
toplam 296 akçe al n p bu miktardan daha fazlas n n talep olunmamas  istenmi tir. Bkz. 
MAD. d. 2762, s. 49; Yine 23 Cemaziyelevvel 1077/21 Kas m 1666 tarihli ba ka bir kay tta 
da cizyenin hane hesab  üzerinden al nd n  görmekteyiz. Bkz. MAD. d. 2762, s. 107. 
40  Zeynep Aycibin, XVII. yüzy l Sadrazamlar ndan Köprülü-zâde Mustafa Pa a Döneminde 
Osmanl  Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Durumu, (Yay mlanmam  Yüksek Lisans Tezi), Mimar 
Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal , Ortaça  Tarihi 
Program , stanbul 2001, s. 76-77. 
41  KK, nr: 3530, s. 31-32. 
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 selaseye göre â‘lâ’dan 48 dirhem ya da 4 dinar, evsât’dan 24 dirhem ya da 2 dinar, 
ednâ’dan 12 dirhem ya da 1 dinar al naca  vurgulanm t r. Bu uygulamada cizye 
ödeyenlerin ellerine ödedikleri miktar  belirten cizye kâ tlar  verilecekti. Ayr ca bu 
slahatta mai et miktar  â‘lâ’dan 12, evsât’tan 6, ednâ’dan 3 pare ve muhasebe 
harc  her s n f için 1 pare olarak belirlenmi tir.42 Fakat belirlenen bu ücretleri 
cizyedâr reayadan tahsil etmeyecek, cizyelerin hazineye tesliminden sonra mirî 
taraf ndan ödenecekti. Ehl-i zimmetten ziyade ey al nd  duyulursa bu i e 
kalk anlar n ahvallerinin devlete arz olunaca  aç kça ifade edilmi tir. Yine bu 
slahatla rahip, patrik, ke i  gibi dini zümreden olan ki iler üzerinden cizye 
muafiyeti kald r lm t r.43 Islahat n bir di er özelli i de ayr  kalemlere da lan 
cizyelerin Cizye Muhasebesi Kalemi’ne ba lanmas d r.44 

42  1106 senesine ait cizyelerin toplanmas  ile ilgili haz rlanan bir ba ka ar iv belgesinde 
1102 y l nda cizye slahat yla yap lan düzenlemeler esas al narak cizyenin toplanmas  
istenmi tir. Rumeli’de Muharrem ay n n ba nda, Anadolu’da Rebiülevvelin ilk 
günlerinde toplanaca  belirtilen cizye vergisinin miktarlar  de i memi  ancak mai et 
miktar  â‘lâ’dan 12, evsât’tan 8, ednâ’dan 6 pare ve muhasebe harc  her s n f için 1 pare 
olarak belirlenmi tir. 1102 cizye slahat nda oldu u gibi bu ücretlerin reayadan 
al nmayaca  cizye toplayan ki inin cizyeleri hazineye tesliminden sonra miri taraf ndan 
ödenece i vurgulanm  ve rahip, ke i  gibi din adamlar  ile do anc  ve çak rc lar gibi 
görevlilerin cizyeden muafiyetleri kald r lm t r. Bkz. KK, nr: 3509, s. 3-4. 
43  KK, nr: 3530, s. 31-32; 1102 senesine ait ba ka bir ni anda yine cizye slahat ndan 
bahsedilmi  hane hesab  üzerinden ehl-i zimmetten toplanan cizyelerin hazine için zarar 
ve reaya için peri anl k oldu u belirtildikten sonra ruus hesab  üzerinden esnâf-  selaseye 
göre â‘lâ’dan 48 dirhem ya da 4 dinar, evsât’dan 24 dirhem ya da 2 dinar, ednâ’dan 12 
dirhem ya da 1 dinar oran nda al naca  yaz lm t r. Cizyenin toplanmas nda Dergâh-  
Mualla Kapucu Ba lar ndan Ali’nin eline verilen imzal  deftere göre hareket edilmesi 
istenmi tir. Ayr ca cizye ödeyen ki ilerin eline cizye kâ tlar n n verilip bu i  ile 
görevlendirilen memurlar n toplad klar  cizyeleri hazineye teslim etmelerinin gereklili i 
vurgulanm t r. Bkz. MAD. d. 07410, s. 16; Bu slahattan Tarih-i Ra id’de de 
bahsedilmi tir. Eserde cizye miktarlar  â‘lâ, evsât ve ednâ’lar için s ras yla 4, 2, 1 erif 
alt n ve mai et miktarlar  da s rayla 10, 8, 4 pare olarak verilmi tir. Bkz. Râ id Mehmed, 
Tarih-i Râ id, I-II, stanbul 1282, s. 148; Defterdar Sar  Mehmed Pa a ise â‘lâ, evsât ve 
ednâlar için s ras yla 4, 2, 1 erif alt n ve mai et miktarlar n  da s rayla 10, 8, 4 para olarak 
vermi tir. Yazar her sene târîh-i mührü tecdid ve bir sene beyâz ve bir sene sar  ve bir 
sene k rm z  her sene elvan kâ tlar mühürleyip ehl-i zimmete verilece i bilgisini de 
aktarm t r. Bkz. Defterdar Sar  Mehmed Pa a, Zübde-i Vekayiât Tahlil Metin (1066-
1116/1656-1704), Haz. Abdülkadir Özcan, TTK Yay., Ankara 1995, s. 387; 
Abdurrahman Vefik ise cizyenin tahsilinde en önemli slahat n Köprülü Faz l Mustafa 
zaman nda yap ld n  söyleyerek tahsil s ras nda her y l tebdil edilen renkli kâ tlar 
haz rland n  â‘lâ, evsât ve ednâ’lar için s ras yla 4, 2, 1 erif alt n ve mai et içinde s rayla 
10, 8, 4 pare al nd n  ifade etmi tir. Bkz. Abdurrahman Vefik, Tekalif-i Kavaidi, I, 
stanbul 1328, s. 45. 

44  KK, nr. 3508, s. 4; Defterdar Sar  Mehmed Pa a, Zübde-i Vekayiât, s. 387. 
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Osmanl  Devleti’nde cizye vergisi 1856 tarihli Islahat Ferman  ile 
kald r lm  zira bu ferman Osmanl  vatanda lar na e it haklar sa lad ndan 
gayrimüslimlere de zorunlu askerlik hizmeti getirmi tir. Ancak zorunlu askerlik 
kolayca hayata geçirilemedi inden gayrimüslimlerin belirli bir vergi kar l  
askerlik hizmetinden muafiyetleri gündeme gelmi tir. Böylece kald r lan cizye 
vergisi 1907 y l na kadar bedel-i askeri ad yla devam etmi tir.45 

 

II- Diyarbekir Vilayeti’nin 3811 Numaral  Cizye Defteri 

Diyarbekir Vilayeti’nin 3811 numaral  Cizye Defteri Pertek, Mazgirt, 
Çemi gezek ve Sa man kazalar nda XVII. yüzy l n sonlar nda ya ayan cizye 
mükelleflerinin isimlerini46, baba isimlerini, mesleklerini, fiziksel özelliklerini ve 
ikamet ettikleri yerle im yerleri gibi bilgileri içermektedir. Defterdeki kay tlardan 
yola ç karak ad  geçen kazalarda ikamet eden gayrimüslim nüfus miktar  ve 
bölgenin sosyo-ekonomik hayat na dair baz  bilgileri elde etmek mümkündür. 

Çal mam za konu olan defter (1102 Zilhicce- 1691A ustos) tarihli, 46x17 
ebad nda ciltli ve ebrusuz olarak düzenlenmi  olup 117 sayfadan ibarettir. 
Defterin 12. ve 13. sayfalar  mükerrer olarak numaraland r lm t r. Defterin 5. 
Sayfas  “Diyârbekir Çahâr-Sancâk’da Pertek Kazas n n Defteridir” ibaresiyle 
ba lamakta ve 2. sayfas nda “Defter budur ki bin yüz iki senesinde hatt-  hümâyûn 
evket-makrûn fermân-  erîf-i ‘âlî ân mûcebince Diyârbak r Eyâleti’nde ‘umûmen kefere 

tâ‘ifesinin üzerine vaz‘ olan cizye-i er‘iyye minvâl üzere Pertek Kazas nda olan kefere 
cizyesin beyan d r” ifadeleriyle devam etmektedir. Defterin 2-20 sayfa aral nda 
Pertek, 20-52 sayfa aral nda Mazgird, 55-97 sayfa aral nda Çemi gezek, 99-
115 sayfa aral nda ise Sa man kazalar na ait bilgiler kay tl d r. Bu sayfa 
aral klar nda her kazayla ilgili önce kaza merkezi daha sonra köylerdeki 
gayrimüslim reayan n esnâf-  selaseye göre da l mlar  verilmektedir. Defter, 
kaydedilen yerle im yerlerinin kazalarda bulunan bütün yerle im yerleri mi yoksa 
sadece gayrimüslimlerin ya ad  yerler mi oldu u hakk nda herhangi bir bilgi 

45  nalc k, “Cizye”, s. 48; Ufuk Gülsoy, “Cizye’den Vatanda l a: Osmanl  
Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni”, Türkler, C. IVX, s. 87; Nedkoff, bedel-i askerlik 
uygulamas n n 7 A ustos 1909 tarihli bir kanunla tamamen kald r ld n  ve herkesin 
mecburi askerli i öngören bir sisteme dâhil edildi ini yazmaktad r. Bkz. Nedkoff, a.g.m., 
s. 630. 
46  Gayrimüslimlerin kulland klar  isimler hakk nda daha detayl  bilgi için bkz. Mehmet 
Salih Erpolat, “H.1104-1105 (M.1691-1692) Tarihli Diyarbekir Vilayeti Cizye Defterine 
Göre Gayrimüslimler Aras nda Yer Alan Türkçe ah s simleri”, Ho görü Toplumunda 
Ermeniler, C. III, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararas  Sosyal Ara t rmalar Sempozyumu, 
Osmanl  Toplumunda Birlikte Ya ama Sanat : Türk Ermeni li kileri Örne i, Erciyes 
Üniversitesi Yay., Kayseri 1978, s. 49-65; Mehmet Salih Erpolat, “XVI. Yüzy lda Ergani 
Sanca ’ndaki Gayrimüslim skân Yerleri le ah s simleri Hakk nda Bir 
De erlendirme”, Sosyal Bilimler Ara t rma Dergisi (SBArD), S. 4, Eylül 2004, s. 155-187. 
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içermemektedir. ncelenen defter, cizye vergisiyle mükellef gayrimüslim 
erkeklere yönelik haz rland ndan sadece Müslümanlar n ya ad  köyleri kay t 
d  b rakm t r. Dolay s yla ad  geçen kazalarda ba ka yerle im yerlerinin varl  
a ikârd r. Bölge ile ilgi tahrir defterlerine dayal  yap lan çal malar47 bu dü ünceyi 
destekler bilgiler içermektedir. Defterin 53, 54, 98 ve 117. sayfalar  bo  olup 
116. sayfaya Mazgird kazas na tabii Basu karyesinin esnâf-  ednâs  
kaydedilmi tir. Muhtemelen Mazgird kazas  yaz l rken Basu karyesi gözden 
kaçm  sonradan durum fark edilince defterin sonuna eklenmi tir. Bu kayd n 
ard ndan, “Hurrire haza defter be-ma‘rifeti’l-a‘yân ve mübâ ir-i muma-ileyh hurrire’l-fakîr 
ileyhi sübhâne huazze el-müvellâ-i el-mevla-y  hilâfe be-kaza-i Sa man‘ufiye‘anhu” ibaresi 
yaz lm  ve mühürlenmi tir. Mühürde “Bende-i Hüdâ Ömer” yaz s  bulunmaktad r. 
Genel olarak cizye defterlerine cizye mükelleflerinin ya lar  kaydedilirken 
incelenen defterde böyle bir yöntem uygulanmam t r. 

 

III- Pertek Kazas  

Defterde muhteviyat  belirtilen giri in hemen ard ndan Pertek kazas n n 
merkezinde bulunan gayrimüslimlerin esnâf-  selaseye göre da l mlar  
kaydedilmi tir. Pertek kaza merkezi kayd ndan sonra karyeler de ayn  ekilde 
teker teker yaz lm t r. Kazaya d ar dan gelip yerle enler de ayr  ba l k alt nda 
ayn  sistemle belirtilmi tir. Defterde kay tl  olan vergi mükelleflerinin hangi 
millete mensup olduklar  belirtilmemi  ancak bu ki ilerin adlar , babalar n n 
adlar , meslekleri ve ayr nt l  fiziksel özellikleri yaz lm t r. Pertek kazas na ait 
kay t, 19. sayfada “Hurrire fakir minhazihi defter-i ilmileyhi sübhâne ve te‘âla Halil bin 
Hasan el-müvellâ-i hilâfe be-kaza-i Pertek‘ufiye‘anhu” ibaresiyle sonlanm  ve 
mühürlenmi tir. Mühürde Abdullah? Halil yaz l d r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy lda Çemi gezek Sanca , TTK Yay., Ankara 1999, s. 191-
212; Mehmet Ali Ünal, “XVI. Yüzy lda Mazgird, Pertek ve Sa man Sancakbeyleri- Pir 
Hüseyin Bey O ullar ” , OTAM, Say : 2, Ankara 1999, s. 249 vd. 
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Tablo 1: 1691 Cizye Defterine Göre Pertek Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 

S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Kaza merkezi 11 16 11 
2 Kaza merkezi 448 1349 750 
3 Karye-i Til 30 30 34 
4 Karye-i Til 251 652 453 
5 Karye-i or u - 4 - 
6 Karye-i Urik 2 2 4 
7 Karye-i Zinik 8 6 6 
8 Karye-i Rabat 9 10 10 
9 Karye-i Taltir 1 - 1 
10 Karye-i Mernahi 2 10 16 
11 Karye-i Sa o  2 4 8 
12 Karye-i Sekedik 1 8 - 
13 Karye-i Sirkin 9 10 8 
14 Karye-i irzi 2 1 2 
 Toplam 83 120 111 

Tabloda da görüldü ü üzere Pertek kazas n n cizye vermekle mükellef 
gayrimüslim erkek nüfusu, köyler ve buraya d ar dan gelip yerle enlerle birlikte 
üç yüz on dört ki idir. Bu ki ilerden seksen üçü â‘lâ, yüz yirmisi evsât ve yüz on 
biri de ednâ zümresindendir. 

ncelenen defterde gayrimüslimlerin ödemekle yükümlü olduklar  cizye 
miktar yla ilgili herhangi bir bilgi verilmemi tir. Bundan dolay  ayn  tarihte ülke 
genelinde uygulanan cizye bedellerine göre bir hesaplama yap ld nda kaza 
genelinde gayrimüslim reayan n esnâf-  selaseye göre ödedi i cizye miktar n  ortaya 
ç karmak mümkün olabilmektedir. Ancak ülke genelinde belirlenen miktarlar 
zamana ve yere göre de i iklikler gösterebildi inden54 ortaya ç kan rakamlar  

48  D ar dan gelip yerle enler kay tl d r. Bu ki ilerden ikisi Harput, ikisi Palu, biri 
Diyarbekir’dendir. Meslek olarak biri papuccu, ikisi neccar ve biri basmac d r. 
49  Bu ki ilerden alt s  Harput, ikisi Palu, biri Ergani’den olup dördünün nereden oldu u 
belirtilmemi tir. Meslek olarak dokuzu rençber, biri papuccu, biri neccar, biri kat rc  
birinin mesle i yaz lmam t r. 
50  Bu ki ilerden ikisi Harput, ikisi Diyarbekir, biri Palu, biri Çermik ve biri de 
Acem’dendir. Meslek olarak üçü rençber, biri rgad, üçünün ise mesle i belirtilmemi tir. 
51  D ar dan gelip yerle enler kay tl d r. Bu ki ilerden biri Gerger’den olup di erinin 
nereden oldu u belirtilmemi tir. Birinin mesle i rençber di erininki belirtilmemi tir. 
52  Bu ki ilerden üçü Harput, ikisi Gerger, biri Mazgird’dendir. Dördünün mesle i 
rençber, biri hayyat, biri ke i tir. 
53  Bu ki ilerden ikisi Harput, biri Gerger, biri de Arapgir’dendir. kisinin mesle i 
rençber iken di er ikisinin kaydedilmemi tir. 
54  Ercan, a.g.m., s. 373. 
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tahmini de er olarak de erlendirmek daha do ru olacakt r. 1691 y l nda ülke 
genelinde cizye bedelleri â‘lâ 9, evsât 4,5, ednâ 2,25 esedi kuru tu.55 Bu oranlar n 
173956 , 176857 ve 179158 tarihlerinde Diyarbekir Eyaleti’ndeki esnâf-  selase için 
belirlenen cizye oranlar na yak n olmas  incelenen dönemdeki cizye miktar n n 
ülke genelindekiyle ayn  olma ihtimalini güçlendirmektedir. Buna göre 1691 y l  
kay tlar na göre Pertek kazas ndan al nan tahmini cizye miktarlar  â‘lâ bedelleri; 
83x9 =747, evsât bedelleri; 120x4,5 =540, ednâ bedelleri; 111x2,25 =249,75 
olup toplam 1.536,75 esedi kuru tur. 

Â‘lâ statüsünde bulunanlar Pertek kazas nda cizye ödeyen gayrimüslim 
nüfusun %26,4’ünü, evsât statüsünde bulunanlar %38,2’sini ve ednâ statüsünde 
bulunanlar %35,3‘ünü olu turmaktad r. Kazada ya ayan gayrimüslimler aras nda 
zengin statüsünde olanlar n oran  az iken orta halli statüsünde olanlar n oran  
daha fazlad r. Muhtemelen orta s n fa mensup insanlar kazada sosyal ve iktisadî 
hayat n temelini olu turmaktayd lar. 

55  nalc k, “Cizye”, s. 47. 
56  17 Mart 1739 tarihli bir fermanda M. 1740 senesine mahsup olmak üzere Diyarbekir 
ve Çarsancak Eyâleti’nde sakin olan ehl-i zimmet, kefere, Yahudi, Ermeni ve Acemlerin 
cizyelerinin tahsil edilmesi istenmektedir. Bu bölgede 1.557 â‘lâ, 12.156 evsât ve 1.757 
ednâ toplam 15.470 cizye evrak n n oldu u belirtilmi  ve mükelleflerinin â‘lâ 
olanlar ndan dört zer-i mahbub alt n (11 kuru ), evsât olanlar ndan iki zer-i mahbub 
alt n (5,5 kuru ) ve ednâ olanlar ndan bir zer-i mahbub alt n (2,5 kuru  ve 1 rub) 
al nmas  bunun yan nda mai et ücreti olarak â‘lâ olanlar ndan 12, evsât olanlar ndan 9 ve 
ednâ olanlar ndan 6 para ve her bir varaktan 1 para ücret-i kitabet al naca  belirtilmi tir. 
Bkz. D S. 360, s. 4-5 
57  Diyarbekir ve Çarsancak’da ikamet eden ehl-i zimmetten 1182 y lana ait cizyelerinin 
â‘lâ olanlar ndan dört zer-i mahbub alt n (11 kuru ), evsât olanlar ndan iki zer-i mahbub 
alt n (5,5 kuru ) ve ednâ olanlar ndan bir zer-i mahbub alt n (2,5 kuru  ve 1 rub) oran nda 
al nmas  istenmi tir. Mai et ücreti olarak â‘lâ olanlar ndan 12, evsât olanlar ndan 9 ve ednâ 
olanlar ndan 6 para ve her bir varaktan 1 para ücret-i kitabet al naca  söylenmi tir. Ayr ca 
rahip, ke i , patri iyle ellerine berat al p tercümanl k ve müsellimlik ve muafiyet iddias nda 
olanlar n hepsinin ref edilmesi istenerek “cizyeye müstehak olmayan sabi, zâhirü’l-g nâ olmayup 
pîr û fâni ve amel mânde olup bervechile kâr u kisbe iktidâr  olmayanlardan hilâf-  er‘-i erif cizye talep 
olunmaya ve ehli zimmetten âyende û revende ve defa-y  edâya kudreti olmayanlardan mâ‘aâ ancak fâkir 
mu‘temilînden dört taksid ile cem ve tahsil olunmas ” eklindeki tembih olunmu tur. Cizye 
toplayan memurun dikkat etmesi gereken hususlar ayr nt l  anlat larak cizyelerin hazineye 
tesliminde hassasiyet gösterilmesi istenmi tir. Bkz. Diyarbekir er‘iyye Sicilleri Âmid 
Mahkemesi, 5. Cilt, Ed. Ahmed Zeki zgör, Dicle Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yay., Yay n 
No: 32, Diyarbak r 2015, s. 35-38. 
58  Diyarbekir ve Çarsancak Eyâletleri’ne gönderilen M. 1791 tarihli emr-i erifte ehl-i 
zimmet, kefere, Yahudi, Ermeni ve Acemlerin cizyelerinin 19 A ustos 1792 tarihinde 
tahsil edilmek üzere tahririnin yap lmas  ve d ar dan kimsenin müdahale ettirilmesi ve 
haz rlanan defterin mühürlenip stanbul’a gönderilmesi istenmi tir. Bu emr-i erife göre 
â‘lâ olanlar ndan 11esedi kuru , evsât olanlar ndan 5,5 esedi kuru  ve ednâ olanlar ndan 
2,5 esedi kuru  ve bir rub cizye vergisi al nmas  emredilmektedir. Bkz. D S. 626, s. 16. 
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Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen seksen üç ki inin k rk biri rençber, yirmi 
be i çiftçi, ikisi pabuççu, ikisi neccar, ikisi ke i , biri basmac  olup onunun da 
mesle i yaz lmam t r. Bu gruba dâhil ki ilerden elli dokuzu orta ve yirmi dördü 
uzun boyludur. Göz renklerine bak ld nda altm  dokuzu ela, dördü gök, 
dokuzu kara gözlü olup bir ki inin göz rengi belirtilmemi tir. 

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen yüz yirmi ki inin seksen dördü rençber, 
dördü ke i , ikisi pabuççu, birisi kat rc , birisi neccar, birisi terzi, birisi rgad, 
birisi zerger, yirmi be inin de mesle i yaz lmam t r. Bu ki ilerden yüz be i orta, 
on be i uzun boyludur. Yüzünün göz rengi ela, on dördü kara, dördü gök, biri 
gök ela ve biri koyun gözlüdür. 

Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen yüz on bir ki inin yirmi ki isi rençber, 
alt s  rgad, ikisi hizmetkâr, biri pabuççu, biri ke i , biri neccar, biri kizir, geriye 
kalan yetmi  dokuz ki inin mesle i yaz lmam t r. Ednâ ki ilerden doksan üçü 
orta, on be i uzun ve üçü de k sa boyludur. Seksen dokuzunun göz rengi ela, on 
yedisinin kara, üçünün gök, birinin gök ela ve biri de ehlad r. 

Pertek kazas nda gayrimüslimler kaza merkezi ve on iki karyede meskûn 
olup yüz alt  ki inin kaydedildi i Til karyesi en çok gayrimüslim reayan n 
ya ad  yerdir. Bu karyeyi altm  iki ki iyle kaza merkezi takip ederken, sadece 
iki ki inin kaydedildi i Taltir karyesi en az gayrimüslim reayan n ya ad  
yerle im yeridir. D ar dan gelip kazaya yerle enlerin say s  otuz alt  olup 
bunlardan yirmi dördü kaza merkezine on ikisi Til karyesine yerle mi lerdi. Bu 
ki ilerin neden buralara gelip yerle ti ine dair herhangi bir bilgi verilmemi tir. 
ncelenen defterde sadece gayrimüslim nüfusa dair bilgiler verildi i için bu 

yerle im yerlerini nüfus yo unlu u aç s ndan de erlendirmek mümkün de ildir. 
Bu nedenle mevcut bilgilerden sadece gayrimüslim nüfusun yo un olarak 
ya ad  yerler tespit edilebilmektedir. 

Kaza genelinde ya ayan ki ilerden yüz k rk dördünün rençber, yirmi be  
ki inin çiftçi ve yedi ki inin rgad olmas  ekonomik faaliyetlerin tar m temelli 
oldu una i aret etmektedir. cra edilen mesleklere bak ld nda sadece be  
papuccu, dört neccar, bir terzi, bir basmac  ve bir kuyumcunun olmas  tar m d  
faaliyetlerin k s tl l n  göstermektedir. Bu meslek sahipleri de muhtemelen 
kazada ya ayan insanlar n ihtiyaçlar n  kar lamaya yönelik üretimde 
bulunmu lar daha geni  çapta ticari faaliyetlere kat lamam lard r. Kazada zengin 
s n f na mensup olanlar n say s n n azl  burada ticaret ve sanayi faaliyetlerinin 
geli medi i fikrini desteklemektedir.  

 

 

IV- Mazgird Kazas  
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Defterin 19. sayfas n n ba na“ Mazgird Kazas n n Defteridir” ibaresi yaz lm  
olsa da bu sayfaya Pertek kazas na ba l  irzi karyesi kaydedilmi tir. Mazgird 
kazas na dair bilgiler 20. sayfadaki “ Defter budur ki bin yüz iki senesinde bâ-hatt-  
hümâyûn evket-makrûn mûcebince eyâlet-i Diyârbekir Çahâr-Sancâk’da Mazgirt 
kazas nda ve kurâlar nda olan keferelerinden cizyelerun beyân ider” eklindeki ifadeyle 
ba lam  ve 54. sayfadaki “…fakir ileyhi sübhâne ve ber-mûceb fermân-  âli ân ale’l-
müvellâ-i hilâfe be-kaza-i Mazgird ‘ufiye‘anhu” ibaresiyle sonlanm  ve 
mühürlenmi tir. Mühürde Abdullah? b. Ali ismi yaz l d r. Mazgird kazas yla ilgili 
kay tlarda Pertek kazas nda uygulanan sistem esas al nm t r. 

Tablo 2: 1691 Cizye Defterine Göre Mazgird Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 
S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Nefs-i Mazgird 17 16 20 
2 Karye-i Ho ker 1 11 - 
3 Karye-i Pa venk 3 3 3 
4 Karye-i Harsik 3 3 2 
5 Karye-i Torun 3 4 3 
6 Karye-i Te dik 6 5 5 
7 Karye-i Sin 6 5 6 
8 Karye-i Halviri 8 6 6 
9 Mezra-i Dilano lu 3 3 3 
10 Karye-i Koç vanis - 5 - 
11 Karye-i Timurtak 7 7 6 
12 Karye-i Kuzicek 10 9 9 
13 Karye-i smailli 8 8 8 
14 Karye-i Ba ik 5 5 6 
15 Karye-i Gördiç 17 7 3 
16 Karye-i Sorek 6 3 2 
17 Karye-i Örs 8 5 7 
18 Karye-i Ku çu 6 2 2 
19 Karye-i Gökdepe 16 8 7 
20 Karye-i Peri  21 11 10 
21 Karye-i Pah Nahiye-i Havik 7 6 4 
22 Karye-i Musader c 3 3 3 
23 Karye-i Hirenik 15 6 6 
24 Karye-i Batnazih - 5 - 
25 Karye-i Basu59 - - 1 
 Toplam 179 146 122 

Tabloda da görüldü ü üzere Mazgird kazas nda cizye mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfusu köylerle birlikte dört yüz k rk yedi ki idir. Bu 
ki ilerden yüz yetmi  dokuzu â‘lâ, yüz k rk alt s  evsât ve yüz yirmi ikisi de ednâ 

59  Mazgird kazas n n köyleri verildi inde bu karye kaydedilmemi  ancak Çemi gezek ve 
Sa man kazalar  kaydedildikten sonra defterin 116. sayfas na kaydedilmi tir. 
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zümresindendir. Buna göre Mazgird kazas ndan al nan tahmini cizye miktarlar  
‘a‘lâ bedelleri; 179x9 =1.611, evsât bedelleri; 146x4,5 =657, ednâ bedelleri; 
122x2,25 =274,5 olmak üzere toplam 2.542,5 esedi kuru tur. 

Mazgird kazas nda â‘lâ statüsünde olanlar %40’l k oranla gayrimüslim 
nüfusun büyük k sm n  olu turmaktayd lar. Muhtemelen Mazgird kazas nda 
ya ayan zengin s n f mensuplar  di er s n flarla k yasla sosyal ve iktisadî hayatta 
daha etkin kat lm lard r. Evsât olanlar nüfusun %33’ünü, ednâ olanlar ise 
%27‘sini olu turmaktad rlar. Fakir s n f ndan olan ednâlar n di er s n flara göre 
azl  dikkat çekmektedir. 

Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen yüz yetmi  dokuz ki inin yüz altm  ikisi 
rençber, onu ke i , biri terzi, biri harrat (do ramac , ç kr kç ), ikisinin mesle i 
yaz lmam  ve üçü de tespit edilememi tir. Bu ki ilerden yüz k rk yedisi orta ve 
otuz ikisi uzun boyludur. Göz renklerine bak ld nda yüz k rk üçü ela, yirmi 
yedisi kara, yedisi gök, biri koyun ve biri de koyun ela gözlüdür. 

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen yüz k rk alt  ki inin yüz otuz alt s  
rençber, biri ke i , biri kizir, biri çiftçi iken yedisinin mesle i yaz lmam t r. Bu 
ki ilerden yüz otuz biri orta, on be i uzun boyludur. Yüz dokuzunun göz rengi 
ela, yirmi üçü kara, onu gök, üçü ehla, birinin de göz rengi verilmemi tir. 

Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen yüz yirmi iki ki inin yirmi dokuzu 
rençber, biri ke i , biri çiftçiydi. Geriye kalan doksan ki inin mesle i yaz lmam  
birisi de tespit edilememi tir. Ednâ s n f na mensup olanlardan yüz dokuzu orta, 
on biri uzun ve ikisi de k sa boyludur. Doksan alt s n n göz rengi ela, yirmi biri 
kara, ikisi gök, biri gök ela iken ikisinin göz rengi verilmemi tir. 

Mazgird kazas nda elli üç ki inin kaydedildi i nefs-i Mazgirden çok 
gayrimüslim reayan n ya ad  yerdir. Buray  k rk iki ki iyle Peri karyesi takip 
ederken, sadece bir ki inin kaydedildi i Basu karyesi en az gayrimüslim reayan n 
ya ad  yerle im yeridir. Mazgird kazas nda ya ayan gayrimüslim reaya kaza 
merkezi ve yirmi dört karyede meskûndu. Kaza genelinde ya ayan ki ilerden üç 
yüz yirmi yedisi rençberdi. Burada meslek çe itli inin az olmas  ekonomik 
faaliyetlerin tar m temelli oldu unu göstermektedir. Ancak di er kazalara 
nazaran Mazgird’de zengin statüsünde olanlar n fazla olmas  tar msal üretimin 
çe itli ine i aret etmektedir. Mazgird’in kuzeyinde yer alan da lar, kuzey 
rüzgârlar n  kesti inden iklim elveri li hale gelmi  ve muhtemelen burada 
ya ayan halk da daha verimli tar msal üretim yapabilmi ti. 

 

 

V- Çemi gezek Kazas  

Defterin 55. sayfas na “ Çarsancak’da Çemi gezek Kazas n n Defteridir” kayd  
dü ülmü  ve 56. sayfadaki “Defter budur ki bin yüz iki senesinde eyâlet-i Diyarbekir’de 
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Çemi gezek Kazas nda ve kurâlar nda fermân-  âli mûcebince esnâf-  selâse üzerine cem‘ ve 
tahsil olunan kefere taifesinin cizyelerun beyânider” eklindeki ifadenin hemen 
ard ndan di er kazalardaki yöntemle cizye mükelleflerinin kay tlar  yap lm t r. 
Kaza merkezi ve köylerin kayd  89. sayfada “ Hurrire haza defter ber-mûceb-i emr-i 
âlîale’l-muvellâbi-ma’rifetive’l-â’yân ve mübâ ir-i muma-ileyh hurrire hu’l-fâkir ileyhi 
sübhâne ve te‘âla be-kaza-i Çemi gezek be-hilâfe‘ufiye anhu” ifadesiyle bitirilmi  ve 
mühürlenmi tir. Mühürdeki isim tespit edilememi tir. Defterdeki 90. sayfa bo  
b rak lm  91. sayfaya “ Çarsancak’da para nam na al nan cizye defterdir” kayd  
dü üldükten sonra 92. sayfadan itibaren ayn  yöntemle Çemi gezek kazas na 
d ar dan gelenlerin kay tlar  yap lm  ve bu kay tlar 98. sayfada herhangi bir 
ifade kullan lmadan bitirilmi tir.  

Tablo 3: 1691 Cizye Defterine Göre Çemi gezek Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 

S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Mahalle-i Ulucami  6 18 42 
2 Mahalle-i O bek - 11 9 
3 Karye-i Keçori 1 3 1 
4 Karye-i Bo osi 1 21 - 
5 Karye-i Kirizek - 5 - 
6 Karye-i Sorihan - 13 2 
7 Karye-i H nz rbey - 5 3 
8 Karye-i Ahtok 1 34 3 
9 Karye-i Sisne 3 16  21 
10 Karye-i Oski  11 47  13 
11 Karye-i Gemçi? - 10  8 
12 Karye-i Setirge - 2 1 
13 Karye-i E guni - - 2 
14 Karye-i Sensur - 4 2 
15 Karye-i Bradi 1 9 7 
16 Karye-i Mamsa 2 9 9 
17 Karye-i Ardige 1 2 6 
18 Karye-i (…) - 5 - 
19 Karye-i B rastik 1 3 1 
20 Karye-i Hazari 1 9 10 
21 Karye-i Karahisar 2 12 8 
22 Karye-i Berhi 3 23 16 
23 Karye-i Doru ka - 5 9 
24 Karye-i Germiri 1 4 4 
25 Karye-i Do nasor 3 13 7 
26 Karye-i Erke an 4 17 1 
27 Karye-i Takzin? - 7 3 
28 Karye-i Ekrek 5 30 6 
29 Karye-i Çakari - 2 1 
30 Karye-i Hace ar - 4 - 
31 Karye-i Ulukale - 7 5 
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32 Karye-i Zagar 5 17 6 
33 Karye-i Girmesik - 1 3 
34 Karye-i Hozat - 3 - 
35 Perâkende-i Azergân - - 3 
36 Perâkende-i Çermik - 1 1 
37 Perâkende-i Van - 1 - 
38 Perâkende-i Bayburt  - 1 - 
39 Parâkende-i Malatya  - 2 - 
40 Parâkende-i Harput - 9 8 
41 Parâkende-i Palu 1 1 1 
41 Parâkende-i E in  160 1 4 
42 Parâkende-i Mardin - - 1 
42 Parâkende-i Çüngü  - - 1 
 Toplam 54 387 228 

Tabloda da görüldü ü üzere Çemi gezek kaza merkezinin cizye mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfusu köyleri ve perakende reayayla birlikte alt  yüz altm  
dokuz ki idir. Bu ki ilerden elli dördü â‘lâ, üç yüz seksen yedisi evsât ve iki yüz 
yirmi sekizi de ednâ zümresindendir. Buna göre Çemi gezek kazas nda al nan 
tahmini cizye miktarlar  â‘lâ bedelleri; 54x9 =486, evsât bedelleri; 387x4,5 
=1.741,5, ednâ bedelleri; 228x2,25 =513, olmak üzere toplam 2.740,5 esedi 
kuru tur. 

Â‘lâ s n f ndan olanlar Çemi gezek kazas nda cizye ödeyen gayrimüslim 
nüfusun %8’ini, evsâtlar %58’ini ve ednâlar %34‘ünü olu turmaktad r. Veriler 
kazan n sosyal ve iktisadî hayat na en çok orta en az zengin s n f n kat ld n  
göstermektedir. 

Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen elli dört ki inin k rk  rençber, dokuzu ke i , 
biri boyac , biri eskici, biri papaz, biri papuccu, birinin de mesle i yaz lmam t r. 
Bu ki ilerden k rk üçü orta ve on biri uzun boyludur. Göz renklerine 
bak ld nda otuz dört tanesi ela, on bir tanesi gök ela, alt  tanesi gök, bir tanesi 
kara ela, bir tanesi koyun, bir tanesi sar  elad r. 

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen üç yüz seksen yedi ki inin üç yüz k rk 
ikisi rençber, on dördü rgad, sekizi çulcu, ikisi kuyumcu, ikisi ke i , ikisi 
de irmenci, ikisi hizmetkâr, biri ta ç , biri kasar akirdi, biri demirci, biri torbac , 
biri sucu, biri neccar, biri papuccu, yedisinin mesle i yaz lmam  ve biri de tespit 
edilememi tir. Bu ki ilerden üç yüz yirmi sekizi orta, elli alt s  uzun, biri k sa, biri 
bodur, biri köserek boyludur. Üç yüz dördünün göz rengi ela, otuz be i gök, 
yirmi sekizi gök ela, be i koyun ela, dördü kara ela, ikisi kara, biri koyu ehla, 
biri iri ela, biri ela k z l, biri mat ve be inin de göz rengi verilmemi tir. 

60  Sâkin-i karye-i Incak tabiri dü ülmü tür. 
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Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen iki yüz yirmi sekiz ki inin doksan biri rgad, 
elli yedisi rençber, yirmisi hizmetkâr, onu çulcu, be i kassar, dördü papuccu, biri 
kuyumcu, biri papuccu akirdi, biri debba  akirdi, biri akird, biri çulcu akirdi, biri 
demirci, biri demirci akirdi, biri kizir, biri külhanc , biri tokmakç  ve otuz bir ki inin 
de mesle i yaz lmam t r. Ednâ ki ilerden yüz doksan üçü orta, yirmi sekizi uzun ve 
be i k sa, biri köserek boylu olup bir ki inin de boyu belirtilmemi tir. Yüz seksen 
yedisinin göz rengi ela, on üçü kara, dokuzu gök, sekizi gök ela, ikisi koyun ela, ikisi 
k z l ve yedisinin de göz rengi verilmemi tir.  

Çemi gezek kazas nda seksen alt  ki inin kaydedildi i nefs-i Çemi gezek en 
çok gayrimüslim reayan n ya ad  yerdi. Nefs-i Çemi gezek’teki gayrimüslimler 
yo un bir yerle ime sahip oldu u görülen Ulucami Mahallesi’nde altm  alt , 
O bek Mahallesi’nde yirmi ki i olarak kay tl d r. Nefs-i Çemi gezek’i yetmi  bir 
ki iyle Oski ? karyesi takip ederken sadece iki ki inin kaydedildi i E guni 
karyesi en az gayrimüslim reayan n ya ad  yerdi. Çemi gezek kazas nda 
gayrimüslimler kaza merkezi ve otuz bir karyede meskûndu. 

Kaza genelinde ya ayan ki ilerden dört yüz otuz dokuzunun rençber, yüz 
be inin rgad olmas  bu kazada da ekonomik faaliyetlerin tar m temelli oldu unu 
göstermektedir. Di er kazalara k yasland nda cizye ödeyen mükellef say s n n en 
fazla oldu u kaza Çemi gezek’ti. Zaten XVI. yüzy ldan itibaren Çemi gezek maddi 
gelir bak m ndan en geli mi  kazayd . Buran n haslar  1518 y l nda 1.717,700 akçe, 
1523 y l nda 1.253,657 akçe iken 1541 y l nda Pertek’in 260.987 akçe, Mazgird’in 
300.000 akçe ve Sa man’ n 275.144 akçeydi.61 Bununla birlikte Pertek ve Mazgirt 
sancakbeylerinin has ve zeametlerinin bir k sm  Çemi gezek merkezindeydi. 
Çemi gezek ve çevresinin düz ve engebesiz alan olmas ndan dolay  sebze ve meyve 
üretimine uygundu. Di er kazalar da l k ve engebeli olup bu imkânlar daha 
k s tl yd .62 Yine di er kazalarla k yasland nda bu kazadaki meslek çe itlili i ve 
üretime dayal  meslek mensuplar n n say s  daha fazlad r. Mesela di er kazalarda 
olmayan kassar, de irmenci, torbac , demirci, tokmakç , ta ç , külhanc , sucu ve 
boyac  gibi meslekler sadece Çemi gezek’te vard r. Üretime dayal  mesleklerden olan 
çulculuk kazada oldukça yayg nd  ve bu mesle i yapan ki i say s  on sekiz idi. klim, 

61  Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy lda Harput Sanca  (1518-1566), TTK Yay., Ankara 
1989, s. 32- 33. 
62  Çemi gezek, M.Ö 6000’lerden itibaren yerle ime aç k bir bölge olup birçok 
medeniyetin hâkimiyetinden sonra Yavuz Sultan Selim’in Çald ran seferinden sonra 
Osmanl  yönetimine al nm t r. Çemi gezek, Osmanl  idari te kilat  içerisinde Pir Hüseyin 
Bey’in sancakbeyli iyle Diyarbekir Vilayeti’ne ba lanm  ve Osmanl  Devleti’nin yan nda 
yer almas ndan dolay  imtiyazl  bir konuma sahip olmu tur. Pir Hüseyin Bey'in ölümünden 
sonra onun o ullar  aras ndaki anla mazl klar nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman, 
Çemi gezek’i klasik Osmanl  sanca  haline getirmi tir. Bu düzenlemede Mazgird, Pertek 
ve Sa man nahiyeleri müstakil sancak haline getirilerek Pir Hüseyin Bey'in o ullar na 
Yurtluk-Ocakl k olarak verilmi tir. Bkz. Ünal, a.g.m., s. 239-249; Daha ayr nt l  bilgi için 
bkz. Ünal, Çemi gezek Sanca , s. 35-38; Ünal, Harput Sanca , s. 33. 
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yeryüzü ekillerinin tar ma daha uygun olmas , verimli tar msal faaliyetler, bölgenin 
çok eski ça lardan beri yerle ime aç k olmas  gibi nedenler kazadaki nüfus ve 
yerle me üzerinde olumlu etkide bulunmu tur. 

Kazaya d ar dan gelip yerle enlerin say s  otuz yedi ki i idi. Bu ki ilerin 
neden buralara geldikleri hakk nda aç klay c  bir bilgi bulunmamas na kar n 
yukar da say lan nedenlerin bunda etkili oldu u dü ünülmektedir. Çemi gezek 
kazas n n di er kazalara oranla gayrimüslim nüfus aç s ndan kalabal k olmas  da 
bu duruma etki etmi  olmal d r. D ar dan gelen otuz yedi ki iden on yedisinin 
Harput’tan olmas  dikkat çekicidir. Ayr ca bu ki ilerden on biri üretime dayal  
meslekler icra etmekteydi.63 

 

VI- Sa man Kazas  

Defterin 99. sayfas ndaki “Çarsancak’da Sa man Kazas n n Defteridir” 
ibaresinden sonra 100. sayfada di er kazalara benzer “ Defter oldur ki bin yüz iki 
senesinde hatt-  hümâyûn evket-makrûn ve fermân-  erîf-i âlî an mûcebince ‘avmen kefere 
taifesinin üzerine vaz’ olan cizye-i er’iyye minvâl üzere Diyarbekir Eyâleti’nde Sa man 
Kazas  keferelerinin cizyesin beyan d r” kayd  dü üldükten sonra yine di er 
kazalardaki usule göre cizye mükellefleri ayr  ayr  yaz lm t r. Defter tan t m  
yap l rken bahsedilen ibareyle de bitirilmi  ve mühürlenmi tir. 

Tablo 4: 1691 Cizye Defterine Göre Sa man Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 

S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Nefs-i Sa man 10 23 9 
2 Karye-i Kesürek 6 7 6 
3 Karye-i ehmi 2 2 2 
4 Karye-i Sekük - 4 2 
5 Karye-i Tozik - 3 3 
6 Karye-i Sorpehan - 11 1 
7 Karye-i Lazvan 2 2 2 
8 Karye-i Pazapon - 5 - 
9 Karye-i n 5 9 7 
10 Karye-i rkan 2 7 2 
11 Karye-i Abhafa? 5 6 5 
12 Karye-i Ulup nar - 4 - 
13 Karye-iGebari - 2 - 
14 Karye-i Vahne 4 5 5 
 Toplam 36 90 44 

63  Bunlardan dördünün mesle i papuccu, ikisi kasar iken birer tane de neccar, 
kuyumcu, sucu, çulcu ve demirci vard . 
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Tabloda da görüldü ü gibi Sa man kaza merkezinin cizye mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfusu köylerle birlikte yüz yetmi  ki idir. Bu ki ilerden otuz 
alt s  â‘lâ, doksan  evsât ve k rk dördü ednâ zümresindendir. Buna göre Sa man 
kazas ndan al nan tahmini cizye miktarlar  â‘lâ bedelleri; 36x9 =324, evsât 
bedelleri; 90x4,5 =405, ednâ bedelleri; 44x2,5 =99 olmak üzere toplam 828 
esedi kuru tur. 

Â‘lâ s n f ndan olanlar Sa man kazas nda cizye ödeyen gayrimüslim 
nüfusun %21’ini, evsâtlar %53’ünü ve ednâlar %26‘s n  olu turmaktad r. 
Sa man kazas nda â‘lâlar nüfusun en az k sm n  olu turup ednâ s n f yla 
aralar nda büyük bir fark olmad  görülmektedir. Bu kazada Pertek ve 
Çemi gezek kazalar nda oldu u gibi sosyal ve iktisadî hayata en çok orta s n f 
kat lm  olmal d r. 

Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen otuz alt  ki inin yirmi be i çiftçi, biri ke i , 
onunun da mesle i yaz lmam t r. Bu ki ilerden yirmi alt s  orta ve onu uzun 
boyludur. Göz renklerine bak ld nda yirmi yedi tanesi ela, dört tanesi gök ela, 
üç tanesi gök, ikisi k z l gözlüdür.  

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen doksan ki inin altm  be i rençber, üçü 
rgad, biri ke i , biri çulcu, yirmisinin de mesle i yaz lmam t r. Bu ki ilerden 
yetmi  yedisi orta, on üçü uzun boyludur. Yetmi  birinin göz rengi ela, 
dokuzunun gök, ikisi gök ela, ikisi kara ela, ikisi koyun ela, biri kara, biri sar  ela, 
biri a , birinin de rengi verilmemi tir. 

Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen k rk dört ki inin onu rençber, onu rgad, 
biri ke i , yirmi üç ki inin de mesle i yaz lmam t r. Ednâ ki ilerden otuz sekizi 
orta, alt s  uzun boyludur. K rk ki inin göz rengi ela, iki ki inin gök ela, bir 
ki inin gök, bir ki i de koyungözlüdür. 

Sa man kazas nda k rk iki ki inin kaydedildi i nefs-i Sa man en çok 
gayrimüslim reayan n ya ad  yerdir. Bunu yirmi bir ki iyle n karyesi takip 
ederken sadece iki ki inin kaydedildi i Gebari karyesi en az gayrimüslim 
reayan n ya ad  yerle im yeridir. Sa man kazas nda gayrimüslim reaya kaza 
merkezi ve on üç karyede meskûndu. Kaza genelinde yetmi  be  ki inin 
rençber, yirmi be  ki inin çiftçi on üç ki inin rgad olmas  di er kazalarda 
oldu u gibi bu kazada da ekonomik faaliyetlerin tar m temelli oldu u fikrini akla 
getirmektedir. Çiftçi, rençber ve rgad gibi tar ma yönelik mesleklerin d nda bir 
çulcu ve dini s n fa mensup üç ki i de ke i  kaydedilmi tir. Sa man’ n meslek 
çe itlili i bak m ndan en zay f kaza olarak kar m za ç kmas  buran n sanayi ve 
üretime ba l  faaliyetlerden yoksun oldu unu göstermektedir. 

Defterden tespit edilen veriler bize gayrimüslimlerin esnâf-  selaseye göre 
da l mlar , ödedikleri tahmini cizye miktarlar  ve meskûn olduklar  yerle im 
yerleri gibi konularda kazalar aras  mukayese yapabilme olana  sunmaktad r. 
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Tablo 5: Kazalara Göre Esnâf-  Selase Da l mlar  

Kaza Ad  Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ Toplam 
Pertek 83 120 111 314 
Mazgird 179 146 122 447 
Çemi gezek 54 387 228 669 
Sa man 36 90 44 170 
Genel Toplam 352 743 505 1600 

Grafik 1: Kazalara Göre Esnâf-  Selase Da l mlar n n Pasta Grafi i 

 

Yukar da da görüldü ü gibi bu dört kaza içerisinde gayrimüslimler en fazla 
s ras yla Çemi gezek, Mazgird, Pertek ve Sa man kazalar nda ya am lard r. Bu 
dört kazan n toplam nda bin alt  yüz gayrimüslim erkek nüfus kaydedilmi tir. 
Elimizde bu döneme ait Müslüman nüfusu tespit edecek veriler 
bulunmad ndan gayrimüslimlerin genel nüfusa oranlar  belirlenememi tir. 
Yine bu dört kazay  esnâf-  selase da l mlar na göre kar la t rd m zda s ras yla 
en çok zengin Mazgird, Pertek, Çemi gezek ve Sa man’da, en çok orta halli 
s ras yla Çemi gezek, Mazgird, Pertek ve Sa man’da, en çok fakir s ras yla 
Çemi gezek, Mazgird, Pertek ve Sa man’da ya amaktad r. Dört kazada ya ayan 
toplam vergi mükelleflerinin %47’sini orta halliler, %31’ini dü ük gelire sahip 
olanlar ve %22’sini de yüksek gelire sahip olanlar olu turmaktad r. Osmanl  
Devleti’nin pek çok kentinde sosyal ve iktisadî hayat n temelinde yer alan orta 
s n f, ad  geçen kazalarda da sosyal ve iktisadî hayata etkin bir ekilde kat lm  ve 
nüfusun büyük k sm n  olu turmu tur. 

Bütün kazalarda iktisadi hayat n temelinde tar msal faaliyetler 
bulunmaktad r. Nitekim bu bölgelerde ya ayan insanlar n önemli bir k sm  
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Osmanl lar n gözünde çift ve çubuk sahibiydiler.64 Defterde ad  geçen meslekler 
ekonominin temelinde tar msal faaliyetler bulundu unu destekler niteliktedir. 
Zira defterde yirmi sekiz meslek dal n n ad  geçmektedir. Bu meslekler 
içerisinde çiftçilik, rençberlik ve rgadl k en yayg n olanlar yd . Ad  geçen 
kazalarda bin alt  yüz cizye mükellefi aras nda iki yüz on dört ki i çiftçi, sekiz 
yüz yirmi dört ki i rençber ve yüz yirmi be  ki i rgad idi. Genellikle zengin 
s n f n icra etti i meslek olarak dü ünülen kuyumcu say s  sadece dörttür. Ayr ca 
alt gelir düzeyindeki insanlar n icra etti i dü ünülen hizmetkârl k (yirmi dört 
nefer), ta ç l k (bir nefer), kat rc l k (bir nefer) gibi mesleklerde dikkat 
çekmektedir. Dini s n fa mensup ki ilerin otuz üçü ke i , biri papazd r. Üretime 
yönelik meslekler az da olsa icra edilmekteydi. Bunlar aras nda en yayg n olanlar  
papucculuk (on bir nefer), çulculuk (on dokuz nefer) ve neccarl k (be  nefer)’idi. 
Tar ma dayal  meslekler genellikle köylerde icra edilirken üretime dayal  
mesleklerin kaza merkezlerinde ve kalabal k nüfusa sahip köylerde icra edildi i 
görülmektedir. 

Tablo 6: Kazalarda Çifçi, Rençber ve Irgadlar n Esnâf-  Selaseye Göre Da l mlar  
Kaza smi Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 

 Çiftçi Rençber Irgad Çiftçi Rençber Irgad Çiftçi Rençber Irgad 
Pertek 25 41 - - 84 1 - 20 6 
Mazgirt 162 - - 1 136 - 1 29 - 
Çemi gezek - 40 - - 342 14 - 57 91 
Sa man 25 - - - 65 3 - 10 10 
Toplam 212 81 - 1 627 18 1 116 107 

Grafik 2: Çifçi, Rençber ve Irgadlar n Esnâf-  Selaseye Göre Genel Da l mlar  

 

Ad  geçen dört kazada en çok icra edilen mesleklere bakt m zda çiftçilerin 
cizye mükellefleri içerisindeki oran %13, reçberlerin %52, rgadlar n %8 ve di er 
mesleklerin %27 oldu u görülmektedir. Çiftçilerin %99‘u â‘lâ, %0.5’i evsât, 

64  Fatih Gencer, “19. Yüzy l n lk Yar s nda Osmanl  Devleti’nin Dersim’de Merkezî 
Otoriteyi Kurma Çabalar ”, AÜDTCFD, 55/ 1 (2015), s. 219. 
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%0.5’i ednâ, rençberlerin %10‘u â‘lâ, %76’s  evsât,%14’ü ednâ iken rgadlardan 
â‘lâ kaydedilen kimse olmay p %14’ü evsât ve %86’s  ednâd r. Bu meslekler 
esnâf-  selaseye göre kazalarda farkl l k göstermekle birlikte ayn  kaza içerisinde de 
farkl l k gösterdikleri dikkat çekmektedir. Bu durum ki ilerin cizye vergisi 
ödemede mesle ine göre de il kazanc na göre s n fland r ld na i aret 
etmektedir. Kazalarda ya ayan çiftçilerin nerdeyse tamam n n â‘lâ, rençberlerin 
ço unlukla evsât ve rgadlar n ekseri ednâ s n f ndan olmas  bu mesleklerden en 
yüksek gelir düzeyine çiftçilerin orta gelir düzeyine rençberlerin ve dü ük gelir 
düzeyine rgadlar n sahip oldu unu göstermektedir. 

Tablo 7: Kazalarda Esnâf-  Selaseye Göre Al nan Tahmini Cizye Miktarlar  (Esedi 
Kuru  Cinsinden) 

Kaza Ad  Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ Toplam 
Pertek 747 540 249,75 1.536,75 
Mazgird 1.611 657 274,5 2.542,5 
Çemi gezek 486 1.741,5 513 2.740,5 
Sa man 324 405 99 828 
Genel Toplam 3.168 3.343,5 1.135,80 7.646,85  

Grafik3: Kazalarda Esnâf-  Selaseye Göre Al nan Tahmini Cizye Miktarlar  (Esedi 
Kuru  Cinsinden) Pasta Grafi i 

 

Yukar da da görüldü ü üzere dört kaza içerisinde Çemi gezek en fazla 
cizye mükellefinin ya ad  ve en fazla cizye geliri elde edilen kazayd . Bu 
kazadaki alt  yüz altm  dokuz mükellefin ödedikleri tahmini cizye miktar  
2.740,5 esedi kuru tu. Çemi gezek’ten sonra Mazgird hem ki i say s  hem de 
ödenen cizye miktar  aç s ndan ikinci s radad r. Burada ya ayan dört yüz k rk 
yedi mükellef tahmini 2.542,5 esedi kuru  cizye ödemi ti. Mazgird’den sonra 
üçüncü s rada Pertek gelmektedir. Pertek kazas nda üç yüz on dört mükellef 
tahminen 1.536,75 esedi kuru  cizye ödemi tir. Yüz yetmi  mükellefin kay tl  
oldu u Sa man kazas  en az cizye mükellefinin ya ad  yerle im yeri olup en az 
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cizyenin al nd  kazayd . Bu kazada ya ayan yüz yetmi  mükellef yakla k olarak 
828 esedi kuru  cizye ödemi ti. 

Genel olarak kazalarda esnâf-  selaseye göre yap lan da l mda â‘lâlar n 
say s n n evsât ve ednâlardan az olmas  muhtemelen Osmanl  Devleti’nin 
gayrimüslim vatanda lar ndan orta ve dü ük seviyeden cizye alma e iliminden 
kaynaklanmaktayd .  

 

Sonuç 

Kamil Kepeci tasnifinde 3811 numarada kay tl  olan ve çal maya konu 
olan defter, Osmanl  Devleti’nin 1691 y l nda yapt  cizye slahat na uygun 
olarak nefer esas na göre düzenlenen mufassal cizye tahrir defterlerine güzel bir 
örnektir. Bu deftere Pertek, Mazgird, Çemi gezek ve Sa man kazalar nda 
ya ayan gayrimüslim cizye mükelleflerinin isimleri, babalar n n isimleri, 
ya ad klar  yerler, me gul olduklar  meslekler ve ekonomik statüleri 
kaydedilmi tir. Bu ba lamda ait oldu u yerle im yerleri ve düzenlendi i 
dönemin sosyal, iktisadî ve demografik yap s  hakk nda bilgiler içerdi inden ad  
geçen kazalarla ilgili yap lacak çal malara yararl  bilgiler sunacakt r.  

ncelenen defterdeki ah s isimleri ara t r lmas  gereken konulardan biridir. 
Zira defterde kullan lan isimlerin kökenleri incelendi inde kazalarda ya ayan 
ki ilerin hangi milletlere mensup olabileceklerine dair fikir edinmek 
mümkündür. Ayr ca defterdeki isimler aras nda Arslan, Kaplan, Bal , Emirhan, 
Karagöz, Turhan gibi Türkçe, Hüdâ, Murad, Sinan, Emir, Dervi , Cafer, Kemal, 
Adnan, skender, Abdal gibi Arapça, Azad, Handan, Nurcan, Bahad r gibi 
Farsça oldu u dü ünülen isimler dikkat çekmektedir. Gayrimüslimlerin bu 
isimleri kullanmalar n n slamiyet’i kabul etmi  Türk, Arap ve Fars zümrelerinin 
miraslar ndan m  yoksa ayn  co rafyada uzun y llar beraber ya am  farkl  
kültürlerin etkile iminden mi kaynakland  bilinmemektedir. 

Deftere kaydedilmi  cizye mükelleflerinin boylar , göz renkleri, ka  yap lar , 
sakal ve b y klar n n ekilleri ve renkleri hakk nda oldukça ayr nt l  bilgiler verilmi tir. 
Bu yönüyle de ara t rmaya konu olan defter, kazalarda ya am  insan tipolojisini 
belirlemede ve antropolojik ara t rmalar için yararlan labilir bilgiler sunmaktad r. 

Defterde ad  geçen dört kazada toplam bin alt  yüz vergi mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfus kaydedilmi tir. Ya l , hasta, kad n ve çocuklar cizye 
vergisinden muaf olduklar ndan deftere kaydedilmemi lerdir. Bu durum göz 
önünde al nd nda kazalarda ya ayan gayrimüslim reaya say s n n bin alt  
yüzden daha fazla olaca  a ikârd r. Bu türden hesaplamalara ihtiyatl  yakla mak 
gerekse de özellikle kaynaklar n yetersiz kald  nüfus hesaplamalar nda cizye 
defterlerinin kaynak olarak kullan labilmesi önem arz etmektedir.  
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1691 y l ndan önce tutulmu  mufassal tahrir defterleri ya da sonra tutulmu  
farkl  cizye defterlerindeki kay tlar, incelenen defterdeki kay tlarla kar la t r ld nda 
kazalardaki nüfus, nüfus hareketlili i, sosyal ve ekonomik hayata dair de i iklikler ve 
geli meler kolayl kla takip edilebilir. Bu da bizlere kesintisiz tarihi bilgi sunacakt r. 

ncelemeye konu olan defterde bütün kazalara ait bilgilerin itinal  ve ayn  
düzen içerisinde kaydedilmi  olmas  devletin ba kentten oldukça uzak birimlerinde 
bile merkezi hazinenin gelirlerini toplama konusundaki hassasiyetini göstermektedir.  

Sonuç olarak incelemeye konu olan defter içerdi i bilgiler itibariyle 
Osmanl  tarihi ile ilgili yap lacak çal malar n yan  s ra sosyoloji, iktisat tarihi, 
teoloji, antropoloji, etimoloji alanlar nda da yap lacak çal ma ve yorumlara 
kaynakl k edebilecek bilgiler sunmaktad r. 
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mtiyazlara Dair De erlendirmeler 
 

The Assesment on Trade Concessions Given With Trade 
Agreements Made Between European States in the Time 

of Mahmoud I 

U ur KURTARAN*

Özet 

Bu çal mada XVIII. yüzy l n önemli padi ahlar ndan birisi olan I. 
Mahmud döneminde Avrupal  devletlerle yap lan ticaret antla malar  ve 
bu devletlere tan nan ticari imtiyazlar üzerinde durulmu tur. Bahsi geçen 
bu antla malar n ilki 1737 y l nda sveç ile yap lm t r. Daha sonra 1740 
y l nda iki devlet (Fransa ve Sicilyateyn Krall ) ile yap lan antla malar n 
ard ndan 1747 y l nda Avusturya ve Toskana Ar idükü ile bir antla ma 
imzalanm t r. Çal mada belirtilen antla malar n yap lma nedenleri, genel 
özellikleri ve maddeleri üzerinden bir tak m de erlendirmeler yap lm t r. 
Yap lan bu de erlendirmeler sayesinde de devletleraras  ticari ili kilerin 
diplomatik ili kilere ne ekilde yans d  ile bunun devletleraras  ili kilerde 
ortaya ç kard  sonuçlar ve geli melerin tespiti planlanmaktad r. Nitekim 
çal man n sonuçlar nda yap lan bu antla malar n ve verilen ticari 
imtiyazlar n padi ah n uygulad  d  politika ve bar ç l diplomasisinin bir 
gere i oldu u ortaya ç kar lm t r. Yine yap lan antla malar n 
de erlendirmesi ve ortaya ç kard  sonuçlar I. Mahmud’un hedeflerinde 
büyük ölçüde ba ar l  oldu unu göstermektedir. Son olarak I. Mahmud 
döneminde yap lan bu dört antla man n sadece padi ah n kendi 
döneminde de il, ileriki y llarda da siyasî, ekonomik ve askerî aç dan 
olumlu neticeler getirdi i tespit edilmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanl , Ticaret, Fransa, sveç, Sicilyateyn, 
Avusturya, Toskana.  

 

*  Yrd. Doç. Dr., Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü, Karaman, e-mail: ugurkurtaran@gmail.com. 



U UR KURTARAN 220

Abstract 

In this study, the assessment on trade concessions given with trade 
agreements made between European States in the time of Mahmud I 
who was one of the most important sultan of XVIII. Century was 
emphasized. The first of these agreements was made with Sweden in 
1737. Then after the agreements made with two states in 1740 (France 
and the Kingdom of two Sicily), an agreement was signed between 
Austria and Archduke of Tuscany in 1747. The reasons for making the 
treaty stated in the study, their general characteristics and articles were 
evaluated. Through these evaluations, how these interstate trade relations 
reflected in these diplomatic relations and the results revealed in the 
interstate relations and the determination of development are planned. 
Indeed, as a result of the studies, it was seen that these agreements and 
trade concessions are the necessities of peaceful diplomacy and foreign 
policy implemented by the sultan. However, the evaluation of the 
agreements and their results show that Mahmud I was successful in his 
targets. Finally, these four agreements made during Mahmud I’s reign 
showed that they bring positive results not only in his period, but also in 
later years in terms of political, economic and military.  

Keywords: The Ottomans, Commerce, France, Sweden, Two 
Sicily, Austria, Tuscany. 

 

Giri  

I. Mahmud 1730 isyan n n ard ndan tahta ç km  olup, 24 y l süren saltanat  
Osmanl  tarihinde çok önemli iç ve d  problemlerin ya and  y llard r. Çal mada 
dönemin d  politikas nda ya anan geli meler ve de i imler üzerinde durulmu tur. 
Nitekim I. Mahmud ki ilik olarak bar ç l bir karaktere sahip olmas na ra men 
saltanat y llar  içerisinde üç cephede (Avusturya, Rusya ve ran) sava lar yap lm  ve 
önemli ba ar lar kazan lm t r. Bu dönemde yap lan sava lar n yan  s ra Osmanl  
Devleti bat l  devletler ile dostça münasebetler kurarak, ticaret antla malar  yoluyla 
aradaki münasebetler geli tirilmi tir. Ya anan bu geli meleri 1718-1730 y llar  
aras ndaki “Lale Devri” ile ba layan bar ç l politikalar ve Bat ’n n üstünlü ünü 
kabul etme anlay na ba lamak mümkündür. Nitekim bu zihniyet de i imi I. 
Mahmud döneminde de devam etmi  ve Bat ’ya kar  savunma ve bar  tercih eden 
bir diplomasi anlay  ile hareket edilmi tir. Ancak Bat ’da Avusturya ve Rusya’n n 
sald r s  ile ba layan 1736-1739 sava lar ndan büyük bir ba ar  ile ayr lan Osmanl  
Devleti, her iki devlet ile ayr  ayr  Belgrad Antla mas ’n  imzalayarak sava  
durumuna son vermi tir. Ard ndan Rusya ile 1741 y l nda, Avusturya ile de 1747’de 
yap lan temdit antla malar  ile bar  süreci uzat lm t r. Bu çerçevede Rusya ile 1768 
y l na kadar; Avusturya ile de 1787 y l na kadar uzun bir bar  sürecine girilmi tir. 
Ayr ca her iki devlet ile yap lan Belgrad Antla malar nda ticaret ile ilgili maddeler 
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bulunmakla birlikte1, özellikle Avusturya ile 1747 y l nda yap lan antla ma önemli 
ticari ayr cal klar  içermektedir. Benzer ticarî ayr cal klar n verildi i ba ka bir ülke 
sveç olup, 1737 y l nda yap lan antla mada yer alan 18 madde Osmanl - sveç 

ticareti için oldukça önemlidir. Yine 1739 Belgrad Antla mas ’nda arabuluculuk 
yapan Fransa’ya 1740 kapitülasyonlar  ile çok önemli ticarî imtiyazlar tan n rken; 
ayn  tarihte Sicilyateyn Krall  (Sicilyateyn ve Napoli) ile yap lan 21 maddelik ticaret 
antla mas  nedeniyle Sicilyateyn Krall  imtiyazl  devlet statüsü kazanm t r. Son 
olarak 1747 y l nda Avusturya Kraliçesi Maria Theresia’n n teklifi ile Belgrad 
Antla mas  süresiz bir ekilde uzat l rken, yine kraliçenin iste i ile kocas  Toskana 
Ar idükü Franz Stefan antla maya dahil edilmek suretiyle kendisine I. Mahmud 
taraf ndan 17 maddelik bir ahidname verilmi tir.  

Osmanl  Devleti’nin yapt  antla malar ile ilgili mevcut literatürde önemli 
çal malar bulunmaktad r2. Çal mada mevcut literatürden önemli ölçüde 
faydalanmakla birlikte, Sultan I. Mahmud döneminde Bat l  devletlere verilen 
imtiyazlar n tamam n  ele almak suretiyle Sultan I. Mahmud dönemindeki Bat  
politikas n n esaslar  ortaya ç kar lm t r. Nitekim bu dönemde yap lan antla malar 
gerek kendi döneminde, gerekse daha sonraki dönemlerde Osmanl  d  politikas  ve 
diplomasi anlay n n geli imi aç s ndan oldukça önemlidir. Ara t rmam z konunun 
bu önemine binaen haz rlanm  olup, çal mada Sultan I. Mahmud döneminde Bat l  
devletler ile yap lan ticaret antla malar  ve genel özellikleri üzerinde durulmu tur. Bu 
çerçevede kronolojik olarak öncelikle antla malara neden olan geli meler ele 
al nd ktan sonra, ard ndan antla ma maddeleri ve genel de erlendirmeleri yap lm t r. 
Bu suretle ya anan geli melerin Osmanl  Devleti üzerindeki etkileri ile ticari ili kilerin 
diplomatik ili kilere nas l yans d n n tespiti amaçlanmaktad r. 

1  Avusturya ile yap lan Belgrad Antla mas ’n n 11 ve 12. maddeleri ticaret ile ilgilidir, 
bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 186-188; Rusya ile 
yap lan Belgrad Antla mas ’n n ise 9. maddesi ticaret ile ilgilidir, bkz: BOA. A. DVNS. 
DVE. d. Rusya Ahidnamesi, nr. 83/1, s. 85. 
2  Osmanl  Devleti’nin yapt  antla malar ile ilgili yap lan ba l ca çal malar için bkz: 
Re at Ekrem Koçu, Osmanl  Muahedeleri ve Kapitülasyonlar, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, stanbul 1934; Necdet Kurdakul, Osmanl  Devleti’nde Ticaret Antla malar  ve 
Kapitülasyonlar, Döler Ne riyat, stanbul 1981; Nihat Erim, Devletleraras  Hukuku ve Siyasi 
Tarih Metinleri, C. I-II, TTK. Yay nlar , Ankara 1953; Mehdi Fra erli, Osmanl  Devleti’nde 
Kapitülasyonlar n Uygulan  ( mtiyazat-  Ecnebiyyenin Tatbikat-  Haz ras ), (Yay. Haz: 
Fahrettin T zlak), Fakülte Kitabevi, Isparta 2008; Mahmud Mesut Pa a, Muahedat 
Mecmuas , C. I-V, Hakikat Matbaas , stanbul 1294; Osman Nebio lu, Bir mparatorlu un 
Çökü ü ve Kapitülasyonlar, Türkiye  Bankas  Kültür Yay. Ankara 1986; erafettin Turan, 
“Osmanl  mparatorlu u le ki Sicilya Krall  Aras ndaki Ticaretle lgili Gümrük Tarife 
Defterleri”, TTK. Belgeler, IV, 1967, s. 79-167; Mustafa Güler, “1150/1737 Osmanl -
sveç Ticaret Antla mas ”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, IX, Afyon 

2007, s. 101-121; Mehmet Demiryürek,“The Legal Foundations of the Commercial 
Relations Between The Ottomans and Nepolitans”, Bilig, Spring 2014, No: 69, s. 53-74; 
U ur Kurtaran, Osmanl  Avusturya Diplomatik li kileri, Ukde Yay. Kahramanmara  2009. 
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1. Ticaret Antla malar  ve Kapitülasyonlar 

Osmanl  Devleti kurulu  y llar ndan itibaren Bat l  devletler ile ticari 
münasebetlerde bulunmu  olup, bu faaliyetleri gerçekle tirmek amac yla daha ziyade 
tek tarafl  imtiyazlar  içeren ticaret antla malar  imzalam t r. Nitekim bu durum 
Osmanl  Devleti’nin siyasî ve ekonomik durumunun güçlendirilmesi amac yla 
yap lm  olup, verilen bu imtiyazlar kimi zamanlarda bir lütuf, kimi zamanlarda ise 
bir ba  eklinde gerçekle tirilmi tir3. Bu ekliyle Osmanl  tarihinde hükümdar 
taraf ndan bir ferman, irade veya antla ma yoluyla verilen bu imtiyazlara 
kapitülasyon denilmektedir4. Kelime köken olarak “caput, capitulum” kelimesinden 
türetilmi  olup, Latince “capitulatio” dan gelir ve “ba l klara, bölümlere ayr lm  
vesika” ya da “kar l kl  ortaya konulmu  devletleraras  bir antla ma” anlam na gelir5. 
Tarihi anlam yla ise kapitülasyon kelimesi bir ülke tebaas n n ba ka bir ülkeden elde 
etti i daha ziyade ticari haklar için kullan lmaktad r6.  

Osmanl  Devleti taraf ndan ilk kapitülasyonun 1365 y l nda Raguza 
Cumhuriyeti’ne, daha sonra 1387 y l nda Ceneviz Devleti’ne verildi i 
bilinmektedir7. Ard ndan Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535 tarihinde 
Fransa’ya8, 1567 y l nda Avusturya’ya, 1579 ve 1597 y llar nda ngiltere’ye, 1612 
y l nda ise Hollanda’ya ticari imtiyazlar verildi9. Osmanl  Devleti’nin tarihi 
boyunca yapt  ticaret antla mas n n toplam say s  ise 62 adettir10. Bunlardan 
dördü I. Mahmud’un saltanat nda gerçekle mi  olup, bu dönemde 1737 sveç, 
1740 Fransa ve Sicilyateyn Krall  ile 1747 y l nda ise Avusturya ve Toskana 
Ar idükü ile ticaret antla malar  yap larak, bu devletlere bir tak m imtiyazlar 
verildi. Nitekim bu dönemde Rusya ve Avusturya’ya kar  yeni müttefik aray nda 
olan Bab-  Âli bu devletlere bir tak m imtiyazlar vermek suretiyle, hem kendine 
siyasî bir ittifak edinmeyi, hem de ticari potansiyelini geli tirmeyi amaçlamaktad r.  

3  Mübahat Kütüko lu, “Ahidnameler ve Ticaret Muahedeleri”, Osmanl , C. 3, (Ed: 
Güler Eren), Ankara 1999, s. 330. 
4  O.Nebio lu, age., s. 1; erafettin Turan, Türk talyan li kileri, C. I, Kültür Bakanl  
Yay., stanbul 1990, s. 13; Aybars Pamir, “Kapitülasyon Kavram  ve Osmanl  Devleti’ne 
Etkileri”, OTAM, C. 51, Say : 2, 2002, s. 80. 
5  M. Fra erli, age., s. 17. 
6  R. E. Koçu, age., s. 402; Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl  Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlü ü, C. I, stanbul 1983, s. 178.  
7  O.Nebio lu, age., s. 1. 
8  Halil nalc k, “ mtiyazat”, D A. C. XXII, stanbul 2000, s. 248. 
9  Yusuf Ziya breç, “Osmanl  Devleti’nin D  Dünya le Temaslar  Neticesi ktisadî ve 
çtimaî Politikas nda Olu an De i iklikler”, Türk Dünyas  Ara t rmalar  Dergisi, Say : 58, 

1987, s. 117; Paula Sutter Ficthner, Historical Dictionary of Austria, The Scarecrow Press, 
United States of America 2009, s. 309; Bülent Ar , “Earl Ottoman Diplomacy: Ad Hoc 
Period”, Ottoman Diplomacy: Conventional or Unconventional? (Ed: A. Nuri Yurdusev), 
Basingtoke: Palgrabve 2005, s. 38; Nurgül Bozkurt, "XVIII. Yüzy l n Ba lar nda 
Osmanl -Avusturya Ticari Münasebetleri", Tarih ncelemeleri Dergisi, C. XII, 1997, s. 185. 
10  N. Kurdakul, age., s. 26-27. 
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2. 1737 Osmanl - sveç Ticaret Antla mas  

2.1. Osmanl - sveç li kilerinin K sa Tarihçesi 

Osmanl - sveç ili kilerinin ba lang c  XVI. yüzy l n ba lar na kadar 
gitmektedir. Bu tarihlerde 1516 y l nda Osmanl lar n Kudüs’ü ele geçirmesine 
tepki veren H ristiyan ülkelerden biri de sveç olup, 1529 y l nda sveç Kral ’n n 
ald  karar üzerine sveç hac lar n n bölgeye gitmeleri yasakland . Taraflar 
aras ndaki ilk resmî münasebetin ise 1587 y l nda sveç Kral  III. Johann 
Sigismund’un III. Murad’a yazd  bir mektupla ba lad  bilinmektedir. Bu 
resmî münasebetin iki devlet aras ndaki dostluk sürecini ba latt  söylenebilir. 
Nitekim mektubunda Lehistan Krall  için destek isteyen Sigismund’a gereken 
destek verilerek, Lehistan Krall ’na geçmesi sa lanm t r. Bu ekilde ba layan 
iyi ili kilerde XVII. yüzy l boyunca resmî ve gayr-i resmî yollarla taraflar 
aras nda dostça münasebetler devam ettirildi. XVIII. yüzy la gelindi inde ise 
XII. Karl (Demirba  arl) döneminde Osmanl - sveç ili kilerinde kal c  bir 
dostlu un temelleri at ld 11. Taraflar aras ndaki bu dostlu un geli mesinde 
XVIII. yüzy lda Rusya’n n izledi i siyasî, ekonomik ve askerî politikalar n büyük 
etkisi oldu. Buna göre 1699 y l nda imzalanan Karlofça Antla mas  ve 
sonras nda Ruslarla imzalanan 1700 stanbul Antla mas  Osmanl  d  politikas  
ve diplomasisinde önemli de i imler meydana getirdi. lk kez Rus 
hükümdarlar n n “Çar” l k unvan n  kabul eden12 Osmanl  Devleti, bu yeni ve 
güçlü dü mana kar  müttefik aray na girdi. Bu çerçevede o s rada Rusya ile 
aras  ac k olan sveç’e Ruslara kar  ortak hareket etmek amac yla elçiler 
gönderildi. Dönemin sveç Kral  XII. arl ile Çorlulu Ali Pa a nezaretindeki 
Osmanl  elçileri aras nda yap lan görü melerde Osmanl  Devleti Ruslara kar  
yap lacak sava ta yard m istedi13. sveç Kral ’n n olumlu yakla m  ile kar l kl  
yaz malar n sürdü ü s rada Ruslarla sava a giren14 sveç Kral  XII. arl Paltova 
Sava ’nda yenilerek (27 Haziran 1709) Osmanl  Devleti’ne s nd 15. 

Bu ekilde Ruslara esir olmaktan kurtar lan sveç Kral ’n n Osmanl  
ülkesindeki uzun süren misafirli i ba lad 16. Yakla k be  y l kadar (1709-1714) 

11  Kemal Beydilli, “ sveç”, D A. C. XXIII, stanbul 2001, s. 409. 
12  U ur Kurtaran, Sultan I. Mahmud ve Dönemi 1730-1754, At f Yay nlar , Ankara 2014, 
s. 90.  
13  U. Kurtaran, age., s. 222. 
14  Beydilli XII. arl’ n Osmanl  Devleti ile yapt  görü melerden cesaretle Ruslara 
sava  açt n , ancak dönemin padi ah  III. Ahmed’in böyle bir ittifaka kar  olmas ndan 
dolay  K r m Han ’na gönderdi i uyar  ile sveç Kral ’na yard m edilmemesini istedi ini 
belirtmektedir, bkz: K. Beydilli, agm, s. 409. 
15  smail Hakk  Uzunçar l , Osmanl  Tarihi, C. IV/1, TTK. Yay., Ankara 1995, s. 62-63. 
16  Ayr nt l  bilgi için bkz: Akdes N. Kurat, XII. Karl’ n Türkiye’de Kald  Zamana Ait 
Metinler ve Vesikalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Yay. stanbul 
1943; Akdes N. Kurat, sveç Kral  XII. Karl’ n Türkiye’de Kal  ve Bu S ralarda Osmanl  
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Bender’de ikamet eden17 sveç Kral ’na günlük yevmiye ba layan Osmanl  
Devleti, kendisine bir kral gibi davrand 18. Ancak ya anan bu geli meler Rusya 
ile Osmanl  Devleti’nin aras n n yeniden aç lmas na neden oldu ve taraflar 
aras nda 1711’de Prut Sava  ba lad . Sava  s ras nda Ruslar n tamamen imha 
f rsat  elde edilmesine ra men f rsat  de erlendiremeyen Baltac  Mehmed Pa a 
21 Temmuz 1711’de Ruslarla Prut Antla mas ’n  imzalad 19. Rusya ile yap lan 
yeni antla ma sveç Kral ’n n memnun etmedi i gibi20 antla man n be inci 
maddesinde sveç Karl ’n n ülkesine gönderilece i ve Ruslar n herhangi bir 
müdahalede bulunmayaca  yer al yordu. Bu durum üzerine Osmanl  hükümeti 
1 ubat 1713 y l nda sveç Kral ’na ülkesine dönmesi için ça r da bulundu21. 
Ancak kendisine yaz lan mektuplara22 ra men ülkesine dönmeyen sveç Kral  
asi ilan edilerek, üzerine kuvvet sevk edildi. Yenilen sveç Kral  ve 
maiyetindekiler önce Dimetoka’ya, ard ndan da ülkesine gönderildi23.  

Bu ekilde Osmanl  ülkesinde 5 y l kadar kalan XII. arl’ n Osmanl  
ülkesinde kald  süre boyunca ald  borçlar n ödenmesi24 konusu gündeme 
geldi. Bu konuda dönemin sadrazam  Nev ehirli Damad brahim Pa a 2000 
kese akçe civar ndaki borçlar n tahsili için Kozbekçi Mustafa A a’y  elçi olarak 
sveç’e gönderdi (1727). Mustafa A a, dönemin sveç Kral  I. Friedrich 

taraf ndan çok iyi kar lanmas na ra men, sveç’in içinde bulundu u ekonomik 
durumlar sebebiyle borçlar yeniden ertelendi25. Borçlar n tahsili konusu I. 
Mahmud’un saltanat nda sveç’in Ruslar ile anla mas  söz konusu olunca tekrar 
gündeme geldi. Bab-  Âli bu i  için 6 Kas m 1732 y l nda Said Mehmed 

mparatorlu u, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Tarih Enstitüsü Yay., 
stanbul 1943; Tahir Sevinç, “ sveç Kral  XII. arl’ n Osmanl  Devleti’ne lticas  ve 
kameti (1709-1714)” H story Studies, Volume 6, Issue 1, January 2014, s. 139-159. 

17  Elbzieta Swiecicka, “The Collection of Ottoman Turk sh Documents in Sweden”, 
(Ed: Colin mber-Keiko Kiyotaki and Rhoads Murphey), Frontiers of Ottoman Studies, 
Volume II, I. B. Taur s, London 2005, s. 54. 
18  Ahmet Refik Alt nay, Memâlik-i Osmaniyye’de Demirba  arl, Dersaadet, stanbul 1332, 
s. 18; T. Sevinç, agm., s. 142. 
19  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 6, s. 306-309. 
20  Yap lan antla maya bir hayli sinirlenen XII. arl sadrazam Baltac  Mehmed Pa a’ya 
sert bir ekilde “Çar’  yakalay p stanbul’a sevk edemez miydin” diyerek ilginç bir 
yakla m sergilemi tir, bkz: Mustafa Güler, “1150/1737 Osmanl - sveç Ticaret 
Antla mas ”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, IX, Afyon 2007, s. 105. 
21  smail Hami Dani mend, zahl  Osmanl  Tarihi Kronolojisi, C. IV, Güven Yay nlar  
stanbul 1972, s. 5. 

22  BOA. A. DVNS. NMH. d. 6, s. 245.  
23  K. Beydilli, agm., s. 410. 
24  Bahsedilen borç sveç Kral ’n n Osmanl  ülkesinde kald  sürelerde kendisine 
verilen harçl n yetmemesi sebebiyle talebi üzerine hazine-i amire ve cizye gelirlerinden 
krala ödenen 403. 939 kuru tur, T. Sevinç, agm., s. 146.  
25  K. Beydilli, agm., s. 410. 
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Efendi’yi elçi s fat  ile sveç’e gönderdi26. Yakla k bir y l kadar sveç’te kalan ve 
çe itli görü meler yapan27 Osmanl  elçisi borcun ödenmeyece ini anlay nca 
sveç Kral ’ndan borçlarla ilgili bir senet alarak geri döndü28. Ard ndan sveç 

Kral  taraf ndan gönderilen elçiler Fredrik Von Hopken ve fwar Karlson 
borçlar n çözümü ve kapsaml  bir ticaret antla mas  için teklifte bulundu29. 
Yap lan görü melerin ard ndan30 sveç’in borçlar n kar l  olarak, iki toplu bir 
sava  gemisi, 30.000 adet süngülü tüfenk ve bir havan topu olmak zere 7 adet 
top vererek borcu kapatma teklifi31 kabul edildi. Osmanl  hükümetine verilmek 
üzere gönderilen 10.000 adet tüfenk Cebel-i Tar k Bo az ’nda batt  için, 
yap lan yeni görü meler sonucunda 19.000 adet tüfenk ve 32 toplu sava  gemisi 
11 ubat 1739’da stanbul’a ula t r ld 32. Yine borçlar n devam  olarak 1740 
y l nda gönderilen 6.000 tüfenk ile birtak m rü vetler sonucunda borçlar 
kapat ld 33.  

 

2.2. 1737 Osmanl - sveç Ticaret Antla mas n n mzalanmas  

Yukar da görüldü ü üzere borçlar meselesi çözüldükten sonra iki devlet 
aras nda kapsaml  bir ticaret antla mas  için görü meler ba lad . Bu noktada 
1737 y l nda sveç ile Osmanl  Devleti arsas nda yap lan antla man n temel 
gerekçelerini u ekilde s ralayabiliriz34: 

1. 1699 Karlofça Antla mas  sonras nda her iki devletin de Rusya’ya kar  
ittifak aray . 

2. sveç Kral  XII. arl’ n Paltova Sava ’ndan sonra Osmanl  ülkesindeki 
zorunlu ikâmeti. 

26  U. Kurtaran, age., s.224.  
27  Bu görü meler için bkz: BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 223-224, 228-229; 
TSMA. E. nr. 1549, s. 3. 
28  M. Güler, agm., s. 108.  
29  sveç Kral  Friedrich taraf ndan gönderilen elçilerin getirdi i mektupta selefi XII. 
arl’ n Türkiye’deki ikâmeti s ras ndaki gösterilen dostluk ve misafirperverlikten dolay  

te ekkürler ile iki taraf aras nda bir ticaret antla mas  yap lmas  konusu yer almaktad r, 
bkz: BOA. E. HR. nr. 19/1694. 
30  BOA. E. HR. nr. 19/1695.  
31  BOA. C. HR. nr. 173/8634. 
32  sveç taraf ndan tersaneye teslim olunan 38 zira bir kalyonun içinde çok say da 
mühimmat bulunmaktad r, bkz: BOA. C. BH. nr. 104/5045; Yine 11/S/1153 (8 May s 
1740) y l na ait bir belgeden sveç’in borcuna kar l k olarak gönderdi i çe itli e yalar n 
sat lmas  sonucunda 41.076 kuru  elde edildi i ve bu paran n Enderun-  Hümayun 
hazinesine teslim edildi i belirtilmektedir, bkz: BOA. C. SM. nr. 130/64543. 
33  Ahmet Refik Alt nay, agm., s. 118; K. Beydilli, agm., s. 411; M. Güler, agm., s. 109. 
34  M. Güler, agm., s. 101, 112. 



U UR KURTARAN 226

3. sveç Kral ’n n Osmanl  ülkesindeki ikâmeti s ras nda ald  borçlar n 
ödenmesi. 

4. Osmanl  Devleti’nin co rafi ke ifler ile okyanuslara kayan deniz 
ticaretinden dolay  önemini kaybeden Akdeniz ve Karadeniz ticaretini, 
deniz ticaretini iyi bilen sveçliler sayesinde düzeltmek istemesi. 

5. O y llarda halen kendini dünyan n en güçlü devleti olarak gören 
Osmanl  Devleti’nin büyük devlet psikolojisi ile hareket ederek, 
kendinden talep edilen imtiyazlar  vermek istemesidir35. Bu durumun 
temel sebebi; Osmanl  Devleti’nin bu dönemlerde “ad hoc”36 diplomasi 
olarak bilinen tek tarafl  bir politikay  takip etmesi ve yap lan 
antla malardaki tek tarafl  politikalar d r. 

Osmanl  Devleti sveç Kral  taraf ndan gelen antla ma teklifine37 kar , 
di er H ristiyan devletlere verilen ahidnamelerin benzerlerinin sveçlilere de 
verildi ini belirten bir mektup gönderdi38. Yine mektubun devam nda I. 
Mahmud sveç’in di er devletlere verilen ahidnamelerden farkl  taleplerini 
sadrazama bildirmelerini isterken39, sveç devleti kapsaml  ve kendilerine 
mahsus bir ahidname talep etti. Ard ndan her iki taraf aras nda kaleme al nan 
antla ma metni önce Osmanl  padi ah n n onay n n ard ndan40, sveç Kral ’na 
gönderildi41. Yakla k alt ay sonra 16 A ustos 1737 y l nda sveç Kral  (I. 
Friedric) taraf ndan da onaylanan42 antla ma metni yürürlü e girdi43. Buna göre 
taraflar aras ndaki antla ma maddeleri özet olarak u ekildedir;  

35  M. Güler, agm.,. s. 112. 
36  Tarihteki ilk diplomasi yöntemi olan “Ad hoc diplomasi” geçici ve tek yanl  diplomasi 
olup; Ad hoc, “amaca özel, niyete mahsus” anlam na gelen Latince kökenli bir kelimedir. 
Genellikle bir soruna yönelik, geçici bir çözümü anlatmak için kullan lmaktad r. Bu 
çerçevede ad hoc diplomasi, devletleraras  ili kilerde, belirli bir sorunu çözüme ba lamak 
veya tezlerini kar  tarafa aktarmak üzere bir heyet olu turulmas  ve kar  devlete 
gönderilmesi, görevlendirilen o heyetin yaln zca o konuyu görü mesi anlamlar na 
gelmektedir, bkz: U ur Kurtaran, “Osmanl  Diplomasi Tarihinin Yaz m nda Kullan lan 
Ba l ca Kaynaklar le Bu Kaynaklar n ncelenmesindeki Metodolojik ve Diplomatik 
Yöntemler Üzerine Bir De erlendirme”, OTAM, S. 38/Güz 2015, s. 116, dipnot 70.  
37  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 444-445.  
38  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 443-444. 
39  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 443-444. 
40  Bkz: “Devlet-i Aliyye le sveç Kral  beyninde müceddeden akd olunan müsalahan n 
kabulü mü ‘ar kral-  mü arü’nileyhe name-i hümayun suretidir”, BOA. HH. nr. 
1427/58450 
41  TSMA. E. nr. 2055; BOA. A. DVN. DVE. nr. 49/1, s. 17-25. 
42  Bkz: BOA. HH. nr. 1427/58450-B. 
43  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 438-447; BOA. HH. nr. 1427/58450-A, s. 1-2; 
BOA. HH. nr. 1427/58451, s. 1-3; R. E. Koçu, age.,s. 92; Herbert J. Liebesny, “The 
Development of Western Judicial Privileges”, Law in the Middle East, (Majid Khadduri-
Herbert J. Liebesny), Volume, I, The Lawbook Exchange, Clark New Jersey 2008, s. 



I. MAHMUD DÖNEM 'NDE 
AVRUPALI DEVLETLERLE YAPILAN T CARET ANTLA MALARI 

(OTAM, 41/Bahar 2017) 
 

227 

1. Bütün sveç tüccar gemileri ile sveç’e ba l  gruplar Malta gibi dü manlar 
ile ittifak içine girmedikleri sürece Osmanl  Devleti s n rlar nda güven 
içerisinde ticaret yapabileceklerdir. Yine Osmanl  limanlar na u rayan 
sveç tüccarlar na müdahale edilmeyecek ve tüm ihtiyaçlar n  kar lamas na 

izin verilecektir. Her iki ülkenin gemileri kar la t klar  yerlerde dostluk 
gösterisi olarak top at lar  ile selâmla acakt r. Deniz ya da kara yoluyla 
Osmanl  topraklar na gelen sveçlilerden akçe talep edilmeyecek ve 
herhangi bir rencideye maruz tutulmayarak, dostça davran lacakt r. 

2. F rt naya tutularak Osmanl  liman ve iskelelerine s nan sveç 
gemilerine dostça muamele edilerek, gereken yard m gösterilecek ve 
mallar na el konulmayacakt r. Ayr ca kendilerinden 300 akçe selâmetlik 
akçesi d nda reftiye44, kassabiye45, bac46 ve yasak kulu gibi vergiler 
talep edilmeyecektir. 

3. Esirler ile ilgili olan bu maddeye göre; her iki tarafta di er devletten 
herhangi bir ki iyi esir etmeyecek, e er yanl l kla esir edilirse kar l kl  
olarak serbest b rak lacakt r. 

4. Osmanl  topraklar nda ikâmet eden ve ticaret ile u ra an sveçlilerden 
cizye ve di er vergiler al namayacakt r47.  

5. sveç elçileri Osmanl  topraklar nda konsolos bulundurabilecekler ve 
kendileri ile bu konsoloslar için tercüman görevlendirebileceklerdir. 
Ayr ca bu tercümanlar cizye ve di er vergilerden muaf tutulurken, elçi, 
konsolos ve di er sveçliler kendileri için arap üretebileceklerdir. 

6. sveçlilerin davalar  tercümanlar  olmadan görülmeyecektir. Toplam  4 
bin akçeden fazla olan davalar stanbul’da görülürken; sveçlilerin kendi 

323; Ayr ca sveç ile imzalanan 1737 tarihli antla man n maddeleri için bkz: Mahmud 
Mesut Pa a, age.,s. 146-157; N. Kurdakul, age.,s. 142-146; Ancak Kurdakul’un eserinde 
antla man n tarihi yanl l kla 1730 olarak gösterilmi tir, bkz: “I. Mahmut Zaman nda 
sveç le 1730 Tarihli Antla ma”, s. 142; M. Güler, agm., s. 110-112. 

44  Osmanl  Devleti’nde bir yerden bir yere veya bir ecnebi memleketine nakledilen 
emtiadan mahrecinde al nan gümrük vergisi için kullan lan bir tabirdir, Mehmet Ali 
Ünal, Osmanl  Tarih Sözlü ü, Paradigma Yay., stanbul 2011, s. 557. 
45  Yeniçerilerin et ihtiyaçlar ndaki a r  fiyat yükselmelerini kar lamak amac yla iskele 
ve gümrüklere gelen hayvanlara konan vergiler için kullan lan bir tabirdir, Mithat 
Serto lu, Osmanl  Tarih Lügati, Enderun Yay. stanbul 1986, s. 308.  
46  Farsça “baj” kelimesinden gelen bac vergisi hükümdara tabi olanlar n vermek 
zorunda olduklar  para ve hediye anlamlar na gelmektedir, Serto lu, age., s. 29. 
47  Bu maddenin yorumunda Güler, sveç topraklar nda ikâmet eden Osmanl lardan 
hiçbir vergi talep edilmeyecektir ifadesini kullanmaktad r, bkz: M. Güler, agm., s. 110; 
Ancak antla ma metninde bu ekilde kar l kl  bir haktan bahsedilmemektedir ve sadece 
sveçlilerden vergi al nmayaca  belirtilmektedir, bkz: “ sveçli ve ona tâbi olup Osmanl  

memleketlerinde oturanlardan e er evli ve e er bekar olsun ticaretiyle me gul ola 
onlardan cizye talep olunmaya. Kezâlik Osmanl  memleketlerinde bulunan sveç’liden 
cizye ve sair vergiler istenmeyip muaf olalar”, BOA. HH. nr. 1427/58451, s. 1. 
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aralar ndaki davalara kendi kad lar  bakacakt r. Ayr ca sveçlilerden biri 
borçlu bir ekilde kaçar veya iflas ederse borcu kendinden talep 
edilmeyecek, kefilden al nmayacakt r. 

7. sveçli bezirgan, tercüman, simsar ve di er ki ilere Osmanl  
topraklar nda kad dan hüccet almak art yla yapacaklar  her türlü i lem 
için izin verilecek; herhangi bir anla mazl k durumunda bu hüccetlere 
bak larak karar verilecektir. 

8. Bu madde hukukî i lemler ile ilgili olup, Osmanl  topraklar ndaki bir 
ki inin bir sveçli’den ikâyetçi olmas  durumunda konsolos ve 
tercümanlar olmadan ikâyet i leme al nmayacakt r. Yine herhangi bir 
suç ya da adam öldürülmesi gibi vakalarda er‘an bir karar verilmedi i 
müddetçe kan diyeti al nmayacakt r. 

9. sveç ve ona ba l  ülkelerin halk ndan herhangi birinin Osmanl  Devleti 
s n rlar nda ölmesi durumunda mal varl na el konulmayacak; kanunî 
mirasç s  varsa ona teslim edilecek, yoksa sveç elçisi ya da 
konsoloslar na b rak lacakt r. Ancak o bölgelerde herhangi bir sveç 
temsilcisi yok ise kad  taraf ndan yed-i emine b rak larak, daha sonra 
elçilerin bildirdi i ki ilere herhangi bir vergi al nmadan iade edilecektir. 

10. sveç elçilerinin Osmanl  ülkesine getirdikleri hediye ve giyeceklerden 
gümrük ve bac vergisi talep edilmezken, sadece tüccarlar n getirip 
götürdükleri mallardan %3 vergi al nacakt r. Yine getirilip götürülen alt n 
ve gümü ten vergi talep edilmezken; getirilen çukadan ise Fransa, 
ngiltere ve Hollanda devletlerinden al nan çuka vergisi kadar al nacakt r.  

11. sveçlilerin gemiler yoluyla Osmanl  ülkesine getirdikleri mallardan 
ahidname gere ince sadece bir kez gümrük vergisi al nacak, ancak 
mallar  sat lmayarak ba ka ülkelere götürülecek olursa yeniden gümrük 
talebinde bulunulmayacakt r. 

12. Osmanl  limanlar na gelen sveç gemileri mallar n  ba ka bir yere 
ç karamad  durumlarda kendilerinden vergi al nmayacak, tüccarlar 
mallar  istedikleri yerlere götürebileceklerdir. Ayr ca sveç ve ona ba l  
olanlardan kassabiye akçesi al nmayacak, tüccarlar getirdikleri ve 
götürdükleri mallar için konsolosluk ücretlerini ödeyecekler ve bu 
konuda di er müste’men tüccarlar ile ayn  muamelelere tabi 
tutulacaklard r. Yine barut, kur un gibi sava  malzemeleri d ndaki 
mallar n gemilerine yükletilmesine müdahale edilmeyecektir. 

13. sveç tüccarlar  için görevlendirilen konsoloslar hapsedilmeyecek, evleri 
mühürlenip aranmayacak ve olas  davalar  stanbul’da görülecektir. 

14. Müslüman olan bir sveçli’nin mal varl  kendinde kal rken, ba kas na 
ait olan e yalar sveç’teki sahiplerine gönderilecektir. 

15. sveçli tüccarlar al  veri lerini Fransa, ngiltere ve Hollanda gibi 
anla mal  devletlerin tüccarlar n n yapt klar  paralar ile yapabileceklerdir. 

16. Osmanl  ülkesindeki haklar konusunda sveçli ve ona ba l  olanlar, 
Bab-  Ali ile dost olan di er ülkeler ile ayn  muameleye tabi tutulacakt r. 
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Dinî ayinler konusunda da di er müste’menlerle ayn  haklar ve ruhsat 
verilen sveçliler kendi yararlar na olmayan durumlarda elçiler 
arac l yla bildirimde bulunurlarsa gerekli de i iklikler yap lacakt r. 

17. sveç Kral ’n n kendi tüccarlar n  korumak amac yla 1140/1737-1738 
y l nda Cezayir oca  ile yap lan antla maya mani harekette bulunmas  
halinde oca n koruyucusu olan Osmanl  Devleti taraf ndan engel 
olunacakt r. Yine Trablus ve Tunus ocaklar  da antla mak isterlerse 
mevcut antla maya dâhil edileceklerdir. 

18. Son maddede ise antla mada mutab k kal nan madde ve artlar n iki 
taraf n mühürlemesi ile yürürlü e girece i ve bundan sonra antla man n 
aksine hareket edilmeyece i belirtilmektedir. 

Bu ekilde 18 madde üzerinde karara var lan antla man n geçerlilik art  
olarak, imzaland ndan itibaren tüccar ve gemilerin antla ma artlar na göre 
muameleye tabi tutulmas  esas  getirildi. Yine antla man n kabulünden sonra 
kral ve sultanlar de i se de antla man n geçerlili ini koruyaca  ifade edildi48. 

Görüldü ü üzere 1737 tarihinde sveç ile yap lan bu ticaret antla mas  her iki 
taraf n birbirine imtiyaz sa lamas ndan ziyade sveç’in Osmanl  topraklar  ve 
karasular nda kendi tebaas  ve tüccarlar  için taleplerinden olu maktad r. Nitekim 
antla madan sonra sveç’in Osmanl  Devleti ile yapt  antla maya ba l  olarak 
ticaret faaliyetlerini artt rd  ve Osmanl  gümrüklerinde gerekli kolayl n 
sa lanmas  konusunda talepte bulundu u görülmektedir49. Yine 29/Z/1150 (19 
Nisan 1738) tarihinde sveç beyzadelerinden gelen bir kâ d n tercümesinde 
Osmanl  Devleti’nden antla ma artlar  gere ince bir tak m taleplerde bulunduklar  
dikkati çekmektedir50. Bu talepleri u ekilde s ralamak mümkündür: 

1. Antla man n be inci maddesinde yer alan sveç tercümanlar n n tekâlif-i 
örfiye ve cizyeden muaf tutulmalar . 

2. Antla man n onuncu maddesinde geçen %3 oran nda gümrük vergisi 
uygulanmas . 

3. Antla man n on ikinci maddesinde geçen Konsolos resmi konusunda 
di er müste’menlere tan nan haklar n kendilerine de tan nmas . 

4. ki devlet aras ndaki yaz malarda “Cumhur” yerine “devlet” ibaresinin 
yaz lmas  ve kullan lmas .  

48  M. Güler, agm.,s. 112. 
49  Örne in antla man n imzalanmas ndan hemen sonra sveç konsolos vekilli ine tayin 
edilen Hak an isimli bir beyzade antla ma gere ince Osmanl  gümrüklerinde sveç 
tüccarlar na gerekli kolayl n sa lanmas  ile ilgili bir arzuhal göndermi tir, HH. nr. 
1427/58453. 
50  Bkz:“ sveç begzadelerinin mevada dair kâ tlar n n tercümesidir”, BOA. HH. nr. 
1427/58453; BOA. HH. nr. 1427/58453-C. 
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5. Antla man n on alt nc  maddesinde geçen sveç ve ona tabi olanlar n 
Osmanl  Devleti ile anla mas  olan di er ülkelerin vatanda lar  gibi dinî 
ayinlerinde serbest olmalar . 

6. Antla man n on yedinci maddesinde geçen ifade gere ince sveç’in 
daha önce 1737-1738 senesinde Cezayir Oca ’ yla yapt  antla man n 
d nda i  yap lmas na Osmanl  Devleti’nin engel olmas  istenmektedir. 

Görüldü ü üzere sveç, ahidname ile kendisine tan nan haklardan bir hayli 
istifade ederek, Osmanl  ülkesindeki ticarî ve ekonomik faaliyetleri üst düzeylere 
ç kard . Nitekim antla ma kar l kl  olarak her iki taraf n birbirine imtiyaz 
sa lad  maddelerden ziyade, sveç’in Osmanl  s n rlar nda kendi tüccar ve 
tebaas  için öngördü ü taleplerinden olu maktad r. Bu durum antla ma 
maddelerinde aç k bir ekilde görülmekte olup, iki devletin kar l kl  menfaatine 
olan ve kar l kl  hak kazan m  anlam na gelen tek madde üçüncü maddedir. 
Buna göre esirler kar l kl  olarak iade edilecektir. Ancak bu madde klasik bir 
antla ma maddesi olup, 1737 antla mas n n Osmanl  Devleti için sveç’ten 
sa lanan herhangi bir imtiyazdan bahsetmek mümkün de ildir. Ayr ca yap lan 
bu ticaret antla mas nda karara var lan “dosta dost, dü mana dü man” anlay  
gere ince her iki devletin özellikle Ruslara kar  ortak bir savunma olu turmas  
oldukça önemlidir. Nitekim bu konu ile Osmanl  Devleti sveç beyzadelerine 
Rusya ile ya anacak herhangi bir sava ta sveç’in bahsi geçen kurala uyup 
uymayaca n  sordu unda, sveç taraf ndan olumlu cevaplar n verildi i 
görülmektedir51. Bu durum bize Osmanl  Devleti’nin böyle bir ticaret 
antla mas n  imzalamas n n alt nda yatan gerçek nedenin Rusya’ya kar  sveç ile 
ittifak kurma fikri oldu u tezini kan tlamaktad r. Yine “madde-i ahire” ba l yla 
yer alan ve sveç ile yap lan antla man n son maddesi olan bir belgede taraflar 
aras nda yap lan antla man n sadece bir ticaret antla mas  olmad n , taraflar 
aras ndaki dostlu un di er alanlarda da yürütülmesi gerekti ine dair ifadeler bu 
kanaatimizi kuvvetlendirmektedir52. Ayn  ekilde Osmanl  Devleti’ne sald r da 
bulunan bir taife ile sveç Devleti bar  içindeyse bile Osmanl  Devleti’nin 
yan nda yer alaca  sözü antla man n bir dostluk ve sald rmazl k anla mas  
oldu unu göstermektedir53. Yine antla ma artlar nca Galata’da oturan sveç 
beyzadelerine miri hazineden günlük yevmiye olarak 18 kuru  verilirken54 
bunlara bir ayl k nafaka bedeli olarak 522 kuru luk bir ödeme yap lm t r.55 

Görüldü ü üzere 1737 y l nda sveç ile yap lan ticaret antla mas  Osmanl  
Devleti’ne herhangi bir ticarî avantaj kazand rmad . Daha ziyade sveç 
hükümetinin isteklerinin kabul edildi i bu antla mada sveç’e tan nan imtiyazlar 

51  BOA. HH. nr. 1427/58453-D.  
52  BOA. HH. nr. 1427/58453-E. 
53  BOA. HH. nr. 1427/58453-F. 
54  BOA. C. HR. nr. 61/3037. 
55  BOA. C. HR. nr. 61/3037. 
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sayesinde Osmanl  Devleti sveç ile yeniden bir dostluk sürecine girdi. Önder, 
bu antla ma ile sveç ile Osman Devleti aras ndaki kültürel ili kileri temellerinin 
de at ld n  belirtmektedir56. Nitekim antla madan 3 y l sonra Osmanl  Devleti 
as l amac na ula arak sveç ile Ruslara kar  bir dostluk ve ittifak antla mas  
imzalam t r (4 evval 1152/ 4 Ocak 1740)57. 9 madde ve bir hatimeden olu an 
bu dostluk ve ittifak antla mas yla Ruslara kar  sveç ile bir savunma hatt  
olu turulurken, antla maya eklenen bir maddeye göre iki taraftan biri Rusya 
taraf ndan sald r ya u rarsa di er taraf ona yard m edecekti58. Bu antla man n 
gere i olarak 1741’de Rusya ile yeni bir sava a giren sveç’e maddi yard mda 
bulunan Osmanl  Devleti59, ard ndan araya girerek bar  yap lmas n  
sa lad 60.Yine 1737 y l nda imzalanan antla ma ve sveç ile kurulan dostça 
münasebetler bundan sonra iki devletin ortak hareket etmesini sa lad . Nitekim 
iki dost devlet 11 Temmuz 1789 y l nda Ruslara kar  yine bir ittifak antla mas  
imzalarken61, bundan sonraki dönemlerde de sveç ile Bab-  Ali’nin aras  hep iyi 
olmu tur. Bütün bunlar 1737 antla mas n n ticarî olmasa da siyasi sonuçlar  
olarak de erlendirilebilir.  

 

3. 1740 Osmanl -Fransa Ticaret Antla mas  

3.1. Osmanl -Fransa li kilerinin K sa Tarihçesi 

Osmanl  Devleti ile Fransa aras ndaki ilk münasebetler Fransa’n n Orhan 
Bey döneminde 1353 y l nda Osmanl lara kar  olu turulan Haçl  Seferi’ne 
kat lmas  ile ba lad . Yine Y ld r m Bayezid döneminde Bizans’a yard m 
gönderen Fransa ile ili kilerin gerildi i62 bir di er olay da II. Bayezid döneminde 
Cem Sultan’ n Fransa’ya s nmas d r63. Ancak Kanuni döneminde Fransa’n n 
yard m iste i do rultusunda düzenlenen 1526 tarihli Mohaç Meydan 
Muharebesi ile iki ülke aras nda uzun y llar sürecek olan tarihi dostlu un 

56  Bkz: Gamze Önder, “Diplomats and Painters Cultural Encounters Between the 
Ottoman Empire and Sweden”, Dragomanen, Svenska Istanbulinstitutets Vanner, 
stanbul 2013, s. 57. 

57  BOA. A. DVNS. DVE. nr. 49/1, s. 32-34; BOA. A. DVNS. NMH. nr. 7, s. 584-586; 
BOA. HH. nr. 1448/11; H. J. Liebesny, agm., s. 323. 
58  U. Kurtaran, age.,s. 226.  
59  BOA. A. DVNS. NMH. nr. 7, s. 422-430; Bu yard m dolay s yla sveç elçisi kral ve 
halk n n memnuniyetini bildiren bir yaz  ile Bab-  Âli’ye te ekkürde bulundu, bkz: BOA. 
HH. nr. 1/14.  
60  Mithat Serto lu, Resimli-Harital  Mufassal Osmanl  Tarihi, C. V, Güven Yay., stanbul 
1962, s. 2528. 
61  K. Beydilli, agm.,s. 412. 
62  Nicalai Jorga, Osmanl  mparatorlu u Tarihi, C. I, (Çev: Nilüfer Epçeli), Yeditepe Yay., 
stanbul 2007, s. 326. 

63  smail Soysal, “Fransa, Türk-Frans z li kileri”, D A. C. 13, stanbul 1996, s. 181.  
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temelleri at ld . Bunun üzerine 1535 y l nda Fransa’ya “fevkalâde himayeye 
mazhar devlet statüsü” verildi. Bu imtiyazlar ile Osmanl  Devleti o tarihe kadar 
hiçbir devlete tan mad  haklar  Fransa’ya tan rken, verilen imtiyazlar tek tarafl  
olup, antla man n yenilenmesi de padi ah n insiyafindeydi64. Bu 
kapitülasyonlar n ard ndan Fransa’ya 1740 y l na kadar be  kapitülasyon daha 
verilmi  olup, bunlar; 1569, 1581, 1597, 1604 ve 1673 y llar na aittir65. 

 

3.2. 1740 Osmanl -Fransa Ticaret Antla mas n n mzalanmas  

1740 y l nda Fransa ile yap lan bu ticaret antla mas  görüldü ü üzere Osmanl  
Devleti’nin Fransa’ya verdi i yedinci ve son kapitülasyondur. Nitekim bundan 
sonra art k kapitülasyonlar n yenilenmesine gerek kalmad . Bu durumun temel 
sebebi 1740 y l ndaki kapitülasyonlar n n devaml  olmas d r66. Sultan I. Mahmud ile 
Fransa Kral  XV. Luis aras nda gerçekle tirilen bu kapitülasyon antla mas n n 
temelleri I. Mahmud’un iktidara gelmesiyle at ld . Nitekim I. Mahmud döneminde 
Fransa ile olan ili kilerde yeni bir dönemin ba lad  bilinmektedir. Bu dönemde iki 
devlet aras ndaki ili kilerin düzelmesinde Osmanl  askeriyesini slah eden Frans z 
as ll  subay Kont de Bonneval (Humbarac  Ahmed Pa a) ile dönemin Frans z elçisi 
Marki dö Vilnöv’un etkileri oldu67. Buna göre 1736-39 Osmanl -Rus ve Avusturya 
sava lar n n durdurulmas  için devreye giren Frans z elçisinin68 arabuluculu u 
sayesinde69 önce Avusturya70, ard ndan Rusya71 ile sava  durumuna son verilerek 

64  U. Kurtaran, age.,s. 217. 
65  N. Erim, age.,s. 94; N. Kurdakul, age.,s. 24-25.  
66  N. Erim, age.,s. 94. 
67  Vak’anüvis Mehmed Suphi Efendi, Suphi Tarihi, (Haz: Mesut Ayd ner), Kitabevi Yay. 
stanbul 2007, s. 299-300; Bekir ahin, “I. Mahmud”, Osmanl  Ansiklopedisi, C. V, 
stanbul 1993, s. 62-63; R. E. Koçu, age.,s. 97.  

68  Frans z elçisinin maiyetinde bulunan dört k ta s r m arabas n n 157 kuru  tutan 
ücretlerinin Bab-  Âli taraf ndan ödendi i görülmektedir, bkz: BOA. C. HR. nr. 99/494, 
s. 1; Yine ba ka bir belgede Frans z elçisinin antla ma sonras  kalan arabalar n n acilen 
gönderilmesi istenmektedir, bkz: BOA. AE. I. Mahmud, nr. 213/16795.  
69  BOA. C. HR. nr. 157/7844; Görü meler s ras nda arabuluculuk yapan Frans z 
elçisinin tercüman na harc rah olarak 500 kuru  ödeme yap ld  görülmektedir, BOA. 
AE. I. Mahmud, nr. 11/719; Yine Frans z elçisi için verilecek ziyafet için stanbul A as  
taraf ndan 20 çeki odun verilmi tir, bkz. BOA. C. SM. nr. 56/2815. 
70  Avusturya ile yap lan Belgrad Antla mas  18 Eylül 1739 tarihinde General Nayberg 
ile Vezir-i azam vaz Mehmed Pa a aras nda Marki dö Vilnöv’ün arabuluculu unda 
imzaland , bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr. 59/3, s. 185-191; 
BOA. A. DVNS. NMH. nr. 7, s. 518-524; N. Erim, age., s. 81-94. 
71  Rusya ile imzalanan Belgrad Antla mas  Osmanl  vezir-i azam  El-Hac Mehmed Pa a 
ile Rus elçisi Cagnavi (Kaynini) aras nda Frans z elçisi Marki dö Vilnov’ün kefaleti ile 
imzaland , bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Rusya Ahidname Defteri, nr. 83/1, s. 82-88; 
BOA. HH. nr. 1428/58455; smail Hakk  Uzunçar l , Osmanl  Tarihi, C. V, TTK. Yay. 
Ankara 1995, s. 293; smail Hami Dani mend, zahl  Osmanl  Tarihi Kronolojisi, C. IV, 
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Belgrad Antla mas  imzaland 72. Bu durum Fransa’ya Osmanl  nezdinde büyük bir 
itibar kazand rd 73. Nitekim Fransa’n n 13 seneden beri devam eden ran 
sava lar ndan yorulan ve sava  durumu henüz tamamen bitmeden Rusya ve 
Avusturya’n n sald r s na u rayan Osmanl  Devleti’ne böyle bir durumda yard m 
etmesi devleti ziyadesiyle memnun etti. Bu yard m  kar l ks z b rakmak istemeyen 
I. Mahmud Fransa’y  kötü gün dostu kabul ederek, eski ahidnamelerdeki 
maddelerin yenilenmesini ve daha geni  kapsaml  yeni imtiyazlar n verilmesini 
istedi74. Bu durum üzerine 4 Rebiu’l-evvel 1153-28 May s 1740 y l nda Fransa’ya 
verilen yeni bir kapitülasyon ile daha önceki imtiyazlar geni letilerek yenilendi75. 
Yeni ahidname “muahede” usulüne göre düzenlenen ve “kapitüslasyon” ad  ile 
bilinen en son ahidname olmas  aç s ndan önemlidir76. 1740 y l nda Fransa’ya 
verilen bu kapitülasyonlar n öncekilerden iki önemli fark  vard r: Birincisi: 1740 
öncesi imtiyazlar süreli olup, hükümdarlar de i tikçe yenilenme zorunlulu u vard . 
Ancak 1740 kapitülasyonlar nda süre art  kald r larak, devaml  bir hal ald . kincisi: 
1740 kapitülasyonlar  ile Fransa’ya 1535 y l ndan itibaren verilen imtiyazlar toplu 
bir halde tespit edilerek, tekrar edildi77. Yeni kapitülasyonlar daha önce olmad  
kadar geni  haklar getirirken, bunlar  birkaç madde halinde belirtelim78: 

Güven Yay. stanbul 1971, s. 29; U ur Kurtaran, “Sultan I. Mahmud’un Rusya’ya 
Verdi i 1739 Tarihli Ahidnamenin Diplomatik Aç dan Tahlili”, Tarih ncelemeleri Dergisi, 
Say : XXIX/1, 2014, s. 213-232; “Ayr ca Rusya ile imzalanan 15 maddelik antla man n 
mparatoriçe Anna taraf ndan tasdik edilen metninin tercümesi için bkz: BOA. HH. nr. 

1428/58456; Yine antla ma ile ilgili Sultan I. Mahmud taraf ndan gönderilen tasdikname 
metni için bkz:BOA. HH. nr. 1428/58456/A.  
72  emdanizade F nd kl l  Süleyman Efendi, Mür’it-i Tevârih, C. I, (Yay. Haz: M. Münir 
Aktepe), stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., stanbul 1974, s. 93-94. 
73  Tahir Sevinç, “Osmanl -Frans z li kileri Ve Mehmet Said Pa a’n n Paris Sefareti 
(1739-1742)”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2013, Say :28, 
s.118; Antla madan sonra Fransa’ya Osmanl  Devleti taraf ndan para yard m  yap l rken, 
Fransa Kral ’na da çe itli hediyeler gönderildi, bkz: BOA. AE. I. Mahmud, nr. 
211/16652; BOA. C. HR. nr. 139/6916.  
74  U. Kurtaran, age.,s. 219-220; . Soysal, agm., s. 182. 
75  BOA. C. HR. nr. 146/7292; BOA. Fransa Ahidname ve Ni an Defteri, nr. 29/4, s. 1-32; 
Mahmud Mesut Pa a, age., s. 14; Ayr ca antla ma ile ilgili bkz: Sultan Mahmud-  evvel 
Zaman nda Frans z Muahedesi, Üniv. Ktph. TY, nr. 2270; N. Erim, age.,s. 96-113; N. 
Kurdakul, age.,s. 84-98.  
76  Ay in i man, “Osmanl -Frans z li kileri 1740-1789 (Konsolos Arzlar na Göre)”, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam  Doktora Tezi, 
Afyonkarahisar 2011, s. 76. 
77  N. Erim, age.,s. 94-95. 
78  BOA. C. HR. nr. 146/7292; N. Erim, age.,s. 96-113; N. Kurdakul, age.,s. 84-98; 
Ayr ca antla man n Frans zca metni için bkz: Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil 
D’Actes Internationaux de L’Empire Ottoman:Traités, Conventions, Arrangements, Déclarations, 
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1. 1740 kapitülasyon antla mas  ile Fransa’n n o tarihe kadar elde etti i 
vergi muafiyeti, hukukî ayr cal k ve baz  Bat l  devlet gemilerinin Türk 
limanlar na girerken Frans z bayra  çekmesi gibi birtak m imtiyazlar 
aynen devam ettirildi79. 

2. Antla maya göre, Frans z elçileri Osmanl  Devleti nezdinde di er 
Hristiyan devlet elçilerinden daha üstün olup, ayr cal kl  muamele 
göreceklerdir. Yine Frans z elçileri Osmanl  ülkesinde geni  bir 
konsolosluk a  kuracak, elçilik ve konsolosluklarda çal an Frans z 
görevlilerden cizye vergisi al nmayacakt r80. Ayr ca Osmanl  ülkesinde 
Frans z vatanda lar  davalar n  kendi konsoloslar nda görürken, 
taraflardan biri Türk ise davalar Türk mahkemelerine b rak l yordu. 
Fakat böyle bir durumda da Frans z konsoloslu una kontrol yetkisi 
verildi81. Bu arada bu davalardan 4 bin akçeden fazla olanlar divan-  
hümayunda görülecektir. Yine Frans z tüccar ve tercümanlar n n 
kendileri için arap yapmalar na müsaade edilmi tir. Ayr ca elçi ve 
konsoloslara kendi istedikleri tercümanlar  tayin etme imkân  verildi. 
Bu tercümanlar herhangi bir sebeple hapis ve benzeri muamelelere 
tabi tutulmayacak, herhangi bir sorun olursa elçiler ve konsoloslar 
taraf ndan cezaland r lacakt r.  

3. 1740 antla mas  yabanc lar ve az nl k haklar  için de çok önemli bir 
dönüm noktas  olup, antla ma ile Katoliklerin daha önce yasak olan 
Kudüs’teki baz  kutsal bölgelere girebilmesi ve dinlerinin gere i olan 
ibadetlerini rahat bir ekilde yerine getirebilmeleri sa land 82. Bu 
konuda getirilen ba ka bir ayr cal k ise Kudüs’teki Hristiyanl n kutsal 
sayd  bölgelerin idaresinin Fransa’ya verilmesidir83. 

4. Antla man n vergiler ile ilgili getirdi i önemli yeniliklerden birisi de 
Frans zlar n emlak ve gümrük vergisi d nda tüm vergilerinden muaf 
tutulmas d r84. Buna göre Frans z tüccarlardan kassabiye, reftiye, bac 
ve yasak kulu ad nda vergiler al nmayacak ve sadece 300 akçelik 
selametlik akçesi talep edilecektir85. Ayr ca daha önceleri %5 gümrük 
vergisi ödeyen Frans z tüccarlar ndan al nan vergiler yeni 
kapitülasyonlar ile %3’e dü ürüldü. Yine Osmanl  payitaht nda elçi ve 
konsoloslar  olmayan Portekiz, Sicilya, Katalan, Mesine ve Antoka ve 
di er harbî taifesinden Fransa padi ah n n bayra  alt ndaki tüccara 

Protocoles, Proces-Verbaux, Firmans, Berats, Lettres-Patentes e autre Documents Relatifs au Droit 
Public Extérieur de la Turquie, C. I, Paris 1897–1903.  
79  . Soysal, agm.,s. 182. 
80  N. Erim, age.,s. 98-113. 
81  . Soysal, agm., s. 182. 
82  . Soysal, agm.,s. 182. 
83  Ahmet Rasim, Osmanl  Tarihi, em  Matbaas , stanbul 1326, s. 201. 
84  . Soysal, agm.,s. 182. 
85  N. Erim, age.,s.. 98. 
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eskiden oldu u gibi kendi hallerinde antla maya ayk r  harekette 
bulunmamak art yla ticaret yapabilmeleri kararla t r ld . Bu gruplar 
gümrük vergilerini vermek suretiyle müdahale olunmayacak, ngiltere 
tüccar n n ödedi i masdariyye vergisini stanbul ve Galata’daki 
görevlilere verecek, bunun d nda herhangi bir vergi talebiyle rencide 
edilmeyeceklerdir. Ayr ca Fransa tüccarlar na Osmanl  liman ve 
iskelelerine getirdikleri çuka ve fes gibi ürünler için %3 gümrük 
vergisini biz al r z diyerek bask  kurulmayacak ve simsarl k için bask  
da bulunulmayacakt r. Yine Frans z elçi ve konsoloslar  di er 
müste’men tüccar n ödedikleri konsolosluk vergilerini ödeyeceklerdir. 
Frans z tüccarlar senede bir defa meyve ve kuru yemi  gibi ürünleri 
alarak, gümrük vergilerini vermek suretiyle kendi ülkelerine 
götürebileceklerdir. Yine K br s ceziresi ve di er iskelelerden 
Müslümanlar n ald  gibi tuz almak isteyen Frans z tüccarlara 
müdahale edilmeyecektir. Bunlar n d nda Fransa ve ona ba l  halklar 
Osmanl  s n rlar na getirdikleri ve götürdükleri mallar için ellerindeki 
sikkeleri kullanmalar na izin verilecek, Osmanl  sikkeleri ile 
de i tirmeleri için zorlanmayacaklard r. Devlet-i Aliyye’nin herhangi 
bir liman ve iskelesine gelen Frans z kaptan ve gemilerine gerekli 
malzemeler temin edilecek ve bunlar için vergi talep edilmeyecektir.  

5. 1740 kapitülasyonlar  Fransa Osmanl  sular nda avlanma hakk  ile 
istedi i yerde hastane, okul ve kilise açma hakk  elde ederek, tüm bu 
kurumlar vergiden muaf hale getirildi86.  

6. Antla mayla Osmanl  ülkesindeki Katoliklerin himayesi Fransa’ya 
verilirken, bunlar n davalar  Frans z konsoloslu unun gözetimine 
b rak ld . Bu durum Fransa’n n Osmanl  Devleti’nin iç i lerine 
müdahale hakk n n ortaya ç kmas na neden oldu. Nitekim Fransa elde 
etti i bu haklar ile ilerde Rusya’n n Ortodokslar ve ngilizlerin 
Protestanlar üzerindeki ayn  haklar  talep ettikleri bir süreci ba latm  
oldu87. 

7. Antla mayla dinî ayr cal klar da elde eden Frans zlardan herhangi bir 
ki i Kudüs’ü ziyaret edebilecek ve Kamame kilisesindeki ruhbanlara 
müdahalede bulunulmayacakt r88. Yine zmir, Sayda ve 
skenderiye’deki Frans z kiliselerine müdahale edilmeyecektir.  

8. Antla maya göre eski ahidnamedeki kurallar geçerli olup, buna göre 
daha önce kabul edilen baz  memnu (yasak) ürünlerin al -veri ine 
müsaade edilirken, yine Frans z tüccarlar na hiçbir ekilde müdahale 

86  . Soysal, agm.,s. 182. 
87  . Soysal, agm.,s. 182. 
88  N. Erim, age.,s. 97. 
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edilmeyecektir. Ayr ca yakalanan Fransal  esirler serbest 
b rak lacakt r89. 

9. Osmanl  payitaht nda mukim olan Fransa elçileri divana arza 
geldiklerinde kendilerine spanya ve di er krallar n elçilerine 
davran ld  gibi muamele edilecek ve getirdikleri hediye, elbise ve 
di er e yalardan gümrük ve bac vergisi al nmayacakt r90 . 

10. Fransa gemilerinden f rt na vs. zarar görenlere yard m edilecek, e ya 
ve mallar na dokunulmayarak kendilerine teslim edilecektir. Ayr ca 
borçlu bir Frans z kaçarsa kefil olmayan ba kalar ndan borçlar  talep 
edilmeyecektir. Ölen Frans zlar n mallar  önce varislerine e er onlar 
bulunmaz ise konsoloslara verilecek ve kesinlikle bu mallara el 
konulmayacakt r.  

11. Frans z konsolos ve tercümanlar kad dan hüccet alarak, sicil 
defterlerine kay t yapt racak ve ya anan problemlere hüccet 
do rultusunda müdahale edilecektir. 

12. Antla maya göre daha önce Venediklilere tan nan ayr cal klar Frans z 
tüccarlar na da tan nacak ve Frans z kalyon gemileri Osmanl  
s n rlar na geldi inde korunarak güvenlikleri sa lanacakt r. Ancak 
ya anacak olumsuz durumlarda sorumlular iddetle cezaland r lacakt r. 

Görüldü ü üzere 1740 y l nda Fransa’ya verilen bu kapitülasyon antla mas  
iki devlet aras ndaki yedinci ve son kapitülasyon olup, siyasî, ekonomik, dinî ve 
hukukî haklar içermektedir. Yeni antla ma ile çok önemli ticarî imtiyazlar 
kazanan Fransa’n n Osmanl  ülkesindeki ticarî faaliyetleri bir hayli artt . Yine 
Frans z elçi ve konsoloslar n n H ristiyan tebaa üzerindeki himayeleri artarken, 
Fransa’n n di er Avrupa devletleri ad na da i  yapmas n  sa lad . Nitekim 
antla madan sonra Frans z büyükelçisi Marki dö Vilnöv’ün stanbul’da mukim 
olan Frans z elçisinin 4100 kuru  olan tayinat bedelinin verilmesi hakk ndaki 
takriri olumlu kar lanarak gerekli ödemenin yap ld  görülmektedir91. Yine 
ba ka bir belgede Vilnöv’e kendi tayinat bedeli olan 1500 kuru un ödenmesi 
için verdi i takrir üzerine elçinin tayinat  verilmi tir92. Bu durum Fransa’n n 
Avrupa ülkeleri aras ndaki itibar n  yükseltirken, antla ma sayesinde Fransa 
y llardan beri iste i imtiyazlar  geni letme imkân  sa lad . Yine verilen 
imtiyazlar n en önemli özelli i daîmi sürede olmas d r. Bu durum kapitülasyon 
kavram na yeni bir özellik kazand rd 93. Ayr ca 1740 ahidnamesinin ard ndan 
taraflar aras ndaki ili kilerin geli tirilmesi amac yla 1742 y l nda Mehmed Said 

89  N. Erim, age., s. 98. 
90  N. Erim, age., s. 99. 
91  BOA. C. HR. nr. 46/2262. 
92  BOA. HR. nr. 59/2902. 
93  Mehmet Emin Elmac , “II. Me rutiyet’ten Lozan’a Kapitülasyonlar”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü, Bas lmam  Doktora Tezi, zmir 
2001, s. 10. 
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Pa a Paris’e elçi olarak gönderildi94. Bu ekilde taraflar aras nda 1740 antla mas  
ile olu turan dostça ili kiler 1798 y l nda Napolyon’un M s r’  i galine kadar 
devam etti95. Görüldü ü üzere bat  ile bar ç l politikalara önem veren I. 
Mahmud Fransa’ya tan d  imtiyazlar sayesinde Osmanl  Devleti ile Fransa 
aras nda yüzy l n sonlar na kadar devam edecek bir bar  sürecini ba latt . 

Ancak döneme ait belgelerde 1740 kapitülasyonlar nda Fransa’ya verilen 
bu haklara ra men baz  asayi  bozukluklar n n meydana geldi ine dair örnekler 
mevcuttur. Bunlardan birinde Fransa tüccar kaptanlar ndan Kavri Varnavi ve 
Babek’in iddetli rüzgâr sebebiyle Mora sahillerine s nd klar  ve burada iki bin 
ki ilik bir Rum e k yan n kendilerine sald rd klar  belirtilmektedir. Devam nda 
bu e k yalardan kurtulduklar n  ve gemilerinde kalan 6 ki iyi zmir’e getirerek 
kalebent edilmeleri hakk nda takrirleri bulunmaktad r96. Bab-  Âli ise bu takrir 
kar s nda bahsi geçen ki ilerin cezaland r lmas  konusunda zmir kad s na bir 
ferman yazm t r97. Buna kar l k H. 29/M/1157-14 Mart 1744 tarihli bir 
belgede Bab-  Âli’ye gelen Fransa konsolosu ve tüccar n n himaye edilerek, 
bunlar n Fransa gemisi oldu unun belirttikleri Osmanl  Devleti s n rlar nda 
herhangi bir korsan gemisinden sald r  yap lmamas  için Mora muhass l  ve 
Balyebadra kad s  ile Kapdan-  Derya Vezir Ahmed Pa a’ya hükümler 
yaz lm t r98. Yine Sak z bölgesinde bulunan Fransa tebaas  ve tüccar ndan 
ahidname artlar na ayk r  cizye talep edilmemesi için Sak z naibi ve muhass l na 
gönderilen fermanlar bulunmaktad r99. Buna benzer ba ka örneklerde Osmanl  
hükümetinin yerel beylere gönderdikleri hükümler arac l yla ahidname 
artlar na ayk r  i  yap lmamas  yönünde sürekli uyar larda bulunulmu tur100. 

Yukar da bahsedildi i üzere taraflar aras nda 1798 y l na kadar herhangi bir 
problemin ya anmamas , bu tarihe kadar ahidnameye büyük oranda uyuldu unu 
göstermektedir. 

 

4. 1740 Osmanl -Sicilyateyn Krall  Aras ndaki Ticaret Antla mas  

4.1. Osmanl -Sicilyateyn li kilerinin K sa Tarihçesi 

Osmanl  Devleti’nin Sicilya ile olan ili kileri do rudan olmamakla birlikte, 
daha çok Garp ocaklar  eyaletlerinin arac l yla geli ti ve genellikle ticarî 
boyutlarda oldu. Sicilya XVII. ve XVIII. yüzy llarda Garp ocaklar n n bat l  

94  T.Sevinç, agm., s. 117-132. 
95  . Soysal, agm., s. 183. 
96  BOA. C. HR. nr. 121/6019. 
97  BOA. C. HR. nr. 121/6019. 
98  BOA. C. HR. nr. 140/6968. 
99  BOA. C. HR. nr. 155/7711.  
100  BOA. E. HR. nr. 17/1592; BOA. C. HR. nr. 121/6020; BOA. AE. I. Mahmud, nr. 
6/406.  
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devletlerle yapt klar  antla malarda ticarî ili kiler sebebiyle yer al rken, iki taraf 
aras nda ya anan esir alma ve din de i tirme gibi hadiseler önemli geli melere 
neden oldu. Yine 1644 y l nda bir ehzadenin H ristiyanla t r larak Padre 
Ottomano ad yla dola t r lmas  ve Man’o lu Fahreddin’in adaya gelerek yard m 
istemesi iki devlet aras ndaki dikkati çeken olaylard r101. Sicilya’da bir krall n 
olu mas  ise Lehistan Veraset Sava lar ’na son veren Üçüncü Viyana Antla mas  
ile oldu. Napoli ve Sicilya’dan olu an bu krall n ba na ilk olarak III. Don 
Carlos (1738-1759) getirildi102. 

 

4.2. 1740 Osmanl -Sicilyateyn Ticaret Antla mas n n mzalanmas  

Osmanl  Devleti ile Sicilya aras ndaki ilk ciddi münasebetler spanya Kral  
olan ve ayn  zamanda Sicilya Krall ’na da getirilen Don Carlos’un çabalar  ile I. 
Mahmud’un saltanat  döneminde ba lad . 1759 y l na kadar Sicilyateyn Kral ’da 
olan spanya Kral  Don Carlos 1739 y l nda stanbul’a Finoketti ad nda bir elçi 
gönderdi. Kral taraf ndan gönderilen elçi Fransa, ngiltere ve Hollanda 
(Nederland) devletlerine tan nan ticari kolayl klar n kendilerine de tan nmas n  
talep eden arz n  Bab-  Âli’ye iletti103. Kral n bu giri imi I. Mahmud taraf ndan 
kar l ks z b rak lmad . Osmanl  Devleti 1734 y l nda Napoli’de ba ms zl n  
ilân eden104 Regno di Due Sicillie ( ki Sicilya Krall /Sicilyateyn) Devleti ile 
1740 y l nda do rudan temasa geçerek Napoli’ye Ortaelçi payesiyle El-Hac 
Hüseyin Efendi elçi gönderildi105. Ayn  zamanda Bab-  Âli elçi arac l yla yeni 
krala tebrik mahiyetinde bir mektup ile çe itli hediyeler gönderdi106. Bu durum 
Osmanl  Devleti’nin Bat ’da kendine yeni bir müttefik aray  ile ilgilidir. Yine 

101  Mahmut H. akiro lu, “Sicilya”, D A. C. 37, stanbul 2009, s. 139. 
102  erafettin Turan, “Osmanl  mparatorlu u le ki Sicilya Krall  Aras ndaki Ticaretle 
lgili Gümrük Tarife Defterleri”, TTK. Belgeler, IV, 1967, s. 82. 

103  BOA. HH. nr. 1428/58464; Bununla ilgili olarak bkz: “Hala talya memleketi kral  
ve spanya’n n kralzadesi olan Karalo  taraf ndan bu defa Devlet-i Aliyye-i ruz-  efzun 
ile… “, Mehmet Suphi Efendi, age., s. 18.  
104  Rosita D’amora, “The Diplomatic Relations between Naples and the Ottoman 
Empire in the Mid Eighteenth Century: Cultural Perceptions”, The Ottoman Capitulations: 
Text and Context. Eds. M. Boogert-K. Fleet Naples, The Scilitter Center for Ottoman 
Studies, 2004, s. 718; Luigi Salvatorelli, “ taly (History)”, Encyclopaedia Americana, V.15. 
USA, Grolier Incorporated, 1982, s. 584. 
105  M. akiro lu, agm., s. 139. 
106  Döneme ait belgelerde I. Mahmud’un gönderdi i mektup ve hediyelerin içeri i ile 
ilgili herhangi bir ifade bulunamad . Ancak 17/M/1154-4 Nisan 1741 tarihli Sicilya 
Kral ’ndan Sadrazam’a gelen bir belgeden kral n bu olaydan ziyadesiyle memnun kald  
anla lmaktad r, bkz: BOA. . HR. nr. 22/1699; Fakat 1 y l sonra H. 1155/M. 1743 
tarihli bir belgede Sicilya kral na aradaki dostlu un göstergesi olarak fil gönderildi ini, 
filin bak c s  ve ona müba ir olarak tayin edilen çavu  için verilen tayinattan 
ç karabilmekteyiz, bkz: BOA. . HR. nr. 157/7814. 
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özellikle Akdeniz’de etkili olan denizci bir devlet ile yak nla ma ve deniz 
ticaretini canland rma iste i Humbarac  Ahmet Pa a’n n çabalar  sonucunda 
1740 y l nda Sicilyateyn Devleti ile bir ticaret antla mas  imzalanmas na neden 
oldu107. Bu çerçevede stanbul’da Kral n elçisi ile yap lan müzakerelerin 
ard ndan 10 Muharrem 1153 (7 Nisan 1740) y l nda iki devlet aras nda bir ticaret 
antla mas  imzaland 108. 21 madde ve 1 hatimeden olu an antla ma artlar na 
göre Sicilyateyn Krall ’na çok önemli ticarî imtiyazlar verildi109. 1740 y l nda 
yap lan ticaret antla mas na göre110;  

1. Osmanl  Devleti ile Sicilyateyn Kral  aras nda di er dost olan Fransa, 
ngiltere, Hollanda ve sveç gibi ülkeler ile yap lan bir bar  

antla mas n n imzaland  belirtilmektedir. Buna göre Osmanl  
Devleti’ne ba l  olan reaya ile Sicilya’ya ba l  reaya ve yine 
Toskana’n n ehirleri ve bölgeleri halklar  antla ma artlar na göre 
hareket edecekler. Osmanl  Devleti ticari konularda di er dost 
devletlere uygulad  muameleyi bunlara da uygulayacak, buna göre 
karadan ve denizden serbestçe ticaret yapabilecekler, f rt na ve sair 
gibi durumlarda gemilerinin tamiri ve di er ihtiyaç duyulan malzemeyi 
alabileceklerdir. 

2. Her iki taraf n reaya ve gemileri kar  taraf n iskele ve gümrüklerinde 
di er dost olan ülkeler gibi %3 gümrük resmi ödeyecektir. Buradaki 
madde di er antla malardan farkl  olarak kar l kl  haklar aç s ndan 
önemlidir. Buna göre Osmanl  reayas  da Sicilya s n rlar nda %3 
gümrük vergisine tabi tutulacakt r. 

3. Osmanl  ülkesinde Sicilya Kral ’n n konsolos ve tercümanlar n n 
belirlenmesi, atanmas  ve görevden al nmalar  konusunda kendi 
elçileri sorumlu olacak ve bu konularda Bab-  Ali di er dost ülkelere 
tan d  haklar  tan yacakt r. 

4. Sicilya Kral ’na ba l  reayalar n mezhebi ve Kudüs gibi kutsal bölgelerin 
ziyareti konusunda di er dost devletlere uygulanan kurallar geçerli olacakt r. 
Yine Sicilya Krall ’na veya ona ba l  devletlerden herhangi birinden tüccar 
veya reaya vefat ederse mal ve e yas  devlet taraf ndan zapt edilmeyerek, 
varislerine verilmek üzere elçi ve konsoloslar na teslim edilecektir. E er 
varisi yok ise elçi ve konsoloslara teslim edilecek, bu bölgede bunlar yok ise 
bölge kad s na verilerek muhafaza edilecektir. Bu maddenin devam nda 

107  K. Beydilli, “ spanya”, s. 166. 
108  R. D’amora, agm., s. 719; . Turan, agm., s. 82. 
109  1740 kapitülasyonlar  öncesinde Napoli ve Sicilyal  tüccarlar Akdeniz’de Frans z, 
Hollanda ve Avusturya bayra  alt nda ticaret yap yorlard , Mehmet Demiryürek, “The 
Legal Foundations of the Commercial Relations between the Ottomans and 
Nepolitans”, Bilig, Spring 2014, Number 69, s. 55.  
110  M. Demiryürek, agm., s.57-60. 
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ayn  kaidelerin Osmanl  Devleti reayas na da uygulanmas  karar  yine 
verilen haklar n kar l kl  oldu unu göstermektedir. 

5. Konsolos ve tercümanlar ile ya anacak davalarda 4 bin akçeden fazla 
olanlar Devlet-i Aliyye taraf ndan görülecek, yine Osmanl  Devleti ile 
Sicilya Kral  reayas  aras nda ya anacak olaylarda davalar kendi 
tercümanlar ndan biri olmadan görülmeyecektir. Ayn  hususlar Sicilya 
Krall  ülkesindeki Osmanl  tüccarlar  ve reayas  için de geçerli olacakt r. 

6. Sicilya Krall ’na tabi ki iler, Osmanl  Devleti’ne ba l  hâkim ve 
zabitlerce bask  ve hakarete maruz b rak lmayacak, hapis edilmeyecek 
ve e er bir ekilde yakalan rsa kar  taraf n vekil ve konsoloslar na 
teslim edilecektir. 

7. Osmanl  Devleti’ne ba l  reaya ve tüccar n rahatlar  için Sicilya 
Krall  topraklar nda ehbender bulundurulacak ve Sicilya Krall  
konsoloslar na verilen serbestiyet Osmanl  ehbenderleri için de 
geçerli olacakt r. 

8. Her iki taraf f rt nadan zarar gören gemilere yard m edecek, batan 
gemilerdeki e yalar sahiplerine teslim edilmek üzere yak nlardaki 
konsoloslara teslim edilecek. 

9. Her iki taraf gemileri asker ve cephane nakli ve di er hizmetler için 
zorlanmayacak. 

10. Osmanl  Devleti’nin gemileri Sicilya memleketlerine giden di er dost 
gemiler gibi kar lanacak ve muamele olunacakt r. 

11. Her iki taraf n sava  gemileri denizde kar la t klar nda dostluk 
gösterisi olarak bayraklar n  dikerek, top at lar yla birbirini 
selamlayacaklar. Yine iki taraf n ticaret gemileri kar la t klar nda 
birbirlerine yard m edeceklerdir. 

12. Sicilya Kral  ve ona ba l  olan reayadan herhangi birisi kendi konsolos 
ve tercümanlar n n gözetiminde Müslüman olur ise, kendi e yas  ve 
elindeki e yalar sahiplerine verilmek üzere Sicilya Kral ’n n vekil ve 
konsoloslar na teslim edilecektir. 

13. Sicilya Kral  ve ona ba l  olan tüccar ve reayas  Osmanl  Devleti’ne 
dü man olan korsanlara yaz lmam lar ise mal ve e yalar na 
dokunulmayacak, kendilerine bask  uygulanmayacakt r. Yine Krala 
ba l  ve elinde onun yol kâ d  olan gemilerinden biri Osmanl  Devleti 
korsanlar nca ele geçirilirse tüm mal ve e yalar  aradaki dostluktan 
dolay  geri iade edilecektir.  

14. Her iki devlet ellerindeki esirleri kar l kl  olarak serbest b rakacak 
veya mübadele edecekler ve bu süre içerisinde esirlere iyi muamele 
edilecektir. 

15. Sicilya Kral ’n n reayalar ndan birisi gümrükten e ya kaç r rken 
yakalan rsa di er dost ülkelere davran ld  gibi davran lacak, 
tüccarlar na ticaretleri konusunda zorla müdahale edilmeyecek, 
edenlerin hakk ndan gelinecektir. Ayr ca Sicilya Krall ’ndan Osmanl  
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iskele ve limanlar na gelen gemilere di er dost ülkelerden gelen 
gemiler gibi yoklama yap lacakt r. 

16. Osmanl  Devleti’ne ba l  gemiler Sicilya Kral ’n n s n rlar nda 
korunacaklar ve ayn  ekilde Sicilya gemileri de Osmanl  s n rlar nda 
korunacak ve kendilerine dostça muamele edilecektir.  

17. Osmanl  Devleti’ne ba l  reaya ve korsanlar Sicilya Kral ’n n gemileri ile 
dü manl k etmeyecekler ve bunlar Osmanl  iskele ve limanlar na 
geldiklerinde dostça davran larak, yard m edilecektir. Ancak bu 
antla maya ayk r  faaliyet de bulunanlar olur ise haklar ndan gelinecektir. 
Yine yap lan antla ma Cezayir, Tunus ve Trablus ocaklar na da 
bildirilerek, onlar n da antla ma artlar na uymas  istenmektedir.  

18. Her iki taraf n iskele ve limanlar nda sava  gemisinin geçmesine izin 
verilmeyecek ve dü man bayra  ile gelen gemilere bask  uygulanacak 
ve her iki taraf gemilerine her türlü yard m yap lacak, ancak dü man 
gemilerine yol kâ d  ve bayrak verilmeyecektir. 

19. Sicilya Kral  taraf ndan görevlendirilen elçi ve konsoloslar n bayra  
alt ndaki tüccarlardan di er dost ülkelerden al nan konsolota vergisi 
kadar al nacak ve reayalar n n barut ve top gibi yasakl  ürünleri 
gemilere yüklemesine yard m edilmeyecektir. 

20. Sicilya Kral  reayas na ve ona ba l  olanlara ticaret ile ilgili al -veri  
konular nda di er dost ülkelere davran ld  gibi davran lacak, geçerli 
olan vergilerin d nda vergi al nmayacak ve getirdikleri paralardan 
al lm n d nda bir vergi al nmayacakt r. 

21. Osmanl  ülkesine gelen bir gemi devam eden bir dava sebebiyle 
al konulmayarak, davalar  konsoloslar  arac yla çözülecektir. Yine 
reayalar ndan herhangi bir vergi talep edilmeyecek, kendi hallerinde 
olanlara bask  uygulanmayarak dost ülkeler gibi muamele edilecektir.  

Sicilyateyn Krall  ile yap lan bu kapitülasyon antla mas n n daha önce 
Fransa, Hollanda, ngiltere ve sveç ile yap lanlardan önemli bir fark  ikili yani 
kar l kl  olmas d r. Bu yönüyle 1740 kapitülasyonlar  1718 Venedik 
kapitülasyonlar  hariç tutulursa iki tarafl  imtiyazlar içermesi aç s ndan Osmanl  
tarihinin ilk ahidnamesidir111. Yine Sicilayateyn Kral ’na verilen bu 
kapitülasyonlar daha önce Fransa’ya 1673 ve 1740 y l nda, ngiltere’ye 1675, 
Hollanda’ya 1612 ve sveç’e 1737 y l nda verilen imtiyazlardan farkl d r. Nitekim 
bu ahidnamelerde bahsi geçen bu ülkeleri ziyaret eden Osmanl  tüccarlar  ile 
ilgili herhangi bir ticari ayr cal k söz konusu de ildir. Bununla ilgili sadece 1718 
Venedik ahidnamesinde k sa bir ifade yer almakla birlikte, 1740 Napoli 
ahidnamesi çift tarafl  haklar ile ilgili daha kapsaml  maddeler içermektedir. Bu 
noktada antla man n 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 ve 18. maddeleri kar l kl  
haklardan olu maktad r. Örne in antla man n yedinci maddesine göre; 

111  M. Demiryürek, agm., s. 54. 
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Messina’ya bir Osmanl  ehbenderi atanarak, oradaki Osmanl  tüccarlar n n 
haklar n  koruyacakt r. Bu anlamda 1740 Sicilyateyn kapitülasyonlar  bir ilk 
ta makla birlikte, bundan sonra Danimarka (1757), Prusya (1761), spanya 
(1782) Rusya (1783) ‘ya verilen kapitülasyonlarda da benzer ekilde çift tarafl  
haklar n getirilmesinde etkili oldu u söylenebilir112.Ayr ca XVIII. yüzy l 
kapitülasyonlar nda görülen bir di er ortak yan olan Osmanl  ülkesinde faaliyet 
gösteren dragoman (tercüman) k s tlamas  1740 ahidnamesinde 
bulunmamaktad r. Yine bu yönüyle 1782 y l ndaki spanya ahidnamesine örnek 
te kil eden 1740 antla mas n n üçüncü maddesinde bu durum aç kça ifade 
edilmektedir113. Ayn  ekilde 1740 kapitülasyonlar  Sicilyateyn Devleti ile 21 
Temmuz 1799 y l nda tedafüî bir ittifak antla mas n n imzalanmas na zemin 
haz rlarken114, yine ayn  kapitülasyonlar spanya ile 1782 y l nda bir ticaret 
antla mas  imzalanmas n  sa lad 115. Nitekim Sicilyateyn Kral  olan III. Carlos 
1759 y l nda spanya kral  olarak tahta ç kt . Bu çerçevede daha önce Sicilyateyn 
Kral  iken Osmanl  Devleti ile yapt  ticaret antla mas n n bir benzerini yapmak 
amac yla Bab-  Âli’ye bir elçi gönderdi. Kral n amac ; XVI. yüzy ldan beri birçok 
kez sava an Osmanl  Devleti ile spanya aras nda bir dostluk kurmak ve Do u 
Akdeniz ticaretinde Fransa gibi arac lardan kurtulmakt r. Yap lan müzakereler 
sonucunda Osmanl  Devleti ile spanya aras nda 14 Eylül 1782 y l nda bir bar  
ve ticaret antla mas  imzaland 116. 

Antla man n icras ndan sonra Sicilyateyn Elçili i’nden gönderilen 
takrirlerde ahidname artlar na göre hareket edilmesi istendi i görülmektedir. Bu 
çerçevede beylik zindanlar  ve çekdirme gemilerdeki esirlerin serbest 
b rak lmas 117, tersanede tutulan esirlerin b rak lmas 118 gibi talepler yer 
almaktad r. Bunlar n yan  s ra ahidname gere ince Sicilya’da gemilerde ve ülke 
içinde esir olarak tutulan 600 neferden olu an Müslüman esirin 63’ünün serbest 
b rak larak stanbul’a gönderildi i, geri kalan Cezayirli, Tunuslu ve Trabluslu 
olanlar n ise al konuldu u görülmektedir119. Ayr ca antla madan iki y l sonra 7 

112  M. Demiryürek, agm., s. 61. 
113  M. Demiryürek, agm., s. s. 62. 
114  . Turan, agm., s. 82. 
115  Hüseyin Serdar Tabako lu, “XVIII. Yüzy lda Osmanl - spanya li kileri”, stanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, stanbul 2010, s. 
31 vd; Ayn  Müellif, “The Re-Establishment ff Ottoman-Spanish Relations n 1782”, 
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic, Volume 2/3 Summer 2007, s. 497-524. 
116  Hüseyin Serdar Tabako lu, “XVIII. Yüzy l n Sonunda Osmanl - spanya li kileri: lk 
spanyol Daimi Elçisi Don Juan De Boul gny Örne i”, Turkish Studies-International 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/7, Fall 
2008, s.813-828. 
117  BOA. E. HR. nr. 22/1965. 
118  BOA. C. HR. nr. 130/6475. 
119  BOA. C. HR. nr. 79/3931. 
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Mart 1742 tarihinde Trablus Oca  ile Sicilyateyn Kral  Don Carlos aras nda 17 
madde ve 1 hatimeden olu an bir antla ma imzaland 120. Antla mada 1740 
y l nda Sicilyateyn Kral  ile daha önce yap lan 1740 y l ndaki antla ma 
hususlar na göre hareket edilmesi kararla t r ld 121. Ancak Trablus oca  ile 
yap lan antla madan iki y l sonra H. 1157/M. 1744 y l nda Trablusgarp 
kaptanlar ndan bir kaptan n bir f rkateyn ile korsanl a ç kt  yönünde ikâyetler 
vard r122. Yine ayn  tarihli ba ka bir belgede Akdeniz’deki Küçük De irmenli 
adas na Trablus oca na ait bir geminin geldi i ve di erlerinin de gelecekleri 
haberi üzerine bunlar n Sicilya gemi ve tüccarlar n n sald r lar ndan korunmas  
ile ilgili uyar lar bulunmaktad r123. Bu geli meler Garp Ocaklar ’n n Bab-  Ali’nin 
Sicilyateyn Devleti ile antla mas n  zora soktuklar n  göstermektedir. Nitekim 
Cezayir-i Garb vali ve beylerbeyinin ölümü ile yerine geçen ye eni brahim 
Hoca’ya Sicilyateyn hükümeti ile olan antla maya göre harekete mecbur 
oldu una dair fermanlar gönderilmi tir124. 

Bu arada Sicilyateyn Kral ’n n Ba vekili Konte de Sales’ten vezir-i azam 
Hasan A a’ya gönderilen mektupta taraflar aras ndaki dostlu un devam 
ettirilmesi istenmektedir125. Ancak Sicilyateyn elçisi taraf ndan gönderilen 
takrirde tüm uyar lara ra men Ocakl  korsanlar  taraf ndan Sicilyateyn 
gemilerine sald r da bulunuldu u anla lmaktad r126. Benzer bir olayda Sardunya 
kral na ba l  bir korsan n Akdeniz’de sald r ya u rad  da yine Sicilyateyn 
elçisinin takririnden anla lmaktad r127.  

 

6. 1747 Tarihli Avusturya ve Toskana Devleti le Yap lan Ticaret 
Antla mas  

6.1. Osmanl -Avusturya li kilerinin K sa Tarihçesi 

Osmanl  Devleti ile Avusturya aras ndaki ilk ili kiler 1526 y l nda Mohaç 
Meydan Muharebesi ile Macar Krall ’n n ortadan kald r lmas  sonucunda 
ba lad . Bu tarihten sonra Osmanl  Devleti’nin Bat ’da ilerlemek istemesi ve 
Avusturya’n n buna engel olma u ra  taraflar aras nda uzun y llar süren 

120  Bkz: “Trablus Oca  ile Don Karolos nam Sicilyateyn Kral  beyninde akd olunan 
müsalaha-i mevadd-  temessükün suret-i tercümesidir”, BOA. HH. nr. 1428/58465, s. 1-2. 
121  BOA. HH. nr. 1428/58465, s. 1-2. 
122  BOA. C. HR. nr. 139/6948. 
123  BOA. C. HR. nr. 79/3932.  
124  BOA. C. HR. nr.71/3531. 
125  BOA. Y. PRK. A. nr. 1/2; Yine mektubun Türkçe tercümesi için bkz: BOA. HH. 
nr. 1428/58468. 
126  BOA. C. HR. nr. 82/4081. 
127  BOA. C. HR. nr. 175/8728. 
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mücadeleleri ba latt 128. XVI ve XVII. yüzy llarda daha ziyade Osmanl  
Devleti’nin üstünlü ü ile geçen bu mücadelede 1699 Karlofça Antla mas  ile 
birlikte Avusturya’n n daha etkili oldu u yeni bir süreç ba lad . Nitekim 1718 
Pasarofça ile Avusturya bu üstünlü ünü perçinlerken, I. Mahmud döneminde 
Osmanl  Devleti’nde önemli bir toparlanma süreci ya and . Bu çerçevede 1736-
1739 Osmanl -Avusturya ve Rusya sava lar nda her iki devlete kar  etkili olan 
Osmanl  Devleti 1739 y l nda imzalad . Belgrad Antla mas  ile XVIII. yüzy ldan 
itibaren ya ad  kay plar  büyük oranda telafi etti. Belgrad ile ba layan taraflar 
aras ndaki uzun bar  dönemi 1787 y l na kadar devam ederken, 1747 y l nda 
yap lan temdit antla mas  ile Avusturya’ya çok önemli ticarî imtiyazlar verildi. 

 

6.2. Osmanl -Toskana li kilerinin K sa Tarihçesi 

talya’n n en önemli kültürel ve turizm bölgesi özelli i ta yan Toskana’n n 
merkezi Floransa’d r. Krall n Osmanl  Devleti ile ilk ili kileri ticari nedenlerle 
ba lad . Nitekim Osmanl  Devleti ile aray  iyi tutmak için faaliyetler sürdüren 
Floransa Krall  bir ahidname elde etti. Bundan sonra arada ya anan bir tak m 
küçük problemlere ra men ticari ili kiler XVIII. yüzy la kadar devam etti. Yeni 
yüzy lda 1747 y l nda Osmanl  Devleti’nden ald klar  yeni bir ahidname ile ba ta 
ipek olmak üzere ticari ili kileri önemli ölçüde geni letme imkân  sa lad 129. 

 

6.3. 1747 Tarihli Avusturya ve Toskana Devleti le Ticaret 
Antla mas n n mzalanmas  

1747 tarihli bu antla ma 1739 y l nda Avusturya ile imzalanan Belgrad 
Antla mas ’n n Maria Theresia dönemindeki yenilenmi  halidir. Buna göre 27 
May s 1747 y l ndaki bu yeni antla man n imzas nda Avusturya’da VI. Karl’ n 
ölümünden sonra ortaya Veraset Sava lar  (1740-1748) etkili oldu. Bu arada 
Maria Theresia’n n kocas  olan Toskana Ar idükü Franz Stephan (Françesko) 
Avusturya Roma mparatoru olarak krall k tac n  giydi130. Nitekim içerisinde 
bulundu u s k nt l  süreçte Osmanl  Devleti ile de yeni bir sava  ya amak 
istemeyen Maria Theresia babas  zaman nda imzalanan Belgrad Antla mas ’n  
tan d n  bildirdi. Yine Osmanl  payitaht na Kondo de Ulufeld isimli bir elçi 
gönderen Kraliçe antla man n uzat lmas n  teklif etti131. Bu durum üzerinde 
Bat ’da ya anan geli meleri yak ndan takip eden ve bar  yanl s  bir politikadan 
yana olan I. Mahmud Maria Theresia’ya bir mektup gönderdi. Mektubunda 

128  Bkz: U ur Kurtaran, Osmanl  Avusturya Diplomatik li kileri, Ukde Yay. Kahramanmara  
2009. 
129  Mahmut H. akiro lu, “Toskana”, D A. C. 41, stanbul 2012, s. 267-268. 
130  Hatti Mustafa Efendi, Viyana Sefaretnamesi, (Haz. Ali brahim Sava ), TTK. Yay. 
Ankara 1999, s. 8-9. 
131  BOA. HH. nr. 1428/58471; emdanizade, age., s.135. 
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padi ah Nemçe hükümetinin de kabul etti i 18 Eylül 1739 tarihli Belgrad 
Antla mas ’n n bütün artlar n  aynen kabul etti ini bildirdi132.  

Avusturya Kraliçesi’nin Osmanl  Devleti’nden iki iste i vard : Birincisi mevcut 
antla man n ve bar n daimî kalmas , di eri ise yenilenecek olan bar a kocas  Franz 
Stefan’ n da dâhil edilmesidir. Bu durum üzerine antla man n yenilenmesini 
istemeyen Fransa’ya ra men, stanbul’daki Avusturya elçisi Penkler’in gayretleri 
sonucunda 1739 tarihindeki Belgrad Antla mas  hiçbir maddesi de i tirilmeden ve 
süresiz bir ekilde yenilendi133. Yine Maria Theresia’n n kocas  Franz Stefan’ n da 
antla maya dâhil edilmesi ile ilgili iste i do rultusunda Avusturya Roma mparatoru 
ve Toskana Düka-i Kebir’i olan Franz Stephan’a 17 maddeden olu an bir ahidname 
verildi134. Bu ekilde yeni ahidname ile bir taraftan 1739 Belgrad Antla mas  süresiz 
bir ekilde uzat l rken, di er taraftan da Avusturya ve Toskana Dükal ’na çok 
önemli ticari haklar tan nd . Nitekim antla man n 1. maddesinde Toskana Büyük 
Dükal , Hamburg ve Lübeck tüccarlar n n da Avusturya Devleti’nin bayra  
alt nda ticaret yapabilecekleri kararla t r ld 135. 

kinci maddede her iki taraf tüccar na %3 gümrük vergisi uygulanmas  ve 
bunun d nda herhangi bir vergi talep edilmemesi kararla t r ld . Yine bu 
maddeye göre her iki taraftan birinin gümrükten mal kaç rma giri iminde 
cezaland r larak iki kat gümrük vergisi ödeyece i belirtilmektedir136. 

Üçüncü maddeye göre; Osmanl  Devleti’ne dost olan ülke tüccarlar  
Osmanl  Devleti’nden kendi ülkelerine götürdükleri mallar  Avusturya’ya da 
serbestçe götürebileceklerdir137. 

Bunlar n d nda di er maddelerde Avusturyal  tüccarlar için gerekli 
tercüman ve konsoloslar kap  kethüdalar  vas tas yla giderilece i kararla t r ld . 
Yine ölen Avusturyal  tüccarlar n mallar  iade edilece i gibi, Avusturyal  
tüccarlar n aralar ndaki davalara kendi mahkemeleri bakabilecektir. Ayr ca 
Avusturya Devleti’ne ba l  tüccar gemileri Osmanl  iskelelerinde rahatça ve 
güven içerisinde ticaret yapabilecekler, Avusturya’ya ba l  tüccar gemileri 

132  Bkz: BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 8, s. 268-269. 
133  U ur Kurtaran, Osmanl  Avusturya Diplomatik li kileri, Ukde Yay. Kahramanmara  
2009, s. 209; Ayr ca yenilenen antla ma ile ilgili bkz. BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü 
Ahidnamesi, nr. 57/1, s. 259-263; BOA. HH. nr. 1428/58472.  
134  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 15-23; BOA. A. DVNS. 
NMH. d. 8, s. 229-230; BOA. HH. nr. 1428/5872; Treaties Betwen Turkey and Foreign 
Powers 1535-1855, Complied By The Libraian and Keeper of The Papers, Foreign 
Office, London 1855, s. 679; U ur Kurtaran, “XVIII. Yüzy lda Osmanl  Devleti le 
Avusturya Aras ndaki Ticaret Antla malar  ve Ya anan De i imler (1718-1791)”, Hitit 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2),2016, s. 758-759. 
135  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 18. 
136  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 18-19. 
137  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 19. 
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herhangi bir zarara u rarsa kar l ks z bir ekilde yard m edilecektir. Malta 
korsanlar n n Osmanl ’ya ba l  halkalara zarar vermesi durumunda Osmanl  
Devleti buna kar l k Avusturya tüccar gemilerine zarar vermeyecek. Avusturya 
tüccarlar ndan ngiltere, Hollanda ve Fransa tüccarlar ndan al nan vergiler kadar 
vergi al nacakt r. Avusturya tüccar na e ya nakli konusunda bask  yap lmazken, 
her iki taraf birbirine sald r da bulunmayacak ve güvenlikleri sa lanacakt r. Yine 
dinî konular n da yer ald  antla maya göre Yahudilerin simsarl k için 
kullan lmamas , Avusturya tüccar ve konsoloslar n n slam dinine geçi  için 
zorlanmamas  istenmektedir. Ayr ca elinde Roma mparatoru’nun patenti olan 
esirlerin serbest b rak lmas  kararla t r ld . Yine her iki taraf da antla maya ayk r  
hareket edenleri birbirine teslim edecekler ve Osmanl  Devleti antla maya Garp 
Ocaklar ’n  da dâhil edecektir138.  

Görüldü ü üzere 1747 kapitülasyonlar  ile Avusturya 1718 y l nda 
Pasarofça Ticaret Antla mas 139 ile elde etti i haklar n büyük bir k sm n  tekrar 
elde etti. Yine Avusturya Bayra  alt nda ba ta Toskana Dükal  olmak üzere 
di er devletler de serbest ticaret yapma hakk  elde ettiler. Öyle ki Avusturya yeni 
antla ma ile elde etti i bu ayr cal klar  kullanmak suretiyle 1754 y l nda Yeni bir 
Levant Kumpanyas  kurdu. Yeni kumpanya üzerinden ticari faaliyetlere ba layan 
Avusturya 1787 y l na kadar ticari faaliyetlerini devam ettirdi140.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak I. Mahmud döneminde Osmanl  Devleti’nin sveç, Fransa, 
Sicilyateyn ve Toskana devletleri ile ticaret antla malar  imzalad  
görülmektedir. Yap lan bu antla malar n ortak amac ; Bat ’da Rusya’ya kar  yeni 
ittifaklar elde etmek ve ticarî faaliyetleri geni letmektir. 

Bu noktada bu dört antla may  verili  ekilleri, antla malar n içerikleri ve 
ortaya ç kard klar  sonuçlar aç s ndan de erlendirdi imizde kar m za u ekilde 
bir tablo ç kmaktad r: 

Yap lan antla malardan üçünde ( sveç, Sicilyateyn ve Toskana) antla ma 
talebi kar  taraftan gelmi  ve Osmanl  taraf n n kabulü ile antla malar 
imzalanm t r. Ancak metinde bahsedildi i üzere Fransa ile yap lan antla mada 
Fransa’ya verilen haklar Fransa’n n Belgrad Antla mas ’ndaki 
arabuluculu undan dolay  Osmanl  padi ah  taraf ndan verilmi tir. 

Yap lan antla malar  içerik olarak de erlendirdi imizde dikkat çeken ortak 
taraf dört devletin de antla malar sayesinde Osmanl  ülkesindeki ticarî 
faaliyetlerini önemli ölçüde artt rma f rsat  elde etmeleridir. Nitekim tüm 

138  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 19-23. 
139  Bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr. 57/1, s. 63-67. 
140  N. Bozkurt, agm., s. 187.  
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antla malarda muhatap devlet tüccarlar n n Osmanl  gümrüklerinde ödedikleri 
vergi oran  %3’e dü ürülmü tür. Yine antla malar ticaret antla mas  olarak geçse 
de verilen haklar n siyasî, dinî ve hukukî haklar  da kapsad  görülmektedir. 
Ancak antla ma metinlerine göre en fazla hakk n Fransa’ya verildi i 
görülmektedir. Yine Fransa’ya verilen imtiyazlar n di er devletlerden farkl  
olarak süresiz olmas  da zikredilmesi gereken önemli bir husustur. Bu durum 
Fransa’n n Osmanl  Devleti nezdinde en itibarl  devlet statüsü kazanmas n  
sa larken, Osmanl  hukukundaki gayr-i Müslim devletler ile uzun süreli 
antla ma yap lmama anlay n n da sona ermesine neden olmu tur.  

Antla malar n dikkat çeken yanlardan birisi de verilen haklar n daha ziyade 
tek tarafl  olmas  ve Osmanl  Devleti’nin kar  taraftan elde etti i hiçbir 
ayr cal n olmamas d r. Bu noktada sveç ile yap lan antla man n üçüncü 
maddesindeki elçilerin kar l kl  de i tirilmesi konusu önemli bir istisna olarak 
kabul edilebilir. Yine Sicilyateyn Krall  ile yap lan 1740 tarihli antla mas ndaki 
21 maddenin 10 tanesi iki taraf aras ndaki kar l kl  haklar  içermesi bak m ndan 
oldukça önemlidir. Nitekim bu antla ma bundan sonra Danimarka (1757), 
Prusya (1761), spanya(1782 ve Rusya (1783) ile yap lacak olan ve çift tarafl  
haklar içeren antla malar için örnek te kil etmi tir. 

Yap lan antla malar  sonuçlar  aç s ndan de erlendirdi imizde sveç ile 
yap lan antla man n bundan sonra taraflar aras nda bir dostluk sürecini ba latt n  
söyleyebiliriz. Nitekim antla madan sonra 1740 ve 1789 y llar nda taraflar aras nda 
dostluk antla malar  imzalanarak, özellikle Ruslara kar  bir müttefik 
kazan lmas na zemin te kil etmi tir. Ayn  durum Sicilyateyn Krall  için de söz 
konusu olup, daha sonra 1759 y l nda spanya’n n da kral  olan Sicilya Kral ’n n 
iste i ile spanya ile de 1782 y l nda bir ticaret antla mas n n imzalanmas na sebep 
olmu tur. Fransa ile yap lan 1740 kapitülasyon antla mas  ise iki devlet aras ndaki 
dostluk sürecinin 1798 y l na kadar devam etmesini sa lad . Yine 1747 y l nda 
Toskana ile imzalanan antla ma Osmanl  Devleti ile Avusturya aras ndaki bar n 
uzat larak 1787 y l na kadar devam etmesine neden olmu tur. 

Son olarak I. Mahmud’un Bat l  devletler ile yapt  bu ticaret antla malar  
yoluyla bar ç l politikalar n  hayata geçirdi ini ve ileri de Bat ’da kendine kar  
olu acak sald r lara kar  önemli ittifaklar olu turdu unu söyleyebiliriz. Nitekim 
Sultan I. Mahmud’un bu bar ç l politikas  halefleri taraf ndan da devam 
ettirilerek, benzer surette ittifaklar n kurulmas na ve Bat ’da uzun y llar sürecek 
bir bar  döneminin ya anmas na zemin haz rlam t r. 
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Özet 

Balkan Sava lar ’nda Yunan donanmas  Ege Adalar ’n  rahatça i gal 
etmek, Osmanl  donanmas n n Balkanlar’daki ordusuna ikmal yapmas n n 
engellemek ve hem kendisinin hem de müttefiklerinin Ege Denizi 
üzerinden icra etti i sevkiyat  güvence alt na almak için sava n hemen 
ba nda Çanakkale Bo az ’n  abluka alt na alm t r. Fakat sava n ilerleyen 
günlerinde Osmanl  donanmas n n kar  bir reaksiyon gösterememesi ve 
Bulgar ordusunun da Gelibolu’ya ilerlemesi üzerine Çanakkale Bo az  da 
Yunan donanmas  taraf ndan bir sald r  hedefi haline gelmi tir. Osmanl  
Devleti ise bu tehlike üzerine Çanakkale Bo az ’n  karadan ve denizden 
sürekli takviye etmi tir. Çanakkale Bo az ’n n çok stratejik bir önemde 
olmas  nedeniyle Osmanl  Devleti bölgeye büyük hassasiyet göstermi  ve 
donanmas n  da bu bölgeye kayd rm t r. Fakat Osmanl  donanmas n n 
Yunan donanmas  kar s nda zay f durumda oldu u için bu savunma 
tedbirleri de tam olarak yerine getirilememi tir. Yine de kara ve denizde 
al nan tedbirler ve Yunan donanmas n n gücünün de s n rl  olmas  
sebebiyle Yunanistan sava  esnas nda Çanakkale Bo az ’na tam kapsaml  
bir harekât düzenleyememi  sadece Çanakkale Bo az ’n  ablukada 
tutmakla yetinebilmi tir.  

Anahtar Kelime: Kale-yi Sultaniye, Nara, Averof Kruvazörü, 
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Abstract 

The Greek Navy blockaded the Dardanelles at the very onset of the 
Balkan Wars in order to facilitate the invasion of the Aegean Islands and 
to prevent the Ottoman Navy to send supplies to its army in the Balkans. 
Another purpose of this move was to secure the shipment of supplies 
conducted both by itself and its allies. However, as the War progressed, 
the Ottoman Navy could not respond effectively and the Bulgarian 
Army advanced to Gallipoli, which made the Dardanelles a attack target 
for the Greek Navy. Thereupon, the Ottoman Empire continuously 
reinforced its position in the Dardanelles, both by sea and land. Since the 
Dardanelles was of great importance strategically, the Ottoman Empire 
paid special attention to it and sent its Navy to the region. However, the 
Greek Navy was superior compared to the Ottoman Empire at the time, 
which hindered all these defensive measures. Despite this fact, the Greek 
Navy could not operate at full capacity in the Dardanelles because of its 
limited power and the measures taken by the Ottoman Empire by sea 
and land. The Greek Navy was only able to blockade the Dardanelles.  

Key Words: Kale-yi Sultaniye, Nara, Averof Cruiser, Delfin 
Submarine, Admiral Condoriyotis  

 

Giri  

Çanakkale Bo az ’na yönelik tarih boyunca pek çok sald r  olsa da 
Çanakkale Bo az ’n  ilk geçen 19 ubat 1807’de ngiliz amiral Duckwort 
komutas ndaki 13 parça gemiden olu an ngiliz donanmas  olmu tur. Bu filo, 
Çanakkale Bo az ’ndaki bataryalar  susturup Nara’daki Osmanl  filosunu tahrip 
edip 20 ubat 1807’de stanbul’a geldi. Fakat Duckwort’un yan nda kara birli i 
olmad  için stanbul’a karadan bir sald r  söz konusu olmam t r. 1 Çanakkale 
Bo az ’na ciddi mahiyette bir di er sald r  ise Türk- talyan Harbi’nde (1911-
1912) -Trablusgarp Sava ’nda- talyan donanmas  taraf ndan gerçekle tirilmi  olup 
18 Nisan 1912’de ve 12 Temmuz 1912’de Çanakkale Bo az  tahkimatlar na ve 
ehre sald rm lar fakat önemli bir ba ar  elde edememi lerdir.2  

 

 

1  Selahattin Çetiner, Çanakkale Sava  Üzerine Bir nceleme, Cem Offset Yay nevi, 
stanbul 2000, s. 11; A. Thomazi, Çanakkale Deniz Sava , (Çev.) Hüseyin I k, 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanl  Yay nlar , Ankara 1997, s. 1 
2  Ahmet O uz, “Osmanl  mparatorlu u’nda Çanakkale ve stanbul Bo azlar n n 
Savunulmas  çin Yap lan stihkâmlar ve Torpil/May n Yerle tirilmesi (1815-1915)”, 
100. Y l nda Çanakkale Zaferi Sempozyumu, 28-29 Nisan 2015, Harp Akademileri 
Bas mevi, ss. 25-26 
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1-Çanakkale Bo az ’n n Sava tan Önceki Tahkimat  

Çanakkale Bo az ’n n denizden yap lacak olas  bir sald r ya kar  
savunulmas na yönelik ilk çal malar n tarihi 17. yüzy la kadar uzan r. lk 
savunma düzeninin omurgas n  kaleler olu turmakta idi. Ancak kale sava lar n n 
sona ermesi ve müstahkem mevkilerin olu turulmas  fikrinin a rl k 
kazanmas yla Çanakkale Bo az ’n n her iki yakas na in a edilen bir dizi beton ve 
toprak mazgall  top mevzilerini –tabya- içermektedir. Haz rl klar bu dönemde 
denizden karaya –amfibi- yap lacak bir harekâta kar  yetersiz olsa da kurmay 
subay ve topçular, amfibi harekâta kar  zihnî haz rl k yap p muhtelif savunma 
düzenlerini tart m lard r.3 Çanakkale Bo az  ve Gelibolu Yar madas , Osmanl  
Devleti’nin en iyi korunan noktalar ndan birisiydi. 1912 y l ndan önce Osmanl  
Devleti’nin stratejik noktalar n  savunan bir dizi müstahkem mevkilerden birisi 
olan Çanakkale Bo az , Bahr-i Sefid Kuvâ-y  Müretteb Kumandanl ’na ba l  
idi. Balkan Sava ’na kadar olan mevcut savunma sistemi esas olarak k y  
savunma toplar , su alt  may n tarlalar  ile bo aza yöneltilmi  ve su kenar  
boyunca istihkâm eridi olu turan projektörlerden ibaretti. 4 Bo azdaki 
tahkimatlar zay f bir dü man kuvvetinin girmesini önleyecek kadar olup su üstü 
vas talar  ile may n, torpido, projektör, top, cephane, gözetleme istasyonlar , 
komuta kontrol cihazlar  ve telsiz telgraf ihtiyaçlar  hat safhada idi. 5 Ayr ca 
obüs miktar  da az ve eski olmakla birlikte adi top ise hiç bulunmamakta idi. 
Mevcut 120 mm’lik obüsler ise eski olmas na ra men nitelikleri yüksekti. 6 Fakat 
Trablusgarp Sava  esnas nda talyan donanmas n n Çanakkale Bo az  
savunmas n  bombalamas  sonras nda Bo az’daki tabyalar ve savunma planlar  
elden geçirilmi ti. 7 Çanakkale Bo az ’n n denizden savunulmas  ise may n ve 
torpidolarla sa lanmakta olup bu may n hatlar n n yerleri amand ralar ile 

3  Edward J. Ericson, Osmanl  Askeri Tarihi, Çev. Mesut Uyar, Türkiye  Bankas  
Kültür Yay nlar , stanbul 2014, s. 510; Figen Atabey, Çanakkale Muharebelerinin Deniz 
Cephesi, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara 2014, ss.29-30; brahim Ba ak Da gülü, 
“15. ve 18. Yüzy llarda Çanakkale Bo az ’n  Koruyan Büyük Askeri Yap lar ve 
Bataryalar ”, Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi E Dergisi, Cilt: 2, Say : 1, 2007, 
ss. 23-25 
4  Edward J. Ericson, Gelibolu: Osmanl  Harekât , Çev. Orhan Düz, Türkiye  Bankas  
Yay nlar , stanbul 2015, s. 12; Edward J. Ericson, I. Dünya Sava ’nda Osmanl  Ordusu: 
Çanakkale, Kutül Amara ve Filistin Cephesi, Çev. Kerim Ba r aç k, Türkiye  Bankas  
Kültür Yay nlar , stanbul 2009, s. 29 
5  Umut C. Karado an, Türk Donanmas n n Faaliyetleri (1914-1922), Gazi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dal , TC. Tarihi Bilim Dal , Bas lmam  
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 42 
6  Ali Bal, “Balkan Harbinde Türk Ordusunun Lojistik Durumu”, XIV. Askeri Tarih 
Kongresi Bildirileri, (03-07 Aral k 2012- stanbul), Genelkurmay Personel Daire Ba kanl  
Atase Daire Ba kanl  Yay nlar , Ankara 2014, ss. 497-503 
7  Ericson, Osmanl  Askeri Tarihi, s. 510 
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i aretlenip may n hatlar  seri ate li toplar ile savunulmakta iken Bo az’ n en dar 
yerine projektörler ve seri ate li toplar yerle tirilmi tir.8  

 

2-Yunan Donanmas n n Faaliyetleri 
Yunan donanma komutanlar n n sava tan önce yapt  stratejik 

de erlendirmelerde Osmanl  donanmas n n Ege Denizi’ne ç kmas n  engellemek 
için ilk önce Limni Adas ’n n ele geçirilmesi gerekti inde karar k l nm t . Yunan 
ada filosunun merkezi olan Pire Liman ’n n Çanakkale Bo az ’na çok uzak 
olmas  ve hassas dönemlerde gidi  geli lerin özellikle k  aylar nda çok zor 
olmas  Yunan donanma komutanlar n  böyle bir karar almaya zorlam t r. 9 
Çanakkale Bo az ’n  daha yak ndan ablukaya almak için Limni Adas ’n n 
Mondros liman n  büyük sava  gemileri için üs, Bozcaada’y  ise Yunan 
torpidobot ve muhripleri için tali bir üs olarak dü ünmü lerdi.10 Böylece 
Çanakkale Bo az n  ablukada tutacak as l güç filotilla olacak idi. 11 Bu amaçlar 
do rultusunda Yunan Donanmas  Amiral Condoriyotis komutas nda 18 Ekim 
1912’de Pire liman ndan Limni adas na do ru hareket etmi tir.12 Ayr ca Pire ve 
Faleron limanlar nda ise Osmanl  Donanmas’ n n bir taaruz ihtimaline kar  
torpidobotlardan karakol hatt  olu turulmu tur.13 Yunan Donanmas  Çanakkale 

8  Deniz Müzesi Ar ivi (DMA), Defterler Bölümü: Erkan-  Harbiye-yi Bahriye Dairesi 
Dosyas  1911-1912, Defter No: 4733, Sayfa No: 5, 14 Mart 1912; DMA, Muhasebe 
Katalo u, Dosya No: 2446, Sayfa No: 39, 15 May s 1912; DMA, Mülga-y  Bahriye Katalo u, 
Dosya No: 723, Sayfa No: 678, 17 Eylül 1912; DMA, Mülga-y  Bahriye Katalo u, Dosya 
No: 723, Sayfa No: 678, 9 Eylül 1912; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4190, Gömlek 
No: 314202, Lef: 1, 7 Mart 1912 
9  Zisis Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, Routledge Publishing, USA 
2005, pp. 46-50; Haz m güven, “1908’den Sonra Osmanl  Devleti’nin Ege ve Do u 
Akdeniz’deki Adalara Ait Siyasi ve Askeri Tutumu”, Silahl  Kuvvetler Dergisi, Say : 215, 
Y l: 84, 4 A ustos 1969, s. 81 
10  ATASE, BLH (Balkan Harbi) Katalo u, Klasör No: 264, Dosya No: 311, Fihrist No: 
1-1, 19 Ekim 1912; dris Bostan-Ali Karamahmut, Trablusgarp ve Balkan Harplerinde gal 
Edilen Ege Adalar  ve gal Telgraflar , Stratejik Ara t rma ve Milli Komite Yay nlar , 
Ankara 2003, s. 366; Hüsnü Özlü, “Ar iv Belgeleri I nda Balkan Sava ’nda Ege 
Adalar n n gal Süreci”, Ça da  Türkiye Ara t rmalar  Dergisi, XII/25, Güz 2012, s. 15; 
Birinci Dünya Sava ’nda da müttefik donanmas  Çanakkale Bo az ’na sald r  için Limni, 
Bozcaada gibi Bo azönü Adalar ’n  üs olarak kullanm t r. Ayr nt l  bilgi için bkz; 
skender Tunaboylu, “Çanakkale Cephesinde Donanma Deste i”, Studies of the Ottoman 

Domain, Cilt: 5, Say : 8, ubat 2015, s. 28  
11  Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi (BOA), HR. SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek 
No: 11, Lef: 10, 25 Ekim 1912 
12  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-33, 19 Ekim 
1912; Afif Büyüktu rul, Osmanl  Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanmas , Cilt: 4, Deniz 
Bas mevi, stanbul 1984, s. 165 
13  Genelkurmay Ba kanl , Balkan Harbi Tarihi: Osmanl  Deniz Harekât  1912-1913, VII. 
Cilt, Kara Kuvvetleri Komutanl  Askeri Bas mevi, stanbul 1965, s. 70 
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Bo az  aç klar na geldi inde ilk önce Bozbaada Adas  (Aistratis) önlerinde 
manevralar yap p Limni Adas  önüne gelerek ada mutasarr f na bir sonraki gün 
adan n i gal edilece ini bildirdi.14 21 Ekim 1912 tarihinde Yunan filosu Limni 
Adas ’n n Mondros Liman ’na 500 ki ilik bir askeri kuvvet ç kararak aday  i gal 
etmi tir. Aday  savunmakta olan askerler adan n merkezine çekilmi  ve daha 
sonra da etkisiz hale getirilmi lerdir. Osmanl  Donanmas ’ndan destek alamayan 
Limni Adas  da Yunanl lar n eline geçti.15 Limni Adas ’n n ele geçirilmesi ile 
birlikte 22 Ekim 1912 tarihinden itibaren Yunanl lar, Mondros Liman ’n  ileri 
bir üs ve aday  da bir ikmal üssü haline getirdiler. Limandaki ufak Kumbi 
Adas ’nda bir telsiz istasyonu kurdular ve olas  bir sald r ya kar  da Alago Adas  
dolaylar nda torpidobot karakol hatt  olu turdular. Yunanistan’dan getirilen 
i çilerle de adada gemilerin onar mlar n  yap l yor ve 4 adet 10 cm’lik topla da 
adan n savunmas n  takviye ediliyordu.16 Yunan Donanmas ’n n Limni Adas ’n  
ele geçirmesi Çanakkale Bo az ’n  do rudan tehdit alt na dü ürürken Cezayir-i 
Bahr-i Sefid’in güvenli ini de olumsuz yönde etkilemi tir.17 

Yunan donanmas , Limni Adas ’n  ele geçirmesinin ard ndan Çanakkale 
Bo az ’na çok yak n olan Bozcaada’y  hedef alm  ve aday  ele geçirerek Çanakkale 
Bo az ’n n denizden ablukas n  tamamlam t .18 Yunanl lar Bozcaada’y  ele 

14  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19-20 
Ekim 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19 
Ekim 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-49, 20 
Ekim 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19 
Ekim 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 
19 Ekim 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 
19-20 Ekim 1912; DMA, Defterler Bölümü: Erkan-  Harbiye-yi Bahriye II. ube Müsevvidat 
Dosyas  (1912-1913), Defter No: 4734, Sayfa No: 170, 3 Kas m 1912 
15  BOA, HR.SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 3, 21 Ekim 1912; 
BOA, HR.SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 9, 21 Ekim 1912; BOA, 
HR.SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 11, 21 Ekim 1912; BOA, 
HR.SYS Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 13, 21 Ekim 1912; BOA, 
HR.SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 21, 21 Ekim 1912; BOA, 
HR.SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 19, 21 Ekim 1912; BOA, HR. 
SYS. Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef :1, 21 Ekim 1912; ATASE, BLH 
Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-51, 21 Ekim 1912 
16  Büyüktu rul, Osmanl  Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanmas , s. 223; güven, 
“1908’den Sonra Osmanl  Devleti’nin Ege ve Do u Akdeniz’deki Adalara Ait Siyasi ve 
Askeri Tutumu”, s. 81 
17  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-40, 19 Ekim 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-50, 21 Ekim 
1912 
18  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19 Ekim 
1912; BOA, HR.SYS. Katalo u, Klasör No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 5, 21 Ekim 1912; 
BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4110, Gömlek No: 308301, Lef: 4, 8 Kas m 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19 Ekim 1012 
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geçirdikten sonra limana giri  fenerlerini de sürekli yakarak bölgeyi tarassut alt nda 
bulunduruyorlard . 19 Bozcaada’n n da ele geçirilmesi ile birlikte Yunan donanmas  
Bozcaada’da muhrip ve torpidobot üssü kurarak Çanakkale Bo az ’n n birkaç mil 
ötesinde Çanakkale Bo az ’na girip ç kan gemileri kontrol etmeye ba lam lard r.20 
Bozcaada, Çanakkale Bo az ’na yap lacak bir ç kartma harekât nda s çrama noktas  
olarak kullan labilece i gibi Bo az’  ablukaya alacak filonun adan n kuzey ve güney 
üssünde bar nmas na imkan sa layacakt r.21 

Limni ve Bozcaada’n n Yunan Donanmas  taraf ndan ele geçirilmesi, 
onlara muazzam bir gözetleme istasyonu gören alana sahip olmalar n  
sa lamas n n yan nda küçük gemileri için de bar nak olma imkan  sa l yordu. 
Ayr ca Yunan Donanmas ’n n bu faaliyetleri di er adalardaki Müslüman halk ve 
memurlar n da adalar  terk etmesine sebebiyet verecektir.22 Yunan Donanmas  
daha sonra sava  içerisinde Ege Denizi’nde Osmanl  Devleti’nin elindeki tüm 
adalar  hedef alacak ve en son 15 Mart 1913’de Sisam Adas ’n  ele geçirip Ege 
adalar n n i galini tamamlayacakt r.23 

 

3-Osmanl  Donanmas n n Faaliyetleri 

Osmanl  Donanmas  sava tan önce tasarlad  strateji ile Çanakkale 
Bo az ’n  mümkün oldu u kadar uzaktan savunmay  dü ünüyordu. 24 Sava  
ba lad  esnada Çanakkale Bo az ’nda Mesudiye z rhl s  komutan  Binba  
Tevfik emrinde Mesudiye ve Asar-  Tevfik z rhl s  ile Hamidabat torpidobotu 
bulunuyordu.25 Fakat hem sava  gemilerinin say s n n yetersizli i hem de Bulgar 
ordusunun süratli ve devaml  bir ekilde ilerlemesi Osmanl  Donanmas ’n n 

19  Ali Haydar Emir, Balkan Harbinde Türk Filosu, Deniz Matbaas , stanbul 1932, s. 197 
20  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 5, Fihrist No: 2-34, 19 Ekim 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19 Ekim 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 002-34, 19 
Ekim 1912; Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, p. 51 
21  Genelkurmay Ba kanl , Birinci Dünya Sava ’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 
Nisan 1915), V. Cilt, II. Kitap, Genelkurmay Ba kanl  Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 
Ba kanl  Yay nlar , Ankara 2012, s. 15 
22  BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 1959, Gömlek No: 7, Lef: 5, 21 Ekim 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-34, 19 Ekim 1912; 
Hilmi Bayur, Balkan Sava ’nda Türk Filosunun Durumu, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 
Ankara 1978, s. 96 
23  DMA, Gemiler Bölümü: Erkân-  Harbiye-yi Bahriye II. ube Müsevvidat Dosyas  (1912-
1913), Defter No: 4734, Sayfa No: 221, 2 Kas m 1912; Ali Fuat Örenç, “Ege Adalar n n 
dari Yap s  (1830-1923)”, Ege Adalar n n dari, Mali ve Sosyal Yap s , (Ed.) dris Bostan, 

Stratejik Ara t rma ve Etütler Milli Komitesi Yay nlar , Ankara 2003, s.52  
24  Büyüktu rul, Osmanl  Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanmas , ss. 144-145 
25  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 1-1, 17 Ekim 1912; 
Genelkurmay Ba kanl , Balkan Harbi Tarihi: Osmanl  Deniz Harekât  1912-1913, s. 71 
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Karadeniz’e a rl k vermesine neden olmu , öncelik Varna Liman ’n n 
bombalanmas  ve Köstence’den gelen nakliye gemilerinin güvenli i olmu tur.26 
Di er taraftan Varna Liman ’nda üstlenen Bulgar torpidobotlar n n 
Karadeniz’deki Osmanl  sevkiyat na zarar verme ihtimali de Osmanl  
donanmas n n Karadeniz’e öncelik vermesine sebep olacakt r. 27 Daha da 
önemlisi Kas m 1912 ba lar  itibariyle Bulgar ordular n n Çatalca hatt na ve 
Bolay r hatt na dayanmalar  Osmanl  donanmas n n bütün önceli ini bu 
noktalara kayd rm  ve Çanakkale Bo az ’n n donanma gücü ile savunulmas  ve 
Ege Denizi’ne ç k  hususlar  ikinci plana itilmi tir. 28 Daha sonradan Çatalca 
Muharebesi’ni kazan lmas nda ise Osmanl  Donanmas ’n n muharebe gücü 
önemli ölçüde etkili olmu  olup sava tan sonra Bulgarlar Büyükçekmece’nin 
kuzeybat s nda Osmanl  Devleti ile mütareke yapmak zorunda kalm lard r. 29 

Bulgaristan ile yap lan mütarekenin ard ndan Osmanl  Donanmas  
Çanakkale Bo az  ve Ege Denizi’ne öncelik vermeye ba lad . Fakat ana filoyu 
olu turan baz  gemilerin hasar görmü  olmalar  Yunan Donanmas  ile kapsaml  

26  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-9, 20 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-10, 20 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-11, 
22 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-
12, 22 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 
1-9, 20 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 
1-2, 16 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 
1-4, 15 Kas m 1912; Yusuf Hilmi Bayur, Birinci Balkan Sava , Cumhuriyet Yay nlar , 
stanbul 1999, s. 42 

27  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-5, 19-20 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-17, 24 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 1-3, Tarih Yok. 
28  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-40, 18 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-3, 15 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-4, 17 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-7, 20 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-8, 20 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 3, 12 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihsir No: 1-1, 14-15 
Kas m 1912; DMA, Defterler Bölümü: Erkan-  Harbiye II. ube Müsevvidat Dosyas  (1912-
1913), Defter No: 4739, Sayfa No: 250, 10 Kas m 1912; DMA, Defterler Bölümü: Erkan-  
Harbiye-yi Bahriye 2. ube Müsevvidat Dosyas  1912-1913, Defter No: 4739, Sayfa No: 251, 
10 Kas m 1912 
29  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-1, 24 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-20, 24-25 
Kas m 1912; DMA, Gemiler Bölümü: Erkan-  Harbiye-yi Bahriye II. ubesine Ait Müsvedde 
Dosyas  (1912-1913), Dosya No: 4734, Sayfa No: 127, 8 Aral k 1912 
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bir mücadeleye giri me dü üncesinin de önüne geçmi tir. 30 Osmanl  Devleti 
Donanma Komutanl , bu ba lamda Hamidiye kruvazörünün tamirde olmas , 
Mecidiye kruvazörü ve Berk-i Sadvet torpido kruvazörünün Karadeniz’de 
bulunmas n n yan nda Asar-  Tevfik ve Mesudiye z rhl lar n n eski olmas  ve 
sahip olunan torpidobotlar n da k sa menzilli olmas  sebebiyle Yunan 
donanmas na kar  yap lacak harekat  ertelemeyi planl yordu. 31 Donanma 
komutanl  özellikle Hamidiye kruvazörünün hasarl  oldu u ve bu durumun 
sava  filosunda önemli bir eksiklik yarataca n  dü ünerek en az ndan Hamidiye 
kruvazörünün onar m n n bitene kadar ana filonun Çanakkale Bo az ’ndan ç k  
yapmamas n  ve imdilik Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’nda ç kartma 
yapmas  muhtemel noktalara muhripleri göndermeyi uygun bulmu tur.32 Fakat 
Yunan Donanmas ’n n harekat alan n  geni letmesi üzerine Çanakkale 
Bo az ’ndan ç k  noktas nda fikir birli i olu mu  olup donanma komutan  
Kale-yi Sultaniye’de bulunan Osmanl  donanmas n n Yunan donanmas  ile 
mücadeleye haz r oldu u bildirmi tir.33 Bunun üzerine Yunan Donanmas ’n n 
hareketlerine dair haberlerin de do rudan Çanakkale Bo az ’nda bulunan 
donanma komutan na aktar lmas  talimat  verilmi tir.34  

Donanmay  olu turan sava  gemileri üzerinde yeni bir taksimat yap lm  
olup harp filosunu olu turan gemiler ve bu gemilerin sorumluluk alanlar  u 
ekilde belirlenmi tir: 

Ege Denizi’ne Hareket Edecek Filoyu Olu turan Gemiler 

Barbaros Hayrettin Z rhl s  (SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm), Turgut Reis 
Z rhl s  (SMS Weißenburg), Asar-  Tevfik Z rhl s , Hamidiye Kruvazörü 
(Abdülhamidiye Kruvazörü), Mecidiye Kruvazörü (Abdülmecidiye Kruvazörü), 
Muavenet-i Milliye Muhribi, Yadigâr-  Millet Muhribi, Numune-yi Hamiyet 
Muhribi, Gayret-i Vataniye Muhribi, Yarhisar Muhribi, Basra Muhribi, Ta oz 

30  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 82, Dosya No: 32, Fihrist No: 2-16, 20 Ocak 
1913 (Kale-yi Sultaniye’de bulunan donanma komutan vekili Ramiz Bey’den gelen 
telgraf); Enver Ziya Karal, Osmanl  Tarihi, Cilt: 9, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara 
1996, s.326  
31  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 4-5, 25 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 7-1, 25-26 
Kas m 1912; DMA, Umumi Evrak Katalo u, Dosya No: 221, Sayfa No: 134, 6-7 Aral k 
1912 
32  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-16, 24 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-35, 30 
Kas m 1912 
33  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 1, Fihrist No: 37, 3-4 Aral k 
1912 ( Barbaros Hayrettin Z rhl s  süvarisinde donanma komutan na gönderilen telgraf); 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 18, 7 Aral k 1912 
34  DMA, Defterler Bölümü: Erkan-  Harbiye-yi Bahriyeye Mahsus Müsveddelik Defter 1912-
1913, Defter No: 4734, Sayfa No: 140, 3 Aral k 1912 
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Muhribi, Samsun Muhribi, Sultanhisar Torpidobotu, Sivrihisar Torpidobotu, 
Hamidabat Torpidobotu, ntibah Tamir Gemisi, Giresun Tamir Gemisi, Tîr-i 
Müjgan Tamir Gemisi 

Karadeniz’deki Sevkiyat  Muhafaza Edecek Gemiler 

Berk-i Sadvet Torpido Kruvazörü, Bezm-i Alem Muavin Kruvazörü, 
Musul Torpidobotu, Akhisar Torpidobotu, Draç Torpidobotu, Berk-i Ef an 
Torpidobotu 

Büyükçekmece’de Konu lu Gemiler 

claliye Gambotu, Necm-i evket Gambotu, Nurülbahir Gambotu, Zuhaf 
Korveti35 

 

4-Yunan Donanmas n n Çanakkale Bo az ’na Sald r  Giri imleri ve 
Osmanl  Devleti’nin Ald  Tedbirler 

Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’n  hedef almas n n en önemli 
sebeplerinden birisi Çanakkale Bo az ’n n Osmanl  donanmas  taraf ndan 
muazzam bir savunma liman  olarak kullan lmas  ve bu liman üzerinden 
Yunanistan’a ya da Yunan donanmas na sald r  düzenleyebilece i ihtimali 
olmu tur.36 Ayn  zamanda Çanakkale Bo az ’ndaki Türk tahkimatlar n n 
Çanakkale Bo az  önünde Yunan donanmas n n Osmanl  donanmas  ile 
muhtemel bir muharebesinde Osmanl  donanmas na topçu deste i verecek 
olmas  sebebiyle Yunan donanmas  Çanakkale Bo az ’n  hedef alm t r. 37 Ayr ca 
Yunan deniz kuvvetlerinin Osmanl  deniz kuvvetlerinden stratejik ve taktik 
bak mdan üstün durumda olmas  da Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’na 
sald r  düzenleyebilecek öz güveni kendisinde bulabilmesine sebep olmu tur. 38 

35  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 3-2, Tarih Yok. ; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 3-4, 12-13 Aral k 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 3-5, 12-13 
Aral k 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 1-2, 22-
23 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 3-3, 
1 Aral k 1912 ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 18, 14 
Aral k 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No:5, Fihrist No: 3-3, 1 
Aral k 1912 
36  Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, p. 47 
37  Büyüktu rul, Osmanl  Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanmas , s. 242 
38  Genelkurmay Ba kanl , Balkan Harbi (1912-1913): Harbin Sebepleri, Askeri 
Haz rl klar ve Osmanl  Devleti’nin Harbe Giri i, II. Cilt, Genelkurmay Bas mevi, Ankara 
1970, s. 184 
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Tüm bunlar  göz önünde bulunduran Yunan donanmas , Çanakkale 
Bo az ’n n ablukas n  tamamlad ktan sonra ilk etapta Bo az giri  istihkâmlar  
olan Kumkale-Seddülbahir hatt n n gerisine asker ç kartarak bu hatt  zorlamay  
dü ünmü tür.39 Bo az n Anadolu yakas nda Be ige Liman  Yunan donanmas  
için önemli bir ç karma noktas  olarak belirlenmi , ayn  zamanda da Saroz 
Körfezi’ne de ç karma yap lmas  da planlanm t r.40 Yunan donanmas  
Çanakkale Bo az ’na düzenleyece i ç karma için Limni Adas  ve ele geçirdi i 
di er Ege adalar nda nakliye gemileri ve askerleri haz r bulundurmu tur. 41 

Yunan Donanmas ’n n bölgeye yapaca  ç karma ihtimali üzerine Osmanl  
Devleti, Gelibolu Yar madas ’n  savunmak için bir ordu olu turmu tur.42 Osmanl  
Devleti, Bolay r k sta  ve Saroz körfezi, Kumkale ve Seddülbahir olmak üzere 
Yunan donanmas n n sald r  yapabilece i üç nokta tespit etmi tir. Bu bölgelerdeki 
hâkim noktalara hafif piyade emniyet kuvvetleri yerle tirilip kuvvetli müfrezeler 
siperlere iyice mevzilenmi lerdir.43 Çanakkale Müstahkem Mevkiine 28 cm’lik obüs 
toplar  ile 15.000 ki ilik asker sevk edilmi  olup ilerleyen günlerde bölgeye yap lan 
top ve asker sevkiyat  devam etmi tir.44 Saroz Körfezi’ne ç kartma yap lmas  
ihtimaline kar  bölgede ikinci bir savunma hatt  daha olu turulmu tur.45 Bo az 
istihkâmlar n n arka taraflar n n müdafaas  ise Bolay r taraflar na gözetleme 
müfrezeleri gönderilip Maydos hatt nda da askeri unsurlar bulundurulmas  uygun 

39  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 49, 21 Kas m 
1912; Yunan donanmas  sava  esnas nda Çanakkale Bo az  haricinde Bat  Anadolu’daki 
di er Türk k y lar n  da zaman zaman ablukada tutmu tur. Ayr nt l  bilgi içi bkz; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 294, Dosya No: 311, Fihrist No: 1-1, 19 Ekim 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 2-48, 24 Ekim 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No:131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-27, 27 Kas m 1912 
40  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-4, 17 Kas m 
1912; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4147, Gömlek No: 311013, Lef: 1, 24 ubat 
1913; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4147, Gömlek No: 311013, Lef: 2, 23 ubat 1913 
41  BOA, BEO Katalo u, Klasör No: 4147, Gömlek No: 311013, Lef: 1, 24 ubat 1913; 
BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4147, Gömlek No: 311013, Lef: 2, 23 ubat 1913; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No:3, Fihrist No: 3-2, 25-26 Kas m 
1912 
42  Ericson, Gelibolu: Osmanl  Harekât , s. 13  
43  Edward J. Ericson, Dünya Sava  Tarihi, Çev. Sare Levin Atalay, Tima  Yay nlar , 
stanbul 2011, s. 11 

44  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 002-24, 25 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 135, 6 
Aral k 1912; BOA, BEO Katalo u, Klasör No: 4125, Gömlek No: 309331, Lef: 1, 18 
Aral k 1912 
45  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist No: 005-007, 15-16 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist No: 005-
008, 15-16 Kas m 1912 
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görülmü tür.46 Harbiye Nezareti, Çanakkale Bo az  Kuva-yi Mürettebe 
Komutanl  alt nda kuvvetlerini yeniden düzenleyip 27. Piyade Tümeni, mürettep 
bir piyade tümeni ile Afyon, Çanakkale, Edremit redif piyade tümenleri hemen 
Yar mada’ya gönderilmi tir. 47 Çanakkale Bo az  mevzilerindeki top üstünlü ünü 
artt rmak için Çatalca’daki baz  toplar ve eski sava  gemilerindeki toplar sökülerek 
bölgeye gönderilmi  olup 27. Nizamiye F rkas  ve bu f rkaya mensup mitralyöz, 
telgraf, istihkam ve hücum k talar n n da bölgeye gönderilmesi emredilmi tir. 48 
Yap lan takviyelerle Yar mada’n n savunulabilmesi için Osmanl  Devleti’nin askeri 
kuvveti toplamda 27.000 tüfek, 38 makineli tüfek ve 102 topla teçhiz edilmi  40.000 
askere ula m  olup ayr ca yap lan takviyelerle Çanakkale Bo az  istihkâmlar n n top 
kuvveti Yunan donanmas n n sahip oldu u top kuvvetinden üstün duruma 
gelmi tir. 49 Gelibolu bölgesine ilave takviyelerin devam etmesi için bölgeye nakliye 
gemileri, istimbot ve römorkörler gönderilmi tir.50 Gerek Osmanl  Devleti’nin ald  
bu tedbirler gerekse Rusya ve Avusturya-Macaristan mparatorlu u’nun verdi i 
notalar üzerine Yunan donanmas  bölgeye ç kartma yapma imkân  bulamam lard r. 
Ayr ca ngiltere’nin Akdeniz filosuna mensup sava  gemilerinin Bozcaada-Be ige 
istikametinde devriye gezmeleri Yunan Donanmas ’na hareket alan  b rakmam t r.51 

Yunan donanmas , bölgeye bir ç kartma yapma imkanlar n n azalmas  
üzerine Çanakkale Bo az ’n  denizden zorlamay  denemi tir. Bunu ilk etapta 
sahip oldu u Delfin isimli denizalt  ile yapmaya çal m t r.52 30 Kas m 1912 
tarihinde Yunan denizalt  gemisinin Çanakkale Bo az ’ndan geçmeye çal t  

46  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 49, 21 Kas m 
1912 
47  Ericson, Gelibolu: Osmanl  Harekât , s. 13 
48  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 44, 21 Kas m 
1912; Afif Büyüktu rul, “Yak n Tarihte Donanmam z”, Silahl  Kuvvetler Dergisi, Y l: 84, 
Say : 213, s. 61 
49  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 18-2, 5 Aral k 
1912; Ericson, Gelibolu: Osmanl  Harekât , s. 15 
50  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 247, Dosya No: 238, Fihrist No 11, Tarih Yok; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 247, Dosya No: 238, Fihrist No: 11-2, 22-23 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 247, Dosya No: 238, Fihrist No: 11-3, Tarih 
Yok; DMA, Mülga-y  Bahriye Katalo u, Dosya No: 723, Sayfa No: 484, 2 Kas m 1912; 
DMA, Mülga-y  Bahriye Katalo u, Dosya No: 723, Sayfa No: 483, 29 Kas m 1912 
51  BOA, BEO Katalo u, Klasör No: 4117, Gömlek No: 308737, Lef: 1, 25 Kas m 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 006-005, 24-25 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 5, Fihrist No: 006-
005, 25 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist 
No: 005-008, 15-16 Kas m 1912; Bilal im ir, Ege Sorunu: Belgeler (1912-1913), C. 1, Türk 
Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara 1989, s. 280 
52  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 294, Dosya No: 311, Fihrist No: 1-3, 31 Ekim -1 
Kas m 1912; Erdinç Sancar, 21. Yüzy l Stratejilerinde Türk Denizcilik Tarihi, IQ Sanat 
Yay nc l k, stanbul 2006, ss. 275-277 
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Seddülbahir i aret istasyonundan bildirilmi tir.53 Di er taraftan özellikle 
Osmanl  donanmas n n Çatalca’dan Çanakkale’ye gelmesi ile birlikte Çanakkale 
Bo az  önünde tarassut yapan Yunan sava  gemilerinde art  görülmü tür.54 
Osmanl  donanmas n n 1 Aral k 1912’de Çanakkale’ye intikal etmesi üzerine 
Yunan bahriye nezareti 11 ve 16 numaral  85 tonluk torpidobotlarla bo aza 
girip Osmanl  donanmas na sald rmak istedi ise de Yunan donanma komutan  
Condoriyotis ad  geçen torpidobotlar n bu faaliyet için küçük oldu unu 
belirtmesi üzerine bu harekat uygulanamam t r.55 Yunan donanmas  ayn  
zamanda Osmanl  torpidobotlar na benzeyerek, Osmanl  bayra  ta m  bir 
ekilde Çanakkale Bo az ’ndan geçip Nara Liman ’nda bulunan Osmanl  

donanmas na sald rmak üzere planlar yapsalar da bunu gerçekle tirememi lerdir. 
56 Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’na direkt taarruzu noktas nda 18 
Ocak 1913 tarihinde Mondros Deniz Muharebesi sonras nda Averof z rhl  
kruvazörünün Çanakkale Bo az  önlerine kadar gelmesi örnek gösterilebilir. 
Sava tan geri çekilen Osmanl  donanmas n  takip eden Averof z rhl s , 
Çanakkale Bo az  istihkâmlar n n ate  hatt na kadar girmi  fakat gerek Mesudiye 
z rhl s n n 24 ve 15 cm’lik toplar  ile yapt  at lar gerekse Averof 
Kruvazörü’nün Çanakkale Müstâhkeminin toplar ndan çekinmesi ile ad  geçen 
gemi 17 mil mesafeden geri çekilmi tir.57 

Osmanl  Devleti, Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’na denizden bir 
taaruz yapmas  ihtimaline kar  öncelikle Kumkale-Seddülbahir ve Eskihisar-

53  Büyüktu rul, Osmanl  Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanmas , s. 221 
54  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-30, 29 Kas m 
1912; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4118, Gömlek No: 308815, Lef: 1, 29 Kas m 
1912; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4118, Gömlek No: 318815, Lef: 2, 30 Kas m 
1912; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4118, Gömlek No: 308815, Lef: 3, 29 Kas m 
1912 
55  Genelkurmay Ba kanl , Balkan Harbi Tarihi: Osmanl  Deniz Harekât  1912-1913, 
s.132 
56  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 3-3, 12 Aral k 
1912; BOA, BEO Katalo u, Klasör No: 4113, Gömlek No: 309179, Lef: 1, 12 Aral k 
1912; BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4123, Gömlek No: 309123, 12 Aral k 1912 
57  DMA, Gemiler Bölümü: Barbaros Hayrettin Z rhl s  Seyir Defteri (1910-1913), Defter No: 
3640, Sayfa No: 84, 18 Ocak 1913; Y. Teofanidis-O. Ramis, Tük- Yunan Deniz Harbi 
Hat rat  ve 1909-1913 Yunan Bahri Tarihi, (Çev.) Binba  Lütfi, Deniz Matbaas , stanbul 
1930, s. 105; Genelkurmay Ba kanl , Balkanlar Harbinde Osmanl  Donanmas n n Deniz 
Muharebeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanl  Bas mevi, stanbul 1981, s. 73; Tasvir, 
“Mondros Muharebe-yi Bahriyesi”, (20 May s 1914), s. 3; Averof Kruvazörü, talyan 
Piza s n f  bir sava  gemisi olup talya’da in a edildikten sonra 1910 y l nda M s rl  bir 
Rum olan Giorgios Averof taraf ndan sat n al n p Yunanistan’a hediye edilmi  ve Yunan 
Donanmas ’n n amiral gemisi olmu tur. Ayr nt l  bilgi için bkz; Afif Büyüktu rul, 
“Osmanl -Yunan Silahlanma Yar ”, Belleten, Cilt: XXXIX, No: 150, Ekim 1978, s. 730; 
Zafer Toprak, “Osmanl  Donanmas , Averof Z rhl s  ve Ulusal Kimlik”, Toplumsal Tarih 
Dergisi, Cilt: 113, Say : 05, May s 2003, ss. 13-14 
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ntepe aras nda gözetlemeli ve müsademeli may n hatt  olu turmu tur.58 Daha 
sonradan ilave may n hatlar  ile Çanakkale Bo az  kapat lm  ve may nlar n 
yerleri amand ralar ile belirlenmi  olup küçük torpidobotlara da may n 
geçitlerini gözetleme görevi verilmi tir.59 Di er taraftan Yunan donanmas n n 
ç kartma yapmas  muhtemel noktalara torpidobotlar gönderilip Çanakkale 
Bo az ’n n Bozcaada yönüne de may n dökülmü  ve Çanakkale Bo az ’n n 
Rumeli yönüne de ilave projektörler yerle tirilmi tir.60 Yunan donanmas n n 
Saroz Körfezi’ne bir ç kartma yapmas n n engellenmesi için nci Burun ile 
Despot Burnu aras ndaki 14000 m mesafeye 550 adet may n dö enmesi 
tasarlanm , fakat bu uygulanamam t r.61 Bunun yerine muhrip ve 
torpidobotlarla Saroz Körfezi’nin savunulmas  yoluna gidilecektir.62 Çanakkale 
Bo az ’n n muhrip ve torpidobotlarla savunulmas  hususunda özellikle geceleri 
devriye gezilmesi ve gerekti inde Çanakkale Bo az  istihkâmlar n n topçu ate i 
ile desteklenmesi öngörülmü tür.63 

Çanakkale Bo az ’n n Delfin denizalt s  taraf ndan bir taarruza u ramas  
durumuna kar  küçük toplar n ate e haz r halde bulundurmak üzere sahil 
torpidobotlar ndan müfrez birkaç geminin de muayyen noktalara hareket 
etmeleri bildirilmi tir.64 Bölgenin denizalt dan korunabilmesi için ilave tedbir 
olarak Çanakkale Bo az ’n n giri inin a  çekilerek kapat lmas  da icap edilmekle 

58  Zafer Gülbahar-Enver Kat rc o lu, Türk Donanmas nda May n Harbi: Dünü-Bugünü, 
Deniz Matbaas , stanbul 2009, s. 23 
59  DMA, Mülga-y  Bahriye Katalo u, Dosya No: 723, Sayfa No: 674, 18 Eylül 1912; 
DMA, Mülga-y  Bahriye Katalo u, Dosya No: 723, Sayfa No: 664, 29 Kas m 1912; BOA, 
BEO Katalo u, Dosya No: 4232, Gömlek No: 317342, Lef: 1, 18 Ekim 1913; Hüsnü 
Özlü, “Ar iv Belgelerine Göre Harp Raporlar nda Balkan Harbinde Osmanl  
Donanmas n n Çanakkale Bo az ’n  Savunmas  ve Ege Denizi Harekat ”, s. 533 
60  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist No: 005, 4 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 5, Fihrist No: 006-009, 24-25 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 004, 24 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 188, Dosya No: 23, Fihrist No: 002-
10, 14 Kas m 1912; DMA, Defterler Bölümü: Erkan-  Harbiye-yi Bahriyeye Mahsus 
Müsveddelik Defter (1912-1913), Defter No: 157, Sayfa No: 45, 19 Ocak 1913; DMA, 
Umumi Evrak Katalo u, Dosya No: 221, Sayfa No: 134, 6-7 Aral k 1912 
61  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-18, 24-25 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 3-2, 5-6 
Aral k 1912; Büyüktu rul, Osmanl  Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanmas , ss. 271-272 
62  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-4, 17 Kas m 1912 
63  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 18, 7 Aral k 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 18-2, 5 Aral k 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 20, 3 Aral k 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 20-1a, Tarih Yok. 
64  Y. Teofanidis-O. Ramis, Türk- Yunan Deniz Harbi Hat rat  ve 1909-1913 Yunan Bahri 
Tarihi, s. 149 
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birlikte65 çal mam zda Osmanl  Devleti’nin böyle bir önlem ald n  tespit 
edilememi tir. Osmanl  Devleti, denizalt ya önlem almak amac yla ana filosunu 
korumak için Çanakkale Bo az ’ndan giri  ç k larda Çanakkale Bo az ’n n 
giri ine sava  gemisi bulundurma yoluna gitmi tir.66 Ayr ca Osmanl  harp 
filosunun Çanakkale Bo az ’ndan ç kt  esnada Osmanl  filosunun bir mil 
ötesinde bir muhrip borda hatt  olu turup ana filoya bir denizalt  sald r s n n da 
önüne geçi mesi planlanm t r.67 Di er taraftan Yunan donanmas n n denizalt  
veya torpidobot ile Nara’daki Osmanl  donanmas na sald rmas  tehdidine kar  3 
z rhl , 1 kruvazör 24 saat esas na göre sürekli nöbet tutmu tur. 68 Osmanl  
donanmas  Delfin denizalt s na kar  22 Aral k 1912’de Bozcaada’ya bir harekat 
düzenlemi  olsa da s k t r lan denizalt  500 m’den Mecidiye kruvazörüne 
torpido f rlatm t r. Osmanl  donanmas  ise kar  sald r da bulunsa da elinde su 
alt  bombas  olmad  için denizalt y  bat ramam t r.69 Buna ra men Yunan 
donanmas ndaki denizalt n n olu turdu u tehdit, Osmanl  donanmas n n bölgeyi 
temizleyip emniyete almas nda bir engel olu turmu tur.70 Yunan donanmas n n 
Ege Denizi’ne hakim olmas  Bulgar ordusunun da denizden sevkiyat n  sa lam  
olup Selanik’te bulunan Bulgar ordusunun Dedea aç’a sevkiyat n  sa lam t r.71 
Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’na çok yak n bir noktaya sevkiyat 

65  Donanma Mecmuas , “Tahtelbahilere Kar  Mücadele ve Müfadaa Vesaiti”, Cilt: 5, 
Say : 1, ss. 593-621 
66  Genelkurmay Ba kanl , Balkan Harbi Tarihi Osmanl  Deniz Harekât  (1912-1913), ss. 
134-145 
67  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No:3, Fihrist No: 18, 7 Aral k 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 18-2, 5 Aral k 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 3, Fihrist No: 20, 3 Aral k 1912; 
ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No:3, Fihrist No: 20-1a, Tarih Yok 
68  Hüsnü Özlü, “Ar iv Belgelerine Göre Harp Raporlar nda Balkan Harbinde Osmanl  
Donanmas n n Çanakkale Bo az ’n  Savunmas  ve Ege Denizi Harekât ”, S. 523 
69  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 82, Dosya No: 87, Fihrist No: 005-12, 22 Aral k 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 82, Dosya No: 37, Fihrist No: 005-14, 22 
Aral k 1912; Sancar, 21. Yüzy l Stratejilerinde Türk Denizcilik Tarihi, s. 280; Su alt  
bombalar  muhriplerden denizalt n n bulundu u muhtemel noktalara at l p suyun belirli 
derinli inde patlayan bombalard r. Su alt  bombalar  e er denizalt ya isabet ederse 
denizalt y  bat rma kapasitesine sahip olmakla birlikte ço unlukla denizalt y  su alt nda 
tutmak amac  ile kullan lmaktad r. Bu bombalar Birinci Dünya Sava ’ndan itibaren daha 
aktif olarak kullan lmaya ba lanacakt r. Ayr nt l  bilgi içi bkz; Fraser M. Mckee, “An 
Explosive Story: The Rise and Fall of the Common Depth Charge”, The Northern 
Mariner/Le Marin Du Nord, III, No: 1, January 1993, pp. 45-58 
70  Y. Teofanidis-O. Ramis, Türk-Yunan Deniz Harbi Hat rat  ve 1909-1913 Yunan Bahri 
Tarihi, s. 149 
71  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 3, Fihrist No: 44, Fihrist No: 1-
28, 27-28 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist 
No: 63, 24-25 Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 63, 
Fihrist No: 1, 24-25 Kas m 1912 
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yapmas  Osmanl  Devleti’ni çok tedirgin etmi  olup bu durum Osmanl  
donanmas n n Çanakkale Bo az ’na gidi  sürecini h zland rm t r.72 

Yunan donanmas n n Çanakkale Bo az ’na di er bir sald r  giri imi de 
Bulgar ordusunun Gelibolu Yar madas ’n n ele geçirip Yunan donanmas n n 
Çanakkale Bo az ’ndan geçi ini sa lamas  eklinde olacakt .73 29 Ekim-2 Kas m 
1912 tarihleri aras nda meydana gelen Lüleburgaz Muharebesi’nden sonra 
Bulgar ordular  bir koldan Çatalca hatt na do ru ilerlerken di er koldan 
Gelibolu Yar madas ’na do ru ilerleyip ubat 1913 itibariyle 92.000 askerden 
olu an 4. Ordu’yu Bolay r hatt na y m lard .74 Bulgar ordular n n Bolay r 
hatt n  zorlamas  üzerine bölgeye Asar-  Tevfik z rhl s  ile muhripler gönderilmi  
olup Kale-yi Sultaniye’de bulunan Türk sava  unsurlar  Bulgar noktalar n  
bombard man edip onlar n ilerleyi ini durdurmaya çal m lard r.75 Bolay r 
bölgesinde yakla k 22.000 ki ilik bir Türk kuvveti bulunmas na ra men 
bölgeden gelen raporlarda bu kuvvetin yeterli olmad n n belirtilmesi üzerine 
Bolay r’daki Türk kuvvetlerine sevkiyatlar yap lm  olup bölgenin Bulgar 
taarruzu ile dü mesi engellenmi tir.76 Çatalca Sava ’ndan sonra Bulgarlarla 
yap lan mütarekenin 3 ubat 1913 tarihinde kald r lmas  sonucunda Gelibolu-
Bolay r noktas ndaki Bulgar tazyikini azaltmak için arköy bölgesine geni  çapl  
bir ç kartma yap lmas  uygun görülmü tür.77 Ç kartmaya Osmanl  donanmas  da 
bilfiil kat lm  olup donanman n asli unsurlar  ç kartmadan önce ve ç kartma 

72  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 296, Dosya No: 003, Fihrist No: 003, 24 Kas m 
1913; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 070, 24 
Kas m 1912; BOA, BLH Katalo u, Klasör No: 414, Gömlek No: 308301, 4 Aral k 1912 
73  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist No: 005, 4 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 297, Dosya No: 19, Fihrist No: 10, 4 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 19, Fihrist No: 27, 9-10 
Kas m 1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 125, Dosya No: 14, Fihrist No: 002-
040, Tarih Yok; Tercüman-  Hakikat, “Çanakkale Bo az ”, (24 Kas m 1912), s. 2 
74  Aram Andonyan, Balkan Sava , (Çev.) Zaven Biberyan, Aras Yay nc l k, stanbul 
1999, ss. 483-484; Ericson, Gelibolu: Osmanl  Harekât , ss. 16-18 
75  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-7, 20 Kas m 
1912; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 131, Dosya No: 44, Fihrist No: 1-8, 20 Kas m 
1912; Türk Silahl  Kuvvetleri Tarihi, Balkan Harbi ark Ordusu: Birinci Çatalca Muharebesi, 
Genelkurmay Bas mevi, Ankara 1993, s. 23; Tasvir, “Kale-yi Sultaniye Türk Filosu”, (18 
Kas m 1912), s. 1 
76  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist No: 005-005, Tarih 
Yok; ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 127, Dosya No: 23, Fihrist No: 005-002, 14 
Kas m 1912; Ericson, Gelibolu: Osmanl  Harekât , ss. 16-18; Hüsnü Özlü, “Ar iv 
Belgelerine Göre Harp Raporlar nda Balkan Harbinde Osmanl  Donanmas n n 
Çanakkale Bo az ’n  Savunmas  ve Ege Denizi Harekât ”, On Dördüncü Askeri Tarih 
Kongresi, (03-07 Aral k 2012), stanbul, ss. 523-555 
77  lyas Demirsoy, Muhtelif Harplerde Sahil Ç kartmalar , Askeri Matbaa, stanbul 1942, 
ss. 14-15; Genelkurmay Ba kanl , Balkanlar Harbinde Osmanl  Donanmas n n Deniz 
Muharebeleri, s. 77 
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esnas nda bölgeyi bombalam lard r.78 arköy ç kartmas  ba ar l  olmu  olsa da 
Bolay r’dan Fahri Pa a’n n yapt  taarruz ba ar s z olmu tur. Bu yüzden 
ç kartma da iptal edilmi  ve 10 ubat 1913 tarihinde ç kart lan birlikler tekrar 
gemilere bindirilmi tir.79 

Yunanistan’ n Çanakkale Bo az ’na dönük di er bir sald r  giri imi ise hava 
araçlar  vas tas  ile gerçekle mi tir. Yunanistan, sava tan önce meydana getirdi i 
tayyare filosu ile Çanakkale Bo az  ve di er Osmanl  hudutlar n  tehdit etmi , bu 
meyanda 5 ubat 1913 tarihinde Limni Adas ’ndan havalanan te men 
Moutousis taraf ndan kullan lan Yunan tayyaresi Nara’daki Osmanl  
donanmas n  bombalamay  ba arm t r. 80 Bu tayyare yakla k iki saat havada 
kald ktan ve 112 mil mesafe kat ettikten sonra denize inmi  ve bir Yunan 
muhribi taraf ndan gemiye al nm t r.81 

Yunan Donanmas ’n n Çanakkale Bo az  üzerinde olu turdu u tehdit 13 
Ocak 1913 tarihinde Hamidiye kruvazörünün icra etti i ak n hareketi ile bir 
nebze azalm t r. Çünkü Yunan donanmas n n bir k s m unsurlar n n Hamidiye 
kruvazörünün pe inden Ege ve Akdeniz’e aç lm  olmas  sebebiyle Çanakkale 
Bo az ’na sald racak gemilerde de azalma olmu tur.82 Fakat yine de Yunan 
donanmas  sava n sonuna kadar Çanakkale Bo az ’n  ablukada tutmu  olup 
küçük ölçekte de Çanakkale Bo az ’na sald r  giri imlerinde bulunmu lard r.83 

 

Sonuç 

Çanakkale Bo az , Osmanl  Devleti için her dönemde çok önemli stratejik 
bir nokta durumunda olmu tur. Özellikle sava  esnas nda harice yap lan ikmal 
ve sevkiyatlarda önemli bir geçi  noktas  haline gelmi tir. Bunun fark nda olan 

78  Hüsnü Özlü, “Balkan Sava ’nda Osmanl  Donanmas n n Marmara Denizi 
Harekât ”, Askeri Tarih Ara t rmalar  Dergisi, Y l: 11, Say : 21, ubat 2013, ss. 91-94 
79  ATASE, BLH Katalo u, Klasör No: 86, Dosya No: 53, Fihrist No: 03-07, 9-10 ubat 
1913; Haluk ehsuvaro lu, Deniz Tarihimize Ait Makaleler, Deniz Bas mevi, stanbul 
1965, s. 134; Osmanl  Devleti’nin uygulad  ku atma sava lar  için ayr ca bkz; Edward J. 
Ericson, “From K rkkilise To The Great Offensive Turkish Operational Encirclement 
Planning 1912-1922”, Middle Eastern Studies, Vol: 4, No: 1, January 2004, pp. 45-64 
80  BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4104, Gömlek No: 307726, Lef: 1, 24 Ekim 1912; 
BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4104, Gömlek No: 307726, Lef: 2, 29 Ekim 1912; O. 
Manuel Gladerenco, “The Naval Dimension of Balkan Wars”, Pages of Military History, 
Issue: 2, pp. 180-186 
81  H.W. Wilson, Z rhl  Devrinde Deniz Muharebeleri 1850-1914, C. 1, (Çev.) Lütfi Çelik, 
Kitap Yay nevi, stanbul 2007, s. 384 
82  Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, pp. 48-50 
83  BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4194, Gömlek No: 314492, 10 Temmuz 1913; 
BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4183, Gömlek No: 313719, Lef: 1, 17 Haziran 1913; 
BOA, BEO Katalo u, Dosya No: 4183, Gömlek No: 313719, Lef: 2, 17 Haziran 1913 
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Yunanistan, sava n hemen ba nda Çanakkale Bo az  önüne hafif gemileri 
göndererek bölgeyi denizden abluka alt na alm t r. Osmanl  donanmas  hem 
elinde üstün donanma gücünün bulunmamas  hem de Karadeniz’deki duruma 
daha öncelik verilmesi nedeniyle Yunanistan’ n bu hamlesine kar l k 
verememi tir. Yunan donanmas  ise Osmanl  donanmas ndan bir kar l k 
görememesi üzerine Çanakkale Bo az ’na ç kartma yaparak donanmas n  
Bo az’dan geçirip stanbul’a yürüyerek Osmanl  Devleti’nin bar a zorlamak 
istemi tir. Fakat Çanakkale Bo az , Osmanl  Devleti’nin en korunakl  noktas  
olmas  ve uluslar aras  konjonktürün de uygun olmamas  sebebiyle buna cesaret 
edemeyen Yunan donanmas , münferit birkaç taarruzda bulunabilmi tir. Bu 
münferit harekâtlar  ise denizalt , torpidobot ya da Averof z rhl  kruvazörü ile 
gerçekle tirmeye çal sa da bunda da etkili olamam t r.  

Çanakkale Bo az ’n n müstahkem bir bölge olmas , Osmanl  Donanmas ’n n 
büyük bir k sm n n 1 Aral k 1912 tarihi itibariyle Çanakkale’deki Nara üssünde 
demirli halde bulunmas , Hamidiye kruvazörünün 13 Ocak 1913’ten itibaren Ege 
ve Akdeniz’deki Yunan noktalar na sald rmas  ve hepsinden de önemlisi Yunan 
donanmas n n gücünün Çanakkale Bo az  gibi onlarca savunma hatt nda olu an 
bir yere sald rabilecek bir güce sahip olmamas  gibi nedenlerden ötürü Yunan 
donanmas  bölgeye tam kapsaml  bir sald r  düzenleyememi tir. Ayr ca Osmanl  
devlet erkân n n da Yunan tehdidi kar s nda zaman nda bölgeye müdahale etmesi 
bölgenin ciddi bir Yunan sald r s na u ramas n  engellemi tir. 
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Ortaça larda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular 
Örne i 

 
Brain Drain and Its Effects in the Middle Ages: Case of 

Timurids 

Musa amil YÜKSEL* 

Özet 

Göç, dünya tarihine yön ve ekil veren önemli olgulardan bir 
tanesidir. Günümüzde de bu özelli ini korumakta olan göçün son y llarda 
en yo un görülen türü Beyin Göçü’dür. Bu göç türü yeni bir kavram 
olmakla birlikte bilim adam  göçünün yeni bir ey olmad , en az bilim 
tarihi kadar eski bir geçmi e sahip oldu u bilinmektedir. Yap ld  ehir 
veya ülkeye ilmî ve kültürel geli me yönünden büyük katk s  olan Beyin 
Göçü’nün Ortaça larda görülen en güzel örneklerinden birisi Timurlular 
döneminde ya anan ve Timurlu Rönesans  teriminin do mas nda en büyük 
etken olan göç olay d r. Timurlular n gerileme ve y k lma sürecinde 
ya anan tersine bir Beyin Göçü’nün Hindistan, M s r ve özellikle de 
Osmanl  felsefe-bilim dünyas ndaki geli meler için çok büyük katk s  
olmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Beyin Göçü, Timur, Ulu  Bey, Timurlu 
Rönesans , Semerkand 

 

Abstract 

Migration is one of the important facts that led and shaped world 
history. While preserving this feature, one of the recent forms of 
migration is the Brain Drain. Although this form of migration is a new 
phenomenon, it is a fact that migration of scientists is not a new thing, 
but it has a past as old as the history of science. One of the best 
examples of the Brain Drain, which has an important scientific and 
cultural contribution to the city or country it’s been made, was the 
migration case that took place during the time of Timurids and that was 
the most important factor leading to the rise of the concept of Timurid 

Doç. Dr., Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi, nsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi, Tarih Bölümü, msyuksel@ybu.edu.tr



MUSA AM L YÜKSEL 284

Renaissance. The per contra the Brain Drain that took place during the 
decline and fall process of Timurids, had a great contribution to the 
developments in the field of philosophy and science in India, Egypt and 
especially the Ottoman lands.  

Key Words: Migration, Brain Drain, Timur, Ulug Beg, Timurid 
Renaissance, Samarkand   

 

Giri  

“Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya topluluklar n 
bir ülkeden ba ka bir ülkeye, bir yerle im yerinden ba ka bir yerle im yerine 
gitme i i”1 olarak tan mlanan göç, insanl k tarihinin en eski olgular ndan 
birisidir. Hemen hemen bütün toplumlar n, ya kendilerinin ba ka co rafyalara 
gitmek zorunda kalmalar , ya da ba kalar n n onlar n ya amakta oldu u 
topraklara gelmeleri dolay s yla tan m  oldu u göç, dünya tarihine yön ve ekil 
veren olaylardand r. Bu özelli ini günümüzde de koruyan ve hatta son y llarda 
dünyan n çe itli bölgelerinde ya anan sava lar ve katliamlar nedeniyle 
uluslararas  bir problem haline gelen göç olgusu, son dönemlerde farkl  
disiplinlerde veya disiplinler-aras  yürütülen çal malara konu olmaktad r. Bu 
çal malara bak ld nda göçler, yap ld  co rafyaya göre: ç Göç veya D  Göç; 
isteyerek yap lmas  ya da yapmak zorunda kal nmas na göre: Zorunlu Göç veya 
Gönüllü Göç; göç edenlerin niteliklerine göre gücü Göçü veya Beyin Göçü gibi 
farkl  isimler almaktad r.  

Bu çal man n ana temas n  da Ortaça larda meydana gelen Beyin Göçü 
olu turmaktad r. Ortaça larda meydana gelen Beyin Göçü’ne Timurlu dönemi 
özelinde yo unla an çal mam zda öncelikle günümüzün en önemli olgular ndan 
birisi olmaya devam eden Beyin Göçü tan mlanacak ve tarihsel süreci üzerinde 
özetle durulacakt r. Ard ndan as l konumuz olan Timurlular döneminde ya anan 
beyin göçü ele al nacakt r. Özellikle hanedan kurucusu Timur döneminde 
ba kent Semerkand’a do ru yo un olarak ya anan Beyin Göçü’nün hangi artlarda 
ve nas l gerçekle ti i anlat lacakt r. Ayr ca Timur döneminde ya anm  olan bu 
göçün sonuçlar  ve Timurlu devletine olan katk lar  de erlendirilecektir. 
Çal man n son bölümünde ise Timurlular n gerileme ve y k lma döneminde 
tam tersine, yani Semerkand’dan ba ka memleketlere do ru olan Beyin Göçü 
üzerinde durularak bu göçlerin di er devletlere ve tüm insanl a olan katk lar  
de erlendirilecektir. Bu son bölüm daha çok Osmanl  topraklar na yap lan 
göçler özelinde ele al nacakt r. 
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Beyin Göçü ve Tarihsel Sürecine K sa Bir Bak  

Mecazî bir anlama sahip olan Beyin Göçü sözlükte “ leri düzeydeki meslek 
ve bilim adamlar  ile uzmanlar n bir ba ka ülkede yerle ip çal ma amac  ile 
kendi ülkelerinden ayr lmas ” olarak tan mlanmaktad r.2 Yani, yüksekö renim 
görmü  ve mesle inde uzmanla m , üstün zekâ ve kapasiteye sahip kimselerin, 
di er bir deyi le bir ülkenin insan kaynaklar n n en de erli k sm n n, çe itli 
sebeplerle ülkeleri d na ç karak gitti i ülkelerde çal mas  ve orada 
yerle mesidir.3 

Özellikle II. Dünya Sava  sonras nda bilim adam  ve mühendis gibi say ca 
s n rl  fakat kalk nma sürecinde stratejik öneme sahip olan seçkin zümrenin 
yapmakta oldu u bu uluslararas  göç hareketinin büyük boyutlara ula mas , 
kalk nmayla ilgili çevreleri ve ara t rmac lar  konu üzerinde ara t rmalara sevk 
etmi tir. 1960’larda önemli ölçüde bilim adam  ve yüksek vas fl  meslek sahibini 
sürekli bir ekilde Kuzey Amerika’ya kaybetti inin fark na varan ngiltere’de, 
akademisyenler “milli bir kay p, e itimli vatanda lar n, yarat c  ve verimli 
potansiyellerinin kayb ” olarak nitelendirdikleri bu göç hareketine The Brain 
Drain ad n  vermi lerdir. Konuyla ilgili olarak çe itli ülkelerde yap lan birçok 
çal ma ve ara t rmada The Brain Migration veya Migration of Talent gibi ifadeler 
kullan lsa da, The Brain Drain en çok kabul gören terim olmu tur.4 

Göçü veren ülke aç s ndan büyük kay p ve zarar, göçü alan ülke için ise 
ekonomik büyüme ve bilimsel geli im gibi birçok aç dan büyük fayda anlam na 
gelen bu göç türü ile ilgili olarak son dönemlerde “Beyin Göçü Ekonomisi” ve 
“Beyin Göçü Sosyolojisi” gibi ara t rmalar yap lmaya ba lanm t r.5 Sosyolojik 
bir terim olarak kar m za ç kan beyin göçü yeni bir kavram ve bu kavram 
hakk nda yap lan ara t rmalar yeni olmakla birlikte, bilim adam  göçünün yeni 
bir ey olmad , en az bilim tarihi kadar eski bir geçmi e sahip oldu u 
bilinmektedir. Yüzy llar boyunca bilim adamlar , özellikle sava  ve i gal 
dönemlerinde veya köklü medeniyet ve rejim de i iklikleri sonras nda daha iyi 
çal ma ortam na sahip olmak ve dü ünce özgürlüklerini koruyabilmek amac yla 
ba ka memleketlere göç etmi lerdir. Bu zorunlu etkenler d nda bilim 

Türkçe Sözlük

.Ü. ktisat Fakültesi Mecmuas
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adamlar n  ve dü ünürleri kendisine çeken Cazibe Merkezleri(The Centre of Charm) 
de her dönemde var olmu tur. Örne in Atina, Yunan uygarl n n her 
kö esindeki bilim adamlar  için bir cazibe merkezi olmu  ve M.Ö. 600 - M.Ö. 
300 y llar  aras nda bu türden göçler hep Atina’ya do ru yap lm t r ki, burada 
Platon’un M.Ö. 388’de kurdu u Akademi ve M.Ö. 335’de Aristoteles’in kurdu u 
Lykeion bilinen ilk ara t rma ve ö retim kurumlar  olarak kar m za ç kmaktad r. 
M.Ö. 300’den itibaren ise skenderiye Kütüphanesi ve Müzesi’nin, Potelemi 
hanedan  döneminde ba ka ülkelerden gelen bilim adamlar n n topland  
önemli bir bilim merkezi haline geldi ini görmekteyiz. M.S. 500 tarihinden 
itibaren dünyan n yeni bilim ve dü ünce merkezi olarak ran’ n do u bölgesi 
yükseli e geçmi tir. Bizans’tan kaçmak zorunda kalan Nesturî Hristiyan bilim 
adamlar  taraf ndan Cundî apur’da kurulan üniversite o dönemde önemli bir 
cazibe ve ilim merkezi haline gelmi tir. Germen stilas  ve Roma’n n dü ü ü 
sonras  bilim ve sanat faaliyetleri uzun süre duraksayan Bat  Avrupa’da ise 
Charlemangne (742-814) ile birlikte onun ba kenti Aachen dönemin en önemli 
cazibe merkezi olmu tur. York’lu Alcuin ve Corbie’li Adalhard gibi birçok 
âlimin topland  bu merkez daha sonra Karolenj Rönesans  olarak an lacak terimin 
kalbini olu turacakt r. slamiyet sonras  dönemde de üstün beyin gücünü 
kendisinde toplayan cazibe merkezlerinin ortaya ç kt n  biliyoruz. Örne in 
Emeviler döneminde am Medresesi ile Abbasiler döneminde Ba dat’ta kurulan 
Darü’l-Hikme sayesinde bu iki ehir Yahudî, Suriyeli, ranl  ve Hindistanl  
birçok âlim ve bilim adam n n ak n etti i merkezler olarak öne ç kar.6  

Günümüze gelinceye kadar farkl  dönem ve co rafyada ya anan ve 
örneklerini daha da ço altabilece imiz bu bilim adam  göçlerinin ana nedeni 
bilim tarihi boyunca bilginin hem maddî hem de manevî güvenli in sa land  
merkezleri, yani huzur ve sükûneti tercih etmesidir.7 II. Dünya sava  öncesinde 
Avrupa’dan, özellikle de Nazi Almanyas ’ndan, Albert Einstein ve Enrico Fermi 
gibi me hur beyinlerin ABD’ye gitmesi, birçok âlim ve bilim adam n n da 
Türkiye’ye gelerek üniversitelerimizde büyük hizmetlerde bulunmas  bunun en 
canl  örne idir. 

 

Timur’un Haleflerine B rakt  lmî ve Kültürel Miras: Semerkand 

slam ve Türk- slâm hükümdarlar n n, âlimleri ve sanatkârlar  saraylar na 
ve kurmu  olduklar  medreseler ya da rasathaneler gibi çe itli bilim merkezlerine 
davet ederek kendilerine yak n tuttuklar , çal malar n  ödüllendirerek hak 
ettikleri de eri verdikleri ve onlardan ilim ve sanat ö rendikleri bilinen bir 
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gerçektir. Âlimlere kar  tak n lmas  gereken bu ekildeki tavr n hükümdarlar n 
aslî görevlerinden birisi oldu u Yusuf Has Hâcib, Nizâmü’l-Mülk ve el-Mâverdî 
gibi dönemin önde gelen âlimleri taraf ndan da özellikle vurgulanm t r.8 Hatta 
Nizâmü’l-Mülk, hükümdar ; “Sanat ve ilim zevkine sahip olan, faziletli kimselere 
ziyaretlerde bulunan, âlimlerine sayg  gösteren, ilim ve hikmet ehli ile alakadar 
olan bir ki i” olarak tan mlamaktad r.9 

Önceki Türk- slâm devletlerinde oldu u gibi Timurlu devletinde de 
hükümdarlar kendilerine verilen bu önemli tavsiyeye uyarak bilim adamlar na, 
âlimlere ve sanatkârlara gereken önemi vermi lerdir. Hanedan kurucusu 
Timur’un bu konudaki örnek tavr  haleflerinin daha sonraki tutumlar  aç s ndan 
önem arz etmektedir. Kendisine kar  olumsuz bir tav r içerisinde olan Arap 
kaynaklar  da dâhil olmak üzere, dönemin tarihçilerine göre Timur, âlimleri ve 
din adamlar n  herkesten üstün tutar ve meclislerinde daima kendilerine yer 
verirdi. Onlarla isti are yapmak ve görü lerini almak suretiyle herhangi bir 
konuda do ru yolu bulmaya çal rd . Meclisinde de devaml  âlimlere ilmî 
münazaralar yapt r rd . Âlimlere ve bilim adamlar na çal malar  ve ara t rmalar  
için her türlü imkân  sa lard . Sanat nda usta olan ki ilere hayranl k duyar, bütün 
zanaat ve meslek sahiplerine de yapt klar  i in büyüklü üne veya küçüklü üne 
bakmadan sahip ç kard . Onun için önemli olan ey sadece yap lan i in faydal  olup 
olmad  idi.10 

Timur’un di er slam ve Türk- slam hükümdarlar ndan en büyük fark  ise, 
fethetti i ülke ve ehirlerdeki me hur âlimleri, bilim adamlar n  ve sanatkârlar  
ba kent Semerkand’a zorla götürmesi, di er bir ifadeyle onlar  zorla göç 
ettirmesiydi. Timur’un bu davran  tarih boyunca görülen ama ad  son 
zamanlarda konulan Beyin Göçü’ne verilebilecek en güzel örneklerden birisidir. 
Göç edenlerin isteyerek de il de Timur’un zorlamas  neticesinde gerçekle en bu 
beyin göçünü Zorunlu-Beyin Göçü eklinde isimlendirmek de mümkündür. 

70 y ll k hayat n n tamam na yak n n  seferlerde geçiren ve Moskova’dan 
Delhi’ye, stanbul Bo az ’ndan Çin’e kadar uzanan olan geni  bir co rafyay  
hâkimiyeti alt na alan Timur, bu co rafya içerisindeki birçok ehir ve bölgeden 
say s z bilim adam , âlim ve sanatkâr  ba kent Semerkand’a getirmi tir. Bu 
say s z kimseye ara t rmalar n  ve ilmi çal malar n  sürdürmeleri, mesleklerini 
icra etmeleri için her türlü imkân  da sa lam t r ki, bu kimselerin ço unlu unun 
Timurlu yüksekö retimine ve ilmi ara t rmalar na yön veren âlimler ile Timurlu 
sanat na ekil veren sanatkârlar oldu u görülecektir. Birkaç örnek vermek 
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gerekirse akl m za ilk olarak 1379 y l nda Harezm’den getirilen Saâdeddin 
Mesud et-Taftâzânî (ö.1390), 1387 y l nda iraz’dan getirilen Seyyid erif el-
Curcanî (ö.1413), 1393 y l nda Ba dat’tan getirilen Meragal  Abdulkadir (ö.1435) 
ve Abdüllhayy, 1401 y l nda Suriye’den getirilen Siracuddin Muhammed b. 
Ömer-i Halebî, Kad  Muhiyüddin bn el-‘ z, Kad  ehabeddin bn ehid ve 
Kad  emseddin-i Nablusî, 1402 y l nda Anadolu’dan getirilen emseddin 
Muhammed el-Cezerî (ö.1429) (ve o lu Muhammed Asgar b. Muhammed el-
Cezerî11) ile Seyyid Muhammed-i Buharî gibi dönemin me hur âlim ve 
sanatkârlar n n isimleri gelir.  

Zorla göçe tabi tutulan bu beyinlerin vas flar  hakk nda, bilgi alabilece imiz 
ki ilerden birisi Clavijo’dur. spanya’dan elçi olarak Timur’un ölmesinden 
hemen önce Semerkand’a gelen ve uzun süre ehirde kalan Clavijo, 
seyahatnamesinde “Timur’un Semerkand’  dünyan n en asil ve en mükemmel 
ehri yapmak için ticareti devaml  te vik etti ini ve fethetti i yerlerdeki en iyi ve 

en faydal  ki iler ile en usta sanatkârlar  ba kentine getirdi ini” ifade eder. Ayr ca 
“Suriye’deki bütün dokuma, ipek, cam, porselen, ok ve z rh ustalar n , 
Anadolu’dan ise tüfekçileri, kuyumcular , mimarlar  ve di er sanatlardaki hüner 
sahiplerini Semerkand’a getirmi tir. Bu kimseler dünyan n en usta 
sanatkârlar d r. Birçok milletten toplad  bu insanlar n say s  150.000 ki iyi 
a t ndan her türlü meslek Semerkand’da bir araya gelmi  bulunuyordu” demek 
suretiyle Timur’un uygulam  oldu u Zorunlu-Beyin Göçü’nün boyutlar n  
anlamam za yard mc  olur.12  

Bu konuda bilgi alabilece imiz ikinci ki i ise Timur’un uygulad  bu 
Zorunlu-Beyin Göçü’ne bizzat maruz kalm  olan bn Arab ah’d r. Suriye seferi 
dönü ünde Timur taraf ndan ailesiyle birlikte daha 12 ya nda iken D ma k’tan 
al n p Semerkand’a götürülen bn Arab ah(ö.1450) bu kimselerin ço uyla 
Semerkand’da tan m  ve onlar n aras nda ya am t r. Hatta kendisi gibi beyin 
göçüne maruz kalm  olan Seyyid erif el-Curcanî’den tecvid ve emseddin 
Muhammed el-Cezerî’den hadis ve k raat gibi dersler alarak dönemin en me hur 
ulema çevresinde yeti me imkân  bile bulmu tur. Timur’un ölümünden sonra 
ülkesine döndü ü zaman kendisini ve ailesini Semerkand’a zorla götüren 
Timur’u y k c  bir afet ve zalim bir kimse olarak göstermek amac yla ‘Acâ’ib el-
Makdûr fî Nevâ’ibi(Ahbâri) Teymur ad  alt nda onun biyografisini kaleme 
alm t r.13 bn Arab ah bu eserinde Timur’un hizmetindeki âlimler ve 
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sanatkârlar n uzun bir listesini verip, her birinin özelliklerini anlatt ktan sonra 
“Bu kimselerin ço unun kendi alan nda Arap, Fars ve Türk dünyas n n en iyisi 
oldu unu” ifade etmektedir.14 Daha önceki çal malar m zda bn Arab ah ve 
di er tarihçilerin eserlerine dayanarak isimlerini nakletti imiz ve özelliklerini 
sayd m z bu ki ileri burada yeniden tek tek ele almak bu makalenin amaç ve 
kapsam  d nda kalaca ndan, burada daha çok bu âlimlerin Timurlu ülkesine 
ve hanedan üyelerine yapm  oldu u katk  üzerinde duraca z.15 

Sahip oldu u mükemmel haber alma (casusluk) te kilat 16 sayesinde Timur, 
yeteneklerinden çok önceden haberdar oldu u bu önemli ahsiyetleri ç kt  
seferler dönü ünde tek tek toplatarak Semerkand’a getirmi tir. Dönemin en 
seçkin beyinleri olan bu kimseler, kendilerine sa lanan mükemmel çal ma 
ortam nda yapm  olduklar  çal malarla Semerkand’  k sa bir zaman zarf nda 
dönemin en ihti aml  ehirlerinden ve önemli ilim, kültür ve sanat 
merkezlerinden birisi haline getirmi lerdir.17 

Semerkand’ n sahip oldu u ihti am n n en canl  ahitlerinden olan Clavijo 
Semerkand’daki saraylar, kö kler, türbeler, medreseler, camiler, ota lar ve 
çar lar gibi yap lar n ihti am n  ve gerek bu yap larda gerekse de çar larda 
görmü  oldu u çini, süsleme, mücevher ve de erli ta  i çili i gibi Semerkand’ n 
sahip oldu u güzellikleri övmekle bitiremez.18 Hatta ehrin bir ucundan di er 
ucuna uzanan muhte em bir çar n n gece-gündüz çal lmak suretiyle 20 gün 
gibi k sa bir sürede bitirilmesini de en ince ayr nt s na kadar anlat r.19 

Semerkand’da y llarca kalan bn Arab ah’a göre de Timur, Semerkand ve 
civar nda farkl  ekillerde muhte em saraylar yapt rm  ve bu saraylar n iç duvarlar na 
kendisinin portrelerini çizdirmi tir. Ayr ca han mlar , çocuklar  ve torunlar n n 
resimleri ile çe itli hükümdarlar, âlimler ve önemli ahsiyetlerle olan görü melerini ve 
sohbetlerini, askerlerini, av ve sava  sahnelerini tasvir eden manzaralar  da 
resmettirmi tir. Bu saraylar n çevresinde ve Semerkand’ n muhtelif yerlerinde “ rem 
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Ba ”, “Ziynetü’d-Dünya”, “Cennetü’l-Firdevs” ve “el-Cennetü’l-Ulyâ” gibi isimler 
verdi i, içlerine en de erli meyve a açlar n n dikildi i ve halk taraf ndan piknik ve mesire 
alan  olarak kullan lan e siz ba lar ve bahçeler yapt rm t r. Ayr ca Semerkand’ n 
çevresinde Ba dat, D ma k, iraz, Sultaniye, H ms gibi önemli ehirlerin ad n  verdi i 
birçok güzel kasaba ve ehir in a ettirmi tir.20 

Saray tarihçisi olmayan yabanc  Clavijo ile bn Arab ah gibi muhalif bir 
tarihçinin bu ifadelerinden Timur’un uygulad  zorunlu-beyin göçüne maruz 
kalan sanatkârlar ve zanaat sahiplerinin Semerkand’da e siz yap lar ve eserler 
ortaya koyduklar  anla lmaktad r. Timur’un Semerkand’a getirmi  oldu u 
âlimlerin de bu sanatkârlar ve zanaat sahiplerince in a edilen Emir Firuz ah 
Medresesi, Emir digu Medresesi, Mirza Muhammed Sultan Medresesi, Bibi 
Han m Medresesi ve Kutbeddin Sadr Medresesi gibi dönemin önde gelen 
medreselerinde ilmi çal malar, ilmi münazaralar ve ö renci yeti tirmekle me gul 
olmaktayd lar.21 

Emir digu Medresesi, özellikle et-Taftâzânî ve el-Curcânî gibi dönemin en 
me hur iki müderrisine ev sahipli i yapm t r. Timur’un her ikisini de 
Semerkand’da getirmesi ve huzurunda kendilerine münazaralar yapt rmas  
bo una de ildi. Çünkü bu iki âlim de özellikle Anadolu, ran, Hindistan ve 
Türkistan’daki medreselerde verilen icâzetnâmelerde Nas reddin-i Tûsî (ö.1273), 
Kad  Beyzavî (ö.1276) ve Kad  Siraceddin-i Urmevî (ö.1283) arac l yla 
Fahreddin er-Razî (ö.1209)’ye ula an icâzet zincirini k r p, kendi arac l klar  ile 
Fahreddin er-Razî’ye ula t rmay  ba arm lard . Dolay s yla icâzet zincirinin en 
sa lam halkas  olduklar  için de di er âlimlerce ilimde hüccet olarak kabul 
görmekteydiler.22 Ayr ca emseddin Muhammed el-Cezerî de Semerkand’dan 
ayr lana kadar bu medresede ders vermeye devam etmi tir. 

Timur’un Semerkand’da sa lam  oldu u bu kültürel, bilimsel ve sanatsal 
ortam Timur’un çocuklar na ve di er hanedan üyelerine ne gibi katk lar 
yapm t ? Bu sorunun cevab na bakt m zda Timur’un 1371 y l nda iktidara 
gelmesinden önce do mu  olan çocuklar  Ömer eyh(d.1354), Cihangir (d.1356) 
ve Miran ah (d.1366)’ n bu elveri li ortam n olu maya ba lad  dönemlerde 
yeti kin bireyler olmalar  dolay s yla bundan fazla istifade edemedikleri görülür. 
Bu konuda Timur’un en ansl  çocu u, en küçük o lu ahruh idi. ahruh, 1377 
y l nda do du u zaman Timur, Ça atay taht nda oturan ve iktidar n  
sa lamla t rm  bir hükümdar oldu undan onun yeti tirilmesi ve e itimi 
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a abeylerinden çok farkl  olmu tur. çünkü Timurlu devletinde mirzalar ve 
hanedan üyelerinin e itimi bir devlet görevi say ld ndan bu kimselerin 
yeti tirilmesine anne-baba kar mazd . Do um zaman  yakla t nda hamile 
kad n saraya getirilip kendisine özenle bak l r, çocuk dünyaya geldikten sonra da 
annesinden al narak beslenmesi, bak m , giyimi ve e itimi ile ilgili olarak 
hükümdar han mlar ndan birisinin gözetiminde saraydaki özel yeti tiriciler 
görevlendirilir ve çocuk özenle büyütülürdü. Me hur âlimlerden hem dinî, hem 
aklî ilimler olmak üzere çe itli dersler alarak en iyi ekilde yeti meleri sa lan rd . 
Di er Türk devletlerinde oldu u gibi, gelece in muhtemel hükümdar  olan 
mirzalar belli bir ya a geldiklerinde de idarî konularda tecrübe kazanmalar  için 
güvenilir ve seçkin emirler aras ndan seçilen bir atabeyin denetimine b rak l rd . 
Örne in mirzalardan Ulu  Bey’e önde gelen emirlerden âh Melik’in, Halil 
Sultan’a ise Hudaydâd’ n atabey olarak tayin edildiklerini biliyoruz.23  

Dolay s yla ahruh, Timur taraf ndan bir araya getirilmi  saray muhitindeki 
me hur ulemadan e itim alm  ve bir atabey denetiminden geçmi , yani Timur’un 
Semerkand’da yaratmakta oldu u bu elveri li ortam n avantajlar ndan 
faydalanm t . Daha babas n n sa l nda ölen a abeyleri Cihangir (ö.1377) ve 
Ömer eyh (ö.1393) ile babas ndan sonra ölen fakat son y llarda akli dengesini 
kaydeden di er a abeyi Miran ah (ö.1408) ile kar la t r ld nda ahruh’un, 
Semerkand’da toplanan âlimlerin e itiminden geçti i, tart ma meclislerinde 
bulundu u ve kendisini ilmi yönden geli tirmi  oldu u görülmektedir. Bu da onun, 
babas ndan kalan mirasa sahip ç kan, yani din adamlar n , âlimleri, sanatkârlar  ve 
airleri himaye eden bir hükümdar olmas n  daha iyi aç klamaktad r. 

Timur’un Semerkand’da tesis etti i ortam n nimetlerinden gerçek anlamda 
faydalanan as l nesil ise torunlar , yani üçüncü ve sonraki nesil Timurlu mirzalar  
olmu tur. Bu hususta da en ansl  mirzalar n ise Timur’dan sonra tahta ç kan ve 
en uzun süre iktidarda kalan ahruh’un o ullar n n, özellikle de Ulu  Bey’in 
oldu u vurgulanmal d r. Tahta ç kamayan, ama çe itli bölgelerde yöneticilik 
yapan Baysungur Mirza ve brahim Sultan gibi ahruh’un di er çocuklar n n da 
âlimleri ve sanatkârlar  himaye ettikleri bilinmektedir. Hatta üçüncü ve sonraki 
nesil Timurlu mirzalar  sadece bilim adamlar n , airleri ve sanatkârlar  himaye 
etmekle yetinmemi ler, kendileri de bizzat ilim, iir ve sanatla da ilgilenmi lerdir. 
Bunlar n ba nda, ileride ayr nt l  olarak üzerinde duraca m z tarihteki say l  
âlim-hükümdarlardan olan Ulu  Bey gelmektedir. Ayr ca usta bir hattat olan ve 
Herat’taki kona n  zaman n akademisi haline getirerek Baysungurî üslubunu 
yaratan Mirza Baysungur24 ve babas  Ulu  Bey gibi astronomi bilgini olan Mirza 
Abdüllatif, yetenekli birer air olan Seyyid Ahmed, skender ve Ebu Bekir 
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mirzalar ile Sultan Hüseyin Baykara25 gibi daha birçok Timurlu hanedan 
üyesinin ilim ve sanatla ilgilendi ini biliyoruz. B dönemde ayr ca Ça atay 
Türkçesi’nin üstad  olan ve eserleriyle Türk dili ve edebiyat na yön veren Ali ir 
Nevâî gibi bizzat bilim ve sanatla u ra an devlet adamlar  da yeti mi tir.26 

 

Timur Sonras  Beyin Göçünün Durumu 

Bu bölümde Timur’un 1405 y l nda ç kt  ve tamamlayabilseydi bölgede 
ya ayan daha birçok bilim adam  ve sanatkâr  zorunlu-beyin göçüne tabii tutaca  
Çin seferi s ras nda hayata gözlerini yumduktan sonra Semerkand ehrini ve 
Semerkand’da zorla göçürülmü  olan beyinlerin durumunu tart aca z. 

Timur’un ölümü üzerine torunu Halil Sultan Semerkand’a hâkim olmu  ve 
Mirza ahruh ise bu arada yöneticisi oldu u Herat’ta hükümdarl n  ilan 
etmi ti. Uzun süren mücadelelerin nihayetinde 1409 y l nda Mirza ahruh ye eni 
Halil Sultan’  ikna ederek ba kent Semerkand’  kendisinden teslim ald . Fakat 
Mirza ahruh Semerkand’ta çok fazla kalmayarak ehrin idaresini o lu Ulu  
Bey’e b rak p, buradaki idarî ve askerî i leri yürütmek üzere Emir ah Melik’i 
kendisine atabey atamak suretiyle Herat’a döndü ve 1447 y l nda ölene kadar 
devleti buradan idare etti.27 

ahruh’un ba kent olarak Semerkand yerine Herat’  seçmesinin en önemli 
nedeni babas  Timur zaman nda kuvvet kullan larak bast r lmakta olan müfrit- iî 
karakterli dinî-sosyal hareketlerin, Timur’un ölümüyle ülkede ortaya ç kan 
karga a döneminde tekrardan harekete geçmi  olmas yd . Bu hareketlerin 
büyümesiyle ortaya ç kacak olan tehlikeyi acilen önlemek ve mevcut siyasî 
durumun devaml l n  garanti alt na almak ihtiyac  a r bas yordu. Bu tehlike 
kar s nda ba kentini Semerkand’dan “ slâm n Kubbesi” diye adland r lan 
Herat’a ta yarak uygulamak zorunda kald  slamile tirme ve Sünnî 
canland rma siyasetinin temellerini at yordu. Bu ta nma Mâverâünnehir’den 
Horasan’daki eski f k h, slâmî e itim ve dindarl k merkezlerine do ru bilinçli 
bir yönelme olup, yeni bir kültürel uyum sürecinin ba lamas na da i aret 
ediyordu.28 Bu siyaset do rultusunda ahruh’un bir di er uygulamas  1411 
y l nda yasa ve yarg y  kald rarak, eriat  tek ba na geçerli k lmas  oldu.29 

Divan-i Sultan Hüseyin Mirza Baykara  “Hüseyinî”

Mirza ahruh ve Zaman  (1405-1447)
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Hemen ard ndan Ulu  Bey, bu uygulamam n etkinli ini artt rmak amac yla 
babas  ahruh ad na dedesi Timur zaman nda Semerkand’a getirilmi  olan bilim 
adam , ulema ve sanatkârlar n evlerine geri dönmesine izin veren bir ferman 
ç kard .30 Ulu  Bey’in kendi iste i ile mi yoksa babas  ahruh’un zorlamas  ile mi 
ç kard ndan emin olamad m z bu ferman Timur’un uygulam  oldu u 
zorunlu-beyin göçünün sonu ve bundan ma dur olan ki ilerin evlerine geri 
dönebilmesi, yani Tersine Beyin Göçü veya ç Göç olarak adland r labilecek yeni bir 
göç dalgas  anlam na geliyordu. O günün perspektifinden bak ld nda Suriye ve 
Anadolu gibi ülkelere dönecekler Tersine Beyin Göçü, Herat ve iraz gibi ehirlere 
dönecekler ise sadece Timurlu ülkesinde yol ald klar  için ç Göç yap yor 
olacaklard .  

Fakat dönemin kaynaklar nda, beklenenin aksine, büyük bir geriye dönü  
hareketinden bahsedilmez. Bunun ana nedeni, zorla Semerkand’a getirilmekle 
birlikte bu beyinlerin büyük ihtimalle kendilerine sa lanan imkân ve çal ma 
ortam ndan memnun kalmalar  ve kurmu  olduklar  düzeni bozup geriye 
dönmek istememeleridir. Ayr ca el-Curcânî’nin Timur’un ölümünden hemen 
sonra (1405 y l nda) Semerkand’dan ayr larak memleketi iraz’a dönmesine 
bakarak önde gelen âlimlerin, özellikle de medreselerde e itim veren kimselere 
Ulu  Bey’in bahsi geçen ferman ndan önce Semerkand’dan ayr lmalar na izin 
verildi ini de söyleyebiliriz.31 Çünkü el-Cezerî de ayn  ekilde 1405 y l nda 
Semerkand’dan ayr lm , bir müddet Buhara, Herat, Yezd ve Isfahan’da dersler 
verdikten sonra 1406 y l nda iraz’a gelmi tir.32 Bu listeye 1405 y l ndan sonra 
Semerkand’dan ayr larak 5-6 y l kadar Harezm ve Saray gibi yerlerde kald ktan 
sonra 1412 y l nda Edirne’ye gelerek Çelebi Mehmet’in S r Katipli i’ne atanan, 
Divan-  Humayun’da görevlendirilen ve Osmanl  saray nda ehzadelere hocal k 
yapan bn Arab ah  da ekleyebiliriz.33 

Böylece Timurlu ülkesinde yeni bir dönem ba lam  oluyordu. Bu yeni 
dönemi; dinî-irfanî e ilimin a r basaca  Herat’ta siyasî mücadeleler sürdüren 
ve Sünnî canland rma politikas  izleyen ahruh’un saltanat ; dedesi Timur’un 
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zorunlu-beyin göçü ile yarat lan ve talimi-riyazî e ilimin a r bast  
Semerkand’da ise kendini tamamen ilmî çal malara adayan Ulu  Bey’in saltanat  
eklinde ikiye ay rabiliriz. 

Timur’un Semerkand’da toplam  oldu u beyinlerin bu yeni dönemde di er 
Timurlu ehirlerine de büyük katk  sa lad  ortadad r. Örne in ahruh’un 
Herat’ na bakt m zda bu etki Baysungurî üslubu sayesinde derhal göze çarpar. 
Baysungurî üslubunun kurucu say lan hat ustas  Mirza Baysungur’un bu ba ar s  
dedesi Timur’un Semerkand’da toplam  oldu u önemli hat, resim ve süsleme 
ustalar n  Ulu  Bey’in ferman ndan sonra yeni bir beyin göçü daha yapt rmak 
suretiyle Herat’a getirerek kona n  zaman n akademisi haline dönü türmesi ile 
mümkün olmu tur.34  

Bu etki Sünni canland rma siyaseti güden ahruh’un Sünnî inanc  doktrin 
yönünden desteklemek amac yla 1410 y l nda Herat’ta bir medrese in a ettirdi i 
zaman Hanefî ve afiî mezhebine ba l  dört tane müderris atayarak bu iki 
mezhebin tekelini garanti alt na almaya çal mas nda da aç kça görülür.35 
Selçuklular taraf ndan XI. yüzy lda smailî ak mlara kar  kurulmu  olan 
Nizâmiye medreselerinin oynad  rolün ayn s n  beklenen bu medreseye36 
atanan ba  müderris Celâleddin Yusuf-  Evbehî, Saâdeddin Mesud et-
Taftâzânî’nin yeti tirdi i en büyük ö rencilerinden birisidir. Öyle ki, et-
Taftâzânî onun hem funun-  ma’kul, hem de ‘ulum-  menkul’de olan ustal na 
duydu u sayg dan dolay , kendisine verdi i icâzette kendi çal malar nda 
buldu u hatalar  düzeltme yetkisi bile vermi tir.37  

Ayr ca ahruh, Herat’ta ihdas etti i önemli bir kurum olan eyhülislâml k38 
makam na da Sünnile tirme siyasetinde ahs na büyük önem verdi i et-
Taftâzânî’nin ailesinden kimseleri atamas  ve bu makam varl n  bu ailenin 
elinde irsî olarak devam ettirmesi de güzel bir örnektir.39 Bu makama atanan ilk 
ki i Taftâzânî’nin torunu Kutbeddin Yahya olmu tur. ahruh’tan sonra da 
görevine devam eden Kutbeddin 1483 y l nda öldü ü zaman onun o lu 
Seyfeddin Ahmed, Hüseyin Baykara taraf ndan ayn  göreve atanm t r. O da 
1510 y l nda Herat’a hâkim olan Safevîler taraf ndan idam edilene kadar bu 
görevi yürütmü tür.40  

Mirza ahruh
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Timur sonras  dönemde Timurlu ülkesine, özellikle de Semerkand’a, beyin 
göçü ve etkileri aç s ndan bakt m zda ise göze çarpan ilk ey Semerkand’da 
toplanm  olan tüm bu beyinlerin ortak ç kt s  olarak de erlendirebilece imiz Ulu  
Bey’in kendisidir. Tarihçilerin deyimiyle “Eflatun’un bilgisi ve Feridun’un 
ha metini” ahs nda toplam  ender âlim-hükümdarlardan birisi olan Ulu  Bey, 
dedesi Timur’un Semerkand’da toplanm  olan beyinlerin sa lam  oldu u tüm 
nimetlerden faydalanarak büyümü  ve kendisini mükemmel ekilde yeti tirme 
f rsat  bulmu tur. Bu beyinlere Timur’un ölümünden sonra kendi istekleriyle 1412 
y l nda kat lan Bursal  Kad zâde-i Rumî (ö.1440’dan sonra) ve daha sonra bir 
tarihte kat lan Kâ ânl  Cem id-i Kâ î (ö.1429) gibi âlimlerin de katk lar yla e siz bir 
matematik ve astronomi âlimi olarak yeti mi tir. Semerkand’da 1417-1420 y llar  
aras nda in a ettirmi  oldu u medresesinde dersler vermek ve sayg n âlimlerle 
çe itli ilmî münazaralara kat lmak suretiyle ilmini daha geli tiren Ulu  Bey, 
medresesiyle e  zamanl  olarak gene Semerkand’da in a ettirdi i rasathanesinde 
astronomi çal malar  ile de ilgilenmi tir. Kad zâde-i Rumî, Cem id-i Kâ î ve Ali 
Ku çu (ö.1474)’nun katk lar yla yapt  bu çal malar sonucunda Zîc-i Cedid-i 
Gürkanî ad  ile me hur olan zîc cetvelini haz rlam t r. Ulu  Bey ayr ca Kur’an-  
Kerim’i 7 k râat üzerine hatmetmi  ve müfessirlerin her ayet hakk ndaki sözlerini 
ezbere bilecek kadar mükemmel bir tefsir bilgisine sahip olmu tur. Bunun yan  s ra 
derin bir f k h bilgisi ile mant k ve edebî sanatlarda da ön plana ç km t r.41 

Ulu  Bey’in ilmî ahsiyetinden sonra Timurlu ülkesinde göze çarpan ikinci 
özellik ise Semerkand ve Herat ba ta olmak üzere Timurlu ülkesinin bu 
dönemde kom u ülkelerden say s z gönüllü beyin göçü almas d r. Ad  geçen 
Kad zâde-i Rumî ve Cem id-i Kâ î gibi âlimlerin yan  s ra Osmanl  ülkesi ve 
Anadolu’dan Alaaddin Ali-i Koçhisarî(ö.1437), Ömer Vecihüddin bn 
Abdülmuhsin-i Erzincanî(ö.1440), lyas-  Rumî(ö.1451), Muhyiddin Mehmed, 
Abdullah-  lahî(ö.1491), Alaaddin Ali-i Fenarî(ö.1498), Abdülvâsi b. Hayreddin 
H z r(ö.1538) ve Pirî Mehmed(ö.1550) gibi gerek dinî ilimler, gerekse fen 
bilimleriyle ilgilenen birçok âlim Timurlu ülkesine gelmi tir. Bu da bize Timurlu 
ülkesinin Timur sonras  dönemde de âlimler için bir cazibe merkezi oldu unu 
göstermektedir. Bununla birlikte daha sonra bahsedilece i üzere bu âlimlerin 
tamam , Timurlular n gerileme ve y k lma döneminde daha önce burada 
hissettikleri güven ve huzuru bulamad klar  için ülkelerine geri döneceklerdir. II. 
Murad ve özellikle Fatih Sultan Mehmed’in iktidar  ile yükseli e geçen Osmanl  
devleti art k âlimler için bir cazibe merkezi haline gelmeye ba lam t .42 

 Habibü’s-Siyer  Matla’-  
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Bu dönemde Semerkand’a göze çarpan üçüncü özellik ise Semerkand 
Matematik-Astronomi Okulu ve bu okul bünyesinde yap lan ilmî çal malard r. 
Temelleri daha Timur döneminde zorunlu beyin göçüne tabi tutulan Mevlâna 
Ebu’l-Feth, Mevlana Muhammed-i Hâfî ve özellikle de el-Curcanî gibi âlimlere 
dayanan okul43, Ulu  Bey’in Semerkand’da yapt rd  Medrese ve Rasathane’de 
kendisi ve Kad zâde-i Rumî, Cem id-i Kâ î gibi Semerkand’a iste e ba l  beyin 
göçüyle gelen âlimlerin çal malar  neticesinde zirveye ula m t r. Babas  Ulu  
Bey’in hizmetinde Do anc ba  olarak görev yapt  için zaten Semerkand’da 
bulunan Ali Ku çu’nun buradaki katk s  da büyüktür. Semerkand’da bu 
dönemde yap lan ilmî çal malar ve tart malar, Ulu  Bey ve Kad zade-i Rumî 
gibi âlimlerin özelliklerini ve konular na olan hâkimiyetlerini, medreselerde 
okutulan ve üzerinde tart lan kitaplar , Cem id-i Kâ î’nin babas na yazm  
oldu u mektuplardan ö reniyoruz. Bu mektuplardan ayr ca o dönemde 
Semerkand’da 70 civar nda önde gelen matematikçinin bulundu u gibi önemli 
bilgilere de ula maktay z.44 Bu bilgileri Kad zâde-i Rumî’nin ö rencisi ve 
Semerkand Matematik-Astronomi Okulu’nun bir üyesi olan Fethullah-  irvânî 
(ö.1486)’ye ait bir ders tasviri ve icazetname de teyit etmektedir.45 

Beyin göçünün k sa tarihini ele al rken de gördü ümüz üzere tarih boyunca 
bilgi maddî ve manevî güvenli in sa land  ehirleri tercih etti inden dolay 46 
Timur’dan sonra ülkede düzeni tekrardan sa layan ahrun’un 1447, o lu Ulu  
Bey’in ise 1449 y l nda ölümünden sonra ya anan siyasî mücadeleler 
Semerkand’da ilmî faaliyetlerin duraksamas na yol açm t r. Buradaki beyinlerin 
de i ik bölgelere yapm  olduklar  beyin göçü neticesinde de Timurlu ülkesinde, 
özellikle Semerkand Matematik-Astronomi Okulu’nda üretilen bilgiler slâm 
co rafyas n n birçok bölgesine yay lm  ve bilhassa Osmanl  Felsefe-bilim 
dünyas n n arka plan n  olu turmu tur. Semerkand Matematik-Astronomi 
Okulu mensuplar ndan Osmanl  co rafyas na do ru göç eden kimselerin 
ba nda üphesiz Ali Ku çu gelmektedir. Bu yolculu un di er iki önemli 
ahsiyeti ise Fethullah-  irvânî ve Abdulalî-i Bircendî’dir.47 Bu âlimlere ek 
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olarak bu dönemde Osmanl  topraklar na göç ederek bilgi ve birikimlerini 
Osmanl  co rafyas na aktaran ba ka me hur Timurlu âlimleri de vard r. Bu 
âlimlere Semerkandl  Seyyid Ali-i Acemî(ö.1456) ve Alaaddin Ali-i 
Semerkandî(ö.1457), Heratl  Haydar-  Herevî(ö. 1427), Bistaml  Alaaddin Ali 
Musannifek(ö.1475), Tuslu Alaaddin Ali-i Tusî(ö.1482) gibi II. Murat ve Fatih 
Sultan Mehmed dönemi Osmanl  medreselerinde ve Osmanl  saray nda görev 
alan isimler örnek olarak verilebilir.48 Hatta Timurlu Sultan Ebu Said’in özel 
doktoru olan Kutbeddin Ahmed-i Acemî’nin, Sultan Ebu Said’in ölümü üzerine 
Osmanl  ülkesine gelmesi ve Fatih Sultan Mehmed taraf ndan kendisine yüksek 
miktarda maa  ba lanarak, yine Timurlu ülkesinden gelmi  olan Muhammed-i 
irvanî, Hoca Ataullah-  Acemî, Hekim Lârî-i Acemî gibi hekimlerin de yer 

ald  bir heyetin ba na atanmas  da bir di er önemli örnektir.49 

 

Sonuç 

Öncelikle Timur’un, âlimlere, bilim adamlar na ve sanatkârlara Zorunlu-
Beyin Göçü yapt rmak suretiyle onlar  zorla Semerkand’da toplasa da, 
Semerkand’daki hayatlar  boyunca bu kimselere kar  sayg da kusur etmedi inin 
alt n  çizmemiz gerekmektedir. Tarihçi Hondmir’in “Timur, Semerkand’da 
toplam  oldu u âlimlerin ba  olarak kabul etti i et-Taftâzânî’ye meclislerinde 
kendi dö e inde yer verir, toplant  sonunda da onu ikametgâh na kadar 
geçirirdi”50 eklindeki ifadesi Timur’un bu önemli beyinlere kar  nas l bir tav r 
içerisinde oldu u konusunda bize ipucu vermektedir. Ayr ca Timur’un Anadolu 
seferi dönü ünde Semerkand’da torunlar ndan ahruh’un o ullar  Ulu  Bey ve 
brahim Sultan, Miran ah’ n o lu cil ve Ömer eyh’in çocuklar  Ahmed, Seydî 

Ahmed ve Baykara’ya düzenlemi  oldu u dü üne ahitlik eden Clavijo’nun, 
Timur’un bu dü üne Semerkand’daki bütün zanaatkârlar n davet etti ini ifade 
etmesi de önemlidir.51 

S k s k kulland m z “Timur’un uygulad  zorunlu-beyin göçüyle getirdi i 
ve kendilerine her türlü imkân sa lad  bu beyinler sayesinde ba kent 
Semerkand dönemin en ihti aml  ehirlerinden birisi ve en önemli ilim-irfan 
merkezi haline gelmi ti ifadesinden” Timur ve haleflerinin sadece Semerkand’a 

Derin Yap ( slam-Türk Felsefe-Bilim Tarihin Kavram Çerçevesi)
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yat r m yapt klar  gibi bir anlam ç kar lmamal d r. Herat, iraz, Tebriz gibi birçok 
ehir de Timurlular döneminde birer ilim ve sanat merkezi olarak ün 

salm lard r ki, Timurlu döneminde sadece Herat’ta 45’in üzerinde medrese in a 
edilmi  olmas  di er ehirlere de verilen önemi göstermektedir.52  

Timur gibi halefleri döneminde de önem verilen âlimleri, airleri ve 
sanatkârlar  himaye politikas  sonucunda Timurlu devleti bünyesinde birçok 
de erli eser, ilmi çal ma ve kültürel geli me meydana gelmi tir. Hatta Timur’un 
halefleri sadece himaye politikas  ile yetinmemi ler, içerisinde yeti tikleri bu 
ortamdan etkilenerek kendileri de bizzat ilim, sanat, edebiyatla u ra m lar ve 
de erli birçok eser ortaya koymu lard r. Dünyadaki say l  âlim-hükümdarlardan 
olup Astronomi ve Matematik alan nda dünya medeniyetine büyük katk lar  
olan Ulu  Bey ve dönemin en me hur hattat ve resim üstad  olan Mirza 
Baysungur bunun en güzel örne idir. Timurlular bünyesinde ortaya konan bu 
de erli çal malar ve takdire ayan eserler Timurlu medeniyeti için Timurlu 
Rönesans  teriminin kullan lmas na neden olmu tur.53 Son y llarda özellikle bat l  
ara t rmac lar taraf ndan, Timurlu Rönesans  övgüsünü hak eden bu eserleri ve 
Timurlular n âlimleri ve sanatkârlar  himayesini konu edinen birçok çal ma 
yap lm t r.54  

Bu etki sadece Timurlu ülkesi ile s n rl  kalmam , özellikle Semerkand 
Matematik-Astronomi Okulu’un da yap lan çal malar, slam ve Osmanl  
medeniyetlerine de büyük katk  sa lam t r. Hatta bu okuldan ç kan Zîc-i Ulu  
Bey ile di er matematik ve astronomi eserleri sadece slâm dünyas nda de il, Çin 
ve Avrupa’da da etkili olmu tur. Bu etkinin yay lmas ndaki en büyük araç ise 
Timurlu devletinin gerileme ve parçalanma dönemlerinde Timurlu ülkesinden 
di er bölgelere do ru ya anan Beyin Göçüdür. 

Bu göçün ço unlukla Osmanl  Devleti topraklar na yap lm  olmas n n 
alt nda Fatih Sultan Mehmed’in yeni ba kent stanbul’u bir ilim ve irfan merkezi 
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yapmak amac yla -Timur gibi- Beyin Göçü’nü desteklemesiydi. Onun, Timur’dan 
en büyük fark  ise âlimleri ve sanatkârlar  zorunlu beyin göçüne tabi tutmak 
yerine onlar  nazik bir ekilde stanbul’a davet etmesiydi. Böylece stanbul’un 
fethinden sonra Osmanl  ülkesi, âlimler ve sanatkârlar için bir cazibe ve himaye 
merkezi, di er bir deyi le mesleklerini ve ilimlerini rahatça icra edebilecekleri ve 
iltifat bulacaklar  bir memleket haline gelmi ti. 
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