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Makaleler/Articles: 

 

17. Yüzy�l Seyyahlar�na Göre Revan (Erivan) ehri 

Yerevan City: According to 17th Century 
Travelers 

 
Cihat AYDO MU O LU  

 
Özet 

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ba kenti olan Erivan/ revan (tarihî 
Revan) ehri, -kesin olmamakla birlikte- Urartu ça �nda M.Ö. 782 y�l�nda 
kurulmu tur. Med ve skit evrelerinin ard�ndan Pers hâkimiyetine giren 
ehir, Ahameni lerin sükûtunun ard�ndan Part ve Sasanilerin 

egemenli inde kalm� t�r. Arap ( slâm) fütûhât� ile Sasaniler y�k�l�nca ehir, 
7. yüzy�lda Emevilerin kontrolüne geçmi tir. Emevilerin ard�ndan 9. 
Yüzy�lda Ba ratl�/Pakraduniler (Gürcü) Hanedan� taraf�ndan idare edilen 
Erivan, 11. as�rda Selçuklu egemenli ine girmi tir. Fakat 9-10. yüzy�llar 
slam tarih ve co rafyac�lar�n�n eserleri ile Selçuklu ça � tarihî 

kaynaklar�nda ehir hakk�nda ayd�nlat�c� bilgiler yer almamaktad�r. Bu da 
ehrin ancak 11. as�r ve sonras�nda nüfus bak�m�ndan kesâfet arz 

etmesine ve önem kazanmaya ba lamas�na delâlet etmektedir. Dvin’in 
gözden dü mesi, asl�nda bir süre sonra Erivan’�n yükselmesi ile 
neticelenmi  görünmektedir. 13. yüzy�l�n ba �nda k�sa bir Gürcü 
hâkimiyeti evresinin ard�ndan ise ehir, Mo ol ve Türkmen istilalar�na 
maruz kalm� t�r. lhanl�lar�n ink�raz�n�n ard�ndan 14. yüzy�l�n son 
çeyre inde Emir Timur taraf�ndan istila ve tahrip edilen Erivan, 
Türkmen devletleri (Kara Koyunlu ve Ak Koyunlu) evresinin ard�ndan 
16 ve 17. yüzy�llarda stratejik bir konumda ve ayn� zamanda s�n�r ehri 
olmas� gibi nedenlerle Osmanl�-Safevî mücadelesine tan�kl�k etmi tir. Biz 
bu çal� mam�zda, Osmanl� gezginleri ile özellikle Safevî ahlar� nezdine 
gelen Bat�l� seyyah ve tüccarlar�n gözlemlerinden hareketle Erivan ve 
havalisinin 17. as�rdaki sosyo-kültürel ve dinî durumunu ortaya koymaya 
çal� aca �z.     

Anahtar Kelimeler: Revan (Erivan), Eçmiyadzin, Sa`d-Çukuru, 
Osmanl� Devleti, Safevî Devleti.  

Abstract 

The capital city of the Republic of Armenia, Yerevan (historically 
Revan) city was estimated to be established 782 B.C. during the era of 

 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi 
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Urartu. Following the Median and Scythian eras, the city was ruled by 
Persians and after the decline of the Achaemenids, it was ruled by Parts 
and Sasanians. As the Arab (Muslim) attacks ended the Sasanian rule in 
the city that was at that time under the control of Umayyad in 7th 
century. After that, Yerevan was ruled by Bagrationi/Pakradouni 
Dynasty in 9th century before it was ruled by Seljuks in 11th century. 
However, there is not much information on the city in the sources on 
Seljuks era in addition to the works of Islam geography writers in 9th-10th 
centuries. This refers that the city population could intensified in and 
after 11th century and it became important. The fall of Dvin seems to 
have resulted in the rise of Yerevan after a while. Following a short term 
of a Georgian rule in the beginning of 13th century, the city was exposed 
to Mongolian and Turkish occupations. In the last quarter of 14th 
century after the fall of Ilkhanids, Yerevan was occupied and destructed 
by Emir Timur. The city was in a strategic position in 16th and 17th 
centuries following the period of Turkic states (Karakoyunlus and 
Akkoyunlus) and witnessed to the fights between Ottomans and 
Safavids. In this study, we will try to figure out the socio-cultural and 
religious situation of Yerevan and its around in 17th century with 
reference to the observations of the Ottoman history writers, Western 
travellers and merchants before especially Safevid shahs.  

Keywords: Yerevan, Etchmiadzin, Tsha'adh-Chuxuru (the Plateau 
of Revan), Ottoman Empire, Safavid State. 

 

Giri : 17. Asra Kadar Erivan ve Havalisinin Tarihçesi 

Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugünkü ba kenti olan Erivan (tarihî Revan) 
ehri, Tiflis’in 175 km güneyinde ve Alagöz Da �’n�n güneydo usunda denizden 

1000 m. yükseklikte kurulmu tur. ehir, A r� Da �’n�n kuzeyinde ve Gökçe 
Göl’ün (Sevan Gölü) güney bat�s�nda verimli bir arazide yer almaktad�r. Aras 
�rma �n�n sol taraftan ald� � bir kolu olan Zengi (Karasu) Çay�’n�n (Hrazdan 
Nehri) kenar�nda yer al�r. Erivan ehrinin tam olarak ne zaman kuruldu u ve 
kelimenin etimolojisi tart� mal�d�r.1 

Etraf� da larla çevrili bir ovada yer alan Erivan’�n Revan ve daha çok revan 
diye an�ld� � bilinmektedir. Ermeni literatüründe Revan/ revan-Yerevan eklinde 
göze çarpmaktad�r. ehrin ve kalenin tam olarak kurulu u bilinmemektedir. 16. 
yüzy�la kadar tahmini olarak bir köy veya kasaba halinde oldu u ileri sürülebilir.2  

Anadolu, ran ve Kafkasya aras�nda önemli bir geçi  yolu te kil etmekte 
olup Erebuni, Erevan, Yerevan ve Hrastan olarak da an�l�r. Baz� kaynaklarda 

1 Mustafa Ayd�n, “Revan”, D A, 2008, c. 35, s. 26; Mirza Bala, “Erivan”, A, c. 4, s. 311. 
2 Enver Konukçu, “XVII. As�rda Revan ve Çevresinde Bir Frans�z Gezgin: Jean 
Chardin”, Yeni Türkiye, 60/2014, s. 2. 
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ad�n�n Arrân’dan türemi  olabilece i belirtilirken baz�s�nda milâttan önce 782’de 
Urartular’�n kurdu u Erebuni3 Kalesi’nin ad�na dayand� � ileri sürülür. ehrin 
Ortaça ’lara kadarki tarihi hakk�nda bilgi yoktur. Arrân bölgesiyle Revan’�n 20 
km. güneydo usunda kalan Ermeniye / rmîniye / Ermîniyye ehirlerinden 
Dvin/Duvin’den (Debîl/Dübeyl) bahseden ve yine VII. yüzy�l ortalar�nda 
Müslümanlar�n bölgede gerçekle tirdikleri fetihlere yer veren klasik slâm tarih 
ve co rafya kaynaklar�nda (özellikle 9-10. as�r müellifleri) da ehirle ilgili 
herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Bu ba lamda Frans�z tarihçi Grousset, 
Müslüman Ermenistan’�n�n ba  ehri olarak 8 ve 9. as�rlarda Dvin ehrini 
saymaktad�r. Zira Ermeni ba kenti Dvin, Arap valisinin ikâmetgâh� haline 
gelmi  olmal�yd� ve bundan dolay� ehir Müslümanla m� t�. Bu da halen orada 
bulunan patrikhane aç�s�ndan ciddi s�k�nt�lar yarat�yordu. Grousset’e göre, 
Araplar�n (Abbasîlerin) içine dü tü ü kar� �kl�klardan istifade eden Pakraduniler, 
-bölgenin hâkimiyeti için- Dvin’i hilafet otoritesinden gasp eden yerel Arap 
emirlerle (Kaysl� Cahap ve o lu Abdullah) mücadele ediyorlar ve Bizans 
imparatoru V. Leon’dan yard�m bekliyorlard�. Devam eden kronoloji için 
burada yine ilave etmeliyiz ki Selçuklu ça � kaynaklar�nda da Ani ve Debil 
geçti i halde Erivan ehrine ait bir kay�t yoktur.4  

10. as�r slâm co rafyac�lar�n� tetkik eden Köse, Erdebil’den daha büyük 
olan Dvin/Debîl’i Ermeniye’nin merkezi olarak ortaya koymakta ve Debîl ile 
havalisinin Ermenice konu tu unu aktarmaktad�r. Bu ba lamda Arrân’�n 
hükümet kona � Berza’a ve Azerbaycan’�n hükümet kona �n�n Erdebil’de 
olmas� gibi Ermeniye’nin hükümet kona � da Debîl’de idi.5 Tabii baz� 
ara t�rmac�lar�n er-Ran (Arran/Erran) ile Erivan/Revan’� birle tirmelerine –
farkl� co rafi konumda olmalar�- sebebiyle kat�lmad� �m�z� belirtmek istiyorum. 
Bizce Erivan’�n kurulu u ve kelimenin kökeni, yerel bir –efsanevî de olabilir- 
Ermeni hanedan� ile ilgili olmal�d�r. ehrin ehemmiyetsiz durumu, Dvin’in 13. 
as�rda Mo ol istilas� ve do al tahribatla öneminin azalmas�na kar �n yava  yava  
artm�  ve zamanla Ermenistan co rafyas�n�n merkez ehri olmu tur.  

Dolay�s�yla burada süreklilik gösteren yerle imin sonraki evrelerde yani 
XII-XIII. yüzy�llarda gerçekle mi  olmas� mümkündür. Timur’un bölgede 
görünmesi ve Azerbaycan seferleri devrin kayna � Yezdî’nin eserinde yer 
almaktad�r. Zira Timur hayatta iken yo un mücadeleler ya anan Azerbaycan, 
Irak-� Arab, Ermenistan ve Gürcistan taraflar�na belli aral�klarla bir kaç ayr� 

3 Erebuni (Erivan) ehrinin Kral II. Argistis taraf�ndan kurulu u ile ilgili bkz. Y. D. 
Bozku -S. D. Küçüker, Armenia (Ermeniler ve Armenia Bölgesi’nin Eskiça  Tarihi), Genesis 
Kitap, Ankara, 2011, s. 39.  
4 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 26; Mirza Bala, a.g.m., s. 312; René Grousset, Ba lang�c�ndan 
1071’e Ermenilerin Tarihi, Çeviren: Sosi Dolano lu, Aras Yay�nc�l�k, stanbul, 2005, s. 
304, 335. 
5 Bayram Arif Köse, “10. Yüzy�l slam Co rafyac�lar�na Göre Ermeniye ve Arrân Tarihî 
Co rafyas�”, Turkish Studies, Vol. 11/1, 2016, s. 95, 95 n. 8, 96. 
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sefer düzenlemi tir. 1386 seferinin ard�ndan yakla �k sekiz sene sonra kayna a 
göre Timur, Kara Koyunlulardan Kara Yusuf ve Türkmenlerle mücadele 
ederken Ahlat’ta karargâh kurmu  ve bir müddet sonra takriben Haziran-
Temmuz 1394 tarihlerinde Erivan yak�nlar�ndaki Üç Kilise’ye gitmi tir.6  

Emir Timur, Ankara Sava � dönü ünde Temmuz 1403 tarihinde Gürcüler 
üzerine yürüyüp baz� ba ar�lar elde ettikten sonra Ermeniler üzerine 
yürümü tür. Ermeniler ise cizye vermeyi kabul ettiler. Timur daha sonra etraf� 
ya malayarak Tiflis civar�na yönelmi tir. Ard�ndan Karaba  ve sonra Erdebil’e 
gidilmi tir. Burada bir toy verilmi  ve toy s�ras�nda al tamgal� yarl�k ile tüm 
Azerbaycan ile Ermenistan ve Gürcü bölgeleri, Miran ah’�n o lu Mirza Ömer’e 
tefviz edilmi tir.7 

Merhum Barthold ve ondan nakil yapan Kürkçüo lu, Revan’�n Timur 
zaman�nda bir köy olarak kurulup daha sonra 16. as�rda ehir hüviyeti kazand� � 
ve imdiki ismini ald� � görü ündedirler.8 Erivan havalisindeki depremleri 
inceleyen Ermeni Bilimler Akademisi’nden Hasrat‘yan, 15. yüzy�ldan itibaren 
ehrin Ermenistan’�n ba kenti oldu unu ve çok say�da depreme maruz kald� �n� 

bildirmektedir. Bu depremlerin en iddetlisi ve fecisi ise 17. as�rda meydana 
gelmi  olup ehrin ço unu harap etmi  idi. ehrin kalesi ile yine ehirdeki 
kiliseler ve evlerin neredeyse tamam� zarar görmü tü.9 

Timur’un Revan’� hâkimiyeti alt�na almas� ve Alt�n Orda ile mücadelesi 
s�ras�nda ehir �ss�zla �nca Orta Asya’dan buraya ba ta Emîr Sa‘d yönetiminde 
Sa‘dlular (Kara Koyunlu oymaklar�ndan)10 olmak üzere pek çok Türk boyu gelip 

6 erefüddin Ali Yezdî, Emîr Timur (Zafernâme), Selenge Yay�nlar�, stanbul, 2013, s. 241. 
7 Hayrunnisa Alan, Bozk�rdan Cennet Bahçesine Timurlular (1360-1506), Ötüken Ne riyat, 
stanbul, 2007, s. 76-77. 

8 Erol Kürkçüo lu, “Revan’dan Erivan’a Bir ehrin Kimli i”, Yeni Türkiye, 60/2014, s. 
2; William Barthold, “Azerbaycan ve Ermenistan”, Çev. smail Aka, Tarih Ara t�rmalar� 
Dergisi, Ankara, 1975, c. VIII-XII, s. 86. 
9 Mourad Hasrat‘yan, “The Medieval Earthquakes of the Armenian Plateau and the 
Historic Towns of Ayrarat and Shirak (Dvin, Ani, Erevan), Annali di Geofisica, Vol. 
XXXVIII, N. 5-6, November-December, 1995, s. 721.   
10 Sa’dlu oyma � asl�nda Kara Koyunlu Ulusu’nun en büyük boylar�ndan olup yurdu, 
Nahçivan ve Erivan’�n güneyindeki Sa’d Çukuru (Çukur Sa’d) idi. Kara Koyunlu 
devletinin y�k�lmas�ndan sonra di er oymaklar gibi Ak Koyunlular�n hizmetine giren 
Sa’dlu oyma �, sonralar� Safevîlerin oymaklar� aras�na dâhil olmu tur. Oyma �n yurdu ise 
yine Safevî ça �nda da Çukur Sa’d idi. 16. yüzy�ldaki tan�d� �m�z Sa’dlu beyleri, Elvend 
Han Be  ve Ulu  Han Be ’dir. Bkz. Faruk Sümer, Safevî Devleti’nin Kurulu u ve 
Geli mesinde Anadolu Türklerinin Rolü, TTK, Ankara, 1999, s. 105-106. Yine Sa’dlu oyma � 
üzerine çal� an Konukçu’ya göre Sa’dl�lar, Kara Koyunlular�n üst düzey boylar�ndan 
olup onlar�n lideri saraya yak�n akraba Sa’d idi. Onun abidevî türbesi Türkmenlerin de 
ziyaretgâh� olup Revan-Üç Kilise yolu üzerinde bulunuyordu. Bkz. Enver Konukçu, 
a.g.m., s. 3. 
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yerle ti. Sa‘dlular’�n iskân�yla birlikte co rafî özelli inin de rolüyle buras� Sa‘d 
Çukuru diye adland�r�ld�.11 

Ebu Bekr-i Tihranî taraf�ndan 1470/1471 y�l�nda Ak Koyunlu hükümdar� 
Uzun Hasan Bey ad�na Farsça yaz�lan Kitâb-� Diyarbekriyye adl� eserde, Kara 
Koyunlu boylar�ndan Sa’dlu boyunun Çuhur Sa’d’da k� lad�klar� kayd� yer 
almaktad�r.12  

Timurlular�n ard�ndan Akkoyunlu ve Karakoyunlu idaresine giren Revan, 
bir kültür merkezi haline geldi. Daha sonra ehre irvan ahlar, Gürcü prensleri 
ve Safevîler hâkim oldu. Safevîler döneminde bölgede Sa‘d Çukuru13 
beylerbeyili i (ba l�ca ehri Erivan) kuruldu. Buray� Ustacalu ve Kaçar 
boylar�n�n beyleri yönetmekteydi. Bu arada 1441’de Kilikya’dan sürülen Ermeni 
katogikoslar�14, Revan ehrine yak�n Eçmiadzin’i (Üç Kilise) kendilerine 
ikametgâh olarak seçmi lerdi.15 

Safevilerin Erivan’a ilk ayak basmalar� smail’in daha Tebriz’de tahta 
oturmadan önce Saru Kaya yayla �na varmadan Erivan’�n güneyindeki Sa’d 
Çukuru bölgesine16 gelmesi (1499/1500) ile ilgili olmal�d�r. ehrin bu s�radaki 
durumunu ayd�nlatacak maalesef bilgimiz yoktur. 

11 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 26. 
12 Ebu Bekr-i Tihranî, Kitab-� Diyarbekriyye, Çeviren: Mürsel Öztürk, T.C. Kültür 
Bakanl� � Yay�nlar�, Ankara, 2001, s. 58. Yine ayn� bilgi Ahsenü’t-Tevârih adl� eserde de 
yer almaktad�r. Bkz. Hasan-� Rumlu, Ahsenü’t-Tevârîh, Çeviren: M. Öztürk, TTK, 
Ankara, 2006, s. 128.  
13 Aras Irma �'n�n orta havzas�nda yer alan Sa'd-Çukuru [Çukur Sa’d] denilen geni  
bölge, kendi içinde Sa'd-Çukuru (Revan Ovas�), Sürmeli-Çukuru (I d�r ili arazisi) ve 
Nahçivan bölgelerinden te ekkül etmektedir. Yerle imin tarih öncesi ça larda ba lad� � 
bu bölgede, yo un be erî faaliyetler ve olaylar cereyan etmi tir. Çe itli kültürlerin 
görüldü ü Sa'd-Çukuru'na, birçok kavim ve millet gelip geçmi , çe itli devletler hâkim 
olmu tur. Buraya ilk Türkler, lk Ça '�n sonlar�nda gelmi lerdir. Selçuklu Devleti'nin 
kurulu uyla birlikte Azerbaycan ve Do u Anadolu'ya gelen O uz/Türkmenler ise 
buralara yerle erek vatan yapm� lard�r. Bölgede bu suretle ba lay�p kesinle en etnik, 
siyasî ve kültürel Türk hâkimiyeti, 1827'deki Rus i galine kadar devam etmi tir. Bkz. 
Hasan Geyiko lu, Selçuklular'dan Safeviler'e Sa`d-Çukuru, Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Bas�lmam�  Doktora Tezi, 1998.  
14 Yunanca “Katholikos” kelimesinden gelen Katogikos “Evrensel” Ermeni, Gürcü ve 
Nasturi kiliselerinde ba patrikle e  anlaml� kullan�lan unvand�r. Bu tabir kilise tarihinin 
ilk dönemlerinde, Do u’da archimandrites ve eksarkhos gibi yüksek düzeyde din 
adamlar� ya da ba ke i ler için kullan�l�rd�. Dolay�s�yla katogikoslar ayr�cal�kl� birer 
ba piskopos olmakla birlikte, belirli bir patri e ba l�yd�lar. Katogikos unvan� sonradan 
patrik ya da ba  patrikle e  anlaml� oldu. Bkz. Fikrettin Yavuz, “Ermeni Kimli i’nin 
n as�nda Bir Patrik Portresi:  M�g�rd�ç K�r�myan”, Akademik ncelemeler, c. 2, Say� 1, 

2007, s. 259, n. 149. 
15 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 26. 
16 Faruk Sümer, a.g.e., 1999, s. 18; Hasan-� Rumlu, a.g.e., 43-44. 
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Revan’a yönelik Osmanl� ilgisi XVI. yüzy�l�n ilk y�llar�nda ba lad�. Yavuz 
Sultan Selim, Çald�ran zaferinin (1514) ard�ndan Revan ehri yak�n�nda Sa‘d 
Çukuru’nda konaklad� ve Revan ehrini ya malad�. Yavuz, 22 Eylül 1514 
tarihinde Çald�ran zaferi dönü ünde u rad� � Erivan surlar� önünde Vezir 
Mustafa Pa a’y� azletmi 17 ve yerine Pîrî Pa a’y� vezir yapm� t�r.18  

ah smail devrini ayr�nt�l� anlatan Safevi kroni i Ahsenü’t Tevârih’de 
Revan’�n dâhil oldu u Çukur Sa’d, Nahçivan olaylar� sebebiyle birkaç defa 
geçmektedir. Bu ba lamda 1517/18 tarihinde Çukur Sa’d Hâkimi olarak Rumlu 
Div Sultan görünmektedir.19 Div Sultan, devletin kurulu una kat�lan, dirlik 
(tiyul) olarak Sa’d Çukuru (Erivan bölgesi) verilen ve ahsi kabiliyetleriyle de 
emîrü’l-ümerâl� a kadar yükselmi  bir Türkmen beyi idi.20  

1514 olaylar�ndan uzun bir süre sonra ehre gelen ah I. Tahmasb, buray� 
harap halde buldu. Van Beylerbeyi skender Pa a 1549’da Revan’� tekrar 
ya malad�. 1554’de Revan’a yeni bir sald�r� daha yap�ld�. Safevîlere kar � 
düzenlenen ran seferi s�ras�nda 1579’da Lala Mustafa Pa a’n�n kuvvetleri 
Revan’a yönelerek Safevî Valisi Ustacalu Muhammed’in yapt� � sald�r�ya kar �l�k 
verdi. Revan, III. Murad devrinde bölgede fetihlerde bulunan Sinan Pa a, 
Özdemiro lu Osman ve Ferhad Pa alar�n gayretleriyle Eylül 1583’de Osmanl�lar 
taraf�ndan tamamen kontrol alt�na al�nd�.21 ehri ele geçiren Ferhad Pa a, 
burada hemen Zengi çay�n�n do u k�y�s�nda ahba �’ndaki Tokmak Han 
kö künü ortaya alarak bir kale yap�m� ba latt�. Sekiz kuleli iç kale ve k�rk üç 
kuleli d�  kale, 4000 ar �n tutan surlar�n yan� s�ra bir kervansaray, bir cami ve bir 
hamam in a edilerek k�rk be  gün içinde tamamland�. Ayr�ca kaleye elli âhî topu 
konuldu. Revan Beylerbeyili ine de Kars Valisi Deli H�z�r Pa a tayin edildi.22   

17 28 Eylül’de hükümdar�n Revan kasabas�na ini  yapt� �n� bildiren Osmanl� müellifi 
Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Pa a’n�n azlini ise öyle anlatmaktad�r:“ nceli e dü kün 
Padi ah, Karaba  k� la �ndan vazgeçerek Nahçevan’la Revan’a do ru yol de i tirdi. Yeniçerilerin a �z 
birli inin Divan ileri gelenlerinin k� k�rtmas�yla oldu u bilgilerinde olma �n, ol kötü i leyenlerin dilek 
harmanlar�n� da tutu turmay� kararla t�r�p askeri aldayub ba  çekmeye yönelten vezirlere kinler biçti. 
Bu nedenle yolda giderken dilsize duyurdu. Mustafa Pa a’n�n kuskunun [eyer kay� �] kestirdi. Sözü 
edilen aban ay�n�n ikinci günü (22 Eylül) Nahçevan çevresi cihan� kaplayan ordunun çad�rlar�n�n 
kuruldu u yer ol�cak defterdar olan Pîrî Çelebi ki Mevlana Celaleddin Aksarayî torunlar�ndand�r 
vezirlik dura �na yükseldi…”. Bkz. Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, Yal�nla t�ran: 
smet Parmaks�zo lu, Kültür Bakanl� � Yay�nlar�, stanbul, 1979, c. 4, s. 225-226. 

18 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 26; Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, Yitik Hazine 
Yay�nlar�, stanbul, 2012, s. 151; Hammer, Büyük Osmanl� Tarihi, Yay�na Haz�rlayan: Dr. 
M. Çevik, Milliyet, stanbul, 2010, c. 2, s. 564. 
19 Rumlu Hasan, Ahsenü’t Tevârih ( ah smail Tarihi), Çeviren: Cevat Cevan, Ard�ç 
Yay�nlar�, Ankara, 2004, s. 43, 44, 51, 71, 206. 
20 Faruk Sümer, a.g.e., 1999, s. 43. 
21 Mirza Bala, a.g.m., s. 312. 
22 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 26; Erol Kürkçüo lu, a.g.m., s. 3; M. Fahrettin K�rz�o lu, 
Osmanl�lar�n Kafkas-Elleri’ni Fethi (1451-1590), TTK, Ankara, 1998, s. 346. 
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1590 y�l�ndaki stanbul Antla mas� ile Revan, Osmanl� Devleti 
hâkimiyetinde say�lm� t�r.23 Bu ba lamda Kas�m 1590’da yap�lan tahrire (Revan 
Kanûnnâmesi ve Revan Eyaleti Mufassal Defteri) göre Revan’da alt� mahallede 
bulunan 403 hanenin yirmi dokuzu Müslümanlara aitti. 2000 dolay�ndaki ehir 
nüfusu içinde Müslümanlar�n nispeti % 7 idi.24 1590 tahririni inceleyen 
çal� mas�nda Karagöz, u bilgileri vermektedir: “Bunun yan� s�ra yapt� �m�z 
incelemelerden Nahç�van’daki ehirle me oran�n�n devrinin çok üzerinde oldu unu gördük. 

ehirde, sancak merkezi olan Revan’�n aksine, (merkezde ve köylerde) Müslim nüfusun 
fazlal� � dikkati çekmektedir.”25 

Yapt� � doktora çal� mas�nda Revan’�n Osmanl� ça �n� inceleyen Ilgaz ise 
nüfus ile ilgili u bilgileri vermektedir: “Bu çerçevede, 1590 y�l� tahririne göre, Revan 
Eyaleti’nin yakla �k vergi nüfusu 8979 hanedir. Bu nüfusun 3320 haneden olu an k�sm�n� 
Müslüman Türkler, 5659 hanesini ise gayrimüslimler olu turmaktad�r. Bir ba ka deyi le 
tahrir defterine kay�tl� eyalet vergi nüfusunun %38’i Müslüman Türk, % 62’si 
gayrimüslimdir.”26     

lk tahririn yap�ld� � y�llarda, biti ik meskûn mahallerin etraflar� surla 
çevrilince, Türkler surun d� �nda, Gayr-i Müslimler ise surun ehre yak�n 
taraf�nda kalm� lard�r. Böylece ehir, sur içi ve sur d� � (varo ) olmak üzere iki 
k�sma ayr�lm� t�r.27   

1603’te tekrar ba layan Osmanl�-Safevî sava lar�ndan Revan da etkilendi. 
ah I. Abbas yedi ayl�k bir ku atmadan sonra kaleyi ele geçirdi, fakat Osmanl� 

kuvvetlerinin yakla mas� üzerine ehri tahrip ederek ahalisini göç ettirdi ve geri 
çekildi. Ard�ndan ise buran�n kontrolünü tekrar sa lad� (1013/1604). 
Osmanl�lar, 11 Eylül 1616’da Emirgûne Han’�n savundu u Revan Kalesi’ni 
ku att�ysa da elli be  gün sonra muhasaray� kald�rd�. IV. Murad, 1635’de 
do rudan Revan’a yürüdü. 28-29 Temmuz 1635 tarihinde buray� ku att� ve 8 
A ustos’ta teslim ald�. Bu fethin an�s�na Topkap� Saray�’nda Revan Kö kü’nü 
yapt�rd�. Fakat ehir 1 Nisan 1636’da yeniden Safevîlerin eline geçti. 1639’da 
imzalanan Kasr-� îrin Antla mas� ile de Osmanl�lar, Irak-� Arab kar �l� �nda 
Azerbaycan üzerindeki iddialar�ndan vazgeçince Revan Safevîlerin elinde kald�.28 

23 Remzi K�l�ç, XVI. ve XVII. Yüzy�llarda Osmanl�- ran Siyasî Antla malar�, Tez Yay�nlar�, 
stanbul, 2001, s. 126-132. 

24 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 27. 
25 Hakan Karagöz, 1590 Tahririne Göre Nahç�van Kazas�, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2001, s. 54. 
26 Selçuk Ilgaz, Osmanl� Hâkimiyetinde Revan (Çukur Sa’ad) (XVI.-XVIII. Yüzy�llar 
Aras�nda Sosyo-Ekonomik Tarih), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
Tezi, Erzurum, 2010, s. 55. 
27 Selçuk Ilgaz, a.g.t., s. 49. 
28 Özer Küpeli, Osmanl�-Safevi Münasebetleri (1612-1639), Yeditepe Yay�nevi, 2014, s. 270-
280. 
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Safevîler de Revan bölgesini yeni idarî birimlere ay�rd� ve Sa‘d Çukuru, Revan 
Hanl� �’n� olu turdu.29 

 

17. Yüzy�l Seyyahlar�na Göre Erivan ehri ve Havalisi 

Eskiden do u-bat� mücadelesinin do udaki temsilcileri merkezi stanbul 
olan Osmanl�lar ile ran co rafyas�na hükmeden sfahan merkezli Safevîler idi. 
Her ikisinin de askerî ve siyasî ili kilerinin bulundu u bat� dünyas�, her iki büyük 
gücün içyap�s�n� ö renmek ve bunlar� bat�ya aktarmak için büyük çaba sarf 
etmi lerdir.30 te bu ba lamda, Safevî ülkesine gelen bat�l� seyyahlara ait Revan 
ehri ile ilgili gözlemleri aktar�p yorumlamaya çal� aca �z. Tabii bu arada Revan 
ehri ile ilgili bilgiler veren Osmanl� dünyas�na mensup 

seyyahlardan/müverrihlerden de eri ebildiklerimizi anlataca �z. 17. Yüzy�l�n 
seçilmesinin sebebi ise do al olarak ehrin daha belirgin ortaya ç�kmas� ile bu 
as�rda ran co rafyas� hakk�nda bilgi veren seyyah ve müverrihlerin gözlem ve 
bilgi kalitelerin yüksek ayr�ca da seyahatnamelerin içeriklerin zengin olu udur. 

Anadolu, Kafkasya ve ran aras�nda geçi  noktas� konumunda bulunan 
Revan, Safevi Devleti’nin Kafkasya topraklar�ndaki en önemli ve büyük 
garnizonuydu. Ticarî ve stratejik öneminin yan� s�ra özellikle tar�m ürünlerine 
dayal� vergi geliri bak�m�ndan da önem arz ediyordu. Bu nedenle ba tan itibaren 
Osmanl� ile Safevi devletleri aras�nda mücadeleye konu olmu tu.31 

1554 harekât�nda sald�r�ya maruz kalan Revan hakk�nda Osmanl� müellifi 
Peçevî’de u bilgiler vard�r:“ aban ay�n�n 17’sinde [18 Temmuz 1554] Acem 
ülkesinin gerçek anlam�yla can� yerinde olan Revan kentine var�ld�. Burada ah’�n, o lunun 
ve kimi ünlü han ve sultanlar�n�n gösteri li saraylar�, ba  ve bostanlar� özellikle Ba -� 
Sultaniye denmekle tan�nan çok ahane bir ba  ate e verilip yerle bir edildi. Ay�n 23’ünçü 
günü [24 Temmuz] Arpa Çay� diye an�lan çok iç aç�c� bir yerde konaklanarak buran�n 
çevresi ba tanba a ya ma ve tahrip olundu. Bu konakta Diyarbak�r Beylerbeyi bir bölüm 
ranl�ya rastlay�p sava a tutu tu ve onlardan birkaç dil ile ba  al�nd�”.32 

1583 y�l� haberlerini anlat�rken Hoca Sadeddin Efendi, Osmanl� ordusunun 
menzilden menzile ilerleyerek Revan ülkesine vard� �n� ve buralar�n eskiden 
Lala Mustafa Pa a zaman�nda yap�lan ak�nlarla ya ma edilerek harap bir duruma 
geldi ini yazmaktad�r. Fakat bu durumdan 1-2 y�l sonra öncekinden daha 
bay�nd�r hale getirilmi , y�k�k bir yeri b�rak�lmam� t�. Bu ba lamda çevredeki her 

29 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 27; Faruk Sümer, Kara Koyunlular (Ba lang�çtan Cihan- ah’a 
kadar), TTK, Ankara, 1992, s. 20-22. 
30 Enver Konukçu, a.g.m., s. 1. 
31 Özer Küpeli, “Evliya Çelebi’nin lk ran Seyahati Güzergâh� ve Kalelere li kin 
Bilgiler”, Türk Dünyas� ncelemeleri Dergisi, XI/2 (K�  2011), s. 84. 
32 Peçevi brahim Efendi, Peçevi Tarihi, Haz: B. S. Baykal, Kültür ve Turizm Bakanl� � 
Yay�nlar�, Ankara, 1982, c. II, s. 221-222. 



17. YÜZYIL SEYYAHLARINA GÖRE REVAN (ER VAN) EHR  
(OTAM, 44/Güz 2018) 

9 

köy, üçer dörder yüz binadan olu an birer kent ve kasabaya dönü mü tü. ah 
Kulu Han, sonra da Tokmak Han ad�yla ün kazanan o lu Mehmet Han, reayay� 
adalet ve ihsanlarla yönetmi ler, yüksek bir kalk�nma düzeyine eri tirmi lerdi. 
Halk ço u günlerini zevk ve safa ile geçirirdi. Ancak Osmanl� askerinin 
gelmekte oldu u ö renilince da �l�p peri an oldular.33  

Merhum F. Sümer de 16. asr�n son çeyre inde geliri bol ve ba  ehri 
Erivan olan Çukur Sa’d’�n Hâkimi (Beylerbeyi) olarak Ustacalu Tokmak 
Muhammedî Han’� göstermekte ve ad� geçen Han’�n Gürcistan’�n Osmanl�lar 
taraf�ndan fethine seyirci kalamayacak bir karakterde oldu unu belirtmektedir.34  

Do u lleri serdarl� �na atanan Ferhat Pa a, Revan kentine girip (1583) kale 
yap�m�na ba lay�nca Tokmak Han’�n saraylar�n� ortaya al�p etraf�na geni  ve 
sa lam bir sur -45 günde- in a ettirmi ti. Revan beylerbeyili i, Sultan 
Süleyman’�n hareminden yeti me cesur ve kahraman Ça alazade Yusuf Pa a’ya 
vezirlik rütbesiyle birlikte verildi. Daha sonra Revan eyaletinde gerekli ve önemli 
olan kalelerden uragel Kalesi’nin ihtiyac� olan asker ile araç ve gereçler 
tamamlanm� t�.35   

Hoca Sadeddin Efendi, H. 1013 olaylar�n� (1604/1605) anlat�rken ah 
Abbas’�n Tebriz’i ald�ktan sonra Nahçevan üzerine Zülfikar Han’� gönderdi ini 
ve Nahçevan’�n da Revan eyaletine ba l� bir yer oldu unu belirtmektedir. Revan 
Beylerbeyi erif Pa a, Tebriz’in halini görünce 300 kadar askeri kaleyi 
korumakla görevlendirmi tir. Ama ku at�ld�klar� takdirde dayanma ihtimali 
bulunmad� �ndan içerde olan kul taifesini d� ar� ç�kar�p kaleyi ate e vererek 
harap etmek istedi. Fakat üzerine vard� � zaman içindekiler “biz eskiden ah 
kullar� idik” dediler ve d� ar� ç�kmayarak kaleyi Zülfikar Han’a teslim ettiler. 
Böylece –bir süre ku atmadan sonra-Revan, ah I. Abbas devrinde Safevilere 
tekrar geçmi  oldu. ah, bir süre sonra Revan Kalesini yak�p y�karak yerle bir 
etti.36 Safevilerin eline geçen Erivan Eyâleti de Kaçarlardan güçlü ve sayg�n bir 
bey olan Emirgûne Han’a tevdi edilmi tir.37 Bu arada ah Abbas’�n 1604/5 
tarihlerinde Çukur Sa’d eyâletini istirdada giri ti i s�ralarda bu eyâlette ya ayan 
Sa’dlular�n ço unun huzura gelip Erivan ile di er kalelerin al�nmas�nda hizmet 
ettiklerini belirtmeliyiz. Ayr�ca Osmanl� hizmetinde kalmay� tercih eden Ali 
Kulu Sultan’�n o lu Mehdi Kulu Bek, babas�n� terk ederek Erivan’da ah’�n 
huzuruna ç�km�  idi.38 

33 Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, Yal�nla t�ran: smet Parmaks�zo lu, Kültür 
Bakanl� � Yay�nlar�, stanbul, 1979, c. 4, s. 79. 
34 Faruk Sümer, a.g.e., 1999, s. 121, 136. 
35 Hoca Sadeddin Efendi, a.g.e., c. 4, s. 80. 
36 Hoca Sadeddin Efendi, a.g.e., c. 4, s. 244-246. 
37 skender Bey Türkmen, Târih-i Âlem-ârâ-y� Abbasî, Yay�na Haz�rlayan: . Af ar, 
Müessese-i nti ârât-� Emir Kebîr, Tahran, 1387, s. 656. 
38 Faruk Sümer, a.g.e., 1999, s. 198. 
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Sultan Murat Han’�n ran seferini ferman buyurdu u 1635 y�l�nda Vezir 
Mehmet Pa a ve emrindeki kalabal�k asker (ayr�ca 20 balyemez top ve 400 parça 
âhî darbzen) ile 28 Temmuz’da Revan39 Kalesi ku at�lm� t�r. 8 A ustos 

Çar amba günü ise kale al�nm� t�r. çine Murtaza Pa a ve yeniçeriden birçok kul 
konulmu tur. Bu s�rada Revan Han’� olan Emir Gûne ise o lu ile birlikte 
Osmanl� hâkimiyetine girmi  ve payitaht stanbul’a gelmi tir. Fakat geleneksel 
Safevi takti ine uygun olarak Sultan’�n stanbul’a hareket etti ini ö renen ah 
Safi, Revan’� yakla �k 110 gün ku atma alt�nda tutarak nihayetinde iddetli k�  
sebebiyle imdat gönderilemedi inden vire ile geri alacakt�r.40   

Safevilerden ah Safi devrinde 1640’da ilk defa Revan’a gelen Evliya 
Çelebi, Üç Kilise ve Revan ehri hakk�nda u bilgileri vermektedir: “Bu mahal, 
Revan s�n�r�ndad�r. Üç yüksek da  üzerinde üç büyük kiliselerdir ki her birinde yüzer iki er 
yüz patrik, rahip, ke i  ve Ermeni papazlar� var. H�ristiyan milletleri içinde Ermeni 
milletinin bu kiliselere gayet inançlar� oldu undan bütün H�ristiyan memleketlerinden bu 
kiliselere adaklar gelir, gayet sa lam vak�ft�r… 1407/1408 y�llar�nda Timur Han’�n 
tüccarlar�ndan Lahicânî Hoca Can ad�nda zengin bir bezirgân, bu Revan topra �na ayak 
bas�p görse ki amber kokulu verimli güzel bir toprak. Orada bütün yak�nlar�yla konaklar 
ve yerle ir. Günden güne pirinç ekimini geli tirerek zenginle ir ve büyük bir kent olur. Daha 
sonra 1509 tarihinde ran ah� smail ah, bir kale yapmas� için Revan Kulu adl� han�na 
emir verir. Kale yedi senede tamamlan�nca ad�na Revan derler. Zengi Nehri’nin do u taraf� 
k�y�s�nda tu la ve ta  yap� güzel bir kaledir. Ama yal�n katt�r. Süleyman Han, Nahcivan 
diyar�na sefer edip feth ettikten sonra Revan’� slâm askerine ya malatt�r�r. Ufak tefek olan 
kalesini de yer yer y�karlar.”41 

Özer Küpeli’ye göre Evliya Çelebi, her ne kadar dönemin kaynaklar�ndan 
teyit edilemese de, Revan Kalesi'nin ilk bânisinin ah smail oldu unu 
yazmaktad�r. Buna göre XVI. yüzy�l ba lar�nda Safevi topraklar�na kat�lan 
Revan'da onun emri üzerine yap�m�na ba lanan kale, ancak yedi y�lda 
tamamlanabilmi tir. Zengi (Hrazdan) Nehri'nin güneydo usunda tu la ve ta tan 
yap�lm�  bu kale Evliya'n�n belirtti ine göre, Kanunî Sultan Süleyman'�n 
Nahç�vân Seferi esnas�nda y�k�lm� t�r.42   

39 Kâtip Çelebi, ad� geçen Revan Seferi’ne padi ah�n özengisi yan�nda hepsi de 
kapudanl�k yapm� /yapacak olan Canbolat-o lu Mustafa Pa a, Hüseyin Pa a ve Kara 
Mustafa Pa a’n�n da kat�ld� �n� belirtmektedir. Bkz. Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar Fî 
Esfari’l-Bihar, Aç�klamalarla Yay�ma Haz�rlayan: Orhan aik Gökyay, Milli E itim 
Bas�mevi, stanbul, 1973, s. 212-213.  
40 Mehmet Halife, Târih-i G�lmânî, Haz�rlayan: Kâmil Su, Milli E itim Bas�mevi, 
stanbul, 1976, s. 14-15. 

41 Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Haz�rlayanlar: Y. Da l�-
S.Ali Kahraman, Yap� Kredi Yay�nlar�, stanbul, 2008, kinci Bask�, c. 2, s. 264, 321. 
42 Özer Küpeli, a.g.m., s. 85. 
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Revan’� ah II. Abbas devrinde ikinci defa 1647’de ziyaret eden Evliya 
Çelebi kaleyi, surlar�, Ferhad Pa a ve Tokmak Han [eski revan Hâkimi] 
taraf�ndan yapt�r�lan istihkâmlar�, kalenin Tebriz, Yayla ve Köprü kap�lar� 
yan�nda Çevgân Meydan�’n� kapsayan eski ehri tasvir ettikten sonra cami ve 
çar � pazar�yla Köprüba �nda Hanba �, han ve hamam� hakk�nda bilgi verir. Ona 
göre ehirde 3000 kale eri, 3000 han askeri, 7000 eyalet askeri bulunmaktad�r. 
ehirdeki ev say�s� 2060 kadard�r. Üç Kilise’yi de gören Evliya Çelebi, “Rum 

kayserinin yap�s�d�r derler, Üç Kilise’nin birinde Ermeni k�zlar�, birinde Rumlar, Ermeniler 
oturur. Acem ve Osmanl� taraf�ndan her gece be er, alt� ar yüz atl� gelip burada kal�r. Çul 
ve torba ç�kararak bütün rahipler mihmandarl�k ederler. Fevkalâde bir H�ristiyan 
merkezidir. Buradan Aras ve Zengimar �rmaklar�n� geçip ikinci defa Revan’a vard�k. 
Revan Han� Takî Ali Han, k�z karde inin dü ününden gelmi lerdi. Do ruca saraylar�na 
konuk olduk.” demektedir.43 

1605 Paris do umlu Frans�z tüccar Jean Baptiste Tavernier, Revan ve 
havalisi hakk�nda seyahatnamesinde unlar� yazmaktad�r: “Aras’tan sonra bir ovada 
kamp kurduk. ki gün sonra da Revan’a ancak yar�m günlük yoldaki Üç Kilise’ye44 
vard�k. Ermenistan’dan ran’a girildi inde ilk ilgi çekici yer Revan’a üç mil [4,8 km] 
uzakl�ktaki Üç Kilise’dir. Üç Kilise, birbirlerine belli bir uzakl�kta bulunan üç 
manast�rdan ba ka bir ey de il. En büyü ü ve güzeli Ermenilerin büyük patri inin 
oturdu u manast�r. Bu, ilkine bir tüfek at�m� uzakl�kta. Güneyde ba ka bir manast�r daha 
var, do uya do ru çeyrek mil uzakl�kta da bir k�zlar manast�r� bulunuyor. Ermeniler 
buraya Eçmiyadzin ba ka bir deyi le “Tek O ul” ad�n� veriyorlar ve bu ad, ana kilisenin de 
ad�. [Hz.] sa’n�n geli inden yakla �k üç yüzy�l sonra yap�m�na ba lanan Kiliseye, 
Ermenilerin büyük sayg� duyduklar� Surp Krikor’un ad� verilmi . kinci manast�r, Aziz 
Krikor’u görmek için talya’dan gelen bir prensesin onuruna yapt�r�lm� . Bütün Ermeniler, 
Üç Kilise’de ibadet ederler. Kervanlar burada kal�r, Ermeniler günah ç�kar�rlar ve patrik 
taraf�ndan kutsan�rlar… Paris’e dönerken 1655 ubat tarihinde Üç Kilise’den geçtim. 
Hem kar yollar� kapatt� � hem de Ermeniler bayramlar�n� geçirmek istedikleri için 
kervan�m�z burada kald�. Patrik, bize peynir, armutlar, elmalar ve bir çe it so andan olu an 
yemek getirtti. Ben bir armut yiyip bir kupa arap içtikten sonra izin al�p ayr�ld�m. 
Konaklamam�z süresince Patrik bana arap, kavunlar ve iki-üç ayak uzunlu unda güzel 
alabal�klar gönderme nezaketini gösterdi… K�sa bir süre sonra dua için çan çald�. Herkes 
kiliseye gitti. Zira art�k H�ristiyanlar�n çan seslerinden rahats�z olunan Türkiye’de de ildik. 
ran [Safevî] ah� her eye izin veriyordu ve bütün Ermeni kiliselerinin H�ristiyan 

ülkelerden çan getirtme olana � vard�… Yüzy�ldan beri bu patriklik bu kadar bezenmemi . 
Ancak ran [Safevî] ah� Abbas’�n Ermenileri ticarete yöneltmesinden ve onlar�n bu yolla 
zenginle mesinden sonra bu noktaya gelinmi … Revan, insan ya am� için gerekli her eyin 

43 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 27; H. Nihal Ats�z, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler, I, 
MEB, Millî Klasikler, Ankara, 2001, s. 266-277.  
44 Üç Kilise, günümüzde kullan�lan Ermenice ad� Eçmiyadzin olup Ermenistan 
Cumhuriyeti’ndeki bu kent hâlen Ermeni Patrikhanesinin merkezidir. Bkz. Tavernier 
Seyahatnamesi, s. 66, n. 71.  
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özellikle de güzel araplar�n bol bulundu u bir yörede kurulmu tur. ran’�n en iyi 
eyaletlerinden biridir, hem verimli topraklar� hem de büyük bir kervan u ra � olmas� 
sayesinde ah buradan büyük gelir elde ediyor. Yaln�zca Revan Han�’n�n y�ll�k geliri 
20.000 Tümen’i a �yor. ki imparatorlu un s�n�r�nda bulunan kent, Türklerle ranl�lar 
[Safevîler] aras�nda birçok kez el de i tirmi . Eski kent harap oldu undan yeni kent 800 
ad�m ileride bir kayal� a kurulmu . Kayan�n bat� ete inin dibinde h�zl� ak� l� bir �rmak var. 
Irmak üç kemerli güzel bir ta  köprü arac�l� �yla a �l�yor, köprünün alt�na odalar yap�lm�  
ve Revan Han’� yaz�n kavurucu s�caklar�ndan kurtulmak için kimi zaman buraya geliyor. 
Irmaktan çok çe itli ve bol miktarda bal�k yakalan�yor. Kentin bat� taraf�nda savunma 
hende i görevi yapan bu �rmak varsa da bu güçlü bir tahkimat say�lmaz. Zira �rma �n öte 
taraf�nda hepsi de kentten daha yüksek tepeler bulunuyor. Kale, kayan�n üstüne 
yap�ld� �ndan savunma hendeklerinin derinli i en çok üç-dört ayak. Kimi yerlerde kentin çift 
suru ve birçok kulesi yer al�yor. Surlar topraktan yap�ld� �ndan ya mur, top güllerinden daha 
büyük zarara yol aç�yor. Revan mahallesi kuzeybat�da olup kalabal�k ve sur d� � bir 
mahalle görünümünde. Bütün tüccarlar, zanaatkârlar ve ayn� zamanda H�ristiyan 
Ermeniler bu mahallede oturuyor. H�ristiyan Ermenilerin burada dört kilisesi ve büyük bir 
manast�r� var. K�sa süre önce çok güzel bir kervansaray da yap�lm� . Kente gelince, burada 
yaln�zca Han, subaylar� ve askerleriyle birlikte oturuyor ve Han’�n evi �rma a bak�yor. Han 
güçlü olup s�n�r� korumaya yetecek kadar kuvveti var. Revan’da yaz mevsimi çok s�cak 
geçti inden Han genelde bu mevsimi da da çad�rlar�n alt�nda geçiriyor. Kentin güneyinde dört 
mil uzakl�kta yüksek da lar var… Do um yeri Revan olan birçok eski Ermeni ailesi var 
Revan’da. Bu kent, ipe in geldi i eyalete uzak olmad� �ndan bütün ipekler burada 
toplan�yor. Yol muhaf�zlar� için belli bir vergi ödemek gerekiyor ve bu vergiye râhdârî, vergiyi 
toplayanlara da râhdâr deniyor.”45    

Sonuçta Revan’� ah II. Abbas devrinde 1655’te gören Tavernier, buray� 
ran’�n en zengin ehirlerinden biri olarak anlat�r, arazisinin bereketli oldu unu 

ve çevresinde pirinç yeti tirildi ini söyler. Ticarî olarak kervan güzergâh�nda 
olup tar�m ürünleri ve vergi potansiyeli bak�m�ndan zengin say�labilece ini 
belirtir. Kalenin kuzeybat�s�ndaki mahallede tüccar ve zanaat ehlinin 
oturdu unu, bu k�s�mda Ermenilerin de dört kilisesinin bulundu unu yazar.46  

17. as�r Osmanl� müverrihi Kâtip Çelebi (ö. 1657), Revan ile ilgili u 
bilgileri vermektedir:“Revan, 87 derece boylam 39 derece enlemde Çukur Sa’d denilen 
ülkenin kasabas� ve idare yeridir. Zengi Suyu dedikleri çay, kalenin bat� aya �ndan geçer. 
Kale düz bir yerde ad� geçen nehre bakan topraktan bina olunmu  bir kaledir. Güney ve 
kuzeyde iki kap�s� vard�r. Güneyde olan�na Tebriz Kap�s� kuzeydekine irvan Kap�s� denir. 
Etraf� ba  ve bahçedir. Tah�l ve meyve memleketidir. Ad� geçen kalenin içinde çar �s�, camisi 
ve nehre bakan saray� vard�r. Daha önce 1583’te Ferhad Pa a al�p asker koymu tu. 
1605’te ah Abbas yedi ay ku atarak geri ald�. 10 y�l sonra Mehmed Pa a, muhasara etti. 

45 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi (Stefanos Yerasimos’un An�s�na), Editör: 
S. Yerasimos, Çeviren: T. Tunçdo an, Kitap Yay�nevi, stanbul, 2010, s. 66-77. 
46 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 27. 
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Fethetmek mümkün olmad�. 1635’te Sultan Murad Han var�p yedi günde alm� t�. Ancak 
dönüp geldi inde ah Safi geri ald�. Hâlen K�z�lba lar elindedir. Mahsulü (vergisi) olan 
vilâyettir”.47  

Tavernier’den sonra 1671-1673 tarihlerinde gerçekle tirdi i iki y�ll�k do u 
seyahatinde Frans�z gezginlerden Jean Chardin, Safevî hükümdar� ah Süleyman 
devri Revan’�n� büyük bahçe ve ba lar�yla tasvir etmektedir. ehrin yakla �k 800 
evden ibaret oldu unu ve kalede 2000 ki ilik bir garnizonun mevcut 
bulundu unu bildirir. Ayr�ca ehrin çift duvarl�, toplu, 200 adam�n 
bar�nabilece i küçük bir kalesinin oldu unu, resmigeçit ve gösterilerin yap�ld� � 
a açlarla çevrili bir meydan�n, ayr�ca dokuma ürünlerinin sat�ld� � altm�  üç 
dükkân�n bulundu unu belirtir. Chardin geldi inde Safi Kulu idaresinde olan 
Revan’da Ermeniler rahatça ve iç içe ya amakta olup ehirde bulunan birkaç 
kilisede serbestçe ayin yapabilmekteydiler.48 

Safevî hükümdar� ah Süleyman (1666-1694) devrinde ran’a gelen 
Chardin’in gözlemlerine ayr�nt�l� olacak bakacak olursak Erivan hakk�nda unlar� 
görebiliriz: “Erivan büyük fakat ayn� zamanda kirli ve çirkin bir ehir. ehrin büyük bir 
k�sm� bahçelerden ve mahallelerden olu uyor ve güzel tek bir bina bile yok. Her yan� da larla 
çevrili bir ovada yer al�yor. ki nehir ehrin yak�n�ndan geçiyor, kuzey bat�s�nda Hrazdan ve 
güney bat�s�nda da K�rk Bulak [p�nar] nehirleri. Kale küçük bir ehir say�labilir. Çevresi 
k�rk bin ad�m olup oval biçimdedir ve içinde sekiz yüz kadar ev vard�r. Kalede sadece saf 
ranl�lar kalabiliyor. Ermenilerin kalede gün boyunca ticaretle u ra t�klar� ve içinde 

çal� t�klar� dükkânlar� var, ak am olunca da dükkânlar�n� kapat�p evlerine gidiyorlar. Bu 
kalenin kerpiç veya pi mi  toprak mazgall� üç seti, eski tahkim usulünce yap�lm�  son derece 
dar ve do uya özgü düzensiz surlar� ve kuleleri var. Kale geni  ve sarp, alt� yüz kadem 
derinli inde ve dibinde bir nehrin akt� � korkunç bir uçurumun kenar�nda kuzey bat�ya 
do ru uzan�yor. Kalenin bak�m� için iki bin ki i tutulmu , duvarlar� kadar kap�lar� var. 
Bütün kap�lar� demirle güçlendirilmi , engellerle donat�lm� , inerç�kar parmakl�k ve 
güçlendirilmi  muhaf�z bar�na � ile sa lama al�nm� . Valinin saray� kalenin içinde 
uçurumun kenar�nda yer al�yor. Güzel ve çok büyük, yaz�n da son derece ho  bir saray. 

ehir, kaleden top at� � kadar uzakl�kta. ehirle kale aras�ndaki k�s�m pazarlarla ve evlerle 
dolu. Fakat yap�lar zay�f. ehirde birkaç kilise var. Büyük bir Pazar var ve hemen yan�nda 
tu ladan in a edilmi  ve u an harabe halinde eski bir cami var. Camiye üç yüz ad�m ötede 
büyük meydan bulunuyor. Erivan Meydan� kare biçimlidir, yar�çap� dört yüz ad�md�r ve 
çevresi a açlarla çevrilidir. ehirde ve kalede çok say�da hamam ve kervansaray var. Erivan 
ho  say�l�r ve verimlidir. Meyveler bol bol geliyor, özellikle de arap çok güzel ve çok da ucuz. 
Alabal�klar ve sazan bal� � muhte em bir ekilde leziz, Erivan’da ayn� zamanda keklik 
çok yeniliyor. ran tarihinde Erivan’�n kökeniyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Araplar�n 
Ermenistan’daki fetih hareketlerinden önce kuruldu unu sanm�yorum. Böyle dü ünmeme 

47 Kâtip Çelebi, Cihânnümâ, Yay�n Yönetmeni: Nevzat Bayhan, Yay�n Editörü: Said 
Öztürk, stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür A. . Yay�nlar�, stanbul, 2010, s. 481. 
48 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 27; Enver Konukçu, a.g.m., s. 2. 
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neden olan ey, ne ehrin içinde ne de çevresinde antik döneme ait kal�nt�lar�n 
bulunmamas�d�r. Her yönden yirmi fersah uzanan Erivan bölgesinde 23 erkek manast�r� ve 
5 kad�n manast�r� var. Hepsi de fakir ve bak�ms�zlar, ço unda en fazla be  alt� ki i var. 
Erivan Beylerbeyi Safi Kulu Han olup ran’�n önemli valilerinden biridir. Ayr�ca politikay� 
iyi bilen zeki bir ah�st�r. Erivan y�lda 32 bin tümen kazand�r�yor…”.49      

Son olarak Tournefort’un gözlemlerine de inmek istiyoruz. Fransa krall�k 
bahçelerinin bitki bilimcisi Joseph Piton de Tournefort, 1701 y�l�nda yapt� � 
seyahat s�ras�nda gördü ü Erivan ehri hakk�nda u bilgileri vermekteydi: “8 
A ustos’ta büyük bir kent ve ran Ermenistan’�n�n ba kenti olan Üç Kilise’ye üç saatlik 
yoldaki Erivan’a gittik. Bir ovan�n kenar�ndaki tepenin üstüne kurulmu  olan Erivan 
kenti, ba lar ve bahçelerle dolu. Evler bile çay�rlar�yla meyve a açlar� ve ba lar� iç içe olan 
ran’�n en güzel vadilerinden birinde s�ralan�p gidiyor. En verimli topraklara tah�l, pamuk 

ve pirinç ekilmi . Pirinç özellikle Erzurum’a gönderiliyor. Erivan’�n evleri, tek katl�, 
taraçal�, ran’�n di er kentlerinde de oldu u gibi kerpiçten ve çamurdan yap�lm� . Her ev, 
kare biçimli, kö eli ya da yuvarlak, yakla �k iki metre yüksekli inde ba �ms�z bir duvarla 
çevrili. Kent surlar� birçok yerde iki s�ral� olmakla birlikte yüksekli i asla dört metreyi 
geçmiyor ve yaln�zca yuvarlak dört ya da be  ayak geni li inde hendeklerle korunuyor. 
Hemen hemen oval biçimli olan kalede, Müslümanlar�n ya ad� � sekiz yüzden fazla ev var. 
Kale muhaf�zlar�n�n say�s�n�n 2500 oldu u söylendi. Gündüzleri burada çal� an Ermeniler, 
yatmak için kente gidiyorlar. Eski kent belki daha güçlüydü ama Türk- ran [Osmanl�-
Safevî] sava lar� s�ras�nda y�k�ld�. Zengi �rma � kuzeybat�da ve K�rk bulak güney bat�da 
ak�yor. Erivan’da üç kemerli bir köprüyle Zengi’yi a t�k. Han [Vali], hava çok s�cak 
oldu unda bu kemerlerin alt�na yap�lm�  odalara gelerek serinliyor. Bu han, her y�l eyaletten 
yirmi bin tümenden fazla para al�yor. Erivan’da yemekler güzel. Keklik ve meyve çok bol. 

araplar harika. Kentin yap�la mas� kötü oldu undan güzel yerlerin bulunmas� olanaks�z. 
Valinin kalede bulunan saray� büyüklü ü ve dairelerinin da �l�m� bak�m�ndan görkemli. 
Kentin meydan� kare biçiminde ve çap� dört yüz ad�mdan fazla de il. Hamamlar ve 
kervansaraylar da güzel. Özellikle kale taraf�ndaki yeni kervansaray. H�ristiyanlar�n 
kiliseleri küçük ve yar� yar�ya yerin alt�nda. Kentteki camilerin hiçbir özelli i yok. ranl�lar 
[Safevîler] 1635’te kaleyi geri alm� lar ve o tarihten bu yana ellerinde tutuyorlar…”.50     

Yüzy�l kapand�ktan hemen sonra 1701’de –anlatt�klar� büyük ölçüde 
Chardin ile benze en-  Tournefort, yine buran�n ba lar� ve bahçelerini anlat�r, 
tar�m ürünlerini (tah�l, pamuk, pirinç), evlerin tek katl� olup kerpiçten 
yap�ld� �n�, ehrin duvarlar�n�n baz� yerlerde çift sur eklinde oldu unu yazar; 
kale duvarlar�n�n yüksek olup 2500 ki ilik garnizonun yan�nda 800 haneyi 

49 Jean Chardin, Chardin Seyahatnamesi ( stanbul, Osmanl� Topraklar�, Gürcistan, Ermenistan, 
ran 1671-1673), Editör: Stefanos Yerasimos, Çeviri Ay e Meral, Kitap Yay�nevi, 
stanbul, 2014, s. 257-275. 

50 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Editör: Stefanos Yerasimos, 
Çevirenler: Ali Berktay-Teoman Tunçdo an, 4. Bask�, Kitap Yay�nevi, stanbul, 2013, s. 
174-178. 
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bar�nd�rd� �n� ifade eder. Ayr�ca ehirdeki han ve kervansaraylar�n da ehre ayr� 
bir güzellik katt� �n� belirtir.51 

 

Sonuç 

slâm tarih ve co rafyac�lar�nda geçmeyen ve Ortaça  tarihî kaynaklar�nda 
ise nadir olarak yer alan Erivan’�n en eski tarihi ve kurulu  hikâyesi bugün tam 
olarak bilinmemektedir. Tarihi Dvin ehri i gal, sald�r� ve/veya do al afetler 
sebebiyle ortadan kalk�nca (13. as�r) bir süre sonra Erivan ehri Ermenilerin 
merkezî bir ehri olarak öne ç�kacakt�r. Muhtemelen Emir Timur devriyle 
birlikte canlanan Erivan ile ilgili bilgiler daha sonra artmaya ba layacakt�r. 
Özellikle Safevilerin eline geçince zengin, verimli ve vergi geliri yüksek bir eyalet 
haline gelen Sa’d Çukuru bölgesinin en önemli ehri Revan olacakt�r. Zaten 
Safeviler Revan’�n da içinde bulundu u bu bölgeyi –merhum F. Sümer’in 
tespitine göre- Kara Koyunlu ulusunun en kudretli oyma � Sa’dlu oyma �n�n 
yerle im yeri olmas� sebebiyle Çukur (Çuhur) Sa’d52 tesmiye etmi ler ve bu 
isimle eyalet düzenine sokmu lard�. 17. as�r müverrih ve seyyahlar�na 
bakt� �m�zda Revan’da Türk- slâm ehirlerine özgü kale, çar �, saray, köprü, 
han, hamam ve cami bulunmakta idi.   

Bugün Ermenistan’�n ba kenti olan Erivan ehri, Osmanl� literatüründe 
Revan ve Safevi kroniklerinde revan eklinde geçmektedir. Tabii olarak Osmanl�-
Safevi sava lar� ve mücadeleleri esnas�nda oldukça zarar gören ehir, defalarca el 
de i tirmi tir. Bu ba lamda her seferinde yöneticisi de i mi , ahali yer 
de i tirmek zorunda kalm�  ve ehir bir y�k�l�p bir imar edilir hale gelmi tir. 
Kasr-� irin Antla mas�’ndan sonra ise ehrin daha istikrarl� ve bay�nd�r (tah�l ve 
meyve memleketi olarak etraf� ba  ve bahçelerle çevrili) bir hale büründü ü 
ula abildi imiz seyyahlar�n tespitlerinden malumumuzdur.  

 

 

 

 

 

 

 

51 Mustafa Ayd�n, a.g.m., s. 27. 
52 Faruk Sümer, a.g.e., 1999, s. 105, 198. 
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Antalya er’iyye Sicillerindeki Veba ve Kolera ile 
lgili Hükümlerin Tahlili (1833-1870) 

Examination of Cases Related to Plague and Cholera in 
Antalya Judicial Registers (1833-1870) 

 

Evren DAYAR* 
 

Özet  

Bu makale, 19. yüzy�la tarihlenen Antalya er’iyye sicillerinde kay�t 
alt�na al�nm�  ölüm vakalar�n�n incelenmesinden hareketle, belirli bir 
dönemde veba ve kolera nedeniyle gerçekle mi  ölümlerin tespitinde 
er’iyye sicillerinin de erini tart� maya açmaktad�r. Makalede, Antalya 
er’iyye sicillerinde baz� ölüm vakalar�n� tan�mlamak için kullan�lan “bi-

emr-illâh teâlâ vefât eden” kli esinin, genel olarak sicillerde veba ve 
kolera nedeniyle gerçekle en ölümleri tan�mlaman�n biçimsel ifadesi 
oldu u iddia edilmi tir. Kli enin veba ve koleran�n Antalya’da etkin 
oldu u dönemlerde s�kl�kla kullan�lmas� ve ölümü bu kli e ile kay�t alt�na 
al�nanlar�n kimliklerine ili kin sicillerden edinilen bilgiler makalenin 
iddias�n� desteklemektedir. Öte yandan bu spekülatif bir iddiad�r; ancak 
mant�kl� bir iç tutarl�l� a sahiptir, kan�tlay�c� de il, ikna edicidir. 

Anahtar kelimeler: Antalya er’iyye sicilleri, tereke kay�tlar�, veba, 
kolera, Antalya. 

Abstract 

This article brings forward the value of judicial registers in defining 
the deaths which for a particular period caused by plague and cholera, by 
analyzing the recorded death cases in 19th century Antalya’s judicial 
registers. It is claimed in the article that “passed away by the decree of 
God” cliché which was used to describe some death cases in Antalya 
judicial registers is generally the figural statement to describe the deaths 
caused by plague and cholera in Antalya’s judicial registers. The fact that 
this cliché was used frequently in the periods when plague and cholera 
were wide in Antalya and the information gained from judicial registers 
about the identities of the people whose death was registered with this 

* Dr, Antalya Kent Müzesi, E-mail: evrendayar@gmail.com 
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cliché are supporting the argument of this article. However this is a 
speculative claim; but it has a reasonable internal consistency, it is not 
provable, it is convincing.

Keywords: Antalya’s judicial registers, probate inventories, plague, 
cholera, Antalya. 

 

Giri  

19. yüzy�lda veba Antalya’y� birçok defa tehdit etmi , bazen birkaç 
münferit vaka eklinde ortaya ç�km� , bazen de bir salg�n niteli i kazanarak ehir 
nüfusunu k�ran en önemli etkenler aras�nda yer alm� t�. Özellikle 1830’lar�n 
ba lar�ndan itibaren hemen hemen bütün Do u Akdeniz’i etkisi alt�na alan veba 
salg�n� 1833 ilâ 1842 aras�nda Antalya’da kitlesel ölümlere neden olmu tu. 

Veba tehdidi yüzy�l�n ortalar�nda bertaraf edildikten sonra ehir koleran�n 
tahrip edici etkilerine maruz kalm� t�. 1866’da zuhûr eden ve birkaç y�l devam 
eden kolera salg�n� Antalya’da kitlesel ölümlere neden olmu , 1866 salg�n�n� 
takip eden birkaç münferit vakadan sonra kolera 1894’te bir kere daha sahneye 
ç�km�  ve ehri hâkimiyeti alt�na alm� t�.   

Öte yandan 19. yüzy�l�n belirli dönemlerinde Antalya’y� bir “hastal�k oda �” 
haline getiren veba ve koleran�n ehir üzerindeki etkilerini detayl� olarak 
belgelendirebilmek bugüne kadar mümkün olmam� t�r. Özellikle niceliksel 
verilerin derlenmesi söz konusu oldu unda bu durumun nedeni merkezi 
ar ivlerdeki belgelerden bilgi edinmenin güç olmas�d�r. Gerçekten de merkezi 
ar ivlerde bulunan çok az belge 19. yüzy�lda veba ve koleran�n Antalya’daki 
tesirleri hakk�nda bilgi içermektedir. Ayr�ca, sadece ar iv belgeleri de il, 19. 
yüzy�la tarihlenen ve Antalya’da gerçekle en ölüm vakalar�n�n ayr�nt�l� olarak 
kay�t alt�na al�nd� � Antalya er’iyye sicilleri de, görünü te, veba ve koleran�n 
ehirdeki etkilerine ili kin bilgi içermemektedir. Münferit birkaç vaka haricinde 

sicillerde veba ve koleran�n ad� hiç zikredilmemi tir.  

19. yüzy�lda Antalya’y� s�k s�k tehdit eden ve kitlesel ölümlere sebep olan 
salg�n hastal�klara ili kin sicillerin görünürdeki bu suskunlu u a �rt�c�d�r. 
Bununla beraber, hastal�k ismi zikredilmemi  olsa bile sicillerde yer alan tereke 
kay�tlar�n�n baz�lar�nda ölüm vakalar�n� tan�mlamak için farkl� bir kli enin 
kullan�lm�  olmas� dikkat çekicidir. Bu kli e, ölümün Allah’�n emriyle vuku 
buldu u anlam�na gelen “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esidir. üphesiz, 
slam inanc�na göre her ölüm Allah’�n iradesiyle gerçekle mekte ve ilk bak� ta 

sicillerde bu kli enin kullan�lm�  olmas�na farkl� bir anlam atfetmek güç 
görünmektedir. Ancak siciller daha dikkatli ve uzun dönemli olarak 
incelendi inde, söz konusu kli enin sadece veba ve koleran�n Antalya’da etkili 
oldu u dönemlerde kullan�ld� �, üstelik ölüm vakalar�n�n hepsinin de il sadece 
bir bölümünün kli e ile tan�mland� � fark edilmektedir. Dolay�s�yla, kli e, 
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tan�mlad� � ölüm vakalar�n� di er ölüm vakalar�ndan ay�rt etmekte i levsel 
görünmektedir.  

Bu makalede, “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin ay�rt edici bu özelli i 
üzerinde durulacakt�r. Çal� man�n temel problemati i ise kli enin hangi amaçla 
kullan�lm�  olabilece ini izah etmektir. Makalede veba ya da kolera ismi 
zikredilmemi  olsa bile sicillerde kli e ile kay�t alt�na al�nm�  ölümlerin salg�n 
hastal�klar nedeniyle gerçekle mi  ölümler oldu u gösterilmeye çal� �lacakt�r.  

 

er’iyye Sicillerinde Ölüme li kin Hükümler 

19. yüzy�la tarihlenen Antalya er’iyye sicilleri, bu sicillerde kay�t alt�na 
al�nm�  ölüm vakalar�n�n incelenmesinden hareketle, ilk bak� ta, bu ölümlerin 
sebepleri hakk�nda ayr�nt�l� bir bilgi edinmeye imkân tan�maz.1 Asl�na bak�l�rsa 
19. yüzy�l�n ortalar�na kadar sicillerde ölenlerin terekeleri kay�t alt�na al�n�rken 
genel kural, Müslümanlar için “fevt olan” ya da “vefât eden”, H�ristiyanlar için 
ise “hâlik olan” veya “hâlike olan” ya da “mürd olan” veya “mürd ü hâlik olan” 
ifadelerinin kullan�lmas�yd�. Yüzy�l�n ilk yar�s�na tarihlenen sicillerde bu ifadeler 
s�k s�k kullan�lm� t�r. Ayr�ca, bu dönemde “hâlik olan” ifadesinin Antalya 
Zeytinköy’deki Abdal taifesi (K�btiyân taifesi) için kullan�ld� � örnekler de 
vard�r.2 Bununla beraber, Tanzimat ve Islahat Fermanlar�n�n ilan�ndan sonra bu 
döneme kadar esas olarak imparatorlu un gayrimüslim tebaas�na yönelik 
kullan�lan ve H�ristiyan tebaan�n “âdem-i ho nudiyetlerini bâdî olan” bu 
a a �lay�c� ifadelerin kullan�lmas� menedilmi , bu tarihten sonra gayrimüslimlerin 
ölümleri de sicillerde “fevt olan” ya da “vefât eden” kli eleri ile kay�t alt�na 
al�nm� t�r.3 

19. yüzy�la tarihlenen Antalya sicillerinin tümü dikkate al�nd� �nda, ölüm 
vakalar� kay�t alt�na al�n�rken kullan�lan bu kli elerin d� �nda, sicillerde s�k s�k; 
“mecrûhen fevt eden”,4 “katilân vefât eden” veya “katilân fevt olan”,5 

1 Antalya er’iyye sicilleri (bundan sonra A S.) 100 defterden olu makta; en erken tarihli 
sicil 1808’e, en geç tarihli sicil 1924’e y�l�na ili kin kay�tlar� içermektedir. Burdur er’iyye 
sicilleri (bundan sonra B S.) ise 32 defterden olu makta en erken tarihli sicil 1747’ye, en 
geç tarihli sicil 1917 senesine tarihlenmektedir.     
2 A S. 11/36 (22 evvâl 1277/3 May�s 1861).  
3 mparatorlu un gayrimüslim tebaas�na yönelik “insan hakk�nda kullan�lmayacak bir 
tak�m kelimat-� tahkiriyye ve tezliyye”nin kullan�m�n�n menedildi ine ili kin Antalya 
sicillerinde yer alan 17 Eylül 1855 tarihli emirname için bkz. Güven Dinç, 9 No’lu 
Antalya er‘iyye Sicil Defterine Göre 1853-1859 Y�llar� Aras�nda Antalya ehrinin 
darî ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2005, s. 200. 
4 Güven Dinç, 9 No’lu Antalya er‘iyye Sicil Defteri, s. 120-121. 
5 Güven Dinç, 9 No’lu Antalya er‘iyye Sicil Defteri, s. 121. 
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“maktûlen vefât eden”6 veya “cerihân vefât eden”7 gibi ifadelere de tesadüf 
edilmektedir. Bu ifadeler yukar�da örnekleri verilen kli elerden farkl� olarak 
ölüm vakalar�n�n nedenleri hakk�nda bilgi verirler. Benzer ekilde, yüzy�l�n 
sonlar�na tarihlenen sicillerde “ ehîden fevt olan” ya da “ ehîden vefât eden” 
ifadelerine rastlamak da mümkündür. Öyle ki, 1897’deki Türk-Yunan Harbi 
esnas�nda Antalya ve ta ras�ndan Teselya k�tas�na çok say�da asker sevk edildi i, 
sava ta ölenler için sicillerde ilk defa kullan�lan “ ehîden vefât eden” kli esinden 
anla �lmaktad�r.8 üphesiz, burada kullan�lan “ ehîden vefât eden” kli esini 
ölüm vakas�n�n nedeni hakk�nda bilgi veren bir ipucu olarak de erlendirmek 
gerekir.9 Çok az tesadüf edilmekle birlikte ölüm vakas�n�n sebebi hakk�nda bilgi 
veren bir di er kli e ise ölümün bo ulma neticesi gerçekle ti ini anlatan 
“garîkân fevt olan” ifadesidir.10 

Antalya sicillerinde kullan�lan, fakat çok s�k rastlanmayan bir di er ifade ise 
“ecel-i mev’ûd ile vefât eden” kli esidir.11 Sicillerde bu kli enin –kullan�ld� � 
vakalar dikkate al�nd� �nda– genel olarak do al ölümleri tan�mlad� �, istisnai 
olarak ise cinayet vb. insan�n müessir oldu u ölümlerin haricinde; hastal�klar, 
afetler ya da “kazâ” sebebiyle gerçekle en ölümler de dâhil oldu u halde tüm 
ölümleri tan�mlamak için kullan�labildi i sonucuna ula mak mümkündür.    

Bütün bu örneklere ra men 19. yüzy�l�n ilk yar�s�na tarihlenen sicillerde, 
hastal�klar�n sebep oldu u ölümlere dair, hastal� �n ad�n� da zikrederek ölüm 
vakas�n�n bu hastal�kla ili kili oldu unu gösteren kay�tlar�n say�s� çok azd�r. 25 
May�s 1835’e tarihlenen bu istisnai kay�tlardan ilkinde “illet-i cünûn”a,12 7 
Haziran 1836’ya tarihlenen bir di er kay�tta “illet-i uyuz”a at�fta 

6 A S. 5/105 (23 Rebî-ül-âhir 1250/29 A ustos 1834),  A S. 10/7b (21 Cemâzi-yel-
evvel 1275/27 Aral�k 1858). 
7 Güven Dinç, 9 No’lu Antalya er‘iyye Sicil Defteri, s. 198. 
8 A S. 57/147 (8 Safer 1319/27 May�s 1901), A S. 54/348 (13 evvâl 1316/24 ubat 
1899), A S. 54/349 (13 Muharrem 1316/3 Haziran 1898), A S. 54/381 (11 Zi-l-ka’de 
1316/23 Mart 1899). 
9 “ ehîden vefât eden” kli esi veba nedeniyle gerçekle en ölümleri tan�mlamak için de 
kullan�lm� t�r. Bkz. Hans Peter Laqueur, Hüve’l-Baki stanbul’da Osmanl� Mezarl�klar� ve 
Mezar Ta lar�, Çev. Selahattin Dilidüzgün, Tarih Vakf� Yay�nlar�, stanbul 2010, s. 103; 
W. Michael Dols, “The Second Plague Pandemic and Its Recurrences in the Middle 
East: 1347-1894”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, XXII/ 2, (1979), s. 
164; W. Michael Dols, “Plague in Early Islamic History”, Journal of the American Oriental 
Society, XCIV/ 3 (1974), s. 377-378. 
10 A S. 91/s.230-3. A S. 91/s.260-2. 
11 A S. 5/88 (9 Rebî-ül-evvel 1250/16 Temmuz 1834), A S. 13/92 (27 Ramazan 
1279/18 Mart 1863), A S. 93/58 (25 Rebî-ül-evvel 1283/7 A ustos 1866). 
12 A S. 5/204 (27 Muharrem 1251/25 May�s 1835). 
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bulunulmu tur.13 29 Eylül 1859’a tarihlenen bir terekede ise Hüseyin bin 
Mustafa’n�n “Antalya’ya hasta gelip Antalya’da vefât etti i” belirtilmi tir.14 

Sicillerdeki istisnai di er birkaç kay�tta geçmi e at�fla “hastal�k eyyâm�”na 
vurgu yap�ld� � görülür. Bu kay�tlardan ilkinde “hastal�k eyyâm�nda” Yorgi’nin 
pederi Totoros’a bak�c�l�k yapan Hac� Eleni hizmetkârl� �ndan matlubu olan 
mebla � Yorgi’den talep etmi ,15 1898’e tarihlenen di er örnekte ise Temmuz 
1895’te zuhûr eden kolera nedeniyle hayat�n� kaybeden Anna Hatun’un 
çocuklar� “mevrûs mallar�n�n ve umurlar�n�n tesviyesini” talep etmi lerdir.16  

K�sacas�, birkaç istisna haricinde sicillerde herhangi bir hastal� �n ad�na 
at�fta bulunan tereke mevcut de ildir; ancak ölümün hastal�k sebebiyle 
gerçekle ti ini gösteren farkl� ifadelere tesadüf etmek her zaman için olas�d�r. 
Örne in, 1834’e tarihlenen üç terekede “keyifsiz olarak ecel-i mev’ûd ile vefât 
eden” ifadesi kullan�lm� t�r ki, bu terekelerde geçen Farsça kökenli “keyif” (keyf) 
kelimesi s�hhatli olmak anlam�na gelmektedir.17 Tüm siciller içinde sadece üç 
defa kullan�lan bu kli enin önemi –hastal� �n ad� zikredilmemi  olsa da– ölümün 
hastal�k sebebiyle vuku buldu unu göstermesi nedeniyledir. Bu terekelerden 
ilkinde Ayan Mehmed A a Han�’nda vefat eden Burdurlu Abdullah Pa ao lu 
Süleyman’�n,18 ikincisinde E dir Hasan Mahallesi’nden Osman bin 
Abdullah’�n,19 üçüncüsünde Bursal� brahim Bey bin Halil’in20 ölümleri kay�t 
alt�na al�nm� t�r. Bu terekeler hastal�k sebebiyle gerçekle en ölümlerin de “ecel-i 
mev’ûd” ile gerçekle en ölümler olarak alg�land� �n� gösterir.21 Bu nedenle söz 
konusu ifadenin, istisnai de olsa hastal�klar nedeniyle gerçekle en ölümlerle 
ili kili olarak kullan�lmas� a �rt�c� de ildir. Bu hususta en aç�klay�c� ifadelerden 
biri 1 Ekim 1907’ye tarihlenmektedir ve ilgili terekede “hastaneye yat�r�l�p 
mezkûr hastanede iken tarihten iki sene mukaddem Eylül mâh�nda ecel-i 
mev’ûd ile vefât etti” ifadesi bulunmaktad�r.22      

13 A S. 6/166 (21 Safer 1252/7 Haziran 1836). 
14 A S. 10/97 (2 Rebî-ül-evvel 1276/29 Eylül 1859). 
15 A S. 6/218 (21 Zi-l-hicce 1252/29 Mart 1837). 
16 A S. 50/23a (18 Safer 1315/19 Temmuz 1897), A S. 50/23b (25 Safer 1313/17 
A ustos 1895). 
17 Redhouse’s Turkish Dictionary, London 1880, s. 745 ve Dictionnaire Turc-Français, 
Constantinople 1890,  s. 317. 
18 A S. 5/88 (9 Rebî-ül-evvel 1250/16 Temmuz 1834). 
19 A S. 5/99 (8 Rebî-ül-âhir 1250/14 A ustos 1834).  
20 A S. 5/129. 
21 “Ecel-i mev’ûd ile vefât eden” kli esinin benzer kullan�mlar�na Burdur er’iyye 
sicillerinde de tesadüf edilmektedir. Örnekler için bkz. B S. 7/67 (29 Safer 1243/21 
Eylül 1827), B S. 13/29 (18 evvâl 1260/31 Ekim 1844), B S. 13/103 (5 Safer 1261/13 
ubat 1845). 

22 A S. 70/182 (23 a’bân 1325/1 Ekim 1907). Kli enin çok az kullan�ld� � Burdur 
er’iyye sicillerinde stanbul’da Maltepe Hastanesi’nde “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” 
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Bi-Emrillâhi Teâlâ Ölüm 

19. yüzy�l�n ilk yar�s�na tarihlenen sicillerde çok s�k tesadüf etti imiz ve 
ölüm vakas�n� ayn� sene içinde gerçekle en di er ölümlerden ay�rt etmekte 
i levsel oldu unu dü ündü ümüz “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin ilk 
özelli i, baz� defterlerde çok s�k kullan�lm� , di er defterlerde ise ya çok istisnai 
kullan�lm�  ya da hiç kullan�lmam�  olmas�d�r. Bizim tespit edebildi imiz 
kadar�yla kli e; 1833 ilâ 1845 aras�nda tutulan 5, 6, 18, 19 ve 93 numaral� 
sicillerde s�k kullan�l�rken; 2,23 4,24 7,25 8,26 10,27 11,28 15,29 1730 ve 2731 numaral� 
sicillerde istisnai olarak kullan�lm� , di er sicillerde hiç kullan�lmam� t�r. Kli enin 
sadece veba ve koleran�n Antalya’da etkili oldu u dönemlerde kullan�lm�  
olmas� ve ölümü bu ekilde kay�t alt�na al�nanlar�n kimlik ve mesleklerine ili kin 
yine sicillerden edinilen bilgiler –ki bu bilgiler ölenlerin herhangi bir salg�n 
hastal� �n muhtemel kurbanlar� olma ihtimalini güçlendirmektedir– kli enin 
geli i güzel kullan�lmad� � izlenimini yaratmaktad�r. Ayr�ca, salg�n hastal�klar 
nedeniyle gerçekle en ölümleri tan�mlamak için benzer kli elerin kullan�ld� �na 
ili kin farkl� örnekler de vard�r. Örne in, 1791’de M�s�r’da “bi-hükm-i Allâhû 
teâlâ” veba zuhur etmi ,32 1831’de Ba dat’ta “bi-hükm-i Allâhû teâlâ” veba 
ziyadele mi tir.33 Antalya, Burdur ve Isparta’da karantina usulünün tatbik 
edilmesiyle ilgili Konya Mü iri Ali Pa a’ya hitaben kaleme al�nan 24 Haziran 
1838 tarihli bir buyrulduda ise veba nedeniyle senelerden beri memlekette nice 
ölümler (k�ranlar) vuku buldu u ifade edilirken, bu ölümlerin “bi-hikmetillahi 

Onba � Ali bin Ömer’in terekesi bulunmaktad�r. Bkz. B S. 13/7 (12 Rebî-ül-âhir 
1259/12 May�s 1843). 
23 A S. 2/148 (15 Rebî-ül-evvel 1236/21 Aral�k 1820). 
24 A S. 4/46 (12 Cemâzi-yel-evvel 1248/7 Ekim 1832),  A S. 4/79 (27 Zi-l-hicce 
1248/17 May�s 1833).   
25 A S. 7/9 (20 Cemâzi-yel-evvel 1266/3 Nisan 1850), A S. 7/54 (2 Rebî-ül-evvel 
1266/16 Ocak 1850), A S. 7/67 (15 Rebî-ül-evvel 1266/29 Ocak 1850), A S. 7/82. 
26 Ayd�n Beden, 1854-1859 Tarihleri Aras�nda Antalya (8 No’lu Antalya er’iyye Sicili 
Defterine Göre), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay�mlanmam�  Yüksek 
Lisans Tezi, Antalya, 2004, s. 120. 
27 A S. 10/145 (20 a’bân 1277/3 Mart 1861). 
28 A S. 11/25 (10 Zi-l-ka’de 1277/20 May�s 1861).   
29 A S. 15/116 (10 Receb 1282/29 Kas�m 1865), A S. 15/205 (10 evvâl 1282/26 
ubat 1866), A S. 15/264 (29 Zi-l-ka’de 1282/15 Nisan 1866), A S. 15/266 (3 Zi-l-

hicce 1282/19 Nisan 1866). 
30 A S. 17/23 (9 Rebî-ül-âhir 1299/28 ubat 1882). 
31 A S. 27/295 (23 Receb 1303/27 Nisan 1886). 
32 BOA. HAT. 1399-56283. 
33 BOA. HAT. 462-22642-A. 
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teâlân�n bir neticesi” oldu u belirtilmi tir.34 Nihayetinde veba “hak sübbhânehü 
ve teâlâ hazretlerinin kahr�”d�r.35 

19. yüzy�l�n ikinci yar�s�na kadar salg�n hastal�klara ve bu hastal�klar�n 
neden oldu u kitlesel ölümlere ili kin Müslüman toplumlar�n kolektif alg�s� da 
“bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esine bir aç�klama getirmektedir. Bu alg�ya 
göre veba Allah’�n emridir (“emir Mevlâ’dan” ya da “i  Mevlâ’dan”).36 
Toplumsal alg�, bir veçhesiyle vebay� ilahi iradenin bir tezahürü olarak kabul 
eder;37 di er veçhesiyle kadere kar � teslimiyeti aç� a vurur.38 Dolay�s�yla kli enin 
ifade etti i anlam, yani gerçekle mi  olan ölümün Allah’�n emri oldu u 
dü üncesi (“mukadderat” ve “takdir”) s�radan insanlar�n tutumuyla örtü ür.39  

34 B S. 11/62 (9 Ramazan 1254).  
35 B S. 11/63 (9 Ramazan 1254). Bu örneklerden ba ka Eyal Ginio, 18. yüzy�l Selanik 
er’iyye sicillerinde hastal�klar sebebiyle gerçekle en ölümleri tan�mlamak için “bi-

kazâillahi teâlâ vefât etti” kli esinin kullan�ld� �n� tespit etmi tir. Bkz. Eyal Ginio, “‘Every 
Soul Shall Taste Death’ Dealing with Death and the Afterlife in Eighteenth-Century 
Ottoman Salonica”, Studia Islamica, CXIII, (2001), s. 120. Öte yandan, “kazâ” 
kavram�n�n bazen yang�n gibi afetleri tan�mlamak için kullan�ld� � da do rudur ve bu 
durumda da “kazâ”n�n nedeni Allah’t�r. Örne in, 1865 Hocapa a yang�n�yla ilgili 
Matbuat Kalemi’nden ne rolunmak üzere dönemin gazetelerine gönderilen varakalarda 
yang�n�n “bi-kazâillahi teâlâ” vuku buldu u belirtilmi tir. Haziran 1874’te ise 
Bozcaada’da “bi-kazâ-i Allâhû teâlâ” yang�n vuku bulmu tur. üphesiz burada “kazâ” ile 
kastedilen, ezelden Allah taraf�ndan takdir olunan eylerin vukua gelmesidir. Örnekler 
u kaynaklardan al�nm� t�r: Tasvir-i Efkâr, 21 Rebî-ül-âhir 1282/13 Eylül 1865; Tasvir-i 

Efkâr, 23 Rebî-ül-âhir 1282/15 Eylül 1865; BOA. . DH. 688-48007, lef. 2. 
36 Daniel Panzac, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba: 1700-1850, Çev. Serap Y�lmaz, Tarih 
Vakf� Yay�nlar�, stanbul 1997, s. 150. 
37 Birsen Bulmu , Plague, Quarantines and Geopolitics in the Ottoman Empire, Edinburgh 
University Press, Edinburgh 2012, s. 14-19 ve Jacqueline Sublet, “La Peste Prise aux 
Rets de la Jurisprudence: Le Traite d’Ibn Hajar al-‘Asqalani sur la Peste”, Studia Islamica, 
XXXIII (1971), s. 143-149. 
38 Daniel Panzac, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba, s. 147-151.    
39 Sam White var oldu u iddia edilen bu alg�n�n sorgulanmas� gerekti ini ifade etmi , 
Müslüman toplumun hastal�klar kar �s�nda mutlak bir teslimiyet içinde olmad� �n�n alt�n� 
çizmi tir. Bkz. Sam White, “Rethinking Disease in Ottoman History”, International 
Journal of Middle East Studies, XLII, (2010), s. 549-567. Bize göre de vebay� Allah’�n 
iradesinin bir tecellisi olarak de erlendirmek, veban�n sonuçlar�n� kay�ts�z arts�z kabul 
etmek anlam�na gelmemektedir. Hastal� �n belirli dönemler için kullan�lm�  olsa bile 
formel bir ifadesi olabilir ve bu ifade vebay� Allah’�n iradesinin bir tecellisi olarak 
özellikle izah edebilir; ancak bu salg�n hastal�klara kar � tedbir al�nmas�n�n önünde bir 
engel de ildir. Üstelik bu kolektif alg�n�n izlerini mezar ta lar�nda kullan�lan kli elerde de 
görmek mümkündür. Örne in Hans Peter Laqueur 19. yüzy�l mezar ta lar�nda hastal�k 
nedeniyle gerçekle en ölümlerde süs ö esi olarak da kullan�lan bir beyitte “emr-i hakk 
ile dürlü emraz geldi benim tenime, bulmad� s�hhat vücudum sebeb old� mevtime” 
kli esinin kullan�ld� �n� tespit etmi tir. Bu kli e Ali Pa a Haziresi’ndeki üç mezar ta �nda 
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er’iyye sicillerinde tesadüf edilen baz� vasiyetnameler de kli enin 
kullan�m�na ili kin ileri sürdü ümüz iddiay� desteklemektedir. Bu vasiyetnameler 
çok erken bir gelecekte gerçekle mesi muhtemel bir ölümden önce kaleme 
al�nm� t�r. Sözgelimi aslen Ak ehirli olan Hüseyin bin Abdullah hacc-� eriften 
avdetinde Antalya’da Bir Kap�l� Han’da ölmü ;40 fakat ölmeden üç gün önce 
“bi-emrillâhi teâlâ vefât etti inde” terekesinin veresesi canibine teslimini vasiyet 
etmi tir.41  

K�sacas�, Osmanl� toplumunun hastal�klara ili kin kolektif alg�s�n�n 
mahiyeti ve kli enin muhtelif kullan�mlar� dü ünüldü ünde, sicillerde geçen “bi-
emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin hastal�klar sebebiyle gerçekle en ölümleri 
tan�mlamak için kullan�ld� �n� iddia etmek mümkün görünmektedir. Bu 
çal� man�n sonraki bölümlerinde bu iddia Antalya sicillerindeki örneklerle 
müdafaa edilmeye çal� �lacakt�r.   

 

1833-1845: Antalya’da Veba 

Antalya sicillerinde “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin yayg�n olarak 
kullan�ld� � iki dönem vard�r. Bu dönemlerden ilki 1833-1845 aras�na tarihlenir 
ki, bu seneler veban�n Anadolu’da etkili oldu u son dönemdir. Frans�z arkeolog 
Charles Texier 1833-1845 aras�nda Anadolu’da otuz veba salg�n�n�n ortaya 
ç�kt� �n� yazm� t�r.42 Bu dönemde veba Antalya ile ticari ili kileri olan M�s�r’da 
da etkisini göstermi ; bu nedenle 1835’te Kahire’de, 1840’ta Dimyat’ta, 1843 ve 

da kullan�lm� t�r. Veba nedeniyle gerçekle en bir ölümle ilgili olarak ayn� mezarl�kta 
bulunan bir di er mezar ta �nda ise “Tâûn zahm�na dü tüm. Böyle emreyledi 
Sübhân�m” denilmi tir. Bkz. Hans Peter Laqueur, Hüve’l-Baki, s. 99-100; Hüseyin Kutlu, 
Kaybolan Medeniyetimiz: Hekimo lu Ali Pa a Camii Haziresi’ndeki Tarihi Mezar Ta lar�, 
Damla Yay�nlar�, stanbul 2005, s. 158, 162, 168, 170. 
40 Ayd�n Beden, 1854-1859 Tarihleri Aras�nda Antalya, s. 417-418. 
41 Ayd�n Beden, 1854-1859 Tarihleri Aras�nda Antalya, s. 420. Ispartal� tarihçi Süleyman 
Sami bu tür vasiyetnamelerin bir hastan�n t�bbi veya di er tedbirlerle ifa bulmamas� 
halinde ve vasiyetname sahiplerinin ölümünün muhtemel oldu u durumlarda (“hulûl-i 
ecel mev’ûdu zaman�na kanâat-i yakiniyye hâs�l oldu unda”) kaleme al�nd� �n� dile 
getirir. Bkz. Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Yay. Haz. Hasan Babacan, l Kültür ve 
Turizm Müdürlü ü Yay�nlar�, Isparta 2012, s. 427. 
42 Charles Texier, Asie Mineure: Description Géographique, Historique et Archéologique des 
Provinces et des Villes de la Chersonnèse d’Asie, Didot Frères, Paris 1862, s. 5 ve T. M. P. 
Duggan, “Chronology of Plague and Earthquakes in Antalya Province”, Adalya, VIII 
(2005), s. 367. Bu dönemde veba, muhtemelen, 1830’lar�n ba lar�nda Karaman ve 
çevresinde görülen, daha sonra Fethiye Körfezi ile çevresine s�çrayan, 1830’lu y�llar�n 
ortalar�ndan itibaren ise Karaman’�n yan� s�ra Konya, Isparta, Tarsus ve Adana’y� da 
etkisi alt�na pandeminin uzant�s� olarak Antalya’da etkili olmu tur. Ayr�ca, bütün bu 
dönem boyunca Antalya ile çok s�k� ticari ili kileri olan M�s�r’�n da veban�n etkisi alt�nda 
kald� � bilinmektedir. Bkz. Daniel Panzac, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba, s. 56-57, 64.    
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1844’te M�s�r’�n bat� bölgelerinde kitlesel ölümler ya anm� t�r. 1845, veban�n 
M�s�r’da gözlemlendi i son dönemdir.43  

Antalya’da ise veban�n 1830’lar�n ba lar�nda dahi hüküm sürdü ü kesindir. 
Bu nedenle, 1831’de M�s�r Valisi Kavalal� Mehmed Ali Pa a Antalya 
iskelesinden gelen gemilere karantina uygulamak durumunda kalm� t�r.44 Ancak 
bu salg�n�n etkileri hakk�nda ne bu döneme tarihlenen sicillerden ne de 
seyahatnamelerden ayr�nt�l� bilgi edinmek mümkündür. Döneme ili kin tek 
kaynak misyoner Joseph Wolff’un raporudur. 21 ubat 1831’de Antalya’ya gelen 
Joseph Wolff bu tarihte Antalya Müslümanlar� aras�nda veban�n oldukça iddetli 
oldu unu ifade etmi tir.45 

1833 ve 1834’te veba etkisini Anadolu’nun Bat� ve Güney sahillerinde       
–örne in 1834’te Charles Texier Tarsus’ta vebaya yakalanm�  ve Antalya’ya 
geldi inde durumu a �rla m� t�r–46 devam ettirmi tir. Bu dönemde Anadolu’da 
veban�n etkili oldu u ehirlerden biri de Antalya’d�r. 1834’te Antalya veba 
nedeniyle karantina alt�na al�nm� ken skenderiye üzerinden ehre gelen ngiliz 
seyyah Alexander William Kinglake hastal� �n ehirdeki varl� �n�n tan� � 
olmu tur. ngiltere’den stanbul’a gelen ve oradan da aralar�nda zmir, K�br�s, 
Kahire ve Antalya’n�n bulundu u birçok ehri gezen Kinglake, kendisine iletilen 
tahminlere göre Kahire’de veba nedeniyle günde 1.200 ki inin, skenderiye’de 
ise 12.000 ki inin öldü ünü yazm� t�r.47 Ne var ki Kinglake’in Antalya’ya ili kin 
izlenimleri oldukça sathidir, istatistikî hiçbir bilgi içermemektedir: zmir’e 
gitmek için Lübnan’dan yola ç�kan Kinglake dokuz günlük bir seyahatten sonra 
Antalya aç�klar�nda seyahatine kara yoluyla devam etme karar� alm� t�r. Gemi 
Antalya aç�klar�nda demir atar atmaz Antalya Pa as�’n�n  (Kinglake’in kastetti i 
“Antalya Pa as�” bu tarihte Antalya’da mutasarr�f olarak bulunan Osman Pa a 
olmal�d�r)48 adamlar� kay�klarla gemiye yana m� lar, veba nedeniyle ehirde 
karantina uyguland� � ve Suriye’den gelen bütün gemilerin üç hafta karantinada 
tutuldu u haberini iletmi lerdir. Fakat Kinglake ve birlikte yolculuk yapt� � 

43 Walter Wyman, “The Black Plague”, The North American Review, CLXIV, (1897), s. 
442. 
44 Daniel Panzac, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba, s. 206. Öte yandan bu tarihte 
Antalya’da etkili olan hastal�k sadece veba olmayabilir. Zira Charles Texier 1830 y�l�nda 
Antalya Demre’de çiçek hastal� �n�n yayg�n oldu unu belirtmi tir. Bkz. Charles Texier, 
Asie Mineure, s. 5. 1831 y�l�nda ise Antalya’n�n yak�n ticari ili kileri olan zmir’de 6.000 
ölümcül kolera vakas� gözlenmi tir. Bkz. Great Britain-Local Government Board, Report 
of the Medical Officer, H. M. Stationery Office, 1914, s. 130.  
45 Joseph Wolff, Researches and Missionary Labours Among the Jews, Mohammedans, and Other 
Sects, Philadelphia 1837, s. 18.  
46 The Select Circulating Library, Philadelphia 1835, s. 459.  
47 Alexander W. Kinglake, Eothen: Traces of Travel Brought Home from the East, London, 
1847, s. 206, 222. 
48 A S. 5/40 (3 Muharrem 1250/12 May�s 1834), 
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Sataliefsky (Antalya fatihi) ad�ndaki Rus general bu karar� hiçe sayarak karaya 
ç�km� t�r.49  

1835 ilâ 1838 aras�nda veban�n Anadolu’daki etkinlik sahas� tekrar 
artm� t�r. Bu tarihte Anadolu’da bulunan ngiliz jeolog William John Hamilton, 
1836’da sahil eridinden ve Antalya’dan gelen haberler iç aç�c� olmad� � için 
Antalya’ya yapaca � seyahatten vazgeçmek zorunda kald� �n� ve zmir’e dönme 
karar� ald� �n� yazm� t�r.50 1 Mart 1838 tarihinde ise rlandal� hekim Dr. W. 
Robert Wilde veban�n Antalya’n�n bat�s�ndaki Macri Körfezi’nde (Fethiye 
Körfezi) etkili oldu unu ifade etmi tir.51 ngiliz arkeolog Charles Fellows bu 
tarihte veban�n Keçiborlu ve Sand�kl�’da görüldü ünü,52 hastal�k nedeniyle 
Macri Körfezi’nin karantina alt�nda oldu unu belirtmi tir.53 1839’a gelindi inde 
Anadolu genelinde etkisi azalan veba 1840-1842 aras�nda birkaç bölgede tekrar 
ortaya ç�km� t�r. 

Veban�n Anadolu ve Antalya’daki hükmü 1844-1845’e kadar devam etmi ; 
1833-1845 aras�nda veba Osmanl� mparatorlu u’nun muhtelif bölgelerinde 
etkili olmu , ancak bu tarihten sonra birkaç münferit vaka haricinde tamamen 
ve bu defa uzun bir süre boyunca ortadan kaybolmu tur.54 Bizim iddiam�z 
aç�s�ndan bu tablonun arz etti i önem ise bu dönemin Antalya sicillerinde “bi-
emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin birçok defa kullan�ld� � ilk dönem 
olmas�d�r.  

Öte yandan, söz konusu kli eyi vebayla özde le tirmemizin tek nedeni bu 
tarihte veban�n Antalya’daki etkisinin tan�klar� de ildir. Bir dizi ba ka ipucu da 
bu özde le tirmeye imkân tan�r. Öncelikle, veban�n Antalya’da hüküm sürdü ü 
dönemlere tarihlenen sicillerde kay�t alt�na al�nm�  ölüm vakalar�n�n hepsi kli e 
ile ifade edilmemi tir. Örne in, 4 numaral� sicilde iki vaka,55 5 numaral� sicilde 
otuz vaka,56 6 numaral� sicilde otuz dokuz vaka kli e ile bir arada 

49 Alexander W. Kinglake, Eothen, s. 298. 
50 William John Hamilton, Resarches in Asia Minor, Pontus, and Armenia with Some Account 
of their Antiquities and Geology, cilt: II, London 1842, s. 354. 
51 W. Robert Wilde, Narrative of a Voyage to Madeira, Teneriffe and Along the Shores of the 
Mediterranean, cilt: II, Dublin 1840, s. 70 ve T. M. P. Duggan, Chronology of Plague, s. 370. 
52 Charles Fellows, A Journal Written During An Excursion in Asia Minor, London 1839, s. 
159. 
53 Charles Fellows, A Journal Writting During An Excursion, s. 244. 
54 Daniel Panzac, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba, s. 103. 
55 A S. 4/46 (12 Cemâzi-yel-evvel 1248/7 Ekim 1832), A S. 4/79 (27 Zi-l-hicce 
1248/17 May�s 1833).   
56 A S. 5/3 (17 Zi-l-ka’de 1249/28 Mart 1834), A S. 5/4 (19 evvâl 1248/11 Mart 
1833), A S. 5/5 (15 Zi-l-ka’de 1248/5 Nisan 1833), A S. 5/6 (15 Zi-l-ka’de 1248/5 
Nisan 1833), A S. 5/41 (3 Muharrem 1250/12 May�s 1834), A S. 5/66 (11 Safer 
1250/19 Haziran 1834),  A S. 5/68 (17 Safer 1250/25 Haziran 1834), A S. 5/71 (15 
Safer 1250/23 Haziran 1834), A S. 5/78 (25 Safer 1250/3 Temmuz 1834), A S. 5/88 
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zikredilmi tir.57 1840-1845 dönemine ili kin kay�tlar� içeren 19 numaral� sicilde; 
1840’a tarihlenen on be ,58 1841’e tarihlenen otuz be ,59 1842’ye tarihlenen on 

(9 Rebî-ül-evvel 1250/16 Temmuz 1834),  A S. 5/89 (5 Rebî-ül-evvel 1250/12 
Temmuz 1834), A S. 5/90 (12 Rebî-ül-evvel 1250/19 Temmuz 1834), A S. 5/91 (23 
Rebî-ül-evvel 1250/30 Temmuz 1834), A S. 5/96 (5 Rebî-ül-âhir 1250/11 A ustos 
1834), A S. 5/97 (7 Rebî-ül-âhir 1250/13 A ustos 1834), A S. 5/99 (8 Rebî-ül-evvel 
1250/15 Temmuz 1834), A S. 5/105 (23 Rebî-ül-âhir 1250/27 Ekim 1834), A S. 
5/106 (17 Cemâzi-yel-evvel 1250/21 Eylül 1834), A S. 5/129, A S. 5/134 (7 Cemâzi-
yel-âhir 1250/11 Ekim 1834), A S. 5/138 (17 Cemâzi-yel-âhir 1250/21 Ekim 1834), 
A S. 5/148 (11 a’bân 1250/13 Aral�k 1834), A S. 5/167,  A S. 5/169 (22 evvâl 
1250/21 ubat 1835),  A S. 5/174 (1 Zi-l-ka’de 1250/1 Mart 1835), A S. 5/175 (2 Zi-l-
ka’de 1250/2 Mart 1835), A S. 5/177 (7 Zi-l-ka’de 1250/7 Mart 1835), A S. 5/188, 
A S. 5/190a (21 Rebî-ül-evvel 1250/28 Temmuz 1834), A S. 5/190b  (21 Rebî-ül-
evvel 1250/28 Temmuz 1834).     
57 A S. 6/4 (15 Rebî-ül-âhir 1251/10 A ustos 1835), A S. 6/39 (17 aban 1251/8 
Aral�k 1835), A S. 6/40 (11 evvâl 1251/30 Ocak 1836), A S. 6/42 (11 evvâl 1251/30 
Ocak 1836), A S. 6/44 (12 evvâl 1251/30 Ocak 1836), A S. 6/45 (15 evvâl 1251/3 
ubat 1836), A S. 6/46 (15 evvâl 1251/3 ubat 1836), A S. 6/49 (17 evvâl 1251/5 
ubat 1836), A S. 6/58, A S. 6/80 (23 Zi-l-ka’de 1251/11 Mart 1836), A S. 6/85 (23 

Zi-l-hicce 1251/10 Nisan 1836), A S. 6/86 (17 Zi-l-hicce 1251/4 Nisan 1836), A S. 
6/87, A S. 6/89 (11 Muharrem 1252/28 Nisan 1386), A S. 6/93 (25 Zi-l-ka’de 
1251/13 Mart 1836), A S. 6/96 (Evâil-i Zi-l-hicce 1251/Mart 1836), A S. 6/98 (19 Zi-
l-hicce 1251/6 Nisan 1836), A S. 6/112 (22 Muharrem 1252/9 May�s 1836), A S. 
6/136 (16 Rebî-ül-evvel 1252/1 Temmuz 1836), A S. 6/137 (16 Rebî-ül-evvel 1252/1 
Temmuz 1836), A S. 6/138 (16 Rebî-ül-evvel 1252/1 Temmuz 1836), A S. 6/139 (16 
Rebî-ül-evvel 1252/1 Temmuz 1836), A S. 6/141 (3 Rebî-ül-âhir 1252/18 Temmuz 
1836), A S. 6/143 (19 Rebî-ül-âhir 1252/3 A ustos 1836), A S. 6/156 (13 Receb 
1252/21 Ekim 1836), A S. 6/157 (13 Receb 1252/24 Ekim 1836), A S. 6/158 (17 
Receb 1252/28 Ekim 1836), A S. 6/159 (25 Receb 1252/5 Kas�m 1836), A S. 6/161 
(25 Receb 1252/5 Kas�m 1836), A S. 6/162 (25 Receb 1252/5 Kas�m 1836), A S. 
6/168 (27 aban 1252/7 Aral�k 1836), A S. 6/172 (29 evval 1252/6 ubat 1837), A S. 
6/176 (9 Zi-l-ka’de 1252/15 ubat 1837), A S. 6/184 (15 Zi-l-ka’de 1252/21 ubat 
1837), A S. 6/194 (13 Zi-l-ka’de 1252/19 ubat 1837), A S. 6/197 (23 Zi-l-ka’de l 
1252/1 Mart 1837), A S. 6/234 (5 Muharrem 1253/11 Nisan 1837), A S. 6/257 (5 
Safer 1253/11 May�s 1837), A S. 6/320 (21 Muharrem 1253/27 Nisan 1837). 
58 A S. 19/36 (19 Cemâzi-yel-âhir 1256/18 A ustos 1840), A S. 19/41 (5 a’bân 
1256/2 Ekim 1840), A S. 19/42 ( a’bân 1256/Eylül-Ekim 1840), A S. 19/43 ( a’bân 
1256/Eylül-Ekim 1840), A S. 19/75 (13 evvâl 1256/8 Aral�k 1840), A S. 19/77 (29 
evvâl 1256/24 Aral�k 1840), A S. 19/84 (9 evvâl 1256/4 Aral�k 1840), A S. 19/88 

(25 evvâl 1256/20 Aral�k 1840), A S. 19/95 (23 evvâl 1256/18 Aral�k 1840), A S. 
19/96 (25 evvâl 1256/20 Aral�k 1840), A S. 19/102 (7 Zi-l-ka’de 1256/31 Aral�k 
1840), A S. 19/104 (13 evvâl 1256/8 Aral�k 1840), A S. 19/109 (21 evvâl 1256/16 
Aral�k 1840), A S. 19/160 (Zi-l-ka’de 1256/Aral�k 1840), A S. 19/219 (Muharrem 
1256/Mart-Nisan 1840). 
59 A S. 19/157 (10 Zi-l-ka’de 1256/3 Ocak 1841), A S. 19/107 (21 Zi-l-hicce 1256/13 
ubat 1841), A S. 19/161 (1 Zi-l-hicce 1256/24 Ocak 1841), A S. 19/166 (15 Zi-l-
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bir60 ve 1844’e tarihlenen bir vaka61 ile sicilin okunakl� olmamas� nedeniyle 
tarihini tespit edemedi imiz dokuz vaka62 olmak üzere toplam yetmi  bir vaka 
kli eyle ifade edilmi ; söz konusu sicillerde kay�t alt�na al�nm�  olan di er ölüm 
vakalar�n�n hiçbirinde kli e kullan�lmam� t�r.    

Bizi bu dü ünceye sevk eden ikinci neden ise ölenlerin kimlikleridir. 
Örne in, “bi-emrillâhi teâlâ” vefât edenlerden on be i hac�d�r ki,63 Antalya’da 
hac güzergâh� 19. yüzy�l�n ikinci yar�s�na kadar veban�n, daha sonra da koleran�n 
ta �nmas�nda çok önemli bir arac� olmu tur.64 

hicce 1256/7 ubat 1841), A S. 19/167 (17 Zi-l-hicce 1256/9 ubat 1841), A S. 
19/169 (Gurre-i Zi-l-hicce 1256/24 Ocak 1841), A S. 19/171 (Gurre-i Zi-l-hicce 
1256/24 Ocak 1841), A S. 19/181a (19 Zi-l-hicce 1256/11 ubat 1841), A S. 19/181b 
(19 Zi-l-hicce 1256/11 ubat 1841), A S. 19/182 (Gurre-i Zi-l-hicce 1256/24 Ocak 
1841), A S. 19/183 (19 Zi-l-hicce 1256/11 ubat 1841), A S. 19/184 (21 Zi-l-hicce 
1256/13 ubat 1841), A S. 19/198 (5 Muharrem 1257/27 ubat 1841), A S. 19/206 
(17 Muharrem 1257/11 Mart 1841), A S. 19/209 (30 Muharrem 1257/24 Mart 1841), 
A S. 19/210 (21 Muharrem 1257/15 Mart 1841), A S. 19/216 (9 Zi-l-ka’de 1256/2 
Ocak 1841), A S. 19/227 (5 Safer 1257/29 Mart 1841), A S. 19/228 (5 Safer 1257/29 
Mart 1841), A S. 19/230 (5 Safer 1257/29 Mart 1841), A S. 19/243 (13 Safer 1257/6 
Nisan 1841), A S. 19/258 (5 Rebî-ül-evvel 1257/27 Nisan 1841), A S. 19/267 
(1257/1841), A S. 19/270 (1257/1841), A S. 19/278 (17 Rebî-ül-evvel 1257/9 May�s 
1841), A S. 19/291 (15 Rebî-ül-evvel 1257/7 May�s 1841), A S. 19/294 (27 Rebî-ül-
evvel 1257/19 May�s 1841), A S. 19/326 (15 Rebî-ül-âhir 1257/6 Haziran 1841), A S. 
19/327 (17 Rebî-ül-âhir 1257/8 Haziran 1841), A S. 19/329 (Rebî-ül-âhir 1257/May�s-
Haziran 1841), A S. 19/335 (23 Rebî-ül-âhir 1257/14 Haziran 1841), A S. 19/354 (19 
Cemâzi-yel-âhir 1257/8 A ustos 1841), A S. 19/372 (11 evvâl 1257/26 Kas�m 1841), 
A S. 19/373 (11 evvâl 1257/26 Kas�m 1841), A S. 19/383 (17 Zi-l-ka’de 1257/31 
Aral�k 1841).  
60 A S. 19/117 (Gurre-i Zi-l-hicce 1257/13 Ocak 1842), A S. 19/125 (27 Zi-l-hicce 
1257/9 ubat 1842), A S. 19/129 (5 Zi-l-hicce 1257/18 Ocak 1842), A S. 19/148 (21 
Safer 1258/3 Nisan 1842), A S. 19/397a (5 Zi-l-hicce 1257/18 Ocak 1842), A S. 
19/397b (5 Zi-l-hicce 1257/18 Ocak 1842), A S. 19/440 (11 Muharrem 1258/22 ubat 
1842), A S. 19/444 (24 Muharrem 1258/7 Mart 1842), A S. 19/445 (Muharrem 
1258/ ubat-Mart 1842), A S. 19/446 (26 Muharrem 1258/9 Mart 1842), A S. 19/450 
(Muharrem 1258/ ubat-Mart 1842). 
61 A S. 19/580 (20 Safer 1260/11 Mart 1844). 
62 A S. 19/69, A S. 19/89, A S. 19/131, A S. 19/132, A S. 19/180, A S. 19/241, 
A S. 19/297, A S. 19/389, A S. 19/398. 
63 A S. 5/88, 89, 90, 91, 105,  190a, 190b; A S. 6/4, 136, 137, 138, 139, 141; A S. 
19/227, 335, 468. 
64 Veba sadece Antalya’da de il, Burdur sicillerindeki terekelerden anla �ld� � kadar�yla 
Burdur’da da a �rl�kl� olarak hac�lar� etkilemi tir. Sözgelimi Antalyal� Yörük Hac� Ali 
A a o lu Hasan’�n ölümü, Burdur sicillerinde yer alan terekesinde “hacc-� erif’ten avdet 
ile Burdur’da Namazgâh civar�nda bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” olarak tarif edilmi tir. 
Bkz. B S. 13/10 (17 Rebî-ül-âhir 1257/8 Haziran 1841). 
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Benzer ekilde, 1833 ilâ 1836 seneleri aras�nda kli eyle ifade edilen ölüm 
vakalar�n�n bir bölümü Antalya iskelesindeki odalarda,65 1830’larda ehrin en 
büyük hanesini idare eden Mutasarr�f Osman Pa a’n�n hanesinde66 ve hanlar 
gibi insanlar�n toplu olarak bulunduklar� mekânlarda gerçekle mi tir.67 

Sicillerde ölümleri kli e ile kay�t alt�na al�nm�  ah�slar�n bir k�sm�n�n 
misafir olarak Antalya’da ikamet ettikleri belirtilmi tir. Bu durum Mouradgea 
d’Ohsson’un veban�n yerlilerden çok seyyahlar�, hac�lar� ve yolcular� vurdu u 
gözlemiyle uyumludur.68 Sözgelimi 4 ve 5 numaral� sicillerde kay�t alt�na al�nan 
birer vakada,69 6 numaral� sicilde ise dokuz vakada70 ölüm ya Antalya’da misafir 
olarak ikamet edenleri ya da aslen ehrin yerlisi olmayanlar� vurmu tur. 1836 ve 
1837’de “bi-emrillâhi teâlâ” vefât edenlerin bir bölümünün (alt� ki i) tüccar 
oldu u ifade edilmi ;71 dokuz ölüm sefinede gerçekle mi ,72 bu ölümlerden 
dördü ayn� sefinede ya anm� t�r.73 1840 ve 1841’de ölümleri kli e ile 
belirtilenlerden on alt�s� ehirde misafir olarak bulunan tüccarlar veya yolcular 
aras�ndan ç�km� t�r.74 Burada, vefât edenler aras�nda aslen Antalyal� olup ticaret 
için skenderiye’ye giden ve orada ölenlerin oldu unu da ifade etmek gerekir.75 
Bu durum iki ehir aras�ndaki ticari ili kiler dü ünüldü ünde a �rt�c� olmasa 
gerektir.76  

Kli enin zikredildi i kay�tlar�n baz�lar� ayn� ailenin fertlerinin, üstelik pe i 
s�ra öldü ünü göstermektedir. Örne in, 28 Temmuz 1834 tarihli iki terekede ad� 
geçen Odaba �o lu Mehmed77 ve Odaba �o lu Halil’i78 ölüm hacda yakalam� t�r. 
2 Ocak 1841 tarihli kay�tta Esircio lu Haf�z Mehmed’in ölümü kli e ile kay�t 
alt�na al�nm� t�r.79 Onun ölümünü takip eden günlerde o lu ve k�z�n�n i lerinin 
halledilmesi için mahkeme taraf�ndan atanan vasi Seyyid Ali bin Abdo ölmü ,80 

65 A S. 6/40, 49. 
66 A S. 5/134; A S. 6/42, 45, 46, 157, 159.  
67 A S. 5/3, 78, 88, 89; A S. 6/86, 156; A S. 19/131. 
68 Mouradgea d’Ohsson, Tableau Général de l'Empire Othoman, cilt: 4, Paris 1788, s. 388. 
69 A S. 4/79; A S. 5/129. 
70 A S. 6/39, 87, 89, 143, 158, 162, 176, 257, 320. 
71 A S. 5/78, 138; A S. 6/44, 49, 156, 320. 
72 A S. 5/90, 96, A S. 6/85, 136, 137, 138, 139, 141, 168. 
73 A S. 6/136, 137, 138, 139.  
74 A S. 19/42, 43, 69, 75, 102, 104, 117, 129, 131, 132, 160, 181b,  198, 329, 335, 354. 
75 A S. 5/106, 129. 
76 Veba Antalya’ya sadece hac güzergâh� üzerinden de il, skenderiye üzerinden de 
ta �n�yordu. 1906 yaz aylar�nda zuhûr eden veba ile ilgili olarak haz�rlanan bir raporda 
bu hususun alt� çizilmi , veban�n Antalya’ya “ skenderiye ve M�s�r’la meydana gelen 
ihtilat” arac�l� �yla ta �nd� � belirtilmi ti. Bkz. BOA.A.MKT.MHM. 569-8. lef. 6. 
77 A S. 5/190a.  
78 A S. 5/190b.     
79 A S. 19/216. 
80 A S. 19/241. 
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bir süre sonra da Esircio lu Haf�z Mehmed’in k�z� erife’nin ölümü kli e ile 
ifade edilerek kay�t alt�na al�nm� t�r.81 Bir di er tereke ise Cüllâh brahim ve o lu 
Ömer A a’n�n “bi-emrillâhi teâlâ” vefât ettiklerine tan�kl�k etmektedir.82 

Bilhassa 1835 ve 1836 senelerinde gerçekle en ölüm vakalar�nda olmak 
üzere, “bi-emrillâhi teâlâ” vefât edenlerle ilgili sicillerden elde edilen bir di er 
bilgi de baz� terekelerin (toplam otuz yedi terekeden on sekizinin) beyt-ül-mâl’a 
intikal etmi  olmas�d�r.83 Herhalde bu durum ölüm hadisesinin ba ka bir 
memlekette ve beklenmedik bir biçimde gerçekle mi  oldu u anlam�na 
gelmekte ve bir kere daha ölümün esas olarak yerlileri de il, Antalya’dan gelip 
geçenleri hedef ald� �n� göstermektedir. 

Bizi kli e ile veba aras�nda özde lik kurmaya sevk eden bir di er neden de 
hastal� �n Antalya’da etkili oldu u döneme tarihlenen sicillerde, kli enin 
kullan�m s�kl� �n�n belirli aylarda yo unla mas�, dönemsel olarak artmas� veya 
azalmas�d�r. Örne in, kli e 1833’te sadece Mart, Nisan ve May�s aylar�nda kay�t 
alt�na al�nm�  dört terekede kullan�lm� t�r.84 Kli enin kullan�m s�kl� �; 1834’te 
Haziran ilâ Ekim aras�ndaki dönemde (toplam yirmi kay�ttan on sekizi),85 
1835’te ise ubat ve Mart aylar�nda (toplam alt� kay�ttan dördü) artm� t�r.86 
1836’ya ait terekelerde kli enin aylara göre kullan�m� belirli bir dönemi mutlak 
olarak öne ç�karmamaktad�r. Ancak 1837’de kli e ile ifade edilmi  dokuz 
ölümden sekizi ubat, Mart, Nisan ve May�s aylar�nda kay�t alt�na al�nm� t�r.87 
Kli enin kullan�m s�kl� � aç�s�ndan 1840’ta Ekim ve Aral�k aylar� (toplam on be  

81 A S. 19/326. 
82 A S. 19/397a, 397b. 
83 A S. 6/39, 40, 42, 45, 46, 49, 85, 89, 137, 138, 141, 156, 157, 159, 162, 168, 176, 257. 
Antalya’n�n 5 ve 6 numaral� sicillerinde ölümü kli e ile kay�t alt�na al�nm�  baz� ah�slar�n 
terekeleri beyt-ül-mâl emini vas�tas�yla aç�k artt�rma usulüyle sat�lm� t�r. Örnekler için 
bkz. A S. 5/3, 88, 91, 129, 134 ve A S. 6/39, 42, 49, 85, 143, 156, 157, 162, 176. Veba 
nedeniyle ölenlerin e yalar�n�n bu ekilde sat�lmas� a �rt�c� bulunabilir. Ne var ki bu 
a �rt�c� uygulamay� Helmuth Von Moltke’nin stanbul’da veban�n oldukça etkili oldu u 

bir dönemde, 22 ubat 1837 tarihinde kaleme ald� � u notlar�yla bir arada dü ünmek 
gerekir: “Birkaç defa az önce bir arkada lar�n� gömmü  olanlar�n tabut örtüsünü 
s�rtlar�na alm� , tasas�zca ark� söyleyerek sal�na sal�na yerlerine döndüklerini gördüm. 
Orada ölenin miras�n� aralar�nda payla t�lar ve büyük bir ihtimalle kendilerine yirmi dört 
saat içinde üç defa ölümü getirecek bir ceket veya pantolonu ald�k diye çok sevindiler. 
Korkunç vefiyat, her gün görülen misaller, sirayetin aç�kça görülen delilleri bu adamlar� 
itikatlar�ndan vazgeçirmiyor; ‘Allah kerim’, kaderden kaç�lamaz!” Bkz. Helmuth Von 
Moltke, Türkiye’deki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar (1835-1839), Çev. Hayrullah Örs, 
Türk Tarih Kurumu Bas�mevi, Ankara, 1960, s. 90.   
84 A S. 4/79; A S. 5/4, 5, 6.  
85 A S. 5/ 66, 68, 71, 78, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 99, 190a, 190b.  
86 A S. 5/169, 174, 175, 177. 
87 A S. 6/172, 184, 194, 197, 234, 320.  
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kay�ttan on üçünde),88 1841’de Ocak ilâ Haziran aras�nda kalan dönem (toplam 
otuz üç kay�ttan yirmi dokuzunda),89 1824’te ise tekrar Ocak, ubat ve Mart 
aylar� (on bir kay�ttan onunda) öne ç�km� t�r.90 Kli enin ayn� sene içinde dahi 
sadece belirli dönemlerde kullan�lm�  olmas�, salg�n bir hastal� �n etkilerinin 
dönemsel oldu u dü ünüldü ünde oldukça önemlidir. 

Sicillerindeki haliyle kli enin kullan�m� hakk�nda burada son olarak, 
1830’larda bu ekilde ifade edilen ölümlerin çok az�n�n (5 numaral� sicilde bir, 6 
numaral� sicilde üç vakan�n) k�rsal bölgelerde gerçekle ti inin alt�n� çizmek 
gerekir.91 Fakat bu vakalara biraz daha dikkatli bak�ld� �nda bula �c� bir 
hastal� �n geli imi hakk�nda ipuçlar�na ula mak mümkün olmaktad�r. Sözgelimi 
Çaykenar�’nda ölen Halimo lu Veli’nin o lu Abdulhalim, esas�nda Çaykenar�’na 
çal� mak için Alanya’dan gelmi tir. Abdulhalim aslen Alanyal� bir hizmetçidir ve 
ba ka bir memlekete gitmek için yola ç�km� , k�sa süre için Çaykenar� karyesinde 
bulunmu tur. Muhtemelen vebaya skenderiye ile ticari ili kileri olan Alanya’da 
yakalanm�  ve hastal� �n� Çaykenar�’na ta �m� t�r.92 Onun buradaki varl� � ve 
ölümü, Çaykenar�’nda “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” Tekelio lu’nun cariyesi 
Kamile Hatun’un ölüm nedenini de aç�klamaktad�r.93 

Veban�n 19. yüzy�lda Antalya’y� son defa k�rd� � 1840 ve 1841’de artlar 
de i mi tir. Sözgelimi 1840’ta kli e ile kay�t alt�na al�nm�  ölümlerden dördü,94 
1841’de on alt�s�,95 1842’de üçü,96 1844’te biri97 köylerde gerçekle mi tir. 
Veban�n neden olmu  olabilece i bu ölümlerin ehre yak�n köylerde 
gerçekle mesi dikkati çekicidir.98  

K�sacas�, üzerinde durulan bütün bu hususlar 1833-1845 aras�ndaki 
döneme tarihlenen sicillerde s�k s�k geçen “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” 
kli esiyle veba aras�nda bir özde lik kurmam�za imkân tan�maktad�r. Öte 
yandan, bu kli eyi bula �c� ve salg�n bir hastal�kla ili kili bir ölümün göstergesi 
olarak kabul edecek oldu umuzda yan�tlamam�z gereken bir ba ka soruyla da 

88 A S. 19/41, 42, 43, 75, 77, 84, 88, 95, 96, 102, 104, 109, 160.   
89 A S. 19/107, 157, 161, 166, 167, 169, 171, 181a, 181b, 182, 183, 184, 198, 206, 209, 
210, 216, 227, 228, 230, 243, 258, 278, 291, 294, 326, 327, 329, 335.   
90 A S. 19/117, 125, 129, 397a, 397b, 440, 444, 445, 446, 450.  
91 A S. 5/41; A S. 6/80, 93, 112. 
92 A S. 6/93. 
93 A S. 6/80. 
94 A S. 19/88, 95, 109, 183. 
95 A S. 19/161, 166, 182, 184, 206, 209, 227, 228, 230, 258, 270, 291, 294, 327, 372, 
373. 
96 A S. 19/440, 444, 445. 
97 A S. 19/580. 
98 1894’te zuhûr eden kolera salg�n� da ilk olarak ehre yak�n köy ve Kand�ra Çiftli i gibi 
çiftliklerde ortaya ç�km� t�. Bkz. BOA.A.MKT.MHM.}, 554-73. lef. 1 ve BOA.Y.A.Hus. 
313-4. lef. 1-2. 
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kar � kar �ya kal�r�z. Çünkü bu döneme tarihlenen sicillerde kli e sadece 
Müslümanlar için kullan�lm� t�r. Öyleyse, acaba veban�n Antalya’da etkin oldu u 
bu dönemde ehrin gayrimüslim halk� aras�nda hiç ölüm vakas� ya anmam�  
m�d�r? E er ya anm� sa, kli e sadece Müslümanlar için mi kullan�lm� t�r? 

lk sorunun cevab�n� Antalya’ya ili kin 1831 senesine ait bir misyoner 
raporu k�smen vermektedir. Bu y�lda Antalya Müslümanlar� aras�nda veban�n 
oldukça iddetli oldu una de inen Joseph Wolff, Antalya Rumlar� aras�nda veba 
vakalar�n�n çok ender görüldü ünü yazm� t�r.99 Burada, Antalya Rum 
cemaatinin veba ya da kolera gibi hastal�klar�n etkilerine kar � daha haz�rl�kl� 
oldu u da akla getirilebilir ki, 19. yüzy�l�n ortas�nda Antalya’da mevcudiyeti 
bilinen tek hastane Rum cemaatine aittir.100  

Ne var ki veba esas olarak Müslümanlar� k�rm�  olsa bile, veban�n 
gerçekten de etkili oldu u bir dönemde ehrin Rum sakinlerinin veban�n 
etkisinden tamamen uzak kalm�  olmas� dü ünülemez. Bu nedenle, ehrin 
gayrimüslim halk� aras�nda gerçekle en ölümlerin kli eyle ifade edilmemi  
olmas� bu dönemde gayrimüslimlerin terekeleri kay�t alt�na al�n�rken sadece 
“hâlik olan” veya “hâlike olan” ya da “mürd olan” veya “mürd ü hâlik olan” 
ifadelerinin kullan�lm�  olmas�yla ili kili olmal�d�r. Kli enin birden çok 
kullan�ld� � 1865-1867 senelerine tarihlenen 93 numaral� sicilde gayrimüslim 
birkaç ki inin “bi-emrillâhi teâlâ” vefât etti inin belirtilmi  olmas� da bu 
durumun göstergesi olsa gerektir. Demek ki gayrimüslimlerin terekeleri kay�t 
alt�na al�n�rken Tanzimat ve Islahat Fermanlar�n�n ilan�na kadar devam eden ve 
H�ristiyan tebaan�n “âdem-i ho nudiyetlerini bâdî olan” tahrir usulü kli enin 
kullan�m� üzerinde de etkili olmu , bu hususta farkl� kullan�mlar�n önüne ancak 
Tanzimat ve Islahat Fermanlar�n�n ilan�ndan sonra geçilebilmi tir.101 

 

1866-1870: Antalya’da Kolera 

Kli enin yo un olarak kar �m�za ç�kt� � di er siciller 1866-1870 senelerine 
tarihlenir. Bu seneler koleran�n Akdeniz co rafyas�nda ve bu arada Antalya’da 
da oldukça etkili oldu u bir döneme tekabül etmektedir.102 Gerçekten de 
1865’te zuhûr eden kolera (“illet-i müdhi e” ya da “illet-i muhavvife”) 

99 Joseph Wolff, Researches and Missionary Labours, s. 18.  
100 A S. 13/29 (7 evvâl 1279/28 Mart 1863). 
101 Burdur sicillerinde kli enin H�ristiyanlar için kullan�ld� � daha erken tarihli örneklere 
rastlanmaktad�r. Örne in, 6 Mart 1851 tarihli bir terekede Burdur Ermeni Kilisesi’nde 
misafir olarak sakin olan Ermeni taifesinden Eskici Karabet’in “bi-emrillâhi teâlâ” hâlik 
oldu u kay�t alt�na al�nm� t�r. Bkz. B S. 14/93 (3 Cemâzi-yel-evvel 1267/6 Mart 1851). 
102 The New England Journal of Medicine, CXXXIII, (1895), s. 653. Mesut Ayar, 
Osmanl� Devleti’nde Kolera, stanbul Örne i (1892-1895), Kitapevi Yay�nevi, stanbul 2007, s. 
15 vd.  
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skenderiye, zmir ve stanbul’da kitlesel ölümlere neden olmu , bu nedenle 
insanlar� deh ete dü ürüp onlar� “havf ve hirâsa düçar etmi ”tir.103 Kolera 
hakk�nda dönemin stanbul gazetelerinde ne redilen makalelerde halk�n deh ete 
kap�ld� �na s�k s�k de inilirken, koleran�n ad�n�n zikredilmemesine de dikkat 
edilmi ; daha önemlisi koleran�n “bi-hükmi’illahi teâlâ zuhûra geldi i” 
belirtilmi ,104 bu “illet-i deh etâne”nin ya da “gaile-i hâile”nin izalesi “ âfi-i 
Hakiki”den (Allah’tan) temenni k�l�nm� ,105 birçok defa illetin izalesinin ancak 
Allah’�n lûtfu ile mümkün olaca � belirtilmi tir.106 Zira “Hakîm-i Mutlak” 
(Allah) her illet için bir sebep ve ilaç yaratm� t�r.107 Gazetelerde kolera ile ilgili 
ne redilen makale ve resmi varakalar�n bu üslubunu “bi-emrillâhi teâlâ vefât 
eden” kli esi hakk�nda bu makalenin iddias�yla bir arada dü ünmek 
gerekmektedir.  

Gerçekte 1865 koleras� Singapur’da zuhûr etmi ,108 Osmanl� topraklar�nda 
ilk olarak Hicaz’da etkili olmu tu. Bu y�l�n “hacc-� ekber” olmas� nedeniyle hac� 
say�s� 150.000’e ula m�  ve bu sebeple ölü say�s� 15.000’i bulmu tu.109 Hicaz’daki 
salg�n hac dönü ü K�z�ldeniz ve M�s�r vas�tas�yla di er Osmanl� topraklar�na ve 
Avrupa’ya da yay�lm� t�r. Haziran 1865’te skenderiye’ye ta �nan salg�n, M�s�r’da 
üç ay hüküm sürmü  ve ard�nda 6.000 ölü b�rakm� t�.110   

1865 koleras� Antalya’ya muhtemelen skenderiye üzerinden gelmi , 
hastal� �n ehre ta �nmas�nda ticari ili kilerin rolü olmu tur. Dönemin stanbul 
gazetelerinde kolerayla ilgili ne redilen haberlerde Antalya’ya hiç de inilmemi  
olsa da, özellikle Cerîde-i Havâdis ve Tasvir-i Efkâr’da koleran�n stanbul ve 
zmir’deki tesirleri hakk�nda ç�km�  makalelerde skenderiye’nin bu arac� rolüne 

s�k s�k temas edilmi , skenderiye’den gelen gemilerin stanbul ve zmir’de 
karantina alt�na al�nd� �na de inilmi tir.111  

103 Cerîde-i Havâdis, 26 Safer 1282/21 Temmuz 1865; Cerîde-i Havâdis, 28 Safer 
1282/23 Temmuz 1865; Cerîde-i Havâdis, 3 Rebî-ül-evvel 1282/27 Temmuz 1865; 
Cerîde-i Havâdis, 17 Rebî-ül-evvel 1282/10 A ustos 1865. 
104 Cerîde-i Havâdis, 10 Rebî-ül-evvel 1282/3 A ustos 1865. 
105 Cerîde-i Havâdis, 17 Rebî-ül-evvel 1282/10 A ustos 1865; Cerîde-i Havâdis, 19 
Rebî-ül-evvel 1282/12 A ustos 1865. 
106 Cerîde-i Havâdis, 15 Rebî-ül-evvel 1282/8 A ustos 1865; Cerîde-i Havâdis, 16 Rebî-
ül-evvel 1282/9 A ustos 1865; Tasvir-i Efkâr, 5 Safer 1282/30 Haziran 1865; Tasvir-i 
Efkâr, 17 Safer 1282/12 Temmuz 1865.  
107 Cerîde-i Havâdis, 9 Rebî-ül-evvel 1282/2 A ustos 1865.  
108 Maarif, c. 5, 28 Cemâzi-yel-evvel 1311/7 Aral�k 1893, s. 311. 
109 Sinan Kuneralp, “Osmanl� Yönetimindeki (1831-1911) Hicaz’da Hac ve Kolera”, 
Çev. Münir Atalar, OTAM, say�: 7, 1996, s. 503 vd. 
110 Mesut Ayar, Osmanl� Devleti’nde Kolera, s. 28.  
111 Tasvir-i Efkâr, 21 Safer 1282/16 Temmuz 1865; Cerîde-i Havâdis, 25 Safer 1282/20 
Temmuz 1865; Cerîde-i Havâdis, 26 Safer 1282/21 Temmuz 1865. 
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1865 koleras�n�n Antalya’daki varl� � ilk olarak 7 Eylül 1866 tarihinde, 
koleran�n stanbul ve zmir’e sirayetinden bir y�l sonra Antalya Meclisi’nin 
Sadaret’e iletti i bir dilekçede ifade edilmi tir. Dilekçede 22 Temmuz 1866 
tarihinde Antalya’da kolera zuhûr etti i bildirilmi  ve günlük vefât vakalar�n�n 
sekiz-onu buldu u dile getirilmi tir.112 Ancak bu dilekçenin üslubundan 
anla �ld� � kadar�yla günlük ölüm vakalar�na ili kin verilen bu say� sadece 
Antalya’y� de il, Alanya ve Finike’de dâhil oldu u halde vilayetin s�n�rlar� 
içindeki ölümlerin hepsini kapsamaktad�r.  

Kolera nedeniyle ölü say�s�n�n artmas� üzerine hastal� �n yay�lmas�n�n 
önüne geçmek için Antalya çevresi karantina alt�na al�nm� t�r. Ancak buna 
ra men kolera ölümlere sebep olmu  ve gayrimüslim sakinleri ehri terk etmi , 
tehdit bertaraf edilince hastal�k ta �mad�klar�na dair ellerinde bulunan “temiz 
tezkereleri”yle ehre dönmü tür.113  

Bu dönemde ar iv vesikalar� arac�l� �yla da teyit edilebilen koleran�n Antalya’daki 
varl� � siciller ve “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin kullan�m� aç�s�ndan 
tetkik edildi inde ise 1860’lar�n ilk yar�s�na tarihlenen sicillerde kli enin; 1861, 1862 
ve 1863’e ait terekeleri içeren 11 numaral� sicilde sadece bir kere kullan�ld� �;114 
1862-1864’e tarihlenen 12 numaral� sicil ile 13 numaral� sicilde hiç 
kullan�lmad� � görülmektedir. Kli e, 1865-1866 senelerine ait terekeleri içeren 14 
numaral� sicil ile 1865-1875 dönemine tarihlenen 91 numaral� sicilde de hiç 
kullan�lmam� ; fakat 1866-1867’ye tarihlenen 15 numaral� sicilde dört defa,115 
a �rl�kl� olarak 1867’ye tarihlenen 93 numaral� sicilde ise dokuz defa 
kullan�lm� t�r.116 Son olarak, stanos nahiyesine ili kin kay�tlar� ihtiva eden ve 
1869-1871 senelerine tarihlenen 18 numaral� sicilde kli e yirmi dokuz terekede 
kullan�lm� t�r.117   

112 BOA.A.MKT.MHM. 363-85. 1865 koleras�n�n Antalya’daki seyri ve etkileri için bkz. 
Mehmet Ak, “19. Yüzy�lda Antalya’da Kolera Salg�n�”, Uluslararas� Sosyal Ara t�rmalar 
Dergisi, IV/ 17, (2011), s. 257-258.   
113 BOA. MVL. 525-64.  
114 A S. 11/25 (10 Zi-l-ka’de 1277/20 May�s 1861). 
115 Erdal Ta ba , 15 No’lu Antalya er’iyye Sicil Defterine Göre 1866-1867 Y�llar� Aras�nda 
Antalya ehrinin darî ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2007, s. 318, 345, 489, 493.  
116 A S. 93/12 (23 Safer 1283/7 Temmuz 1866), A S. 93/13 (3 Rebî-ül-evvel 1283/16 
Temmuz 1866), A S. 93/18 (13 Rebî-ül-evvel 1283/26 Temmuz 1866), A S. 93/19 (13 
Rebî-ül-evvel 1283/26 Temmuz 1866), A S. 93/28 (13 Cemâzi-yel-evvel 1283/23 Eylül 
1866), A S. 93/35 (21 Cemâzi-yel-evvel 1283/1 Ekim 1866), A S. 93/68 (15 Cemâzi-
yel-âhir 1283/25 Ekim 1866), A S. 93/71 (25 Cemâzi-yel-âhir 1283/4 Kas�m 1866), 
A S. 93/205 (23 Ramazan 1283/29 Ocak 1867).   
117 A S. 18/1 (25 Cemâzi-yel-âhir 1286/2 Ekim 1869), A S. 18/2 (25 Cemâzi-yel-âhir 
1286/2 Ekim 1869), A S. 18/3 (11 Receb 1286/17 Ekim 1869), A S. 18/4 (25 Cemâzi-
yel-âhir 1286/2 Ekim 1869), A S. 18/5 (22 Rebî-ül-âhir 1286/1 A ustos 1869),  A S. 
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93 numaral� sicil koleran�n Antalya’daki varl� �n� kesin olarak bildi imiz bir 
döneme tarihlendi i için üzerinde durulmay� gerektirir. Buna göre sicilde “bi-
emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esinin kullan�ld� � sekiz terekenin yedisi 1866’n�n 
Temmuz, Eylül ve Ekim aylar�nda kay�t alt�na al�nm� t�r. lk terekede Makbul 
Mahallesi’nden Tuzcuo lu Stavri’nin,118 ikinci terekede Demirci Süleyman 
Mahallesi sakinlerinden Haf�z Abdi’nin,119 üçüncü terekede K�z�lsaray 
Mahallesi’nden Ali Efendi’nin,120 dördüncü terekede aslen Alanyal� olup ticaret 
için Antalya’da bulunan bir tüccar�n,121 be inci terekede Ahi Yusuf Mahallesi 
sakinlerinden Hatice Hatun’un,122 alt�nc� terekede Makbule Mahallesi’nden ve 
Rum milleti ricâlinden bir H�ristiyan’�n,123 yedinci terekede Baba Do an 
Mahallesi’nde sakine Maria veled-i Aslan’�n,124 sekizinci terekede Demirci 
Süleyman Mahallesi’nden U akl� brahim Efendi’nin125 ölümleri kli e ile ifade 
edilmi tir. eyh Sinan Mahallesi’nden erife bint-i Hüseyin’in ölümü ise Ocak 
ay�nda kay�t alt�na al�nm� t�r.126  

Bu sicilde kli enin gayrimüslim ölümleri için de kullan�lm�  olmas� 
önemlidir. Günlük ölüm vakalar�n�n sekiz ile on aras�nda oldu u iddia edildi i halde, 
sicilde kli enin sadece sekiz vaka için kullan�lm�  olmas� ise muhtemelen 
koleran�n Antalya vilayetinin tümünde etkili olmas� nedeniyledir. Oysa ilgili sicildeki 
tüm hükümler Antalya mahallelerinin sakinleriyle ilgilidir ve sicil k�rsal bölgelere ili kin 
kay�tlar� ihtiva etmemektedir. Ayr�ca, di er ehirlere ait sicillerde de oldu u gibi Antalya 
sicillerindeki terekelerde de çocuk ölümlerine ili kin kay�tlar istisnai olarak kar �m�za 

18/6 (15 Cemâzi-yel-âhir 1286/22 Eylül 1869),  A S. 18/26 (1 Rebî-ül-âhir 1286/11 
Temmuz 1869),  A S. 18/27 (1 Rebî-ül-âhir 1286/11 Temmuz 1869),  A S. 18/30 (20 
Rebî-ül-âhir 1286/30 Temmuz 1869),  A S. 18/31 (19 Cemâzi-yel-evvel 1286/27 
A ustos 1869), A S. 18/32 (26 Ramazan 1286/30 Aral�k 1869), A S. 18/33 (2 evvâl 
1286/5 Ocak 1870),  A S. 18/34 (27 Ramazan 1286/31 Aral�k 1869), A S. 18/35 (3 
evvâl 1286/6 Ocak 1870),  A S. 18/36 (29 Ramazan 1286/2 Ocak 1870), A S. 18/37 

(26 evvâl 1286/29 Ocak 1870),  A S. 18/38 (2 Ramazan 1286/6 Aral�k 1869),  A S. 
18/39 (27 Cemâzi-yel-âhir 1286/4 Ekim 1869), A S. 18/40 (1 Rebî-ül-âhir 1286/11 
Temmuz 1869),  A S. 18/41 ((1286/1869-1870), A S. 18/42 (1286/1869-1870),  A S. 
18/43 (11 a’bân 1286/16 Kas�m 1869), A S. 18/46 (1 Zi-l-hicce 1286/4 Mart 1870), 
A S. 18/47 (1 Zi-l-hicce 1286/4 Mart 1870), A S. 18/48 (1 Zi-l-hicce 1286/4 Mart 
1870), A S. 18/49, A S. 18/55 (9 Safer 1287/11 May�s 1870), A S. 18/57 (19 Zi-l-
ka’de 1287/10 ubat 1871), A S. 18/59 (7 Safer 1287/9 May�s 1870). 
118 A S. 93/12. 
119 A S. 93/13. 
120 A S. 93/18. 
121 A S. 93/19. 
122 A S. 93/28. 
123 A S. 93/35. 
124 A S. 93/68. 
125 A S. 93/71. 
126 A S. 93/205.   
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ç�kmaktad�r. Oysa veba ve kolera gibi salg�n hastal�klar�n en önemli ma durlar� 
çocuklard�r.127  

1860’lara tarihlenen sicillerde kli e en çok stanos nahiyesine ait terekeleri 
içeren 18 numaral� sicilde kullan�lm� t�r. Bu sicil 1869, 1870 ve 1871 senelerine 
tarihlenen terekeleri ihtiva eder. Sicilde doksan bir tereke vard�r, bu terekelerden 
yirmi dokuzunda ölüm vakas� “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esiyle 
kaydedilmi tir. Ancak sicilin sonunda yer alan eytam kay�tlar�nda ölümlerin 
1868’de gerçekle ti i belirtilmi tir. Bu tutars�zl�k terekelerin tarihlerinden 
hareketle sicili ele almay� güçle tirmektedir. Ayr�ca, bu tarihte Antalya ta ras�nda 
koleran�n veya ba ka bir hastal� �n etkili oldu unu belgeleyen herhangi bir 
vesika da günümüze ula mam� t�r. Bu nedenle 1868’de gerçekle mi  ölümleri 
ihtiva eden bir sicilde kli enin bu denli yayg�n kullan�m� a �rt�c�d�r.  

Bu durum, bu dönemde sadece stanos’u etkisi alt�na alm�  bir salg�n 
hastal� �n göstergesi olabilece i gibi –ki 18 numaral� sicil d� �nda stanos’a ili kin 
terekeleri içeren di er sicillerin hiçbirinde kli e kullan�lmam� t�r– 1866 
koleras�n�n Antalya’daki uzun dönemli etkilerinin bir göstergesi olarak da kabul 
edilebilir. Zira Antalya’da salg�n hastal�klar�n tesirlerine ili kin 20. yüzy�l�n ba lar�na 
tarihlenen ayr�nt�l� kaynaklar�n da tan�kl�k etti i gibi, Antalya’da hiçbir salg�n hastal�k bir 
kere zuhûr edip etkisini yitirdikten sonra bütünüyle ortadan kalkmam� , farkl� 
yo unluklarda da olsa etkisini uzun süre devam ettirmi tir. Örne in, 1908 Temmuz 
ay�nda zuhûr eden veba128 etkisini 1909,129 1910 ve 1911,130 1912,131 1913132 ve 1914133 
senelerinde de devam ettirmi tir. 

Sicilde kli e kullan�larak tahrir edilen ölüm vakalar�n�n bir bölümü 
stanos’ta,134 bir bölümü ise stanos’ta bulunan ve büyük bir bölümü 19. yüzy�l 

Antalya’s�n�n önde gelen ailelerine ait çiftliklerde ya da Çaykenar� karyesi gibi bu 
çiftliklerin çok yak�n�ndaki yerle im birimlerinde gerçekle mi tir.135 “Bi-emrillâhi 
teâlâ vefât eden”lerin bir bölümünün aslen Antalyal� olup stanos’ta ikamet 

127 Daniel Panzac, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba, s. 149 ve Mouradgea d’Ohsson, 
Tableau Général de l'Empire Othoman, s. 388. 5 Temmuz 1865 tarihli Tasvir-i Efkâr 
gazetesinde yay�mlanan bir yaz�da da koleran�n skenderiye’deki etkinli inin azalmas�na 
ra men sadece bir günde yüz on sekiz ki inin kolera nedeniyle öldü ü, ölenlerin yüz 
yedisinin ise çocuk oldu u belirtilmi tir. Bkz. Tasvir-i Efkâr, 24 Safer 1282/19 Temmuz 
1865. 
128 Public Health Reports (1896-1970), Vol. 23, No. 36 (Sep. 4, 1908), s. 1282. 
129 Public Health Reports (1896-1970), Vol. 24, No. 51 (Dec. 17, 1909), s. 1932. 
130 Public Health Reports (1896-1970), Vol. 26, No. 33 (Aug. 18, 1911), s. 1270. 
131 Public Health Reports (1896-1970), Vol. 27, No. 32 (Aug. 9, 1912), s. 1307. 
132 Public Health Reports (1896-1970), Vol. 28, No. 49 (Dec. 5, 1913), s. 2647. 
133 Public Health Reports (1896-1970), Vol. 29, No. 44 (Oct. 30, 1914), s. 2929. 
134 A S. 18/3, 4, 5, 6, 26, 30, 31.  
135 A S. 18/27, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48. 



ANTALYA ER' YYE S C LLER NDE VEBA VE KOLERA LE LG L  HÜKÜMLER 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

39 

üzere bulundu u belirtilmi tir.136 Bu nedenle sicilde kli enin birçok defa 
zikredilmi  olmas�n� Antalya ve stanos aras�ndaki ili kinin bir sonucu olarak 
de erlendirmek mümkündür. Zira bunalt�c� s�caklar nedeniyle ehrin 
sakinlerinin her yaz mevsimi Antalya’y� terk ettikleri ve stanos’a yerle erek 
May�s ve Eylül aylar� aras�nda burada ikamet ettikleri bilinmektedir.137  

18 numaral� sicil Antalya er’iyye sicilleri içinde “bi-emrillâhi teâlâ vefât eden” 
kli esinin kullan�ld� � son terekeleri içerir. Daha sonralar�, ne 1894’teki kolera 
salg�n�na ne de münferit veba vakalar�n�n görüldü ü 1905,138 1906139 ve 1911140 
senelerine tarihlenen sicillerde kli e hiç kullan�lmam� t�r.  

 

Sonuç 

Antalya er’iyye sicillerinde belirli dönemlerde ehri etkisi alt�na alarak 
kitlesel ölümlere sebep olmu  veba ve koleraya, bu hastal�klar�n ad� zikredilerek 
herhangi bir at�fta bulunulmam� t�r. Öyleyse farkl� dönemlerde farkl� kâtipler 
taraf�ndan tutulan sicillerde kolera ve veban�n neden oldu u ölümler s�radan 
vakalar olarak m� addedilmi tir? Biz bunun böyle olamayaca �n� dü ündü ümüz 
için sicillerde kay�t alt�na al�nm�  ölüm vakalar�ndan bir bölümünün “bi-
emrillâhi teâlâ vefât eden” kli esiyle tan�mlanm�  olmas�yla bu ölümlerin veba 
veya kolera gibi hastal�klar sebebiyle gerçekle mi  olmas� ihtimali aras�nda bir 
ili ki kurduk ve kli enin ehirde etkili olmu  salg�n hastal�klar nedeniyle ya anan 
ölümleri tarif etmek için kullan�ld� �n� iddia ettik. üphesiz bu spekülatif bir 
iddiad�r. Ancak makalede de göstermeye çal� t� �m�z gibi mant�kl� bir iç 
tutarl�l� a sahiptir, kan�tlay�c� de ilse bile ikna edicidir. 

Kli enin yayg�n bir biçimde kullan�m�n�n veba ve koleran�n Antalya’da 
etkili oldu u dönemlere rast gelmesi ve bu kli eyle ölümü kay�t alt�na al�nanlar 
hakk�nda, ölenlerin kimlikleri veya ölümlerin gerçekle ti i mekânlar gibi yine 
sicillerden edindi imiz izlenim bu makalenin iddias�n� desteklemektedir. Ayr�ca, 
makalenin iddias�n�n geçerlili ini artt�rmak için ba ka bir örnekleme de 
ba vurulmu , Burdur er’iyye sicilleri de incelenmi tir.   

136 A S. 18/6, 26, 30. 
137 Süleyman Fikri Erten, Antalya Tarihi, stanbul 1940, s. 135-139. 
138 Bu dönemde veba Temmuz ay�nda ortaya ç�km�  ve Temmuz’da ilk kurban�n� 
vermi ti. Bkz. BOA.A.MKT.MHM. 569-1. lef. 22. Aral�k 1905’e gelindi inde ise alt� 
üpheli vakadan ikisi ölmü tü. Bkz. Public Health Reports (1896-1970), Vol. 20, No. 51 

(Dec. 22, 1905), s. 2741. 
139 24 A ustos ile 29 Eylül 1906 tarihleri aras�nda Antalya’da mü ahede edilen on iki 
veba vakas�ndan dördü ölümle neticelenmi ti. Bkz. Public Health Reports (1896-1970), 
Vol. 21, No. 52 (Dec. 28, 1906), s. 1554. 
140 1911’in Temmuz ay�nda Antalya’da be  veba vakas� mü ahede edilmi ti. Bkz. Great 
Britain-Local Government Board, Report of the Medical Officer, H. M. Stationery 
Office, (1914), s. 74. 



EVREN DAYAR 
 
40

Ne var ki iddiam�z�n iki örneklemle ve sadece 19. yüzy�lla s�n�rl� olarak 
de il, daha ba ka örneklemler vas�tas�yla da desteklenmesi gerekti i aç�kt�r. 
Üstelik farkl� ehirler için farkl� dönemlerde tutulmu  sicillerde vebaya at�f 
yap�ld� � bilinirken, Antalya sicillerinde hastal�k adlar�n�n niçin zikredilmedi i ve 
ölüm olay�n�n niçin sadece kli eyle tan�mland� � sorusuna da tatmin edici bir 
yan�t vermi  de iliz. Bununla beraber bu makalenin iddias� ba ka örneklemler 
arac�l� �yla da do rulan�rsa Osmanl� ehirlerinde salg�n hastal�klar�n niceliksel ve 
niteliksel etkileri hakk�nda çok daha ayr�nt�l� bilgilere ula mak mümkün 
görünmektedir.  

Sadece Antalya örnekleminden hareket edersek, 1833-1845 aras�nda farkl� 
iddet ve s�kl�kla da olsa Antalya’da etkili olan veba ve 1866’da zuhur eden 

kolera salg�n�yla ilgili baz� tespitler yapmak mümkün görünmektedir. 

lk olarak, 1833-1845 aras�nda Antalya kesin olarak bir “hastal�k oda �” 
haline gelmi tir ki, bu iddia seyahatnameler arac�l� �yla da teyit edilebilmektedir. 
Fakat seyahatnamelerin içerdi i bilgilerin k�smi olu u bu dönemde Antalya’n�n 
veba salg�n�ndan ne ölçüde etkilendi i hakk�nda bir tahminde bulunmaya imkân 
tan�mamaktad�r. Bu döneme tarihlenen siciller dikkate al�nd� �nda ise 1840-1842 
vebas� hariç tutuldu unda, hastal� �n esas olarak ehrin yerlilerini de il, yolcular� 
ya da misafir olarak Antalya’da sakin olanlar� hedef ald� � sonucuna ula mak 
mümkündür.  

1833-1840 aras�nda k�rsal bölgeler veban�n hâkimiyeti d� �nda kalm�  
görünmektedir. Fakat 1840-1842 senelerinde artlar de i mi , k�rsal bölgeler de 
veban�n etki sahas� içine girmi tir. Bu dönemde veban�n k�rsal bölgelere 
ta �nmas�nda hac�lar�n ve gezici tüccarlar�n etkili oldu u iddia edilebilir.  

1866’da Antalya’da görülen kolera hakk�nda ise Antalya Meclisi’nin 
Sadaret’e iletti i dilekçeler vas�tas�yla bilgi edinilebilmektedir. Kli enin uzun bir 
aradan sonra bu döneme tarihlenen sicillerde tekrar kullan�lm�  olmas�, üstelik 
bu kullan�m�n koleran�n Antalya’da zuhur etti i Temmuz ay� ile bu ay� takip 
eden dönemde yo unla mas�, makalemizin iddias�n� desteklemektedir. Ayr�ca, 
merkezi ar ivlerde bulunan belgeler koleran�n ehrin k�rsal bölgelerini de etkisi 
alt�na ald� �n� göstermektedir. Ne var ki mevcut siciller koleran�n k�rsal 
bölgelerdeki hâkimiyetini ancak 1869 ve 1870 seneleri için takip edebilmeye 
imkân tan�maktad�r.  

 

 

 

 

 



ANTALYA ER' YYE S C LLER NDE VEBA VE KOLERA LE LG L  HÜKÜMLER 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

41 

Kaynakça 

I-Ar iv Kaynaklar� 

Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivi (BOA) 

Sadaret Mühimme Kalemi Evrak� (A.MKT. MHM.}) 363-85; 554-73; 569-1; 
569-8. 

Dâhiliye Nezareti dare (DH. D.) 135-15. 

Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH. MKT.) 989-3. 

Hatt-� Hümayun (HAT.) 462-22642-A.; 1399-56283. 

rade Dâhiliye ( . DH.) 688-48007. 

Meclis-i Vala (MVL.) 525-64. 

Y�ld�z Hususi Maruzat (Y.A.Hus.) 313-4. 

II- er’iyye Sicilleri  

Antalya er’iyye Sicilleri (A S.) 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 27, 
50, 54, 56, 57, 70, 93.  

Burdur er’iyye Sicilleri (B S.) 7, 11, 13, 14, 16. 

III- Gazete, Dergi ve Raporlar 

Cerîde-i Havâdis, 25 Safer 1282/20 Temmuz 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 26 Safer 1282/21 Temmuz 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 28 Safer 1282/23 Temmuz 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 3 Rebî-ül-evvel 1282/27 Temmuz 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 9 Rebî-ül-evvel 1282/2 A ustos 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 10 Rebî-ül-evvel 1282/3 A ustos 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 15 Rebî-ül-evvel 1282/8 A ustos 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 16 Rebî-ül-evvel 1282/9 A ustos 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 17 Rebî-ül-evvel 1282/10 A ustos 1865. 

Cerîde-i Havâdis, 19 Rebî-ül-evvel 1282 /12 A ustos 1865. 

Tasvir-i Efkâr, 5 Sefer 1282/30 Haziran 1865. 

Tasvir-i Efkâr, 17 Sefer 1282/12 Temmuz 1865. 

Tasvir-i Efkâr, 21 Sefer 1282/16 Temmuz 1865. 

Tasvir-i Efkâr, 24 Sefer 1282/19 Temmuz 1865. 



EVREN DAYAR 
 
42

Tasvir-i Efkâr, 21 Rebî-ül-âhir 1282/13 Eylül 1865.  

Tasvir-i Efkâr, 23 Rebî-ül-âhir 1282/15 Eylül 1865. 

Maarif, 28 Cemaziyülevvel 1311. 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 20, No. 51 (Dec. 22, 1905). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 21, No. 52 (Dec. 28, 1906). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 23, No. 36 (Sep. 4, 1908). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 24, No. 51 (Dec. 17, 1909). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 26, No. 33 (Aug. 18, 1911). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 27, No. 32 (Aug. 9, 1912). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 28, No. 49 (Dec. 5, 1913). 

Public Health Reports (1896-1970), Vol. 29, No. 44 (Oct. 30, 1914). 

 

IV- Kitap ve Makaleler 

AK, Mehmet, “19. Yüzy�lda Antalya’da Kolera Salg�n�”, Uluslararas� Sosyal 
Ara t�rmalar Dergisi, IV/ 17, (2011). 

AKASOY, Anna, “Islamic Attitudes to Disasters in the Middle Ages: A 
Comparison of Earthquakes and Piagues”, The Medieval History Journal, X, 
(2007), 387-410. 

BEDEN, Ayd�n, “1854-1859 Tarihleri Aras�nda Antalya (8 No’lu 
Antalya er’iyye Sicilleri Defterine Göre)”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2004. 

BULMU , Birsen, Plague, Quarantines and Geopolitics in the Ottoman Empire, 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2012. 

Dictionnaire Turc-Français, Constantinople, 1890. 

d’Ohsson, Mouradgea. Tableau Général de l'Empire Othoman, c. 4, Paris, 1788. 

D NÇ, Güven, “9 No’lu Antalya er‘iyye Sicil Defterine Göre 1853-1859 
Y�llar� Aras�nda Antalya ehrinin darî ve Sosyo-Ekonomik 
Durumu”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2005. 

DOLS, W. Michael, “Plague in Early Islamic History”, Journal of the American 
Oriental Society, XCIV/ 3 (1974), s. 371-383. 



ANTALYA ER' YYE S C LLER NDE VEBA VE KOLERA LE LG L  HÜKÜMLER 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

43 

DOLS, W. Michael, “The Second Plague Pandemic and it’s Recurrences in the 
Middle East: 1347-1894”, Journal of the Economic and Social History of the 
Orient, XXII/ 2, (1979), s. 162-189.  

DUGGAN, T. M. P., “Chronology of Plague and Earthquakes in Antalya 
Province”, Adalya, VIII (2005), s. 357-398. 

ERTEN, Süleyman Fikri, Antalya Tarihi, stanbul, 1940. 

FELLOWS, Charles, A Journal Written During An Excursion in Asia Minor, 
London, 1839. 

GINIO, Eyal, “‘Every Soul Shall Taste Death’ Dealing with Death and the 
Afterlife in Eighteenth-Century Ottoman Salonica”, Studia Islamica, CXIII, 
(2001), s. 113-132. 

Great Britain-Local Government Board, Report of the Medical Officer, H. M. 
Stationery Office, 1914. 

HAMILTON, William John, Resarches in Asia Minor, Pontus, and Armenia with 
Some Account of their Antiquities and Geology, c. II, London, 1842. 

KINGLAKE, Alexander W., Eothen: Traces of Travel Brought Home from the East, 
London, 1847. 

KUNERALP, Sinan, “Osmanl� Yönetimindeki (1831-1911) Hicaz’da Hac ve 
Kolera”, Çev. Münir Atalar, AÜ Osmanl� Tarihi Ara t�rma ve Uygulama 
Merkezi Dergisi: OTAM, s. 7, 1996, s. 497-511. 

KUTLU, Hüseyin, Kaybolan Medeniyetimiz: Hekimo lu Ali Pa a Camii 
Haziresi’ndeki Tarihi Mezar Ta lar�, Damla Yay�nlar�, stanbul, 2005. 

LAQUEUR, Hans Peter, Hüve’l-Baki stanbul’da Osmanl� Mezarl�klar� ve Mezar 
Ta lar�, Çev. Selahattin Dilidüzgün, Tarih Vakf� Yay�nlar�, stanbul, 2010. 

Medical and Surgical Reporter, LXXV, (1896). 

Von MOLTKE, Helmuth, Türkiye’deki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar (1835-
1839), Çev. Hayrullah Örs, Türk Tarih Kurumu Bas�mevi, Ankara, 1960. 

PANZAC, Daniel, Osmanl� mparatorlu u’nda Veba: 1700-1850, Çev. Serap 
Y�lmaz, Tarih Vakf� Yay�nlar�, stanbul, 1997. 

Redhouse’s Turkish Dictionary, London, 1880. 

SAM , Süleyman, Isparta Tarihi, Yay. Haz. Hasan Babacan, l Kültür ve Turizm 
Müdürlü ü Yay�nlar�, Isparta, 2012. 

SUBLET, Jacqueline, “La Peste Prise aux Rets de la Jurisprudence: Le Traite 
d’Ibn Hajar al-‘Asqalani sur la Peste”, Studia Islamica, XXXIII (1971), s. 
141-149. 



EVREN DAYAR 
 
44

TANRISEVEN, Ruken, “12 Numaral� Antalya er‘iyye Sicili Defterine Göre 
1862-1864 Y�llar� Aras�nda Antalya ehrinin dari ve Sosyo-Ekonomik 
Durumu”, Akdeniz Üniversitesi Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi, 
2007. 

TA BA , Erdal, “15 No’lu Antalya Ser’iyye Sicil Defterine Göre 1866-1867 
Y�llar� Aras�nda Antalya Sehrinin darî ve Sosyo-Ekonomik Durumu”, 
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay�mlanmam�  Yüksek 
Lisans Tezi, Antalya, 2007. 

TEXIER, Charles, Asie Mineure: Description Géographique, Historique et Archéologique 
des Provinces et des Villes de la Chersonnèse d’Asie, Didot Frères, 1862.  

The New England Journal of Medicine, CXXXIII, (1895). 

The Select Circulating Library, Philadelphia, 1835.  

WHITE, Sam, “Rethinking Disease in Ottoman History”, Intternational Journal of 
Middle East Studies, XLII, (2010), s. 549-567. 

WILDE, W. Robert, Narrative of a Voyage to Madeira, Teneriffe and Along the Shores 
of the Mediterranean, c. II, Dublin, 1840. 

WYMAN, Walter, “The Black Plague”, The North American Review, CLXIV, 
(1897), s. 441-452. 

WOLFF, Joseph, Researches and Missionary Labours Among the Jews, Mohammedans, 
and Other Sects, Philadelphia, 1837.  

 
 
 
 



OTAM, 44 /Güz 2018, 45-73

 

 

1567- 1568 (H. 975) Tarihli Ve 1096 Numaral� 
Mufassal Tapu Tahrir Defterine Göre Nusaybin 

( dari, Ekonomik Ve Sosyal Durum) 

Nusaybin; (Administrative, Economic And Social 
Situation) According To The Detailed Land Registry 

Book Dated 1567-1568 (H. 975) Adn Numbered 1096 

 
                                                                         U ur DEML KO LU  

 
Özet 

Osmanl� Devleti, bir bölgeyi fethettikten sonra yapt� � ilk i  o 
bölgenin gelir kaynaklar�n� tespit etmek ve deftere kaydetmek olmu tur. 
Bu defterler sayesinde bölgenin demografik yap�s�n�, ekonomik 
durumunu, idari yap�s�n�, yerle im yerlerini ve devletin temin etti i 
vergileri ö renmekteyiz. Nusaybin’in 16. yüzy�ldaki sosyo ekonomik 
durumunu ö renmek maksad�yla, Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivinde 
bulunan 1096 numaral� tapu tahrir defteri incelenmi tir. Bu defter, Sultan 
II. Selim’in tahta cülusundan iki y�l sonra 1568 y�l�nda haz�rlanm� t�r. Söz 
konusu defter de Diyarbak�r Eyaleti’ne tabi sancaklar kaydedilmi tir. 
Nusaybin, 1568 y�l�nda Diyarbak�r Eyaleti’nin idari yap�lanmas�nda 
sancak statüsünde yer alm� t�r.  

Makalemiz, giri  ve sonuç bölümlerini hariç tutarsak iki bölümden 
olu maktad�r. Birinci bölümde Nusaybin’in ehir ve k�rsal nüfusundan 
bahsedilmi tir. Konunun daha iyi anla �lmas� maksad�yla tablo ve 
grafikler yard�m�yla sistematik bir ekilde anlat�lm� t�r. Bölgede ya ayan 
konargöçerle ilgili bilgiler verilmi tir. Nusaybin’in nüfusunu,  ekonomik 
durumunu kendisine yak�n di er ehirlerle mukayesesi yap�lm�  ve bölge 
içindeki önemi vurgulanm� t�r. kinci bölümde ise Nusaybin’de üretilen 
ürünler, halk�n geçim kayna � ve devletin temin etti i vergilerden 
bahsedilmi tir.   

 Dr. Ö r. Üyesi, Siirt Üniversitesi, E itim Fakültesi lkö retim Sosyal Bilimler E itimi Bölümü, 
ugurtarih@hotmail.com 
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Anahtar Kelimeler: Nusaybin, Nüfus, Vergilendirme, Osmanl� 
Devleti, ktisat   

Abstract  

The Ottoman Empire, after conquering a region, the first thing it 
did was to identify the income sources of that region and record it in the 
book. Thanks to these books, we are learning the demographic structure, 
economic situation, administrative structure, settlements and taxes 
provided by the government. In order to learn about the socio-economic 
status of Nusaybin in the 16th century, the land registry book, numbered 
1096, in the Ottoman Archives of the Prime Ministry has been 
examined. This book was prepared in 1568 two years after Sultan Selim 
II’s enthronement. In the said book, sanjaks which are subject to the 
province of Diyarbak�r were recorded. Nusaybin, in the administrative 
structure of Diyarbak�r Province, in 1568, took the status of sanjak. 

Our article written of two chapters if we exclude introduction and 
conclusion chapters. In the first chapter, Nusaybin’s urban and rural 
population is mentioned. It is systematically explained with the help of 
tables and graphs for the better understanding of the subject. 
Information is given about the nomads living in the region. Nusaybin’s 
population and economic condition are compared to other cities close to 
it and its importance for the region is emphasized. In the second chapter, 
the products produced in Nusaybin, people’s mean of living and the 
taxes provided by the state are mentioned. 

Keywords: Nusaybin, Population, Taxation, Ottoman State, 
Economics 

 

G R  

Nusaybin, Mardin- Midyat e i i ad� verilen da l�k kütleden inen Ça ça a 
suyunun Türkiye s�n�r�n� terk etti i kesimde deniz seviyesinden 5OOm yüksekte 
düz bir alanda kurulmu tur1. Nusaybin ismi Sami kökenlidir ve Philon Byblios 
bu ismi Nasib’e ba lamaktad�r. Nasibinin putu Abnil yani El’in ta � anlam�na 
gelmektedir. Sikkelerin üzerinde,  mevki ad� olarak Nesibi ekli görülür. Bu 
ismin; Nitibin, Nitibeni ve Nizzibi gibi kullan�m ekilleri de vard�r. Ermenice bu 
isim ekseriyetle mebin olarak geçer2. Araplar bölgeyi ele geçirdikten sonra iki 

1 Metin Tuncel, “Nusaybin”, Diyanet slam Ansiklopedisi, C. XXXIII, Türkiye Diyanet 
Vakf� Yay�nlar�, stanbul, 2011, s. 269,  
2 E. Honigmann,” Nasîbin”, slam Ansiklopedisi, C. IX, stanbul Milli E itim Bas�mevi, 
stanbul, 1964, s. 100. 
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k�smet anlam�na gelen Nasibeyn ismini vermi lerdir. Türkler ise Nusaybin 
ismini kullanm� lard�r3.  

Nusaybin jeopolitik konumu itibariyle oldukça önemli bir yerdedir. Basra 
körfezi üzerinden gelen yollar hiçbiri do al engelle kar �la madan Nusaybin’e 
ula abilmekteydi. Burada ikiye ayr�lan yollardan biri Mezopotamya'y�, Bat� 
Anadolu ve Suriye limanlar�na ba larken, di er yol ise Nusaybin’i Diyarbak�r 
havzas�yla Anadolu'nun ba ka noktalar�na ba lamaktayd�4.  

Ticaret yollar� üzerinde bulunmas� sebebiyle pek çok devletin istilas�na 
maruz kalan ehir s�ras�yla; Bizans, Sasani, Arap ve Türk egemenli ine 
geçmi tir5. Nusaybin, 1045 y�landa Büyük Selçuklu hükümdar� Tu rul Bey 
döneminde Selçuklu hâkimiyetine girmi tir6. 1120 y�l�nda ise Artuklu 
Necmeddin lgazi'nin ve daha sonra Musul Atabegi madüddin Zengî ve 
Selahaddin-i Eyyubi’nin hâkimiyetinde kalm� t�r7. Mo ol lhanl� hükümdar� 
Hülagû Han 1259 y�l�nda Urfa, Harran ve Nusaybin’i ele geçirmi tir. Timur 
1395 y�l�nda Nusaybin üzerine harekete geçti inde ehir halk� korkudan 
sarn�çlara sakl�nm� , ancak ç�kan dumandan bo ularak ölmü lerdir8. Safevi 
Devleti hükümdar� ah smail Akkoyunlu Devleti’ni ortadan kald�rd�ktan sonra 
1507 y�l�nda Diyarbak�r’a Ustaca O lu Muhammed Han’� vali olarak tayin etmi  
ve bölge Safevi Devleti’nin eline geçmi tir9. 

Yavuz Sultan Selim, Safevi Devleti üzerine sefere ç�km�  ve 24 A ustos 
1514 tarihinde Safevi ordusunu Çald�ran’da a �r bir yenilgiye u rat�lm� t�r. 
Osmanl� ordular� iki hafta sonra Safevi Devleti’nin ba kenti Tebriz’e girmi tir10. 
Ancak ba ta Diyarbak�r olmak üzere Güneydo u Anadolu bölgesinde Osmanl� 
hâkimiyet tam anlam�yla tesis edilememi ti. Osmanl� Devleti’ne iltica etmi  olan 
me hur âlim dris-i Bitlisî arac�l� �yla Diyarbak�r Osmanl� Devleti’ne geçmi ti. 
Bunun üzerine ah smail, Diyarbak�r üzerine Ustaca O lu Muhammed Han’�n 

3 Mehmet Salih Erpolat,” XVI. Yüzy�lda Diyarbekir Beylerbeyli indeki Yer simleri”, C.II, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bas�lmam�  Doktora Tezi, Konya, 1999, s. 598 
4 Tuncel, s. 269.  
5 Nejat Göyünç, XVI. Yüzy�lda Mardin Sanca �, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yay�nlar� No: 1458, stanbul, 1969, s.7 
6 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk slam Medeniyeti, Turan Ne riyat Yurdu, 
stanbul, 1969, s.  80.  

7 Ahmet Demir, “Eyyubiler Devrinde Nusaybin”, Geçmi ten Günümüze Nusaybin 
Sempozyum Bildirileri 27-28 May�s 2004, (Editör. Kenan Ziya Ta ), Nusaybin 
Kaymakaml� �, Ankara 2009, s. 103;   Tuncel, a.g.m., s. 269. 
8 E. Honigmann, a.g.m., s. 103.  
9 Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kurulu u ve Geli mesindeki Anadolu Türklerinin Rolü, Türk 
Tarih Kurumu Bas�m Evi, Ankara, 1999, s. 30. 
10 Halil nalc�k, Devlet-i Aliyye Osmanl� mparatorlu u Üzerine Ara t�rmalar, C. I, Türkiye  
Bankas� Yay�nlar�, May�s 2009, stanbul,   s.138. 
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karde i Karahan’� göndermi  ve Diyarbak�r Kalesi’ni ku atm� t�r11. Osmanl� 
Devleti, Diyarbak�r Kalesi’nin yard�m�na Trabzon Valisi B�y�kl� Mehmed Pa a 
ve Konya Beylerbeyi Hüsrev Pa a’y� göndermi  ve Diyarbak�r kurtar�lm� t�r.  
Mardin’e çekilen Karahan’�n üzerine B�y�kl� Mehmed Pa a yürümü tür. Osmanl� 
ordular� Karahan’� a �r bir yenilgiye u ratm�  ve 1516 y�l�nda Osmanl� 
hâkimiyeti bölgede sa lanm� t�r12.  Karahan’�n ölümüyle Cizre, E il, Bitlis, 
Hizan, Siirt, Hasankeyf ve Nusaybin Osmanl� egemenli ine geçmi tir13.  

Bölge Osmanl� Devleti’nin eline geçtikten sonra Diyarbak�r Eyaleti 
kurulmu tur. Bu eyaletin s�n�rlar� Safevi döneminin de tesiriyle Do u ve 
Güneydo u Anadolu Bölgesi’nin önemli bir k�sm�n� içine alacak ekilde 
geni letilmi tir14.  Diyarbak�r’�n 1515 y�l�ndaki idari yap�lanmas�nda Nusaybin 
yer almam� t�r. Nusaybin; 1518 ve 1523 y�llar�nda Mardin Sanca �’na ba l� bir 
nahiye iken, 1540 y�l�nda Mardin’e ba l� kaza durumundad�r15. Ancak 1568 
y�l�nda Diyarbak�r’�n idari yap�lanmas�nda sancak statüsünde yer alm� t�r16. 
Nusaybin’in Diyarbak�r idari taksimat�ndaki sancak statüsü 1609 ve 1653 y�l�nda 
da devam etmi tir17. 

Osmanl� Devleti siyasi yönden hareketli olan hudut bölgelerindeki 
sancaklar�, hükümet ve yurtluk-ocakl�k sancaklar� eklinde yönetmi tir. Bundaki 
amaç; bölgelerdeki nüfuzlu beylerin gücünden istifade ederek varl� �n� bu beyler 
arac�l� �yla güçlendirmektir. Beylerin fetih s�ras�nda göstermi  olduklar� sadakat 
ve hizmetlerinden dolay� bölgenin idaresi kendilerine b�rak�lm� t�r. Hükümet 
sancaklar�nda t�mar uygulanmam� t�r.  Yurtluk- ocakl�k sancaklar�nda ise 
tahrirler yap�lm�  ve t�mar rejimi uygulanm� t�r18. 1568 y�l�nda Nusaybin’de 
tahrir yap�lm� t�r. T�mar ve zeametin bulunmas� bölgenin yurtluk- ocakl�k 
sanca � statüsünde idare edildi ini göstermektedir19.  

Osmanl� Devleti bir bölgeyi fethettikten sonra bölgenin gelir kaynaklar�n� 
tespit etmi  ve deftere kaydetmi tir. Arazi tahrirlerinin amac�; reayay� yerel 
askeri s�n�flar�n keyfi uygulamalar�na kar � korumak, bütün vergi kaynaklar�n� 

11 smail Hakk� Uzunçar �l�, Osmanl� Tarihi, C.II, Türk Tarih Kurumu Bas�mevi, 
Ankara, 1988, s. 263 
12 Göyünç, XVI. Yüzy�lda Mardin Sanca �, s. 21; Feridun Emecen, Osmanl� 
mparatorlu u’nun Kurulu  ve Yükseli  Tarihi (1300-1600), Türkiye i  Bankas� Kültür 

Yay�nlar�, stanbul, 2016, s. 218 
13 Uzunçar �l�, a.g.e., s. 263. 
14 brahim Y�lmazçelik, “Diyarbak�r Eyaletinin Yeniden Te kilatland�r�lmas� (1848-
1864)”, Osmanl�, C. VI, Yeni Türkiye Yay�nlar�, Ankara, 1999,  s. 222. 
15 Erpolat, a.g.t., s. 598. 
16 BOA, TT.d. 1096, s. 227. 
17 Y�lmazçelik, a.g.m., s. 223. 
18 Bkz. Orhan K�l�ç, “Yurtluk- Ocakl�k ve Hükümet Sancaklar Üzerine Baz� Tespitler”, 
Ankara Üniversitesi Osmanl� Tarih Ara t�rmalar� Merkezi, Say�: 10, Ankara, 1999, s.119-136. 
19 BOA, TT.d. 1096, s. 227-246. 
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kaydedip de erlendirebilir hale getirmek, vergi kaç�rmay� önlemek, vergi 
muafiyetlerini gözden geçirmek ve devletin gelirlerini artt�rmak eklinde 
özetlenebilir20. Tahrir defterlerinde bir bölgenin idari, sosyo-ekonomik yap�s� 
hakk�nda önemli bilgiler bulunmaktad�r21.   

Nusaybin tahrir defterlerinden istifade edilerek haz�rlanm�  çal� malarda 
Nusaybin’in idari taksimat�, yer adlar�, köy ve mezra isimlerinden 
bahsedilmi tir22. Bu çal� mada ise tapu tahrir defterlerindeki mevcut kay�tlardan 
istifade edilerek Nusaybin’in sosyo- ekonomi durumu ile ilgili bilgiler de 
sunulmu tur. Nusaybin’in bölge içindeki önemini vurgulamak maksad�yla 
bölgenin sosyo- ekonomik yap�s�n� di er ehirlerle mukayesesi yap�lm� t�r.   

 

1. NÜFUS 

1567-1568 y�l� (H. 975) mufassal tapu tahrir defterinde Nusaybin’in sosyo-
ekonomik yap�s� ile ilgili ayr�nt�l� bilgiler bulunmaktad�r. Bu defterde bölgenin 
demografik yap�s�n�, sosyal ve iktisadi durumunu ortaya koymak mümkün 
olmu tur.  Bu defterde Nusaybin merkez ve köylerde vergiye tabi Müslüman, 
gayrimüslim nüfus, mukataa gelirleri, mahalle, köy ve mezra isimleri, üretilen 
ürünler, al�nan vergi miktar� ve türü, vergi muafiyeti tan�nan ah�slar, t�mar ve 
zeamet statüsündeki yerle im birimleri kaydedilmi tir. 

Nusaybin’in 1568 y�l�na ait tapu tahrir defteri öncelikle nefs tabir edilen 
ehir merkezinden ba lanm� t�r. ehir merkezindeki mahalle isimleri ve ismin 

hemen alt�nda mahalleyi olu turan haneler ah�s isimleriyle kaydedilmi tir. 
Müslüman nüfusun ard�ndan gayrimüslim nüfus yer alm� t�r. Ancak mahalle 
ismiyle de il, mensubu olduklar� etnik ya da dini cemaat ba l� � alt�nda 
verilmi tir. Sancak merkezindeki vergi yükümlüsü nüfusun ard�ndan köyler ve 
mezralar yer almaktad�r. Köyler t�pk� ehir merkezinde oldu u gibi vergiye tabi 
ah�s isimleri ve varsa meslekleriyle birlikte yer alm� t�r. Ancak k�rsal 

yerle menin en küçük birimi olan mezralarda bu durum farkl�l�k arz eder. 
Mezralarda vergi mükellefi ah�slar ve üretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler yoktur. 
Çünkü mezralar köylerin ekinlik alanlar�d�r. 

Tapu tahrir defterlerinde vergi yükümlüsü birim hane ve mücerred olarak 
vas�fland�r�lm� t�r. Hane; ev, bina, ikametgâh ve aile gibi de i ik anlamlara 
gelmektedir. Ancak hanenin kaç ki iden olu tu u ile ilgili net bir bilgi mevcut 

20 Halil nalc�k, “Arazi Tahrirleri ve Tahrir lemleri”, Osmanl� mparatorlu u’nun 
Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. I, Eren Yay�nc�l�k, stanbul, 2000, s. 175. 
21 Mehmet Ali Ünal, “XV-XVI. yüzy�llarda Sinop Kazas�nda Üretim”, Birinci ktisat 
Tarihi Kongresi Tebli ler- 2, stanbul Ticaret Odas� Yay�nlar�, 2010,  stanbul, s. 568. 
22 Mehmet Salih Erpolat, “XVI. Yüzy�l Ar iv Kaynaklar�ndan Tahrir Defterlerine Göre 
Nusaybin”, Makalelerle Mardin I Tarih-Co rafya, (Haz. brahim Özco ar), stanbul 2007, s. 
349-380; Bkz: Erpolat, a.g.t., C. II, s. 597-608. 
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de ildir23.  Halil nalc�k ise haneyi; ev, aile ve vergi birimi olarak hane halk� 
eklinde aç�klam� t�r24. Vergi yükümlüsü olup evlenme ça �na gelmi ; fakat 

evlenmemi  bekâr erkekler de mücerred olarak deftere kaydedilmi tir.25 
ncelenen döneme ait tapu tahrir defterinde gayrimüslim nüfus içerisinde 

mücerred olarak kaydedilenler vergi yükümlüsüdür. 

 

1.1.Müslüman Nüfus 

1518 ve 1526 y�llar�na ait tapu tahrir defterlerinde Nusaybin’in 
mahalleleriyle ilgili bir bilgi yoktur. Nusaybin’de 1540 y�l�nda mam 
Zeynelabidin ve Do an Mahallesi ad�nda iki mahalle bulunmaktayd�26. 1568 
y�l�na ait tapu tahrir defterinde Nusaybin merkezinde; Kal a, ah Selman, 
Sûrsâr, mam Kulu Nalband, Abdüllaziz bin Abdülkerim ve mam Zeynel 
Abidin ad�nda 6 mahalle kay�tl�d�r. Do an mahallesine tesadüf edilmemi tir. 
Mahalle say�s� 6’ya yükselmesi ehrin geli ti ini göstermektedir. Do um ve ölüm 
aras�nda pozitif yönde art� lar, Osmanl� yönetiminin Safevi hâkimiyetine son 
vererek bölgeye hâkim olmas�, huzur ve güvenli inin sa lanmas� ile birlikte 
bölgede nüfus artm� t�r. Huricihan slamo lu ve Mehmet Öz’e göre Do u 
Anadolu’nun istikrara kavu mas� ile birlikte Anadolu’nun orta ve kuzey 
bölgelerinden yap�lan göçler bölgedeki nüfusu art�rm� t�r27. Bu mahallelerde 
toplamda 382 hane ve 113 mücerred bulunmaktayd�. Hane say�s�n� 5 olarak 
kabul etti imizde 1910 ve mücered say�s� da eklenildi inde Nusaybin’de tahmini 
Müslüman nüfus 2.023’dür28. A a �daki grafikte Nusaybin’deki mahallelerin 
tahmini nüfusu verilmi tir. 

23 Nejat Göyünç, “Hane Deyimi Hakk�nda”, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Dergisi, C.XXXII, 1979, stanbul, s.331 
24 Halil nalc�k, Ekonomik ve Sosyal Tarih, C. I, s. 452. 
25 Enver Çakar, Do u Akdeniz Sahilinde Bir Osmanl� Sanca �: Trablus (1516- 1579), Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay�nlar�, Ankara, 2012, s.222; Ümit Koç,” 
Pirlepe K�rsal�nda Nüfus- Vergi Ba lam�nda Ekonomik Refah Düzeyinin Tespiti ve 
Gelir Da �l�m� Üzerine Bir Deneme”, F�rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. XXIV, 
Say�: 2, Elaz� , 2014, s. 296. 
26 Göyünç, XVI. Yüzy�lda Mardin Sanca �, s. 58.  
27 Alpaslan Demir, “Diyarbak�r (Amid) ehir Demografisine Göçleri Etkisi”, Bilig Türk 
Dünyas� Sosyal Bilimler Dergisi, Say�: 50, Yaz, 2009, Ankara, s.18. 
28 BOA, TT.d. 1096, s. 248- 253. 
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Grafik 1. 1568 Y�l�nda Nusaybin’de Bulunan Mahallelerin Tahmini Nüfusu
 

 

Grafik 1’de 1568 y�l�nda Nusaybin’in en kalabal�k mahallelerinin Sûrsâr ve 
mam Kulu Nalband mahallerinin oldu u görülmektedir. Sûrsâr mahallesinde 

85 hane ve 29 mücerred bulunurken, mam Kulu Nalband mahallesinde ise 86 
mahalle ve 22 mücerred bulunmaktayd�. En az nüfusa sahip mahalle ise 25 hane 
ve 11 mücerredle mam Zeynel Abidin mahallesidir29.  

1568 y�l� tapu tahrir defterinde Nusaybin’de Nehr-i Çal�, Nehr-i Dere ve 
Nehr-i Kertuvan olmak üzere üç nahiye bulunmaktad�r. Nehr-i Çal� nahiyesinde 
60 köy 29 mezra, Nehr-i Dere nahiyesinde 51 köy 6 mezra ve Kertuvan 
nahiyesinde ise 83 köy 18 mezra kay�tl�d�r. A a �daki tabloda Nusaybin’de 
bulunan nahiyelerin tahmini nüfuslar� verilmi tir.  

Tablo1. Nusaybin’e Tabi Nahiyelerin 1568 Y�l� Tahmini Nüfuslar�30 

Nahiye smi Köy 
Say�s� 

Bo  
Köy 

Say�s�

Mezra 
Say�s�

Hane 
Say�s� 

Mücerred 
Say�s�

Tahmini 
Nüfus

Ortalama 
Köy Nüfusu 

Nehr-i Çal� 60 7 29 507 116 2.651 50 
Nehr-i Dere 51 4  6 321 53 1.658 36 

 Nehr-i 
Kertuvan  

83 8 18 693 204 3.669 49 

Toplam  194 19 53 1.521 373 7.978  45 (köy 
ortalamas�) 

Tahmini Toplam Nüfus= Hane x 5+ Mücerred 
Ortalama Köy Nüfusu= Tahmini Toplam Nüfus/ Köy Say�s� 

29 BOA, TT.d. 1096, s. 251. 
30 BOA, TT.d. 1096, s. 253- 301. 
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Tablo 1’de Nusaybin’de en fazla nüfusa sahip nahiyenin 60 köyle Nehr-i 
Çal� nahiyesi oldu u görülmektedir. Nehr-i Çal� nahiyesinde 7 köy bo tur. Nehr-
i Çal� nahiyesindeki köy say�s� Kertuvan nahiyesine göre az olmas�na ra men 
ortalama köy nüfusun bak�m�ndan daha fazlad�r. Bu durum Nehr-i Çal� 
nahiyesinin di er nahiyelere göre ekonomik aç�dan daha verimli bir bölge de 
oldu u izlenimini vermektedir31. Nusaybin Sanca �’nda en fazla nüfusa sahip 
köy Kertuvan nahiyesine tabi Ma arin köyüdür. Gayrimüslim bir köy olan 
Ma arin köyünde 165 hane 47 mücerred bulunmaktayd�.32 Di er köy ise Nehr-i 
Çal� nahiyesine ba l� Zeytun köyüdür. Bu köy Müslüman bir köydür ve bu 
köyde 134 hane ile 32 mücerred bulunmaktayd�. Zeytun köyü, belgede 13.864 
akçe ile Zeynel Abidin vakfiyesi olarak kaydedilmi tir33. 

 

1.2. Gayrimüslim  

1568 y�l�nda Nusaybin’de ya ayan Hristiyan nüfus Cemaat-i Gebran 
eklinde kaydedilmi tir. Nusaybin ehir merkezinde vergiye tabi gayrimüslim 

nüfusa bakt� �m�zda; 178 hane ve 63 mücerred bulunmaktayd�. Ayr�ca 9 hane 1 
mücerredle küçük bir Yahudi kolonisi de Nusaybin’de mevcuttu. Bu verilerin 
� � �nda Nusaybin ehir merkezinde ya ayan tahmini gayrimüslim nüfus 
1.000’dir34. Ma arin Köyü’nde ya ayan gayrimüslim nüfus 872’dir ve ba ka bir 
gayrimüslim köye de tesadüf edilmemi tir35. 1568 y�l�nda Nusaybin’de ya ayan 
gayrimüslim toplam tahmini nüfus 1825’dir.  

Grafik 2. 1568 y�l�nda Nusaybin’de Ya ayan Müslüman ve Gayrimüslim Nüfus Oranlar� 

 

31 BOA, TT.d. 1096, s. 253-269. 
32 BOA, TT.d. 1096, s. 288, 289. 
33 BOA, TT.d. 1096, s. 254. 
34 BOA, TT.d. 1096, s. 251-253. 
35 BOA, TT.d. 1096, s. 288-289. 
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 Grafik 2’de görüldü ü üzere 1568 y�l�nda Nusaybin’de ya ayan nüfusun 
ço unlu u Müslümanlardan olu maktad�r. Müslüman nüfus toplam nüfusun % 
84’ne tekabül etmektedir. Gayrimüslim nüfus ise %16’dir.    

Grafik 3. 1568 Y�l�nda Nusaybin’in ehir ve K�rsal Nüfus Oranlar� 

 
Tablo 3’te görüldü ü üzere 1568 y�l�nda Nusaybin’de en fazla nüfus k�rsal 

kesimde görülmektedir. K�rsal kesimin toplam nüfusa oran�  %73, ehir nüfusu 
ise %27’dir. Nusaybin’i 1568 y�l�nda Siirt ehir nüfusuyla kar �la t�rd� �m�zda 
Siirt’in %71’i ehir merkezinde, %29’u ise köylerde ya amaktayd�. Nusaybin k�r 
nüfusu Siirt’ten daha fazlad�r. Bu durumun sebebi ise Siirt’teki köy say�s�n�n 
Nusaybin’den daha az olmas�ndan kaynaklanm� t�r36. 1568 y�l�nda Nusaybin’in 
toplam tahmini nüfusu 11.873 iken Siirt’in 10.955’dir. Mardin’in 1564 y�l�nda 
toplam tahmini nüfusu ise 18.714’dir ve Mardin’in nüfusu hem Siirt hem de 
Nusaybin’den daha fazla oldu u görülmektedir37.  

 

1.3. A iretler, Konar- Göçerler 

Konar göçerlik, belirli bir co rafi mekâna ba l� kalmadan hayvanlar�na 
otlak ve k� lak arayan yerle ik hayat�n bütünleyicisi olarak hayvansal ürünlerini 
yerle ik toplumlara pazarlayan iktisadi bir hayat tarz�d�r38. Konar göçerler 
Osmanl� idari yap�lanmas�nda boy (a iret), oymak (cemaat) ve oba (mahalle) 
olmak üzere üç bölüme ayr�lm� t�r39.   

36 BOA, TT.d. 1096, s. 248- 301; BOA, TT.d. 1096, s. 227- 234. 
37 Göyünç, a.g.e., s.102 
38 Tufan Gündüz, “Konar Göçerlik”, Diyanet slam Ansiklopedisi, C. XXVI, s. 161.  
39 A.Latif Erdo an, “Osmanl� Devleti’nde Konar Göçerler”, Osmanl�lar, C. IV, Yeni 
Türkiye Yay�nlar�, Ankara, 1999, s. 145. 
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Nusaybin sanca �na ait 1568 y�l� tapu tahrir defterinde;  Nusaybin 
k�rsal�nda göçebe ve yerle ik hayata geçmi  a iret ve cemaatlere tesadüf 
edilmi tir. Yavuz Sultan Selim döneminde Do u Anadolu bölgesinde bulunan 
Türkmenler Boz Ulus, Kürtler ise Kara Ulus ad� alt�nda birle tirilmi ti40. Boz 
Ulus taifesi, genellikle o uz boylar�na mensup a iret ve cemaatlerden k�smen de 
Kürt men eli kabilelerden müte ekkildir. Boz Ulusun en önemli k�sm�n� 
Akkoyunlu Türkmenleri olu turmaktad�r.41 

1568 y�l� tapu tahrir defterinde Nusaybin’de 18 köyü tasarruf eden Sarulu 
cemaatine rastlan�lm� t�r. Bu köylerden 12’sinin vergiye tabi oldu u 
anla �lmaktad�r. Bu durum Sarulu cemaatinin yerle ik hayata geçti ini 
göstermektedir. Sarulu cemaati tasarruf etti i 6 köyden göç etmi tir. Belgede, 
bo alt�lan köylerin 2’sinde daha önceden köyü tasarruf edenlerin vergiye tabi 
nüfusu, köyün geliri ve padi ah hass� oldu una dair kayd� dü ülmü tür42. Cevdet 
Türkay’a göre, Sarulu cemaati Mamalu a iretindedir ve konargöçer Türkmân 
yörükan taifesindendir43.   

Nusaybin k�rsal�nda dölek, ahnasibi cemaatlerine de tesadüf edilmi tir. 
Dölek cemaati yörükân taifesindendir44. Belgede, Dölek cemaatinin 7 köyü 
tasarruf etti i görülmektedir. Bu köyler; Molla Mahmud, emasiyye, Til Hayali, 
Avine, Til Sebil, Re’is ve Ramazan köyleridir. Köylerin tahmini nüfusu 
413’dür45. Ekrâd taifesinden olan ahnasibi cemaati46 ise sadece Til Yakub 
köyünü tasarruf etmi tir. Bu köyün 1300 akçe mukataa geliri bulunmaktad�r. 
Ancak ahnasibi cemaati köyden göç etmi  ve bu köy harabe kalm� t�r47.   

 

2. KT SAD  HAYAT  

Osmanl� sancaklar�n�n iktisadi durumlar� devletin içinde bulundu u iktisadi 
artlara, jeopolitik konumuna, arazilerinin tar�m ve hayvanc�l� a elveri li olup 

olmamas�na göre de i mektedir. Verimli tar�m arazileri üzerinde kurulan 
sancaklarda tar�ma dayal� iktisadi hayat geli mi  iken,  Önemli ticaret yollar� 
üzerinde yer alan sancaklarda ise ticari faaliyetlere dayal� iktisadi faaliyetler ön 

40 Halil nalc�k, a.g.e., s. 140.  
41 Ahmet Nezihi Turan, XVI. Yüzy�lda (Ruha) Urfa Sanca �, Türk Tarih Kurumu 
Bas�mevi, Ankara, 2012, s. 45.  
42 BOA, TT.d. 1096, s. 253- 301. 
43 Cevdet Türkay, Ba bakanl�k Osmanl� Ar iv Belgelerine Göre Osmanl� mparatorlu u’nda 
Oymak A iret ve Cemâatler, aret Yay�nlar�, stanbul, 2012, s.560,561 
44 Türkay, a.g.e., s. 288. 
45 BOA, TT.d. 1096, s. 253- 301. 
46 Türkay, a.g.e., s. 589. 
47 BOA, TT.d. 1096, s. 86. 
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plandad�r. Bölgenin sava lardan uzak, güvenlikli bir yerde bulunmas� da 
sanca �n iktisadi ve demografik yap�s� üzerinde etkilidir48. 

16. yüzy�lda Nusaybin Sanca �n�n iktisadi yap�s� hususunda tahrir defterleri 
ayr�nt�l� bilgiler vermektedir. Tahrir defterlerinden Nusaybin sanca �n�n toprak 
tasarrufu, üretim, vergiler, ticari ve sanayi faaliyetleri hakk�nda önemli bilgiler 
mevcuttur.  

 

2.1. Zirai Üretim ve Zirai Üretimden Al�nan Vergiler 

ncelenen döneme ait Nusaybin tapu tahrir defterlerinde zirai üretim 
içerisinde hububat ekiminin oldukça yayg�n oldu unu görmekteyiz. Hububat 
ekimi içerisinde bu day ve arpa oldukça yayg�nd�r. Hububat ekimi kadar olmasa 
da çeltik, pamuk, üzüm ve susam ekimi de yap�lmaktayd�.  

Çal� mam�zda; Nusaybin’de 1568 y�l�nda yap�lan zirai üretimi, 
vergilendirilmi  miktar� ve de eri ortaya konulmu tur. Nusaybin 
kanunnamesinde çiftçilerin yapt�klar� ziraattan 1/7 oran�nda ö ür al�nmas� 
emredilmi tir49. 

2.1.1. Bu day 

Nusaybin merkezinde 1568 y�l�nda 30 ton 275 kg (1.211 keyl50) bu day 
vergilendirilmi tir. Hububat ö rü 1/7 oldu una göre ehir merkezinde 211 ton 
925 kg bu day üretilmi tir. Bu day�n her 25 kg’�na 10 akçe narh konulmu  ve 
bu daya toplamda 12.110 akçe k�ymet verilmi tir51. Nusaybin k�rsal�nda ise 
toplam üretilen bu day miktar� 7.537 ton 287,5 kg’d�r. Nehr-i Çal� nahiyesine 
tabi köylerde 306 ton 050 kg, Nehr-i Dere nahiyesine tabi köylerde 281 ton ve 
Kertuvan nahiyesindeki köylerde ise toplam da 504 ton 150 kg bu day 
vergilendirilmi tir. K�rsal kesimde t�pk� ehirde oldu u gibi bu day�n her 25 
kg’�na 10 akçe k�ymet verilmi tir. Ancak Kertuvan nahiyesindeki baz� köylerde 3 
akçedir.52 Bunun sebebi ise bilinmemektedir.  

1568 y�l�nda Nusaybin’de hem ehir merkezinde hem de k�rsalda 
bu daydan temin edilen vergi 239.166 akçe iken, Siirt’te 33.501 akçedir53. Bu 
durum Nusaybin’de bu day�n daha fazla üretildi ini göstermektedir. 

48 Orhan K�l�ç, XVI. ve XVII. Yüzy�llarda Van Sanca � (1548- 1648), Van Belediye 
Ba kanl� � Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Yay�n NO: 6, Ankara, 1997, s.258. 
49 BOA, TT.d. 1096, s. 246. 
50 Hububatta ölçü birimi olarak kullan�lan keyl stanbul kilesi olarak al�nm� t�r. Garo 
Kürkman; 1 stanbul kilesini ortalama 25 kg oldu unu ifade etmi tir. Garo Kürkman, 
Anadolu A �rl�k ve Ölçüleri, Pera Müzesi Yay�nlar�, stanbul, Ocak 2013, s. 378. 
51 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
52 BOA, TT.d. 1096, s. 253- 301. 
53 BOA, TT.d. 1096, s. 227- 246 
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Nusaybin’de en fazla bu day üreten köyler s�ras�yla; Ma arin, Kesar, Duki, 
Çekni, Til Sellamet, Til Ömer, Til Dibane, Kertuvan ve Molla köyüdür. 
Nusaybin’de baz� mezralarda da bu day ve arpa ekiminin gerçekle ti i belgede 
kaydedilmi tir. Nusaybin’de 5 mezrada 29 ton 137 kg bu day üretilmi tir. 
Mezralarda vergilendirilen bu day miktar� 8 ton 37,5 kg’d�r. Elde edilen vergi ise 
3.215 akçedir54. 1568 y�l�na ait tapu tahrir defterine göre Nusaybin’in tahmini 
nüfusunun 11.873 oldu unu yukar�da ifade etmi tik. Buna göre ki i ba �na 
dü en y�ll�k ortalama bu day miktar� 652,5 kg’d�r.   

2.1.2. Arpa 

1568 y�l� Nusaybin ehir merkezinde arpa üretimi oldukça azd�r. ehir 
merkezinde 16 ton 800 kg arpa üretilmi  ve bunun 2.400 kg’� (96 keyl)  
vergilendirilmi tir.  Arpan�n her 25 kg’�na 6 akçe k�ymet verilmi tir. Nusaybin 
ehir merkezinde üretilen arpadan 576 akçe gelir elde edilmi tir55. Köylerde ise 

3.897 ton 550 kg arpa üretilmi  ve bunun 569 ton 650 kg’� (22.786 keyl) 
vergilendirilmi tir. K�rsal kesimde arpan�n narh� 6 akçedir. Ancak baz� köylerde 
arpan�n narh� 2 ile 10 akçe aras�nda de i ti i görülmektedir.  

Osmanl� Devleti, Nusaybin k�rsal�ndaki köylerde üretilen arpadan 
toplamda 133.344 akçe vergi elde etmi tir. K�rsal kesimde bu day ile arpa 
üretimini kar �la t�rd� �m�zda, bu day�n arpadan daha fazla üretildi i 
görülmektedir. Bunun sebebi ise bu day�n arpaya nazaran daha karl� bir ürün 
olmas�ndan kaynaklanm� t�r. Mezralarda üretilen arpa miktar ise 1 ton 165,5 kg 
ve elde edilen vergi de 1.000 akçedir56. 

2.1.3. Pamuk 

ncelenen döneme ait 1096 numaral� tapu tahrir defterinde 1568 y�l�nda 
Nusaybin ehir merkezinde ve 28 köyde pamuk ekiminin yap�ld� � kay�tl�d�r. 
ehir merkezinde 2.120 kg (424 men57)58 k�rsalda ise 30.885 kg (6.177 men) 

pamuk vergilendirilmi tir59. Pamu un her 5 kg’na 10 akçe narh belirlenmi tir. 
Buna göre Nusaybin’de devletin pamuktan temin etti i vergi 66.010 akçedir60. 

54 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301 
55 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
56 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
57 (Men=Batman) Batman; bir a �rl�k ölçü birimidir. Osmanl� Devletinde ülkenin her 
taraf�nda amil olacak standart bir ölçü birimi olmad� �ndan ölçü ve tart� birimleri 
de i mektedir. Bu a �rl�k birimi de bölgelere ve ürünü ne göre de i ebilmektedir. Bu 
çal� mada batman ölçü birimi; Diyarbak�r ölçü birimine göre esas al�nm�  ve 5’ kg olarak 
de erlendirilmi tir. Bkz. Ünal Ta k�n, “Osmanl� Devleti’nde Kullan�lan Ölçü ve Tart� 
Birimleri”, F�rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal� Bas�lmam�  Yüksek 
Lisans Tezi, Elaz� , 2005, s. 15-17. 
58 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
59 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
60 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
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Bu vergiyi Siirt ve anl�urfa ile mukayese ederek Nusaybin’in bölge içerisindeki 
önemini ortaya koymak mümkündür. Mesela; Osmanl� Devleti 1568 y�l�nda 
Siirt’te pamuktan temin etti i gelir 4.185 akçe,61 1566 y�l�nda anl�urfa’da elde 
etti i gelir 58.150 akçedir62. Bu mukayese Nusaybin’de pamuk üretiminin 
oldukça fazla oldu unu göstermektedir.  

Nusaybin’de pamuk üretiminin gerçekle ti i yerden de zemin-i penbe ad� 
alt�nda ehir merkezinde 6.120 akçe63, k�rsal da ise 290 akçe vergi al�nm� t�r. 
K�rsal kesimde en fazla pamuk üreten köyler s�ras�yla; Mehzariyye, Selman, 
Renkine, Til Selamet, Çekni, Tartab ve Hamdan köyleridir64. 

2.1.4. Çeltik  

Yeti tirilmesi ve hasad� zor, sürekli suya ihtiyaç duyan bir üründür. 
Osmanl�lar kabu u ay�klanmam�  haline çeltik, kabu u soyulmu  haline pirinç 
veya Farsça erz, sâfi erz ve ak pirinç adlar�yla adland�rm� t�r. Çeltik ekiminin 
yap�ld� � alanlara Osmanl� terminolojisinde nehr-i çeltük olarak adland�r�lan su 
kanallar� yönlendirilerek sulama imkân� sa lan�rd�65. 1568 y�l�nda Nusaybin’de 
ekilen çelti in tahmini 165 tonu (330 müdd)66 vergilendirilmi tir. Üretilen 
toplam miktar ise 1.115 tondur. Çelti in her 500 kg’�na 60 akçeden 19.800 akçe 
vergi tahsil edilmi tir Ancak bölgede 500 ton (1.000 müdd) çelti in daha 
önceden vergilendirildi i ve Hass-� Hümayûn gelirleri içinde yer ald� � 
kaydedilmi tir. Bu durum Nusaybin’in çeltik üretimi bak�m�ndan yüksek bir 
kapasiteye sahip oldu unu göstermektedir. Nusaybin’de çeltik üretiminin 
yap�ld� � yerden zemin-i çeltik ad�nda 4.500 akçe gelirde elde edilmi tir67. 

Nusaybin kanunnamesinde; Nusaybin ahalisinin çeltik mühimmat� için 
külli miktarda bargir talep ettikleri ve bu hususta ahalinin ikâyetlerde 
bulundu u ifade edilmi tir. Kanunnamede, halk�n ihtiyaç duydu u bargirler 
kethüdalardan sorulmu tur. Kethüdalarda 75 bargire ihtiyaç oldu unu 
bildirmi lerdir. Bunun üzerine Nusaybin’den 59 bargir, Nehr-i Torçal� 
nahiyesinden 12 bargir, Dömeleki taifesinden de kendilerine Nusaybin 
suyundan iki saka su verilmesi art�yla 4 bargir, gönderilmesi emredilmi tir. 
Gönderilen bargir say�s�n�n 75 oldu u ve daha fazla bargir gönderilmemesi 
kanunnamede ifade edilmi tir68. 

 

61 BOA, TT.d. 1096, s. 227- 246. 
62 Turan, a.g.e., s. 90. 
63 BOA, TT.d. 1096, s. 253,  
64 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
65 Feridun Emecen, “Çeltik”, Diyanet slam Ansiklopedisi, C. XXIV, s.265. 
66 1 müdd 500 kg olarak hesaplanm� t�r. Bkz; Ta k�n, a.g.t., s.90 
67 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
68 BOA, TT.d. 1096, s. 247. 
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2.1.5. Susam (Simsim) 

ncelenen döneme ait Nusaybin tapu tahrir defterinde Susam, simsim ve 
küncid eklinde kaydedilmi tir. Hem ehir merkezinde hem de 12 köyde susam 
ekimi yap�lm� t�r. ehir merkezinde 1.200 kg (48 keyl), köylerde ise 14 ton 975 
kg (599 keyl) susam vergilendirilmi tir. Susam�n her 25 kg’�na 8 akçe narh 
belirlenmi  ve toplam da 5.176 akçe gelir elde edilmi tir69.  

2.1.6. Tütün 

Nusaybin’de k� layan baz� ulus taifesinden resm-i duhan ad� alt�nda bir 
vergi al�nm� t�r. Ancak tahrir defterinde al�nan tütün vergisi ve tütünün üretim 
miktar� ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut de ildir70.  

2.1.7. Dar� (D�hn) 

Nusaybin de 1568 y�l�nda 150 ton (6.000 keyl) dar� vergilendirilmi tir. 
Dar�n�n her 25 kg’na 4 akçeden 24.000 akçe narh verilmi tir.71. K�rsal bölgede 
ise 6 köyde dar� ekimi gerçekle mi tir. Köylerdeki dar� üretiminin 9 tonu (360 
keyl) vergilendirilmi ; ancak ehir merkezine göre narh� 5 akçe olmu tur. 
Devletin köylerden elde etti i vergi 1.800 akçedir. Köylerde en fazla dar� üretimi 
gerçekle tirilen köyler; Ramazan Kirbu, Mehmed Necmi, Alem Sincar, Ahmed 
bin Abdülkadir, Müslim ve Atvan köyleridir72. 

2.1.8. Ba c�l�k, Meyvecilik ve Sebzecilik 

1568 y�l�nda Nusaybin’de ba , sebze ve meyve üretiminin di er ürünlere 
göre daha az yeti tirildi i görülmektedir. Osmanl� Devleti, ehir merkezinde 
bulunan 21 ba dan 2100 akçe, bostandan 800 akçe gelir temin etmi tir73. Ayr�ca 
belgede, ehir merkezinde ba c�l�k faaliyetinden temin edilen 2.500 akçe 
verginin ah Nusaybin vakf�na ait oldu u belirtilmi tir. K�rsal kesimde ise ba  
ve bostandan 1.660 akçe vergi al�nm� t�r74. Nusaybin k�rsal�nda sadece 8 köyde 
ba  ve bostan faaliyetlerinin yap�ld� � kay�tl�d�r. Ba  ve bostandan en fazla gelir 
elde edilen köyler s�ras�yla; Feyyaz, Ma arin, Mehraziye ve Renkine köyleridir. 
Bu verilere göre, Osmanl� Devleti’nin 1568 y�l�nda Nusaybin ehir merkezi ve 
k�rsal�ndan 7.060 akçe gelir elde etti i anla �lmaktad�r75. Ayn� y�l Osmanl� 
Devleti’nin Siirt’te sebze, meyve ve ba c�l�ktan 9.000 akçe, k�rsal kesimde ise 

69 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
70 BOA, TT.d. 1096, s. 253.  Baz� ulus taifesi k� layub köylerin içinde k� layandan has�l 
karye resm-i duhan� zabt idüb ve köyde ta rada k� layanlar�n resm-i duhanlar� miri içün 
zabt olunur
71BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
72 BOA, TT.d. 1096, s. 284-301. 
73 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
74 BOA, TT.d. 1096, s. 253-254. 
75 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
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8.620 akçe vergi temin etmi tir76. Bu durum; Nusaybin’de sebze ve meyve 
üretiminin Siirt’e göre daha az oldu unu göstermektedir. Ayr�ca Nusaybin’de 4 
köyde so an ekimi gerçekle mi  ve 772 akçe gelir elde edilmi tir77.     

 

2.2. Hayvanc�l�k ve Hayvanc�l�kla lgili Vergiler 

2.2.1. Âdet-i A nam               

1568 y�l�na ait tapu tahrir defterinde Nusaybin’de hayvanlardan al�nan 
a nam vergisine tesadüf edilmemi tir. Dolay�s�yla bu çal� mada Nusaybin’de 
ehir merkezi ve köylerde hayvan say�s� ile ilgili bilgi sunulamamaktad�r.  

2.2.2. Resm-i Kovan 

      Ar�c�l�k faaliyetinde bulunanlar�n mahsulünden al�nan vergidir78. 
Nusaybin ehir merkezinde ar�c�l�k faaliyetine rastlan�lmam� t�r. K�rsal kesimde 
ise sadece 2 köyde 68 akçe resm-i kovan vergisi al�nm� t�r79.  

2.2.3. Resm-i K� lak ve Resm-i Yaylak  

Devlete ait yaylalarda ya da t�mar sahibinin topraklar�nda sürülerini otlatan 
konar-göçerlerin y�lda bir defa ödedikleri vergidir. Yaylak vergisi sürü ya da 
koyun ba �na ödenirken k� lak vergisi ise her 100 koyundan 20 akçeye denk 
gelmektedir. Evli bir kimse sipahinin t�mar�nda k� lad� � takdirde 6 akçe k� lak 
vergisi öderdi80. Nusaybin’de 1568 y�l�nda resm-i yaylak vergisine tesadüf 
edilmemi tir. Ancak Nusaybin ehir merkezinde 1500 akçe81, k�rsalda ise 
toplamda 2.901 akçe resm-i k� lak vergisi al�nm� t�r82.    

 

 

 

 

 

 

76 BOA, TT.d. 1096, s. 227- 246 
77 BOA, TT.d. 1096, s. 253-301. 
78 Orhan K�l�ç, XVI. yüzy�lda Adilcevaz ve Ahlât (1534- 1605), Tamga Yay�nc�l�k, Ankara, 
1999, s. 213 
79 BOA, TT.d. 1096, s. 255, 259. 
80 Erdo an, a.g.m., s.147. 
81 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
82 BOA, TT.d. 1096, s. 254- 301. 
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Grafik 4. 1568 y�l�nda Nusaybin’de Zirai üretim ve Hayvanc�l�ktan Elde Edilen Gelirin 
Da �l�m�  

   
Grafik 4’te Osmanl� Devleti’nin 1568 y�l�nda Nusaybin ehir merkezi ve 

k�rsal�nda en fazla gelir elde etti i ürünler %47 ile bu day ve %26 ile arpad�r. 
Bu daydan elde edilen gelir arpaya nispetle daha fazlad�r.  Bunun sebebi ise 
bu daya verilen narh�n arpadan daha fazla olmas�ndan kaynaklanm� t�r. En az 
gelir getiren ürünler ise %1 ile susam ve hayvanc�kla ilgili vergiler oldu u 
görülmektedir83.    

 

2.3. ahsa Ba l� Vergiler 

ah�slar�n toplum içinde sahip olduklar� hukuki ve sosyal statülerine göre 
tahsil edilen vergilerdir. Bu vergiler cizye vergisinin d� �nda tamam� örfi 
vergilerden olu tu u için Osmanl� sancak kanunnamelerinden kimlerden, ne 
nispetle ve ne zaman al�naca � ile ilgili tafsilatl� bir ekilde bahsedilmi tir84.  

2.3.1. Resm-i spenç-i Gebran 

spenç verginin tan�m�yla ilgili de i ik görü ler bulunmaktad�r. Bir görü e 
göre Müslümanlardan al�nan resm-i çifte e de er bir vergidir, di er bir görü e 
göre de bennak vergisine kar �l�k gelen ve gayrimüslimlerin ödemek zorunda 
olduklar� ahsi bir vergi olarak kabul edilmi tir. Baz� yerlerde ise cizye ve ispenç 
zamanla isimleri de i mi  fakat ayn� anlamlara gelen bir vergi olarak 

83 BOA, TT.d. 1096, s. 254- 301. 
84 Ünal, Çemi gezek Sanca �, s. 114. 
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tan�mlanm� t�r85. Belgede 1568 y�l�nda Nusaybin ehir merkezinde ya ayan 
gayrimüslim178 hane ve 63 mücerred vergisi yükümlüsü olarak gösterilmi tir. 
Bu vergi yükümlülerin her birinden 25 akçe ispence vergisi al�nm� t�r. 
Dolay�s�yla Osmanl� Devleti’nin ehir merkezinde elde etti i ispence vergisi 
6.025 akçedir86. K�rsal kesimde ise sadece Ma arin köyü gayrimüslim bir köydür 
ve bu köyde ya ayan hane say�s� 165, mücerred say�s� ise 47’dir. Belirlenen 
ispence vergisi ise ki i ba �na 25 akçe ile ehir merkeziyle ayn�d�r. Ma arin 
köyünde 5.300 akçe ispence vergisi tahsil edilmi tir87. Nusaybin ehir 
merkezinde ve Ma arin köyünde elde edilen toplam ispence geliri 11.325 
akçedir. 1568 y�l�nda Siirt’te ya ayan gayrimüslim nüfustan toplamda 18.000 
akçe cizye vergisi al�nm� t�r88. Siirt’te toplanan cizye vergisinin Nusaybin’den 
fazla olmas�n�n sebebi ise, Siirt’te ya ayan gayrimüslim nüfusun Nusaybin’den 
fazla olmas�d�r. 

2.3.2. Resm-i Çift 

Osmanl� Devleti, k�rsal yerlerde kurmu  oldu u çift-hane sistemiyle vergi 
mükellefi yeti kin köylüleri tahrir defterlerine kaydederdi. Köylüye bir çift 
öküzün sürebilece i büyüklükte ve verimine göre 64 ile 138 dönüm aras�nda 
birbirinden ayr� ba �ms�z tarlalardan olu an raiyyet çiftlikleri olu turulmu tu. 
Ba lang�çta çiften kastedilenin bir çift öküz oldu u anlam� zamanla bir çift 
öküzün i leyebilece i geni likteki toprak anlam�n� kazanm� t�r89. Arazinin yeterli 
olmad� �, da l�k ve engebeli alanlarla nüfus art� �n�n ya and� � bölgelerde 
raiyyete bir çiftlik yerine yar�m çiftlik (nim-çift) veriliyordu. Nüfusun az oldu u 
yerlerde çiftçi ailesine 2, 3 ve hatta 4 çiftte verilebiliyordu90. Çiftlik sahibi 
raiyyetin muhakkak evli olmas� gerekirdi ve bekârlara çiftlik verilmemekteydi91.  

ncelenen döneme ait 1568 y�l� tapu tahrir defterinde Nusaybin ehir 
merkezinde çift resmi 50 akçedir92. Nusaybin k�rsal�ndaki köylerde ise 
ço unlukla 36 akçedir.  Ancak çift resminin 50, 40 ve 30 akçe oldu u köylerde 

85 K�l�ç, Adilcevaz ve Ahlat, s. 214. 
86 BOA, TT.d. 1096, s. 251-253. 
87 BOA, TT.d. 1096, s. 288, 289. 
88 BOA, TT.d. 1096, s. 234-238 
89 Halil nalc�k, “Çift-Hane Sistemi”, Osmanl� mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 
(1300-1600), C. I,  s.192. 
90 Mehmet Ali Ünal, Osmanl� Sosyal Ekonomik Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2014, s. 
98. 
91 Mehmet Ali Ünal, Osmanl� Müesseseleri Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2002, s.157. 
92 BOA, TT.d. 1096, s. 248-251. 
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mevcuttur. ehir merkezinde halk�n tasarruf etti i 51 çiftten 2.550 akçe, k�rsal 
kesimde ise 745,5 çiftten 28.736 akçe vergi al�nm� t�r93. 

 

2.3.3. Resm-i Bennak 

Evli olup babas�n�n yan�nda veya ayr� yerde oturan, elinde tam veya nim 
çift arazi bulunmayan fakat üretici kesimden olup kâr ve kisbe kadir Müslüman 
reayaya bennak denilmektedir94. Tapu tahrir defterinde hem Nusaybin ehir 
merkezinde hem de k�rsal da resm-i bennak vergisi 12 akçedir. ehir merkezinde 
334 bennak,95 k�rsak kesimde ise 711 bennak bulunmaktayd�. Devletin elde 
etti i toplam resm-i bennak geliri ise 12.660 akçedir96. 

2.3.4. Resmi Mücerred 

Mücerred vergisi, üretim faaliyetlerine bulunabilecek ya  ve i  imkân�na 
sahip evlenmemi  bekâr gençlerden al�nan vergidir97. Bu vergi; sadece 
Müslümanlardan al�nm�  olup Nusaybin ve köylerinde 6 akçedir. 1568 y�l�nda 
Nusaybin ehir merkezinde vergiye tabi 113 mücerred bulunurken, köylerde 
mücerred say�s� 372’dir. ehir merkezinde 678 akçe, köylerde ise 2.232 akçe 
mücerred vergisi al�nm� t�r98. 

2.3.5. Irgadl�k Resmi (Adet-i Irgadiye) 

Irgatl�k vergisi, köylünün sipahiye yapaca � hizmet süresinin paraya tahvil 
edilmi  eklidir. Osmanl� Devleti Do u Anadolu da hâkimiyeti sa lad�ktan sonra 
daha önce Akkoyunlu Devleti taraf�ndan bölgede uygulan bu vergi biçimini 
aynen devam ettirmi tir99.  

1568 y�l�nda Nusaybin ehir merkezinde 2.292 akçe �rgadl�k vergisi tahsil 
edilmi tir. Nusaybin k�rsal�ndaki köylerde genelinde �rgadl�k vergisine 
rastlan�lm� t�r.  K�rsal kesimde toplamda 6.057 akçe �rgatl�k vergisi al�nm� t�r100. 
Irgatl�k vergisinin en fazla al�nd� � köy 990 akçe ile gayrimüslim bir köy olan 

93 BOA, TT.d. 1096, s. 253- 381. 
94 Ne et Ça atay, “Osmanl� mparatorlu u’nda Reayadan Al�nan Vergi ve Resimler”, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi, C. V, Say�. 5, Ankara, 1947, s. 
491 
95 BOA, TT.d. 1096, s. 248-251. 
96 BOA, TT.d. 1096, s. 248-281. 
97 Ünal, Çemi gezek Sanca �, s. 128 
98 BOA, TT.d. 1096, s. 248-281. 
99 K�l�ç, Adilcevaz ve Ahlat, s. 216. 
100 BOA, TT.d. 1096, s. 253-281. 
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Ma arin köyüdür101. 1568 y�l�nda Nusaybin ehir ve k�rsal�nda toplamda al�nan 
�rgatl�k vergisi 8.349 iken102, Siirt’te ise 2.502 akçe �rgatl�k vergisi al�nm� t�r103.   

 

2.3.6. Zuhurata Ba l� Vergiler 

Miktar� sabit olmayan dönemin artlar�na ba l� olarak beklenmedik halde 
ortaya ç�kan vergilerdir. Belgelerde Bâd-� hevâ, adet-i de tbani, resm-i arûs, tapu 
resmi, cürüm ü cinayet resimleri ad�yla kay�tl�d�r104. 

Bâd-� hevâ vergisi, di er vergilerin aksine tahakkuk ve tahsil zaman� belli 
de ildir. Mevcut tapu tahrir defterlerinde genellikle son tahsil edilen vergi 
ünitesi eklinde kar �m�za ç�kmaktad�r. Bu verginin gelirleri serbest t�marlarda 
dirlik sahibine; serbest olmayan t�marlarda ise dirlik sahipleri, sancakbeyi ve 
suba � aras�nda payla t�r�l�rd�105. Cürüm ve cinayet vergisi ise Osmanl� ceza 
hukuku, suçlular�n i ledi i suça ve sahip olduklar� zenginli e göre 
de i mekteydi. Fatih kanunnamesinde göre cinayeti i leyen e er k�sas edilmese 
ekonomik gücüne göre 1000, 600, 200, 100 ve 50 akçe aras�nda ceza verilmesi 
emredilmi ti. Kad� mahkemesinde yarg�lanan ve suçlu bulunan h�rs�zlardan ve 
zina yapan erkeklerden muayyen miktarda vergi al�n�rd�106. Nusaybin ehir 
merkezinde 1568 y�l�nda bâd-� hevâ, cürüm ve cinayet vergisi 5.000 akçedir107. 

Resm-i Tapu vergisi reayan�n mülkiyeti devlete ait araziden çiftlik tasarruf 
etmesi kar �l� �nda bir defaya mahsus olmak üzere sipahiye ödedi i vergidir. 
Vergi miktar� genellikle arazinin bir y�ll�k mahsul geliri kadard�r. Resm-i 
de tebani vergisi ise Osmanl� sancak kanunnamelerinde her hangi bir ahs�n at� 
veya s� �r� bir ba kas�n�n ekinine zarar verdi i takdirde ceza olarak 5 akçe 
al�naca � ifade edilmi tir. Ayr�ca kanunnamede ekin sahibinin zarar� 
kar �lanmas�, ekine zarar veren hayvan sahibine 5 sopa vurulmas� da 
emredilmi tir108. Nusaybin ehir merkezinde 1568 y�l�nda 1.400 akçe resm-i tapu 
ve de tebani vergisi al�nm� t�r109. 

Resm-i Arûs ise nikâhlanacak genç k�z veya dul kad�nlar�n babalar� 
taraf�ndan serbest t�mar sahiplerine ve beylerbeyine ödedikleri vergidir. T�mar 
sahipleri ve kale de görevli askerlerin k�zlar� da evlendi inde bu vergiyi 

101 BOA, TT.d. 1096, s. 288, 289. 
102 BOA, TT.d. 1096, s. 248-281. 
103 BOA, TT.d. 1096, s. 227- 246. 
104 Ünal, Çemi gezek Sanca �, s. 128 
105 Turan, a.g.e., s. 105. 
106 Ünal, Çemi gezek Sanca �, 130, 131. 
107 BOA, TT.d.1096, s. 253. 
108 Ünal, Osmanl� Müessesleri Tarihi, s. 171. 
109 BOA, TT.d.1096, s.253. 
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beylerbeyine öderdi110. 1568 y�l�nda Nusaybin ehir merkezinde arûs vergisine 
rastlan�lmam� t�r. K�rsal kesimde resm-i ârus, bâd-� heva, tapu ve de tebani 
vergisi toplamda 11.508 akçedir111.  

 

2.4. Mukâtaalar/ Sanayi ve Ticari Hayat 

Osmanl� vergi sistemi içerisinde önemli bir gelir kalemi olan maktu vergiler 
ve mukâtaalar y�lda bir defa sabit bir mebla  üzerinden tahsil olunurdu112. 
Arapça’da kat kökünden türeyen mukâtaa; genel anlam�yla belirli bir miktar 
üzerinde kar �l�k anla maya varmak demektir. Osmanl�lar mukâtaaya tutmak, 
mukâtaaya vermek ve almak tabirleriyle devlete ait bir k�s�m vergilerin iltizama 
verilmesini kastetmi tir. Mukâtaalar�n iltizama verme anlam� zamanla iltizam�n 
konusu olan vergi birimi anlam�na do ru kaym� t�r. Bu terim; Osmanl� mali 
belgelerinde 15. yüzy�l ortalar�ndan 19. yüzy�l�n ortalar�na kadar hazineye ait bir 
k�s�m vergilerden olu turulmu  birer mali birim anlam�n� kazanm� t�r113. 

2.4.1. Boyahâne 

Dokuma sanayisinde ipliklerin renklendirilmesi ve kuma lar�n boyanmas�na 
hizmet veren çok önemli sanayi i letmeleridir114.  Boyama i leminde kullan�lacak 
maddeler do adan elde edilirdi. Yap�lan bu boyama i lemi sentetik boyaman�n 
icat edildi i 19. yüzy�la kadar devam etmi tir.115 

1568 y�l�nda Nusaybin ehir merkezinde ve gayrimüslim bir köy olan 
Ma arin köyünde bir boyahâne mevcuttu. ehir merkezinde bulunan 
boyahaneden senelik 27.000 akçe gelir elde edilmi  ve Nusaybin sancak beyinin 
hass�na tahsis edilmi tir. Ma arin köyündeki boyahanenin y�ll�k geliri ise 6.400 
akçedir116.  Nusaybin’de elde edilen boyahane gelirini di er ehirlerle 
k�yaslayarak boyahanenin üretim kapasitesini ortaya koymak mümkündür. 
Mesela; Osmanl� Devletinin 1568 y�l�nda Siirt’teki boyahâneden 30.000 akçe 
y�ll�k mukâtaa geliri vard�117.  1550-1574 tarihleri aras�nda Adana 35.000 akçe, 
Adilcevaz 12.000 akçe, Ahlât 6.000 akçe ve Aksaray 10.800 akçe boyahaneden 
gelir elde etmekteydi118.  

110 K�l�ç, Adilcevaz ve Ahlat, s. 228. 
111   BOA, TT.d. 1096, s. 253-281. 
112 K�l�ç, Adilcevaz ve Ahlat, s. 228. 
113 Ünal, Çemi gezek Sanca �, 130, 131. 
114 Turan, a.g.e., s. 110. 
115 Ümit Koç, XVI. Yüzy�lda Anadolu’sunda Sanayi, Bizim Büro Bas�mevi, Ankara, 2006, 
s. 151. 
116 BOA, TT.d. 1096, s. 253, 289. 
117 BOA, TT.d.1096, s. 238. 
118 Koç, Anadolu’da Sanayi, s. 165. 
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2.4.2. Dericilik 

Osmanl� mparatorlu u’nun en önemli üretim birimlerinden biride 
debbâ hâneler olmu  ve imparatorluk co rafyan�n tümüne yay�lm� t�119. Büyük 
ve küçükba  hayvanlar�n salhanelerde kesildikten sonra kasaplar taraf�ndan 
derisi yüzülür ve derileri debbâ hânelere teslim edilirdi120. Çe itli hayvan 
ko umlar�, e er ve semerlerin yap�ld� � saraçhâneler, ayakkab� ve çizmenin imal 
edilip sat�ld� � kavaflar ve kitap ciltleyen mücellidler deri ihtiyac�n� 
debbâ hâneden kar �lard�121. 1568 y�l�nda Nusaybin ehrinde bulunan 
debba hâneden 18.00 akçe gelir elde edilmi tir122. 1525- 1549 y�llar� aras�nda 
Mu ’ta bulunan debbâ hânenin geliri 1.000 akçe, Bitlis’in 6.000 akçe ve Siirt’in 
1568 y�l�nda 6.000 akçe mukâtaa geliri bulunmaktayd�123. Bu k�yaslama, 
Nusaybin debbâ hânesinin üretim kapasitesinin Mu , Bitlis ve Siirt’ten daha 
fazla oldu unu göstermektedir. 

2.4.3. Kapan-� Arsa ve htisab 

Kapan-� arsa vergisi ile ehre sat�lmak için getirilmi  ipek yükleri ile at ve 
koyun gibi hayvanlar, içecek ve yiyecek maddelerinin sat�m�ndan elde edilen 
vergidir124.  

htisab, hesap verme, hesaba çekme anlam�na gelmektedir. Çar � ve 
pazarda yap�lan al� veri in denetlenmesi, sat�lan mal�n fiyat� ve mal�n kalitesini 
kontrol etme i lerine ihtisab denir. htisab i lerini yürüten memura da muhtesib 
denirdi125.  

Muhtesibler; halk ile esnaf aras�ndaki ili kilerin düzenlenmek, i çi kesimini 
kontrol etmek, ilgili kanunlar�n esnaf taraf�ndan riayet edilip edilmemesini 
denetlemek gibi görevleri bulunmaktayd�126. Muhtesiblik görevine atanan emin 
defterde yaz�l� olan mebla � iltizam bedeli olarak hazineye ödemek zorundayd�. 
Bu gelire ihtisab mukataas� denilmektedir. htisab gelirleri çar � ve pazarda 
sat�lan mallardan al�nan vergilerle hileli, ölçü ve tart�ya uyulmam�  ve kusurlu 
görülmü  mallardan al�nan cezalardan olu maktayd�127.  1568 y�l�nda 
Nusaybin’de elde edilen kapan-� arsa ve ihtisab vergisi 31.680 akçedir128.  

119 Zeki Tekin, “ stanbul Debba hâneleri”, Ankara Üniversitesi Osmanl� Tarihi Ara t�rma ve 
Uygulama Merkezi Dergisi, C.XXI, Say�:8, 1997, Ankara, s.350 
120 Koç, Anadolu’da Sanayi, s. 180. 
121 Ünal, Osmanl� Sosyal ve Ekonomik Tarihi, s. 119. 
122 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
123 Koç, Anadolu’da Sanayi, s. 206, 207. 
124 K�l�ç, Van Sanca �, s.305,306. 
125 Ünal, Çemi gezek Sanca �, s. 127. 
126 Ziya Kaz�c�, Osmanl�’da Yerel Yönetim, Kay�han Yay�nlar�, stanbul, 2014, s. 68. 
127 Ünal, Çemi gezek Sanca �, s. 127. 
128 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
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2.4.4. Pazar 

1568 y�l�nda ehir merkezinde kurulan pazardan ve pazara getirilen at, deve 
ve davarlardan 36.000 akçe vergi al�nm� t�r. Bu mebla  Nusaybin’de devletin 
sahip oldu u i letmeler içerisinde en yüksek geliri olu turmaktad�r. 129 

2.4.5. Beytü’l Mal, Mal-� Gâib, Mal-� Mefkûd 

Beytü’l mal kelime anlam� olarak devlet hazinesi, maliye dairesi anlam�na 
gelmektedir.  Beytü’l mal, miras hukuku ile ilgilidir. Mirasç�s� bilinmeyen 
tereke130 beytü’l maldan say�lmaktad�r. Mültezimler, varis üç aya kadar ortaya 
ç�kmazsa mirasa hazine ad�na el konulur ve miras hazineye devredilirdi. Ancak 
mirasç�,  mirasç�l� �n� ispatlad� � takdirde tereke almaya hak kazan�rd�. Mirasç� 
ülke içinde ise tereke mal-i gâib hükmüne girerdi.131 Mal-� mevkûd ise ortadan 
kaybolan mallar�n sonradan bulunmas�yla devletin temin etti i vergidir132. 1568 
y�l�nda Nusaybin’den beytü’l mal, mal-� gâib, mal-� mefkûddan elde edilen gelir 
2.000 akçedir133.  

2.4.6. Asesiyye   

ehirdeki sosyal ve iktisadi hayat�n canlanmas�, üretici ve tüketicinin 
korunmas�, güvenli in tesis edilmesi için bir tak�m hizmetlerin yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Bu hizmeti yerine getirme kar �l� �nda devlet vergi koymu tur.134 

Asesler, Osmanl� ehirlerinde güvenli i ve asayi i sa lamakla vazifeli 
suba �lara ba l� kolluk kuvvetleridir. Asesler ba l� bulunduklar� suba �n�n emri 
alt�nda ehirdeki güvenli i sa lad�klar� için bâd-� hevâ vergilerini ve baz� ehir içi 
mukâtaalar� toplamakla vazifeliydiler135. 1568 y�l�na ait Nusaybin Tapu tahrir 
defterinde, resm-i asesiyye eklinde kayd� dü ülen aseslerin icra etikleri görevler 
kar �l� �nda Osmanl� Devleti’nin 2.520 akçe gelir elde etti i anla �lmaktad�r.  

2.4.7. Hamam, Kervansaraylar ve Dükkân Kiralar� 

1568 y�l�nda Nusaybin’de hamam, kervansaray ve kiraya verilen 
dükkânlar�n bulundu u tapu tahrir defterinden anla �lmaktad�r. Ancak bunlar�n 
say�s� bilinmemektedir. Osmanl� Devleti hamam ve kervansaraydan 4.320 akçe, 
kiraya verilen dükkânlardan da 5.402 akçe gelir elde etmi tir136.  

129 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
130 Tereke: Ölen bir ki inin öldükten sonra b�rakt� � e ya, her türlü zahiredir. Mithat 
Serto lu, Osmanl� Tarih Lügat�, Enderun Kitabevi, stanbul, 1986, s.166. 
131 Halil Sahillio lu, “Bâd-� Heva”, Diyanet slam ansiklopedisi, C.IV, s.417. 
132 smail Parlat�r, Osmanl� Türkçesi Sözlü ü, Yarg� Yay�n Evi,  Ankara, 2006, s. 1038. 
133 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
134 Turan, a.g.e., s.115. 
135 K�l�ç, Van Sanca �, s. 305. 

BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
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2.4.8. De irmen (Asiyab) 

Nusaybin tapu tahrir defterinde tah�llar�n ö ütülmesi maksad�yla i letilen 
de irmenlerden resm-i asiyab ad�nda vergi al�nd� � görülmektedir. Su gücüyle 
çal� an de irmenler 6 ay ve 1 y�ll�k kullan�m süreleri temel al�narak 
vergilendirilmi tir. 1568 y�l�nda Nusaybin merkezinde i letilen de irmenlerden 
toplamda 1.050 akçe vergi al�nm� t�r. Ancak de irmen say�s� verilmemi tir. Bu 
gelir, belgede padi ah hass� olarak kaydedilmi tir137.  

Nusaybin k�rsal�nda 9 köyde toplam 18 de irmen bulunmaktad�r. 
De irmenlerin kullan�m süresi 6 ay olanlara 30 akçe, 1 y�l olanlardan 60 akçe 
k�ymet verilmi tir. 18 de irmenden 6’s�n�n 1 y�ll�k kullan�m� 360 akçe, 12 
de irmenin 6 ayl�k kullan�m� ise 360 akçedir. De irmenler Feyyaz, Usafe, Atvan, 
Tartab, Re’is, Til Sellamet, Kesar ve Til Ukayl köylerinde bulunmaktad�r. 
Osmanl� Devleti’nin Nusaybin’de bulunan de irmenlerden elde etti i gelir 
toplamda 1.770 akçedir138.  

2.4.9. Macunhane 

Osmanl� Devleti 1568 y�l�nda Nusaybin’de bulunan ve geliri padi ah hass� 
olarak kaydedilen macunhaneden 2.200 akçe gelir elde etmi tir139. 1597 y�l�nda 
Van’da bulunan macunhaneden elde edilen gelir ise 4.000 akçedir. Van’da 
bulunan macunhanenin geliri Nüsaybin’e göre daha fazlad�r140.  

 
Grafik 5. 1568 y�l�nda Nusaybin’de Devletin Temin Etti i Gelirlerin Da �l�m� 

 

137  BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
138  BOA, TT.d. 1096, s. 253-281. 
139  BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
140 K�l�ç, Van Sanca �, s.243.  
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Grafik 5’te Osmanl� Devleti’nin Nusaybin’de en fazla geliri % 69 ile zirai 
üretim ve hayvanc�l�k faaliyetlerinden elde etti i görülmektedir. Mukataa geliri 
ise %19’dur.141 Bu verileri 1568 y�l�nda Siirt’te ile mukayese etti imizde, 
Nusaybin’e nispeten z�t bir durum sergilemektedir. Osmanl� Devleti’nin Siirt’te 
elde etti i en büyük gelir kalemi % 49 ile mukataa gelirleridir. Mukataa 
gelirlerinin ard�ndan %28 ile zirai ürünler yer alm� t�r. Bu durumun sebebi ise; 
Siirt’teki köy say�s�n�n ve zirai üretimin Nusaybin’e göre az olmas�d�r142.   

 
Grafik 6. Nusaybin Köylerinin 1568 y�l�na Göre Ortalama Vergi Yükümlülü ü 

 
Grafik 6’da Nusaybin’deki 193 köyün ortalama vergi yükümlülü ü 

gösterilmi tir. Bu köyler içerinde bo  kalm� ; ancak eski gelirleriyle kaydedilmi  
köylerin gelirleri de yans�t�lm� t�r. Nusaybin’de ortalama vergi ba lam�nda 
20.000 akçe üzerinde 1 köy bulunmaktad�r. Bu köy gayrimüslim bir köy olan 
Ma arin köyüdür ve y�ll�k geliri 32.218 akçedir. Belgede, Ma arin köyünün 
Akçakale beylerbeyinin hass� oldu u kayd� vard�r.  Nusaybin k�rsal�ndaki di er 
köyleri gelirlerine bakt� �m�zda; 15.000 ile 20.000 akçe band�nda 3 köy, 10.000 
ile 15.000 akçe band�nda 11 köy, 5.000 ile 10.000 akçe aras�nda 32 köy, 5.000 
akçenin alt�nda ise 147 köy mevcuttur.  

141 BOA, TT.d. 1096, s. 253. 
142 BOA, TT.d. 1096, s. 238- 246.  
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1568 y�l�nda Nusaybin k�rsal�nda 53 mezradan elde edilen toplam gelir 
77.551 akçedir. Bu mezralar�n gelirlerine bakt� �m�zda; 5000 ile 7000 akçe 
band�nda 3 mezra, 2.000 ile 5.000 akçe aras�nda 9 mezra, 1.000- 2.000 akçe 
aras�nda 19 mezran�n bulundu u görülmektedir. Di er 23 mezran�n geliri ise 
1.000 akçenin alt�nad�r143. 

         

2.5. Sancak Gelirlerinin Bölü ümü 

Sancak gelirleri padi ah ve sancakbeyi haslar� ile zeamet, t�mar, vak�f ve 
mülkler aras�nda taksim edilmi tir. Ancak bu taksimde en büyük pay� padi ah 
haslar� olu turmaktad�r. Padi ah haslar�ndan sonra sancak gelirleri s�ras�yla 
ümera, memur ve askerin maa lar� ile vak�f ve mülk sahiplerine verilmi tir144. 

1568 y�l�nda Nusaybin Sanca �’nda en fazla gelir padi ah haslar�na 
ayr�lm� t�r. Nusaybin tapu tahrir defterinde ehri merkezindeki tüm i letmeler ile 
mukataa gelirlerinin padi ah hass� oldu u görülmektedir. Padi ah haslar�n�n 
geliri ehir merkezinde 163.072 akçe, köylerde ise 403.711 akçedir. Köylerdeki 
has gelirlerin ehir merkezine göre daha fazla oldu u anla �lmaktad�r. Padi ah 
haslar� toplamda 566.783 akçe ile zeamet ve t�mara ayr�lm�  gelirlerden fazlad�r. 
Nusaybin sancakbeyinin hass�na 54.993, Akçakale sancakbeyine 32.218 akçe, 
Habur sancakbeyine 14.500 akçe ve 12.264 akçe ile Hasankeyf sancakbeyinin 
tasarrufuna b�rak�lm� t�r145. 

1568 y�l�nda Nusaybin k�rsal�nda 37 köy ve 10 mezran�n gelirleri zeamete 
ayr�lm� t�r. ehir merkezinde devletin elde etti i gelirlerin hiç biri zeamet 
gelirleri içeresinde yer almam� t�r. Dolay�s�yla zeamet gelirleri sadece k�rsalda 
görülmektedir. Nusaybin’de 1568 y�l�nda zeamete ayr�lm�  köy ve mezradan elde 
edilen gelir toplamda 113.108 akçedir. T�mara ayr�lm�  köy say�s� ise 42 ve 
mezra say�s� da 18’dir. T�mar geliri toplamda 146.649 akçedir. T�mara ayr�lan 
gelir zeametten daha fazlad�r146.   

       

Sonuç 

Nusaybin, jeopolitik konumu itibariyle Basra körfezini Bat� Anadolu ve 
Suriye limanlar�na Diyarbak�r Havzas�yla da Anadolu’nun muhtelif ehirlerine 
ba layan tarihi ticaret yollar�n�n kesi ti i bir bölgededir. Dolay�s�yla bölge, Do u 
da ve Bat� da hüküm sürmü  pek çok devletin egemenli i alt�nda kalm� t�r. 
Nusaybin, Yavuz Sultan Döneminde Osmanl� hâkimiyetine geçmi tir. 1540 

143  BOA, TT.d. 1096, s. 253- 281. 
144 Çakar, Do u a.g.e.,s. 304. 
145  BOA, TT.d. 1096, s. 253-281. 

TT.d. 1096
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y�l�nda Mardin sanca �na ba l� kaza durumunda iken, 1568 y�l�nda Diyarbak�r 
Eyaletine ba l� sancak statüsündedir. Osmanl� Devleti Nusaybin’de t�mar 
rejimini bölgede tatbik etmi tir. Bu durum bölgenin hükümet sanca � yerine 
yurtluk-ocakl�k sanca � eklinde yönetildi ini ve bölgede güçlü a iret beylerinin 
bulunmad� �n� göstermektedir. 

Nusaybin’in demografik yap�s�na bakt� �m�zda; ehir merkezinde 1540 
y�l�nda iki mahalle mevcut iken, 1568 y�l�nda 6’ya yükselmi  ve nüfusu artm� t�r. 
1568 y�l�nda ehir nüfusunun %84’ünü Müslümanlar ve %17’sini gayr-i 
Müslimler olu turmu tur. Nusaybin k�rsal�nda 194 köy ve 53 mezra 
bulunmaktad�r. K�rsal sadece Ma arin köyü gayrimüslim köydür ve bu köy 
Nusaybin’in en kalabal�k köyüdür. Nusaybin’in 1568 y�l� toplam tahmini nüfusu 
Mardin’den az, ancak Siirt’ten fazlad�r.   

Zirai üretim ve çe itlik ba lam�nda bölge oldukça geli mi tir. Verimli tar�m 
alanlar� ve sulak bir bölgede yer almas� üretimi art�rm� t�r. Devletin bölgede 
temin etti i vergi kalemleri içerisinde zirai üretimden sa lad� � gelir ilk s�radad�r. 
kinci s�rada ise mukataa gelirleri yer alm� t�r. Nusaybin’de bu day, arpa, dar�, 

çeltik, pamuk, susam, sebze ve meyve gibi ürünler yeti tirilmi tir. En fazla gelir 
Bu day ve arpadan elde edilmi tir. Pamuk üretiminde ise anl�urfa ve Siirt’e 
göre daha fazla üretim gerçekle mi tir. Mukâtaa gelirleri içerisinde en fazla gelir 
ehirde kurulan pazardan ve ihtisab vergisinden elde edilmi tir. kinci s�rada ise 

boyahaneden elde edilen gelir yer alm� t�r. Gayrimüslim bir köy olan Ma arin 
köyünde de bir boyahanenin mevcut oldu u anla �lmaktad�r.   
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Selanik Vilayetine Ba l� Nefs-i Lankaza Karyesi 
Sahras� Il�ca Vakf� ve letimi 

Operation and Hot Spring Foundation through 
Langadas Village on the State of Thessaloniki 

        
Sevim ERDEM  

 
Özet 

Lankaza Kasabas�, Selanik ehri’nin kuzeyinde olup, 1884-1885 
tarihleri aras�nda kaza merkezi haline getirilmi  ve zaman içerisinde 
oldukça büyümü tür. Lankaza kasabas� merkezine 20 dakika uzakl�kta 
�l�calar yani s�cak-so uk su kaynaklar� bulunmaktayd�. Bu �l�calar aras�nda 
15’er metre mesafe olup, 3 ayr� kaynaktan ç�kmaktayd�. Ayr�ca birde siyah 
çamur banyosu bulunmaktayd�.  

Bu vak�f �l�calar� ve çamur banyosu uzun y�llar mütevelliler 
taraf�ndan Evkaf idaresine ba l� olarak i letilmi tir. 1847’lerde Mütevelli 
Kerimhan Hatun ve karde leri, daha sonraki dönemde ise Kerimhan 
Hatun’un çocuklar� bu vak�f �l�calar�n�n mütevellilik görevini yapm� lard�r. 
1909 y�l�nda i letmesi Vâk�fa ait olan �l�calar�n vilayet ekonomisine daha 
fazla kazanç sa lamas� meselesi ile gündeme gelmi tir. Selanikli Katib-
zade Mehmed Efendi ile o lu Ahmed Sabri Bey hem �l�caya uygun 
tesisler in a etmek hem de civarda olu an batakl�k alanlar� temizleyerek, 
�l�calar�n kasaba ekonomisine kazand�r�lmas� ve Selanik’ten Lankaza’ya 
kadar ticari araba i letme imtiyaz� talebinde bulunmu lard�r.  

Bu çal� mada Lankaza Kasabas�ndaki �l�ca vakf� ve i letimi ele 
al�nm�  ve çal� ma harita ile desteklenmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Lankaza Kasabas�, Il�ca Vakf�, Mütevelli 
Kerimhan Hatun, Katib-zade Mehmed Efendi, Selanik, Osmanl� Devleti 

Abstract 

Langadas Town, north of Thessaloniki City, was transformed into 
an accident center between 1884 and 1885 and has grown considerably 
over time. The center of Langadas town was located 20 minutes away 

 Dr. (Ö retm Üyesi), Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bitlis, 
sevimerdem23@hotmail.com. 
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from the hot and cold water sources. These were 15 meters away from 
each other and they came out of 3 different sources. Two of these 
sources are hot and cold. There was also a black mud bath.These 
foundations and mud baths have been operated by trustees for many 
years under the administration of Evkaf. In the 1847s, Mutasarr�f 
Kerimhan Hatun and his brothers and children of Kerimhan Hatun later 
served as trustees of these foundations. 

In 1909, the administration belonged to the Evkaf Administration 
and it was on the agenda that it would make more profit for the 
provincial economy. Thessaloniki Katib-zade Mehmed Efendi and his 
son Ahmed Sabri Bey both demanded the construction of facilities 
suitable for the illiterate, clearing the swamp areas formed in the vicinity, 
acquiring the townspeople into the township economy, and commercial 
vehicle operation privileges from Thessaloniki to Lankaza. 

In this study, the foundation and operation of the thermal pool in 
Lankaza Village was considered and the study was supported by a map. 

Keywords: Lankaza/LangadasTown, Il�ca Foundation, Trustee 
Kerimhan Hatun, Katib-zade Mehmed Efendi, Thessaloniki, Ottoman 
State 

 

Giri  

Lankaza Kasabas�, Selanik Vilayet ve Sanca �na ba l� kaza merkezi bir 
kasabad�r1. Selanik ehrinin kuzeyinde ve 4 saat mesafe uzakl�ktad�r.  Kasaba 
yak�n zamanda merkez kaza haline gelmi  olup yeterince ehemmiyetli ve imarl� 
durumda de ildi2. 

4 Muharrem 1286/16 Nisan 1869 y�l�nda Selanik gazetesindeki bilgilere 
göre Selanik Vilayetine ba l� baz� yeni kazalar olu turuldu u gibi bunlara 
kaymakam atamalar� yap�lm� t�r. Olu turulan kaza ve kaymakam listesi Tablo 
1’de yer almaktad�r. 

 

 

 

1 P.L. nciciyan-H.D. Andreasyan; Osmanl� Rumelisi Tarih ve Co rafyas�, stanbul-
1974, s.38. 
2 Ali Cevad; Memalik-i Osmaniyenin Tarih ve Co rafya Lugat�, Dersaadet-1313, 
s.711 
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Tablo 1: 1286/1869 Selanik Vilayeti ve Kazalar�3 

Avrethisar� kazas� Kaymakam Ali Bey 
Ustrumca Kazas� Kaymakam Hüseyin Ra id Efendiye 
Yenice-i Vardar Kazas� “ Yusuf Bey 
Nasliç Kazas� “ Bekir Bey 
Serfiçe Kazas� “ Azmi Efendi 
Florina Kazas� “ Mehmed Fevzi Efendi 
Temurhisar kazas� “ smail A a 
Dar�dere Kazas� “ zzet Efendi 
Koçane Kazas� “ Cafer A a 

 

1286/1869’larda Lankaza halen Selanik Livas�na ba l� bir nahiye 
konumundad�r. Tarihler 1302/1884-1885’i gösterdi inde Lankaza kaza merkezi 
statüsüne gelecektir. Kaza merkezi ve köyleri zaman içerisinde büyüyüp 
geli ecektir. Kasaban�n merkezi Lankaza’d�r4. Kaymakaml� �n kurulmas� sonras� 
belediyecilik faaliyetleri de ba lam� t�r.  

Kasaba merkezi 1904-1905 y�llar�nda 464 hane ve 1716 nüfusa sahiptir. 
Köylerinde ise 9742 hane ve 48121 nüfusu bünyesinde bar�nd�rmaktad�r. 
Köylerindeki 5831 hanenin 30097 nüfusu müslim 271 hanesi ve nüfusu 1328 
kadar� K�pt� Müslüman, 3155 hanenin ve 14578 kadarl�k nüfusu Rum, 20 hane 
ve 71 nüfusu ile Rum K�ptisi ve son olarak 465 hanenin 2057 nüfusu ise 
Bulgar’d�r5. Kaza halk� içerisinde Müslim, Rum, Bulgar ve K�ptiler yer 
almaktad�r.  

Kaza merkezinde; 1 cami, 1 mescid, 1 medrese, 1 rü tiye mektebi, 2 
Müslim ve 2 gayri Müslim çocuklar için iptidai mektebi, 1 kilise, 2 havra, 175 
dükkan, 16 han ve 12 f�r�n bulunur. Kasabadaki 16 Han�n 10’u aktiftir.  
Kaza’n�n kuzeyinden Via Egnatia yolu geçmektedir6. 

3 Beyaz�t Devlet Kütüphanesi, Hakk� Tar�k Us Kolleksiyonu; Selanik Gazetesi, 4 
Muharrem 1286/16 Nisan 1869  , Aded:7, Yevm-i Cuma, s.13. 
4 Beyaz�t Devlet Kütüphanesi, Hakk� Tar�k Us Koleksiyonu, Selanik Vilayeti 
Salnamesi, 1321/1904-1905, s.412. 
5 Selanik Vilayeti Salnamesi, 1321/1904-1905, s.412. 
6 Ekrem Hakk� Ayverdi; Avrupa’da Osmanl� Mimari Eserleri, IV, stanbul Fetih 
Cemiyeti, stanbul-2000,s. 289-290. Melek Delikba �; “16. Yüzy�lda Via Egnatia ve 
Selanik”, Editör: Elizabeth A. Zachariadou, Osmanl� Egemenli inde Via Egnatia 
(1380-1699), stanbul-1999, s.73-92. Colin Heywood, “Osmanl� Döneminde Via 
Egnatia:17 Yüzy�l Sonu ve 18. Yüzy�l Ba �nda Sol Kol’daki Menzilhaneler” Editör: 
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I. Lankaza Ovas�/Sahras� Ve Il�cas�7 

Lankaza kasabas� halk�n�n temel geçimi ziraata dayal�d�r. Ahalisinin büyük 
bir k�sm� çiftçidir. Topra � verimli olup 1/8-1/10 kat ürün al�nabilmekte ve 
y�lda 2 defa ürün al�nabilecek düzeydedir. Üretim hacminin yüksek olmas�ndan 
dolay� çe itli pazarlarda ürünleri sat� a sunulmaktad�r8. Kasabadaki önemli Pazar 
ve panay�rlar aras�nda Sal� günleri kurulan ve kasaba merkezinde yer alan her 
nevi e ya, hayvanat al�m sat�m� yap�lan bir Pazar vard�r ve bu pazardan haftal�k 
50 bin guru  al� veri  yap�lmaktad�r. Ayr�ca Suha Köyünde de her hafta Cuma 
günleri kurulan bir Pazar vard�r. Burada zahire al� veri i yap�l�r. Za l�ver 
Köyünde de kurulan haftal�k Cuma Pazar�nda zahire ticareti yap�l�r.  

Lankaza’daki önemli panay�r ise Pazargah köyünde kurulan ve her y�l ruz-� 
h�z�r�n 52.günü kurulan Pa a Panay�r�d�r. Siderokapsinin bir menzil uza �nda ve 
ona tabi olan bu kasabada bir cami vard�r ve her hafta Pazar kurulur. Bu panay�r 
bir hafta boyunca devam eder ve her yerden tüccarlar gelir. Her türlü e ya, 
erzak, hububat al�n�p sat�l�r. Daha önceki zamanlarda ticari hacmi daha büyük 
olmakla birlikte 1904/1905’lerde 200 bin guru luk bir kazanç sa lamaktad�r. 
Dönemin artlar�nda küçümsenecek bir rakam de ildir9.  

 

Ula �m 

Lankaza kazas� dahilinde 2 önemli yol vard�r. Birisi Selanik’ten Siroz’a 
giden caddedir. Muhtemelen bu yol Gazi Süleyman Pa a’n�n veya Avranos 
Bey’in fetih için kulland� � eski Roma-Bizans yolu olmal�. Bu yol üzerinde 52 
köprü mevcuttur. Di er yol ise Derbend’den ba lay�p Langaza’ya giden yoldur. 
Bu yol 7350 metre uzunlu undad�r ve 3 büyük köprü ile 16 küçük köprü 
bulunur. 

Lankaza’n�n Be ik ve Suha karyelerine do ru giden ve Çaya z�na do ru 
ula an yolunda da 10 adet ta  köprü 3 adet ah ap köprü bulunur. Be ik ve Suha 
karyelerindeki yol sadece hayvanla gitmeye müsaittir. Kaza yak�n�nda olan 
Kesendire ve Avrethisar� kazalar�na do ru yap�l� ose yol olmamakla birlikte 
Kesendire taraf�na sadece hayvan ile Avrethisar� taraf�na ise araba ile 
gidilebilmektedir. 

Denize ula �m� ise, Lankaza kazas�n�n en yak�n iskelesi Selanik’tir. Ayr�ca 
kaza merkezine 12 saat uzakl�kta olan stavruz Çiftli i taraf�nda da bir iskele 
ç�k� � vard�r. Bu iskeleye skenderiye, Dersaadet, Selanik, Ta oz ve civar 

Elizabeth A. Zachariadou, Osmanl� Egemenli inde Via Egnatia (1380-1699), 
stanbul-1999, s.138-161. 

7 Harita I. Lankaza Il�ca Sahras�. 
8 Ali Cevad; s.711. 
9 Selanik Vilayeti Salnamesi, 1321/1904-1905, s.414. 
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yerlerden gelen gemiler mevcuttur. Bu gemiler ba l�ca ürün olan kereste ve 
kömür naklini buradan yapar10(Harita II). 

Lankaza kazas� dahilinde çok say�da dere vard�r11. 

Kaza dahilinde birçok dere olup bunlardan en büyü ü Lankaza deresidir. 
Bu dere Lankaza merkezine 6 saat uzakl�kta olan Ni van da lar�ndan gelen sel 
sular�ndan olu ur. Bu dere bazen Lankaza ovas�na ve Arakl�-Sarracl�-Kavalar 
Karyesi arazilerini basmakta ve zarara u ratmaktad�r. Lankaza Deresinin sular� 
Ayvas�l Gölüne akmaktad�r.  

Lankaza Deresi, ya murlar�n yo un oldu u zamanlarda ta arak zarara 
u rat�r. Yaz mevsiminde dere kurur. Derenin verdi i zarar� önlemek amac�yla 
devlet bütçesinden farkl� zamanlarda 3’er bin küsur lira sarf edilerek setler in a 
edilmi tir12.  

 

II. Lankaza Ovas�/Sahras� Il�ca Vakf� 

Lankaza vak�f �l�calar�/kapl�calar� Lankaza Kasabas� Ovas� dâhilindedir. 
A �k Mehmed eserinde ilk defa Be ik tesisindeki sulara girmi  daha sonrada 
Lankaza kapl�calar�n�n suyunu denemi tir13. Evliya Çelebi’de Be ik ve Lankaza 
s�cak su kapl�calar�n� ziyaret etmi tir. Ermeni Rahibi P.L. nciciyan’da her iki 
kapl�cay� ziyaret etti ini belirtir14.  

A �k Mehmed 996/1587/1588’deki Selanik’i ikinci seyahati s�ras�nda 
Lankaza’da bir gece kalarak buradaki havuzda y�kanm� t�r. A �k Mehmed �l�ca 
hakk�nda bilgi verirken s�cak suyunun orta derecede �l�man oldu unu ve bu 
suyun yak�n�nda birde so uk suyun bulundu u belirtmi tir. Lankaza 
kapl�cas�/�l�cas� için hay�rseverlerden biri bir kargir yap� ile bir camekânl� 
soyunma yeri yapt�rm� t�r. Bu yap� bir kubbe alt�nda in a edilmi tir. Ayr�ca 
kubbe alt�nda geni li i 20 ziradan daha fazla olan bir havuz vard�r ve bu 
havuzun bir taraf�nda da bir hamam kurnas� bulunmaktad�r. nsan bedenine 
fayda sa layacak niteliktedir. Bu binan�n haricinde bir de harman yeri 
büyüklü ünde siyah çamurlu bir alan vard�r. nsanlar buraya ç�plak bir halde 
bo az�na kadar batacak ekilde girip yar�m saat kadar kalmalar� halinde pek çok 
hastal�ktan kurtulmaktad�rlar15. 

10 Selanik Vilayeti Salnamesi, 1321/1904-1905, s.415. BOA.HRT.h.00325/00001. 
11 Selanik Vilayeti Salnamesi, 1321/1904-1905, s.415. 
12 Selanik Vilayeti Salnamesi, 1321/1904-1905, s.415. 
13 A �k Mehmed; Menâz�rü’l-Avâlim, Haz�rlayan: Mahmut Ak, Cilt:I-II-III., Ankara-
2007, s. 
14 P.L. nciciyan, s.50. 
15 A �k Mehmed, Cilt:III., s.348. 
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Selanik halk� yaz aylar�nda e yalar�yla birlikte bu kapl�caya/�l�calara gelip 
etraf�ndaki geni  arazide çad�r kurmakta ve 5-10 gün kadar kal�p bu 
kapl�calardan istifade etmektedirler. P.L. nciciyan’da Lankaza’daki bu yap�y�  
kubbeli bir �l�ca ve yan�nda da bir so uk su kayna � olarak yazm� t�r16. 

19. yüzy�lda Lankaza sahras� �l�ca vakf� ve yap�lar� varl� �n� devam 
ettirmektedir. Selanik Vilayeti Salnamesinde de bu �l�calardan u ekilde 
bahsedilmektedir: Lankaza Ovas�/sahras� �l�cas�; Kasaba merkezine 20 dakika 
uzakl�kta olup, emsali olmayan nadir yap�lard�r. Kapl�calar birbirine 15’er metre 
uzakl�ktaki 3 ayr� mevkiden ç�kmaktad�r. Bu kapl�calardan 2’sinin suyu s�cak 
1’inin ise oldukça so uktur. S�cak sular bir kapta toplan�r, so uk su ise ayr� bir 
kapta toplan�r. S�cak sulardan birinde kükürt bulunur. Di erinde ise alt�n, civa, 
çelik ile az miktarda kükürt bulundu u yap�lan fenni çal� malarla tespit 
edilmi tir.  

S�cak sular�n harareti 32 derecedir. Kükürtlü su cilt hastal� �na oldukça iyi 
gelirken, karma madenleri bünyesinde bar�nd�ran� ise özellikle romatizma ba ta 
olmak üzere çe itli hastal�klara iyi gelmektedir. Romatizman�n yan�s�ra ilel ve 
imraz nedeniyle rekub ve nüzul gücünü kaybetmi  olanlara iyi gelmektedir. Bu 
s�cak suya düzenli olarak devam edenlerde iyile me oran� yüksektir.  

So uk su kapl�cas� büyük ve hacimlidir ve suyu gayet lezizdir. nsanlar�n 
rahatl�kla tüketebilece i düzeydedir. S�cak sularda so utuldu u takdirde 
içilebilmektedir.  

Bu kapl�calar�n etraf�nda yo un akasya17a açlar� bulunmaktad�r ve dikimi 
te vik edilmektedir. Bu akasya a açlar� insan vücudunu dinlendirdi i gibi te hir 
edilen e yalar�n yap�m�nda da kullan�lmaktad�r. Ayr�ca sabun üretimi de yap�l�r. 
Kapl�calar�n her iki taraf�nda dikilen ve 5-6 y�ll�k olanlar ve yeni dikilenlerle 
gayet güzel bir manzara olu turmaktad�r18. Belediyenin kurulumu sonras� 
buralara birtak�m tesis ve kahvehaneler yap�larak bir dinlenme alan� 
olu turulmaya çal� �lm� t�r. Ahalinin her suretle istirahati sa lanmaktad�r19. 

 

A. XIX. Yüzy�lda Il�can�n Vaziyeti 

Lankaza Kapl�calar�n�n hem suyu hemde havas� ifa niteli inde olup 
Lankaza kapl�ca banyolar� nezih ve kaliteli durumdad�r20. Ancak gerekli 

16 P.L. nciciyan, s.52. 
17 Salnamede a ac�n ad� geçmemekle birlikte yap�lan tarife göre akasya a ac� olma 
ihtimali yüksektir. (gölgesi bol, mobilya ve ilaç yap�m�nda kullan�lan a aç) 
18 Selanik Vilayeti Salnamesi, 1321/1904-1905, s.413. 
19 Bu mermer havuz halen mevcut olmakla birlikte suyun otellere çekilmesinden dolay� 
bu iyile tirici oldu una inan�lan havuzun etraf� sazl�k ve kalabal�k ve gürültülü bir 
kurba a ile dolmu tur. Heath W.Lowry; Osmanl� Döneminde Balkanlar�n 

ekillenmesi, Bahçe ehir Üniversitesi Yay�nlar�, s.247. 
20 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
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yat�r�mlar yap�lmad� �ndan faydas�z bir halde bulunmakta ve deva niteli inde 
olan tabii zenginli inden mahrum kal�nmaktad�r21. 

Lankaza vak�f kapl�calar�n�n iyi geldi i ba l�ca hastal�klar aras�nda 
romatizma, cilt, basur vs. saymak mümkündür. Kapl�cadan istifade edenler 
aras�nda devlet memurlar� önemli oranda yer al�r. Buraya gelen devlet memurlar� 
tabiplerin vermi  oldu u rapor do rultusunda gelmi lerdir. A a �da birkaç 
örnek vermek faydal� olacakt�r: 

1893’lerde Alasonya Kaymakam� Osman Rag�b Bey, vücudundaki 
rahats�zl�ktan dolay� Lankaza kapl�calar�na tedaviye gitmek için Manast�r Vilayet 
idaresinden izin istemi tir22. Cezayir Bahri Sefid Vilayeti Umur-u Ecnebiye 
Müdürü Yusuf Efendi, müptela oldu u cilt ve romatizma hastal� �n�n tedavisi 
için Selanik sahilinde bulunan Lankaza kapl�calar�na gitmek üzere 1 ay süreli ine 
izin istemektedir23. Kosova Vilayeti Defterdar� Abdülmecit Sabit Bey Efendi 
romatizma hastal� �ndan uzun zamand�r mustariptir. Doktoru, Lankaza 
kapl�calar�nda 40 banyo yapmas�n� tavsiye etmi  ve bu do rultuda bir rapor 
haz�rlam� t�r. Abdülmecit Mutaf Efendi 1 ayl�k izin istemekte ve bu izin 
May�s’tan itibaren geçerli olacak ekilde kapl�cada geçirecektir24.  

 Serfiçe Livas�na ba l� Nas�liç Kazas� Kaymakam� Ali R�za Bey, Nas�liçe 
vard� �ndan beri 3 y�l geçmi  olup bu süre zarf�nda kendisine verilen vazifeyi 
ba ar�l� bir ekilde tamamlam� t�r. Görevini en iyi ekilde yerine getirmekle 
birlikte havalar�n rutubetli oldu u zamanlarda �zd�rab� daha da artmaktad�r. 
Nas�liç Hasta hanesi Tabip Kola as� Servet bin R�za, kaymakam�n kendi daimi 
hastas� oldu u ve mevcut vaziyetinin iyi olmad� � ve tedavi için 20 gün müddetle 
Lankaza kapl�calar�nda hamam etmesinin ve fennen s�cak su banyolar�n�n uygun 
oldu unu raporunda belirtmi tir. Banyo mevsimi geçmeden evvel gitmek için 
Serfiçe Mutasarr�fl� �na doktor raporu ile müracaat edilmi tir25.  

Manast�r Valisi 25 Mart 1324/7 Nisan 1908’de 15 günlü üne Lankaza 
Vak�f kapl�calar�na gitmek istemi tir. Bu 15 gün içinde kendisine Ferik Nazif 
Pa a vekâlet edecektir26. Gilan Kaymakam� Binba � ükrü Efendi’nin de 
hastal� � Gilan’a ula t� �ndan beri daha da artm�  ve hastal� �na yönelik yapt�rd� � 
tedaviden istenilen sonuç al�nmay�nca Doktoru 1,5 ay kadar Lankaza 

21 “17 Te rin-i evvel 1320/30 Ekim 1904’te 5 gün boyunca aral�ks�z devam eden 
ya mur sonras� Lankaza Deresi ta m�  ve Lankaza Ovas�na, Kavalar karyesine maddi 
zarar verdi i gibi Lankaza Vak�f Kapl�calar�n� su basm�  ve banyo ve odalar�na su girmi  
ise de bir zarara u ratmam� t�r. En önemlisi herhangi bir can kayb� olmam� t�r”. BOA. 
TFR.I.SL. 56/5522, 17 te rin-i evvel 1320/30 Ekim 1904. 
22 BOA. DH.MKT.00056/00049, 23 May�s 1309/4 Haziran 1893. 
23 BOA. DH.MKT. 00372/00036, 3 Nisan 1311/15 Nisan 1895. 
24 BOA. TFR.I.KV.00059/15868, 20 Nisan 1320/3 May�s 1904. 
25 BOA. DH.MKT.01012/00014, 10 A ustos 1321/23 A ustos 1905. 
26 BOA. TFR.I.A. 00038/03715, 29 Mart 1324/11 Nisan 1908. 
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Kapl�calar�na devam� yönünde rapor vermi tir. Kosova Vilayetinden Selanik 
Vilayetine gidece inden rapor ve talep Dahiliye Nezaretine de gönderilmi tir27.  

Manast�r Valisi H�fz� Pa a’da uzun y�llard�r refise-i mufassala hastal� �na 
müptela olmu tur. Midilli’de bulundu u zamanlarda Kelemeriye Kapl�calar�na 
tedaviye giderken Kale-i Sultaniye’deki görev zaman�nda da Kestanbulli 
kapl�calar�na gitmi tir28. Manast�r’a geleli 1 y�l olmu  ve bu zaman içinde vilayet 
d� �na ç�kmaya f�rsat olunmamas� evram-� basuriyyenin iddetini art�rm� t�r. 
Düzenli olarak gitti i tabip 25 günlük Lankaza kapl�calar�n� tedavi olarak tavsiye 
etmi tir29. 

Selanik Vilayeti Merkez Bidayet Mahkemesi azalar�ndan Hananciyan 
Efendi 10 günlü üne Lankaza kapl�calar�n gitmek için doktor raporu ile izin 
istemi tir30. Mülga Tefti i Askeri komisyonu üyelerinden Birinci ferik rahmi 
Pa a vücudundaki rahats�zl�ktan dolay� tedavi ve hamam için Lankaza 
Kapl�calar� tavsiye edilmi tir31. 

Örneklerden de anla �lmaktad�r ki bu kapl�calara gidenlerin doktor raporu 
ile gitmektedir. Bu kapl�calar�n fenni ve tedavi edici özelli i kan�tlanm� t�r. 
Ayr�ca gidenlerin gitme zaman� olarak may�s-eylül aylar� aras�ndaki zaman� tercih 
etmektedirler. 

Lankaza Il�ca Vakf�na olan talep 1890’lardan sonra daha yo un bir ekilde 
artm� t�r. Bunda, Selanik-Manast�r, Selanik-Mitroviçe ve Selanik-Dersaadet 
aras�nda yap�lan ve yap�lmakta olan demiryolu hatlar� etkili bir faktördür. Bu 
hatlar insanlar�n rahatl�kla bu kapl�calara ula mas�na olanak sa lam� t�r32. 
Lankaza Kapl�cas�na do ru demiryolu olmamakla birlikte Selanik’e gelenler 
buraya do ru yap�lacak olan tramvay ve buharl� ömnibüsler sayesinde rahatl�kla 
ula m�  olacakt�r33.  

B. Il�ca Vakf�n�n mtiyaza Verilmesi 

Yabanc� ülkelerde bulunan bu gibi kapl�calar�n ihtiyaca uygun bir ekilde 
in a ve imar edilmekte ve dünyan�n her taraf�ndan insanlar ve ihtiyac� olanlar bu 
gibi kapl�calara gitmektedir. 

27 BOA. TFR.I.KV.00195/19454, 17 Nisan 1324/30 Nisan 1908. BOA. 
DH.MKT.01254/00035, 26 Nisan 1324/9 May�s 1908. 
28 BOA. BEO. 003309/248166, 25 Nisan 1324/8 May�s 1908. 
29 BOA. BEO. 003309/248166, 25 Nisan 1324/8 May�s 1908. 
30 BOA. TFR.I.MKM. 00030/02907, 1 Haziran 1324/14 Haziran 1908. 
31 BOA. BEO. 003392/254368, 24 A ustos 1324/6 Eylül 1908. 
32 brahim Y�lmazçelik-Sevim Erdem; “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Selanik-
Manast�r, Selanik- stanbul Demiryollar� Güzergahlar�nda letilen Madenler”, Turkish 
Studies, 9/1 , Winter 2014,s.157-184. 
33 “Manast�r Valisi H�fz� Pa a Manast�r-Selanik aras�nda yap�lm�  ve tamamlanm�  olan 
demiryolu hatt� sayesinde Lankaza’ya ula maktad�r. BOA. BEO. 003309/248166, 25 
Nisan 1324/8 May�s 1908. brahim Y�lmazçelik-Sevim Erdem; “.. 
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Osmanl� Devletinde ya ayan yerli ve ecnebi pek çok ki i de pek çok masraf 
ve külfetle bu tür kapl�calara gitmekte ve hatta Lankaza’ya nisbeten oldukça 
“la ey-de ersiz” türden olan S�rbistan’�n virane ve köhne banyolar�na dahi 
gitmektedirler.  

Oysaki Lankaza Kapl�calar�n�n hem suyu hemde havas� ifa niteli indedir 
ve kapl�ca banyolar� nezih ve kaliteli durumdad�r34. Ancak gerekli yat�r�mlar 
yap�lmad� �ndan faydas�z ve at�l bir halde bulunmaktad�r. Deva niteli inde olan 
tabii zenginli inden mahrum kal�nmaktad�r.  Böylesine tabii bir deva ifa 
kayna �ndan mahrum kal�nmas�na sebebiyet veren her türlü artlar�n ve 
ko ullar�n en az duruma dü ürülerek çal� ma yap�lmal�d�r. 

Selanik Vilayeti Meclis-i Umumi toplant�lar�nda s�k s�k gündeme gelen 
önemli konulardan biri de kazalardan verilen takrirlerde ço unlukla 
bölgelerindeki iptidai mekteplerinin yoklu undan yada mevcut iptidai ve rü tiye 
mekteplerinde ö retmene duyulan ihtiyaçtan bahsedilmekteydi. Halk�n okul 
aç�lmas� için yo un talepleri oldu u ekonomik olarak yard�m edebilecekleri 
maarifin hiç olmazsa masraflar�n yar�s�n� kar �lamas� istenmekteydi. Ayr�ca idadi 
mekteplerin yayg�nla t�r�lmas� ve mevcut olanlar�n yat�l� hale getirilmesi bir 
ba ka istekleriydi.  

Selanik Vilayetinin maarif gelirleri kazalar�n ihtiyaç duydu u okullar�n ve 
ö retmenlerin masraf�n� kar �lamaya yetmemekteydi. Bu durumda vilayet ve 
kazalar çe itli gelir kaynaklar� bulmal� yada elindeki imkanlar� verimli 
kullanmal�yd�35. 

Belediyelerin kendilerine yeni gelir kaynaklar� sa lamalar� gerekti i 
dü üncesi Lankaza belediyesini de harekete geçirmi tir. Lankaza sahras�nda 
petrol gibi bir özellik gösteren �l�calar mevcuttur. Belediye y�lda sadece 2-3 ay 
gelir sa layan bu yap�n�n daha aktif olarak kullan�m� için imtiyaza verilmesini 
gündeme getirecektir. 

Yerel yönetim Lankaza �l�calar�n� imtiyaza vermekle belediye ve maarif 
ad�na kazanç sa layaca � gibi  her y�l ya an ya murlar sonras�  Lankaza deresinin 
ta mas� ile ovada olu an batakl�k alanlar�n� kurutma çal� malar� da yap�lm�  
olacakt�r. Lankaza Deresinin ta mas� dolay�s�yla s�k s�k ova sular alt�nda 
kalmakta baz� zamanlar zirai anlamda zarara u ratmaktad�r36. Bu zarar bazen 
Il�ca Vakf� yap�lar�n� da etkilemekteydi37. 

34 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
35 Kerim Sar�çelik; “Selanik Vilayeti Meclis-i Umumisinin 1909 Y�l� Kararlar� Üzerine 
Bir De erlendirme”, Editörler: Zafer Gölen-Abidin Temizer, Balkan Tarihi, Cilt 2, 
2016, s.419-435. 
36 “17 Te rin-i evvel 1320/30 Ekim 1904’te 5 gün boyunca aral�ks�z devam eden 
ya mur sonras� Lankaza Deresi ta m�  ve Lankaza Ovas�na, Kavalar karyesine maddi 
zarar verdi i gibi Lankaza Vak�f Kapl�calar�n� su basm�  ve banyo ve odalar�na su girmi  
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Verilecek olan imtiyaz ile hem Lankaza Ovas� �slah edilmi  olacak hemde 
vak�f kapl�calar�n�n yeni bina ve kapl�calar�n bak�m ve yap�lacak bahçe vs ile 
Lankaza Kasabas� halk� geli ip büyüyecektir.  

Lankaza Vak�f Kapl�calar�na yönelik imtiyaz talebine birkaç örnek vermek 
mümkündür. Bunlardan biri Selanik Dava Vekillerinden Mustafa Arif 
Efendi’nin talebidir. 

Mustafa Arif Efendi, kapl�calar�n �slah� ve batakl�klar�n kurutulmas� ile 
birlikte tramvay in as� için Ticaret ve Naf�a Nezaretine 19 May�s 1324/1 May�s 
1908’de imtiyaz talebinde bulunmu tur38. Nezaret, bu ki inin yukar�da belirtilen 
imtiyazlar� mevkii fiile koymaya ve buna uygun sermayeyi tedarik edebilecek 
güce ve itibara sahip midir böyle bir mali gücü ve çevresi olup olmad� � 
konusunda Selanik Ticaret Odas�ndan bilgi istenilmi tir39.  

Di er bir müracaat� ise Katibzade Mehmed Efendi ve O lu Ahmed Sabri 
Bey yapacakt�r.  

 

III. Il�ca Vakf�n�n Büyük Bir Kompleks Yap�ya Dönü ümü 

Selanik’te ikamet eden Katibzade Mehmed Efendi ve o lu Ahmed Sabri 
Bey Lankaza Kasabas� civar�nda bulunan kapl�ca özelli ine sahip baz� yerleri 
fenni usul ve kaidelere uygun olarak �slah etmek istemektedir. Ayr�ca buralarda 
tesisler kurmak ve kapl�caya civar olan ve yak�nlar�ndaki batakl�klar� temizlemek 
ve Selanik’ten Lankaza’ya kadar buharl� arabalar i letilmek için 50 y�ll� �na 
1907’de imtiyaz talebinde bulunmu tur40.  

Katibzade Mehmed Efendi ve o lunun istedi i yerlerin mülki statüleri 
vak�f kapl�ca/�l�cas� olarak kay�tl�d�r. Bu nedenle yapmak istedikleri çal� ma için 

ise de bir zarara u ratmam� t�r. En önemlisi herhangi bir can kayb� olmam� t�r”. BOA. 
TFR.I.SL. 56/5522, 17 te rin-i evvel 1320/30 Ekim 1904. 
37 BOA. TFR.I.SL. 56/5522, 17 te rin-i evvel 1320/30 Ekim 1904. 
38 BOA. TFR.I.M.00021/02008,19 May�s 1324/1 May�s 1908. 
39  “… irket/müteahhid kuraca � irketin bu i i yapabilecek mali kudrete sahip oldu u 
ile ilgili Ticaret Odas�ndan iktidar� mali ahadetnamesi almas� gerekti i gibi nakit veya 
Devlet Esham� olarak Nafia Nezaretine veya Nafia Nezaretinin belirleyece i bir 
bankaya 2000 lira kefalet akçesi ödeyecektir. Bu kefalet akçesi imalat ve in aat�n kabul 
muamelesi akabinde iade edilecektir. Bir y�l içinde çal� malara ba lamazsa ve 3 y�l içinde 
tamamlamazsa 2000 liral�k kefalet akçesine el konulacakt�r BOA. 
TFR.I.M.00021/02008,19 May�s 1324/1 May�s 1908. 
40 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912 tarihli yaz� ma. BOA. 
DH. D.00105/1/00032, 19 Eylül 1327/2 Ekim 1911. BOA. 
DH.MU .00016/00045,16 Eylül 1325/29 Eylül 1909. BOA. A.DVN.MKL. 
00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
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Evkaf Nezareti ile yaz� malar� gerekecektir. Katibzade ve o lu, Lankazadaki 
vak�f �l�calar�n�n i letiminin kendilerine verilmesini istemektedirler.  

uray� Devlet’e gelen müracaat de erlendirmeye al�nm� t�r. Buna göre 
yap�lan ara t�rmada Vilayet daresinden bilgi istenilmi  ve ilk olarak imtiyaz� 
talep edilen vak�f kapl�cas�n�n hukuk vaziyetinin tespiti için çal� malara 
ba lan�lm� t�r. Vak�f kapl�cas� tevlit esas�na dayal� olarak i letilmektedir. 
Mutasarr�f� ise Kerimhan Hatun idaresinde oldu u Vilayet taraf�ndan beyan 
edilmi tir. Ancak bu beyanla birlikte kapl�can�n bir yönüyle arta ba l� veya 
vakf�n�n mevcut olmad� � gibi bir tarafa ba l� olmad� �ndan Kerimhan Hatunun 
bu yöndeki mülkiyetine itibar edilmeyip Vilayet daresi olarak hizmet esas olup 
�l�can�n Evkaf-� Münderise’den yani eser kalmam�  vak�flardan olmas� gerekti i 
konusunda görü  belirtmi tir41. Il�can�n Evkaf daresi çat�s� alt�nda imtiyaza 
verilmesi yönünde görü  belirtmi tir 

Katibzade Mehmed Efendi ile o lunun talip oldu u kapl�caya el koymak 
isteyen bir di er birim ise Hazine-i Celiledir. Il�ca Vakf�n�n hali haz�rdaki 
vaziyetinde tevliyetinin bo  olmas�ndan dolay� kapl�can�n Hazine-i Celile ad�na 
zapt edilmesi gündemdedir. Hazine-i Celile yap�lacak zapt öncesi mülkiyet veya 
tevliyet iddias�nda bulunanlar var ise hukuki çerçeve do rultusunda hareket 
edilerek mahkemeye müracaat etmeleri laz�m gelmektedir. ura-y� Devletin 
Maliye, Maarif ve Nafia dairelerince gerekli tahkikat� istedi i gibi. Bu dairelerde 
imtiyaz�n görü ülmesi ve karara ba lanabilmesi için kapl�calar�n mevcut 
vaziyetinin belirlenmesi sonras� imtiyaz talebi görü meye aç�lacakt�r. 

Elbette ki kapl�can�n imar� civar�ndaki batakl�k alanlar�n�n kurutulmas�, 
ovan�n havas�n�n de i mesi, kapl�can�n ifal� olmas� itibariyle verilecek olan bu 
imtiyaz kapl�ca sular�ndan elde edilecek istifade ziyadece artaca � gibi Lankaza 
Kasabas�n�n geli mesine ve ahalinin s�hhat-i fennîyesin katk� sa layacakt�r. Bu 
durumlar göz önüne al�narak hukuk-u vakfiyye ve vakfiyesinde yer alan artlar 
ile Belediye’nin durumu gözetilerek bir uzla ma yolu bulunmal�d�r. Vak�f daresi 
ile Lankaza Belediye daresi aras�nda bir uzla ma sa lanmal�d�r42. 

 

A. Il�ca-� Sahra Vakf� ve Mütevelli Kerimhan Hatun, Karde leri ve 
Çocuklar� 1847 ve öncesi vaziyeti 

Selanik’in merkez köylerinden olan Lankaza Köyü ovas�nda/sahras�nda 
olan vak�f �l�cas�n�n tevlit yoluyla mutasarr�flar taraf�ndan i letilmektedir. 
Do um yoluyla gelen bu i letme i ini 1263/1847’lerde Mustafa, Ay e ve 
Kerimhan Hatun taraf�ndan mü tereken yap�lmaktayd�43. Il�ca Vakf� Evkaf-� 

41 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912 tarihli yaz� ma. 
42 BOA. DH. D.00105/1/00032, 19 Eylül 1327/2 Ekim 1911. 
43 BOA.EV.KSD. 48/70,27 Sin 1263/8 Eylül 1847. 
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mülhakadand�r44. Devletin gözetimi ve denetimi alt�nda olmak art�yla 
kurucusunun soyundan gelen mütevellilerce yönetilen bir vak�ft�r. Ayr�ca bu 
�l�ca vakf�n�n i letiminde ekber-er ed kural� uygulanmamakta olup mü terek 
tevlit esas� uygulanm� t�r45. 

Kerimhan Hatun, karde leri Ay e ve Mustafa’n�n çocuksuz ölümleri 
üzerine kendisinin kadim hissesinin yan�s�ra bu karde lerinin hisselerinin de 
kendisine verilmesini talep ederek mahkemeye müracaat etmi tir. 

Kerimhan Hatun, Muharrem 1251/Nisan/May�s 1835’den Zilhicce 
1261/Aral�k 1845 y�l�na kadar ki 10 y�ll�k �l�ca vakf�na ait muhasebe defterini 
imzal� ve mühürlü olarak mahkemeye sunmu tur. Ancak �l�can�n vakfiyye kayd� 
bulunmad� � gibi Defterhane-i Amire’de de kayd� yoktur. Il�can�n sicilde de 
kay�tl� olmamas� böyle bir �l�ca vakf�n�n varl� �n�/me ruiyetini meçhul bir 
duruma dü ürmü tür46. Vaziyeti etrafl�ca tetkik etmek laz�m gelecektir. 

Il�can�n mahallindeki kay�tlar�na bak�lacak, sicil kay�tlar�na bak�lacak ve 
ayr�ca vakfiyyesi bulunmaya çal� �lacakt�r. Il�ca bir tarafa ba l� m�d�r? Gerçek 
has�lat� ne kadard�r vs. gibi konular ara t�r�lacakt�r. 

Selanik Evkaf daresi, ayr�ca mazbata ile 1262 senesi Muharreminden-
Zilhiccesi (Aral�k Ocak 1845/1846-Kas�m/Aral�k 1846) sonuna kadar ki gerekli 
muhasebe kay�tlar�n� da tetkik edecektir47. 

Il�can�n binas� sa lam ve kâgir yap�l�d�r. Banisi bay�nd�r durumdad�r. Il�caya 
biti ik ve me ruiyeti bulunan Hafsa Hatun Vakf�n�n48 ikinci nüshal� defterinde 
de görülece i gibi �l�ca vakf�n�n bak�m ve onar�m� ayr�ca temizli inin sa lanmas� 
için Hafsa Hatun Vakf�na ait bir dükkân�n gelir kayna � geçen y�l bu �l�ca vakf�na 
tahsis edilmi tir. 1261 /Ocak- ubat 1845 ile 1262/Aral�k-Ocak 1845/1846 y�l� 
muharremi muhasebe kayd� birle tirilerek ve imzalanarak haz�rlanan defter 
Hazine-i Celileye sunulmu tur49.  

44 BOA. EV.MKT. 01782/00272, 25 Kanun-u Sani 1307/6 ubat 1892. 
45 BOA. EV.MKT. 01782/00272, 25 Kanun-u Sani 1307/6 ubat 1892. 
46 BOA. VGM.EV. Defteri, 12923, 24 Receb 1263/8Temmuz 1847, s.242. 
47 BOA. VGM.EV. Defteri, 12923, 24 Receb 1263/8Temmuz 1847, s.242. 
48 Ta köprülü-zade Mehmed Efendi, Selanik’te Kad� iken 1001/1592-1593’te A �k 
Mehmed’i Selanik Vak�flar�n�n muhasebat�n� gözden geçirmek üzere görevlendirmi tir. 
A �k Mehmed’de vazifesi gere i “Sukuk-u sicilat-� evkaf� Selanik’de kay�tl� Hamza Bey 
Camii vak�flar� vakfiyesini incelerken vakfiyedeki “Hafsa binti Hamza  Bey” ibaresinden 
istidlalle bu caminin banisinin Hamza Bey de il de k�z� Hafsa Han�m oldu unu ileri 
sürmü tür…” A �k Mehmed, Cilt I, s. LXI-LXII. Mark Mazower; Selanik, Hayaletler 

ehri, Çeviren: Gül Ça al� Güven, stanbul-2013, s.52-69. Meropi Anastassiadou; 
Tanzimat Ça �nda Bir Osmanl� ehri Selanik (1830-1912),Çeviren:I �k Ergüden, 
stanbul-2010, s.300. 

49 BOA.EV.KSD. 48/70,27 Sin 1263/8 Eylül 1847. 
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Hafsa Hatun Vakf�n�n da, elde mevcut ve sicilde kay�tl� vakfiyesi 
bulunmamakla birlikte teamülü kadimden beri var oldu u tespit edilmi tir50.  24 
Receb 1263/8 Temmuz 1847 tarihinde Selanik Evkaf Müdürlü üne gelen 
yaz�da da Evkaf-� Hümayun Nezaretine ba l� olan ve Selanik’in Lankaza Karyesi 
sahras�nda bulunan �l�ca vakf�n�n da tevlit esas�na ba l� olarak Mutasarr�f yetkisi 
Mustafa, Kerimhan ve Ay e’ye ait oldu u tasdik edilmi tir51.  

Il�ca vakf�n�n gelir durumu ise, Lankaza Karyesi ovas�n�n/sahras�n�n 
ortas�nda olup devaml�l�k s�n�rl� olmakla birlikte bilhassa yaz aylar�nda iki ay 
kadar buray� al� kanl�k haline getirmi  olanlar yada bir hastal� a tutulmu  olanlar 
bu �l�caya giderek 5-10 pare vererek y�lda 300-500 guru luk bir gelir sa lad� � 
ihbar edildi i gibi ayr�ca �l�can�n varl� � ile ilgili olarak haz�rlanan ilam ve 
mazbata kay�tlar�nda da bu bilgi do rulanmaktad�r. Bu haliyle �l�can�n tevlit 
esas�yla iki hissesi olan Mustafa ve Ai enin çocuksuz ölümlerinden dolay� bu iki 
hissenin Kerimhan Hatunun kadim hissesine eklenmesi için berat verilmesi 
uygun olacakt�r52. Karar padi ah�nd�r53. 

 Kerimhan Hatun berat�n� alm� t�r54. 1263/1847’den 1283/1866 y�l�na 
kadar mütevellilik görevini yürütmü tür. 1283/1866’da ölümü sonras� uzun 
y�llar bo ta kalacakt�r yakla �k 25 y�l bu görevi kimin yürüttü ü bilinmemekle 
birlikte 1308/1891 y�l�na gelindi inde Kerimhan Hatun’un çocuklar� 
mütevellilik görevini üstlenmek isteyecekler ve üstleneceklerdir. 

 

B. Il�ca Vakf�n�n 1308/1891’lardaki vaziyeti 

1308/1891’lerde Selanik Vilayetinin merkezine ba l� Lankaza Kazas�n�n 
merkez Lankaza kasabas� sahras�nda/ovas�nda bulunan Il�ca Vakf�n�n cinsi 
tevliyet esas�na dayal� olarak devam etmektedir. 1309/1892’li y�llara gelindi inde 
Dervi  Ali k�z� Kerimhan Hatun bundan önce Sadri Bekiro lu Ali ile Sadri 
kebire k�zlar� Ay e ve Fat�ma’y� terk eylemi lerdir. Kerimhan Hatunun ölümü ile 
bu �l�ca vakf� bo ta kalm� t�r55.  

Dervi  K�z� Kerimhan Hatun 11 Ramazan 1308/20 Nisan 1891’den 25 y�l 
önce vefat etmi  olup mahlûl kalan �l�ca vakf�n�n kendilerine tevcihi için 
Kerimhan Hatunun o lu Ali ve k�zlar� Ay e ve Fat�ma taraf�ndan arzuhal 
verilerek talep edilmi tir. Durumun yerinde ara t�r�lmas� amac�yla gerekli 

50 BOA.EV.KSD. 48/70,21.8.1263/8 Eylül 1847. BOA.EV.THR.5/99,29 Ra 1624/5 
Mart 1848. 
51 BOA. VGM.EV. Defteri, 12923, 24 Receb 1263/8Temmuz 1847, s.242. 
52 BOA.EV.KSD. 48/70,21.8.1263/8 Eylül 1847. BOA.EV.THR.5/99,29 Ra 1624/5 
Mart 1848. 
53 BOA. EV.MKT. 1777/118, 3 Rebiülevvel 1309/7 Ekim 1891. 
54 BOA. VGM. DEFTER. 04967/00071,28 May�s 1306/9 Haziran 1890. 
55 BOA. EV.MKT. 1777/118, 3 Rebiülevvel 1309/7 Ekim 1891. 
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talimatlar verilmi tir56. Kerimhan Hatun’un o lu Ali ve K�zlar� Ay e ve Fat�ma 
mü terek olarak vakf� idare etmek istedikleri talebinin yan�na 1263/1847 
senesinden 1306/1888-1889 senesine kadar ki muhasebe kay�tlar�n� ve 
evraklar�n� da sunmu lard�r.  

Bu dosyaya 1307 y�l� Mart�/Mart-Nisan 1891 kay�tlar� da sunulmu tur. 
Ancak evraklar detayl� olarak incelendi i zaman 1307 y�l� Mart� kay�tlar�n�n 
henüz yer almad� � tespit edilmi tir57. 1306 y�l� Eylülünden 1307 y�l� Te rin-i 
sani (Eylül/Ekim 1890/Kas�m-Aral�k 1891) nihayetine kadar ki kay�tlar Selanik 
Vilayeti daresi taraf�ndan toplan�ld� � gibi ayr�ca bu ki ileri ispat için gerekli 
olan ve gönderilmesi gereken evraklar varsa onlar�n da gönderilmesini 
istemi lerdir. 

Bu evraklar hem Selanik Vilayetince hemde Evkaf Muhasebecili ince 
istenmi tir58. 

Il�ca Vakf�n�n hali haz�rdaki mevcut vaziyeti Evkaf-� kadimeden ise de 
maalesef Mahkeme Sicillerinde bile kay�tl� vakfiyesine rastlanmam� t�r. Il�can�n 
bu kayd�n�n bulunmamas�na ra men sahran�n ortas�nda banisi kagir halde 
mevcuttur ve mamur halde de bulunmaktad�r. Mütevellisinin vefat etmesi 
üzerine terk etmi  oldu u o lu Ali ve k�zlar� Ay e ve Fat�ma ya amaktad�rlar. 
Bunlar bu �l�ca vakf�n�n mütevellili ini yapacak konumda olduklar�ndan vakf�n 
idaresinin mü tereken kendilerine verilmesini istemi lerdir59.  

Gelen mazbatada ayr�ca Ali, Ay e ve Fat�ma’n�n pür hayat bir hayat 
ya amakta olduklar� ve bu �l�ca vakf�n� idare edebilecek ehliyete sahip olduklar� 
ifade edilmi tir. Il�ca Vakf�n�n mevcut ve mamur konumda olmas�ndan dolay� 
Ali, Ay e ve Fat�ma’ya mü terek olarak tevcih edilmesi lüzumlu olup ve bu 
konuda da lam-� er haz�rlanm� t�r60. 

Bu 3 karde in mütevellilik yapacak bir ehliyete sahip olduklar� konusunda 
Meclis-i er’e Lankaza Kasabas� ahalisi azalar�ndan ve erbab-� vukufdan Musa 
Efendi ibn-i brahim Efendi, Hüseyin A a ibn-i Ali, Ahmed Efendi ibn-i smail, 
Elhac Hasan Efendi ibn-i Elhac Ali, Hasan A a ve skender A a ibn-i Hasan ve 
Emir Osman ibn-i Hasan, Mustafa A a ibn-i Hüseyin ve Elhac Mehmed Efendi 
ibn-i Elhac Ali adl� ki iler ahitlik yapm� lard�r. ahitlik yapt�klar�na dair 
belgeleriyle birlikte tevlit esas�na dayal� olarak bu ki ilerin Kerimhan Hatun’un 
çocuklar� oldu u konusunda ahitlik yapt�klar� gibi bu çocuklar�n �l�ca vakf�n�n 
esas� olan tevlit esas�n� ta �d�klar�n� Sadri o lu Ali ve k�zlar� Ay e ve Fat�ma’ya 

56 BOA. EV.MKT. 1777/120,11 Ramazan 1308/20 Nisan 1891. 
57 BOA. EV.MKT. 01782/00272, 25 Kanun-u Sani 1307/6 ubat 1892. 
58 BOA. EV.MKT. 01782/00272, 25 Kanun-u Sani 1307/6 ubat 1892. 
59 BOA. EV.MKT. 1777/118, 3 Rebiülevvel 1309/7 Ekim 1891. 
60 BOA. EV.MKT. 1777/120,11 Ramazan 1308/20 Nisan 1891. 
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mü tereken tevcihi konusunda berat verilmesi için ihsan ve sadaka 
buyurulmu tur61. 

Vakf�n hakim taraf�ndan görülen hesab�na göre y�ll�k olarak Ali, Ay e ve  
Fat�ma’dan al�nmas� laz�m gelen 795 guru  tevcih harc�yla 20 guru  berat ücreti 
ve geçmi  y�llara ait harç bedelinden dolay� Evkaf Hazinesinin 1245 guru  
alaca � olup toplam 2060 guru un �l�ca giri  ücretinden Lankaza Mahalli 
Belediye sand� �na terk olunan %50 hisseden ba ka mütevellilere ait di er %50 
hisseden al�nacak ve bu para Selanik Osmanl� Bankas�na yat�r�lacakt�r. Görülen 
hesaplar�n matbu koçanlar� takdim edilmesinden ba ka Il�ca Vakf�n�n bu ki ilere 
tevcih i lemlerinin yap�lmas� konusunda Evkaf-� Hümayun Nezaretine 
sunulmas�na ve Evkaf Muhasebecili ini bildirilmi tir. Berat� tasdik olunmakla 
birlikte emr ve ferman padi ah�nd�r62. 

 

C. Il�ca Vakf�n�n 1327/1911’lerdeki Vaziyeti 

uray� Devlet Encümen-i Mahsusa Nezareti 1906’da yap�lm�  olan 
müracaat� �l�ca vakf�n�n hukuki vaziyeti netle ene kadar imtiyaz teklifinin 
imdilik bekletilmesine ve gerekli tahkikat�n yap�lmas�na karar vermi ti. Il�can�n 

vak�f �l�cas� oldu unu anla �lmas� üzerine uray� Devlet as�l çal� malar�n art�k 
ba layabilece ini belirtmi tir. 

Katibzade Mehmed Efendi ve o lu Ahmed Sabri Bey’in imtiyaz talebi 
sonras� ortaya ç�kan vaziyete göre �l�calar�n/kapl�calar�n evkafa aidiyeti 
kan�tlanm�  olmas�ndan dolay� Katibzade Mehmed Efendi ve o lunun Evkaf 
Nezareti ile gerekli müzakerelerde bulunmas� gerekmektedir. Müzakerelerin 
sa l�kl� olabilmesi için Sadarette bulunan evraklar�n örne inin Evkaf-� Hümayun 
Nezaretine gönderilmesi gerekmektedir. Evkaf Naz�r� nam�na Muavin bu 
belgeleri nezareti ad�na talep etmi tir63. 

Selanik Vilayet daresi taraf�ndan Vak�f Il�cas� ile ilgili kabul edilmi  olan 
mukavelename ve artname layihalar�n�n nüshalar� ve di er evrak�yla birlikte 3 
Kanun-u Sani 1327/16 Ocak 1913’te uray� Devlete takdim etmi tir. 

uray� Devlete takdim edilen belgeler aras�nda Ahmed Sabri Bey ad�na 
Vekil Mustafa Faz�l imzas�yla sunulan arzuhalde yer alm� t�r. Mustafa Faz�l 
Efendi 26 Temmuz 1322/8 A ustos 1906 tarihinde vekil olarak tayin edilecek 
ve 1322 tarihinden 29 Nisan 1329’a kadar bu görevini ba ar�l� bir ekilde 

61 BOA. EV.MKT. 1777/118, 3 Rebiülevvel 1309/7 Ekim 1891. 
62 BOA. EV.MKT. 1777/120,11 Ramazan 1308/20 Nisan 1891. 
63 BOA. BEO. 003940/295486, 6 Te rin-i sani 1327/19 Kas�m 1911. BOA. BEO. 
004172031/2834, 29 Nisan 1329/12 May�s 1913. VGM. DEFTER, 00948/00123, 29 
Nisan 1329/12 May�s 1913, s.237. 
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gerçekle tirecektir64. Bu dokümanlar uray� Devletin Nafia, Maliye ve Maarif 
daireleri gönderilmi tir. Ayr�ca farkl� ülkelerde bulunan Marinabad, Konjuksevil 
ve buna benzer dünyaca ünlü kapl�calar�n idareleri hakk�nda da bilgi sahibi 
olmak amac�yla Hariciye Nezareti ile ilgili Konsolosluklar ile temasa geçilmesine 
ve gerekli bilgilerin al�nmas�na karar verildi65. 

Il�can�n mevcut hali haz�rdaki vaziyeti sadece Evkaf Nezareti ve Vilayet 
daresini ilgilendirmeyip Nafia, Maarif ve Maliye Nezaretlerini de 

ilgilendirmektedir. Bu �l�ca vakf�n�n gelirinden y�ll�k olarak mukavelenamede 
sunulan bilgilere göre; Evkaf Nezaretinden ba ka Maarif Nezareti ile Mahalli 
Belediye daresi (Lankaza belediyesi) dahi y�ll�k gelir içerisinde pay verildi i 
sunulan evraklarda anla �lm� t�r.  Bu nedenle her üç dairenin daha önceki 
i tiraklar�n�n derecesinin anla �lmas� ve ona göre bir karar verilmek üzere her 3 
nezaretden de bir memurun görevlendirilmesine karar verilmi tir. 

Evkaf Nezaretinden gelen Tahrirat Müdürü smail Hakk� Bey;  

Vak�f Kapl�cas�n�n mahalli tevliti itibariyle Kerimhan Hatun 
sorumlulu unda olmakla birlikte Kerimhan Hatun’un vefat� sonras� vakfiyesi 
kay�t edilmemi  ve tevliyet hakk�ndaki art� da gayri malum bulunmas�ndan ve 
esasen vakfiyesi bulunmayan ve vakfiyesi mevcut olsa da ihtiyaca salih 
bulunmayan/hizmet etmeyen vak�flar�n nezaretçe zabt ve idaresi hükmü nizam 
gere incedir eklinde görü  belirtmi tir.  

Tahrirat Müdürü smail Hakk� Bey, nezaretin zapt ve idare etme hakk�n�n 
olmakla birlikte Nezaret daresi bu kapl�can�n yerel idare taraf�ndan idare 
edilmesine izin vermi  olup bu idare hakk� ise sadece banyo civar�nda bulunan 
ve müstakil olarak mutasarr�f olunan çamur banyosuyla, so ukluk ve odalar�n 
alan�n� ve kahvehanenin dahil-i daire imtiyaz edilmesinden ibarettir.  

Maarif Nezareti ad�na gelen Muhasebe Müdürü S�dk� Efendi’de ad� geçen 
kapl�calar hakk�nda 15 y�l evvel yani 1313/1897/1898’lerde Lankaza Kaza dare 
Meclisinde al�nan karar sonras� maarif için ki i ba �na 10’ar pare al�nmas�na 
karar verilmi tir. Aradan geçen üç y�ll�k zaman sonras� yeniden bir karar al�nm�  
ve her 3 y�lda bir 10 pare zam yap�larak bu tahsilat�n yap�lmas�na karar 
verilmi tir.  

Il�ca vakf�n�n gelirinin gitti i yerler aras�nda Lankaza ptidai ve Rü tiye 
Mektepleri yer almaktad�r. Mekteplerin iane harici masraflar�n�n kira geliri 

64 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
65 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912, . Sadaret Dairesi ile Evkaf 
Nezareti aras�ndaki yaz� mada 6 Te rin-i sani 1327/19 Kas�m 1911 tarihli ve 534 
numaral� evrak Lankaza Kasabas� civar�ndaki kapl�calarla ilgili olup belgenin bir 
örne inin Evkaf Nezaretine gönderildi i ve 295486 numaral� evrakla gönderildi i ve 
dosyalar�n birle mesi diye not dü ülmü tür. BOA. BEO.0003966/297443, 9 Te rin-i 
Sani 1329/22 Kas�m 1913. 
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kapl�caya giren ki ilerden al�nan “giri  ücret ”ine ilave edilen mebla dan 
kar �lanmaktad�r66. 1904’te Lankaza Maarif Komisyonu, hesap i lerine bakmak 
üzere Komisyon Katibi Hasan Efendiyi seçmi tir. Katib Hasan Efendi ilk 
olarak Selanik Maarif Müdüriyetinden mahallin Evkaf-� Münderise’si hakk�nda 
bilgi istemi tir. Bu tarihlerde kazalar e itim i lerine tahsis edebilecekleri maddi 
kaynaklar aramaktad�r67. 

Lankaza Kasabas�nda Evkaf-� Münderiseden olup Maarif ad�na zapt edilen 
bir han ve 3 dükkân�n senetleri tanzim edilerek gönderilmesi Defter-i 
Hakaniden istenmi tir68. 

1907’lerde kapl�calar varidat�n�n toplam y�ll�k geliri 1000 Liradan ibaret 
olup 250’ er lira olarak Maarif, Belediye, Donanma idaresi ile Mütevelliye 
taksim edilmektedir. (Tablo 2) 
Tablo 2: 1907’lerde Lankaza Vak�f Kapl�calar�n�n (S�cak-So uk �l�ca) Gelirinin Taksimat� 

Maarif Belediye Donanma anesi Mütevelli Yekün 
250 Osmanl� 
Liras� 

250 Osmanl� 
Liras� 

250 Osmanl� 
Liras� 

250 Osmanl� 
Liras� 

1000 
Osmanl� 
Liras� 

  

Maarif Nezareti ad�na gelen Muhasebe Müdürü S�dk� Efendi Kerimhan 
Hatun vakf�ndan olan ve y�ll�k geliri yukar�da belirtildi i gibi taksim edildi i 
Maarif Nezareti taraf�ndan da beyan edilmi tir. Ancak kapl�ca, mahalli 
sebeplerden dolay� zamanla Evkaf Nezareti taraf�ndan zapt olunarak idare 
edilmekte bulundu undan Kapl�ca’n�n y�ll�k gelirinden Mütevelli ad�na bir hisse 
ikraz�na/pay�na gerek kalmam� t�r.  Ayr�ca Donanma anesi ad�na akçe al�nmas� 
meselesi de geçici bir durum olmas�ndan dolay� Vak�f Kapl�calar�n�n gelir 
da �l�m�n�n mevcut hali haz�rdaki vaziyetinin yeniden görü ülmesi gerekti i ve 
mukavelename ve artname layihalar�n�n bu konu ile ilgili maddelerinin yeniden 
görü ülmesinde fayda oldu u belirtilmi tir. (Tablo 3) 
Tablo 3: 1912’lerde Lankaza Vak�f Kapl�calar�n�n (S�cak-So uk �l�ca) Gelirinin Taksimat� 

Maarif Belediye Donanma 
anesi 

Mütevelli Yekün 

250 Osmanl� 
Liras� 

250 Osmanl� 
Liras� 

- - 1000 Osmanl� 
Liras� 

  
%50 hissenin vaziyeti belirsizdir. 

66 BOA. MF.MKT.774/43,27.01.1322/13 Nisan 1904. (Not: bu belgenin özeti var, 
görüntüsü yok) 
67 BOA. MF.MKT. 664/27,26.06.1320/8 Eylül 1904. 
68 BOA. MF.MKT.713/53, 20.03.1321/2 Haziran 1905. 
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D. irket Kurulumu (1907) ve mtiyaz Hükümleri 

Selanik Vilayetine ba l� olan Lankaza Kasabas� civar�nda bulunan 
kapl�calar�n fenni �slah� ile birlikte buralara omnibüs arabalar� vas�tas�yla gitmek 
üzere Katibzade Sabri Bey talepte bulunmu  ve bu talebinin öncelikle Selanik 
Vilayetine sunmu  daha sonra ise Ticaret ve Nafia Nezaretine sunmu tur. 
Ticaret ve Naf�a Nezareti mukavelename ve artnamede yer alan irket 
kurulumu ile ilgili hükümlerde birtak�m taleplerde bulunmu tur69.  

Bunlar�n ba �nda “ irketin hissedarlar�n�n irket-i Hayriye gibi sadece 
Osmanl� Tebaas�ndan olanlar�n olmas� ve hisse senetlerinin hurufat nameye 
kay�tl� olmas� art�yla bir Anonim irket kurulmas� istenilmektedir. 

Katibzade Sabri Bey, kapl�calar gibi genele hizmet edecek bir tesisin 
kurulumu için sadece Osmanl� tebaas�ndan ki ilerin hisse sahibi olmalar� Selanik 
Vilayeti ile kapl�ca aç�s�ndan dü ünüldü ünde bu say�da ve bu gelirde 
sermayedar bulmakta zorluk olacakt�r. Üstelik düzenlenecek olan hisse 
senetlerinin isme ve ahsa kay�tl� olmas� (name-i muharrere hususi) ve Osmanl� 
Tebaas�ndan olmas� artlar� vilayet aç�s�ndan s�n�rl� olaca �ndan ayr�ca 
mutasarr�f�n ismine yaz�l� olan hisse senedinin ba kas�na devir ve fera � s�ras�nda 
yap�lacak i  ve i leyi ler uzayacakt�r70.  

Devr ve fera  eden ve alan taraflar� ile biraraya gelinerek bu i lem irketin 
defterine kay�t edilecek ilgili taraflar�n kendileri veya vekilleri imza edip daha 
sonra irket daresi devr ve fera  i lemini senede erh dü ecektir.  Bu erhin 
düzeltilmesi ve senedin tekrar tahriri bir hayli zaman, merasim, k�rtasiye vs. 
sebep olaca � gibi bu kadar i  ve i leyi  al�nacak olan 5 Liraya de meyece i ve 
Mutasarr�fa yönelik olu turulmu  olan bu tür hisse senedi sat� lar�na ra bet 
görülmeyece inden sak�ncal� olacakt�r.  

Onun yerine “Hamiline ait esham” uygulamas�n�n daha mant�kl� olaca � 
ve hiçbir külfet, zaman kayb�, teferruat gerek duyulmaks�z�n “ayn� tasdiki” gibi 
eklinde uygulama yap�l�rsa bu tür hisselere her daim ra bet olaca � ve böylece 

yeterli ve irket kurallar�na haiz sermayedarlar bulmak daha kolay olacakt�r71.  

Kurulacak olan irketin hisse senetleri hamiline ait olmak üzere 
düzenlenecektir72. Gerçek u ki böylesine büyük bir te ebbüse sermayenin 
olu mas� için “Hamiline yaz�l�” hisse senedi ihrac�na olanak sa layan bir 
Anonim irket te kiline müsaade olunmad�kça böylesine büyük bir te ebbüsün 
gerçekle mesi mümkün olmayacakt�r73.  

69 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. BOA. 
ADVN.MKL.00055/00003, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
70 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
71 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
72 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
73 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
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1. stimlak Meselesi 

Kapl�calar umumi halk�n menfaatine yönelik oldu undan dolay� istimlak 
kanununda birtak�m kolayl�klar sa lanm� t�r. Buna göre kapl�calar ve buna ba l� 
tesislerin kurulumu için gerekli olan geçici ve daimi yerlerin istimlaki u ekilde 
yap�lacakt�r.  

stimlaka konu olan yerler aras�nda; emlak arazi nevinden olanlar yada 
kum, ta , kireç oca � vs. eklinde olanlar meral�k alan olarak kar �m�za 
ç�kmaktad�r. 

Müteahhit/ irket resmi olarak fertlere ait emlak ve arazinin müracaat 
tarihinden itibaren 6 ay içinde istimlak kanununa uygun olarak yerel/mahalli 
hükümet marifetiyle sat�n al�nacak ve Evkaf daresi ad�na istimlak edilerek 
irkete/müteahhite imtiyaz süresince devr edilecektir. Tabii olarak bu teslimat�n 

yap�labilmesi için müteahhit/ irket emlak veya araziye usulen belirlenen bedeli 
Osmanl� veya Selanik Bankas�na yat�racak ve çeki mahalli hükümete 
yat�racakt�r74.  

 

2. Meral�k alan 

stimlakine gerek duyulacak arazi içerisinde Lankaza Kasabas� ahalisine 
tahsis edilmi  olan meral�k alanda bulunmaktad�r. Arazi Kanunnamesinin 97. 
Maddesine göre; “Mera türünden olan ve kadimden beri bir karye veya bir 
kasaba ahalisinin faydalanmas� amac�yla verilen bu yerlerde bina tesis 
edilemeyece i gibi üzüm ba lar�, ba l�k alanlar, a aç dikimi ayr�ca ba  ve bahçe 
vs. tesis edilemeyece i ve bunlar�n her daim mera olarak baki kalaca �” ifadesi 
yer almaktad�r. 

Bu kanunun yer almas�ndaki sebep mera gibi alanlar�n ahalice al�n�p 
sat�lmamas�n� veya ahali taraf�ndan tecavüz edilmesini önlemektir. Esasen 
hükümetçe bir karye veya kasaba ahalisine tahsis edilmi  olan bu tür arazilerin 
Hükümetçe kullan�lmas�n� gerektirecek durumlarda Hükümet taraf�ndan ilgili 
köy veya kasaba ahalisine ba ka bir mera tahsis veya ihtiyaçlar� tathir edilmek 
suretiyle al�nmas� demek men olmad� �ndan Lankaza Kasabas� ahalisinin ihtiyac� 
tazyik edilmemesi için meran�n kapsad� � alan nispetinde75 ve Lankaza Kasabas� 
hududu dahilinde ve ona e it olarak mera olmaya uygun bir yer mevcut oldu u 
taktirde öncelikle meral�k alan ilgili müteahhit/ irkete teslim edilmesi ve bu 
konuda yerel hükümet ile görü  al� veri inde bulunmak, imtiyaz süresi bittikten 
sonra hükümete teslim olunmak art�yla meran�n tamamen müteahhit/ irket 
taraf�ndan istidlaline bir beis yada gariplik görülmemi tir76. 

74 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912 tarihli yaz� ma. BOA. 
A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
75 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
76 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912 tarihli yaz� ma. 
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3. Madeni arazi 

stimlak edilecek arazi dahilinde bulunan tabii kaynaklar�n istimlak meselesi 
için menfaate hizmet amac�yla Maden Nezaretinden ça r�lan ve davet edilen 
Maden daresi Ser Mühendisi Kenan Bey görevlendirilmi tir. Kenan Bey’in 
verdi i bilgiye göre tuzlu sular ile tabii tuzlu ve bak�rl� sular ve so uk sular 
miyah-� madeniyyeden (maden sular�) türünden olup Maden Nezaretinin bunlar 
üzerinde bir kanuni hakk� vard�r.  

Kapl�cadan gayri mevcut olan ve bu daire çerçevesinde 1 km’lik alanda 
imtiyaz edilmek istenilen miyah-� madeniyye yani maden sular� tabbi maden 
kaynakalr� ke fedilmi  ortaya ç�kar�lmas� halinde tarifat-� nizamiye çerçevesinde 
ihale edilmesi gerekmektedir.  

Maden nezaretinin bu kaynaklar ile ke fedilmi  ortaya ç�kar�lm�  kaynaklar 
üzerinde kanuni hakk� oldu undan bu tür tabii ve madeni kaynaklar�n kullan�m� 
menfaatler esas al�nmak üzere müteahhit/ irket 1 km’lik dairelik alanda bulunan 
tabii kaynaklar�n ve madenlerin kullan�m hakk� nizamnameye göre ancak bunlar 
için Resmi nisbi suretiyle tahsis olunaca � kural� ile mümkün olaca � 
belirtilmi tir. 

Bu durumda bu 1 km’lik dairesel arazi dahilindeki içilebilir ve kullan�lacak 
sular hariç olmak üzere tabii kaynaklar ve maden istimlak hakk� bu ko ullar 
çerçevesinde mümkün olacakt�r77.  

 Ayr�ca müteahhit/ irket imalat için gerekli olan gerek tu la gerek kireç 
ve kiremit ocaklar� tesis, ta  ihrac� veya kum, toprak gibi eylerin geçici olarak 
kullan�m� için gerekli mahaller dahi yerel hükümet arac�l� �yla usul-u bedelleri 
taktir edilerek müteahhit/ irket taraf�ndan sahiplerine tazminat verilmek art�yla 
geçici olarak kullan�m� sa lanacakt�r.  

Sonuç olarak; Kapl�ca ve civar�nda istimlak edilecek miri arazi ve bo  arazi 
dahilinde bulunacak kaynak suyunun sahibinin serh ve istimal edece i sular 
hariç olmak üzere %50’si verilmek suretiyle otelle, banyo ve ya mur sular�n�n 
ta mas�ndan dolay� s�hhate zarar verecek hale girmi  k�s�mlar için irket 
tamamen araziyi kurutur ve s�hhate uygun bir hale getirmesi haliden imtiyaz 
süresince irkete ait olacak ve diledi i ekilde kullanabilecektir. mtiyaz süresince 
gerek hükümet, gerek belediye vesair hiçbir ekilde müdahale hak iddia 
etmeyecektir. 

mtiyaz süresinin bitimi sonras� mahalli vak�f ve belediye idarelerinin birisi 
uhdesindeki emlak ve araziyi i letecek olaca � taktirde di eri kendine ait k�sm� 
ona kiraya mecbur olmak art�yla yaln�z Vak�fa ait k�sm� Evkafa ve geriye 
kalan�n tamamen belediye idaresine terk olunacakt�r. 

77 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912 tarihli yaz� ma. 
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4. Ula �m ve güvenlik  

Ula �m�n sa lanmas� amac�yla da Selanik’ten kapl�calara kadar buharl� 
omnibüs arabalar�n�n yan�s�ra bargir ile i leyen omnibüs arabalar�n�n da 
i lettirilmesi Ticaret ve Naf�a Nezareti taraf�ndan talep edilmi tir.  

Ula �m konusunda bargir ile ula �m uygun olmayacakt�r. Zira Lankaza 
Kasabas� ehirler gibi pek kalabal�k olmad� � gibi yolu da oldukça ar�zal�d�r. 
Hayvanl� araba ile seyahat hem mü kül hemde tehlikelidir. Buharl� omnibüs 
imalinde ve kullan�m�nda bir zarar olmayacakt�r.  Ancak hayvanl� omnibüs 
kullan�m� hayvan telefiyat�na ve hemde kapl�caya ula mak isteyen insanlar�n 
ra bet etmeyece i ortadad�r. Her aç�dan yani h�z, rahatl�k ve kullan�m aç�s�ndan 
ve tasarruf bak�m�ndan buharl� omnibüslerin i letilmesine izin verilmesi engel 
olunmamas� konusunda talepte bulunulmu  ve bu talep Selanik Ticaret 
Odas�nca de erlendirmek amac�yla gönderilmi tir78.  

Buharl� omnibüs arabalar� ile ula �m sa lanmas� halinde Selanik-Lankaza 
aras�ndaki 4.5 saatlik mesafe 1.5 saate dü ecektir. Ula �m�n kolayla mas� ile 
Lankaza Kasabas� canlanacak yeni yap�lar, binalar in as�na ihtiyaç duyulacak ve 
Lankaza’n�n büyümesine ve geli mesine olanak sa lanacakt�r. Havas� suyu ifa 
niteli inde olan bu kapl�calardan böylece çok daha fazla ki i istifade 
edebilecektir.  

Selanik ve civar�ndan pek çok ki i yabanc� ve virane köhne yap�l� ba ka 
ülkelerin kapl�calar�n gitmeyip buralara giderken harcad�klar� zaman ve masraf 
içerde kalacakt�r.  Mühim miktarda mebla �n dâhilde kalmas�na olanak 
sa lanacakt�r. 

Sabri Bey, Selanik Vilayet daresini bu konuda ikna etti i gibi verilecek 
imtiyaz�n belirtilen artlar göz önüne al�narak Sabri Bey’in fikri savunmas� 
mant�kl� görülmü  karar vilayetçe onaylan�p Nafia Nezaretine bildirilmi  ise de 
henüz istenilen bir neticeye vard�r�lamam� t�r. Bu i  acil oldu u gibi hay�rl� bir 
tesis olacakt�r bu nedenle Naf�a Nezaretinin bir an evvel i lemleri tamamlamas� 
ve karara ba lamas� istenilmektedir79. 

Bir di er önemli yol; banyolardan Kavalar Köyü orman� korusuna do ru 
yap�lacak olan yoldur. Ziyaretçilerin banyo sonras� istirahatlerine ve 
dinlemelerine yönelik yol oldu undan bu yolun ziyaretçileri rahats�z etmeyecek 
ekilde ba ka amaçlarla kullan�m�na izin verilmeyecektir.  

Orman Nizamnamesine uygun olarak yap�lacak olan bu yol 
letme/ irkete ait hususi yol oldu undan Selanik’ten gelen araba vesair nakliye 

araçlar� bu yolu kullanmay�p mevcut olan ve Lankaza Kasabas� içinden geçen ve 

78 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
79 BOA. TFR.I.SKT.00123/12204, 26 Temmuz 1323/8 A ustos 1907. 
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kasabalardan banyo mevkilerine do ru uzanan yoldan sevk ve geli -gidi  
mecbur tutulacakt�r.  

Banyolardan Kavalar� Korusuna olan yol ile Selanik’ten Lankaza ve 
Lankaza’dan banyolara do ru olan yola ba lant�l� olmayacak ekilde yaya 
yürümeye uygun bir yol yap�lacakt�r. Bu yol i letme sonras� hüsnü halde mahalli 
belediyeye terk edilecektir80. irket, Selanik ehriyle banyolar aras�nda ihtiyaç 
duydu u miktarda otobüs arabalar� i letebilecektir81. 

Güvenlik ve asayi in rahatl�kla sa lanabilmesi amac�yla irket banyolar 
mevkiinden Lankaza Hükümet Kona �na kadar bir telefon hatt� dö enecektir.  

irket ayr�ca umumi banyolar ile tesisat�n elektrik veya ayd�nlatma gaz vs. 
gerçekle tirmeye mecburdur. letme; gazino, banyo, misafirhane, pavyon vs 
di er yap�lar� ayd�nlatmakla yükümlüdür82.  

 

5. Tefti  ve muayene komisyonu 

Mukavelenamenin 5. Maddesinde yerel idare/hükümet taraf�ndan imalat�n 
faaliyete geçmesi ve sonras� ve tamamen kabul edilme a amalar�nda evvel birer 
kontrolün yap�lmas� ve ihale süresince idare ve i letme muamelat� vs. için ve 
imalat�n iyi bir ekilde korunup korunmad� �n�n tetkiki ve anla �lmas� için 4 
ki ilik bir komisyon kurulacakt�r. Teklifinde de i ikli e gidilecektir.  

Tablo 4: Tefti  ve Muayene Komisyonu 

Evkaf daresi Vilayet daresi S�hhiye daresi Beledi/Meclisi daresi 
1 memur  1 mühendis 1 memur 1 Aza/Ki i

malat�n uygulamada çal� �p çal� mad� �n� tetkik etmek meselesi ile ihale 
süreci zarf�nda idare ve i letmenin faaliyetlerinin takibi kontrolü meselesi farkl� 
uzmanl�k alanlar�n� gerektirmektedir. lerden biri muvakkat yani geçici di eri 
ise daimi olmak üzere ayr� ayr� i ler oldu undan ve esasen ihtisas gerektiren 
i lerdir. Geçici olarak görülen imalat�n tefti i i i zorunlu/mutlak bir nitelik 
kazand�r�larak imalat�n uygulamaya geçmesi ve in aat�n takibi için Naf�a 
Nezareti taraf�ndan bir mühendisin görevlendirilmesine karar verilmi tir. Bu 
komiser mühendis, in aat ve imalat a amalar�nda ve müddet-i ihale zarf�nda 
irketin taahhütlerini yerine getirip getirmedi ini kontrol edecek ve y�ll�k 

yap�lacak kontroller için 120 Osmanl� Liras� ödenecek ve bu mebla �n imtiyaz 
sahibi taraf�ndan ödenmesi olarak hüküm de i ecektir. 

80 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
81 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
82 BOA. DH.MU .00016/00045,16 Eylül 1325/29 Eylül 1909 
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Hükümet taraf�ndan görevlendirilecek bu komiser mühendis haricinde ilgili 
alanlarda gerekti inde Evkaf, Belediye ve Maarif darelerinden de gerekti inde 
bir müfetti  görevlendirilerek ve herbiri kendi uzmanl�k alan�na göre tefti te 
bulunup raporlar�n� daimi komisere sunacakt�r.  

Daimi komiser, kendisine sunulan rapor/raporlar tatbiki ve uygulanmas� 
amac�yla yada kayda al�nmalar� gerekli düzeltmelerin ve hususlar�n gösterilmesi 
amac�yla imtiyaz sahibine veya onun kuraca � irkete tebligatta bulunacakt�r. 
Buna kar �l�k imtiyaz sahibi Sabri Bey ad�na hareket eden Mustafa Faz�l Bey 
görevlendirilerek komiserin ücreti olan 120 liray� ödeyecektir. 

Yap�lacak her tesis için alan�na uygun Fen Memuru tayin olunacakt�r83. 

 
6. Vergi muafiyeti 

irketin kuraca � tesisler genel halk�n menfaatine ve s�hhatine yönelik 
oldu undan mtiyazat Kanununun 6.maddesine göre hastahaneler gibi yap�lar�n 
in as�nda ilk tesis malzemelerinde Osmanl� Devleti haricinden getirilecek alet ve 
edevat, in aat malzemesi gümrük vergisinden muaf tutulaca � gibi yine mtiyazat 
Kanununun 3.maddesi gere ince varidat ve ihtiyaç akçesi vergiden ve hisse 
senetleri tahvilat dahi damga vergisinden ba ka di er vergilerden rüsum ve 
tekaliften muaf tutulacakt�r.  

irketin tabi olaca � vergiler; temettuat vergisi, otobüs arabalar� ve di er tür 
vergilere tabi olacakt�r84. 

 
7. Mukavelenamenin son hali 

Mukavelename hükümet ad�na dönemin Naf�a Naz�r� Vekili Celal Bey 
Efendi ile Selanik Tüccar�ndan Katibzade Sabri bey aras�nda imzalanm� t�r. 
Mukavelename hükümlerine göre imtiyaz Lankaza Kazas� merkezi civar�nda 
bulunan kapl�calar banyo mevkileri esas al�nmak üzere 1 km’lik alan� 
kapsayacakt�r. Bu 1 km’lik dairesel çerçeve içinde fenni usul ve kaidelere uygun 
olarak �slahat, in aat ve bunlara ba l� tesisler ve ileride lüzum gördükçe kuraca � 
tesisleri kurmak üzere imtiyaz Sabri beye verilmi tir. 

mtiyaz�n ba lang�ç tarihi Padi ah Sultan V.Mehmed Re ad’�n iradesinin 
ula t� � tarihtir. 

 
Katibzade Mehmed Efendi ve O lunun Kuraca � Tesisin Özellikleri  

18 May�s 1329/31 May�s 1913 tarihlerini gösterdi inde Vekil Mustafa Faz�l 
ve Naf�a Naz�r� Vekili Celal Bey aras�nda Der-saadette imzalanm� t�r. 

83 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
84 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
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Öncesinde Selanik nafia Müdür Süleyman ve Vekil Mustafa Faz�l aras�nda 
imzalanm� t�r.  

Müteahhidin kuraca � irket 70 bin lira sermayeli olacakt�r. Bu 70 bin 
liran�n 19 bin liras� irketin i letme muamelesine geriye kalan 51 bin lira ise 
a a �da belirtilecek olan tesislerin kurulumuna harcanacakt�r. 51.000 lira sarf 
edilerek meydana getirilecek olan in aat ve tesisat 5 k�s�mdan olu acakt�r. 

lk olarak 5000 lira harcamak suretiyle her birinde biri s�cak di eri so uk su 
akmaya müsait 2 çe meli, tuvalet tak�m�na sahip birer banyo yap�lacak ve bu 
banyolar�n say�s� 100-150 aras� olup bir k�sm� kad�nlara bir k�sm� erkeklere 
mahsus olacakt�r.  

Sermayenin tahminen 25.000’ni banyolar�n üzerinde veya biti i inde olmak 
üzere ziyaretçilerin istirahatlerinin sa lanmas� için toplam 200 odal�, 1 lokantas� 
ve muntazam bahçeye sahip 2 giri li bir misafir hane in a edilecektir.  

Ayr�ca 5000 lira civar�nda yap�lacak bir masrafla da sviçre tipi 20.000 bin 
pavyon kurulacakt�r85. 

Tesiste kurulacaklar aras�nda 3000 lira sermaye harcanarak ziyaretçilerin 
ho  bir vakit geçirmeleri, hararetlerini azaltmak için etraf�nda ve içinde mesire 
ve bahçelerin bulundu u bir gazino ile bir tiyatro in a edecektir. Ziyaretçilerin 
dinlenme ve yürüyü  yapmalar�na olanak sa lanacak ve Kavalar� Köyü miri 
orman�na do ru 45 km’lik yürüyü  yolu ile birlikte 8 metre geni li ine sahip ose 
yap�lacak ve ayr�ca demirden ve yaya olarak geçmeye müsait demir bir köprü 
kurulacakt�r. Bu yürüyü  yolu ve köprü boyunca a açlar dikilecek ve bu 
a açlar�n gölgesi bol olan a açlar olmas� tercih edilecektir. Ayr�ca oturma yerleri 
kanepeler yer yer kurulacakt�r. Bunun için ise sermayenin 2000 liras� 
harcanacakt�r. 

Sermayenin 2000 liras� ile de çamur banyolar�na ayr�lacakt�r. Bu çamur 
banyolar� Avrupa tipleri örnek al�narak yap�lacak ve odalardan ayr� yap�lacakt�r. 
stifade etmek isteyenler bu çamur banyolar�n� da kullanacakt�r.  

Sermayenin 8000 bin liras� ise güvenlik ve asayi  için harcanacak Osmanl� 
Devleti’nin görevlendirece i askeri zabit, polis ve jandarma için bir karakol in a 
edilecektir. 

Binalar�n �s�s�n� kontrol için paratonerler ve hararet oran�n� azaltmak için 
500 lira harcanmak suretiyle buzhane yap�lacakt�r.  

Herhangibir yang�n vakas�na kar �l�kta 200 lira harcanarak bir büyük yang�n 
tulumbas� ve yine 300 lira raddesindeki bir masrafla bir ecza hane in a 
olunacakt�r. Bu tesis te doktor bulundurulacak ve yaz mevsiminde ihtiyaç 
duyulursa sa l�k hizmeti yapmakla yükümlü tutulacakt�r. Ayr�ca ziyaretçilerden 

85 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
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tedaviye muhtaç bulunanlar olursa uygun bir ücret kar �l� �nda bak�lacakt�r. 
Ancak ziyaretçiler aras�nda muhtacin vs. varsa gerek t�bbi gerekse ilaç masraflar� 
hükümetçe kar �lanacakt�r.  

Yap�lacak olan bina ve pavyonlar�n ve di er teferruatlar�n kagir ve ah ap 
olanlar�yla etraf�ndaki yap�lar harita ve tarifnamelerde aç�kça görülecektir.  

Sermayenin 6500 liras� ise istimlak bedeli le mukavelenamede yaz�l� olan ve 
su birikintilerinin oldu u arazilerin temizlenmesi drenajlar�n�n yap�lmas� ve 
a açland�r�lmas� için harcanacakt�r.  

Kalorifer ve refrijeran için tahminen 2700 lira harcanacakt�r.  

Yukar�da belirtilen 5 k�s�m in aat ve tesisat için 51000 bin lira sermaye 
harcanacak olup irket veya müteahhid bu rakamlarda oynama yapma hakk�na 
sahiptir.  

50 y�ll�k i letme sonras� mukavelenamenin 6. Maddesi gere ince tamire 
muhtaç olmayacak ekilde ve kullan�ma devam edecek nitelikte tesis mahalli 
vak�f ve belediye idarelerine terk ve teslim edilecektir. 

Yukar�da belirtilen tesis ve yap�lar�n dahili  ve harici resim ve 
tarifnamelerini gösterir harita 1/200 ölçe inde olmak üzere yap�l�p sunulacakt�r. 
Tesislerin kurulumu ve yap�lacak çal� malar s�ras�nda kullan�lacak malzemeler 
alaca cinsten yani birinci kalite olaca � fenni artlarda uygun olmas�na dikkat 
edilecektir. artnamenin 4. Maddesinde bina ve tesislerin yerleri belirlenip 
onayland�ktan sonra mukavelenamenin 4. Maddesine göre banyolar�n bina ve 
teferruatlar�n�n teslimi sonras� kalan arazinin yerel hükümetçe istimlak veya 
mubayaa i lemine ba lanacak olup bunun için yine 1/200 ölçe inde bir harita 
düzenlenecektir.  

Banyolar ve mü temilat�n�n in aat� vs. bittikten sonra müteahhit veya irket 
masraf� kendisine ait olmak üzere bunlar�n arazisi ile temizlenerek istimlak 
edilmi  yerlerin s�n�rlar� belirleyecek haritay� haz�rlamak ve imalata tesisata ait 
detayl� bir defter düzenlenecek ve bu defter devletin görevlendirilece i 
memurlar önünde düzenlenecek ve Lankaza hükümetine takdim edilecektir. 

Bu s�n�rlar� gösteren arazi yerlerinden sonra banyolar�n aksam� 
mütehemmesinden olmak üzere sat� a uygun arazi ortaya ç�kt�kça (batakl�k 
kurutulmas� sonras�) bunlar�nda s�n�rlar� belirlenip deftere kay�t edilecektir. 
Buralarda yap�lacak in aat ve imalatta mahalli hükmetteki defterlere kay�t 
edilecektir.  

artnamenin 6.maddesinde müteahhid/ irket imtiyaz süresinin bitmesi 
sonras� banyolar, misafirhane ve di er tesisler tamirata muhtaç olmaks�z�n 
teslim edece i gibi bunlar�n içinde buluna te rifat için ise Vak�f daresi, Belediye 
daresinin kat�laca � bir toplant� ile “ehl-i hayrat” marifetiyle hareket edilerek 

tayin k�l�nacak k�ymetleri üzerinden %10 indirimli olarak sat�n al�nacak ve bu 
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bedel irkete nakit olarak ödenecektir. mtiyaz�n bitiminden 3 y�l önce yap�lacak 
kontrol s�ras�nda banyo ve mü temilat�n hüsnü halde olmad� � anla �l�rsa ihtar 
gönderilecek ve bu ihtardan istenilen sonuç al�nmazsa Belediye gerekli gördü ü 
tamirat� yapacak ve masraf cetvelini irkete/müteahhide gönderecektir. 

Tablo 5: Kurulacak Olan Tesisten Yararlanacak Ki ilerden Al�nacak Ücret Miktar� 

Pare Guru   Pavyonlar ve hususi 
banyolardan maada banyo 
duhuliye ücreti 

 7 Birinci seneden 10.sene nihayetine 
kadar  

20 9 11.seneden 20. Sene nihayetine kadar  
20 12 21.seneden 30.sene nihayetine kadar  
 16 31.seneden 40.sene nihayetine kadar
 20 41.seneden 50.sene nihayetine kadar
- - - Umumi Otel yevmiye yatak 

ücreti 
 15 Birinci seneden 10 sene nihayetine 

kadar  
 20 11.seneden 20.sen nihayetine kadar  
 26 21.seneden 30.sene nihayetine kadar  
 33 31.seneden 40. Sene nihayetine kadar
 42 41.seneden 50.sene nihayetine kadar

 

irket kuraca � tesise gelip yararlanan ki ilerden ücret alaca � gibi umuma 
aç�k yerlerde olu turacakt�r. Bir umumi havuz tesis edilecek ve Lankaza Kazas� 
ahalisinden gelip bu havuzdan hamam yapmak üzere gelecek hastalardan en 
fazla 3 guru  giri  ücreti tahsil edilecektir86. Kapl�ca ayr�ca her y�l Lankaza 
kasabas� fukara halk�ndan 5000 ki iye ücretsiz bilet kesecektir87. 

Kapl�can�n Fen memurlar� hariç büyük, küçük memur, müstahdem 
devletin ve hükümetin onaylayaca � k�yafette olacak ve fes takacaklard�r. 
Mukavelename ve artname örne i Divan-� Hümayun Dairesi Müdüriyetine 
kay�t edilmi  ve örnekleri Evkaf Nezaretine tebli  edilmi tir88. 

Hukuki bir ihtilafta uray� Devlette ve Nizamiye Mahkemelerinde 
görü ülecektir89. 

 

 

86 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
87 BOA. D. 2069/00007, 5 May�s 1328/18 May�s 1912 tarihli yaz� ma. 
88 BOA. BEO. 004172031/2834, 29 Nisan 1329/12 May�s 1913. 
89 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
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8. letme Süresince Yap�lmas�na zin Verilmeyecek eyler 

Il�calardan istimlak edilecek arazinin civar�nda ve merkezi banyolar olmak 
üzere 1 km’lik alan�n n�sf� katar (yar�çap)’l�k alanda hiçbir kimsenin ba ka bir 
banyo in a ve tesisine izin verilmeyecektir. Ayr�ca 6 km’lik bir n�sf� katar 
(yar�çap) daire dâhilinde maden kayna � tesisi kü ad�na hükümet taraf�ndan 
ruhsat verilmeyecektir. E er ruhsat verilecekse 14.madde de belirtildi i üzere 
kararla t�r�lm�  olan resm-i mukarrer nam�yla verilecek mebla  çerçevesinde 
irkete ait olacakt�r. 

u artla ki tarlas�nda maden suyu ç�kacak arazi sahibi talip oldu u taktirde 
istimlak emlak usulüne uygun olarak taktir edilecek bedel ile öncelikle araziyi 
istimlak hakk� irket almaya mecburdur. Ancak 6 km’lik dairesel alan içinde 
sahipli arazinin zirai ve ekip biçme faaliyetine engel olunmayacakt�r. 

Yani; irket 1 km’lik alanda banyo, �l�ca tesis yapacak ayn� zamanda 6 
km’lik alan dâhilinde de maden suyu vs ç�karsa devlet ba kas�na ruhsat 
vermeyecek e er ruhsat verilecekse de 14. Maddeye uygun olarak kararla t�r�lan 
bedel ile irkete verilecektir.  

Ancak sahipli bir arazide maden suyu ç�karsa ki inin ekip biçme faaliyetine 
engel olmamak kayd�yla istimlak emlak yasas�na uygun olarak istimlak 
gerçekle ir ve irket araziyi istimlak etmek zorundad�r. Bedelini ödemek 
zorundad�r.  

mtiyaz süresi sonras� yeniden buras� ihale edilecek olursa irket yeniden 
ayn� artlarla müracaat etme hakk�na sahip olacak bir defaya mahsus olmak 
üzere mukavele yeniden güncellenmek suretiyle talepte bulunabilecektir. mtiyaz 
talebinde yeniden bulunmad� � taktirde hakk� dü ecektir90. 

 

9. letme Gelirinin Pay Durumu 

irket i letme tarihinde itibaren ilk 1-10 y�la aras�nda y�ll�k 1000 lira 
ödeyecektir. Di er y�llar içinde 10 y�l sonunda elde kalan gayri safi has�lat�n 
ortalamas� tespit edilerek 1000 Liran�n yüzde kaç�na tekabül ederse o miktarda 
art�  yap�larak 50. Seneye kadar ödeme bu ekilde devam edecektir. 
Tablo 6: letme Gelirinin Pay Durumu 

Y�l  Y�ll�k Toplam
Birinci seneden 10.sene nihayetine kadar 1000 lira 10000 lira 
11.seneden 20. Sene nihayetine kadar  10 y�l sonunda gayri safi has�lat�n 

ortalamas� tespit edilip 1000 Lira’n�n % 
kaç� olur ise her 10 y�lda bir bu hesaplama 
yap�lacakt�r. 

21.seneden 30.sene nihayetine kadar 
31.seneden 40.sene nihayetine kadar 
41.seneden 50.sene nihayetine kadar

90 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
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Bu ödemenin :  ¼’ü Vak�f daresine 

 : ¼’ü Belediye daresine 

 : ¼’ü Maden daresine 

 : ¼’ü Maarif daresine ödenecektir. 

Ayr�ca hükümet ve mahalli belediye taraf�ndan belirlenecek fukara ahali 
içinde irket/müteahhit 5000 adet banyo biletini y�ll�k ücretsiz olarak bu 
insanlar� istifade ettirecektir. Ücretsiz bilet alan fukaran�n vakti saati, hamam 
zaman� tul-u gurb- ems aras�nda tayin edilecek ve girebilecekleri banyo vs. 
belirlenecektir. 

Ücretli banyolardan ayr� olarak Yerel Belediye daresinin onay�na 
sunacakt�r91. 

 

Sonuç 

Lankaza Il�ca vakf�n�n temel özelli i ova dâhilinde bir petrol yata � halinde 
bulunmas�d�r. lerleyen zamanlarda vurulacak artezyenlerle buralarda yeni �l�ca 
kayna � bulmak ve yeni tesisler in a etmek mümkündür. 

Osmanl� Devleti bu �l�ca vakf�n� imtiyaza verme te ebbüsüne Sultan II. 
Abdülhamit zaman�nda ba lam� t�r. Ancak resmi yaz� malardan dolay� imtiyaza 
verilmesi Sultan V. Mehmed Re ad dönemine kalm� t�r. Nihai olarak 29 Nisan 
1329/12 May�s 1913’te Padi ah�n iradesi ile imtiyaz tamamlanm� t�r92. Ancak ne 
gariptir ki k�sa bir süre sonra Selanik ve Selanik’e ba l� Lankaza Kasabas� 
kaybedilecektir. 30 May�s 1913’te Londra Antla mas� ile Selanik kaybedilecektir. 
mtiyaz ba ar� ile tamamlanm�  olsayd�, bugün Bursa, Yalova ve Afyon’daki 

önemli �l�ca tesisleri aras�nda Osmanl� Devleti bu tesisini de girdirmi  olacakt�. 
Zira Ahmed Sabri Bey’in kurmay� planlad� � tesis bugünkü modern bir spa 
merkezi özelli indedir.  

Selanik ve Lankaza’da Osmanl� varl� �na yok etmeye yönelik çabalar her 
zaman olmu tur. Nitekim 1917’de ç�kan yang�n sonras� Selanik’in eski Osmanl� 
ehri karakterini tahrip etmeye yönelik çal� ma ba lam� t�r. Osmanl� Devletinin 

son zamanlar�nda modern bir �l�ca olmaya aday olan bu tesis imdilerdeki 
Yunan hükümeti taraf�ndan gerçekle tirilmeye çal� �lmaktad�r. Yunan co rafyas� 
gezi rehberi içerisinde Lankaza kapl�calar� spa otelleri çat�s� alt�nda tan�t�m� 
yap�lmaktad�r. Bu tan�t�m içerisinde buran�n yüzy�llardan beridir bir �l�ca sahras� 
oldu u ve Osmanl� Devletinde bu �l�ca sahras�n�n i letiminin vak�f yoluyla 

91 BOA. A.DVN.MKL. 00055/00007, 18 May�s 1329/31 May�s 1913. 
92 BOA. BEO. 004172031/2834, 29 Nisan 1329/12 May�s 1913. VGM. DEFTER, 
00948/00123, 29 Nisan 1329/12 May�s 1913, s.237. 
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yap�ld� � gerçe ini yok saymaktad�rlar. Mütevelli Kerimhan hatun, karde leri ve 
çocuklar� ba ar�l� bir ekilde �l�ca vakf�n�n devaml�l� �n� 1913 y�l�na kadar devam 
ettirmi tir. Mevcut vak�f belgelerinde de binas�n�n kagir ve sa lam yap�da oldu u 
ifade edilmekte hatta �l�ca vakf�n�n banisinin bak�m-onar�m ve temizli i içinde 
Hafsa Sultan Vakf�na ait bir dükkan gelirinin tahsis edilmi  oldu u vak�f 
kay�tlar�nda da anla �lmaktad�r.   

Yunan Hükümeti spa otellerinin kurulumuna ilk zamanlarda 
ba layamam� t�r. 1917’de tilaf güçleri ordular� Selanik ve Lankaza aras�ndaki 
ovaya yerle tirilmi lerdir. Bu karargahtaki askerlerde bir süre sonra s�tma vb. 
hastal�klar ortaya ç�kacakt�r. Bu durumun sebebi ise Lankaza ovas�n�n batakl�k 
olmas� ve bir türlü kurutulamamas�d�r. E er bu tesis 1912’lerde faaliyete geçmi  
olsayd�. Muhtemeldir ki bu batakl�k alan Ahmed Sabri Bey ve kuraca � Anonim 
irket taraf�ndan yap�lacak olan drenaj sayesinde kurutulmu  olacakt�. 

Baz� co rafyalar�n tarihi gerçe i yüzy�llar geçse de de i memektedir 
nitekim Lankaza sahras� �l�cas� ve vakf� bu gerçe in bir örne idir. Osmanl� 
Devletinden kalan �l�ca vakf� miras� anlay� � 20. Yüzy�l Yunanistan Devletinde 
spa otelleri olarak kar �m�za ç�kmaktad�r. 
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Özet 

K�tl�k,  hem çok eski zamanlardan itibaren insan topluluklar�n� 
u ra t�ran hem de insan varl� �n� ve insan�n yaratt� � uygarl� � tehdit eden 
önemli olgulardan biridir. Tarihsel süreç içerisinde dünyan�n çe itli 
bölgelerinde çe itli sebeplere ba l� olarak kurakl�k ve onun do al bir 
sonucu olan kimi k�tl�k hadiseleri ya anm� t�r. K�tl�k olaylar�n�n göçler, 
ölümle sonuçlanan baz� bula �c� hastal�klar�n ortaya ç�kmas�, g�da 
fiyatlar�nda a �r� yükseli ler ve karaborsac�l�k, insanlar�n açl�klar�n� 
giderebilmek için de i ik yollardan besin aray� �na girmeleri, asayi  ve 
güvenlik sorunlar� gibi kimi önemli sosyo-ekonomik neticeleri olmu tur. 
Orta Anadolu’da 1873 y�l�nda ortaya ç�kan k�tl�k ise, içinde Yozgat’�n da 
bulundu u kimi Anadolu ehirlerini her yönden olumsuz bir ekilde 
etkilemi tir. Ayr�ca an�lan k�tl�k 1874 ile 1875 y�llar�nda daha da 
derinle erek daha önceki dönemlere nazaran oldukça y�k�c� sonuçlara 
sebebiyet vermi tir. Bununla birlikte, konu ile ilgili yap�lan çal� malar�n 
s�n�rl� say�da oldu u dikkati çekmektedir. te bu çal� man�n amac�, ngiliz 
seyyah Tozer’in gezi notlar�ndaki izlenimlerinden yola ç�karak özelde 
1873-1875 y�llar� aras�nda Yozgat ve çevresinde ya anan k�tl� a yol açan 
do al sebeplerle birlikte, k�tl� �n bölgenin sosyo-ekonomik yap�s� 
üzerinde yaratt� � tahribat�n etkilerini belirlemek ve böylece alan yaz�na 
baz� katk�lar yapmakt�r. 

Anahtar sözcükler: Tozer, Yozgat ve çevresi, k�tl�k, do al 
sebepler, sosyo-ekonomik etkiler.  
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Abstract 

 The famine has been one of the phenomena both having caused 
troubles for the human communities and also having threatened the 
existence of human beings and the civilisation created by the people 
since the ancient times. Throughout the course of history depending 
upon several reasons the drought and the famine which is the natural 
result of it, the famine incidents have been experienced in different parts 
of the world. The famine incidents have some important results such as 
migrations, the emergence of some contagious diseases resulting in 
deaths, the astronomic increase in the prices of food and the black 
marketing, the tendency of the people searching for food through 
different ways, the problems of the public order and the security. The 
famine that broke out in the Central Asia in 1873 negatively affected 
some Anatolian towns including Yozgat in all aspects. Moreover, when 
compared to the previous periods it led to considerably destructive 
results getting deeper and deeper between the years 1874-1875. 
However, it is striking that the number of the studies regarding the 
subject seems limited. Thus along with the natural causes of the famine 
experienced especially in Yozgat and its surrounding in 1873-1875 the 
purpose of this study is also to determine the effects of the destruction it 
had caused upon the socio-economic structure of the region as well and 
to make some contributions to the field of literature through making use 
of the impressions of Tozer in his travelogue. 

Keywords: Tozer, Yozgat and its surrounding, famine, natural 
causes, socio-economic effects. 

 
 
G R  

K�tl�k, sözlük anlam� olarak k�t olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar 
azl�k, az ve zor bulunma, kurakl�k ve sava  vb. nedenlerle ürünü yeti memesi ve 
bundan do an açl�k; yiyecek maddelerinde görülen darl�k gibi anlamlara 
gelmektedir.1 Bu yönüyle k�tl�k, tabiat ve iklim artlar�, gibi do al, sava , çat� ma, 
göç vb. yapay nedenlerin do urdu u besin yetersizli i anlam�na gelmektedir. 
Ayr�ca k�tl�k, insanlar�n hayatlar�n� sürdürebilmek için ihtiyaç duyduklar� g�da 
maddelerinin temin edilememesi ve bu halin iddetli ve uzun sürmesi 
durumunda ölümlerin ya anabilece i büyük bir felakettir. Sürekli k�tl�klar 
ya ayan insanlar de i ik beslenme usulleri geli tirmi ; g�da maddelerinin 
bulunmad� � zamanlarda her türlü bitki, bitki kökü, her çe it et hatta le  yemek 

1   Türk Dil Kurumu Sözlü ü, 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a0
067b86c5cc7.47352183, eri im tarihi: 6.11.2017. 
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suretiyle hayatta kalma sava � vermi lerdir.2 K�tl�klar�n ortaya ç�kmas�na sebep 
olan olaylar oldukça fazlad�r ve genellikle do al bir afet neticesinde ortaya 
ç�kt�klar� söylenebilir. Bu ba lamda, sel, yang�n, kurakl�k, deprem, çekirge istilas�, 
salg�n hastal�klar, a �r� so uk ve s�cakl�klar�n k�tl�k hadiselerine yol açt� � 
bilinmektedir. Bununla birlikte, e k�yal�k olaylar�, isyanlar ve sava lar gibi baz� 
siyasal ve sosyal olaylar�n da k�tl�k olaylar�n�n ortaya ç�kmas� ile yak�n ili kisi 
bulunmaktad�r.3 Bu sebeple k�tl�k olaylar�, do al süreçlerle ba lant�l� olarak 
ortaya ç�kmalar� durumunda, insan iradesinin d� �nda oldu u için do al afet 
olarak kabul edilir. Ancak, siyasi ve sosyal olaylar�n sonucunda ortaya ç�kmas� 
durumunda, insan iradesi dâhilinde oldu u için, do al bir afet olarak 
nitelendirilemez.4 

 Tarihsel süreç içerisinde dünya üzerinde çe itli sebeplerden dolay� kurakl�k 
ve onun do al bir neticesi olan k�tl�k hadiseleri görülmü tür. Osmanl� 
Devleti’nde de i ik dönemlerde etkisini hissettiren kurak hava ko ullar�, tar�msal 
üretim yap�lan bölgelerde üretimin dü ü üne sebebiyet vermi  ve böylece baz� 
k�tl�k olaylar� ortaya ç�km� t�r. Kurakl�k, açl�k ve g�das�zl�k gibi baz� fizyolojik 
tesirlerin yan� s�ra ülkenin sosyo-ekonomik ya am� üzerinde de kimi önemli 
olumsuz etkiler yaratmaktad�r. Söz gelimi, Osmanl� Devleti’nde meydana gelen 
k�tl�k olaylar�nda, g�da fiyatlar�ndaki a �r� fiyat yükseli leri ile birlikte di er 
maddelerin fiyatlar�nda ortaya ç�kan dü ü , k�tl� �n ortaya ç�kt� � yerdeki halk�n 
ekonomik ya am�n� olumsuz etkilemi tir.5 Elbette k�tl�k her zaman kurakl�k 
neticesinde ortaya ç�kan bir olay de ildir. Ancak kurakl�k sosyo-ekonomik yap� 
üzerinde dolayl� olarak yaratt� � etki nedeniyle bilimsel bak�mdan incelenmesi 

2 Selma Turhan Sar�köse, XIX. Yüzy�lda Çukurova’da Do al Afetler ve Salg�n Hastal�klar, 
Bas�lmam�  Doktora Tezi,  Konya 2013, s.25. 
3 Yavuz Erler, “XIX. Yüzy�ldaki Baz� Do al Afetler ve Osmanl� Yönetimi”, Türkler, 
C.13,  Yeni Türkiye Yay�nlar�, Ankara 2002, ss.762–771. Erler, K�tl� � ortaya ç�karan 
sebepleri insan kaynakl� ve do al afetler olmak üzere iki ana ba l�k alt�nda s�n�fland�r�r. 
nsan kaynakl� olanlar� kaos ortam�n�n do urdu u sebepler (sava lar, isyanlar ve sürgün, 

e k�yal�k hareketleri, etnik çat� malar vb.) ve devletin idari yap�s�n�n ve uygulamalar�n�n 
do urdu u sebepler (ayân ve yerel idarecilerin bask�lar�, a iretlerin iskân�, göçmenler ve 
üretim kayb�, vs.) ile do al afetleri ise biyolojik kökenli (çekirge istilas�, salg�n hastal�klar, 
yang�n gibi insan kaynakl� afet, jeolojik afet (deprem), meteorolojik afetler (dolu ya � � 
ve don olay�, f�rt�na, sel, kurakl�k) olmak üzere baz� alt ba l�klara ay�r�r bkz. Erler, 
Osmanl� Devleti’nde Kurakl�k ve K�tl�k Olaylar� (1800-1880), Libra Yay�nc�l�k, stanbul 2010, 
ss.32-117. 
4 K�l�ç, Orhan, “Osmanl� Devleti’nde Meydana Gelen K�tl�klar”, Türkler, C.10, Yeni 
Türkiye yay�nlar�, Ankara 2002, ss.718–730. 
5 Erler, a.g.e., s.31. Kurakl�k, salg�n hastal�klar ve k�tl�k hakk�nda daha detayl� bilgi için 
bkz. C. M�ller  Joseph, “The Significance of Drought, Disease and Famine �n the 
Agriculturally Marginal Zones of West-Central Africa”, Journal of African History, 23 
(1982) , ss.17–6;  Steven, L.Hoch, “Famine, Disease and Mortality Patterns in the 
Parish of Borshevka, Russia, 1830–1912”, Population Studies, 52 (1998), ss.357–368. 
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gereken bir konu olarak geçerlili ini korumaktad�r.6 Zira zaman zaman sel 
bask�nlar� ve depremler gibi do al afetler ya ansa da, k�tl�k kadar Osmanl� 
Devleti’ni ve toplumu derinden sarsan etkilere yol açmad�klar� söylenebilir. 
Osmanl� co rafyas�nda 19. yüzy�lda, hem bölgesel, hem de geni  sahalar� etkisi 
alt�na alan kurakl�k dönemleri dikkate al�nd� �nda, iki büyük ciddi afetle 
kar �la �ld� � söylenebilir. Bunlardan birincisi, 1845 y�l�nda etkisini en üst 
düzeyde hissettiren kurakl� a ba l� olarak ortaya ç�kan k�tl�kt�r. Di eri ise, 
ba lang�c� 1869 y�l�nda ortaya ç�kan kurakl�k ve onun uzant�s� sonucu özellikle 
1874-1875 y�l�nda ölümcül sonuçlara yol açan k�tl�k durumudur. Asl�nda 
Osmanl� Devleti’nde 1873-1875 y�l�nda ortaya ç�kan k�tl�k öncesinde, bölgesel 
kurakl� a ba l� olarak yakla �k olarak 14 tane k�tl�k olay� ya and� � 
söylenmektedir. Ancak ya anan bu k�tl�klar�n hiç birinin yaratt� � sosyo-
ekonomik sonuçlar, 1873-1875 y�llar� aras�nda ya anan k�tl�k kadar etkili 
olmam� t�r. 7 Ayn� bölgede, yani Orta Anadolu’da8, 1887, 1928, 1935, 1939 
y�llar�nda olmak üzere ba ka k�tl�k hadiselerinin ya and� � da bilinmektedir.9 
Özellikle 1873-1875 y�llar� aras�nda ya anan k�tl�k olay�n�n, etkili oldu u 
ehirlerden biri de Yozgat olmu tur. Bu dönemde, Osmanl� Devleti’nin 

gerilemesine ko ut olarak içinde bulundu u idari, siyasi ve ekonomik duruma da 
ba l� olarak ya anan k�tl� �n,  Orta Anadolu bölgesinde içinde Yozgat’�n da 
bulundu u yerleri ve bölge halk�n� oldukça zor durumda b�rakt� � 
anla �lmaktad�r.  

 te bu çal� ma, 1879 y�l�nda bölgeyi ziyaret eden ngiliz as�ll� Henry 
Fanshawe Tozer’in10 1881 y�l�nda Londra’da yay�mlanan “Turkish Armenia and 

6 Erler, “The Effects of Natural Disasters on The Province of Konya with a Special 
Reference to Economic and Social Aspects of the City”, International Congress on Ottoman 
Empire With All Aspects in 700th Anniversary of Its Establishment, yay. haz. Alaaddin Aköz, 
Bayram Ürekli, Ruhi Özcan, Selçuk Üniversitesi, Konya 2007,  ss.797-809. 
7 Erler, a.g.e., s.16.  1845 y�l�nda ortaya ç�kan k�tl�k durumu asl�nda 1842 y�l�na de in 
uzanan kurakl�kla ili kilidir. 1845 y�l�ndaki k�tl�k, ba ta Bursa ve Ankara olmak üzere 
Anadolu’daki sosyo- ekonomik yap�y� derinden etkilemi tir. 1874-1875 k�tl� � ise, 
özellikle Ankara, Konya ve Bursa gibi yerlerde etkili olmu tur bkz. Erler, a.g.e., s.16.  
8 Taha Niyazi Karaca, “1873-1874 K�tl� �n�n Osmanl� ktisadi ve Siyasi Ya ant�s�na 
Etkileri”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu Bildiriler (12-13 Aral�k 2013), Türk 
Tarih Kurumu, Ankara, s.164. 
9  Yener Bayar, 1873-1875 Orta Anadolu K�tl� �,  Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Ara t�rmalar� Enstitüsü, Bas�lmam�  Yüksek Lisans Tezi, stanbul 2013, s. 3. 
10 1829 ve 1919 y�llar� aras�nda ya am�  olan ngiliz yazar, akademisyen ve seyyaht�r. 
Kendi ifadesine göre,  Tozer 1874 y�l�nda Anadolu’yu ziyaret etmeyi planlar. Ancak o 
y�lda meydana gelen büyük k�tl�k nedeniyle seyahatini ertelemek zorunda kal�r. Akabinde 
patlak veren 1877-78 Osmanl�- Rus Sava � onun bir kez daha bu seyahat plan�n� 
ertelemesine sebebiyet verir. Seyyah ancak çok arzu etti i bu seyahatini 1879 y�l�nda 
gerçekle tirme f�rsat� yakalar bkz. Ay egül Ku , Bat�l� Seyyah ve Ara t�rmac�lara Göre 19. 
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Eastern Asia Minor” adl� eserinde11 Yozgat ve çevresinden söz ederken 
gündeme getirdi i 1873-1875 y�llar� aras�nda ya anan k�tl�k olay�n� ve bu olaya 
ili kin verdi i bilgileri analiz etmeyi amaçlamaktad�r.  Böylelikle, Tozer’in bak�  
aç�s�yla k�tl� �n nedenleri, k�tl� �n yol açt� � sosyo-ekonomik sonuçlar vb. ortaya 
konulacakt�r.  

 

 2. K�tl� �n Ortaya Ç�k� � ve Do al Nedenleri:  

 Tozer, 1873-1875 k�tl� �na dair, Kayseri’ye do ru giderken u rad�klar� 
Osman Pa a Tekke köy ad�n� verdi i yere geldikleri andan itibaren bilgi vermeye 
ba lar. Ona göre, bu köy ad�n� yar� dinsel yar� yard�m amaçl� olarak bizzat 
Osman Pa a taraf�ndan kurulan bir vâkfa ba l� olan bir tekkeden almaktad�r ve 
bunun gibi kurumlar Anadolu’nun di er yerlerinde de oldukça fazlad�r. Tozer, 
Osman Pa a taraf�ndan kurulan bu tekkenin k�smen in a ettirdi i bir camiyi 
ya atmak, k�smen de köyü ziyaret edenleri a �rlamak ve benzeri ekilde yard�m 
amaçl� olarak hizmet verdi ini belirtir.12 Seyyah ilk defa bu köye geldiklerinde 
1874 y�l�nda bölgede ya anan k�tl� �n kötü sonuçlar�n� ortaya koyan baz� kan�tlar 
görebildiklerini söyler. Zira ona göre, köydeki evlerin önemli bir k�sm� oldukça 
kötü durumdad�r. Seyyah köyde kald� � süre zarf�nda bu k�tl� a yol açan 
nedenler hakk�nda bilgi almaya çal� t� �n� söyler. O,  kendisine k�tl�k ortaya 
ç�kmadan köyde 110 hane oldu u, ancak k�tl� �n ortaya ç�kmas�ndan sonra baz� 
evlerin terk edildi i yahut k�tl� a ba l� olarak baz� hane halk�n�n hayatlar�n� 
yitirdikleri ve hali haz�rda köydeki hane say�s�n�n 80 kadar oldu u bilgisinin 
verildi ini yazar. Tozer, Yozgat ve çevresinde ya anan k�tl� a dair bilgilerini, 
bölgede ya ayan Abdullah adl� birinden ald� �n� söyler.  Sözü edilen ki i, bölgede 
ya anan k�tl� a ek olarak hem kendi köyünün hem de civardaki köylerin a �r� kar 
ya � � nedeniyle ula �ma kapand� �n�, insanlar�n hiçbir ekilde bulunduklar� 
yerden kaçamad�klar�n� ve bu nedenle çok say�da insan�n açl�ktan hayat�n� 
kaybetti ini söyler. Tozer bu k�tl� �n yaratt� � felaketin boyutlar�n�n, ngiltere’de 
fazla yank�lanmad� �n� söyler. Örne in, stanbul’da ngilizce ve Frans�zca olarak 
yay�n yapan “The Levant Herald” gazetesinin hem sahibi hem de editörü olan 
Edgar Whitaker, 24 Ocak 1875 y�l�nda ngiliz ve di er Avrupal� i adamlar�na, 
diplomatlara, devlet adamlar�na ve tüccarlara hitaben yapt� � bir konu mada 
Tozer’i teyit eder nitelikte u bilgileri verir: 

Pek çok yerde pek çok insan�n Anadolu’da ya anan k�tl�ktan haberdar olmad� �n� 
gördüm. Bu insanlar k�tl�ktan haberdar olmad�klar� gibi,  son 20 ayd�r Anadolu’da süren 

Yüzy�l�n kinci Yar�s�nda Do u Karadeniz Bölgesi,  Canik Belediyesi Kültür Yay�nlar�, 
Samsun 2016, s.15. 
11 Henry Fanshawe Tozer, Turkish Armenia and Eastern Asia Minor, Longmans Green,  
London 1881. 
12  Tozer, a.g.e., s.87. 
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k�tl�kla yüz yüze kalanlar�n açl�ktan ölmemek için nas�l bir mücadele verdiklerinin de 
fark�nda de iller. Bununla birlikte, bu k�tl�k bölgenin nüfusunu ortaya ç�kan hastal�klar ve 
göçler neticesinde azaltt�. Hatta bölgedeki sosyal sistemi bile alt üst etti.13 

 Yine Whitaker’dan bir y�l önce, May�s 1874’te New York ticaret odas�n�n 
eski ba kan� ve üyesi olan A. A. Low, New York’ta düzenlenen bir ak am 
yeme inde yapt� � bir konu mas�nda, hem Hindistan’�n nüfusu oldukça 
kalabal�k ehirlerinden hem de Anadolu’dan etkisini geni  çapta hissettiren 
k�tl� a dair ac�kl� haberler geldi ini belirtir. Ona göre,  asl�nda ticaretin erdemi, 
insan topluluklar�n� bir araya getirmekteki ba ar�s�d�r. Ancak bu ekilde her iki 
ülkede k�tl�kla yüz yüze kalm�  insanlara yard�m eli uzat�labilir.14 Gerek Tozer’in 
gerekse “The Levant Herald” gazetesinin editörü Whitaker’�n aktard�klar�na 
bak�l�rsa, hem ngiltere hem de Avrupa kamuoyunun Anadolu’da aylard�r süren 
ve sosyal ya am� alt üst eden bu k�tl� a dair yeterli bilgiye sahip olmad�klar� 
anla �lmaktad�r. Low’un ise benzer ekilde Amerika kamuoyunun dikkatini 
1873’te ba layan ancak 1874’te derinle erek etkisini hissettiren hem 
Hindistan’daki hem de Anadolu’daki k�tl�k hadisesine çekmeye çal� t� � 
görülmektedir. 

 Tozer’e göre, bu k�tl�k, etkili bir kurakl� �n neticesinde 1873 y�l�nda 
köylülerin kötü bir hasat almalar�yla kendini göstermi tir. Akabinde Kas�m ve 
Aral�k aylar�nda a �r� ya � lar olmu tur. Bunu ise, Ocak ve ubat aylar�nda 
seyahatleri süresince kendisine s�kça söylendi i üzere yo un bir kar ya � � 
izlemi tir.15 Baz� kaynaklarda da k�tl� �n ilk i aretinin 1873 y�l�n�n16 yaz ay�nda 
kendini hissettiren kurakl�k oldu u ve akabinde ehir merkezleri ile köyler 
aras�ndaki yollar�n a �r� kar nedeniyle kapanmas�n�n durumu daha da 
kötüle tirdi i belirtilmektedir. Ayr�ca bu durumun,  ehirlerde daha avantajl� 
konumda olanlarla mukayese edildi inde köylerde ya ayanlar için beraberinde 
daha fazla olumsuzluk getirdi inin alt� çizilmektedir. Zira köylerde ya ayan bu 
insanlar�n bir sonraki ekim için saklad�klar� tohumlardan ba ka yiyecek stoklar� 
yoktu. Yine alanda yapt� � çal� malarla bilinen Davis, hem Orta Anadolu hem de 
Do u Anadolu ehirlerinde ya anan k�tl�klara, akabinde çok sert k�  ko ullar�n�n 
görüldü ü kurakl�klar�n�n yol açt� �n� belirtir.17 Misyoner Mr. Barrows 
taraf�ndan 18 A ustos’ta Kayseri’den gönderilen ve Aral�k 1873’te “Missionary 

13 Özge Ertem, “Considering Famine in the Late Nineteenth Century Ottoman 
Empire”, COLLeGIUM,  Vol .22 / 9 (2017), s.151.  
14 Ertem, “Considering Famine…”, s.152. 
15 Tozer, a.g.e., s.89. 
16 Ertem çal� mas�nda k�tl� �n ilk i aretinin 1873 y�l�n�n yaz aylar�nda görülen kurakl�k 
oldu unu belirtmesine ra men, asl�nda sözü edilen kurakl�k sürecinin ba lang�c� 1869 
y�l�na de in gider. Ancak bu kurakl� �n sosyal yap�y� derinden etkileyerek ölümcül 
sonuçlar yaratmas� 1874-1875 y�l�nda olmu tur  bkz. Erler, a.g.e., s.16 
17 Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire (1856-1876), Princeton University 
Press,  Princeton 1963, s.303-305, 
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Herald” dergisinde yay�mlanan bir mektupta ise, 1873 y�l�nda ortaya ç�kan k�tl� a 
dair u bilgiler yer almaktad�r: 

Sungurlu ve Yozgat ile Alenca ve ncirli köylerine gitti im geziden daha 
yeni Kayseri’ye döndüm. Tüm bu yerlerde biraderlerimizi k�tl�k beklentisi 
içinde üzgün gördüm. Kurakl�k baz� yerlerde çok iddetliymi  ki ba aklar 
baya � hafiftiler. Pek çok ki i ekti i tohumlu unu dahi geri alamaz; baz�s� 
nas�lsa de meyece inden hasat bile etmiyor. Sungurlu ve Sungurlu’nun 
Ankara taraf�ndaki yerlerde, binlerce aile, en az�ndan s� �rlar�m�z� besleriz 
dü üncesiyle evlerini b�rak�p da lara ve yaylalara gitmi ler. Ço una göre, bu 
ülkede ekinlerin az olmas�, k�tl�k belki de ölüm demektir. Baz�s� uzak 
yerlerden de yiyecek alabilir ama fakir köylülerin ço u bunu yapamaz. Bu 
kadar hayatî bir eyi almak için bile paralar� yok. Bu durum bizim 
kiliselerimizi de ciddi ekilde etkiler. Kendi kendini finanse etme ilkesi git 
gide geçerlilik kazanmaktayd� ama imdi geçici bir geri ad�m kaç�n�lmaz 
olacak. Bu sene kurakl�kla ba lant�l� olarak meydana gelen çok iddetli 
ya mur ve dolu f�rt�nalar�, tarlalardaki ekinlere çok büyük zarar verdi, 
davar sürülerini da �tt� ve insan ya am�n� mahvetti. Sungurlu’ya giderken 
geçti im bir vadide her eyin birden bire sele kar� �p gitmi  oldu unu gördüm. 
Bu yere yak�n bir yerdeki köyün sakinleri evlerinden uzakta çal� �yorlarken 
f�rt�na gelmi , geri döndüklerinde sabah b�rakt�klar� evlerini bulamam� lar. 
Bir zerre, iz dahi kalmam� . Geçen gün birisi bana bu y�l Tanr�’n�n k�zg�n 
göründü ünü söyledi. Halk bu büyük s�k�nt� döneminde ya mur için 
yalvar�yor ve ya mur sahip olduklar� çok az eyi de y�kmak için böyle iddetli 
f�rt�nalar halinde geliyor. üphesiz Kutsal Baba [Tanr�] bu günahkâr halk� 
cezaland�r�yor, ama ne yaz�k ki bunlar Tanr�’n�n onlara verdi i dersleri 
ö renmezler. Açl�k zamanlar�nda onlar Tanr�’y� unuturlar ve sadece sorarlar: 
Yiyebilecek bir ey nas�l bulabiliriz?18 

  Devam eden sat�rlarda, Tozer karlar�n erimesinin sorunu çözmedi ini; zira 
karlar�n erimesiyle kabaran nehirlerin köprü eksikli i ile de birle ince sellere yol 
açt� �n� aktar�r. Nitekim bu durum k�  aylar�nda genellikle rastlan�lan ola an bir 
eydir. Tozer sellerin iç kesimlerle sahil kesimi aras�ndaki ba lant�y� durma 

noktas�na getirdi ini ve ancak Nisan ay�na gelindi inde stanbul’daki yönetimin 
Anadolu’da ya anan felaketin gerçek anlamda fark�na varabildi inin alt�n� 
çizer.19 Seyyah�n verdi i bilgilerden, k�tl�k felaketinin ya and� � Anadolu’da 
özellikle köprü ve geçitlerin yeterli olmad� � dikkat çekmektedir. Söz gelimi, 
akarsular� geçmeye elveri li köprülerin olmamas�, kar sular� eridi inde (1874 
Nisan�nda) akarsular�n seviyelerinin yükselmesiyle bölgenin birbirinden 
ba �ms�z adac�klara bölünmesine sebep olmu tu.20 Buna paralel olarak, Erler, 

18 Bayar, a.g.t., s.54. 
19 Tozer, a.g.e., s.89. 
20 Bayar, a..g.t., s. 



AY EGÜL KU  TOZER 114

ar iv kaynaklar�na dayal� olarak yapt� � çal� mas�nda, 1873 y�l�nda kendini 
belirgin ekilde hissettiren kurakl� �n ard�ndan 70 y�ldan beri e i benzeri 
görülmemi  bir k�  mevsiminin ya and� �n� ve Anadolu’nun pek çok yerinin 
karla kapland� �n�, Anadolu’ya s�n�r olan Arap vilayetlerinde de etkisini gösteren 
iddetli ya murun, dolunun ve kar ya � �n�n mevcut ula �m� önemli ölçüde 

aksatt� �n� belirtir. Ona göre, sert k�  artlar�n� takip eden kurak mevsim 
döneminde ise, seyyah�n da sözünü etti i gibi, karlar erimi  ve seller olmu tur. 
Dolay�s�yla 1873-1874 k�  ko ullar� yollar�n kapanmas�na yol açm�  ve hükümet 
k�  boyunca devam eden k�tl�k hadisesinden haberdar olamam� t�.21 Dolay�s�yla, 
Bayar’�n da dedi i gibi, içinde Yozgat’�n da bulundu u Orta Anadolu’daki kimi 
yerlerde k�tl� a ba l� olarak ya anan sorunlara ili kin Osmanl� hükümetinin 
oldukça geç haberdar oldu u anla �lmaktad�r. Bunun nedenlerinden birinin, 
özellikle haberle me ve ula �m alan�ndaki alt yap� eksikliklerden kaynakland� � 
söylenebilir. öyle ki, asl�nda demiryollar�na nazaran yap�m� çok daha az 
maliyetli olan telgraf, Osmanl� Devleti taraf�ndan kolayl�kla benimsendi ve ülke 
çap�nda yay�ld�. Ancak 1873 y�l�nda hâlâ pek çok yerle im biriminde telgraf 
bulunmamaktayd�. Nitekim bu yerler Anadolu’da ya anan k�tl�ktan sonra, belki 
de telgraf�n olmamas�n�n kötü sonuçlar�n� ya ad�klar� için olsa gerek, �srarl� bir 
dille kendi kazalar�na da telgraf�n ula t�r�lmas�n� isteyen dilekçeler yazd�lar. Yine 
k�tl� �n daha ciddi bir boyut ald� � 1874 y�l�n�n ilk aylar�nda iddetli bir k�  
sürerken, ilkbaharda ya an karlar�n erimesinin olu turdu u sellerden dolay�, 
telgraf bulunmayan yerlerin aylarca etraflar�ndan izole bir ekilde ya ad�klar� ileri 
sürülebilir. Zira çok yak�n kazalarda bile insanlar�n ya anan geli meleri 
ö renmeleri için karlar�n eriyip yollar�n aç�lmas�n� beklemeleri gerekiyordu. 
Köylüler yollar aç�ld� �nda civar merkezlerden yiyecek bulabileceklerini 
dü ünüyorlard�, 1874 May�s�na kadar ba lar�na gelen felâketin asl�nda 
kendilerinin de içinde bulundu u daha büyük bir bölgede ya and� �n� fark 
edemediler.22 Buna ek olarak,  herhangi bir bölgede bir emtia bol bile olsa 
ula �m ve haberle me hizmetlerinin yeterli olmamas� o mal ve hizmete 
zaman�nda ve yeteri kadar eri imi engellemektedir. Bu ba lamda,  Osmanl� 
ula �m a �n�n ihtiyaçlar� kar �layamayacak kadar yetersiz ve geli memi  olmas� 
da, halka istenilen ölçüde ve zaman�nda herhangi bir ihtiyaç maddesinin 
ula t�r�lamamas�na sebep olmu tur. Örne in, 19. yüzy�l�n ilk çeyre inde Orta 
Anadolu’da henüz demiryoluyla ula �m en az�ndan Yozgat ve çevresi için henüz 
mümkün olmam� t�. Ayr�ca ta �mac�l� �n yük hayvanlar�n�n s�rt�nda yap�lmas� ve 
karda, k� ta, ya murda toprak yollar�n bozulmas� ise bir bölgede hemen 
sorunlar�n ba  göstermesine yol açabiliyordu.23 Bunlara ek olarak, ar iv 
belgelerine yans�d� � kadar�yla,  Osmanl� hükümeti k�tl�k esnas�nda yava  hareket 

21 Erler, a.g.e., s.146. 
22 Bayar, a.g.t, s.38. 
23 Nesimi Yaz�c�, “Osmanl� Haberle me Kurumu”, 150. Y�l�nda Tanzimat, yay. haz. 
Hakk� Dursun Y�ld�z, Ankara 1992, s. 170. 
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etmi  ve vilayet memurlar� taraf�ndan çarp�t�lm�  raporlar nedeniyle de gerekli 
yard�m� zaman�nda ve yerinde kullanamam� t�r. Fakat Erler, ecnebi memurlar�n 
bu süreç esnas�nda halk�n durumunun merkezi yönetimine bildirilmesinde daha 
seri davrand�klar� halde, Osmanl� memurlar�n�n ayn� ciddiyetle konuyu ilgi 
göstermediklerinin alt�n� çizer.24 

 Tozer, ayr�ca ya anan felaketin stanbul’daki yönetim taraf�ndan fark 
edilmesinden sonra,  baz� yard�msever insanlar�n ngiltere’den de ald�klar� 
desteklerle, Anadolu’da k�tl�kla mücadele eden insanlar için yard�m kampanyalar� 
ba latt�klar�ndan söz eder.  Ona göre, özellikle Amerikal� misyonerler zor 
durumda olan insanlar için kendilerini yiyecek da �tma i ine adam� lard�r. En 
az�ndan ba taki söylentilere itibar etmeyen Türk yönetimi, söylenenlerin gerçek 
oldu una inanmak zorunda kalm�  ve elinden gelen bütün imkânlar�n� k�tl�ktan 
mustarip olan insanlar için seferber etmeye çal� m� t�r.25 Bu kadar büyük bir 
k�tl� �n yaratt� � sosyo-ekonomik tahribat�n zaman�nda önüne geçemeyen 
hükümet, Anadolu’nun di er ehirlerindeki hay�rsever vatanda lar�n yard�mda 
bulunmalar� için gazetelere baz� ilanlar vermi tir. Örne in Diyarbak�r valisi 
smail Hakk� Pa a ihtiyaç içerisinde olan bölgelere zahire ve hayvan 

gönderilmesi konusunda yard�mda bulunmu tur. Tozer’in de sözünü etti i gibi, 
stanbul’da yay�nlanmakta olan The Levant Herald adl� ngiliz gazetesi de 1874 y�l� 

bahar ay�nda Anadolu’da ya anan k�tl�kla ili kili olarak yay�nlar yaparak, 
ngiltere’de bir yard�m kampanyas� düzenlemi  ve toplanan paralar hükümete 

teslim edilmi tir.26 Ertem, ngiliz i adamlar�n�n, tüccarlar�n�n, gazetecilerinin ve 
Amerikal� Protestan misyonerlerinin her birinin yard�m için hem stanbul’da 
hem de Anadolu vilayetlerinde yard�m komisyonlar� kurduklar�n� ve Osmanl� 
yönetiminin ise, kendi komisyonunu kurdu unu belirtir.27 Osmanl� yönetimi 
1874 y�l�nda idari mekanizma içinde önceden olu turulmu  Belediye Sand� �, 
Emniyet Sand� �, Menafi Sand� � ve Mal Sand� � gibi kurulu lar�n hükümetin 
emirleri do rultusunda k�tl�k sahas�ndaki halka kaynak aktar�m�nda 
bulunmu tur.28 Bununla birlikte, Tozer’in de vurgulad� � üzere, Osmanl� 
hükümeti, devletin mevcut imkânlar�n� ve bu i  için olu turulan idari kadrosunu 
devreye sokarak kurakl�k sahas�ndaki halka yard�mc� olmaya çal� m� t�r. Fakat 
hükümet taraf�ndan yürütülen çal� malar, a �r i leyen devlet yap�s� nedeniyle, 

24 Erler, a.g.e., s.339, 
25 Tozer, a.g.r., s.89-90. 
26 Karaca, a.g.m, s.166. 
27 Ertem, “Considering Famine…”, s.154. 
28 Erler, a.g.e., s.338. Hükümet kurakl�k sahas�ndaki yerel idarenin yetersiz kald� � 
dönemlerde stanbul’da olu turulan komisyon, tefti  ve tahkik heyetleri gibi kurulu larla 
bölgenin ihtiyaçlar�n� tespit etmi  ve gerekli yard�m�n�n da �t�m�n� kontrol etmi tir. Bu 
kurulu lar unlard�r: Tahkikat Komisyonlar�, ane-i Musabin Komisyonu, Zahire Sevk 
Memuru, Zahire Da �t�m Komisyonu, Tefti  Heyetleri, Bekaya Tahsil Komisyonu bkz. 
Erler, a.g.e., s.340-348. 
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gecikmeye u rad� �ndan afet ma durlar�na zaman�nda ula �lamam� t�r. Yine 
kötü iklim ko ullar�, yetersiz ula �m a � ve yetersiz idareciler gibi nedenlerle afet 
bölgesindeki halk zor durumda kalm� , hayat�n� yitirmi  yahut hayat�n� idame 
ettirmek için ba ka yerlere göç etmek zorunda kalm� t�r. Tüm bu 
olumsuzluklara kar �n Osmanl� hükümetinin kurakl�k sahas�ndaki halka yard�m 
etmek amac�yla giri ti i hububat sevkiyat� i i için harcanan miktarlar, zaten çok 
iyi durumda olmayan Osmanl� maliyesini zor durumda b�rakm� t�r.29 Bu 
ba lamda, misyoner Farnsworth K�r ehir’deki Boztepe ad�ndaki köyde 
ya ayanlar�n kendilerine ki i ba �na günde 212 okkaya kadar arpa verildi ini, 
ancak ayn� miktar� bulunduklar� yerden 90 mil30 kadar uzakl�kta olan 
Karama ara adl� bir köyden almak zorunda olduklar�n� söylediklerini belirtir. 
Fakat misyoner konuyla ilgili K�r ehir mutasarr�f� ile yapt� � görü mede, 
mutasarr�f�n kendisine ihtiyaç maddelerinin gönderilmesinde ula �m s�k�nt�s� 
çektiklerini belirtir.31 Bu örnek, k�tl�k sahas�nda görülen di er sorunlar�n yan� 
s�ra, bir di er sorunun da ula �m alan�nda ya an�lan problemler oldu unu 
göstermesi bak�m�ndan önemlidir. 

 Yabanc� kaynaklara yans�d� � kadar�yla, Osmanl� yönetimi ya anan baz� 
olumsuzluklara ra men konuya duyars�z kalmam� t�r. Nitekim Osmanl� 
hükümetinin Anadolu’da ya anan k�tl� a yönelik olarak yapt� � yard�m çabalar�n� 
gazetelere yans�yan baz� haberlerden de görmek mümkündür. Söz gelimi, 1874 
y�l�n�n Nisan ay�n�n sonunda Türkçe yay�n yapan gazetelerde yer alan haberlerde 
Osmanl� yönetiminin k�tl�k sahas�ndaki bölgelere yönelik olarak yapt� � 
faaliyetlere ili kin olarak u bilgiler yer almaktad�r: 

Bir süredir Kayseri, Yozgat ve Ankara’da iddetli bir ekilde kendini 
hissettiren k�tl� �n sonucunda, Osmanl� Devleti k�tl�ktan mustarip olan 
halka yard�m etmek için bir süre önce gerekli tedbirleri alm� t�r. Ayn� 
zamanda bu felakete yol açan sebepleri tetkik etmek için de harekete 
geçilmi tir. Bu ba lamda, merkezi hükümet Anadolu’daki yöneticilerle 
temasa geçti ve baz� devlet görevlileri yard�ma muhtaç insanlar�n ihtiyaçlar�n� 
belirlemek ve yerel yöneticilerin görevlerini lay�k�yla yerine getirmelerini 
sa lamak amac�yla bölgeye gönderildi. Böylece, k�tl�k sahas�ndaki bölgeler, 
gerek yap�lan para yard�mlar� gerekse merkezden ve civar bölgelerinden 
gönderilen yiyecek maddelerinin ula mas� ile birlikte bir nebze olsun 
rahatlad�. Yine de yerel yöneticilerden gelen bilgiler, k�tl� �n iddetinin giderek 
artt� � ve etkisini Kastamonu, Canik ve Samsun taraf�nda da hissettirdi i 
yönündedir. Bu ko ullar alt�nda, yard�m için gerekli olan zahireyi ç 

29 Erler, a.g.e., s.193. Kurakl�k nedeniyle Osmanl� hükümeti taraf�ndan kurakl�k sahas�na 
yönelik yap�lan yard�mlar için daha detayl� bilgi için bkz. Erler, a.g.e., s.193-203. 
30  1 mil 1,609344 km’ye e ittir. 
31 The Famine in Asia Minor: Its History, Compiled from the Pages of the "Levant Herald", ISIS, 
stanbul 1989, s.50. 
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Anadolu’daki baz� ehirlerden sa lamak zorunlu olmu tur. Bu do rultuda, 
Diyarbak�r valisine zahire toplamas� ve bu zahireyi ivedilikle k�tl�k 
sahas�nda bulunan yerlere göndermesi konusunda emir verilmi tir. Bu emir 
do rultusunda vali beraberinde birtak�m yöneticiler ve askerle birlikte 
Malatya ve Harput’a gitmi tir.32 

 Yine 11 May�s 1874 tarihinde The Levant Herald gazetesinde Osmanl� 
hükümetinin k�tl�k sahas�nda ya anan felaketle ilgili olarak daha etkin bir eylem 
plan� izleyece ine dair ba ka bir haber yay�mlanm� t�r. Buna göre, k�tl�k 
bölgesindeki ma dur insanlara yard�m amaçl� olarak Osmanl� hükümeti 
taraf�ndan bir yard�m komitesi kurulmu  ve bu komite Cumartesi günü 
toplanm� t�r. Bu komitede ba kan olarak Divan-� Hümayun’un birinci 
dragoman� (tercüman) olan Sadullah Pa a, Seraskerin ba � Mahmud Pa a, 
Yüksek Mahkeme üyesi brahim Bey, Mihtan Bey Duz, Mint’in Ermeni Katolik 
olan yöneticisi, Yovantchi Efendi ve Pavlaki Efendi ile özellikle Bab-� Ali’de 
görevli olan Bulgar ve Rum memurlar yer almaktayd�. Cumartesi günü yap�lan 
bu toplant�da ihtiyaç içinde olan bölgelere para yard�m� gönderme yerine, 
bu day, un, pirinç, bisküvi ve di er ihtiyaç maddelerinin ivedilikle 
gönderilmesinin daha uygun olaca �na karar verildi. Zira bölgeden gelen 
telgraflar ve haberler durumun oldukça ciddi oldu unu göstermektedir. Bölgeye 
yard�m için sevk edilen zahire yetersiz kalm� t�r. Bu nedenle, k�tl� �n yol açt� � 
açl�k geni  bir bölgede kendisini hissettirmekte ve açl� a ba l� olarak ölen 
insanlar�n say�s� ise gün geçtikçe art�  göstermektedir. Konya ehri de k�tl�k 
sahas�ndaki yerler aras�ndad�r. Yiyecek fiyatlar�ndaki a �r� art� lar da insanlar� zor 
duruma sokmaktad�r. K� �n ya an kar kütleleri eridi inde ve akabinde meydana 
gelen iddetli ya � lar sonucu olu an sel sular�, ehirdeki tüm un de irmenlerini 
önüne katarak sürükledi. Eski vezir olan Konya valisi Esad Pa a her gün ki i 
ba �na bir okka dü en miktarda bu day� ihtiyaç sahiplerine da �tt�. Ancak Konya 
ve çevresinde da �t�lan bu day� ö ütecek, birkaç tane un de irmeni 
bulunmaktad�r.33 

 Tozer, 1873-1875 y�llar� aras�nda Anadolu’nun baz� ehirlerinde ortaya 
ç�kan k�tl� �n yaratt� � tahribata ilgili oldukça ac�kl� ve yürek parçalay�c� 
haberlerin kendilerine kadar ula t� �n� söyler. O,  baz�lar�n�n açl�ktan bir deri bir 
kemik kalm�  bir halde güçlükle ayakta durduklar�n� ve bitap durumda kalan bu 

32 The Famine in Asia Minor, s.9-10. Ayr�ca “the Levant Herald” gazetesinin haberlerine 
yans�d� � kadar�yla, k�tl�k sahas�ndaki bölge halk�na yönelik olarak Osmanl� Bankas� 100 
çuval,  stanbul Bankas� ise 40 çuval un yard�m� yapm� t�r.  Bununla birlikte, Société 
Genérale de Empire Ottoman 50 çuval, Crédit Génerale Ottoman 50 çuval,  Sociéte 
Commercilae Ottomane ise 20 çuval un yard�m�ndan bulunmu tur. Yine k�tl�k 
bölgesindeki insanlar için ngiltere’nin Bradford kentinden 440 Osmanl� liras� ( 400 
sterling) para ba � � yap�lm� t�r.  Yerel olarak yap�lan para ba � lar�n�n listesi için bkz, 
The Famine in Asia Minor, s.11-12. 
33 The Famine in Asia Minor, s.15-16. 
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insanlar�n sokaklarda yerlerde uzand�klar�n� belirtir. Baz�lar�n�n ise, yard�ma 
ula salar bile, kendilerine verilen yiyecekleri yutamad�klar�n� ve yap�lan tüm 
çabalara ra men ölmekten kurtar�lamad�klar�n�n alt�n� çizer. Seyyaha göre, 1874 
y�l�n�n k� �nda k�tl�k yüzünden, bölgede 150.000 ki inin hayat�n� kaybetti i 
tahmin edilmektedir. K�tl� �n sebebiyet verdi i maddi zarar da oldukça 
büyüktür. Örne in, yakla �k olarak 100.000 büyük ba  hayvan bu k�tl�k 
esnas�nda telef olmu , koyun ve keçilerin say�s� ise %60 azalm� t�r. Ancak 
felaketin boyutlar� bununla da s�n�rl� de ildi. Asl�nda 1874 y�l�nda köylüler 
kaliteli bir hasat alm� lard�. Ancak ayn� eyi miktar bak�m�ndan söylemek zordu. 
Zira ekim için saklanan tohumlar tüketilmi , öküzler zarar görmü  ve bölge 
halk�n�n yetersiz beslenmeden ötürü topra � sürecek mecali bile kalmam� t�. 
Bununla birlikte, seyyah, k�tl� �n önüne geçmek için al�nan tüm tedbirlere ve 
yap�lan tüm çabalara ra men, bir sonraki k�  mevsiminde k�tl�k ve k�tl� a ba l�k 
olarak ortaya ç�kan baz� hastal�klar�n devam etti ini ve felaketin ilk olarak ortaya 
ç�kt� � andan etkisini yitirdi i ana kadar geçen süre zarf�nda, kendi tahminlerine 
göre 150.000 üzerinde insan�n hayat�n� kaybetti i bilgisini verir.34 

 Tozer’in de sözünü etti i gibi, önceki y�lda gerçekle en kötü hasat 
nedeniyle yeterli yiyecek maddesine sahip olmayan köylüler, k�  boyunca 
saklad�klar� tohum stoklar�n� tükettikleri için tah�l bulunmuyordu. Daha da 
kötüsü, k�tl�k sahas�ndaki baz� bölgelerdeki çiftlik hayvanlar�n�n onda dokuzu 
do al nedenlerden yahut yenmek üzere kesildikleri için yenilenebilir et de 
kalmam� t�. Örne in Kayseri’de ölmesi üzerinden uzun sure geçmi  olmas�na 
ra men bir deve aç insanlar taraf�ndan parçalanm� t�. Yine baz� bölgelerde 
k�tl� �n yol açt� � ölüm hadiselerine ba l� olarak göçler ba lad� � için nüfus üçte 
bir oran�na inmi ti. Söz gelimi, Ankara vilayetindeki, bir kazan�n nüfusu 52.000 
iken, k�tl� �n ba  göstermesi ile birlikte 1875 y�l�nda 25.000’e kadar dü mü tür. 
Bu nüfusun 20.000’i k�tl� a ba l� olarak hayat�n� kaybetmi , 7.000’i ise ya ad�klar� 
bölgeden ba ka bir yere göç etmi tir.35 Ayr�ca büyük kentlerde ölümlerin daha 
fazla olmas� iddetli ya an ya mur ve kar ya � � ve ellerinde tah�l kalmayan ve 
kötü hava artlar� nedeniyle hayvanlar� telef olan köylülerin ehirlere ak�n 
etmesinden kaynaklanmaktayd�. Nüfusu 15.000 olan Ankara’n�n, k�tl� �n 
sebebiyet verdi i bu ak�nla birlikte 25.000-30.000’e kadar ula m� t�. Bununla 
birlikte, ehirlere gelmek istemeyen pek çok insan ise, yo un ya � lar nedeniyle 
yollar�n� kaybettikleri için donarak hayatlar�n� kaybetmi lerdi. ehirlere ula may� 
ba aranlar�n sonu da bundan çok farkl� olmad�. Zira bar�nacak yer ve yiyecek 
bulamayan köylüler ehirlerde hayatlar�n� kaybettiler. Buna paralel olarak, 
Farnsworth de K�r ehir’in 9 mil kuzeyinde yer alan Boztepe ad�ndaki köyün 
k�tl�ktan önce 150 haneden olu an oldukça güzel bir yer oldu unu, ancak 

34 Tozer, a.g.e., s.90. 
35 Karaca, a.g.m., s.164-165. 
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ya anan k�tl�k neticesinde hane say�s�n�n üç de bir oran�nda azald� �n� (50 hane) 
vurgular.36 

 Kayseri istasyonunda görevli olan misyoner ve k�tl�k esnas�nda Kayseri ve 
çevresine bir gezi yapan Fransworth, ya anan k�tl� �n boyutunun ve iddetinin 
tahayyül edilemeyecek kadar büyük oldu unu söyler. Ayr�ca k�tl�k sahas�nda 
bizzat bulunmayan birisinin ya anan felaketi anlayamayaca �n� belirtir. 
Misyoner, çok say�da insan�n k�tl�k nedeniyle hayat�n� kaybetti ini; binlerce 
insan�n ise açl�ktan mustarip oldu unu yazar. Ayr�ca bu say� her gücün gün daha 
da artmaktad�r. Ona göre, bir hafta önce çok az un ile birazc�k ekmek alma 
olana �na sahip olanlar oldukça kötü durumdad�r. Bununla birlikte, k�tl� �n her 
geçen etki sahas� geni letmektedir. Yozgat’la mukayese edildi inde, Sungurlu ve 
di er yerler ile Kayseri ve civar�ndaki yerle im yerlerinde de k�tl�k vak�alar� 
görülmektedir.37 Yine 1874 y�l�n�n A ustos ay�nda The Levant Herald gazetesine 
ya anan k�tl�kla ilgili olarak gönderilen mektuplar�n birinde u bilgiler yer 
almaktad�r: 

80’ni ölümcül hasta olan 200 kadar köylü hali haz�rda 
Merzifon’dad�r. Bu insanlar cami avlular�nda yahut tu la ocaklar�nda 
kalmaktad�rlar. Bunlar�n hepsi Yozgatl� ve Ankaral� olup Müslümand�r. 
çinde bulunduklar� bu durum yetkililere bildirildi. Ancak henüz onlarla 

ilgili olumlu bir geli me olmad�. Yozgat’ta açl�k ve k�tl�k nedeniyle 
hastal�klar ba  gösterdi. Bu ehirde 2.500’ün üstünde kulübelerde ya ayan 
insanlar�n pek ço u hasta durumdad�r. Günde 25 ila 30 ki i hayat�n� 
kaybetmektedir. Kayseri’de un çok küçük miktarlarda elde edilebilmektedir 
ve fiyatlar da her geçen gün yükselmektedir. Gelecek günler çok umut vaat 
etmiyor.38 

 Misyoner Fransworth, açl�k sahas�nda bulunan bölgelerde, çok say�da 
insan�n, açl� a ba l� olarak ortaya ç�kan hastal�klara yakalanma olas�l�klar�n�n 
yüksek oldu undan söz eder. Örne in, Yozgat’ta 2.500’ün üzerinde insan sefil 
bir ekilde devlet taraf�ndan sa lanan barakalarda ya amakta ve günde 20 ila 30 
ki i hayat�n� kaybetmektedir. Hatta yüzlerce hasta insan barakalara 
al�namamakta ve devlet yard�m� bile alamamaktad�rlar.39 Misyoner Farnsworth 
ayr�ca Yozgat, Sungurlu ve Aksaray gibi yerlerde k�tl�ktan mustarip olan 
insanlara ekmek sa lamak için yo un çabalar gösterildi ini, ancak ekmek 
yard�m� yap�lan bu ki ilerin, baz� ayr�cal�kl� insanlar oldu unu belirtir. Zira tah�l, 
bu aç ve sefil durumda olan insanlar�n tarlalar�ndan elde edildi i halde, onlar her 
türlü gasp�n kurban� durumundad�rlar.40  

36  The Famine in Asia Minor, s.50, 
37  The Famine in Asia Minor, s.53. 
38  The Famine in Asia Minor, s.55-56. 
39  The Famine in Asia Minor, s.66. 
40  TheFamine in Asia Minor, s.49. 
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3- K�tl� �n Sosyo-Ekonomik Nedenleri: 

 Tozer, al�nan kötü hasad�n akabinde ya anan kötü k�  ko ullar�n�n bir 
bölgeyi nas�l k�tl� �n e i ine getirdi i sorusu soruldu unda, bunun üç ana nedeni 
oldu unu söyler.  lk neden, son altm�  y�l içinde Osmanl� idari yap�s�ndaki yeni 
de i ikliklerden kaynaklanmaktad�r. Zira ona göre, uygulanan bu yeni idari 
sistem ülkeyi daha da fakirle tirmekten öte bir i e yaramam�  ve hatta herhangi 
bir sorunla kar �la �ld� �nda kendi kaynaklar�na dayanarak ayakta durma gücünü 
daha da zay�flatm� t�r. Fakat bu uygulamadan önce, büyük bölgeler, Derebey 
(ayân) olarak da adland�r�lan yerel yöneticilerin elindeydi. Bu ki iler t�pk� Avrupa 
Türkiye’sinde oldu u gibi devletin yönetimi alt�nda bir çe it feodal bir tarzda 
yöneticilik yap�yorlard�. Ancak Sultan Mahmud tüm gücü merkezde toplayarak 
yönetimi merkezile tirme yönünde reformlar yapmay� gerekli görünce, öncelikle 
yar� ba �ms�z hareket eden bu derebeylerini etkisiz hale getirmeyi öncelikli 
hedefi haline getirmi tir. Tozer bu derebeylerin asl�nda sürekli olarak devlet için 
sorun ç�kartan vasallar oldu unun da alt�n� çizer. Tozer’in sözünü etti i ey, 17. 
yüzy�ldan ba layarak 19. yüzy�l�n ilk yar�s�nda etkinli i kald�r�lana kadar süren 
ayânl�k kurumudur. Ancak bu yap� özellikle 18. yüzy�lda ta ra idare sisteminde 
kendisini daha etkin ve belirgin olarak hissettirmi tir.41 Zira 18. yüzy�l�n ikinci 
yar�s�ndan itibaren ayân aileleri ikinci görevliler olarak adland�r�labilecek 
mütesellim, voyvoda, muhas�ll�k ve eminlik gibi kimi makamlar� da ele geçirerek 
güçlerini daha da artt�rm� lard�r. Dolay�s�yla güçleri giderek artan ayânlar�n 18. 
yüzy�l�n ikinci yar�s�ndaki rolleri çok yönlü ve etkili olmu tur.42 Ancak Tozer’in 
ayânl�k kurumuna dair fazla bilgi sahibi olmad� � anla �lmaktad�r. Nitekim 
ayânl� �n ortaya ç�kmas�nda çok farkl� askeri, siyasi ve ekonomik geli meler 
olmakla birlikte, asl�nda klasik Osmanl� toprak sisteminde yap�lan baz� 
de i ikliklerin oldukça önemli bir rol oynad� � söylenebilir; çünkü 18. yüzy�lda 
oldukça uzun süren sava lar ve bu sava lar�n Osmanl� Devleti’ne getirdi i kimi 
mali yükler, devleti iç mali kaynaklar�n toplanmas�nda yeni aray� lara itmi tir. 
Osmanl� Devleti’nin bat�da Avusturya ile do uda ise ran ile uzun süren sava  
ve mücadeleler içinde olmas�, ya anan gerileme ile birlikte, klasik Osmanl� 
toprak düzeninde önemli de i ikliklere yol açt�. te t�mar sistemine dayanan bu 

41 Abdullah Bay, Trabzon Eyaletinde Mütegallibe Hareketleri ve Âyanl�k (1750-1850), Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas�lmam�  Doktora Tezi, Erzurum 2007, s.1-12.  
Yine ayânl�k hakk�nda bkz.Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzy�lda Trabzon’un Genel 
Durumu”,Ondokuz May�s Üniversitesi E itim Fakültesi Birinci Tarih Boyunca Karadeniz 
Kongresi Bildirileri (13-17 Ekim 1986) Samsun 1998, ss.133-145; Özkaya, Osmanl� 
mparatorlu unda Âyânl�k, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994. 

42 Abdullah Bay, a.g.t., s.3. Örne in, devlet her alanda ayanlar� istihdam etmi tir. 
Güvenli in sa lanmas�ndan, vergilerin toplanmas�na, kaçaklar�n yakalanmas�ndan, ordu 
için asker temini, fiyatlar�n tespitinden, donanma için gemi yap�m�na kadar devleti 
ilgilendiren her sorun ayanlara havale dilmi tir bkz. Musa Çad�rc�, Tanzimat Döneminde 
Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap�s�, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, s.36-37; 
Özkaya, a.g.e., s.141-153. 
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yap�n�n bozulmas� yerel bir güç unsuru olarak idari, askeri ve mali olarak ayânlar 
olarak adland�r�lan yeni bir zümrenin de ortay ç�kmas�na sebebiyet verdi.43 

 Mc Gowan’�n ifadesiyle, ba lang�çta saltanat ailesinin (devlet) 18. yüzy�l�n 
ikinci yar�s�ndan sonra ise, bu zümreler daha ziyade kendi ki isel yahut ailevi 
ç�karlar�n�n hizmetinde kulland�klar� güç ve nüfuzla ya ad�klar� yüzy�la “Ayânlar 
Ça �” dedirtmi tir.44 Dolay�s�yla gerçekle en de i imle eskiden Osmanl� 
Devleti’ne özellikle askeri bak�mdan önemli avantajlar sa layan merkeziyetçi 
idare sistemi de i levini kaybetmeye ba lam� t�r.45 Buna ek olarak, Osmanl� 
Devleti, uzun vadede ortaya ç�karaca � baz� olumsuzluklar� dikkate almadan 
ta ran�n yönetiminde merkezi hazineyi güçlendirmeye yönelik birtak�m 
düzenlemeler yapma yoluna gitti. Zira iltizam�n yayg�nla mas�, vali ve kad�lar�n 
çok s�k de i tirilmesi, eyalet ve sancak yönetimlerinin yerel güçlere daha da 
ba �ml� hale gelmesine sebebiyet verdi. Böylece bar�  dönemlerinde askeri ve 
idare sistemin ça �n gereklerine uygun olarak �slah edilmeyi inin faturas� 18. 
yüzy�l�n ikinci yar�s�ndaki ve 19. yüzy�l�n ba lar�ndaki sava larda kendini 
gösterdi; çünkü bu sava lar�n her birinde Osmanl� Devleti, bir yandan 
cephedeki dü manla sava �rken di er bir yandan da içeride eyalet ve sancak 
yönetimleri ellerinde bulunduran güçlü ailelerin ve büyük sava  a alar�n�n 
merkezi idareyi endi elendiren kimi tehditlerine maruz kald�.46 Örne in, her ne 
kadar Tozer ayr�nt�ya girmese de, 19. yüzy�l�n ilk otuzlu y�llar�nda Orta ve Do u 
Karadeniz’de, ayân aileleri taraf�ndan yap�lan isyan hareketleri, ayn� dönemde 
yap�lan sava larla birlikte, bölgenin sosyo-ekonomik yap�s� üzerinde önemli 
tahribatlar yapm� t�r.47 

 Tozer gibi Osmanl� topraklar�na gelen baz� seyyah ve ara t�rmac�lar da bu 
ayân unsurlar�n� Avrupa’daki feodal sistem ile mukayese etmekte ve onlar� 

43 Canay ahin, The Rise and the Fall of an Ayan Family in the Eighteenth Century Anatolia: 
The Caniklizades (1737-1808), The Institute of Economics and Socia Sciences of Bilkent 
University, Yay�nlanmam�  Doktora Tezi, Ankara 2003, s.23-39. 
44 Bruce Mc Gowan, “Ayanlar Ça � 1699-1812”, Osmanl� mparatorlu u’nun Ekonomik ve 
Sosyal Tarihi II (1600-1914), ed. Halil nalc�k, Donald Quatert, (çev.) Süphan And�ç, 
Eren Yay�nc�l�k, stanbul 2004, s.764. 
45 Mc Gowan, a.g.m., s.764-767. 
46 R�za Karagöz,  Haznederzade Süleyman Pa a, Etüt Yay�nlar�, Samsun  2009, s.15. 
47 Karagöz, a.g.e, s.143. Ayr�ca örnek olmas� bak�m�ndan ayanlar�n sosyo-ekonomik yap� 
üzerinde yol açt�klar� sorunlar için bkz. Feridun Emecen, “Do u Karadeniz’de Ayanl�k: 
Tirebolulu Kethudazede Mehmet Emin A a”, Belleten, LXV/242(200),  ss.193-215; 
Anthony Bryer, “The Last Rising and the Downfall of the Pontic Derebeys”(1812-
1840)”, Bedi Kartlisa, Vol. XXVI (1969), ss.191-210;  M. Münir Aktepe, “Tuzcuo ullar� 
syan�”, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C.III, S. 5-6, 1953, ss.21-52; 

Michael E. Meeker, mparatorluktan Gelen Bir Ulus, Türk Modernitesi ve Do u Karadeniz’de 
Osmanl� Miras�, çev. Tutku Vardo lu, Bilgi Üniversitesi Yay�nlar�,  stanbul 2005,  ss.235-
243. 



AY EGÜL KU  TOZER 122

derebeyi olarak adland�rmaktad�r.48 Ayr�ca Tozer’in de benzer ekilde belirtti i 
gibi baz� seyyah ve ara t�rmac�lar�n II. Mahmud döneminde idari sistemin 
merkezîle tirilmesine dönük izlenen politikalar� ele tirdikleri ve genellikle 
ya an�lan sorunlar� bu de i iklikle ili kilendirmeye çal� t�klar� görülmektedir. 
Zira bu ayânlar bulunduklar� bölgedeki halk� merkezden gönderilen bir idareciye 
nazaran daha iyi tan�yor ve yerel ç�karlar� daha iyi gözetiyorlard�. Ancak 
kaynaklara yans�d� � kadar�yla bu ayânlar aras�nda ya anan nüfuz ve güç 
çat� mas�n�n belli yerlerde toplumun sosyo-ekonomik yap�s� üzerinde önemli 
tahribatlar yapt� � anla �lmaktad�r. Elbette aralar�nda çeki me olmad� � 
zamanlarda bölge insan�n� yak�ndan tan�man�n avantaj�n� kullanarak merkezden 
gönderilen idarecilere nazaran daha iyi ve bölgelerinin acil ihtiyaçlar�n�n daha 
fazla fark�nda olmu  olabilirler.49 Fakat bu durum bulunduklar� bölgelerde elde 
ettikleri birtak�m siyasi imtiyazlarla, kimi sorunlara neden olmad�klar� anlam�na 
gelmez. Zira II. Mahmud padi ah oldu u s�rada Osmanl� mparatorlu u 
ba tanba a kar� �kl�klar içindeydi. mparatorlu un her yan�ndaki sancaklar�n 
idaresi, ço u merkeze yar� ba l� yahut yar� asi olan yerli ayânlar�n eline geçmi ti. 
Bu ba lamda, 1806-1812 Osmanl�-Rus Sava �na son veren Bükre  Antla mas� 
imzaland�ktan sonra, II. Mahmud ta ray� merkeze ba lamak için ayânlarla aç�k 
bir ekilde mücadele içine girdi. Padi ah, ayânlara hâkim olmak ve onlar� etkisiz 
hale getirmek için ayân�n ölümünü bekleme, ayânlar� birbirine kar � kullanma ve 
ayânlara do rudan kuvvet kullanma gibi üç farkl� yöntem kulland�. Al�nan bu 
tedbirler neticesinde, merkeziyetçilik sa lanm�  oldu. Tozer’in getirdi i 
ele tirilere ra men, bu ba ar�lar�n kal�c� olmas� ise, yap�lan merkeziyetçi 
reformlar sayesinde olmu tur.50 Bununla birlikte, II. Mahmud’un uygulamaya 
koydu u merkezile tirme politikalar�yla güçlerini kaybeden ayânlar, Tanzimat 
reformlar�n�n uygulanmaya konulmas� ile güçlerini ve etkinliklerini giderek 
kaybetmi lerdir. Ancak devlet kendilerini tamamen sistem d� �na atmam� , yeni 
kurulan kurumlar içinde onlara görev vererek, devlete kar � harekete 
geçmelerine bu ekilde engel olmaya çal� m� t�r. Böylece baz� aileler, 
bulunduklar� bölgelerde nüfuzlar�n� devam ettirmi lerdir.51 Dolay�s�yla seyyah�n 
1873-1875 y�l�nda Anadolu’da ya anan k�tl� a yol açan ana sebeplerden birini 
merkezile tirme politikalar�na ba lamas�, derinlikli bir analizden yoksun yüzeysel 
bir bak�  aç�s�n� yans�tt� � söylenebilir. Söz gelimi Tozer’e ko ut olarak, 
ngiltere’nin stanbul konsolosu olarak görev yapan Layard, 1849 y�l�nda 

Trabzon’dan Erzurum’a do ru seyahat ederken, kentte bulunan köprülerin 
bölgeyi yöneten yar� ba �ms�z yerel yöneticiler taraf�ndan in a ettirildi ini, ancak 

48 Bu konuda bkz. Eli Smith,Researches of the Rev. E. Smith and H.G.H Dwight in Armenia 
including a  visit to the Nestorian and Chaldean Christians of Oormiah and Salmans, Vol.II,  
Jonathan Leavitt, New York 1833, s.324, Bryer, a.g.m., s.192; Meeker, a.g.e., s.253. 
49 Meeker, a.g.e., s.276; Bryer, a.g.m., s.194. 
50 Bay, a.g.t., s.6. 
51 Bay, a.g.t., s.337. 
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bu yap�lar�n ihmalkârl�k nedeniyle harap olmaya terk edildi ini ve bölgedeki 
ticaretin s�k s�k kabaran dereler yüzünden günlerce durdu undan söz eder. 
Layard da t�pk� Tozer gibi bu sorunlar� Sultan II. Mahmud taraf�ndan ba lat�lan 
ve hali haz�rda devam ettirilen merkezile tirme politikalar�n�n bir sonucu 
oldu una vurgu yapar. Tozer, merkezile tirme yönünde reformlar uygulamaya 
konuldu unda bölge halk�n�n ç�kar� ve refah�n�n eskiye nazaran gözetilmedi ini 
ve oldukça kötü olan düzensiz vergi sisteminin de bir süre daha devam etti inin 
alt�n� çizer.52 Ayr�ca Layard sabit bir ücret alan ve geldikleri bölgede birkaç 
aydan fazla kalmayan yerel yöneticilerin, bölge halk�n�n sorunlar� ve refah� ile 
fazla ilgilenmediklerine de vurgu yaparak, merkezile tirme politikalar�na köklü 
ele tiriler yöneltir.53 

 Tozer’e göre, k�tl� �n ikinci nedeni, yabanc� ülkelerle yap�lan baz� ticaret 
antla malar�d�r. Zira ona göre, bu ticari antla malar yolu ile ülkeye ucuz ama 
kalitesiz mallar girmeye ba lam�  ve bu durum yerli üreticiyi oldukça zor 
durumda b�rakm� t�r. Ayr�ca özellikle ülkenin zirai ve tar�msal faaliyetleri bu 
durumdan olumsuz yönde etkilenmi tir. Çünkü ürünler üzerine konan vergi 
oldukça fazlayd� ve ayr�ca üreticiden toplanan vergi de zorbaca yollarla 
yap�lmaktayd�. Toplumun alt kesimi, üretime hiçbir katk� yapmayan üst kesime 
bakmakla yükümlüymü  gibi, tar�m alan�nda çal� an insanlar�n omuzlar�na 
yüklenmi  bu da ek vergilere yol açm� t�r. Sonuç olarak, tar�m alan�nda geçimini 
sa layan pek çok çiftçi tefeciden borç para almaya mahkûm edilmi tir. Bu 
nedenle, hiçbir yerde para birikimine neden olacak karl� bir i  yoktur. Çünkü 
insanlar ürettikleriyle ancak kar�nlar�n� doyurabiliyor ve vergileri 
kar �layabiliyorlard�. Dolay�s�yla herhangi bir acil durum yahut ihtiyaç ortaya 
ç�kt� �nda bunu kar �layacak bir kapital ya da birikim bulunmamaktad�r.54 
Elbette 1873-1875 y�llar� aras�nda Anadolu’da ya anan bu k�tl� �, Osmanl� 
Devleti’nin içinde bulundu u siyasi, sosyal ve ekonomik durumu analiz etmeden 
de erlendirmek do ru bir yakla �m olmayacakt�r. Seyyah�n da belirtti i gibi, 
k�tl�k gibi afetlere, her zaman do al sebepler yol açmaz. Ayn� zamanda do al 
olmayan kimi sebepler de i in içerisine girer. Örne in, halk�n birikmi  kapitali, 
birikimi ya da haz�rl� � olsayd�, k�tl�k daha kolay atlat�labilirdi. Osmanl� 
Devleti’nin kapitülasyonlardan sonra kaderini etkileyen en önemli 
antla malardan biri olan Balta Liman� Ticaret Antla mas� önce ngiltere ile 
yap�lm�  ve daha sonra hemen hemen benzer maddelerle ayn� ayr�cal�klar 
Avrupa ülkelerine de verilmi tir. ngiltere ile imzalanan 1838 tarihli bu ticaret 
antla mas�55 esas itibar�yla ihracat� de il ithalat� te vik eden bir antla ma 

52 Tozer, a.g.e., s.91. 
53 Austen Henry Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, Harpers and 
Brothers, London 1853, s.5. 
54 Tozer, a.g.e., s.92. 
55 Mehmet Ali olan sava ta ngiliz deste ini kazanmak için bask� alt�nda imzalanan bu 
antla ma, devlet inhisarlar�n� ve Avrupal� tüccarlar için daha önce var olan birçok engeli 
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görünümündeydi.56 Genç’e göre, an�lan antla mayla yerli tüccar�n hareket 
kabiliyeti azalt�lm� t�r. Ancak 1860’l� y�llarda Osmanl� devlet adamlar�, yabanc� 
tüccarlara bat�l� devletlerin ekonomideki gümrük duvar� uygulama prensibini 
fark etmeye ba lam� lard�. Dolay�s�yla 1861 tarihinde imzalanan ticaret 
antla mas�nda merkantilizmin etkileri görülmeye ba lanm� t�r. Buna göre ithal 
gümrükleri yüzde be ten sekize, buna kar �l�k ihraç gümrükleri yüzde on ikiden 
yüzde sekize indirilmi tir. Ancak bu tarihten itibaren, Osmanl� ekonomi 
bürokratlar�nda gümrük uygulamalar�n�n devletlerin ekonomilerini koruma arac� 
olarak kullan�labilece i fikrinin olu maya ba lad� � söylenebilir.57 Nihayet 1874 
y�l�nda iç ticaret üzerindeki gümrük vergilerinin kald�r�lmas� ile birlikte, Anadolu 
ehir ve kasabalar�nda hububat ticareti ile u ra an yerli tüccar için olumlu 

ko ullar ortaya ç�kmaya ba lam� t�r. Böylece hububat i i ile u ra an yerli tüccar 
devlet kontrolünden ç�karak göreceli olarak daha serbest hareket etme 
kabiliyetine kavu mu tur.58 Yine A �r’a göre, artan uluslararas� rekabetle birlikte, 
sava lar�n yol açt� � siyasi ve finansal kay�plar ve tah�l arz�n� kar �layan bölgelerin 
gittikçe daralmas� asl�nda daha 18. yüzy�l�n sonunda Osmanl� Devleti’ni,  izledi i 
ekonomi politikas�n� de i tirmeye sevk etmi tir. Bunun sonucu olarak, Osmanl� 
Devleti refah ve adalet anlay� �na dönük olan bir politikadan tah�l sektöründe 
geli meyi ve zenginle meyi daha ön plana ç�karan bir politika izleme yoluna 
gitmi tir.59 

 Bu bak�mdan Tozer’in Anadolu’daki tar�m alan�nda üretim yapan köylülere 
uygulanan adaletsiz ve e itlikçi olmayan vergi anlay� �na yönelik olarak getirdi i 
ele tiriler de yersiz olmad� � söylenebilir Zira Osmanl� Devleti, 19. yüzy�l 
boyunca merkezi idare, arazi ve üretim fazlas� üzerindeki hakk�n� teyit etmek 
konusunda büyük çabalar harcad�. Örne in 1831’de Bab-� Ali Anadolu’daki ve 
Avrupa k�tas�ndaki eyaletlerde kalan 2.500 sipahiyi azletti. Ayr�ca geri kalan 
t�mar sahiplerini emekliye sevk etmek, vergi toplama haklar�n� ellerinden almak 

ortadan kald�rd�. Ancak bu antla man�n Osmanl� ekonomik hayat�ndaki gerçek etkisinin 
ne oldu u tart� maya aç�k olmas�na ra men, asl�nda bu antla ma devletin mevcut 
ekonomi politikas�n� de i tirmemi  hatta 1826 y�l�nda kabul edilen ekonomik serbestli i 
devam ettirmi tir bkz. Donald Quatert, “19.Yüzy�la Genel Bir ak�  Islahatlar Devri 
1812- 1914”, içinde Osmanl� mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1600-1914), C. 
II, ed. Halil nalc�k, Donald Quatert, çev. Süphan And�ç, Eren Yay�nc�l�k, stanbul 
2004, s.889. 
56 Mübahat S. Kütüko lu, Balta Liman�’na Giden Yol Osmanl�- ngiliz ktisadi Münasebetleri 
(1580-1850),  Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay�nlar�, 2013, s. 132 
57 Mehmet Genç,  Osmanl� mparatorlu u’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay�nlar�, stanbul 
2009, s. 97. 
58 Ertem, a.g.m., s.156. 
59 Seven A �r, From Welfare to wealth: Ottoman and Castillian grain trade policies in a time of 
change, Bas�lmam�  Doktora tezi, Princeton University, 2009, s.203; Tevfik Güran “The 
State Role in the Grain Supply of stanbul: The Grain Administration 1793-1839”, 
International Journal of Turkish Studies, 3/1 ( 1984-85) ss.27-41. 
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ve arazileri mültezimlere kontratla kiralamak için bir plan haz�rlad�. 60 Bu planla 
birlikte arazi üzerindeki hâkimiyetini gerçekle tiren devlet, ayn� zamanda 
ziraattan vergi toplamak hakk�n� da ele geçirmek istiyordu. Bu amaçla II 
Mahmud döneminde mültezimler yerine vergilerin do rudan devlet memurlar� 
taraf�ndan toplanmas� kararla t�r�ld�. Fakat devlet bu konuda ba ar�l� olamad�. 
Örne in iltizam yöntemi ilk olarak 1839 y�l�nda kald�r�ld�. 1842 y�l�nda sistemi 
tekrar de i erek vergilerin do rudan devlete ve hükümete ba l� tahsildarlar 
arac�l� � ile toplanmas�n�n devlete kimi mali yükler getirdi i belirtildi. Dolay�s�yla 
ö ürün tahsili yerel yöneticilere ve mahalli e rafa belli bir bedel kar �l� �nda 
b�rak�ld�. 1856 Islahat Ferman�nda iltizam yönteminin nihai olarak kald�r�lmas� 
emrediliyordu. Ancak Gülhane Hatt� Hümayunu gibi Islahat Ferman� da 
iltizam�n kald�r�lmas�na yönelik somut bir ba ar� elde edemedi.61 Devlet 
taraf�ndan gösterilen çabalara ra men, iltizam sisteminin tamamen ortadan 
kald�r�lmamas� asl�nda âyan denilen unsurlar�n yeni sisteme kar � gösterdikleri 
direncin de bir i areti olarak yorumlanabilir. Zira Alman seyyah Mordtman, 
1850 y�l�ndaki Anadolu’ya ili kin gezi notlar�nda yönetimde bulunan baz� 
ki ilerle görü tü ünden bunlar�n âyanlar yahut onlar�n çocuklar� oldu undan söz 
eder.62 Seyyah�n da belirtti i üzere, birçok durumda bu âyan yahut mahalli e raf 
iltizam sisteminin kontrolünü ele geçirdi ve devletin yerine köylünün üretti i 
üretim fazlas�n�n önemli bir k�sm�na el koydu. Ayr�ca önceleri sipahi olanlar ve 
di er yerel H�ristiyan ve Müslüman olan bu âyanlar bulunduklar� bölgelerdeki 
yeni kurulan idare meclislerine üye olarak birçok yerde vergilerin iltizam 
yöntemi ile tahsil edilmesine devam ettiler.63 

 Merkezi yönetim ile yerel yönetimi temsil eden ayânlar aras�ndaki ili kinin, 
k�smen rekabete k�smen de uzla maya dayand� � söylenebilir. Ancak iki güç 
aras�ndaki ittifak çiftçilerin lehine olmayacak ekilde sürdü. Merkezile menin ilk 
a amalar�nda çiftçiler hem hükümetin yeni koydu u vergileri hem de ayânlara 
geleneksel olarak verdikleri kiralar� ve resimleri ödediler. Ayânlara ödenen bu 

60Plan 1838 ile 1844 y�llar� aras�nda a amal� olarak uyguland�. Osmanl� Devleti birçok 
harçlar�, hizmetleri ve vergileri kald�rd�. Angaryay� kesin olarak yasaklad� ve ö ürün 
azami olarak %10 olmas� konusunda �srarc� oldu. Yine 1839’da S�rbistan’daki sipahilerin 
gücü kalmam�  ve Gülhane Hatt� Hümayunu H�ristiyan köylülere eskiden timar arazisi 
olan yerlerde kanuni hak tan�d�. Hemen her yerde Osmanl� hükümeti büyük arazi 
sahiplerinin haklar�n� ellerinden alarak devlet mülkiyetine geçirme konusunda ba ar�l� 
oldu bkz. Quatert, a.g.m., s.971.  
61 1880’lere gelindi inde devlet iltizam sistemini yine kald�rd�. 1886’da durumu gözden 
geçirerek bu yöntemin devleti için çok masrafl� oldu unu karar vererek kald�rd�. Bu 
sistem asl�nda bütün mparatorlukta uyguland�. 20. yüzy�l�n ba �nda bile iltizam usulüyle 
tahsil edilen ö ür bütün has�lat�n�n %95’ini olu turmaktayd� bkz. Quatert, a.g.m., s.972. 
62 A. D. Mordtman, Anatolien Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien, ed. Franz Babinger, 
Hanover 1925, s.109, 113-116, 206, 246, 482. 
63 Halil nalc�k “ The Application of Tanzimat and its Social Effects”, AO, V (1973), ss. 
97-128. 
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miktarlar bir süre sonra kald�r�ld�. Ancak çiftçiler devletin sözde tefti  etti i 
mültezim ayânlara para ödemeye devam ettiler. Buna ek olarak, merkezi 
yönetimi ve Osmanl� bürokrasisini güçlendirmek için çiftçilerin stanbul’a 
ödedikleri vergi miktarlar� ise daha da yükseldi. Söz gelimi 19. yüzy�l�n sonuna 
do ru ziraattan al�nan vergi haddi 1883 ile 1900 y�llar� aras�nda %10’dan 
%12.63’e yükseltilerek %25 artt�r�ld�. Bu ba lamda, Quatert, Issawi ve Aktan’a 
at�f yaparak 1900’de bir çiftçi ailesinin gayri safi üretiminin çok daha büyük bir 
k�sm�n� yerel ayânlara ve Osmanl� Devleti’ne ödemi  olmas�n�n muhtemel 
oldu una vurgu yapar.64 

 Seyyaha göre, 1873-1875 k�tl� �na yol açan üçüncü sebep ise, büyük ölçüde 
Türk yönetiminin vurdumduymaz yönetim anlay� �d�r. Nitekim1873 y�l�n�n 
hemen ba lar�nda Anadolu’nun kötü bir hasat geçirdi i yönünde kimi uyar�lar 
merkeze gönderilmi ti. Bu uyar�larda, e er yard�m edilmezse halk aç�s�ndan k�  
ay�n�n oldukça zorlu geçece i vurgulanmaktayd�. Akabinde hemen Yozgat’ta 
ekmek isyan� vuku buldu. Daha sonra yakla an felakete dair Anadolu’nun çe itli 
yerlerinden baz� i aretler gelmeye ba lad�. Fakat Tozer tüm yap�lan uyar�lara 
ra men devletin meseleyi dikkate almad� �n� hatta yo un kar ya � � ve kabaran 
nehirler ile birlikte iç kesimlerin di er yerlerle ileti imi kesildi inde, stanbul ile 
Anadolu’nun belli ba l� ehirleri aras�nda telgrafla ileti im mümkün olmas�na 
ra men, bu durumdan stanbul hükümetinin haberdar olmamas�na dair mant�kl� 
bir aç�klama yapabilmenin oldukça güç oldu unu söyler. Seyyaha göre, bunun 
ancak iki aç�klamas� olabilir: Bu ihmalkârl�k ya yerel yöneticilerin zaman�nda 
merkezi yönetimi haberdar etmemelerinden yahut devletin hemen harekete 
geçmemi  olmas�ndan kaynaklanm�  olabilir. Ancak seyyah bunun, k�smen 
yo un kar ya � � nedeniyle köylerin kendi aralar�ndaki ileti imin kopmas�ndan 
kaynakl� olarak ya anan felaketin boyutlar�n�n fark edilememesi ile 
aç�klanabilece ini söyler. Zira devletin olaydan haberdar olur olmaz, bölge 
halk�na yard�m elini uzatmak için büyük çabalar sarf etti ini belirtir. Ancak 
Tozer her ne olursa olsun felaketi takip eden baharda ya am mücadelesi veren 
halktan vergi toplaman�n hiçbir ekilde izah edilemeyece ini sözlerine ekler. 
stanbul hükümeti taraf�ndan tersi yönde emirler olmas�na ra men, seyyah 

A ustos ay�na gelindi inde de halktan vergi toplanmaya devam edildi ine i aret 
eder. Bununla birlikte bu tutum pek çok insan�n bulunduklar� yerleri terk ederek 
ba ka yerlere göç etmelerine sebebiyet vermi tir. Buna ek olarak, Tozer, böylesi 
büyük bir felaketin toplumun sosyo-ekonomik yap�s� üzerinde yaratt� � 
olumsuzluklar�n ortadan kalkmas�n�n, uzun bir zaman alaca �n� belirtir.65 

 Seyyah�n da sözünü etti i gibi, k�tl�k olaylar� ortaya ç�kt� �nda, insanlar�n 
kötü yönetime kar � baz� isyan hareketlerine giri tikleri ve mevcut hububat 
stoklar�n� yahut kaynaklar�n� bilinçsizce ya malayarak k�tl� �n boyutlar�n�n 

64 Quatert, a.g.m., s.973. 
65 Tozer, a.g.e., s.89-90. 
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art� �na yol açt�klar� bilinen bir gerçekliktir. Kurakl�k y�llar�n�n yol açt� � k�tl�k 
dönemlerinde halk, ya am mücadelesi verebilmek ad�na h�rs�zl�k ve e k�yal�k gibi 
asayi i bozan kimi hareketler içinde bulunabilmektedir. Tozer’in sözünü 
Yozgat’ta k�tl�k esnas�nda ya and� �n� söyledi i ekmek isyan�na, Kayseri’de 
görev yapan Fransworth de de inir. O, devlet taraf�ndan bölgeye yard�m 
edilmesini, aksi takdirde1874 y�l�ndaki hasattan önce Anadolu’da büyük bir 
s�k�nt� ya anmas�n�n kaç�n�lmaz olaca �n�n söyler. Örne in, birkaç hafta sonra 
Yozgat’ta ekmek isyan� ba  göstermi  ve Anadolu’nun baz� yerlerinden de 
benzer uyar�lar gelmeye ba lam� t�r. Gerçekten de hasat ba ar�s�z olmu  ve 
do al olarak bölge halk� tüccar�n elinde olan hububat�n ba ka bir yer 
gönderilmesine kar � ç�km� t�r.66 25 Nisan 1874 tarihli bir belgeye göre, Yozgat 
Ankara ve Samsun gibi yerlerde kimi insanlar�n yol kesip h�rs�zl�k yaparak yöre 
güvenli ini tehdit ettikleri, ayr�ca k�tl�k nedeniyle ma dur olanlar�n, Yozgat 
sanca � dâhilindeki evlere ve dükkânlara geceleri sald�rd�klar� ve önlerine ç�kan 
insanlar� öldürdükleri belirtilir.67 Ar iv kaynaklar�na yans�d� � kadar�yla, bu tür 
olaylar�n 1873-1875 y�llar� aras�nda ya anan k�tl�k esnas�nda da ortaya ç�kt� � 
görülmektedir. Örne in, Yozgat’ta 7 A ustos 1873 tarihinde bir ngiliz tacirin 
elinde bulunan 200 keyl kadar hububat Yozgat halk� taraf�ndan ya ma 
edilmi tir. Yine 22 ubat 1874 tarihinde hükümete gönderilen bir telgrafta, 
Yozgat dare Meclisi üyelerinden Dervi  Bey ile Hasan A a’n�n te vikiyle halk�n 
hükümet kona �n� bast� � ve zorla hububat çald� � bildirilmi tir. Hükümetin 
suçlular�n�n tutuklan�p cezaland�r�lmas� ve bu türden olaylara f�rsat verilmemesi 
yönünde emirleri, bu türden olaylar�n k�tl�k sahas�n�n geneline yay�lmas�n�n 
engellendi i belirtilmektedir.68 Yine k�tl�k sahas�ndaki güçle en ya am ko ullar� 
halk�n kitleler halinde ve düzensiz bir ekilde bulunduklar� yerleri terk ederek 
ba ka yerlere göç etmelerine de sebebiyet vermi tir. K�tl�k ortam�n�n yol açt� � 
açl�k ve g�da yetersizli i gibi insan ya am�n� güçle tiren birtak�m unsurlar�n ilk 
olarak köyleri olumsuz yönde etkiledi i ve k�rsal kesimlerde ya ayan insanlar 
ehir ve kasaba merkezlerine do ru göç etmeye ba lad�klar� görülmü tür. Ancak 

Osmanl� yönetimi göç eden halk�n, gittikleri yerlerdeki zaten s�n�rl� olan g�da 
miktarlar�n� tüketerek açl� �n yay�lma alan�n� artt�raca � ve asayi i olumsuz yönde 
etkileyece i dü üncesiyle k�tl�k sahas�nda meydana gelen göçleri tasvip 
etmemi tir.69 Ayr�ca Osmanl� Devleti tar�msal bir sorunla yahut 1873-1875 
y�llar� aras�nda ya anan k�tl�k gibi kimi afetler ortaya ç�kt� �nda genellikle ihracata 

66 The Famine in Asia Minor, s.49. 
67 Erler, a.g.e., s.171,173 
68 Erler, a.g.e., s.170-171. 
69 Erler, a.g.e., s.176. Göç nedeniyle Ankara ve Konya vilayetlerini etkisi alt�na alan 1874 
y�l�nda hem hükümet hem de yerel idare taraf�ndan göçü önleyici baz� tedbirler al�nmaya 
çal� �lm� t�r. Örne in, 29 Nisan 1874 tarihinde, k�tl� a ba l� olarak meydana gelen 
göçlerin engellenmesi yönünde k�tl�k sahas�ndaki yerel yöneticilere önceden baz� emirler 
verilmesine ra men, yöre idarecilerinin karar� uygulamadaki acizlikleri yüzünden 
hükümetin plan� sekteye u ram� t�r bkz. Erler, a.g.e., s.176. 



AY EGÜL KU  TOZER 128

ve karaborsac�l� a konulan kat� yasaklama tarz� eski uygulama ve yöntemleri 
kullanarak çözüm üretmeye çal� m� t�r. Örne in, 1873-1875 ve Osmanl�-Rus 
Sava �ndan sonra 1880’de ya anan k�tl�k esnas�nda da vergi politikalar�n� 
gev etmi  ve köylüler daha iyi hasat elde etmeye ba lay�ncaya kadar belli 
dönemler için k�tl�k sahas�ndaki halktan vergi al�nmas�n� yasaklam� t�r.70 Ancak 
seyyah�n ifadelerine bak�l�rsa, devletin bu yönde hükümlerine ra men, daha 
önce de belirtildi i gibi, yerel yöneticilerin yanl�  ve kötü uygulamalar�ndan 
kaynakl� olarak k�tl�k sahas�ndaki halktan vergi al�nmaya devam edilmi  ve zaten 
ya am mücadelesi vermeye çal� an köylüler daha da ma dur edilmi tir. 

 

4. Sonuç: 

 1873-1875 y�llar� aras�nda Anadolu’da ya anan k�tl�k gerek Osmanl� 
Devletini gerekse Anadolu’da ya ayan halk� sosyo-ekonomik bak�mdan 
derinden sarsm�  ve pek çok olumsuzlu un ya anmas�na sebebiyet vermi tir. Bu 
k�tl� a ba l� olarak, binlerce insan g�da yetersizli i ve kimi bula �c� hastal� a ba l� 
olarak hayat�n� kaybetmi , binlerce hayvan telef olmu , yer yer güvenlik ve asayi  
olaylar� ortaya ç�km�  ve insanlar yiyecek bulmak ve hayatta kalmak için 
bulunduklar� yerlerden ba ka yerlere göç etmek zorunda kalm� t�r. 
Saptayabildi imiz kadar�yla, bölgeden geçen bat�l� seyyahlar�n hemen hiç birisi 
bu konuya de inmezken, bir istisna olarak Tozer an�lan konuya geni  bir yer 
ay�rd� � görülmektedir. Bu durum onun k�tl� a ve ya ananlara yönelik aktard� � 
bilgileri önemli ve ayr�cal�kl� k�lmaktad�r. Asl�nda Tozer, k�tl� �n ya and� � 
esnada Anadolu’yu ziyaret etmemi tir.  Bu olaydan yakla �k 4 y�l sonra, yani 
1879 y�l�nda Anadolu’ya gelmi tir. Ancak seyahatnamesinin giri  k�sm�nda 1874 
y�l�nda Anadolu’da ortaya ç�kan k�tl�k nedeniyle seyahatini iptal etmek zorunda 
oldu unu belirtti i dü ünülürse, onun özellikle bat� kamuoyunda fazla 
bilinmeyen bu olaya dair bilgi almak ve bu bilgileri kendi ülkesindeki insanlarla 
payla ma arzusu ile konuya ilgi gösterdi i söylenebilir.  

 Seyyah�n 1873-1875 k�tl� �na yol açan sebepler üzerinde etrafl�ca durdu u 
ve baz� de erlendirmeler yapt� � dikkat çekmektedir. Ancak Tozer’in bu k�tl� a 
yol açan belli ba l� sebepler aras�nda merkeziyetçili e dayanan yeni yönetim 
sistemini göstermesi ve onun ayânlar� güçleri ellerinden al�nmadan önce yeni 
sisteme göre kendi bölgelerinde ba ar�l� i ler yapan ki iler olarak övmesi oldukça 
dikkat çekicidir. Fakat seyyah�n bu ele tirileri yaparken Osmanl� Devleti’nin 
kendine özgü ko ullar� içinde ortaya ç�kan bu kuruma dair detayl� bilgi sahip 
olmad� � anla �lmaktad�r. Nitekim kaynaklara yans�d� � kadar�yla, 18.yüzy�l�n 
ikinci yar�s�nda elde ettikleri siyasi imtiyazlar� kendi lehlerine olacak ekilde 
kullanan bu hanedan aileleri, halk�n üzerinde tahakküm kurarak bir sömürü 
düzeni kurmu lard�r. Bununla birlikte, bu unsurlar 19. yüzy�l�n ba lar�nda baz� 

70 Ertem, a.g.m., s.157. 
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bölgelerde devletle mücadele içine girerek toplumun sosyo-ekonomik yap�s� 
üzerinde önemli tahribatlara sebebiyet vermi lerdir. Ancak baz� kaynaklara 
yans�d� � kadar�yla, devlet her ne kadar ayân ailelerinin nüfuz ve güçlerini 
devletin lehine olacak ekilde ellerinden ald�ysa da, kimi bölgelerde 19. yüzy�l�n 
sonlar�na kadar devletle ittifak ederek nüfuzlar�n� ve ç�karlar�n� devam 
ettirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte, Tozer’in Osmanl� yönetimine kar � 
k�tl� �n çok önceden olaca �na dair baz� i aretler olmas�na ve bölgeden bu 
do rultuda haberler gelmesine ra men konuya ilgisiz kald� � yönünde getirdi i 
ele tirilerin yersiz olmad� � söylenebilir. Zira bu durum, ar iv belgelerine 
dayanan baz� çal� malarda da dile getirilmektedir. Ayr�ca seyyah�n Osmanl� 
Devleti’nin felaketten haberdar olur olmaz tüm imkânlar�n� seferber ederek 
k�tl�k sahas�ndaki ma dur insanlara yard�m eli uzatt� � yönünde verdi i bilgilerin 
di er kaynaklarda verilen bilgilerle örtü tü ü ve dolay�s�yla nesnel oldu u 
söylenebilir. Ayr�ca Tozer’in Yozgat’ta k�tl� a ba l� olarak ortaya ç�kan ekmek 
isyan� hakk�nda verdi i bilginin de özgün oldu u söylenebilir. Çünkü konu ile 
ilgili yap�lan di er çal� malarda kentte ya anan di er isyan ve asayi  olaylar�na 
dair bilgi yer al�rken, ekmek isyan�na dair herhangi bir bilgi tespit edilememi tir. 
Sonuç olarak, Tozer’in bat�l� bir seyyah olarak Yozgat’ta 1873-1875 y�llar� 
aras�nda ya anan k�tl� a ili kin olarak bilgi veren tek seyyah olarak ön plana 
ç�kt� � söylenebilir. Dolay�s�yla onun felaketin sebepleri aras�nda merkezi 
yönetimi ve ayânlar�n devlet taraf�ndan etkisiz hale getirilmesi yönündeki 
aç�klamalar� bir kenara b�rak�l�rsa, 1873-1875 y�llar� aras�nda Anadolu’da ya anan 
ve gerek Osmanl� Devletinde gerekse onun bir parças� Anadolu’da sosyo-
ekonomik bak�mdan büyük tahribatlar yaratan bu k�tl� �n ayd�nlat�lmas�na 
önemli katk�lar sa lad� � ileri sürülebilir. 
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Özet 

Matematik tarihinde, kök ç�karma i lemleriyle ilgili aritmetiksel 
metotlar, gerek say�lar�n tam veyahut yakla �k köklerinin elde 
edilmesinde, gerekse de denklemlere (cebirsel tekniklerden ziyade) 
nümerik olarak yakla �mda uygulama alan� bulmu tur. Bununla ilgili ilk 
te ebbüsler Mezopotamyal�lardan gelmi  olup, ortaça �n do u ve bat� 
uygarl�klar�nda, bu metotlar geli me göstermi tir. Özellikle Çinlilerin 
yüksek dereceli denklemleri çözme gayretleri, onlar� as�rlar önce, Ruffini 
ve Horner’in modern matematiksel tekniklerine yakla t�rm� t�r. 15. 
yüzy�lda Cem id Ka i, yüksek dereceden kök alma i lemlerine “genel” 
çözüm metotlar� önermi  olup, bu birikimin Osmanl�lara aktar�lm�  
oldu u bilinmektedir. 

Çal� mam�zda, Kanunî dönemine ait Câmi u’l- Hisâb isimli 
matematik eserinin sekizinci ba l� � alt�nda yer alan kök ç�karma metotlar� 
incelenerek, Osmanl� matemati ine yap�lan katk�lar�n tespit edilmesi 
amaçlanm� t�r. Bu ba lamda, öncelikle konunun tarihsel arkaplan�ndan 
bahsedilmi tir. Ard�ndan, eser k�saca tan�t�larak, incelenen ve tesis edilen 
metinle ilgili birtak�m aç�klamalar yap�lm� t�r. Matematiksel çözümleme 
çal� mam�z�n üçüncü bölümünde i lenmi  olup, tenkitli metni ekte 
sunulmu tur. Sonuç olarak, ortaça  slam matemati inden tevarüs edilen 
aritmetiksel metotlar�n Osmanl� matematik eserlerinde oldukça iyi temsil 
edildi i görülmü  ve bunlar�n söz konusu eserde dikkat çekici bir 
konuma getirildi i anla �lm� t�r. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl�lar, aritmetik, nümerik analiz, kök 
ç�karma, cami el- hisab.  

Abstract 
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In history of mathematics, arithmetical methods concerning root 
extraction were distinguished in both exact or approximate roots of 
numbers and numerical (rather than algebric) approach to equations. 
First attempts about this subject came from the Mesopotamian, and 
methods was developed by the civilizations in medieval period. 
Especially, Chinese efforts about solving high-order equations got 
themselves closer to modern mathematical techniques even centuries 
ago. In fifteenth century, Cem id Ka i proposed "general" solution 
methods for high-level root extraction operations and these 
advancements were transferred to the Ottomans. 

This study aims to point out the contributions to Ottoman 
mathematics within the context of root extraction methods through 
Cami el- Hisab which belongs to the era of Kanunî. Firstly, historical back 
ground of the subject has been explained briefly. After that, the text that 
focused on and its edition has been presented. Finally, it has been 
clarified the mathematical structure of the text by means of the formulas. 
The text on these methods are in appendix of the study as critical 
edition. Findings indicate that these methods, which leans to mediaeval 
Islam mathematics, has gained a remarkable position in traditional period 
of Ottomans. 

Keywords: Ottomans, arithmetic, numerical analysis, root 
extraction,  Cami el- Hisab 

 

Giri  

slam dünyas� matematikçileri say�lar�n köklerini bulma, kökler üzerinde 
i lem yapma, köklerin tam ve yakla �k de erlerini elde etme gibi konularla 
ilgilenmi  ve bu yakla �mlar onlar� say�lar kümesinin alt kümelerinden biri olan 
irrasyonel say�lar kümesinin özelliklerini tesbit etmeye kadar götürmü tür.1 
Farkl� co rafyalarda, farkl� matematiksel ekollerin gayretleriyle olgunla an bu 
birikim, Osmanl�larca da tevarüs edilmi  ve Osmanl� matemati ine nümerik bir 
nitelik kazand�rm� t�r. Bu hususta gelinen seviye ise gerek konuya mahsus 
müstakil risalelerde gerekse de aritmetik, cebir ve uygulamal� geometri 
konular�n�n i lendi i genel hesap kitaplar�nda kendini göstermektedir. 

Osmanl�larda mütedavil olan baz� matematik eserlerindeki bilgileri 
de erlendirerek, karekök ve küp kök hesaplar�yla ilgili gerek tam- rasyonel 
gerekse de yakla �k-irrasyonel kök elde etme kurallar�n� ise ilk olarak Salih Zeki 
Bey Asâr-� Bâkiye’sinde aç�kl� a kavu turmu tur.2 Ancak bu bilgiler, tenkitli 
metin çal� malar� desteklenmelidir. Üstelik, Osmanl� matemati inde konunun 

1 Muhammed Süveysi, “Hesap”, slam Ansiklopedisi, C.17, Türkiye Diyanet Vakf�, 
stanbul 1998, s. 244. 

2 Matrakç� Nasuh, Umdetü’l- Hisab, Antalya Tekelio lu nr. 678, varak no: 149b-154a. 
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ileri boyutlar� da henüz ayd�nlat�lmam� t�r. Hac� Atmaca’n�n Mecma‘u’l- Kavâ‘id’i, 
Matrakç� Nasuh’un Umdetü’l- Hisâb’�, ibn Hamza el-Ma ribî' nin (16. yüzy�l) 
Tuhfetü'l-A dâd’�,3 ve Bahauddin Amulî’nin Hulâsatü’l-Hisab’�4 gibi en me hur 
Osmanl� matematik eserlerinde mevzubahis kurallar ve tekniklerin yer almamas� 
veyahut yüzeysel geçilmesi nedeniyle Osmanl�lar�n bu tekniklere yakla �m� 
belirsizli ini korumaktad�r. Amac�m�z, klasik döneme ait bir metin ne ri 
öncülü ünde, kök alma metotlar�yla ilgili Osmanl�lar�n gün yüzüne ç�kmayan 
yönlerini ortaya ç�karmakt�r. 

Çal� mam�z�n ilk bölümünde, matematik tarihinde aritmetiksel geli meler 
kapsam�nda önemli merhalelerden olan kök alma i leminin tarihsel arka 
plan�ndan bahsedilmi tir. kinci bölümde, eser ve eserin incelenen k�sm� k�saca 
tan�t�larak, konunun i leni  tarz� ve eserin bütünündeki yerine dikkat çekilmeye 
çal� �lm� t�r. Eserin müellif nüshas� günümüze ula mad� �ndan, üzerinde 
çal� �lan metnin sa l�kl� bir ekilde de erlendirilmesi için çal� mam�zda tenkitli 
metin yöntemi uygulanm�  ve eserin sekizinci fasl�n�n üçüncü k�sm� taraf�m�zca 
yeniden kurulmu tur. Çal� mam�z�n üçüncü bölümünde, tesis edilen metin, 
sadele tirilmi  bir Türkçe ile güncelle tirilmi  ve metindeki i lemlerin 
matematiksel ifadesi ortaya ç�kar�lmaya çal� �lm� t�r. Bu i lemler, dipnotlarda 
modern matematik sembolleriyle izah edilmi tir. Tenkitli metnin ise ekte 
sunulmas� uygun görülmü tür.  

   

1. Kök Ç�karma leminin Tarihsel Arkaplan� 
1.1. Eski Ça  Uygarl�klar�nda Kök Alma Metotlar� 

1.1.1. Mezopotamya Uygarl� �ndaki Geli meler 

Mezopotamyal�lar, oldukça erken dönemlerden itibaren say�lar� çizgilerle 
temsil etmekten uzak durup, bunlar� genellikle soyut nicelikler olarak 
kavrad�klar�ndan ötürü, aritmetiksel birçok i lemin öncüsü olarak 
dü ünülmektedir.  lem cetvellerini içeren tabletlerin aras�nda çarpma, kare, 
karekök, küp ve küp kök cetvelleri mevcuttur. 5 Mezopotamyal� matematikçiler, 
tam do ru ve yakla �k sonuç meselesine oldukça önem vermi ler, tam olarak 
ifade edilebilen say�lar�, yaln�zca yakla �k olarak ifade edilebilenlerle ay�rmak için 
özel terimler ihdas etmi lerdir. Bu zihniyetin irrasyonellerin ke fine zemin 
haz�rlad� �n� söylemek yanl�  olmayacakt�r.6  

3 Varak no: 70b, bkz. Melek Dosay Gökdo an, “ stanbul’un Cazibesine Kap�lan Bir 
Matematikçi: Ma ribi”, yay�mlanmam�  bildiri metni. 
4 Eserin alt�nc� fasl�ndaki kök alma teknikleri için bkz. hsan Fazl�o lu, “Hulasatü’l- 
Hisab”, slam Ansiklopedisi, C. 18, Türkiye Diyanet Vakf�, stanbul 1998, s. 322. 
5 Ayd�n Say�l�, M�s�rl�larda ve Mezopotamyal�larda Matematik, Astronomi ve T�p, TTK, Ankara 
1991, s. 185. 
6 Say�l�, M�s�rl�larda ve Mezopotamyal�larda Matematik, s. 178. 
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Köklerin hesaplanmas� için Mezopotamyal�lar belirlenmi  baz� i lemlere 
dayanan metotlara sahiplerdir. Eski Babil ça �na ait bir tablette  için verilen 
bir de er küsurat�yla (altm� l�k kesirler kullanm� lard�r) 1; 24,51,10 olup bu 
de erin ondal�k kar �l� � 1,41423 olur. Günümüzdeki de er göz önüne 
al�nd� �nda, yakla �k de er bulma konusunda oldukça mahir olduklar� a ikard�r.7  

 

   
olur.8 

Yakla �k karekök hesaplar�n�n geometrik bir model üzerinde temellendi ini 
gösteren bir tabletteki bilgiler ise a a �daki gibi olup, analitik çözümler daha 
sonra da aç�klanaca � gibi ortaça  uygarl�klar�ndaki matematikçiler taraf�ndan 
geli tirilmi tir.9  

A a �daki ekilde S büyük karenin alan�, a da küçük karenin bir kenar� 
olmak üzere, S’nin karekökü için u i lemler geli tirilmi tir:  

 

 

7 Say�l�, M�s�rl�larda ve Mezopotamyal�larda Matematik, s. 178,179. 
8 Say�l�, M�s�rl�larda ve Mezopotamyal�larda Matematik, s. 179,180; Carl Boyer,  A History of 
Mathematics, John Wiley and Sons, USA 2011, p. 25. 
9 Say�l�, M�s�rl�larda ve Mezopotamyal�larda Matematik, s. 180. 
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10 

 

1.1.2. skenderiye Uygarl� �ndaki Geli meler  

Yunanca yaz�lan en önemli matematik kitab� hiç ku kusuz Öklit’in (M.Ö. 
3. as�r) Elementler’idir. On üç kitaptan müte ekkil bu eserin onuncu kitab�, çe itli 
irrasyonel uzunluklar�n ayr�nt�l� bir analizini içermektedir. Eserde i lenen 
bilgiler, antik Yunan uygarl� �ndan beri anlamland�r�lamayan baz� say�lar�n 

10 Say�l�, M�s�rl�larda ve Mezopotamyal�larda Matematik, s. 181,182. 
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(irrasyonel nicelikler) matematiksel i lemlere nas�l kazand�r�ld� �n� göstermesi 
bak�mdan mühimdir. Bu eserde nicelikler, geometrik çizimler olarak temsil 
edilmi tir. rrasyonellik tiplerine ili kin, basit kareköklerin yan� s�ra  

 
gibi çoklu köklere ait birçok kan�tlamalar yap�lm�  ancak küp köklere 
de inilmemi tir. rrasyonel say�lara geni  yer verilmesi eserin son k�s�mlar�nda 
anlam kazanmaktad�r ki bu bölümlerde irrasyonel say�lar düzenli kat� cisimlerle 
ili kilendirilmi tir.11  

 

1.2. Ortaça  Uygarl�klar�nda Kök Alma Metotlar� 

1. 2. 1. Çin Uygarl� �ndaki Geli meler 

Çin uygarl� �n�n erken dönemlerinde bu konuyla ilgili i lemler geometrik 
temelli de erlendirmelerden do mu tur. Han Hanedanl� � zaman�nda, 
matematikçiler taraf�ndan baz� denklemlerin çözümü, Horner metodunu 
an�msatan bir usül yard�m�yla ba ar�lm� t�r. Bu i lemlerin ve i lemlerde 
kullan�lan metotlar�n izi sürüldü ünde Chiu Chang Shu metinleri ön plana 
ç�kmakta ve kare ve küp kök hesaplar�yla ilgili önemli geli meler kaydedildi i 
görülmektedir ( M. S. 2. yüzy�l). 12 

Chiu Chang Suan Shu’nun yorumcu olan ve M. S. 3. yüzy�lda ya ayan Liu 
Hui, karekök hesaplar�n�n geometrik temellerini izah etmi tir. Kulland� � 
diyagramlar göstermektedir ki bir do ru parças� rastgele ikiye bölündü ünde bu 
do runun üzerindeki kare, parçalar�n üzerlerindeki karelerle bu parçalar�n 
çevreledi i dikdörtgenin iki kat�n�n toplam�na e ittir. Bu durum cebirsel olarak 
(a+b)2= a2+ b2 + 2ab olarak ifade edilir. Üstelik bu nicelikleri isimlendirmi  ve 
küçük kareyi (yü), büyük kareyi  (fang) ve dikdörtgeni (lien) ayr� terimlerle ifade 
etmi tir. Bu teoremi geometrik olarak ispatlayan ise skenderiyeli matematikçi 
Öklit’tir. 13 

Bu hesaplarla ilgili ya ayan en eski diyagram ise, Yang Hui’nin Hsiang Chieh 
Chiu Chang Suana Fa Tsuan Lei’sinden kalma olup, 1260 y�llar�na aittir. lk sat�rda 
kökü al�nacak say�,  yani “shang”; ikinci sat�rda elde edilen kök, yani “shih” 
ba ta olmak üzere, di er terimler olan “fang”, “yü”, “lien” ve “hsia”lar, 
i lemlerde ve tablolarda görülen unsurlardand�r. 

11 Richard Mankiewiez, Matemati in Tarihi, Çev: Gökçen Ezber, Güncel Yay�nc�l�k, 
stanbul 2002. 43-48. 

12 Joseph Needham, Science and Civilisation in China, C. 3, Cambridge University Press, 
Cambridge 2012, pp. 65-68. 
13 Needham, Science and Civilisation in China, pp. 65-68. 
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1247’de Ch’in Chiu- shao, hesap çubuklar� yard�m�yla da olsa 

 
denklemini Horner metoduna son derece benzer ekilde çözmü tür. 

Burada kökün ilk basama � olan 8 bulunarak, birtak�m i lemlerden sonra  

 

denklemi elde edilir. Sonra da kökteki ikinci rakam 4 olarak al�n�p, mutlak 
terim yok edilerek 840 bulunur. Dolay�s�yla Çinliler, Horner’in say�sal 
denklemleri çözme metodunu, Ruffini ve Horner’den as�rlar önce ke fetmi tir.14 

   

1.2. 2. Hint Uygarl� �ndaki Geli meler 

M.S. 5. yüzy�lda ya am�  me hur Hint matematikçisi Aryabhata’n�n 
Aryabhatiya isimli eserinde kök alma teknikleri “Ganitapada” ba l� � alt�nda 
i lenmi tir. Kendisinden kök gelip gelmemesine göre say�daki basamaklar�n 
gruplara ayr�ld� � ve mümkün olan maksimum kök tahminleriyle sürecin i ledi i 
teknik, küp kök hesaplar� çerçevesinde ana hatlar�yla öyle anlat�labilir: 

Verilen say�ya uygun bir A3 say�s� ilk grupta ara t�r�l�r ve A nihai sonucun 
yani aranan kökün ilk basama � olur. Bundan sonraki i lemler, (A+B)3 
aç�l�m�ndaki katsay�lar ve terimlere uygulan�r. Ancak buradan elde edilenler, 
ayr� t�r�lan gruplarda de erlendirilmez. Bunun yerine gruptaki say�lar�n tek tek 
indirilmesi tercih edilmi tir. Bu yüzden, örnek olarak verilen i lemler dizisine 
temel olu turmu  a a �daki algoritman�n benimsendi i anla �l�r.15 

 

 

 

 

 

 

Örnek: 

14 Florian Cajori, Matematik Tarihi, Çev: Deniz lalan, ODTÜ Yay�nlar�, Ankara 2014, 
93. 
15 Abhishek Parakh, “Aryabhata’s root extraction methods”,  Indian Journal of History of 
Science, V. 42, 2007, pp. 151-154. 
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Not:   3 ,  küp aç�l�mdaki katsay� olmak üzere: 

 
 

Genel çözümü ise öyledir: 

Bir A say�s� bulunur ve say�daki k grubunda A3 de eri aranarak u i lemler 
yap�l�r: 
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Bu algoritma, say�daki basamaklar sona erinceye kadar tekrarlan�r.16  

 

1.2. 3. slam Dünyas�’ndaki Geli meler 

slam Dünyas� matemati inin ilk dönemlerinden itibaren karekök ve küp 
kök ba ta olmak üzere, kök alma metotlar�na ili kin algoritmik yöntemlere 
rastlan�r. Üstelik 10. yüzy�l�n ba lar�ndan 17. yüzy�l�n ba lar�na kadar, hesap 
üzerine yaz�lm�  birçok eserde, gerek tam-rasyonel kök gerekse de yakla �k-
irrasyonel kök almaya ili kin formüller yer almaktad�r. 10. yüzy�l�n sonunda 
Ku yar b. Lebbân gibi matematikçiler kök hesaplar�nda Ruffini-Horner 
yöntemine götüren bir algoritma kullanm� lard�r. Bu algoritmayla var�lan di er 
sonuçlar daha sonra Ali b. Ahmed en- Nesevî (11. yüzy�l), Kemaleddin el-Fârisî 
(13. yüzy�l) ve ibn Havvâm’�n (14. yüzy�l) eserlerinde ola an yöntemler olarak 
yer alm� t�r. 17 

Yine 10. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren aritmetik üçgen ve binom (iki 
terimli) formülünün bilinmesi, n. dereceden kökün bulunmas� için sözü edilen 
yöntemlerin genelle tirilerek, algoritman�n formülle ifade edilmesini 
kolayla t�rm� t�r. Bu giri imleri, Ömer Hayyam’�n (11. yüzy�l) konuyu tekrar ele 
almas� takip etmi se de en çarp�c� geli me Semew’el Magribî’nin (12. yüzy�l) 
hesap tekniklerinde görülmektedir. Semew’el, altm�  tabanl� bir tam say�n�n 

16 Parakh, “Aryabhata’s root extraction methods”, pp. 151-154. 
17 Rü dü Rashed, “Matematik”, slam Ansiklopedisi, C.28, Türkiye Diyanet Vakf�, 
stanbul 2003, s.132-133. 
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kökünü, ileride, Ruffini- Horner yöntemi ad�n� alan yöntem ile bulmu  ve daha 
sonralar� ba ta Cem id Ka î (14. yüzy�l) olmak üzere pek çok matematikçi bu 
yönteme ba vurmu tur.18  

Ortaça  slam Dünyas�’nda tam kök alma süreci öyledir: Bölme 
i lemindeki ç�karmalarda yap�ld� � gibi, basamaklarda herhangi bir hata 
olu mamas� için kökü al�nacak say�n�n basamaklar� kadar sütuna sahip bir cetvel 
haz�rlanm� t�r Cetvelin üstüne yatay bir çizgi çekilerek, buras� bulunacak köke 
tahsis edilmi tir. Kökü al�nacak say� da bunun hemen alt�nda yaz�l�r. Sa dan 
itibaren kökü al�nacak dereceye uygun olacak ekilde ilgili basamaklara i aret 
konulur. Son i arete sahip olan rakamlar grubu ile i leme ba lan�r. 19 

Tam kökün olmad� � durumda ise, kökün yakla �k de erlerine ula �lmaya 
çal� �lm� t�r. Mesela, kök derecesi iki oldu unda, slam Dünyas� matematikçileri 
a a �daki kural� ortaya koymu lard�r: Say�da dahil olan en büyük kare aran�larak 
bunun karekökü al�n�r. Geriye kalan fark, karekökün iki misline veya iki misli ile 
bir toplam�na bölünerek, bölüm yine bilinen kareköke eklenir.20 

Tam kökün olmad� � durumda, gerçek de erlerin bulunmas� mümkün 
olmad� �ndan, yukar�daki geometrik temsillerde aç� a ç�kan ihmal durumlar�n�n 
say�sal (nümerik) i lemlerde de vaki oldu unu söylemek gerekir. Gerçek 
de erden büyük veya küçük olarak saptanan niceliklerin i lem a amalar�ndaki 
temel prensibi ise öyledir: 

 

 

18 Rashed, “Matematik”, s. 132-133. Ku yar’�n ka �t ve kalem kullanmamas�ndan ötürü 
metodundaki a amalar�n takip edilmesindeki zorluklar hakk�nda bkz. John Lennart 
Berggren, Episodes in the Mathematics of Medieval slam, Springer, Newyork 2003, s. 49. 
19 Salih Zeki, Asâr-� Bâkiye, C.2, haz: Melek Dosay Gökdo an, Babil Yay�nlar�, Ankara 
2003, s. 167. 
20 Salih Zeki Bey, bu ç�kar�mlarda bulunurken, ibnü’l- Bennâ’n�n Telhîsu A mâli 
Hisâb�’ndan (14. as�r) ve Bahauddin Âmili’nin Hulasatü’l- Hisâb’�ndan (17. as�r) 
yararland� �n� söylemektedir. Yani ortaça  slam Dünyas�’nda iz b�rakan yakla �mlar 
Osmanl� matemati inde de mevcuttur. Bkz. Salih Zeki, Asâr-� Bâkiye, s. 170. 
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21 

Kerecî taraf�ndan ba lat�lan, özellikle Samew’el bin Yahya gibi halefleri 
taraf�ndan takip edilen yeni matematiksel metotlar, 11. as�rda esas�nda cebir 
disiplininin yenilenmesinde belirleyici olmu tur. Çünkü bu durum, bilinen 
nicelikler yard�m�yla aritmetiksel i lemler yapmak ile bilinmeyen niceliklerle 
i lem yapmada paralellik sa lamay� hedeflemektedir. Ancak, cebire aritmetiksel 
karakter kazand�rma ad�na cebirde kullan�lan bu aritmetiksel operasyonlar, cebir 
disiplinini olgunla t�rmas�n�n yan� s�ra say�lar teorisi ve nümerik tekniklerin 
geli mesinde de etkili olmu tur.22  

En az Cem id Ka i’de (15. yüzy�l) formüle edildi i haliyle Semew’el’in 
aritmetik risalesinde(12. yüzy�l) kendini gösteren ve Ruffini- Horner 
metodundan herhangi fark� olmayan kök alma yöntemi, 60 tabanl� 0; 
0,0,2,33,43,3,43,36,48,8,16,52,30 say�s�n�n be inci dereceden kökünün 
al�nmas�nda uygulanm� t�r.23 

Semew’el’in aritmetik risalesinde, özellikle bir say�n�n pozitif bir köküne 
yakla may� i leyen bölümler de mevcuttur.  Semew’el, bu “yakla ma” tekni i 
yard�m�yla, bilinen say�lar dizisi üzerinde çal� arak, irrasyonel kök ile rasyonel 
say�lar dizisi aras�ndaki fark� kar �la t�rmakt�r. Çünkü Semew’el,  hesaplar 
sonucunda elde edilen irrasyonel köke yakla an bir “rasyonel” bulmaktad�r. 
Ama bu irrasyonel köke daha da yak�n ikinci bir rasyonel say� ve hatta üçüncü 
bir rasyonel say�n�n da bilincindedir. 24 

21 Salih Zeki, Asâr-� Bâkiye, s. 170-180. 
22 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics Between Arithemetic and Algebra, 
Trans: A. F. W. Armstrong,  Kluwer Academic, Dordrecht 1994, pp. 88-89. slam 
Dünyas� matemati inde, analitik karakterde bir cebir in as�n�n ba  mimar� olan Kerecî 
için bkz. Melek Dosay, Kerecî’nin le’l- Hesab el- Cebr ve’l- Mukabele Adl� Eseri, TTK, 
Ankara 1991, s. 79. 
23 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, p. 91. 
24 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, p. 90. 



TUBA O UZ 144

lk te ebbüslerin Semew’el’den geldi i ve a a �daki ekilde biçimlenen 
formüller ise bir tamsay�n�n irrasyonel kökünün tam olmayan k�sm�na, kesirli 
say�larla yakla may� sa lam� t�r. 

25 

Cem id Ka i’nin  Miftâhu’l- Hisâb’�nda, say�n�n n. dereceden kökünü almay� 
sa layan genel bir metodu vard�r. Bu metot asl�nda yine 19. yüzy�l 
matematikçilerinden Ruffini ve Horner’in özel durumlara tatbik etti i 
uygulamadan farkl� de ildir. Ka i bu metotla ilgili olarak her ne kadar 
öncüllerinden bahsetmese de kendi icad� olmad� �n� da belirtmi tir. Bu yüzden 
tarihçiler de Ka i’nin 12. yüzy�l Çin kaynaklar�ndan beslendi ini ileri 
sürmü ledir. 26 Ka i’nin teorileri, Kereci ve ard�llar�n�n çal� malar�nda zaten 
bulundu undan, asl�nda kendisinin 12. yüzy�l matematikçilerinden fikir olarak 
herhangi bir fark� yoktur. Ancak, Ka i’nin öncülleri, metotlar�n� tablolar serisi ile 
aç�klam� lar iken Ka i bu tablolar� daha anla �l�r tek bir tabloda toplam� t�r. 27 

Ka i’nin i lem prosedürleri k�saca öyle aktar�labilir: 

Ka i, 331781 say�s�n�n ikinci dereceden kökünü al�rken, bu say�y� iki erli 
gruplara ay�rarak bir cetvel olu turur. Önce, ikili gruplardan ilki olan 33’in 
içindeki maksimum karekökü, yani 5’i, bularak, cetvel üstüne yerle tirir. 5’in 
karesi olan 25’i de 33’ten ç�kard� � için kalan 8 say�s�n�n yan�na di er ikili grup 
olan 17’yi indirir. O halde yeni soru u olur: 

 
Buradaki x de eri 7 olarak bulunup, cetvel üstüne yerle tirdikten sonra, 

817 ve 749 aras�ndaki fark olan 68’in yan�na üçüncü ve son ikili grup olan 81’i 
indirerek yeni bir soru ileri sürer: 

 
Buradaki x de eri 6 olarak bulunup, aranan kökün tam k�sm� elde edilir. 

25 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, p. 109. 
26 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, p. 90. 
27 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, p. 101. 
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Bu i lemlerin ana prensibinin u algoritma oldu u görülür: 

 
 

 

28 

Ka i kökün kesirli k�sm� için ise a a �daki i lemleri takip eder: 

29 

Ka i bu prosedürleri be inci dereceden kök alma i lemlerinde de 
uygulamay� ba arm� t�r. Burada, say�, be erli gruplara ayr� t�r�larak, kök için 
mümkün maksimum rakamlar denenmeye ba lan�r. Kök olan 536 say�s�n�n 
rakamlar�na ait i lemleri temsil eden f(5) ve f(3)’in gidi at� esas olarak 
birbirinden farks�zd�r. 44240899506197 say�s�n�n be inci dereceden kökü 
al�n�rken, yukar�daki özde liklerde görülen temel prensip göze çarpar: 

 

28 John Lennart Berggren, Episodes in the Mathematics of Medieval slam, Springer, Newyork 
2003, pp. 49, 50, 53, 57. 
29 Berggren, Episodes in the Mathematics, p. 53. 
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Yukar�da binom aç�l�m�nda görülen katsay�lar, f(5) i lemlerinde yerine 
konuldu unda Ka i’nin tablolar�nda a a �daki terimler ortaya ç�kar. 

 
Benzer tekniklerle, di er basamaklar olan “3” ve “6” bulunur.  

Kökün tam k�sm� olan 536 elde edildikten sonra, kesirli k�sm� u i lemlerle 
elde edilir: 

30 

 

 
Bu ifadeler analitik düzlemde    grafi i olarak ifade edildi inde 

 için iki nokta aras�ndaki uzakl� �n ay�rt edilemeyecek kadar az oldu u, 
çok daha iyi anla �l�r. Bu da, yakla t�rma metotlar�n�n matematikçiler taraf�ndan 
niçin tercih edildi ini izah etmektedir.  Eski ça  ve ortaça �n “lineer 
interpolasyon”u31 olarak bilinen bu teknik, asl�nda Batlamyus’un me hur 
astronomi kitab� el- Mecistî’sine geri gidecek kadar kadîmdir. 32 Ayr�ca, formül 
dikkatle incelendi inde, iki noktas� bilinen do ru denkleminin günümüzdeki 
formülasyonuna oldukça benzemektedir.  

30 Berggren, Episodes in the Mathematics, pp. 53-63. 
31 nterpolasyon, ara de er bulmakt�r. Do rusal interpolasyon iki noktas� bilinen do ru 
denkleminin yaz�lmas�d�r. 
32 Berggren, Episodes in the Mathematics, pp. 50-52; Rushdi Rashed, The Development of 
Arabic Mathematics, pp. 110-111. 
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33 

Sonuç olarak, Nesevî gibi Kereci ekolü öncesi matematikçiler, bu metotlar� 
en fazla üçüncü dereceden kök alma durumuna kadar ilerletmi tir.34 Kerecî 
ekolünün gayretleriyle bu hususta aç�k ara farkla geli me kaydedilmi  olup, 
ekolün mensuplar�ndan Semew’el, bu metotlar yard�m�yla 60 tabanl� bir say�n�n 
be inci dereceden kökünü almay� ve yüksek dereceden yakla �k kök hesaplamay� 
ba arm� t�r. Cem id Ka i ise 10 tabanl� say�larda da bunlar� uygulamay� 
hedeflemi  ve gerek tam kök gerekse de yakla �k kök hesaplar�n� genelle tirerek 
say�sal analiz tekniklerini olgun bir düzeye getirmi tir. 

 

1.3. Yeniça  Avrupa’s�nda Geli meler 

Do udaki kadîm uygarl�klar�n metotlar�yla benzer algoritmalar öne süren 
Maximus Planudes ( M. S. 14. yüzy�l) Avrupa’da, karekök ve küp kök 
hesaplar�n�n do u unda etkili isimlerden biri olmu  ve 1494’te Pacioli gibi 
me hur matematikçiler dahi bu ak�m�n takipçisi olmu tur. Ancak, bilginin 
ortaça  slam Dünyas�’ndan yeniça  Avrupa’s�na nakli, sözü edildi i gibi sadece 
Bizans bilginleri sayesinde de il, Ma rib co rafyas�n�n farkl� kültürlere mensup 
matematikçileri aras�ndaki etkile imler vas�tas�yla da gerçekle mi tir. 13. 
yüzy�lda, Pisal� Leonardo (Fibonacci), gerek Liber Abaci’sinde, gerekse de Practica 
Geometriae’sinde, küp kök ç�karma metotlar�n� i lemi tir. El- Hassar, ibn 
Yasemin ve ibn Munim gibi 12 ve 13. yüzy�l�n Ma ribli matematikçileri 
taraf�ndan da bu konuyla ilgili benzer tekniklerin bilindi i göz önüne 
al�nd� �nda, Leonardo’nun interpolasyon metotlar� da dahil sözü edilen 
algoritmalarla ilgili bilgileri, Ma ribli matematikçilerle temas�nda edinmesi 
kuvvetle muhtemeldir.35 

16. as�rda bile baz� Avrupal� matematikçilerin küp kök hesaplar� beklenen 
düzeyde operatif de ilken36 konuyla ilgili, yeniça  Avrupas�’na mensup istisnaî 
matematikçiler de mevcuttur. Örne in Vieta’n�n De Numerosa Potestatum isimli 
eserinde (1600), Horner metodunu denklem teorilerinde kulland� � 

33 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, p. 110. 
34 Rushdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics, pp. 109-111. 
35 Bo Göran Johansson,  “Cube root extraction in medieval mathematics”, Historia 
Mathematica, V. 38, 2011, pp. 357-359. 
36 Needham, Science and Civilisation in China, pp. 65-68. 
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bilinmektedir.37 Ayr�ca, birtak�m s�n�rl�l�klar�na ra men, Stevin’�n L’arithmetique’si 
de ön plana ç�kan bir di er eserdir. Bu eserde, kökün tam k�sm� hesap edilirken, 
Ka î’deki teknikler yerine, daha basit bölme i lemleri tercih edildi inden, kökün 
ikinci basama �ndan itibaren sorunlar gözlemlenmekte ve bu durum yüksek 
derecelerde daha s�k�nt�l� hale gelmektedir. Dahas�, kökün kesirli k�sm� ele 
al�n�rken, paydan�n elde edili inin de tam kavranmad� � fark edilmekte, 
i lemlerin gerekçelerinin 

 
ifadesine dayanmad� � anla �lmaktad�r. Bununla beraber, Stevin bu 

eserinde, Pascal üçgenini belirgin bir biçimde ortaya koymu  ve farkl� 
derecelerden olmak üzere, on alt� tane kök alma i leminden bahsederek 
dönemin aritmeti ini canland�rm� t�r. 38 

Newton ve Horner metotlar�n�n da temelini olu turan konuyla ilgili bu ilk 
te ebbüsler, J. Wallis (17. yüzy�l) taraf�ndan uygulamaya konuldu unda, terimler 
pozitif oldu unda dahi çok fazla çaba gerekti i görülmü tür. Yine de bu 
metotlar, Pell (17. yüzy�l) gibi matematikçiler taraf�ndan benimsenerek, daha 
sade ve güvenilir hale getirilmi tir. Newton’un yakla �k de erler yard�m�yla, 
yüksek dereceli denklemlere çözüm öneren (kalkülüs temelli ve yeni) metodu 
18. yüzy�l matematikçileri taraf�ndan da ele al�nmakla beraber, bunlar ancak, 
Horner ile olgun bir düzeye getirilebilmi tir. Köklerin  

 
olarak sürekli kesirlerle39 ifade edildi i dönemde, Horner, köklerin basamak 
basamak ondal�k temsillerle gösterildi i Lagrange’�n ( 18. yüzy�l) tekniklerini 

37 Carl Boyer,  A History of Mathematics, p. 277. 
38 Nuh Ayd�n - Lackhdar Hammoudi, “Root Extraction by Al- Kashi and Stevin”, 
Archive for History of Exact Sciences, 2015, p. 301,302,308,309. 

Kökler, tam ve kesirli haneleriyle beraber a a �daki ekilde de yaz�labildi i için ayn� 
zamanda sürekli kesirler olarak da ifade edilebilir. 
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sahiplenmi tir. Sonuç olarak, Horner, çarp�c� bir yenilik önermese de as�rlardan 
beri süregelen teknikleri i levsel ve yal�n hale getirmi tir. Kadim uygarl�klarda 
geometrik olarak do rulanan/ispatlanan ilkeleri/teorileri ise binom teorisi 
yard�m�yla cebirsel bir formda genelle tirmi tir. 40  

 
2. Eser ve lgili K�sm�n�n Tan�t�m� ile Metin Tesisi Hakk�nda 

Aç�klamalar 

2.1.  Câmi u’l- Hisâb ve Kök Ç�karma Teknikleri (Mudallaat) 

Dibacesindeki bilgilere göre Câmi u’l- Hisâb isimli Türkçe eser, Kanuni 
döneminde muhasebecilerin faydalanmas� gayesi ile yaz�lm� t�r. Eserin içeri i ve 
kök ç�karma metotlar�n�n eserdeki yeri, Lala smail 288 nüshas� esas al�narak, 
maddeler halinde a a �daki gibi tan�t�labilir: 

I. BÖLÜM: Çarpma metotlar� (varak no: 3a-13b) 

II. BÖLÜM: Akçe, zirâ, müd, kantar ve miskal ile i lemler (varak no: 13b-
25b) 

III. BÖLÜM: Tam say� ve kesirli say�larla yap�lan bölmeler (varak no: 25b-
30a) 

IV. BÖLÜM: Kesirlerin paydalar�, paydalar aras�nda ortak bölenin olup 
olmamas� durumu ve dokuz baya � kesrin ortak paydas�n�n bulunmas� (varak 
no: 30a-35a) 

V. BÖLÜM: Borçlunun mal varl� � borçlar�n� kar �lamad� � durumda,  
alacakl�lar�n alacak miktarlar�yla orant�l� olacak ekilde mal�n bölü türülmesi 
hesab� (Gurema Taksimi) (varak no: 35a-39b) 

VI. BÖLÜM: Oran - Orant� (varak no: 39b-45b) 
VII. BÖLÜM: Tek yanl�  ve çift yanl�  hesab� (varak no: 45b-52b) 

 
40 Wang Ling-Joseph Needham, “Horner’s Method in Chinese Mathematics: Its Origins 
in the Root Extraction Procedures of the Han Dynasty”, T’oung Pau, Vol. 43, 1955, pp. 
378-380, 397-398. 
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VIII. BÖLÜM: Kök ç�karma metotlar�41  (varak no: 53a- 71b) 
1. kinci dereceden kök ç�karma 
1.1. Tam kök hesaplar� 
1.2. Yakla �k kök hesaplar� 
 
2. Üçüncü dereceden kök ç�karma 
2.1. Tam kök hesaplar� 
2.2. Yakla �k kök hesaplar� 
 
3. Dördüncü dereceden kök ç�karma 
4. Be inci derceden kök ç�karma 
IX. BÖLÜM: Uygulamal� Geometri (Mesaha) (varak no: 71b-81b) 
Tan�mlar 
Kenarlar� do ru olan ekiller ve alan hesaplar� 
Kenarlar� e ri olan ekiller ve alan hesaplar� 
X. BÖLÜM: Cebir ve mukabele (varak no: 81b-120a) 
A. Mukaddime:  Temel kavram ve i lemler:  
Cebirsel terimlerin elde edilmesi, yal�n ve birle ik terimler ile bu terimlerle 

yap�lan i lemler, denklem kurulmas� ve bu denklem üzerinde yap�lan çe itli 
i lemler. 

B. Denklemler teorisi ve uygulamalar� 
1. FASIL: Cebir ve mukabelenin yal�n ve kat� �k denklemleri 
2. FASIL: Denklemlerin çözümü ilgili al� t�rmalar 
3. FASIL: Çe itli problemler 

Görüldü ü gibi eserde kök ç�karma i lemlerine çok geni  yer verilmi  ve bu 
i lemler farkl� alt ba l�klar alt�nda detayland�r�lm� t�r.  

2.2. Metin Tesisi ile lgili Aç�klamalar 

Müellifin kaleminden ç�kan nüsha mevcut olmad� �ndan, orijinal metne 
mümkün oldu unca bizi yak�nla t�racak dört nüsha yard�m�yla üzerinde çal� �lan 
metin kurulmaya çal� �lm� t�r. 

41 Özgün metinde “mudallaat” olarak isimlendirilmi tir. Arapçada, kelimenin tekili 
“mudalla”d�r. Kök anlam�na gelen ve mücerred konumda olan “d�l” kelimesi “kuvvet 
halindeki bir say�dan köke ula ma süreci” anlam�na gelecek ekilde mezîd vezinlerden 
birine (tef il vezni) uygun hale getirilerek, bunun ism-i mefulü kullan�lm� t�r. 
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Yedi nüshas�na i aret edilen eserin en eski tarihli tam nüshas� olan Lala 
smail 288, i lem hatalar�ndan nisbeten ar�n�k olan ve isabetli baz� ek izahlar 

veren Zeytino lu 303/3 ve di erlerinin eksiklerini tamamlayan Cerrahpa a T�p 
Tarihi 665 ile Cambridge R.13.11 nüshalar�, metnin tesisinde tercih edilmi tir.42 
Varak numaralar� Lala smail nüshas�na göre yaz�larak  [ ]  ile gösterilmi tir. 

Lala smail nüshas� L, T�p Tarihi nüshas� T, Zeytino lu nüshas� Z ve 
Cambridge nüshas� C olarak dipnotlara yaz�lm� t�r. Kelime ve ibare fazlal�klar� 
için   +  ve    –  i aretleri kullan�lm�  ve varyant bir cümle veya uzun bir ibare ise 
ba  ve sondan birkaç kelime al�narak, aras�     …      ile doldurulmu tur.  

Metin içinde taraf�m�zca yap�lan düzeltmeler [ ] ile belirtilmi tir. Anlam� 
de i tirmeyen farkl�l�klar için (  )    kullan�lm� , üpheli yerler   ?   ile 
gösterilmi tir.  

 

3. Matematiksel Çözümleme 

Ekte sunulan tenkitli metne mümkün oldu unca sad�k kal�narak 
güncelle tirilen metin, a a �da sunulmu  olup, i lemlerin günümüzdeki temsilleri 
dipnotlarda verilmi tir. Bununla birlikte, müellifin ifade biçimi bazen çözüm 
a amalar�n�n anla �lmas�n� zorla t�rd� �ndan, yine bu dipnotlar, zaman zaman 
taraf�m�zca eklenen aç�klamalar, i lemler ve tablolarla desteklenmi tir. 

3.1. Güncelle tirilmi  Metin 

Üçüncü k�s�m 

Dördüncü dereceden kök alma hakk�ndad�r. 

Bir say�n�n dördüncü dereceden kökü istendi inde bulunan say�, kendisiyle 
bir kere çarp�l�r. Elde edilen say�yla bir kere daha ve bir kere daha çarp�l�r. 
Bundan elde edilen  [61a]  say�ya, dördüncü dereceden kuvvet43 denir.  

Kök elde edilme a amalar�, be  sat�rda incelenir. lk sat�ra, say� s�ras� denir.  
kinci sat�ra, dördüncü dereceden kuvvet denir. Üçüncü sat�rda, üçüncü kez 

çarp�mdan elde edilen say�lar ve dördüncü sat�rda ikinci kez çarp�mdan elde 
edilen say�lar yer al�r. Be inci sat�r ise kökün bulundu u s�rad�r.  

Yöntem: Dördüncü dereceden kökü istenen bir say� bulal�m. Yaz�lan say�, 
bir basamak rasyonel-tam ve üç basamak irrasyonel-yakla �k olarak dü ünülüp, 
hesap yap�l�r.44  

42 Ekmeleddin hsano lu, Osmanl� Matematik Literatürü Tarihi, C.1, IRCICA, stanbul 
1999, s. 100.   
Cambridge nr. R.13.11 nüshas�n� temin etmemde kolayl�k sa layan Türk Tarih 
Kurumu’na te ekkür ederim. 
43 Mal mal. 
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Örnek: Üç yüz on dört bin yüz k�rk üç kere yüz bin ve yetmi  iki bin 
seksen birin dördüncü dereceden kökü bulunmak istenmektedir. Bu durumda 
söz konusu say� yaz�l�r. Bunun üzerine örnek: 

 3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 1 

Sonra, birler bsama �nda yer alan say�n�n üstüne bir s�f�r konulup, 
“dördüncü dereceden kök” denir.  Onlar, yüzler ve binler basamaklar�n�n üstü 
bo  b�rak�l�p, on binler basama � üzerine bir s�f�r konulur. Buna göre, son 
basama a kadar, üç basamak bo  b�rak�l�p, dördüncü basama �n üzerine s�f�r 
koyulur. Bunun üzerine örnek: 

 
Sonra, dördün üstüne yaz�lacak bir say� bulunup yaz�l�r. [61b] Bu, rasyonel-

tamsay� köklerden biridir. Bu yüzden ilk sat�rda yaz�l�r. Ayn�s� be inci sat�rda 
yaz�l�p, birbiriyle çarp�l�r. Bu çarp�m da dördüncü sat�ra yaz�l�r. Sonra, ilk sat�rda 
yaz�lan say�,  dördüncü sat�rda yaz�lan say� ile çarp�l�p, üçüncü sat�rda yaz�l�r. 
Üçüncü sat�rda yaz�lan say�, yine ilk sat�rda yaz�lan say�yla çarp�l�p, esas miktar�n 
yer ald� � ikinci sat�rda yaz�l�r. Birbirinden ç�kar�l�p, kalan yaz�l�r.  Bu durumda 
istenen say�, hesaplar gere i dört olur. Dört, ilk sat�rda üçüncü s�f�r�n üstüne 
yaz�l�r. Be inci sat�ra da ayn�s�, ayn� hizaya yaz�l�r. Bunun üzerine örnek: 

 
Sonra, ilk sat�rda yaz�lan dört, be inci sat�rda yaz�lan dörtle çarp�ld� �nda on 

alt� olur. Bu da dördüncü sat�rda yaz�l�r.  

 

 
Sonra, dördüncü sat�rda yaz�lan on alt� [62a] ilk sat�rda olan dörtle 

çarp�ld� �nda, altm�  dört olur. Bu da üçüncü sat�ra yaz�l�r.  

Say�, dörderli gruplar halinde dü ünülür.
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Sonra ilk sat�rdaki dört, üçüncü sat�rda yaz�lan altm�  dörtle çarp�l�r. ki yüz 

elli alt� olur. Esas miktardan ç�kar�l�p, bu fark yaz�l�r. Bunun üzerine örnek: 

 
Sonra, be inci sat�rda olan dört, kendisiyle çarp�ld� �nda, on alt� olur. 

Dördüncü sat�rda olan on alt�yla alt� çarp�l�r, doksan alt� olur. Dördüncü sat�rda 
olan altm�  dört, dörtle çarp�ld� �nda iki yüz elli alt� olur. Üçüncü sat�rda [62b] 
yaz�lan say�lar bir basamak ve dördüncü sat�rda yaz�lan say�lar iki basamak ve 
be inci sat�rda olan say�lar üç basamak sa a ilerletilir. Bunun üzerine örnek:45 

 

Ancak basamak ilerletmeler, bu formüllerde oldu u gibi sa dan sola olmad� �ndan, 
soldan sa a do ru basamak ilerletme önerilir. 
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Sonra, ikinci s�f�r üstüne yani yedi üstüne yaz�lacak say� bulunup, o say�n�n 
ayn�s� be inci sat�rda, on alt�n�n yan�na yaz�l�r. Sonra, ilk sat�rda yaz�lan say�, 
be inci sat�rda yer alan tüm say�larla çarp�l�r.46 Elde edilen çarp�m, dördüncü 
sat�ra yaz�l�p, toplan�r.47 Dördüncü sat�rda olan tüm say�lar, ilk sat�rda yaz�lan 
say� ile çarp�l�r. 48Elde edilen çarp�m ve üçüncü sat�rda yer alan tüm say�lar, ilk 
sat�rda yaz�lan say�yla çarp�l�r.49 Elde edilen çarp�m, ikinci sat�rda yer alan 
say�dan ç�kar�l�p, kalan yaz�l�r.50 O halde bulunmak istenen say�, hesaplar gere i, 
iki [63a] olur. Söz konusu iki, ilk sat�ra yaz�l�p, ayn�s� be inci sat�ra yaz�l�r. 
Bunun üzerine örnek: 

 
 

Daha sonra, ilk sat�rda ortada yer alan iki, be inci sat�rda yer alan yüz 
altm�  ikiyle çarp�l�r. Elde edilen çarp�m, dördüncü sat�rda, ayn� hizada 
kaydedilir. 
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Topland� �nda, dokuz bin dokuz yüz yirmi olur. Sonra, ilk sat�rda yaz�lan 

iki, dördüncü sat�rda yaz�lan dokuz bin dokuz yüz yirmi dörtle çarp�l�r, on 
dokuz bin sekiz yüz k�rk sekiz olur. Ayn� hizada, üçüncü sat�rda yaz�l�r. Bunun 
üzerine örnek: 

[63b]  
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Toplam�, iki yüz yetmi  be  bin sekiz yüz k�rk sekiz olur, üçüncü sat�rda 
kaydedilir. Sonra, üçüncü sat�rda yer alan tüm say�lar, ilk sat�rda olan ikiyle 
çarp�l�r, be  yüz elli bir bin alt� yüz doksan alt� olur. kinci sat�rdaki esas 
miktardan ç�kar�ld� �nda, kalan yaz�l�r. Bunun üzerine örnek:  

 
Sonra, be inci sat�rda olan iki ile yan�ndaki on alt� çarp�ld� �nda, otuz iki 

olur. Dördüncü sat�rda yaz�l�r. Sonra, söz konusu iki, kendisiyle çarp�ld� �nda, 
dört olur. Dört, yine ikiyle çarp�ld� �nda, sekiz olur. Dördüncü sat�rda yaz�lan 
otuz ikinin yan�na yaz�ld� �nda, üç yüz yirmi sekiz [64a]   olur. Daha önce 
dördüncü sat�rda yer alan dokuz bin dokuz yüz yirmi dört ile toplan�r. 
Dördüncü sat�rdaki on bin iki yüz elli iki elde edilir.51 Bunun üzerine örnek: 

 

 

Müellif burada

Formülünü kullanmaz. 

296352’ye ula mak için unu tercih eder: 
20504’ün elde edilmesi 10252’ye ba l�d�r. 10252’nin elde edilmesi ise 328’e ba l� 
oldu undan önce 328 say�s�na ula mak gerekir.  
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 Sonra, ilk sat�rdaki iki,  dördüncü sat�rda olan on bin iki yüz elli iki ile 
çarp�ld� �nda, yirmi bin be  yüz dört olur. Üçüncü sat�rda olan iki yüz yetmi  
be  bin sekiz yüz k�rk sekizle toplan�r, iki yüz doksan alt� bin üç yüz elli iki olur. 
Bunun üzerine örnek:   

 
Daha sonra, be inci sat�rda olan iki, yan�ndaki [64b] on alt� ile çarp�l�r, 

otuz iki olur. Söz konusu iki, kendisiyle çarp�ld� �nda, dört olur. Bu dört, üçle 
çarp�ld� �nda on iki olur, dördüncü sat�ra yaz�l�r ve tümü üç yüz otuz iki olur. 
Daha önce dördüncü sat�rda yer alan say�yla topland� �nda, dördüncü sat�r�n 
tümü on bin be  yüz seksen dört olur. Bunun üzerine örnek: 

 
Sonra, be inci sat�rda olan iki, kendisiyle çarp�ld� �nda dört, yine ikiyle 

çarp�ld� �nda sekiz olur. Be inci sat�r�n tümü yüz altm�  sekiz olur.52 Sonra, 
üçüncü sat�rda olan say� bir basamak, dördüncü sat�rda olan say� iki basamak ve 

42 ile 4’ün çarp�larak elde edilmesi beklenen 168’e, burada 16 say�s�n�n yan�na 8’in 
getirilerek ula �lm� t�r. 
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be inci sat�rda olan say� üç basamak sa a ilerletilerek yaz�l�r. 53Bunun üzerine 
örnek: 

[65a]  

 
Sonra, birler basama � üstündeki s�f�r�n üstü için yaz�lacak say� bulunup, 

be inci sat�rda da bunun ayn�s� yaz�l�r. lk sat�rda yaz�lan say�, dördüncü sat�rda 
yaz�lan say�yla çarp�l�p, üçüncü sat�ra yaz�l�r. Bulunmak istenen say� bir olur. Söz 
konusu bir, birler basama �n�n üstündeki s�f�r�n üstüne yaz�l�r. Be inci sat�ra da 
ayn�s� yaz�l�r. Bin alt� yüz seksen bir olur. Bunun üzerine örnek: 

 
[65b] Sonra, bin alt� yüz seksen bir, ilk sat�rdaki birle çarp�ld� �nda, bin alt� 

yüz seksen bir olur, dördüncü sat�rda yaz�l�r. Topland� �nda, dördüncü sat�r, on 
kere yüz bin ve altm�  bin seksen bir olur. Bunun üzerine örnek: 

 

Ancak basamak ilerletmeler, formüllerde oldu u gibi sa dan sola olmad� �ndan, 
soldan sa a do ru basamak ilerletme önerilir. 
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Daha sonra, dördüncü sat�rdaki say�, ilk sat�rdaki birle çarp�ld� �nda, on 

kere yüz bin ve altm�  bin seksen bir olur. Üçüncü sat�rdaki say�larla toplan�p, 
yaz�l�r. Bunun üzerine örnek:   

 

   

Sonra, ilk sat�rda olan bir, üçüncü sat�rdaki tüm say�larla çarp�l�p, elde 
edilen çarp�m [66a],  esas miktardaki say�dan ç�kar�l�r. Bu durumda, herhangi bir 
kalan olmamaktad�r. O halde, söz konusu miktar�n kökü54  dört yüz yi irmi bir 
olur. 55  

54 d�l‘ olarak ifade edilmi  olup, dördüncü dereceden kök kastedilmektedir.       
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Dördüncü dereceden kök alma i leminin sa lamas�: 56 

 

Sa lama 
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[66b]57 

[67a] Örnek: Cetvel yoluyla dördüncü dereceden kök alma: 58        

Sayfan�n içeri inde herhangi bir ey yoktur.      
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kinci Sat�r 3 
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1  

  2 2 9 7 4 1 2 0 8 160 

59 VIII olsun. 
60 VII�   ve     VIII�    olsun. 
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1 0 6 0 0 8 166 

1 0 5 
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8 

6 

4 

8 167 
 

1 0 5 8 468 

 

   

1 0 

3 

2 

3 

5 

2 

2 
 

61 VI�  olsun 
62V�  olsun. 
63 VII    olsun. 
64 V    olsun. 
65 VI  olsun. 
66 IV�  olsun. 
67 II�  olsun. 
68 III�    olsun. 
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Dördüncü Sat�r 

 9 

3 

9 

2 

2 

8 

469 
 

 

 

9 

 

 

 

 

 

3 

 

6  

 

 

 

 

2 4 
 

 

 

9 

 

1 

 

 

670 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Be inci Sat�r 

 

 

 

 

 

 

     

 1 6 8 171 

6 

 

   

4 

 

  
 1 6 272 

 

1 6 

 

4 

 

 

 

69 IV     olsun. 
70 III  olsun. 
71 I�   olsun. 
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Sonuç  

Aritmetiksel konular aras�nda o dönemde oldukça ra bet edilen kök alma 
i lemleri klasik dönem Osmanl� matemati i eserlerinde zaman zaman da olsa 
görülmekte ancak konunun detayland�r�larak de i ik düzeylerde ele al�nmas�na 
daha seyrek rastlanmaktad�r. Câmi u’l - Hisâb’da ise be inci dereceye kadar kök 
ç�karma metotlar�n�n i lenmesi, eseri klasik dönem Osmanl� matemati inin 
kalburüstü eserlerinden biri haline getirmi tir. Câmi u’l - Hisâb’�n günümüze 
intikal eden pek çok nüshas�n�n varl� � Osmanl� matematikçilerinin bu konuya 
ilgisiz kalmad�klar�n� göstermektedir. Üstelik eserin Türkçe olu u, bu metotlar� 
anla �l�r k�larak, daha geni  bir kesime hitap etmesi bak�m�ndan önemlidir. 

Kök alma i lemlerinde öncelikle, say�, kök derecesine uygun olacak ekilde 
grupland�r�l�r. Say�n�n dördüncü dereceden kökü istendi inde, bu say�n�n 
s�ras�yla dörder rakam� ayr�lm� t�r. Kökü al�nacak miktardan tam kökün geldi i 
basamaklar�n üstüne “kök var”, tam kökün gelmedi i basamaklar�n üstüne “kök 
yok” yaz�lm� t�r. Bu durum, basamaklar� rasyonel-tam veya irrasyonel-yakla �k 
kabul etmek olarak da anla �labilir. Yani bu ifade, kök için bulunan ilk tam 
say�dan sonra, bulunacak ikinci tam say�ya kadar elde edilmeye çal� �lan kökün 
kesirli olarak dü ünüldü ünü gösterir. Ancak ikinci ve üçüncü dereceden kök 
alma i lemlerinde görülen yakla �k kök hesaplar�, dördüncü dereceden kök alma 
metotlar�nda mevcut de ildir. 

Müellifin kök alma i lemlerindeki temel prensibi, kök alma derecesine 
uygun olacak ekilde binom aç�l�m�ndaki terimleri ve katsay�lar� kullanmakt�r. 
Yani say�n�n dördüncü dereceden kökü al�n�rken, 

 
aç�l�m�ndaki katsay�lardan yararlan�lm�  ve elde edilmek istenen kökün farkl� 
basamaklar�na geçi , 10’un kuvvetleriyle bu aç�l�mda temsil edilmi tir:  
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Gruplara ayr�lm�  say�n�n her bir grubu için uygun tahminler yap�larak 
aranan köke ula �lmaya çal� �lm� t�r.  

Dördüncü dereceden kök hesaplar�nda belirginlik kazanan baz� kural d� � 
i lemler mevcuttur. Burada müellifin binom aç�l�m�ndaki terim ve katsay�lar� 
takip etmekten bazen kaç�nd� � ve kurallar� esnetmek suretiyle say�lar� kullanarak 
sonuçlara ula t� � görülmü tür. Benzer bir yakla �m�n Simon Stevin’in aritmetik 
eserinde de oldu u dü ünüldü ünde, dönemin matematik eserlerinde zaman 
zaman böyle durumlarla kar �la �lmas� ola and�r. 

Yöntemin teorik izahlar� genellikle uygulamalar�n içine serpi tirilmi  olup, 
hedefteki kuvvet durumundaki say� üzerinden (yani sadece örnek üzerinden) 
istenen derecedeki köke geçi  a amalar� ve metotlar� kavrat�lmaya çal� �lm� t�r. 
Bununla beraber, bu izahlara paralel olarak, müellifin “cetvel” dedi i emalar�n 
olu turulmas� ihmal edilmemi , her bir a amada elde edilen say�n�n metin içinde 
tarif edilen kademeye (sat�ra) do ru ekilde yerle tirilmesine özen gösterilmi tir. 

lem ak� �nda, cetvel yard�m�yla aç�klanan aritmetiksel yöntemler, günümüzde 
polinom bölmelerini ve köklerini elde etmeyi sa layan Horner metodunu 
and�rmaktad�r.  

Neticede, nümerik (say�sal) analize matuf yap�lan bu katk�lar sayesinde, 
Ortaça  slam dünyas� matemati ine ait birikimin Osmanl�lara kazand�r�ld� �n� 
ve yetkin bir biçimde i lenerek olgunla t�r�ld� �n� söylemek yanl�  olmayacakt�r. 
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Ek: Tenkitli Metin   

K�sm-� sâlis: Mâlu’l-mâl istihrâc�nun beyân�ndadur. Pes, mâlu’l-mâlun 
mertebesi oldur kim bir ‘adedün kim mâlu’l-mâl�n taleb eylesen  ve andan 
istihrâc eyledü ün73 ‘adedi, kendü nefsine (v)uras�n, ne hâs�l olursa [evvelkiye ve 
giru evvelkiye] (v)uras�n.74 Ve andan dahi [61a] ne hâs�l olursa, mâlu’l-mâl 
diyesin. Pes (imdi), (mesfûrun) ihrâc�na be  sat�r itmek gerek ki satr-� evvele 
saffü’l-’aded (dirler.) Ve satr-� sânîye, mâlu’l-mâl (dirler) ve satr-� sâlis, üçünci 
darbdan hâs�l olan hâneye dirler. Ve satr-� râbi‘, ikinci darbdan hâs�l olan 
a‘dâdun hânesine dirler.Ve satr-� hâmis, saff-� d�l‘a dirler. Bunun istihrâc�(n�n) 
tarîki oldur ki bir ‘aded bulub, yazalum ki anun mâlu’l-mâl(�) matlûbdur 75.  Pes 
yazdu un a‘dâd� bir muntak ve üç asam üzerine hisâb idesin.  

Misâl:Üç yüz on dört bin yüz k�rk üç kerre yüz bin ve yetmi  iki bin seksen 
bir ‘adedün mâlu’l-mâl�n taleb eylesen, pes , mezbûr a‘dâd� yazas�n. Ber-în misâl: 

Misâl: 

 3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 1     76 

Ba‘dehû,  âhâd hânesinde vâki‘ olan a‘dâdun üzerine (bir)  s�f�r koyub, mâl 
mâl diyesin. Ve ‘a erât ve mi’ât ve ülûf  hânelerin hâli  koyub ve ‘a erât  ülûf 
hânesinde bir s�f�r koyas�n. (Ve)  bu üslûb üzerine nihâyet hâneye var�nca üç 
hâne[y]i hâli koyub, dördünci hâne üzerine s�f�r koyas�n .Ber-în misâl:  

 
Ba‘dehû,  bir ‘aded bulub, dördün üzerine yazas�n kim [61b] muntak-� 

âhardur, ya‘nî satr-� evvelde yazas�n ve mislin dahi satr-� hâmisde yazas�n, 
birbirine darb idesin, ne hâs�l olursa,77 satr-� râbi‘de yazas�n. Ba‘dehû, satr-� 
evvelde olan ‘adedi, satr-� râbi‘de78 olan ‘adede darb idesin,79 ne hâs�l olursa,80 
satr-� sâlisde yazas�n.81 Satr-� sâlisde yazdu un  ‘adedi gine satr-� evvelde olan 
‘adede darb idesin. (Her) ne hâs�l olursa, satr-� sanide ki asl-� mâl hânesidür, ol 

73 ve andan istihrâc eyledü ün   L T C    :   murâd   eyledi in   Z 
74 (v)uras�n   L T C   :   darb idesin   Z 
75 mâlu’l- mâl�  matlûbdur   L Z C   :    mâl-�  matlûbdur    T  
76  

 
 
77 ne hâs�l olursa   L T C  :  hâs�l�n�    Z 
78 Yazas�n. Ba‘dehû   …   satr- � râbi‘de    L Z C  :  -   T 
79 idesin    L T C   :    idüb   Z 
80 ne hâs�l olursa   L T C  :  hâs�l�n�    Z 
81 yazas�n   L T C  :   yazub ve gine   Z 
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kadar ‘aded tarh idüb, bâk sin yazas�n. Pes, taleb olan ‘aded muktezâ-(y)� hisâb 
üzere dört vâki‘ old�. Dört ‘adedi satr-� evvelde üçünci s�frun üzerine yazas�n 
kim dört üzeridür. Ve mislin dahi muk belesinde satr-� hâmisde yazas�n. (Ber-în 
misâl:)   

 
Ba‘dehû, ol satr-� evvelde yazdu un dört ‘adedi satr-� hâmisde olan dört 

‘adede darb id(esin kim) on alt� ‘aded hâs�l olur. Satr-� râbi‘de yazas�n. 

 

 
 

Ba‘dehû,  satr-� râbi‘de yazdu un on alt� ‘adedi [62a] satr-� evvelde olan 
dört ‘adede darb idesin kim altm�  dört (‘aded) olur, satr-� sâlisde yazas�n. 

82 
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Ba‘dehû,  satr-� evvelde olan  dört ‘adedi, satr-� sâlisde yazdu un altm�  
dört ‘adede darb idesin kim iki yüz elli alt�83 ‘aded hâs�l olur. Asl-� mâldan ol 
kadar ‘aded tarh idüb, bâk  ne kalursa, yazas�n. (Ber-în) misâl:  

 

 84 

L T C     :        Z 

83 alt�   L Z C   :   -   T 
 

   L T C  :  
 
 



TUBA O UZ 174

Ba‘dehû,  be inci sat�rda olan dört ‘adedi,  yine85 kendü misline darb idesin 
kim on alt� ‘aded olur ve satr-� râbi‘de olan on alt� ‘adedi dahi alt� kendü misline 
darb idesin kim doksan alt� ‘aded olur. Ve satr-� râbi‘de olan altm�  dört (‘adedi) 
dört kendü misli idesin kim iki yüz elli alt� (‘aded) olur. Ba‘dehû,  satr-� sâlisde 
[62b] yazdu un a‘dâd� bir hâne ve satr-� râbi‘de olan a‘dâd� iki hâne ve satr-� 
hâmisde olan a‘dâd�, üç hâne dest-i râst  taraf�na86 nakl idesin. Ber-în misâl: 

   
Ba‘dehû,  bir ‘aded bulub, ikinci s�f�r üzerine, ya‘nî yedi üzerine87 yazas�n ve 

ol ‘adedün ayn�n satr-� hâmisde yaza(s�n), on alt� yan�na. Ba‘dehû,  satr-� evvelde 
yazdu un ‘adedi, satr-� hâmisde olan küllî ‘adede darb idesin. Ne hâs�l olursa, 
satr-� çeharda yazas�n, cümle idesin ve satr-� çeharda olan külli ‘adedi, satr-� 
evvelde yazdugun ‘adede darb idesin. [Hâs�l�n� ve]88 satr-�  sâlisde olan küllî 
‘adedi, satr-� evvelde89 yazdugun ‘adede darb idesin. Ne hâs�l olursa, satr-� 
sânîden ol kadar ‘aded tarh idüb, bâk sin yazas�n. Pes, taleb olan ‘aded, 
muktezâ-(y)� hisâb üzere, iki [63a] vâki‘ old�. Mezbûr iki(y)i satr-� evvelde yazub 
ve mislin dahi satr-� hâmisde yazas�n. (Ber-în) misâl: 

     

85 yine  Z C :   dört   L T 
86 taraf�na   L C  :  +   yazas�n  ve   T 
87 yedi üzerine   L C  :    -   T 
88 Ne hâs�l olursa L T C 
89 evvelde   L C  :   +   olan  T 



OSMANLI MATEMAT NDE KÖK ÇIKARMA 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

175 

Ba‘dehû,  satr-� evvelde vasatda vâki‘ olan iki (‘adedi), satr-� hâmisde olan 
yüz altm�  iki ‘adede darb (idesin). (Her) ne hâs�l olursa satr-� râbi‘de 
muk belesinde  sebt idesin. (Ber-în misâl)  

90 

(Ve) cümle idesin (kim), dokuz bin dokuz yüz yi irmi dört ‘aded olur, 
yazas�n. Ba‘dehû,  giru satr-� evvelde olan iki ‘adedi satr-� râbi‘de olan dokuz 
bin91 dokuz yüz yi irmi dört ‘adede darb idesin kim, on dokuz bin sekiz yüz92 
k�rk sekiz ‘aded olur. Muk belesinde satr-� sâlisde yazas�n. (Ber-în) misâl: 

C  :    L T

91 dokuz bin   L C  :   -   T 
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[63b]  

 
(Ve) cümle idesin, iki yüz yetmi  be  bin sekiz yüz k�rk sekiz ‘aded olur. 

Satr-� sâlisde sebt idesin. Ba‘dehû,  satr-� sâlisde yazdugun küllî a‘dâd�, satr-� 
evvelde olan iki ‘adede darb idesin kim be  yüz elli bir bin alt� yüz doksan alt� 
‘aded olur. Asl-� satr-� sanide olan a‘dâddan ol mikdâr ‘aded tarh idüb, bâk sin 
yazas�n. Misâl: 

 
 

Ba‘dehû,  satr-� hâmisde olan ikiyi yan�ndaki on alt� ‘adede (v)uras�n kim 
otuz iki olur,93 satr-� râbi‘de yazas�n. Ba‘dehû  gine mezbûr iki(y)i kendü nefsine 
(v)uras�n,94 dört olur. Ve dördi gine ikiye (v)uras�n sekiz olur. Satr-� râbi‘de 
yazdu un otuz iki yan�na yazas�n ki üç yüz yi irmi sekiz [64a] ‘aded olur. 
Evvelden dahi satr-� râbi‘de olan dokuz bin dokuz yüz95 yi irmi dört ‘aded(e)  
(ilhâk idüb ve) cümle idesin kim satr-� râbi‘de on96 bin iki yüz elli iki97 ‘aded 
olur, yazas�n. Ber-în misâl: 

92 sekiz yüz  L C  :   -   T 
93 Dört adedi dört kendü misli idesin iki yüz elli alt� aded olur …  Ba dehû satr-� 
hâmisde olan ikiyi yan�ndaki on alt� adede uras�n kim otuz iki  L T C   :   -  Z 
94 (v)uras�n   L T C   :  darb idesin  Z 
95 yüz   L Z C  :  -  T 
96 on   L Z C   :   +  iki   T 



OSMANLI MATEMAT NDE KÖK ÇIKARMA 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

177 

98 

Ba‘dehû,  satr-� evvelde olan iki ‘adedi, satr-� râbi‘de olan on bin iki yüz elli 
iki ‘adede darb idesin kim yi irmi bin be  yüz dört ‘aded olur. Satr-� sâlisde olan 
iki yüz yetmi  be  bin sekiz yüz k�rk sekiz ‘adede ilhâk idesin kim iki yüz doksan 
alt� bin üç yüz elli iki ‘aded olur. Ber-în misâl:  

  99 

97 iki   L T Z   :  -  C 

L T C    :       Z 
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Ba‘dehû,  satr-� hâmisde olan iki(y)i100 yan�nda olan [64b] on alt� ‘adede 
(v)uras�n101 kim otuz iki ‘aded olur, yazas�n. Ve mezbûr iki(y)i kendü nefsine 
(v)uras�n102 kim dört olur. Mezbûr dört ‘adedi (dahi), üçe darb idesin kim on iki 
olur. Mezbûr on iki(y)i dahi satr-� râbi‘de yazas�n, cümle üç yüz otuz iki  ‘aded 
olur. Evvelde satr-� râbi‘de olan a‘dâda ilhâk olundukda(n sonra) cümle satr-� 
râbi‘de on bin be  yüz seksen dört ‘aded olur. (Ber-în) misâl: 

103 

L Z  : 
 

100 iki(y)i  L T  :  ‘adedi   Z  :  iki adedi  C 
101 (v)uras�n  L T C  :  darb idesin  Z 
102 (v)uras�n  L T C  : darb idesin  Z 
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Ba‘dehû,  mezbûr satr-� hâmisde olan iki ‘adedi  kendü misline darb idesin 
kim dört olur ve dört ‘adedi giru ikiye darb idesin kim sekiz olur. Cümle  satr-� 
hâmisde yüz altm�  sekiz ‘aded olur, yazas�n. Ba‘dehû, satr-� sâlisde olan 
a‘dâd�,104 bir hâne ve satr-� râbi‘de olan a‘dâd�105 iki hâne ve satr-� hâmisde olan 
a‘dâd� üç  hâne dest-i rast taraf�na nakl idüb, yazas�n. (Ber-în) misâl: 

[65a]   

106 

  L T  :   Z C 
 
104 a‘dâd�    L T C  :  -  Z 
105 a‘dâd�    L Z C  :   -   T 

  L T  :
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Ba‘dehû,  bir ‘aded dahi bulub, âhâd hânesinde vâki‘ olan s�frun üzerin(d)e 
yazas�n ve mislin dahi satr-� hâmisde yazas�n. Ba‘dehû,  satr-� evvelde yazdu un 
‘adedi satr-� hâmisde olan küllî ‘adede darb idesin. Ne hâs�l olursa, satr-� 
çehârda107 yazas�n. Ba‘dehû,  satr-� evveldeki ‘adedi, satr-� râbi‘de olan108 küllî 
‘adede darb idesin. Ne hâs�l olursa, satr-� sâlisde yazas�n. Pes, taleb ol(�n)an 
‘aded bir vâki‘ old�. Mezbûr biri, âhâd hânesinde olan s�frun üzerine yazas�n ve 
mislin dahi satr-� hâmisde109 yazas�n. Bin alt� yüz seksen bir ‘aded olur. (Ber-în) 
(misâl: ) 

 
[65b] Ba‘dehû, mesfûr bin alt� yüz seksen bir ‘adedi satr-� evvelde olan bir 

‘adede darb idesin, giru bin alt� yüz  seksen bir ‘aded (hâs�l) olur, satr-� râbi‘de 

Z    :        C 

107 çehârda     L T C    :   râbi‘de   Z 
108 râbi‘de olan     L T C  :     râbi‘deki    Z 
109 hâmisde    L T C  :  +   taht�nda   Z 
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yazas�n. Cümle idesin kim satr-� râbi‘de on kerre yüz bin110 (ve) altm�  bin 
seksen bir ‘aded olur, yazas�n. (Ber-în) (misâl):  

   

  111 

 

Ba‘dehû,  satr-� râbi‘de olan112 küllî a‘dâd�, satr-� evvelde olan bir ‘adede 
darb idesin kim on kerre yüz bin ve altm�  bin seksen bir ‘aded olur. Satr-�  
sâlisde olan a‘dâda ilhâk idüb, cümle idüb yazas�n.113 (Berîn misâl: ) 

110 bin  L T C  :  -  Z 

L T C  :        Z 

112 olan   L Z C  :   +   a‘dad�   satr-� evvelde ba dehû râbi‘de olan    T 
113 idüb yazas�n   L Z C  :  idesin   T 



TUBA O UZ 182

114 

Ba‘dehû,  satr-� evvelde olan bir ‘adedi satr-� sâlisde olan külli a‘dâda115 
darb idüb, (her) ne hâs�l [66a] olursa,116 asl-� mâl hânesinde ol mikdâr a‘dâd tarh 
ide(sin). Pes, darb-� mesfûrda  hâs�l olan a‘dâd� asl-� mâldan117 tarh olundukda, 
bâk  ‘aded kalmad�. Pes, ma‘lûm old� ki(m) zikr ol(�n)an mâlun d�l‘i dört yüz 
yi irmi bir ‘aded (vâki‘)   olur mi . Mîzan-� mâlü’l-mâl: 

  L Z C   :      T 
115 a‘dâda    L T C   :    ‘adede   Z 
116 (her) ne hâs�l olursa   L T C  :   hâs�l�n�   Z 
117 asl-� mâldan   L T C   :    -   Z 
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[66b]118 

[67a]  Misâl-i mâlü’l- mâl bi tarîk-i cetvel. 

 119 

118 Sayfan�n içeri inde herhangi bir  ey yoktur.       
119 4      2      1 
    0      0      0   
  L T Z  :   -  C 
 
120 58   L T C   :   589741   Z 
121 551696   L T C   :   589741  Z 
122 29741   L C :   29241  T   :   -   Z 
123 256    L T C   :   25616962081   Z 

satr-� sânî 3 
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5 
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8 

5 
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123 
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124 29635  Z C   :    -  L T  
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125 96    Z C   :   6    L T   
126 332    L T C  :       12 
          32         Z 
 
127 324  Z C  :   9324     L T 
128 10584   L T C   :    1558   Z 
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129 6    L T C  :   82   Z        
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19. Yüzy�lda Osmanl� Madencilik Sektörünün 
Sorunlar� 

The Problems of the Ottoman Mining Sector in 19th 
Century 

 
Ya ar ÖCAL  

 
Özet 

Ülkelerin geli mi lik ve refah seviyelerini etkileyen önemli 
unsurlardan olan de erli madenler, Osmanl� Devleti’nin kurulu undan 
itibaren, hem sivil ve askeri alan�n hem de hazinenin önemli gelir 
kaynaklar�ndan kabul edilmi tir. Balkanlarda topraklar�na katt� � ilk 
yerlerin maden bölgeleri olmas�na özen gösteren Osmanl�, klasik 
dönemde madencilik alan�nda yürüttü ü bilinçli politikalar sayesinde, 
maden i letmelerinden oldukça verim alm� t�r.  

17. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren özellikle d�  geli melerin etkisiyle 
eski önemini kaybetmeye ba layan maden i letmeleri ilerleyen 
dönemlerde, ya anan sosyal ve iktisadi buhranlar neticesinde zarar etmi , 
i letmelerin bir k�sm� kapanm� t�r. Sektörde ya anan, Bat� kaynakl� 
teknolojik geli meleri yak�ndan takip edemeyen Osmanl�, 19. yüzy�l 
ba lar�nda ya anan sava lar ve isyan hareketleri sonucunda önemli maden 
bölgelerini de kaybetmi tir. Bu dönemde maden mevzuat�n�n sektördeki 
sorunlara cevap verememesi neticesinde Avrupa maden mevzuat�n�n 
Osmanl� Devleti’ne uyarlanmas� da sorunlar� çözememi , tam tersine 
Avrupa lehine yap�lan bu düzenlemeler sektörün d� a ba �ml� olmas�na 
sebep olmu tur.  

Tanzimat’tan sonraki süreçte, sava lar ile ekonomik yokluklar 
yüzünden i letmelere yat�r�m yapacak yerli sermayenin yetersizli i ve 
Avrupa sermayesinin Osmanl� Devleti’ne giri ini kolayla t�r�c� yasal 
de i ikliklerle sektörde devlet i letmecili i yerini özel te ebbüse 
b�rakmaya ba lam� t�r. Bu defa da yasal bo luklardan yararlanan ki iler, 
ellerindeki imtiyaz haklar�n� ba kalar�na devrederek bunun ticaretini 
yapmaya ba lam� lard�r. Osmanl� Devleti, 19. yüzy�lda birçok sorunla 

 Dr./Gevher Nesibe M. T. Anadolu Lisesi Tarih Ö retmeni, Sorgun/Yozgat.  
yasarocal66@gmail.com 
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bo u an madencilik sektöründe baz� düzenlemeler ve �slah faaliyetlerinde 
bulunsa da, bu durum sorunlar� çözmeye yetmemi tir. 

Anahtar Kelimeler:  Osmanl� Devleti, Osmanl� Madencilik 
Sektörü, Maden-i Hümayun, Simli Kur un, Kalhane.  

 

Abstract 

Since the foundation of the Ottoman Empire, valuable  mines 
which affect the level of development and welfare of the countries have 
been admitted as one of the most important source of income of the 
national treasury and civil and military zone. Ottoman Empire which  is 
attentive to conquering the mine zones in Balkans, gets highly efficiency 
from these mines thanks to carrying out conscious policy in mine field in 
the Classical Period. 

From the end of the 17th century, mining has lost its earlier 
significance because of the effects of foreign developments. After that, 
because of the socialand economical troubles, some of the mines made 
loss and were closed. The Ottoman Empire which could not follow the 
development of the mining sector in West, lost its important mining 
zones because of the wars and riots in the beginning of the 19th century. 
In this period,because Ottoman Empire’s mining regulations couldn’t 
solve the problems, Europe mining regulations were tried to adapt 
Ottoman Empire regulations. However, these regulations caused the 
Ottoman Mining sector to depend on foreigns. 

After Tanzimat Reform Era, there was lack of national capital to 
invest because of the wars and economic trouble and because Europe’s 
capital could easily enter the Ottoman Empire thanks to legal changes, 
private sector replaced state sector. In this time, people who benefited 
from legal gap, started to trade by giving their privilege to another. 
Although Ottoman Empire  made some regulations and reforms in 
mining sector in 19th century, this situation couldn’t be efficient to solve 
the problems. 

Keywords: Ottoman Empire, Ottoman Mining Sector, Imperial 
Mine, Silver Mixture Lead, Refinery. 

 

Giri  

Toplumlar�n ekonomik hayatlar�nda önemli yer tutan madencilik sektörü, 
yaln�z ekonomik hayata yön vermekle kalmam�  medeniyetlerin olu umunun da 
temel dinami ini olu turmu tur. Tarih boyunca uygarl�klar�n geçirdikleri 
dönü ümü ekillendiren temel sektörlerden biri olan madencilik, çok uzun bir 
süre dünya siyasetine ve ekonomisine yön vermi  Osmanl� Devleti’nde de, sivil 
ve askeri birçok çal� ma alan�n� etkilemi tir.  
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Son çeyrek as�rda sosyo-ekonomik tarih ara t�rmalar� kapsam�nda 
Osmanl�’da madenler ve madencilik üzerine yap�lan incelemelerde bir art�  
olmakla birlikte, Osmanl� Devleti’ndeki madenler ve buna ba l� alanlar, hem 
ekonomi hem de sosyal boyutuyla tam anlam�yla ortaya konulamam� t�r. 
Madenlerin i letilme tarzlar� ve maden hukuku gibi konularda yap�lm�  
çal� malar mevcut olmakla birlikte maden i letmelerinin tarihi, üretilen 
madenlerin Osmanl� maliyesindeki yeri ve özellikle de Osmanl� madencilik 
sektöründe ya anan sorunlar üzerinde yeterince çal� ma mevcut de ildir. 
Bununla birlikte madenlerde istihdam edilen i çiler ve bu i çilerin gündelik 
ya ant�lar�, madenlerde kullan�lan teknolojiler, ç�kar�lan madenlerin gündelik 
ya amdaki kullan�m alanlar� gibi daha da özel alana giren konular, tüm yönleriyle 
ara t�r�lmay� beklemektedir. 

Osmanl� Devleti’nde, neredeyse 19. yüzy�l�n ortalar�na kadar maden 
kaynaklar� üzerine kapsaml� ve bilimsel ara t�rmalar�n yap�lmam�  olmas�, 
günümüzde mevcut ar iv kaynaklar� içerisinde yer alan madencilikle ilgili 
belgelerin da da �n�k olmas�, Osmanl� madencili i ve madencilik sektörünün 
sorunlar� hakk�nda derli toplu bilgiler elde edemememize neden olmu tur. Yine 
maden i letmesinde ve i letme içindeki ocaklarda kullan�lan teknoloji hakk�nda 
bilgisizlerin yetersizli i sektördeki genel durumun tüm boyutlar� ile ortaya 
ç�kar�lmas�na engel bir durumdur.  

 

1. Klasik Dönem Madencilik Alan�ndaki Uygulamalar  

Kurulu undan itibaren, özellikle Rumeli topraklar�nda yapt� � fetihlerde, 
planl� bir iskân siyaseti güden Osmanl� Devleti, s�n�rlar�na katt� � topraklardaki 
ekonomik faaliyetleri hiçbir zaman göz ard� etmemi tir. Zaten 14. yüzy�l�n ikinci 
yar�s�ndan itibaren Balkanlarda yap�lan fetihlere bak�ld� �nda, devletin ele 
geçirdi i topraklar, ço unlu unu madencilik faaliyetlerinin yap�ld� � bölgelerden 
olu maktayd�.1 II. Mehmet’in saltanat y�llar�n�n sonlar�na do ru Anadolu ve 
Balkanlar’daki maden bölgeleri Osmanl� topraklar�na kat�lm� t�r. Bunun bir 
sonucu olarak Osmanl� Devleti’nde madenler, çe it yönünden ve rezerv 
bak�m�ndan zenginle mi , bu durum da devletin askeri ve malî bak�mdan 
oldukça iyi seviyelere ula mas�nda etkili olmu tur. Madenlerin bu duruma 
gelmesinde istihdam edilen reaya ve bunlara baz� örfi vergilerden tan�nan 
muafiyet de oldukça etkili olmu tur.2 Madenci reayas�na tan�nan bu 

1 Halil nalc�k, Devlet-i Âliyye, C.  I, Türkiye  Bankas� Kültür Yay�nlar�, stanbul, 2010, 
s. 243. 
2 Ahmet Refik, Osmanl� Devrinde Türkiye Madenleri (967-1200), Devlet Matbaas�, stanbul, 
1931, s. v. 
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muafiyetlerde, sektör için ifa edilen hizmet önemli oldu undan, mensup olunan 
dine bak�lmaks�z�n madencilik faaliyetlerinde bulunan herkes yararland�r�lm� t�r.3 

Osmanl� Devleti’nin klasik dönemde maden çe itlili inin yan� s�ra maden 
ç�karma ve i leme metotlar� ile di er madencilik konular�nda da Avrupa’da 
uygulanan teknolojinin gerisinde olmamas�, devletin bu sektöre önem verdi ine 
bir i arettir. Bu dönemde madenlerin i letmesine özen gösterildi i kadar, alt�n 
ve gümü ün d� ar� ç�kar�lmas�n�n önüne geçilmesi de Osmanl� madencilik 
politikas�n�n belirleyici unsurlar�ndand�r.  16. yüzy�lda bak�r, kur un ve demir 
gibi madenlerle nal ve m�h gibi maden ürünlerinin baz� ülkelere sat� �n�n 
yasaklanmas� örne inde oldu u gibi Osmanl� Devleti’nde çe itli madenlerin yurt 
d� �na sat� �n�n yasak olmas� veya yabanc� ülkelerden ülkeye giri ine yasak 
getirilmesi klasik dönemde devletin planl� bir madencilik politikas� yürüttü ünü 
göstermektedir.4 

Bu politikalar�n bir sonucu olarak, maden i letmeleri dönemin hem sivil ve 
askeri alanlardaki ihtiyaçlar�n� kar �lam�  hem de dönemin güçlü devletlerine 
baz� sava  araç-gereçleri malzemesi dahi satm� t�r. Osmanl� Devleti’nde hazine 
gelirlerinde hiç az�msanmayacak bir miktar�n maden i letmelerinden gelen 
maden gelirlerinden olu uyor olmas� da, klasik dönemde bu sektörün ne kadar 
canl� oldu unu göstermektedir. Sadece Gümü hane madenlerinin hazineye olan 
katk�s�n�n yüzde be ten fazla oldu u göz önüne al�nd� �nda, maden gelirlerinin 
devlet hazinesi için ne kadar önemli oldu u ortaya ç�kmaktad�r.5 Klasik 
dönemde madencilik sektöründe devletin uygulam�  oldu u kendi kendine 
yeterlilik politikas� ba ar�l� olmu , madenlerin ç�kar�m� ve ar�t�lmas�nda oldu u 
gibi, madenlerin naklinde de dikkatli davran�lm� , bütün bunlar yap�l�rken de 
merkezden s�k� biçimde kontrol edilmi tir.6  

 

2. Madencilik Sektöründe Ya anan Problemler 

17. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren ya anan iç ve d�  geli melerle birlikte 
devlet için parlak dönemlerin sona ermesi ve madencilik faaliyetlerinin yo un 
olarak yap�ld� � Rumeli’deki topraklar�n yitirilmesi ile madencilik faaliyetlerine 
yaln�z Anadolu topraklar�nda devam edilmi , buna ba l� olarak da hazine 
gelirlerinde azalmalar meydana gelmi tir. 18. yüzy�ldan sonra Osmanl� 
madencili inde ya anan çözülme ve gerileme Rumeli ve Anadolu’da yer alan ve 

3 Ziya Kaz�c�, Osmanl�larda Vergi Sistemi, amil Yay�nevi, stanbul, 1977, s. 139. 
4 Zeki Ar�kan, “Osmanl� mparatorlu unda hrac� Yasak Mallar (Memnu Meta)”, Prof. 
Dr. Bekir Kütüko lu'na Arma an, stanbul, 1991, s. 297. 
5 Ne et Ça atay, “Osmanl� mparatorlu unda Maden letme Hukuku”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi, C. 2, S.1, 1943, s. 118. 
6 Mustafa Altunbay, “Klasik Dönemde Osmanl�’da Madencilik”, Türkler, C..10, Yeni 
Türkiye Yay�nlar�, Ankara, 2002, s. 799. 
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önceki y�llarda üretim bak�m�ndan önem arz eden madenlerin üretiminde de 
dü ü lere sebep olmu tur.7 Bu yüzy�ldan itibaren maden üretimindeki 
geli melere ayak uydurulamamas� sebebiyle Osmanl� madencili i gerilemi  ve 
madenler devleti zarara u ratan bir sektör haline gelmi tir.8 

19. yüzy�l�n hemen ba lar�nda ya anan sava lar, ayaklanmalar ve reform 
çabalar� Osmanl� ekonomisini ve ekonominin can damar� olan maden 
i letmelerini de olumsuz etkilemi tir.  Bu dönemde ya anan d�  geli melerin yan� 
s�ra devletin kendi içindeki idari, askeri, mali bunal�mlar her alanda oldu u gibi 
madencilik sektöründe de kendini göstermi  ve devlet bu alanda ciddi sorunlarla 
kar �la m� t�r. Maden mevzuat�n�n sürekli de i ikli e u ramas�, de i en maden 
mevzuat�ndaki bo luklardan yararlan�larak verilen imtiyazlar�n suiistimali, dünya 
maden piyasalar�ndaki fiyat dalgalanmalar�, maden i letmelerinde kullan�lan 
teknolojinin ça �n�n gerisinde olmas�, madencilik konusunda uzmanla m�  
ki ilerin yoklu u, madenlerin nakliyesinde kullan�lan yollar�n yetersizli i ve 
düzensizli i ile devletin ve madenleri i letecek müte ebbislerin yeterli sermaye 
ortaya koyamamas� gibi durumlar madencilik sektörünün en önemli sorunlar� 
olmu tur. 

 

2.1 . Maden Mevzuat�n�n Yetersizli i  

Osmanl� Devleti’nde, madencilik alan�nda istatistikî bilgilerin düzenli bir 
ekilde tutulmas� i ine ancak 19. yüzy�l�n ortalar�ndan itibaren ba lanm� t�r.9 

Bununla birlikte bu tarihten öncesine ait madencilik ve madenlerin idare tarz� ile 
kanuni mevzuat� hakk�nda bilgiler yeterli düzeyde de ildir.10 Bütün bunlarla 
birlikte madencilikteki gerili in bir sebebi mevzuat�n yetersizli ine ba lanm�  ve 

7 Yücel Özkaya, XVIII. Yüzy�lda Osmanl� Kurumlar� ve Osmanl� Toplum Ya ant�s�,  Kültür 
ve Turizm Bakanl� � Yay�nlar�, Ankara, 1985, s.317. 
8 Musa Çad�rc�, Tanzimat Döneminin Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap�lar�, Türk 
Tarih Kurumu Yay�nlar�, Anka, 1997, s. 9. 
9 Meclis-i Âli Tanzimat’�n talebiyle Maden-i Hümayun Meclisi taraf�ndan haz�rlanan 
1857 tarihli bir defterde, Rumeli ve Anadolu co rafyas�nda var olan madenler, 
ç�kar�ld�klar� yerleri ile beraber i letme türlerine göre gösterilmi tir. Bu defterde hazine 
taraf�ndan kay�t alt�na al�nan bütün madenlerin isimleri ve bulunduklar� yerler hakk�nda 
bilgiler bulunmaktad�r. (Defterde belirtilen madenler ve ç�kar�ld�klar� yerler için ayr�ca 
bkz. Fahrettin T�zlak, “XIX. yüzy�l�n Ortalar�nda Osmanl� Maden Yataklar�”, Belleten, 
S.229, 1997, ss. 703-718) Maden-i Hümayun Meclisinin haz�rlam�  oldu u bu defterde, 
madenler i letme türlerine göre belirtilmi  olup, bu i letmelerin hangilerinde üretimin 
devam etti i, hangisinin at�l halde oldu u gösterilmi tir. Defterde madenlerle ilgili bir 
cetvelinin düzenlenmesi konusunun gündeme gelmi  olmas� sektörde istatistiki bilgilerin 
tutulmaya ba land� �n� göstermesi yönüyle önemlidir. BOA. .DH. 356-23521 (5 S 
1273-5 Ekim 1856). 
10 Re at zb�rak, “Türkiye’de Madencilik” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, 1945, s.215. 
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buna gerekçe olarak da; Osmanl� Devleti’nin madencilik alan�nda ba tan 
itibaren devletçi ve tekelci bir i letme mant� � yürütmesi ve kurulu undan 19. 
yüzy�l�n ortalar�na kadar er’i hükümlerden11 kaynakl� olarak bu sektördeki tek 
belirleyici unsur olmas� gösterilmi tir.12 

Tanzimat sonras� dönemde bu durumu de i tirme ad�na mevzuat 
de i ikliklerine gidilmi  ve bu defa da Frans�z maden yasalar�, Osmanl� maden 
mevzuat�n� ekillendirmeye ba lam� t�r. 1810 tarihli Frans�z Maden Kanunun 
uyarlanmas� ile ortaya ç�kan 1869 Maden Nizamnamesi ile devlete belli bir 
ödeme yap�lmas� kar �l� �nda, toprak sahibi veya üçüncü ah�slara i letme hakk� 
verilmi tir.13 Yabanc� devlet vatanda lar�na tek ba lar�na madenlerde mülkiyet 
edinme hakk� getirilmesi, madenlerde devletçi zihniyeti de i tirme ad�na önemli 
bir de i ikliktir. Ne var ki, maden mevzuat�nda yap�lan bu ve benzeri 
de i iklikler, di er sektörlerde oldu u gibi madencilik alan�nda da, Avrupa’n�n 
lehine yap�lan düzenlemelerle sonuçlanm� t�r. Maden mevzuat�n�n devrin 
de i en artlar�na ve Osmanl� Devletinin kendi iç dinamiklerine uygun olarak 
geli me gösterememi  olmas� sonucunda da, sektör büyük zarar görmü tür.14  

II. Abdülhamit döneminde haz�rlanan ve içerisinde Ergani’de bulunan 
bak�r madeni ile ilgili bilgilerin de yer ald� � bir layihada,15 yürürlükteki mevzuata 
göre idare edilen bu i letmenin zarar etti i üzerinde durulmu tur. Layihaya göre, 
i letmede üretimin son a amas�nda bak�rdan kilo ba �na bir kuru  kâr kal�yorsa da 
bu da çal� anlar�n maa �na ancak yetti i ifade edilmi tir. Layihay� kaleme alanlara 
göre devlet, ormanlar�n tahrip edilmesinden ba ka hiçbir fayda sa lamayan bu 

11 er’i hükümlere göre maden bulunan araziler dört k�s�md�r: 1. Mübah (herkesin 
istifade edece i metruk) araziler; bu arazilerde bulunun madenin humsu yani be te biri 
devlete ve geriye kalan� madeni bulana aittir. 2. Mirî arazi; bu arazide bulunan 
madenlerin tamam� hazineye aittir. 3. Mülk arazi; ah�slara ait bu arazilerdeki madenlerin 
be te biri devlete, kalan� ise topra �n sahibine aittir. 4. Vak�f arazi; be te biri devlete 
geriye kalan� da bulana aittir. Alt�n, gümü , demir, bak�r madenlerinden be te biri miri 
arazi hariç, nerede bulunursa bulunsun devletin, miri arazilerde ise tamam� devlete aittir. 
Ahmet Akgündüz, Osmanl� Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, C. II, stanbul, 1990, s. 
276. 
12 Enver Ziya Karal,  Osmanl� Tarihi, C..VI, Türk Tarih Kurumu Yay�nlar�, Ankara, 1995, 
s.245. 
13 Donald Quataert, Osmanl� Devleti’nde Avrupa ktisadi Yay�l�m� ve Direni  (1881-1908), 
(Çeviren: Sabri Tekay), Yurt Yay�nlar�, Ankara, 1987, s. 45. 
14 Mehmet Bayartan, “XIX. Yüzy�lda Osmanl� Madenlerinin Co rafi Da �l� �”, Osmanl� 
Bilimi Ara t�rmalar�, C. 10, 2008, s.139. 
15 II. Abdülhamit, saltanat�n�n ilk y�llar�nda valilerden, bulunduklar� bölgenin genel 
durumu ve sorunlar�n� kapsayan raporlar istemi , bu istek do rultusunda ülkenin her 
taraf�ndan hükümet merkezine layihalar gönderilmeye ba lanm� t�r. Bu talimat 
do rultusunda, 1880 y�l�nda, Diyarbak�r bölgesine gönderilen heyet, bölgede yer alan 
Ergani Madenlerinde de incelemelerde bulunmu tur. Musa Çad�rc�, “II. Abdülhamit'e 
Sunulan Bir Lâyiha”, OTAM, S.3, 1992, s.413-485. 
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maden i letme tarz�n� de i tirerek yeni bir i letme yöntemi16 bulmal� ve bunun 
için mevzuat de i ikli ine giderek, ma aralarda üretilen cevherin üretim 
yerinden do rudan do ruya Avrupal� taliplerine gönderilmesinin yolunu 
açmal�yd�.17 Osmanl� Devleti’ndeki en büyük maden i letmelerinden biri olan 
Keban-Ergani Maden-i Hümayunu’nda inceleme ve �slah faaliyetleri ile 
görevlendirilen maden mühendisleri de ayn� husus üzerinde durmu lard�r.18  

16 Osmanl� Devleti’nde madenler üç usulle i letiliyordu: Çok uzun ömürlü olmayan 
iltizam usulü ve 19. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren Avrupa’daki maden mevzuat�n�n 
örnek al�nmas�yla yayg�nla an ihale usulünün yan� s�ra devlet i letmelerinin tamam�na 
yak�n�nda uzun süre uygulanan emaneten yönetim usulü. Bu son usulde, devlet i letmesi 
olan maden-i hümayunlara atanan eminlerin en önemli görevi, sorumlu bulundu u 
madende gelir-giderlerin kontrol edilmesi ve harcamalar�n koordineli biçimde yap�larak 
çal� anlar�n huzurunun sa lanmas� olmu tur. Madenle ilgili bu görevlerini yerine 
getirirken madenin durumuna göre belirli bir maa  da alan eminler, görevi esnas�nda 
olu abilecek riskten sorumlu tutulmam� t�r. Eminin en önemli görevi, sorumlulu una 
ald� � i letmenin düzenini sa lamak, üretimin aksamamas� için gerekli önlemleri almak 
olmu tur. Bu nedenle emin, kendisine tevdi edilen i ten sa lanacak kâr veya u ranacak 
zarardan sorumlu tutulmam� t�r. Halil Sahillio lu, “Emin”, TDV slam Ansiklopedisi, 
C.11, 1995, s.112. 
17 M. Çad�rc�, “II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha”, s. 434. 
18 Yabanc� mühendislerin me hurlar�ndan olan Pauliny, 1841 y�l�nda Anadolu 
madenlerini yerinde görmek üzere uzun bir geziye ç�km� , gezideki izlenimleri sonunda 
yap�lmas�n� gerekli gördü ü hususlar� sunmak için, stanbul'a geri dönmü tür. BOA. 
C.DRB 404-9 (22 Ca 1260-9 Haziran 1844). Anadolu'da aylarca süren incelemeleri 
sonucunda Keban-Ergani madenleri özelinde Osmanl� madencili inin genel sorunlar� ile 
ilgili Mösyö Pauliniy taraf�ndan haz�rlanan raporda, u hususlara dikkat çekilmi tir: 1- 
Madenlerin devlet taraf�ndan i letilmesi yanl�  bir yöntem olup, bir an önce özel 
sektörün önünü açacak çal� malar yap�lmal�d�r. 2-Genel olarak madencilik konusunda 
hem idare edenlerde hem de çal� anlarda, büyük bir bilgisizlik mevcuttur. Bu konuda 
önlemler al�nmas� gerekmektedir. 3-Ç�kar�lan maden cevherinin izabe ve kal f�r�nlar�nda 
i lenmesi için gerekli olan kömür ve kütü ün temin edildi i ormanlar azalm� t�r. Kömür 
ve kütü ün temini için i letmeye daha uzak yerlere gidilmesi i letme maliyetlerini 
artt�rm� t�r. Mevcut ormanlar i letmenin bu ekliyle çal� mas� durumunda en fazla 25 y�l 
yetecek kapasitededir. Yakacak sorununa köklü ve kal�c� bir çözüm yolu bulunmal�d�r. 
Orman temin edilen yerlerle maden i letmesi aras�na demiryolu hatt� dö enmelidir. 4-
Madenlerin yer alt�ndan ç�kart�lmas�ndan itibaren, kuyulardan izabe merkezlerine 
ta �nana kadar ki a amalarda, makina gücünden istifade edilmemektedir. Madenin 
ç�kar�ld� � yerlerdeki hava bacalar� ve tüneller standartlar�n gerisindedir. Aç�lan 
tünellerden bir i çinin geçmesi çok zor olup, çal� maya müsait de ildir. Belli dönemlerde 
ya mur, kar sular� veya yer alt�ndan ç�kan sular ma ara ve kuyularda çal� malar� olumsuz 
yönde etkiledi inden i letmedeki çal� malar kesintiye u rayabilmektedir. Yine 
cevherlerin i lem gördü ü f�r�nlar, Avrupa standartlar�n�n çok gerisinde ve ebatlar� çok 
küçüktür. Bu da üretim kayb�na sebep olmaktad�r. Kal ve izabe f�r�nlar�n� yakmada 
kullan�lan körükler de, el kuvveti ile çal� t�r�lmakta, su kuvvetinden yararlan�lmad� �ndan 
hem emek hem de maliyet kayb� ya anmaktad�r. Fahrettin T�zlak, Osmanl� Döneminde 
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Madencilik sektöründe mevzuattan kaynakl� sorunlara, bürokrasinin a �r 
i lemesi de eklenince, problemler daha da içinden ç�k�lmaz bir hâl alm� t�r. 
Örne in bir madeni i letmek için teklifte bulunan bir giri imcinin veya irketin, 
imtiyaz sözle mesinin sonuçlanmas� için birkaç sene beklemesi gerekebiliyordu. 
Osmanl� bas�n�nda ekonomi a �rl�kl� yay�n yapan Dersaadet Ekonomi 
Gazetesi’ne19 göre, imtiyaz sözle mesinin onaylanmas� için araya hat�r� say�l�r 
devlet ricalinin girmemesi durumunda da süreç uzayabiliyordu. Bu nedenle 
zarar� göze alamayan kimi müte ebbisler maden ke fi için te ebbüste 
bulunmam� lard�r.20 Baz� imtiyaz fermanlar�n�n ç�kar�lmas� için de yaz� malar 
y�llarca sürebiliyor Osmanl� bürokrasisinin maden imtiyaz� hususundaki a �rl� � 
ve ç�kar�lan güçlükler de, müte ebbislerin madenlere olan ilgisinin azalmas�na 
sebep olmu tur.21 

 

2.2. Dünya Maden Piyasalar�ndaki Dalgalanmalar�n Osmanl�    
Madencili ine Etkileri 

Osmanl� madencili ine olumsuz etki eden bir di er geli me de, devletin 
inisiyatifi d� �nda ya anan, Güney Amerika ve Afrika madenlerinin Avrupa’ya 
ta �nmas� olmu tur. Bu geli me neticesinde 15 ve 16. yüzy�llarda Avrupa’ya ucuz 
gümü  girdikçe Osmanl� Devleti’nde gümü  maden üretimi artt�r�lmaya 
çal� �lm�  fakat ayn� dönemde Avrupa’daki maden i letmelerindeki gümü  
üretiminde büyük dü ü ler ya anm� t�r.22 Bu d�  geli menin etkisini en aza 
indirmek için direnen Osmanl�, gümü  madenlerindeki üretimin devam� için çok 
gayret sarf etmi tir. Fakat 17. yüzy�l�n ba lar�ndan itibaren Amerikan 
gümü ünün bol ve ucuz olarak Osmanl� ülkesine girmesine daha fazla engel 
olunamam�  ve neticede birçok maden kapanm� t�r.23 lerleyen dönemlerde de, 
Amerika men eili gümü  d� �ndaki ucuz ve bol miktardaki di er madenlerin 
Avrupa’ya ithal edilmesi devam etmi  ve Osmanl� Devleti’nde üretilen 
madenlerin fiyatlar�nda dü ü ler ya anm� t�r.  

Keban-Ergani Yöresinde Madencilik (1775-1850) (Yay�nlanmam�  Doktora Tezi), F�rat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dal�, 1991, s. 247-248. 
19 20. yüzy�l�n ba lar�na kadar ç�kar�lan Dersaadet Ekonomi Gazetesi’nde, ülke genelinde 
faaliyette olan maden yataklar� hakk�nda bilgilerin yan� s�ra Osmanl� ve yabanc� ülke 
borsa haberlerine ve dönemin ekonomi hayat� ile ilgili bilgilere yer verilmi tir. Nurten 
Ertul, Ekonomi Bas�n Tarihi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yay�nlar�, stanbul, 2008, s. 
16. 
20 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 12,“Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”, 
(24 aban 1302-4 Ekim 1885). 
21 erife Yorulmaz, Ayd�n Vilayetinde Madenler (1850-1908) (Yay�nlanmam�  Doktora 
Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nk�lap Tarihi Enstitüsü, 1994, s. 60. 
22 evket Pamuk, Osmanl� mparatorlu u’nda Paran�n Tarihi, Tarih Vakf� Yurt Yay�nlar�, 
stanbul, 1999, s. 43  

23 . Yorulmaz, Ayd�n Vilayetinde Madenler, s. 21-22. 
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19. yüzy�l�n sonu itibariyle Osmanl� Devleti’nde ç�kar�lan madenlerin, 
maden i letmelerini ve i letme usullerinin gösterildi i Dersaadet Ekonomi 
Gazetesi’ne göre, Osmanl� Devleti’nde yürürlükteki maden mevzuat�n�n 
yetersizli i ile birlikte, dünya ticaretinde ya anan ekonomik buhran neticesinde 
Osmanl� madenlerinin de erinde büyük dü ü ler ya anm� t�r.24 19. yüzy�l�n 
ortalar� itibariyle Osmanl� Devleti’nde fazlaca krom, simli(gümü  kar� �ml�) 
kur un, bak�r, kömür, z�mpara, manganez, nikel, kükürt ve bor madenleri 
bulunmaktayd�. Bu madenlerden krom madeninin Osmanl� topraklar�nda 
fazlaca bulunmas�na ra men, ç�kar�ld� � i letme say�lar�n�n 19. yüzy�l�n sonlar�na 
do ru azald� � gözlemlenmi tir. Krom madeni ile ilgili ya anan bu tezad�n 
sebebi,  Rusya ve baz� ülkelerde bu madenin ke fi ve üretime geçilmesi ile 
fiyatlarda büyük bir dalgalanman�n ya anmas�yd�. Örne in 1880’li y�llarda tonu 
11-13 ngiliz liras�ndan sat�lan krom madeni, bu tarihten on sene sonra 4-4,5 
ngiliz liras�na kadar dü mü tür. Buna ra men yine de bu madene mü teri 

bulunamam� t�r. Madenin üretim masraflar�n� dahi kar �layamamas� sebebiyle 
birçok i letme kapat�lma tehlikesiyle ba  ba a b�rak�lm� t�r.25 Bu dönemde 
Avrupa piyasas�nda krom madenlerini i leyen birkaç fabrika, piyasalara 
tamamen hâkimiyet kurarak, tekel olu turmu lard�r.26  

19. yüzy�l�n sonlar�na do ru Osmanl� Devleti’nde, özellikle gümü  
madencili inde ya anan s�k�nt�lar, genel olarak d�  kaynakl� olmu tur. Amerika, 
Rusya ve di er ülkelerde birçok büyük simli kur un i letmesi bulunmakta ve 
maden fiyatlar� Osmanl� ülkesine göre daha dü ük seviyede seyretmekteydi. 
Örne in 1885’li y�llarda gümü ün k�yyesi27 160 frank olup, nakliye ve di er 
masraflar hiç eklenmese bile, Osmanl� ülkesinde simli kur un madeninin 
yabanc� ülkelerdeki madenlerle rekabet ans� çok zay�flam� t�. Yurt d� �ndaki 
piyasas�n�n dü üklü ünden dolay�, i lenmi  ve mamul simli kur un ithalinin 
önüne geçilememi tir.28 Dönemin seyahatnamelerinde de, Osmanl� Devleti’nde 
üretilen gümü ün de erinin dünya piyasalar�ndaki dü ü ten etkilendi i ve bu 
yüzden devlet taraf�ndan i letilen maden-i hümayunlar�n zarar etti inden 
bahsedilmi tir.29  

24 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 12,“Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”,  
(24 aban 1302-4 Ekim 1885). 
25 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 12,“Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”,  
(24 aban 1302-4 Ekim 1885). 
26 Ercüment Balc�, 19. Yüzy�lda Osmanl� Devleti’nde Maden letmeleri, (Bulgarda � Maden 

letmesi Örne i) 1825-1908 (Yay�nlanmam�  Doktora Tezi), stanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 77. 
27 Kur un madeninin ölçü birimi olan (û)k�yye 1,282 kilogramd�r. Ferit Devellio lu, 
Osmanl�ca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ayd�n Kitabevi Yay�nlar�, Ankara, 1997, s. 1118. 
28 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 13, “Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”, 
(9 Ramazan 1302-22 Haziran 1885). 
29 Seyyah Vital Cuinet 1880-1892 y�llar� aras� dönemde Anadolu co rafyas�n�n sosyo-
ekonomik durumu hakk�nda istatistiki bilgiler verdi i seyahatnamesinde Anadolu’da 
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Osmanl� Devleti’ndeki en kaliteli bak�r�n üretildi i yer olan Ergani Maden-i 
Hümayunu’ndaki bak�r�n fiyat� 1880’li y�llarda ithal edilen bak�r fiyatlar� ile 
kar �la t�r�ld� �nda oldukça yüksekti. Nakliye ve yak�t masraflar�n�n fazlal� � 
sebebiyle Osmanl�’da tonu 1300-1400 frank olan bak�r, Avrupa’da ayn� 
dönemde 1000 frank civar�ndayd�.30 Dersaadet Ekonomi Gazetesi’ne göre, 
Ergani Maden-i Hümayunu d� �nda üretim yap�lan yerlerde, yeni usullerle 
üretim yap�lmad� �ndan bu madenlerden ihracata yönelik cevher 
ç�kar�lamamaktayd�. 19. yüzy�l�n son çeyre inde Avrupa’da y�ll�k 200 bin ton 
bak�r kullan�lmakta ve bunun büyük k�sm� yine Avrupa’da üretilmekteydi. 
Oysaki Osmanl� Devleti’nin ihtiyaç duydu u y�ll�k bak�r miktar�n�n 150 bin tonu 
ithal edilmekteydi.31 Fiyatlar�n gün geçtikçe dü mesi sebebiyle madenlerde elde 
edilen cevherin, Avrupa piyasalar�n� istila etmi  olan Amerika kaynakl� madenler 
kar �s�nda, rekabet ans� da gittikçe azalmaktayd�. Buna, kalhanelerin yüksek 
maliyetli üretimleri de eklendi inde, madenlerin tamamen kapand�klar� bile 
oluyordu.32   

Osmanl� ülkesindeki bir di er maden olan manganez, Karesi, Çanakkale, 
zmit ve Karadeniz sahilindeki çe itli yerlerde bulunmaktayd�. 1850-1860’l� 

y�llarda 7 ngiliz liras� de er biçilen manganez, aradan geçen 20 y�lda 2,5 ila 3,5 
ngiliz liras�na aras�na kadar dü mü tür. Fiyat�n�n yüksek oldu u dönemde y�ll�k 

manganez ihracat� 2-3 bin ton civar�ndaki iken, spanya’da ve Rusya’da 
manganez madenlerinin i letilmesiyle birlikte 19. yüzy�l�n sonlar�na do ru 
Avrupa’ya bir ton bile cevher gönderilmemi , ayr�ca manganez madenini 
i leyecek i letmelerin olmamas� sebebiyle, ç�kar�lan bu madenden devletin 
kendisi de istifade edememi tir. Osmanl� Devleti’nde 19. yüzy�l�n ortalar�ndan 
itibaren i letilen bir di er maden olan z�mpara madeninin i letmesi, Ayd�n 
vilayetinde bulunmaktayd�. Madam Abot taraf�ndan ihale yoluyla i letilen ve 
ayn� zamanda y�ll�k 3-4 bin ton ihracat� yap�lan bu madenin tonu, i letmenin ilk 

faaliyette olan baz� maden i letmelerinin, dünya piyasalar�ndaki gümü ün dü ü ünden 
etkilendi ini ve bu yüzden zarar etti ini belirtmi tir. Vital Cuinet, La Turquie d’Asie VI, 
Les Editions Isis, Istanbul, 2001, s. 44. 
30 Bu dönemde dünya piyasalar�nda dü en bak�r fiyatlar�ndan Tokat Kalhanesinin 
etkilenmesi, gazetedeki bu rakamlar� do rulamaktad�r. Dünya pazarlar�na hâkim olmak 
isteyen büyük firmalar aras�ndaki sert rekabet neticesinde, bak�r�n piyasa fiyat� 1850-
1870 aras� dönemde %60 oran�nda dü mü  ve bir okka bak�r 4 kuru  civar�na 
gerilemi tir. Bu rakam, Ergani’deki cevher maliyeti ile Tokat’a kadar ula t�rma masraflar� 
hariç olmak üzere, sadece Tokat’taki tasfiye maliyetine yak�n bir fiyatt�. Bu artlarda 
faaliyetlerine daha fazla devam edemeyen Tokat Kalhanesi 1880’lerin sonunda 
kapat�lm� t�r. Mehmet Genç, “17.-19. yüzy�llarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak 
Tokat”, Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu (2-6 Temmuz 1986), Ankara, 
1987, s.168.  
31 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 13, “Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”, 
(9 Ramazan 1302-22 Haziran 1885). 
32 M. Genç, “17.-19. yüzy�llarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, s. 168. 
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aç�ld� � dönemde 16-17 ngiliz liras�na sat�l�rken, 1890’l� y�llar itibariyle yurt 
d� �ndaki fiyatlar�n dü üklü ü sebebiyle en kaliteli olan� dahi, 6-7 ngiliz liras�n� 
geçmemi tir.33 

Osmanl� Devleti’nde birçok yerde ç�kar�lan kur un madeni de, 19. yüzy�l�n 
ikinci yar�s�ndan sonra dünya piyasalar�nda ya anan dalgalanmalardan 
etkilenmi tir. Nitekim 1873’ten 1884’e kadarki dönemde geçen sürede Avrupa 
piyasas�nda kur un fiyat� çok dü mü tür. Bu tarihler aras�nda Amerika kaynakl� 
kur unun Avrupa’ya yo un bir ekilde ithali, fiyatlar� % 50 oran�nda dü ürmü , 
bundan dolay� Avrupa’da bile baz� i letmeler kapat�lmak zorunda kalm� t�r. 
Osmanl� Devleti de Avrupa piyasalar�nda kur un madenin de ya anan fiyat 
dalgalanmalar�ndan etkilenmi tir.34  

Osmanl� Devleti’nde 19. yüzy�l�n ortalar� itibariyle üretilen bir di er maden 
olan Borasit madeni, Karesi vilayetinde bulunmakta ve Avrupa’ya y�ll�k 7-8 bin 
ton ihraç edilmekteydi. Borasit madenini ilk imtiyaz sahipleri çok kârl� 
i lettiklerinden oldukça servet sahibi olmu lard�r.  Çünkü borasit cevherinin 
tonu 30-35 liraya kadar sat�lm� t�r. Sonraki dönemlerde Avustralya, ili ve Peru 
gibi yerlerde ke f olunan yeni cevherler yüzünden y�ll�k ihracat miktar� 6 bin ton 
civar� seyrederken tonu 8-11 liraya kadar dü mü tür. Yabanc� piyasalardaki bu 
fiyat dalgalanmalar�, devlet taraf�ndan al�nan vergiler, nakliye masraflar�n�n 
yüksekli i gibi nedenlerden ötürü üretimi dü en bu maden, her geçen gün 
piyasalardaki ra betini kaybetmi tir.35 

Yabanc� ülke maden piyasa fiyatlar�ndaki de i im ve neticesinde Osmanl� 
madenlerindeki de er kayb�, son dönemde Osmanl� ekonomisini, özellikle 
madencilik alan�nda, dünya ekonomileri içinde hammadde ihracatç�s� ve s�naî 
ürün ithalatç�s� bir konuma sokmu tur.36 hracat�n azalmas� ile ilgili olarak 1884 
y�l�na ait talya ile yap�lan ihracat-ithalat rakamlar� da bu durumu özetlemektedir. 
Osmanl� Devleti’nin 19. yüzy�l�n sonlar�na do ru talya ile yapm�  oldu u ticari 
ili kilerde maden ihracat� 51.106.870 frank iken, ayn� ülkeden yap�lan maden 
ithalat� 184.518.534 frankt�r. Oysaki ayn� dönemde talya ile yap�lan toplam 
ihracat; 1.096.540.275 frank iken, toplam ithalat 1.344.745.099 frankt�r.37 1884 
y�l�na ait bu veriler, iki ülke aras�ndaki toplam ihracat-ithalat de erleri aras�nda 
büyük bir fark�n olmad� �n� gösterirken, madencilik alan�nda ithalat ve ihracatta 
talya lehine büyük bir fark oldu unu ortaya koymaktad�r. 1880’li y�llarda 

33 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 13, “Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”, 
(9 Ramazan 1302-22 Haziran 1885). 
34 Orman ve Maadin Mecmuas�, A ustos 1883, s. 56.  
35 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 13, “Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”, 
(9 Ramazan 1302-22 Haziran 1885). 
36 Nejat Tamzok, “Osmanl� mparatorlu unun Son Döneminden Çok Partili Döneme 
Madencilik Politikalar�, (1861-1948)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S.63-4, s.180. 
37 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi Say� 7 (13 Cemaziyelahir 1302-30 Mart 1885). 
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Bereketli, Kozan, Keban, Akda , Kratova ve Samakocuk gibi maden-i 
hümayunlar�n at�l halde oldu u bir zaman dilimine denk geliyor olmas� 
san�yoruz ki aradaki bu uçurumu aç�klamaktad�r.38  

 

2.3. Maden mtiyazlar�n�n Suiistimali 

Osmanl� Devleti, madencilik faaliyetlerinin geli mesi için, 19. yüzy�l�n ikinci 
yar�s�ndan itibaren emanet usulüyle i letmekte oldu u madenlerin yap�lar�nda 
de i ikli e gitmi  ve madenleri imtiyaz usulüyle özel te ebbüse ihale etmenin 
yolunu açm� t�r. Osmanl� Devleti’nde bu tarihten önce de gelirlerin artt�r�lmas� 
ve yeralt� kaynaklar�n�n geni  ölçüde i letilmesi amac�yla hiçbir ay�r�m 
yapmadan, talepte bulunan bütün tebaaya, mülkiyeti kendisinde olmak art�yla, 
10-30 y�l aras�nda de i en sürelerle i letme hakk� veriliyordu.39 Fakat 1869 
y�l�nda haz�rlanan maden nizamnamesiyle maden imtiyazlar� 99 y�la kadar 
ç�kart�larak mevcut kaynaklar�n de erlendirilmesi, madenlerin bo  ve at�l 
kalmalar�na engel olunmas� için madenlerin mülkiyet hakk�n�n özel te ebbüse 
devrinde yasal düzenlemeler yap�lm� t�r.40 Bu nedenlerle Ergani-Keban, 
Bereketli-Bulgarda �41 ve Akda  Maden-i Hümayunu42  gibi birçok devlet 
i letmesinin yap�s� da de i mi  ve 19. yüzy�l�n sonu ve 20. yüzy�l�n ba �nda 
imtiyaz usulüyle özel sektöre ihaleye verilmi tir.  

Madenlerin üretimini artt�rma ve devlete ekonomik katk� sa lama 
dü üncesiyle yayg�nla t�r�lmaya çal� �lan ihale yoluyla i letme düzeninde verilen 
imtiyazlarda, bazen farkl� hesaplar dönmü tür. ltimas veya rü vet yoluyla elde 
edilen imtiyaz fermanlar�, Osmanl� Devleti s�n�rlar� içinde maden i letmek veya 
fabrika açmak isteyen ki i ve irketlere yüksek kâr ile devredilmi , bu durum da 
19. yüzy�l Osmanl� madencilik sektörünü olumsuz etkilemi tir. 1860-1914 y�llar� 
aras�nda birçok spekülatör, Osmanl� bürokrasisindeki ili kileri sayesinde devlet 
madenlerini ve arazilerini herhangi bir yat�r�m yapmaks�z�n elden ele 
dola t�rm� lard�r. Arama izni ve imtiyaz almak isteyenlerin yerine getirmeleri 
gereken ko ullar, yönetmeliklerde belirlenmi  olmas�na kar �n imtiyaz elde 
etmek, özel ili kiler ve kime ne kadar rü vet yedirilece ini bilmeyi gerektiren bir 

38 BOA. T.d. 736/17-18(4 Ca 1303-8 ubat 1886). 
39 Bozok ve Kayseri sancaklar� dâhilinde kain mahal-i madenlerden zuhuru mamul ve muhtemel olan 
kömür ve tuz ve kil madenlerine 30 sene müddet-i imtiyaziye ve kefalet-i muteberiye ile tebâ-i Devlet-i 
Âliye’den Domas Bezirkan uhdesine ihalesi... buna bir örnektir. BOA. MVL 398-17317(11 L 
1274-25 May�s 1858). 
40 Özkan Keskin, Orman ve Ma’âdin Nezâreti’nin Kurulu u ve Faaliyetleri (Yay�nlanmam�  
Doktora Tezi), stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, s. 163. 
41 Ad� geçen madenler, 20. yüzy�l�n ba lar�nda Frans�z-Alman ortak giri imi olan 
irketlere ihale edilmi tir. E. Balc�, 19. Yüzy�lda Osmanl� Devleti’nde Maden letmeleri, s.131. 

42 1900’lü y�llar�n ba �nda 99 y�ll� �na bir ahsa ihale edilmi tir. BOA. D. 548-29(29 Z 
1328-1 Ocak 1911).  
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tür uzmanl�k alan� olmu tur. Kurulan irketler d� �nda, stanbul’da bütün i i 
imtiyaz al�p satmak olan birçok ki i türemi tir.43 Bunun sonucunda imtiyaz elde 
edip sonra ba kalar�na devretme i i kârl� bir alana dönü mü , kurulu  amac� 
maden imtiyaz� al�p bunu satmak olan irketler kurulmu tur. Bu alanda, devlet 
bürokrasisindeki özel ili kilerini kullanarak imtiyaz almak için kime ne kadar 
rü vet verilece ini bilen uzmanlar ortaya ç�km� t�r. Madencilik sektöründe 
ortaya ç�kan bu spekülatörler d� �nda kimseye imtiyaz verilmemi , giri kenlikleri 
sayesinde imtiyaz elde edebileceklerini dü ünen ki ilerin kurduklar� irketler de, 
kurucular�n bütün çabalar�na ra men, imtiyaz alamamalar� sonucu birer birer 
iflas etmi lerdir. 

Üretim amaçl� i letmecilikten çok, kazan�lm�  maden haklar�n�n el 
de i tirme yoluyla ticareti, madencili in geli mesinin önündeki engellerden 
olmas�na ra men, çok tercih edilen bir yöntem olmu tur. Maden hakk�n� ele 
geçiren bu hakk�n� tutturabildi i bir fiyatla ba kas�na devretmi , devralan ise 
müsait bir zaman� bekleyip, kazand� � hakk� yine bir fiyat fark�yla bir üçüncü 
ahsa satm� t�r. Kâr� birinci planda gören bu ki iler, yat�r�m gerektiren maden 

i letmeleri için yeterli sermayelerinin olmad� �n� gerekçe göstererek imtiyaz 
haklar�n� ba kalar�na devretmi lerdir.44 Esas�nda bu maden ruhsat� ticareti, 
devlet aç�s�ndan hazineye bir kazanç olarak görülmü tür. Devlet,  haz�rlanan 
nizamname ve di er yasal de i ikliklerle, bu faaliyetlerden daha fazla harç ve 
vergi kazanmak gayesiyle çe itli düzenlemeler yapma yoluna bile gitmi tir. 
Çe itli malî s�k�nt�lar içinde k�vranan Osmanl� Devleti, bu yüzden kazanc�n� 
temin etmek ve garanti alt�na almak gayesiyle, yeralt� zenginlikleri üzerinde 
yap�lan bu imtiyaz sat� lar�ndaki el de i ikli ine pek ses ç�karmam� t�r. Teknik ve 
ekonomik bir görü ten uzak olan bu usul de, birçok spekülâsyonlar 
do urmu tur.45 Örne in Türkiye Madencilik Yat�r�m irketi, Trabzon 
dolaylar�ndaki bak�r ve gümü lü kur un madenlerini i letme imtiyaz�n� elde eden 
iki stanbullu tüccara, 22 bin sterlin ödeyerek imtiyaz� sat�n alm� t�r. Osmanl� 
Madencilik irketi de, zmit yak�nlar�ndaki bir madenin i letme imtiyaz� için, 
imtiyaz sahiplerine 40 bin sterlin ödemek zorunda kalm� t�r. Akdeniz Buhar, 
Kömür ve Demir irketi, zmir dolaylar�nda bir kömür damar� ke feden ve 
stanbul’daki ili kileri sayesinde imtiyaz ferman�n� almay� ba aran iki zmirliye, 

80 bin sterlin vererek bu imtiyaz� sat�n alm� t�r. Sivas yak�nlar�nda bulunan 
gümü lü kur un madenini i letme imtiyaz�n� elde eden Alman irketi ise, 51.600 
sterlin kar �l� �nda maden üzerindeki bütün haklar�n� Küçük Asya Madencilik 
irketi’ne devretti i gibi, ngiliz irketinin yedi yöneticisinden birini atamak 

hakk�na da sahip olmu tur.46 Yine Bal�kesir yak�nlar�ndaki yeni ke fedilen 

43 . Yorulmaz, Ayd�n Vilayetinde Madenler, s.67. 
44 F. T�zlak, “XIX. yüzy�l�n Ortalar�nda Osmanl� Maden Yataklar�”, s. 717. 
45 “Türkler ve Madencilik,” Maden Tetkik ve Arama Dergisi, S. 5,  1935, s.12. 
46 Orhan Kurmu , Emperyalizmin Türkiye’ye Giri i, Yordam Kitap, stanbul, 2007, s.207. 
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borasit yataklar�n�n imtiyaz� Mü ir Fuad Pa a'ya verilmi , Pa a'da bu imtiyaz�n� 
1889'da Viale ve Pradel isimli iki Frans�z’a devretmi tir.47 

Maden imtiyazlar�nda konumlar�n� kullanarak, ba l� bulunduklar� 
devletlerin ç�karlar�na hizmet eden yabanc� ülke temsilcileri de, imtiyaz 
sat� lar�nda etkili olmu lard�r. Osmanl� Devleti’nde görev yapan yabanc� devlet 
görevlilerinin maden imtiyaz� almalar�, resmi s�fatlar�ndan dolay� istisnai bir 
uygulama olup, bu durum birtak�m suiistimallere yol açt� �ndan, yabanc� 
memurlar�n maden imtiyaz� alamayacaklar�na dair maden mevzuat�nda de i iklik 
yapma yoluna gidilmeye çal� �lm� t�r. Fakat yabanc� memurlara getirilmek 
istenen maden imtiyaz� yasa �na, yabanc� devletler Osmanl� Devleti ile yapm�  
olduklar� anla malara dayanarak, buradaki tebaalar�n�n haklar�n� korumak 
amac�yla itiraz etmi lerdir. Neticede bu konuda yap�lan de i iklikle yabanc� ülke 
temsilcilerinin maden imtiyaz� almas� görev yapt�klar� bölgelerle s�n�rland�r�lm�  
ve Osmanl� memurlar�n� da kapsayacak hale getirilmi tir.48  

 

2.4. Teknolojik Yetersizlikler ve Uzman Eksikli i  

Osmanl� madenlerinde, yüzy�llar itibariyle genel üretim seviyesinin 
dü mesindeki sebeplerden biri de teknolojik yeniliklerin yeterince uygulamaya 
konulamay� � olmu tur. 15. ve 16. yüzy�llarda Almanlar taraf�ndan Balkanlara 
ta �nan maden teknolojisi sayesinde Osmanl� Devleti, dönemin Avrupa 
madencilik sektörüyle rekabet eder durumda olup, maden ç�karma, ocak 
içindeki sular�n tahliyesi, ma aralar içindeki havaland�rma sistemleri, ham 
madenin i lenmesi i lemleri ve su gücüyle çal� an çarklar�n çal� ma yöntemleri 
gibi konularda Avrupa’da kullan�lan teknolojinin gerisinde de ildir.49 Bu 
dönemde Rumeli ve Anadolu’da yap�lan madencilik faaliyetlerinde ve bu 
madenlerin de erlendirildi i askeri tesislerde dönemin bat� teknolojisi 
kullan�lmaktayd�.50 lerleyen yüzy�llarda genel durumun muhafaza edilememesi 
neticesinde Osmanl� madencilik sektörü her geçen gün gerilemi tir. 17. yüzy�l�n 
sonlar�na kadar, dünyadaki maden üretim teknikleri hemen hemen ayn� iken bu 
tarihten itibaren buhar makinesinin bulunmas� ve yayg�n olarak kullan�m�yla 
birlikte, Avrupa'da maden ocaklar�ndaki üretimde de önemli art�  olmu tur. 19. 
yüzy�la geldi imizde, Avrupa’da ciddi de i imler ya an�rken Osmanl� maden 
ocaklar�ndaki kullan�lan teknolojide fark edilebilir de i im olmam� t�r. 
Ocaklarda kullan�lan mevcut teknolojinin k�s�tl� olmas�, da üretim miktar�n� 
olumsuz etkilemi tir. Örne in, Osmanl� madenlerinde ki ortalama derinlik 115-

47 Ramazan Balc�- brahim S�rma, Ticaret ve Ziraat Nezareti-Memalik-i Osmaniye’de Osmanl� 
Anonim irketleri, TO Ekonomik ve Sosyal Tarih Yay�nlar�, stanbul, 2012, s.36. 
48 . Yorulmaz, Ayd�n Vilayetinde Madenler, s.61. 
49 M. Altunbay, “Klasik Dönemde Osmanl�’da Madencilik”, s.795. 
50 Halil nalc�k, Osmanl� mparatorlu u Toplum ve Ekonomi, Eren Yay�nlar�, stanbul, 1996, 
s.429. 
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155 metre aras� olan ocak derinli i Avrupa’daki ocak derinlik ortalamas�n�n 
ancak yar�s�na denk gelmektedir.51 Gittikçe daha derinlere inme zorunlulu u, 
üretim maliyetlerinin göz önüne al�nmas� mecburiyetini de getirmi tir. in 
sürdürülebilmesinin yararl� olup-olmad� �, üretim girdilerine göre 
belirlendi inden ço u zaman derinlere inmenin maliyeti, üretim kâr�n� 
s�f�rlam� t�r. Teknolojik imkâns�zl�klar�n da etkisiyle çok derinlere inilememesi 
yüzünden, yüzeydeki cevherin bitmesi sebebiyle baz� maden-i hümayunlar 
kapanm� t�r. Nitekim Ankara vilayeti s�n�rlar�nda üretim yapan Gümü kan 
Maden-i Hümayunu, üretim yap�lan ma aralarda cevherin tükenmesi ve 
kullan�lan teknolojinin yetersizli i yüzünden çok derinlere inilememesi nedeniyle 
kapanm� t�r.52 

Madenlerdeki üretimi etkileyen teknolojik yetersizlikler, i letmelerin en 
önemli bölümleri olan maden üretim tesislerinde kendini göstermi tir. Bu 
durum, maden üretimi için önemli tesislerinden olan kalhane ve izabe 
ocaklar�nda i lenen madenin çok fire vermesine sebep olmu tur. Kal ve izabe 
i lemleri esnas�nda cevherde %50’lere varan kay�plar�n en önemli sebebi, 
madenlerde kullan�lan teknolojinin gerili inden kaynaklanmaktad�r. Madenlerin 
eritilmede ve tasfiyesinde teknolojinin yetersizli i, gümü te % 32, kur unda % 
12, bak�rda % 40’lara varan rand�man dü üklü üne sebep olmaktayd�.53 19. 
yüzy�l�n ilk yar�s�na kadar Tokat Bak�r Kalhanesi, çal� t�rd� � i çi say�s� ve y�ll�k 
bak�r üretimi bak�m�ndan Anadolu’daki en büyük bak�r i letme tesisi 
konumundayd�. Devlet 1835 tarihinde bu tesiste modernizasyon faaliyetleri 
kapsam�nda bak�r�n safl�k derecesini art�racak çareler üzerinde çal� m� , bu 
çabalar�n neticesinde i letmedeki teknoloji k�smen yenilenmi , ancak bu defa 
hem ücretlerin hem de kömür tüketiminin artmas� ve bilhassa kömür tedarikinin 
zorla mas� üretim maliyetlerini artt�rm� t�r.54  

Maden mühendisi Eduare Coulant’�n Menabi-i Ma’deniyemiz adl� 
makalesinde belirtti i gibi, Osmanl� madenlerinde kullan�lan teknoloji ve yüksek 
maliyetli üretimi Avrupa’n�n i ine gelmi tir. Osmanl� Devleti, 19. yüzy�l itibariyle 
kendi topraklar�ndan ç�kar�lan madenlerden istenilen verimi ve geliri elde 
edememi tir. Bu dönemde kur un, bak�r, demir ve krom gibi endüstri 
sanayisinde kullan�lan birçok maden Avrupa’ya i lenmemi  olarak sat�lm� t�r. 
Dönemin en önemli bak�r üretim merkezlerinden olan Ergani ve Küre 
madenlerinden elde edilen ham bak�r, Tokat Kalhanesinde safla t�r�lmaktayd�.  
Fakat bu tesiste bak�r� yüksek s�cakl�klarda i leyerek levha veya tel haline 
getirecek teknolojinin bulunmamas� sebebiyle üretilen külçe bak�r, Avrupa’ya 

51 Rhoads Murphey, “Osmanl�lar�n Bat� Teknolojisini Benimsemedeki Tutumlar�: 
Efrenci Teknisyenlerin Sivil ve Askerî Uygulamalardaki Rolü”, Osmanl�lar ve Bat� 
Teknolojisi, stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Yay�nlar�, stanbul, 1992, s. 15. 
52 BOA. A.MKT.NZD 313-11/2(10 L 1276- 1 May�s 1860). 
53 E. Z. Karal,  Osmanl� Tarihi, s.249. 
54 M. Genç, “17.-19. yüzy�llarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, s. 166. 
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ucuz bir ekilde sat�lm�  ve kablo haline getirilerek i lenmi  ekilde, pahal� olarak 
Avrupa’dan sat�n al�nm� t�r. Avrupa fabrikalar� be  kuru a elde ettikleri bu 
madeni i ledikten sonra yirmi be  kuru a satarak çok büyük kârlar elde 
etmi lerdir. Bu durum da Osmanl� Devleti’ni ekonomik olarak zarara 
u ratm� t�r.55  

Ere li kömür madenleri ile ilgili yapt� � incelemelerde Osmanl� 
madencili inin içinde bulundu u sorunlar� teknolojinin kullan�lmamas�na 
ba layan Coulant’a göre, kömür madeni yönünden zengin olan Osmanl�’n�n, 
ülkesindeki bu madenlerden istenen verimi alamamas�ndaki en önemli etken 
teknolojiyi kullanamamas�d�r. Buna göre, maden kuyusu ve ma aralar�nda 
derinlere inilmesi ve bu aç�lan yerlere dolacak sular�n bo alt�lmas�, kuyular�n 
havaland�r�lmas� ve maden cevherinin yeryüzüne ç�kar�lmas� için modern 
teknolojinin kullan�lmas� zorunludur.56 Bütün bu say�lanlar�n temelinde maden 
i letmelerindeki teknolojinin yetersizli i çok bariz bir ekilde görülmektedir. 

letmelerde bulunan kalhane ve izabe f�r�nlar�n�n Avrupa maden teknolojisinin 
gerisinde olmas� hem maliyetleri artt�rmakta hem de üretimden istenilen verimin 
al�nmas�n� engellemektedir. Klasik dönemde hazineye önemli gelir sa layan ve 
önemli maden üretim merkezlerinden biri olan Gümü hane’de bulunan maden 
ocaklar�n�n zamanla at�l hale gelmesindeki en önemli sebep olarak teknolojik 
altyap�n�n yetersizli i nedeniyle bölgedeki maden ocaklar�n� sular�n basmas� 
sonucunda i letmede üretim durmas� gösterilmi tir.57 lkel yöntemlerle aç�lan 
ma aralar�n yeralt� veya ya mur sular� ile dolmas� sonucu Anadolu’daki önemli 
gümü  üretim merkezlerinden olan Gümü kan ve Akda  Maden-i 
Hümayunlar�nda su bask�nlar� ya anm�  ve bu i letmelerde üretim aksam� t�r.58 

Osmanl� Devleti’nde madencilik sektöründe konusunun uzman� 
mühendislerin istihdam edilmesinin gereklili i konu ile ilgili devlet kurumlar� 
taraf�ndan s�kça ifade edilmi tir.59 Bu nedenle devlet, 19. yüzy�lda bilhassa zarar 
eden madenleri �slah ederek yeniden kârl� ve verimli hale getirmek amac�yla, 
tecrübeli ve alan�nda bilgili maden mühendisi teminini, madencilikte çok daha 
ileri seviyelerde bulunan Avrupa Devletleri’nden kar �lama yoluna gitmi tir. Son 
dönemde madencilik alan�nda Avrupa’daki geli melere ayak uydurmak için 
büyük çaba gösteren Osmanl� Devleti, pek çok maden oca �n�n i letilmesinde 
Almanya’dan ve ba ka ülkelerden getirtti i uzmanlardan yararlanm� t�r. 
Özellikle maden arama ve i letmelerdeki verimin artt�r�lmas� için ba ta 

55 Ercüment Balc�, “Türkiye Madenleri: Maden Mühendisi E. Coulant’a Göre “Menabi-i 
Ma’deniyemiz””, Türk Dünyas� Ara t�rmalar�, S.145, 2003, s. 16. 
56 a.g.m., s. 9-11. 
57 Kemal Saylan, Gümü hane Sanca � 1850-1918(Yay�nlanmam�  Doktora Tezi), 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal� Tarih 
Program�, 2012, s. 87 
58 BOA. HH.THR 1253-3(29 L 1270 – 25 Temmuz 1854). 
59 BOA. .DH. 356-23521 (5 S 1273-5 Ekim 1856). 
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Almanya60  olmak üzere Lehistan ve Fransa’dan maden mühendisi getirtilmesi, 
Tanzimat döneminde, maden nizamnamelerinin yay�nlanmas�ndan sonra daha 
da artm� t�r.61 

Avusturyal� Pauliny, Alman Ernest Weiss ve Wilhelm Fischbah, Frans�z 
Deroz ve Bral gibi birçok yabanc� maden mühendisi, Osmanl� maden 
i letmelerinde incelemelerde bulunmu  ve devlete bu i letmelerde üretimi 
artt�rmak için yap�lmas� gerekenleri içeren raporlar sunmu lard�r. Bu 
mühendislerden biri olan ve Osmanl� Devleti’nde Maden Mektebi’nin aç�lmas� 
yolunda ciddi gayretleri olan Alman Weiss, Osmanl� Devleti’ne uzun y�llar 
hizmet etmi  önemli bir ahsiyettir. Gayret ve hizmetlerinden ötürü kendisine 
ni an ve maa  zamm� gibi taltiflerde bulunulan Weiss, ba mühendis olduktan 
sonra madenlerin teknik k�s�mlar� ile ilgili tüm çal� malarda yer alm�  ve 
Anadolu’da bulunan birçok madeni tefti  ederek, stanbul’a çal� malar� ile ilgili 
raporlar göndermi tir. Maden mühendisi Weiss taraf�ndan haz�rlanan ve Orman 
ve Maden dare-i Umumiyesine takdim edilen bir rapor, 19. yüzy�l�n sonlar�na 
do ru eski üretim kapasitesini kaybeden ve çe itli olumsuzluklar neticesinde 
üretime ara veren maden-i hümayunlar�n durumu hakk�nda bilgi vermektedir. 3 
ubat 1885 tarihli bu raporda, memalik-i ahanede faaliyette bulunan i letmelerin 

Bulgarda �, Ergani ve Gümü hac�köy madenleri oldu u, metruk ve martal durumda 
olan i letmelerin ise Bereketli, Kozan, Keban, Akda , Kratova ve Samakocuk 
madenleri oldu u belirtilmi tir.62 Raporda hakk�nda bilgi verilen Bereketli, 
Kozanda �, Keban, Akda madeni, Kratova ve Samakocuk gibi madenlerle ilgili 
ba ka bir ar iv belgesinde de ayn� i letmelerin cevher azl� �, yakacak fiyatlar�n�n 
yüksekli i ve maden mevkilerinin denize uzakl� �na ba l� nakliye sorunlar� 
nedeniyle bu duruma dü tükleri ifade edilmi tir.63 Maden mühendisi Weiss gibi 
di er maden mühendisleri de madenlerin durumlar� ve �slahlar� hakk�nda 
raporlar yazm� larsa da64 bu da kötü gidi i durduramam� t�r. Zira sektördeki 
sorunlar�n bir tek nedene ba l� olmamas�, çözümünün de tek ba �na 

60 BOA. A.MKT.MHM 377-33(16 Za 1283-22 Mart 1867). 
61 Ö. Keskin, Orman ve Ma’âdin Nezâreti’nin Kurulu u ve Faaliyetleri, s. 13. 
62 BOA. T.d. 736/17-18(4 Ca 1303-8 ubat 1886). 
63 BOA. Y.A.RES. 20-25(18 C 1300 -26 Nisan 1883). 
64 Maden mühendislerinden Pauliny, Gümü kan, Akda  Maden-i Hümayunlar� ve Tokat 
Kalhanesi ile ilgili yap�lmas� gerekenleri belirtti i layiha, Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivinde 
165 numaral� Darphane defterinde yer almaktad�r. (BOA. DRB. d.165). Trabzon 
eyaletindeki Gümü hane, Ni de sanca �ndaki Bulgarda �, Bereketli, Ayd�n vilayetindeki 
Kula ve Bozok sanca �ndaki Akda  Maden-i Hümayunu’nunu kapsayan i letmelerde 
�slah çal� malar� için görevlendirilen ba ka bir maden mühendisi olan Mösyö Bral, ad� 
geçen madenlerde incelemelerde bulunmu tur. Bral, belirtilen i letmelerde kuyu açmak 
ve cevher yenilenmesi için f�r�n yapmak gibi madende ihtiyaç duyulan hususlarda maden 
müdürüne ve orada çal� anlara rehberlik yapm� t�r. BOA. A.MKT.MHM 330-51 (29 Za 
1281-25 Nisan 1865). 
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mühendislerin istihdam� ile çözülemeyece i gerçe ini ortaya ç�karm� t�r.65 

Osmanl� madencilik sektöründe yeti mi  ara elaman eksikli indeki en 
büyük etken de madencili in zor artlarda yap�l�yor olmas� ve i letmenin 
bulundu u bölge insan�n�n buralarda çal� mak istememesi olmu tur. Klasik 
dönemde maden bölgesinde ya ayan halka baz� muafiyetler kar �l� �nda 
i letmeye hizmetle yükümlü tutulmas� uygulamas� Tanzimat’a kadar devam 
etmi tir. 19. yüzy�ldan sonra, iyi bir gelir elde edememesi ve me akkatli bir i  
olmas� yönüyle maden i letmesine zorunlu hizmetle yükümlü tutulan halk, 
i letmelerde pek gönüllü olarak çal� mak istememi tir. Dönemin ar iv 
belgelerinde geçti ine göre, bir yerde maden bulundu u zaman madenin 
bulundu u yöre halk� bunu ketm ve ta’dil ettirmek durumunda bile 
kalabiliyorlard�.66 

 

2.5. Ma aralardaki Rezervlerin Tükenmesi  

Sadece 19. yüzy�lda kar �la �lan bir durum olmayan, daha önceki 
dönemlerde de görülen bir sorun da, madenlerin rezerv durumlar�n�n dü üklü ü 
ve buna ba l� olarak ç�kar�lan cevherin tükenmesi sorunudur. Ç�kar�lan madenin 
tükenmesi sonucu madenlerdeki üretimlerde de ciddi dü ü ler ya anm� t�r. 
Üretimin ilk a amas�nda rahat ula �labilen maden damarlar� kolayl�kla 
ç�karabilmekte iken zamanla tükenen damarlar, üretimin dü mesine yol açm� t�r. 
Asl�nda madencilik sektöründeki bu sorun da dolayl� olarak kullan�lan 
teknolojinin yetersizli i ile ilgilidir. Ma aralarda çok derinlere inecek 
teknolojinin bulunmamas�, madenlerin yüzeye daha yak�n yerlerden 
ç�kar�lmas�na sebep olmu , yeralt�nda çok derinlere inilememesi nedeniyle 
yüzeydeki cevherin bitmesiyle de i letmelerde üretim durmu tur. Fakat baz� 
maden ocaklar�ndaki üretimin dü ü ü veya ocaklar�n tamamen kapanmas� 
ma aralardaki cevherin tamamen tükenmesi nedeniyle de olmu tur. 1776 y�l�nda 
faaliyete geçen ve 1839 y�l�nda darphaneye masraf�ndan ba ka faydas� olmad� �ndan 
kapat�lmak zorunda kalan Bozk�r Maden-i Hümayunu’nun yan� s�ra 19. yüzy�l�n 
ortalar�nda üretimi masraflar� kar �lamad� � için kapat�lan di er maden 
i letmeleri unlard�r; Biga sanca �na ba l� Balya ve Onya Maden letmeleri, 
Keban Maden-i Hümayun letmesine Ba l� Perçemi  Madeni, zmir 
eyaletindeki Nif Madeni.67 Maden i letmelerinin kapanmas� neticesinde 
buralarda ç�kar�lan madenlerin kullan�ld�klar� sektörlerde önemli s�k�nt�lar�n 
ya anmas�na sebebiyet vermi tir. Öteden beri bu s�k�nt�n�n görüldü ü 
sektörlerin ba �nda, ordu hep ba � çekmi tir. Özellikle de kur un üretimindeki 
dü ü ler, ordunun sava  gücünü etkileyen önemli faktörlerden olmu tur. 

65 L. Carl Brown, mparatorluk Miras�, leti im Yay�nlar�, stanbul, 2000, s. 339. 
66 BOA. .DH. 356-23521 (5 S 1273-5 Ekim 1856). 
67 BOA. .DH. 356-23521 (5 S 1273-5 Ekim 1856). 
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Mesela, 17. yüzy�ldan itibaren Osmanl� Devleti’nde askerî alanda ya anan 
krizinin en önemli sebeplerinden birisi, madenlerde artan üretim maliyetlerinin 
bak�r ve kur un gibi madenlerin üretiminde dü melere yol açm�  olmas�d�r.68  

 

2.6. Yollar�n Yetersizli i ve Nakliye Sorunu  

Osmanl� madencilik sektöründe maden nakliyesinde kullan�lan yollar ve 
ula �m araçlar�n�n yetersizli i de önemli bir sorundur. Buna maden i letme 
bölgelerinin co rafi olarak zor mevkilerde bulunmas� da eklenince, nakliye 
masraflar� daha artt�rmaktad�r. Nakliye masraflar�n�n yüksekli i de Avrupa 
maden piyasas�nda i lem gören Osmanl� madenleri için aksi rekabet artlar�n�n 
olu mas�na sebep olmu tur. Yol sorunu çözmek ad�na devletin veya özel 
te ebbüsün i letme bölgelerine yapt�klar� masraflar da üretim maliyetlerini 
art�rm� t�r. Maden-i Hümayun Meclisi’nin haz�rlam�  oldu u ve Osmanl� 
Devleti’ndeki maden ocaklar� hakk�nda bilgilerin verildi i 1857 tarihli raporda, 
maden i letmelerinde üretilen cevherin ta �nmas�nda yollar�n önemi üzerinde 
özellikle durulmu tur. Burada, emaneten idare olunan veya ihale edilerek 
i letilen maden ocaklar�nda yap�lan kaz� ve üretim faaliyetlerinde, devletin 
belirledi i kurallara ayk�r� olarak, cevherin ta �naca � yol yap�lmadan madenlerin 
uygunsuz bir ekilde ta �nmas� faaliyetlerine giri ildi i, bunun da madencili e 
büyük zarar verdi i üzerinde durulmu tur. Raporda maden oca �n�n yak�n�nda 
bulunan ormanlar�n bilinçsiz bir ekilde tüketildi i, bugün i imiz görülsün de sonra 
nas�l olursa olsun dü üncesinin madenlere zarar verdi i belirtilmi  ve bu sorunlar 
çözülmedi i sürece, ilerleyen zamanlarda birçok maden i letmesinde üretimin 
duraca � ve maden i letmelerinin at�l hale gelmesinin söz konusu olaca � ifade 
edilmi tir.69 

Esas�nda Osmanl� Devleti’nde Tanzimat dönemine kadar devletin bir yol 
politikas� yoktur.70 Tanzimat sonras� dönemde ula �mda yo un olarak kullan�lan 
karayollar�n�n düzeltilmesi konusuna planl� ekilde e ilmeye ba layan devlet, 
özellikle 19. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren, yollar�n yap�m�na özellikle de 
demiryolu yap�m�na büyük önem vermi tir.71 Osmanl� ülkesindeki madenleri 
pazara açma dü ünceleri neticesinde demiryolu yap�m�nda yabanc� devletlerin 
etkinli i ön plana ç�km� t�r.72 Nitekim 1856 y�l�nda ngilizler taraf�ndan imtiyaz� 
al�narak i letmeye aç�lan Ayd�n- zmir demiryolunun yap�lmas�, i letilmesi ve 
yenilenmesi için gerekli mallar gümrük vergisi ödemeden Türkiye’ye 
sokulmu tur. Demiryolu yap�m� esnas�nda bedava kullan�lan ve hatt�n i letmeye 

68Vermory Parry, “Osmanl� mparatorlu unda Kullan�lan Harp Malzemesinin 
Kaynaklar�” (Çeviren: Salih Özbaran), Tarih Enstitüsü Dergisi, S. III,  1972, s. 40-41. 
69 BOA. .DH.356-23521/4a(25 M 1273-25 Eylül 1856). 
70 E. Z. Karal,  Osmanl� Tarihi, s. 244.  
71 Nesimi Yaz�c�, “Tanzimat’ta Haberle me ve Kara Ta �mac�l� �”, OTAM, S. 3, 1992, s. 361 
72 Ahmet Tabako lu, Türkiye ktisat Tarihi, Dergâh Yay�nlar�, stanbul, 2008, s.268. 
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aç�lmas�ndan sonra da yolun k�rk be  kilometre çevresindeki bütün maden ve 
ormanlar ayn� irket taraf�ndan az bir vergi kar �l� �nda kullan�lmaya devam 
edilmi tir.73  

1900’lü y�llarda ço unlukla hayvanlarla yap�lan karayolu ta �mac�l� �, 
kilometre/ton ba �na demiryolu ta �mac�l� �na göre hem dört kat daha pahal�yd� 
hem de oldukça me akkatli ve masrafl� olmu tur.74 Maden i letmelerinin 
faaliyete geçmesinden önce yap�lan ön haz�rl�k a amas�nda, maden nakli için 
düzeltilmesi gereken yollar�n ke fi ve muayenesi üzerinde önemle 
durulmu tur.75  

Örne in birçok i letmede ç�kar�lan bir maden olan simli kur un, Osmanl� 
ülkesinde fazlaca bulunan ve her geçen gün ke fedilen yeni maden alanlar�yla da 
üretimi yükselmesine ra men, simli kur un üretimi yapan i letmeler, ürettikleri 
madenleri yollar�n yetersizli i veya düzensizli i yüzünden, yüksek masraflarla 
stanbul’a nakletmek zorunda kalm� lard�r.76  

Demiryollar�n�n ikmal edilememi  olmas� ve buna ba l� nakliye fiyatlar�n�n 
çok yüksek olmas� maden cevherlerinden mamul e ya üretimini de çok masrafl� 
hale getirmi tir.77 Bu durumun önüne geçmek ve madenlerin kullan�m alanlar�na 
daha k�sa sürede, daha az masrafla ta �nmas�n� sa lamak amac�yla devlet, baz� 
maden i letmelerini kendilerine en yak�n demiryolu a lar�na entegre etmeye 
çal� m� t�r. Örne in 1890’l� y�llarda, Yozgat ve Kang�r�(Çank�r�) gibi Ankara’ya 
baid(uzak) olan mahallerden Dersaadete nakl olunacak zahire ve maden misüllü mevad-� 
asliye nakliyat�78 için bir güzergâh belirleme çal� mas� ba lat�lm� t�r. Bu illerin en 
yak�n demiryolu a �yla birle tirilmesi için Anadolu Osmanl� Demiryolu irketi 
mensubu memurlar, Konya, K�r ehir, Yozgat, Sungurlu, Çorum ve Çank�r� 
bölgesini kapsayan geni  bir alanda ara t�rmalar yapm� lard�r.79 

Baz� maden i letmeleri, madenlerin naklinde kendilerine yak�n büyük 
nehirlerden yararlanma yoluna giderek denizyollar�ndan da istifade etme 
yollar�n� ara t�rm� lard�r. Bu konuda Gümü kan Maden-i Hümayunu müdürü 
Ahmet Bey’in haz�rlad� � K�z�l�rmak Projesi80 çok fazla uygulama alan� bulamasa 

73 Kurmu , Emperyalizmin Türkiye’ye Giri i, s. 100. 
74 A.D. Noviçev, Osmanl� mparatorlu u’nun Yar� Sömürgele mesi, Onur Yay�nlar�, stanbul, 
1979, s. 13. 
75 BOA. .DH.356-23521/3(13 C 1272-20 ubat 1856). 
76 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 12,“Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”,  
(24 aban 1302-4 Ekim 1885). 
77 R. Balc�- . S�rma, Ticaret ve Ziraat Nezareti, s.31. 
78 BOA. DH-MKT 80-46/1(24 Z 1310-9 Temmuz 1893). 
79 BOA. DH-MKT 80-46/2(24 Z 1310-9 Temmuz 1893). 
80 Gümü kan Maden-i Hümayunu’ndan ç�kar�lan madenin sahile ula t�r�lmas� için 
haz�rlanan bu proje, sadece madenlerin naklini öngörmektedir. letmenin bulundu u 
vilayette ç�kar�lan kaya tuzunun, zahirenin ve kerestenin de naklini esas alan bu proje, 



OSMANLI MADENC L N N SORUNLARI 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

209 

da, alan�nda bir ilk olmas� itibariyle önemlidir. Keban-Ergani Maden-i 
Hümayunu’nda üretilen madenin nakli ve i letmenin ihtiyaç duydu u yak�t�n 
ta �nmas�nda F�rat Nehrinden yararlan�lma yoluna gidilse de bu te ebbüste çok 
ba ar�l� olunamam� t�r.81  

 

2.7. Madenlerde Kullan�lan Yak�t�n Türü ve Temininde Ya anan 
Problemler  

Yakacak temini maden i letmelerinin ba lang�çtan beri kar �la t� � en 
önemli sorunlardan biri olmu tur. Osmanl� madencilik sektöründe üzerinde 
ittifak edilen bu önemli sorun, maden i letmelerinde odun kömürünün yayg�n 
olarak kullan�l�yor olmas�ndan kaynaklanm� t�r. Birçok maden i letmesinin 
etraf�nda bulunan ormanlar, yüzy�llard�r bilgisizce ve düzensiz bir ekilde 
harcana harcana tükenme noktas�na gelmi tir. Kömür madenine göre oldukça 
dü ük enerjiye sahip olan odun kömürünün madenlerde sürekli kullan�l�yor 
olmas�na ra men, ormanlar�n yenilenmemesiyle birlikte her geçen daha çok 
zarar görmesi, devletin ciddi bir ormanc�l�k politikas�n�n olmad� �n� da 
göstermektedir.82 19. yüzy�l�n ortalar�ndan itibaren, Osmanl� Devleti de, 
madenlerde yak�t olarak odun kömürü kullan�lmas� yüzünden ormanlar�n zarar 
gördü ünü, bunun önüne geçilmesi için önlem al�nmas� gerekti i üzerinde 
önemle durmu tur.83 Devleti bu konu üzerine yo unla t�ran en önemli etken, 
tükenmekte olan ormanlard�r. Maden ocaklar�n�n civar�ndaki ormanlar�n büyük 
bir k�sm� bilinçsizce tüketilince, mecburen çok uzak yerlerden odun ve kömür 
nakli gerekmi , bu durum hem kal ve izabe ocaklar�ndan gerekli yak�t�n 
zaman�nda sa lanmas�n� güçle tirmi , hem de ta �ma ve imalat maliyetini 
yükseltmi tir.84  

19. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren stratejik önemi artan kömür 
madeninin kullan�m� sanayile me ve kalk�nman�n ölçüsü kabul edilmi tir. 
Kömür madeni sayesinde, buhar gücünü kullanan Avrupal� devletler, 1850’li 
y�llardan itibaren, gerçekle tirdikleri sanayile me hamlesiyle fabrika, demiryolu 
ve elektrik üretimi gibi alanlarda çok ilerlemi lerdir. Avrupa ile belki de ayn� 

K�z�l�rmak nehrinin kayna �ndan döküldü ü yer olan Karadeniz’e kadar ki bölgede 
bulunan yerle im yerlerini etkiyecek büyük bir projedir. Maden müdürünün çok 
detayland�rarak haz�rlad� � projenin evraklar� dönemin Ticaret Naz�r� Süleyman Pa a’ya 
sunulmu , Pa a da konuyu görü mek üzere ilgili makamlara iletmi tir. Ebubekir Önal-
Osman Do an, “Sultan Abdülmecid Devrinde Bir Osmanl� Maden Müdürünün 
K�z�l�rmak Projesi (1848)”, Osmanl�’da Ula �m (Editörler: Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, 
Osman Do an), Çaml�ca Yay�nlar�, stanbul, 2011, s. 145-151. 
81 M. Çad�rc�, “II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha”, s.438. 
82 Y. Özkaya, XVIII. Yüzy�lda Osmanl� Kurumlar�, s.310. 
83 . Yorulmaz, Ayd�n Vilayetinde Madenler, s. 73. 
84 E. Z. Karal,  Osmanl� Tarihi, s.244. 
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dönemde sanayile me hamlesine giri en Osmanl� Devleti, kömür madeni 
bak�m�ndan zengin olmas�na ra men bat�l� devletlerin kat ettikleri ilerlemeyi 
gerçekle tirememi tir.85 

Osmanl� co rafyas�nda ilk olarak 18. yüzy�l�n ortalar�na do ru Balkanlarda 
ke fedilen kömür madenin maden i letmeleri için önemi her geçen gün artarak 
devam etmi tir.86 Kömür madeni rezervi yönüyle oldukça iyi durumda olan 
Osmanl� ülkesinin birçok yerinde yeni kömür ocaklar� ke fedilse de, 19. 
yüzy�ldan itibaren içlerinden sadece Ere li kömür madeni ciddi manada 
i letilmi tir. Dönemin ekonomi yay�nlar�nda, buran�n tek ba �na yeterli 
olamayaca �, devletin kömür madenini i letmesi hususuna daha ciddi bir ekilde 
e ilmesi gerekti i vurgulanm� t�r. Zira y�lda 130 bin Osmanl� liras�, maden 
kömürünün ithalat� sebebiyle yabanc� ülkelere gitmekteydi. E er, kendi maden 
kömür madenlerimiz verimli bir ekilde i letilecek olsa, bu rakam ülke 
hazinesine kâr olarak kalacakt�r.87 

Önemli bir maden i letmesi olan Ergani madeninin üretiminde odun 
kömürü kullan�lmas� sebebiyle, madene on dört saatlik mesafeye var�ncaya de in 
bütün ormanlar�n kesildi inden bahseden ve II. Abdülhamit’e sunulmu  olan 
layihada, e er acil bir çözüm bulunmazsa kalan filiz halindeki küçük a açlar�n 
bile bütün bütün zarar görece i belirtilmi tir. Bundand�r ki raporu haz�rlayan 
heyetin maden i letilmesinin zarardan kurtar�lmas� için çözüm önerisi, yak�t 
olarak kesinlikle maden kömürünün kullan�lmas� olmu tur. Ergani Maden-i 
Hümayunu’nda odun kömürü yerine, madene on iki saatlik mesafede bulunan 
Palu kazas�nda ke fedilen maden kömürünün kullan�lmas�, bir ç�k�  yolu olarak 
gösterilmi tir. Burada da ba ka bir sorun kömürün madene ta �nmas�n da 
kullan�lacak yollar�n yetersizli i olmu tur. Bu yüzden nakliyede kullan�lacak 
yollar�n onar�lmas� ve bunlara yeni yollar�n ilave edilmesi gerekmektedir. Maden 
kömürünün kullan�lmas�n�n hem madene hem de madenin bulundu u kasabaya 
çok faydas� olaca �, bununla birlikte ormanlar�n da zayi edilmeyece i ifade 
edilmi tir. Üstelik maden kömürünün nehir yoluyla getirtilmesi durumunda 
aradaki mesafenin daha da k�salaca �, heyet taraf�ndan pratik bir yol olarak 
gösterilmi tir.88 

Yak�t olarak kullan�lmakta olan odun kömürünün maden kömürüne göre 
kal ve izabe f�r�nlar�nda yeterli �s�y� sa layamamas�, maden i letmelerinde üretim 
kapasitesinin de dü mesine neden olmu tur. Kal ve izabe i lemleri esnas�nda 
cevherde % 30, bazen kullan�lan teknolojinin yetersizli i ile beraber % 50’ye 

85 E. Balc�, “Türkiye Madenleri”,  s. 2. 
86 E. Z. Karal,  Osmanl� Tarihi, s. 244. 
87 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 13, “Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”, 
(9 Ramazan 1302-22 Haziran 1885). 
88 M. Çad�rc�, “II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha”, s. 433-438. 
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varan kay�plar�n kayna �nda kullan�lan yak�t�n türü vard�.89 Madenlerde 
kullan�lan yak�t�n türü ve fiyat� Osmanl� madencili inin d�  piyasalarda da 
rekabet edememesine de neden olmu tur. Zira ngiltere, Belçika ve Almanya 
gibi memleketlere oranla Osmanl�’da yakacak fiyatlar�n�n üç kat daha fazla 
olmas� ve bunun da maden cevherlerinden mamul e ya üretimini çok masrafl� 
hale getirmesi Osmanl� Devleti’nin madencilik alan�nda Avrupa ile rekabet 
edememesinde önemli bir etkendi.90  

Baz� maden-i hümayunlarda yak�t tedariki üretim maliyetlerini artt�rd� � gibi 
kapat�lma gerekçesi de olabiliyordu. Örne in Konya Seydi ehir da lar�nda a aç 
olmad� �ndan kömür tedarikinde güçlük çekilmi  ve nakliye masraflar�n�n da 
fazla oldu u için, Bozk�r madeni belli bir süre kapat�lm� t�r.91 Ankara vilayetinde 
orman yönüyle en zengin yer olan Akda madeni’nde bulunan Akda  Maden-i 
Hümayunu’na odun temininde ya anan zorluklar ve daha uzaktaki ormanlar�n 
kullan�lma zorunlulu u, madene getirilen kömürün zamlanmas�na sebebiyet 
vermi , bu da i letmede maliyetlerin art� � sonucunu do urmu tur.92 Bu 
örneklerde oldu u gibi, madenlerde üretimin dü mesine ve maden üretim 
maliyetlerinin art� �na sebep olarak gösterilen yak�t ve bunun teminindeki güçlük 
birçok maden i letmesi için büyük bir sorun olmu tur.  

 

2.8. Yabanc� Sermayenin Etkinli i ve Yerli Sermayenin Yetersizli i 

Genellikle yüklü ba lang�ç yat�r�mlar� gerektiren maden i letmecili inde 
sermaye yetersizli i son dönem Osmanl� madencilik sektöründe ya anan en 
ciddi sorunlardan olmu tur. Bu sorun yeni madenlerin de i letmeye aç�lma 
imkân�n� k�s�tlam� , yabanc� sermayeye kar � duyulan isteksizlik ve 
güvensizlikten dolay� da sektörde s�k�nt�lar ya anm� t�r.93 19. yüzy�l�n ortalar�nda 
Maden Meclisi taraf�ndan haz�rlanan defterde belirtildi ine göre Osmanl� 
Devleti’ndeki madenlerin ço unlu u, emaneten devlet taraf�ndan i letilmekte ve 
bu i letmelerden baz�lar�n�n gelirleri giderlerine kar �l�k gelmemektedir. stenilen 
verim al�namad� �ndan ta’dil edilmek zorunda kal�nan bu i letmelerin yan� s�ra 
i letilmekte olan veya sonradan bulunan baz� madenler de ise, sadece cevher 
oran�n�n tespiti amac�yla örnek cevher numuneleri al�nmakta, ancak külliyetlice 
sermayeye ihtiyaç duyan i letmelerin yeterince sermayesinin olmamas� sebebiyle 
maden bulunsa bile üretime geçilememektedir. Sermaye yetersizli i sebebiyle, 
baz� yerlerde bulunan devlet madenlerinin masraflar� kar �lanamam� , yeni 

89 E. Z. Karal,  Osmanl� Tarihi, s.249. 
90 R. Balc�- . S�rma, Ticaret ve Ziraat Nezareti, s.31. 
91 Hamit afakç�, Bozk�r’da Madencilik (1776-1839) (Yay�nlanmam�  Doktora Tezi), 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniça  Tarihi Bilim Dal�, 2013, s. 37-38. 
92 BOA. HH.THR 1253-7/4 (13 M 1274-3 Eylül 1857) 
93 Quataert, Osmanl� Devleti’nde Avrupa ktisadi Yay�l�m�, s. 45. 
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aç�lmas� planlanan baz� maden i letmelerinde ciddi bir zemin ara t�rmas� 
yap�lmam�  ve maden yeryüzüne ç�kar�lmam� t�r.94  

Dönemin ekonomi yay�nlar�na göre Osmanl� madencili inin günden güne 
daha kötü olmas�ndaki ba l�ca sebep, ülkede büyük sermayelerin yoklu u ve 
ticari ahvalin içerisinde bulundu u k�tl�kt�r.95 Bunun yan� s�ra maden üretimi için 
gerekli olan yüksek miktardaki sermayenin uygun bir faiz ile kar �lanmas�nda 
ya anan zorluklar nedeniyle sermaye tedariki meselesi çözülememi tir. 
Madenlerin i letilmesinde ba ar�l� olunamamas�nda, güçlü bir yerli sermayenin 
bulunmamas� ve mevcut sermaye sahiplerinin bürokrasiden kaynaklanan 
hantall�ktan dolay� ortakl�k kurmaktan ziyade kendi sermayeleri ile i  yapmak 
istemeleri neticesinde96, 19. yüzy�l�n sonlar�nda maden üretiminde yerli 
sermayenin pay� giderek azalm� t�r.  

Buna, maden ç�kar�lmas� için gerekli olan nitelikli eleman ve araç gerecinde 
bulunmamas� eklenince, yabanc� sermayenin Osmanl� madencilik sektörüne 
girmesi kaç�n�lmaz bir hal alm� t�r. Osmanl� Devleti’nde son dönemde maden 
üretiminde sermaye mülkiyetine bak�ld� �nda, üretimin ço unlu unun yabanc� 
ve gayrimüslim sermayesinin elinde oldu u görülmü tür. Yabanc� devletler 
hemen hemen her tür madeni i letmek için imtiyaz alm� lard�r. Osmanl� 
vatanda � Müslim ve gayrimüslimler de yabanc� ortaklar edinerek maden i letme 
hakk� elde etmi lerdir. Osmanl� Devleti vatanda lar�n�n, baz� maden 
imtiyazlar�n� yabanc�lara terk etmeleri sonucu, imtiyaz say�s�nda dü ü  olmu tur. 
19. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren madenlerde yabanc� sermayenin etkinli i 
her geçen gün daha da artm� t�r. Nitekim 1870-1911 y�llar� aras�nda da �t�lan 
toplam 282 maden imtiyaz�n�n ancak 102’si ve 1911 y�l�nda toplam maden 
üretiminin sadece % 20’si Osmanl� vatanda � olan Müslümanlar�n elindedir.97 
1878-1899 y�llar� aras�nda verilen imtiyazlara bak�ld� �nda Osmanl� 
vatanda lar�n�n yerli ve yabanc�larla müstakil veya ortakla a ald�klar� maden 
imtiyaz� say�s� 86 iken ilerleyen y�llarda bu say� 72’ye dü mü , bu zaman 
aral� �nda 14 maden imtiyaz�n�n yabanc� ülke vatanda lar�na terk edildi i 
görülmü tür. Az�nl�k ve yabanc�lar�n maden üretimindeki oranlar� 1902 y�l�nda 
% 57 iken 1911 y�l�nda %81 düzeyine yükselmi tir.98 1890-1911 y�llar� aras�nda 
verilen maden ç�karma yetkileri toplam 270 iken, bunun 102'sini Türk, 101'ini 

94 BOA. .DH.356-23521 (5 S 1273-5 Ekim 1856). 
95 Dersaadet Ticaret Odas� Gazetesi, Say� 12,“Memalik-i Mahrusa-� ahanede Madencilik”,  
(24 aban 1302-4 Ekim 1885). 
96 R. Balc�- . S�rma, Ticaret ve Ziraat Nezareti, s.31. 
97 Memduh Ya a, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, Akbank Kültür 
Yay�nlar�, stanbul, 1980, s. 232. 
98 Ahmet Gündüz Ökçün, XX. Yüzy�l Ba lar�nda Osmanl� Maden Üretiminde Türk Az�nl�k 
ve Yabanc� Paylar�, Sevinç Matbaas�, Ankara, 1969, s. 803-892. 
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yabanc� ve 67'sini de gayrimüslimlerden olu maktad�r.99 II. Me rutiyet 
dönemine gelindi inde ise yabanc� sermayeye ba vurulmaks�z�n kurulan 
Osmanl� anonim irketlerinin say�s� birkaç tane ile s�n�rl� olmu tur.100 

Bu durumu Osmanl� vatanda � Müslümanlar�n lehine de i tirme ad�na, 
Osmanl� Devleti’nin son döneminde ekonomide millile me çerçevesinde Türk 
vatanda lar�n� destekleme politikas�, madencilik alan�nda ba ar�l� olamam� t�r. 
Son dönemde Osmanl� madencili i, büyük oranda yabanc�lar�n kontrolüne 
b�rak�lm� t�r. 1914 y�l�nda madencilik sektöründeki Frans�z sermayesi % 80, 
ngiliz sermayesi % 14 ve Alman sermayesi ise % 6’d�r.101  Bu yabanc� sermaye 

de özellikle demiryolu, tekel maddeleri ve madencilik alan�nda yo unla m� t�r.102 

 

2.9. Maden letmecili inde Devlet Görevlilerinin Suiistimalleri  

Osmanl� Devleti’nde maden i letmelerinin içerisinde bulundu u önemli 
sorunlardan biri de, madenlerin kötü yönetilmesidir. Esas�nda madenlerin iyi 
idare edilememesi öteden beri devam eden bir sorundur. Baz� maden 
i letmelerinin bulundu u yerlerin yerel yöneticilerinin merkeze bildirdi i 
raporlarda, maden ocaklar�n�n önemli bir k�sm�nda yöneticilerin ilgisizli inden 
dolay� y�k�m ya and� �, sektörün canlanmas�na çözüm önerisi olarak da maden 
i lerinde deneyimli olmayan ve i leyi ine zarar veren idarecilerin derhal 
de i tirilmesinin gerekti i gündeme gelmi tir.103  

Tanzimat sonras� madencili in geli tirilmesini konu alan raporlarda 
madencilik konusunda uzman mühendis ve bilgili memurlar�n sektörde verimi 
artt�raca � konusu üzerinde durulmu tur.104 Ço u zaman maden idaresinden 
sorumlu olan üst düzey ki ilerin uygulamalar�ndan dolay�, madencilik 
sektörünün u rad� � zararlar gündeme getirilmi tir. Örne in maden i lerinden 
anlamayan ve yöneticilik kabiliyeti bulunmayan ki iler yüzünden Bulgarda � 
Maden-i Hümayunu’ndan devletin yeterince verim alamad� � belirtilmi tir.105 
Ekim 1882 tarihli haz�rlanan bir rapora göre maden ilminden anlayan 
mühendislerin yeti tirilememesi ve madenlere tahsis edilen sermayelerin 
tahsilat�nda ya anan güçlükler, madencilik alan�ndaki insan unsurundan kaynakl� 

99 Ahmet Kartalkanat, “Osmanl�larda Madencilikle lgili Yasal Düzenlemeler Ve 
Madencilik Politikas�”, Jeoloji Mühendisli i Dergisi, S. 36, 1990, s. 69. 
100 . Yorulmaz, Ayd�n Vilayetinde Madenler, s. 66. 
101 Yakup Kepenek-Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, stanbul, 2008, 
s.15. 
102 A. Kartalkanat, “Osmanl�larda Madencilikle lgili Yasal Düzenlemeler”, s.69. 
103 Mustafa Altunbay, Osmanl� Döneminde Bir Maden letmesinin Tarihi Süreci: Sidrekapsi 
(Yay�nlanmam�  Doktora Tezi), stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dal�, 2010, s. 22. 
104 BOA. .DH.356-23521/3(13 C 1272-20 ubat 1856). 
105 E. Balc�, 19. Yüzy�lda Osmanl� Devleti’nde Maden letmeleri, s. 108. 
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önemli sorunlar olarak ön plana ç�kmaktad�r. Sektördeki sorunlar�n a �lmas� için 
vas�fl� maden mühendislerinin yeti tirilmesi ve ihale edilen madenlerin 
muamelelerinde kar �la �lan gecikmelerin ortadan kald�r�lmas� gerekmektedir. 
Bunlara ilave olarak halk�n madenlere olan ilgisini art�rmaya yönelik tedbirler 
al�n�rsa madencilik alan�nda büyük geli meler görülebilece i bu raporda dile 
getirilmektedir.106 Zaten sektörde konunun uzman� bilgili usta ve i çi bulmak 
zordu ve buna ça da  üretim tekniklerinin kullan�lmamas� da eklenince maden 
i letmeleri için zarar kaç�n�lmaz olmu tur.107 

Kötü yönetimin bir neticesi olarak maden ocaklar�nda zaman zaman 
yap�lan yolsuzluklar ve h�rs�zl�klar108 madenlerin gerilemesine sebebiyet 
vermi tir. Maden emin veya müdürlerinin i letmede yapabilecekleri 
kanunsuzluklar�n ba �nda madencilere yüksek fiyatla zahire ve e ya satmak, 
hiçbir senet almadan ve kefil istemeden para da �tmak veya gönderilen sermaye 
akçelerini kendi hesaplar�na geçirmek gibi i ler olabiliyordu. Madencilere âli baha 
ile zehair ve e ya ve bîlâ senet ve kefil akçe ita eylemek ve kendi zimmetlerine akçe geçirmek 
eklinde tan�mlanan bu tür kanunsuzluklar� tespit edilen müdürler görevden el 

çektirilmektedir.109 Müdürlerin zimmetlerine akçe geçirmeleri halinde, bunun 
kendilerinden tahsil olunduktan sonra, haklar�nda kanuni i leme giri ilmesi 
gerekti i, uray-� Devlet karar� olup, bu durum 3 Mart 1872 tarihli sadaret 
tezkiresiyle emir ve ferman olunmu tur.110  

Sektörde maden memurlar�n�n s�kça yarg�land�klar� hadiseler, gelirlerin 
eksik gösterilmesi, zimmete para geçirme ve usulsüz uygulamalar�n görmezden 
gelinmesi olmu tur. Bu konuda Orman ve Maadin ve Ziraat Naz�r� Selim 
Melhame Pa a’n�n döneminde yap�lan yolsuzluklar ve neticesinde devletin 
zarara u rat�lmas� sektöre ciddi zarar vermi tir.111  

106 Ö. Keskin, Orman ve Ma’âdin Nezâreti’nin Kurulu u ve Faaliyetleri, s.50. 
107 M. Çad�rc�, Tanzimat Döneminin Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap�lar�, s. 9. 
108 Maden memuru Hac� Nikola’n�n Bulgarda � ve Bereketli madenlerinden gönderilen 
kur unu eksik tartmas� ve i letmeye gönderilen sermaye akçesinden zimmetine para 
geçirmesi (Ö. Keskin, Orman ve Ma’âdin Nezâreti’nin Kurulu u ve Faaliyetleri, s. 126); 1857 
tarihinde de Gümü hane Maden-i Hümayunu’ndan 73 bin kuru luk bak�r�n çal�nmas� 
(Saylan, Gümü hane Sanca �, s. 87.) bu konuya küçük birer örnektir. 
109 Say�lan yolsuzluklara kar� an ve kanunsuz i lemler yapanlar�n görevden 
al�nmalar�ndan sonraki adli süreçte, bazen tats�z olaylar da meydana gelebiliyordu. 
Nitekim hakk�nda zimmet ç�kar�lan Akda  Maden-i Hümayunu müdürü Mustafa Hilmi 
Efendi’nin görev yapt� � dönemin muhasebesi görülürken, kendi kendisini darp ve itlaf 
etmek suretiyle intihar etmesi bu türden olaylardand�r. (BOA. T. d. 1479/10 25  1295-
24 A ustos 1878). 
110 BOA. T. d. 1479/10 (25  1295-24 A ustos 1878). 
111 Osmanl� Devleti’nde Orman, Maadin ve Ziraat Naz�rlar� içerisinde, hakk�nda en çok 
ikâyetçi olunan ve suistimallerinden söz edilen ki i, Selim Melhame Pa a olmu tur. 

Meclis Mebusan Zab�t Ceridelerinde, kendisinden sonraki Orman, Maadin ve Ziraat 
Naz�r� Aristidi Pa a taraf�ndan a �r bir dille suçlanan Selim Melhame Pa a’n�n baz� 



OSMANLI MADENC L N N SORUNLARI 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

215 

Sonuç 

Osmanl� ekonomisinin ba l�ca gelir kaynaklar�ndan olan madenler, 
kurulu tan itibaren her zaman önemsenmi , bunun bir sonucu olarak, klasik 
dönemde madencilik sektörü bat�yla yar� �r hale gelmi tir. Bu dönemde 
yürütülen politikalar; mevcut durumun bozulmamas� için ele geçirilen maden 
bölgelerindeki yerel uygulamalara dokunulmamas� ve oldukça me akkatli olan 
bu alanda istihdam edilen madenci reayas�ndan daha fazla verim almak için örfi 
vergilerden muaf tutulmas� eklinde tezahür etmi tir. Yine devlet kendi kendine 
yetme dü üncesi ile ç�kar�lan madenlerin, sivil ve askeri alanda kullan�lmas�na 
özen göstermi tir.  

Yurt d� � kaynakl� ucuz gümü ün Osmanl� ekonomisini olumsuz 
etkilemeye ba lamas�yla mali alanda bozulmalar ba  göstermi , 17. yüzy�l�n 
sonlar�ndan itibaren Osmanl� Devleti’nin yal�t�lm�  konumundan ötürü, 
madencilik sektöründe istenilen sonuç elde edilememi  ve devlet bu alanda 
giderek Avrupa madencili inin gerisinde kalm� t�r. 

19. yüzy�l�n ortalar�ndan itibaren Avrupa ülkelerinde geli en teknolojinin 
madencilik sektöründe de kullan�lmaya ba lanmas� ile büyük at�l�mlar yap�lm� , 
bununla birlikte sektörde çal� an i çilerin hem say�lar� artm�  hem de bu i çiler 
daha nitelikli hale getirilmi tir. Ula t�rma sistemlerinin de iyile tirilmesi ve 
yayg�n hale getirilmesi ile madencilik bat� ülkelerinin önemli gelir kaynaklar� 
aras�nda yerini alm� t�r. Bat�daki bu geli melere kar �n, an�lan dönemde Osmanl� 
Devleti’nde maden i letmek gerçekten zor ve pahal� bir te ebbüs haline 
gelmi tir. Avrupa’da sayd� �m�z bu at�l�mlar� takip edemeyen Osmanl� 
idaresinde, madencilik sektöründe fazla bir hareketlilik görülmemi tir. 
Haberle me araçlar�n�n yetersizli i, devam eden sava larla birlikte halk�n içinde 
bulundu u sefalet ve asayi sizli e, ekonominin içler ac�s� hali de eklenince, tablo 
hiç de olumlu de ildir. Ekonomide uygulanan tutarl� bir politikan�n olmay� � ve 
maden mevzuat�n�n yetersizli i müte ebbislerin önündeki a �lmas� gereken ciddi 
engeller olmu tur. 

Madenlerin naklinde kullan�lan yollar�n düzensizli i ve kar �la �lan 
güçlüklerle birlikte, i letme maliyetlerindeki masraflar�n yüksekli i, kullan�lan 
teknolojinin ça �n gerisinde olmas�, sermaye yetersizli i madencilik sektörünün 
içinde bulundu u s�k�nt�lard�. letmelerde teknolojinin yetersizli i nedeniyle 
i lenmek üzere Avrupa’ya ihraç edilen ucuz hammadde olan madenler, daha 
pahal� bir ekilde Osmanl� ülkesine girmi  ve bu da Osmanl� maliyesini çok 

madenleri kendi yanda lar�na verdi i fakat yap�lan onca masrafa ra men açt�r�lan 
kuyulardan istifade edilemedi i belirtilmi tir. (Meclis-i Mebusan Zab�t Ceridesi, 1908, C.  
4, TBMM. Bas�mevi, Ankara, s. 324-325.) Maden ve ormanlar�n nakliyesinde kendi 
yak�nlar�n� kollayan Pa a’n�n, üzerindeki üphelerden dolay�, rahats�zl�k duyarak, ngiliz 
gemisiyle yurt d� �na kaçmas� sonunda bütün mallar�na devletçe el konulmu tur.  
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olumsuz etkilemi tir. Ya anan siyasi olaylar da madencilik sektörünü 
etkilemi tir. Sava lar neticesinde özellikle Rumeli co rafyas�nda kaybedilen 
topraklar içerisinde kalan maden i letmeleri maden gelirlerinin azalmas�na neden 
olmu tur.  

Bütün bu olumsuzluklara ra men devlet, 19. yüzy�lda madencilik 
sektöründe Avrupa’y� takip etmeye çal� m� t�r. Yapt� � yasal düzenlemeler, yurt 
d� �ndan konunun uzman� maden mühendislerinin istihdam�, i letmelerde devlet 
tekelinin kald�r�larak özel te ebbüsünün önünün aç�lmas� devletin sektöre 
verdi i önemden kaynaklanm� t�r. Yap�lan bu düzenlemeler sorunlar� çözmeye 
yetmemi tir. Zira problemler iç içe geçmi  ve tek bir nedene ba l� olmad� �ndan 
tek bir düzenleme ile de çözülememi tir. Fakat Osmanl� Devleti’nin son 
dönemde madencilik sektöründe yapt� � düzenlemeler ve açt� � kurumlar, 
Cumhuriyet Türkiye’si için temel olmu tur.  
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Osmanl� Ta ra daresinde Adem-i Merkeziyet 
Sorunu: Aynaroz Örne i  

The Decentralization Problem in the Ottoman       
Provincial Administration: Aynaroz Example 

 
Hadi BELGE  - Cenk REYHAN  

 

Özet 

Osmanl� vilayetlerinin tamam�n� kapsayacak tek tip bir ta ra te kilat� 
modeli geli tirmek 19. yüzy�l Osmanl� bürokratlar�n�n ba l�ca 
sorunlar�ndan biriydi. Bu süreç imparatorlu un en önemli modernle me 
hamlesi olan Tanzimat ile ba lam� , içte ve d� ta ya anan geli meler 
reformistleri ta ra idaresine çekidüzen vermeye mecbur etmi ti. 

mparatorlu un özellikle Arap memleketlerindeki ve Balkan 
co rafyas�ndaki ahalisinin nüfus özellikleri, tesis edilmeye çal� �lan yeni 
vilayet te kilat�n�n önünde a �lmas� gereken ciddi bir engel gibi 
duruyordu. Üstelik daha Osmanl� egemenli ine kat�l�rken bir tak�m 
imtiyazlar elde eden, bu ayr�cal�kl� statülerini as�rlarca devam ettiren özel 
yönetimli yerlerin varl� � meseleyi daha da zorla t�r�yordu.  

Bu ara t�rmada bir ruhban beldesi olarak baz� imtiyazlara sahip olan 
Aynaroz’un Osmanl� ta ra idaresinde kendine nas�l bir yer edindi ini 
konu alm� t�r. Bu çal� mada, Aynaroz örne inde reformcu bürokratlar�n, 
adem-i merkezî idareleri ortak hukuka ve ta ra te kilat�n�n genel nizam�na 
dahil etmeye çal� �rken ne tür zorluklar ile kar �la t�klar�, bu zorluklara 

 Bu makale, yazarlar�n u çal� malar�ndan yararlan�larak yaz�lm� t�r. Hadi Belge, 19. 
Yüzy�l Osmanl� Ta ra daresinde Aynaroz Manast�rlar�, Bas�lmam�  Doktora Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal�, Ankara, 2018. Cenk 
Reyhan, Osmanl�'da ki Tarz-� dare (Merkeziyetçilik- Adem-i Merkeziyetçilik). Ankara, mge 
Yay�nlar�, 2007 ve Cenk Reyhan, “1864-1871 Vilayet Nizamnamelerinde dare 
Meclisleri: Osmanl� Ta ras�nda “Birörnek Yönetim Modeli”nin Kurulu  Sorunu”, 1864 
Vilayet Nizamnamesi, (Ed. Tural, Erkan, Çapar, Selim), Ankara, TODA E-T AV Ortak 
Yay�n�, 2015, s. 51-68. 

 Dr., Amasya Merkez, ehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (hadibelge@gmail.com) 
 Prof. Dr., Ankara HBV Üniversitesi (cenkreyhan@gazi.edu.tr) 
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kar � ne gibi çözümler ürettikleri ve neticede ne derece ba ar� sa lad�klar� 
incelenmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanl� Devleti, Aynaroz, ta ra idaresi, mülkî 
idare, ruhanî idare, merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik.  

Abstract 

Developing a uniform model of provincial organization prevailing 
all the Ottoman provinces was one of the main problems of nineteenth-
century Ottoman bureaucrats. This process began with the most 
important modernization attempt of the empire, i.e. Tanzimat, in which 
ongoing developments inside and outside forced the reformists to put in 
order provincial administration. 

The population characteristics of the empire especially in the Arab 
countries and the Balkan geography seemed to be standing as an 
insuperable obstacle to overcome on the way of the new provincial 
organization that is endeavor to be formed. Moreover, the presence of 
privately-owned places which had some privileges while still participating 
in the Ottoman sovereignty, and continued these privileged statues for 
some time, was making the matter even more difficult. 

This research is about how Aynaroz enjoying some privileges as a 
ruhban town has taken up a place in the Ottoman provincial 
administration. Taking this town as a case, it is examined in this study 
that what kind of difficulties reformist bureaucrats faced in trying to 
include decentralized administrations into the common-law and into the 
general order of the provincial administration, what kinds of solutions 
they created for these hardships and to what extent they achieved 
success at the end. 

Keywords: Ottoman State, Aynaroz, provincial administration, 
property administration, epistates, centralization, decentralization. 

 

Giri  

Osmanl� Devleti, Tanzimat Ferman�’n�n ilan�ndan sonraki y�llarda ta radaki 
idarî düzenlemeleri uzun süre “talimatname”ler arac�l� � ile yürüttü, 1841-1842, 
1849, 1852 ve 1858 y�llar�nda ilan edilen talimatnameler ile ta ra idarî yap�s�n� 
merkeziyetçi esasa göre düzenlemeye çal� t�. Ta rada, modern-merkezî bir idarî 
yap�n�n kurulmas� politikas�nda “ölçek” sorunu, Osmanl� bürokratlar�n� yeni bir 
idarî birim olu turulmas� ve yeni bir idarî taksimat yap�lmas� sonucuna götürdü. 
Bu sorununu çözümüne yönelik en kapsaml� düzenlemeler 1864, 1867 ve 1871 
vilayet nizamnamelerinin yap�lmas� ve bunlar� uygulama giri imleri ile oldu.1 Bu 

1 Ayr�nt� için bkz. Nizam Önen, Cenk Reyhan,  Mülkten Ülkeye -Türkiye’de Ta ra 
daresi’nin Dönü ümü (1839 – 1929),  stanbul,  leti im Yay�nlar�,  2011, s.250-252. Ayr�ca 
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kapsamda, 1864, 1867 ve 1871 vilayet nizamnamelerinin temel amac�, 
Osmanl� ta ra idarî yap�s�nda vilayet ölçe inde yeni bir ölçeklendirme yap�lmas�, 
“merkezî” ve “birörnek yönetim modeli”nin kurulmas� sorununu 
çözmektir.2  Sorunun çözümünde; birörnek yönetim modeli, yerinden yönetim 
otoritelerinde (yani co rafi ö ede) ya da dinsel topluluklarda (yani toplumsal 
ö ede) merkezi otoritenin tekli ini, merkeziyetçili i-üniter yap�y� ifade eder. 
Buna kar �l�k, Osmanl� Devleti’nin, “idari reform programlar�”n� yürütürken 
yay�nlad� � yerel ölçekli (Cebel-i Lübnan, Girit, arkî Rumeli vilayet 
nizamnameleri gibi) ve toplumsal ölçekli (Ermeni, Rum, Yahudi cemaat 
nizamnameleri gibi) nizamnameler gerçekte tüm ülkeyi ve toplumu kapsayan, 
tek ve ayn� hukukî kolektiviteyi zedelemektedir. Nitekim, bu nizamnameler, ilgili 
birimleri (co rafî ve topluluk birimlerini) “ortak hukuk”a dahil edemedi, 
“birörnek yönetim modeli”ni kurma giri imlerinde beklentileri kar �layamad�. 
Osmanl� Devleti’nin ta rada yürüttü ü idarî modernle me politikas�nda 
merkeziyetçilik do rultusunda at�lan her ad�m k�sa ve uzun vadede sonuç 
vermekten uzak kald�. 

Tanzimat bürokratlar� aç�s�ndan de erlendirildi inde, Bat� Avrupa tarz� bir 
modern-ulus devlet merkeziyetçili ini, mülk aç�s�ndan üç k�taya yay�lm� , çok 
etnik-dinsel/mezhepsel yap�l�, çok dilli, çok iktisadî düzenli geleneksel-
imparatorluk yap�s�nda uygulamak pek mümkün olmad�. II. Me rutiyet dönemi 
bürokratlar� söz konusu oldu unda da ayn� durum az-çok geçerlidir. 3  

Tanzimat dönemi reformcu bürokratlar�n�n ta ran�n idarî yap�s�ndaki temel 
anlay� � olan merkeziyetçilik, II. Me rutiyet Dönemi’nin iktidar partisi olan 
ttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinin de temel görü üydü. Bu nedenle 

Osmanl� Devleti’nde ta ra idaresinin modernle me politikas� çok uzun bir süre 
merkeziyetçi bir anlay�  ile yürütülmü tü. Tanzimatç�lar�n uzun bir süredir 
tavizsiz bir biçimde uygulad� � merkeziyetçilik ilk kez Mithat Pa a’n�n Tuna 
Vilayeti’ndeki uygulamalar� ile yumu ama e ilimi göstermi  ve bu e ilim Kanun-
� Esasî’de yer alan tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif kavramlar� ile sinyalleri 
verilmi ti.4  

konunun çe itli yönlerini ele alan makaleler için bkz. 1864 Vilayet Nizamnamesi, (Ed. 
Erkan Tural, Selim Çapar), Ankara, TODA E-T AV Ortak Yay�n� 
2 Cenk Reyhan, “1864-1871 Vilayet Nizamnamelerinde dare Meclisleri: Osmanl� 
Ta ras�nda “Birörnek Yönetim Modeli”nin Kurulu  Sorunu”, 1864 Vilayet Nizamnamesi, 
(Ed. Erkan Tural, Selim Çapar), Ankara, TODA E-T AV Ortak Yay�n�, 2015, s. 53. 
3 Reformlar�n önemli bir sonucu da mülkî memurluk aç�s�ndan bu süreçte görevler 
ayr� mas�n�n da geli meye ba lamas� oldu. öyle ki, eskiden ta ra yönetiminde tek söz 
sahibi olup, idarî, askerî ve malî otoriteyi elinde tutan pa alar�n yerine üç ayr� otorite 
olu tu: darî otorite/valiler, adlî otorite/ulema, malî otorite/muhass�llar-defterdarlar. 
Bülent Tanör, Osmanl�-Türk Anayasal Geli meleri, stanbul, Yap� Kredi Yay�nlar�, 2008, s. 
108-109. 
4 Niyazi Berkes, Türkiye’de Ça da la ma (haz. A. Kuya ), stanbul, Yap� Kredi Yay�nlar�, 
2012, s. 312. 
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Merkeziyetçili e aç�kça kar � ç�karak onun yerine adem-i merkeziyetçili in 
ta ra idarî te kilat�n�n temel anlay� � olarak kabul edilmesini öneren ilk ki i Prens 
Sabahaddin oldu. Prens’in fikirleri ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen 
ismi Ahmet R�za ve gazeteci Hüseyin Cahit taraf�ndan iddetle ele tirildi. 
ttihatç�lar, Prens Sabahaddin’in adem-i merkeziyetçili inin devrin siyasal artlar� 

içinde Osmanl� Devleti te kilat yap�s�na uygun olmad� �n�, bu yöntemin ta ra 
birimleri ile merkezi idarenin ba lar�n� zay�flataca �n� ve nihayet baz� kopmalar 
ya anaca �n�, bu süreçten ilk olarak mümtaz eyaletlerin etkilenece ini, bu 
yöntemi kabul etmenin bu yerleri Yunan’a teslim etmekle e de er oldu unu 
savunmu lard�. Böylece II. Me rutiyet döneminde ortaya ç�kan bu fikri 
münaka a ile Türk idare tarihinin bugüne kadar devam edecek olan en ciddi 
usul tart� mas� ba lam�  oluyordu.5 

 

Kavramsal Çerçeve 

II. Me rutiyet dönemi ayd�nlar�, Prens Sabahaddin’in savundu u fikirlerin 
anayasada yer alan ve vilayet yönetiminde yetki geni li ini (tevsi-i mezuniyet) ve 
görevler ayr�l� �n� (tefrik-i vezaif) ifade eden kavramlardan daha öte, ta ra 
birimlerinin özerkle mesine neden olacak ve federalizmle sonuçlanacak bir 
anlay� � içerdi ini iddia etmi ler ve bunu siyasî adem-i merkeziyet kavram� ile 
izah etmi lerdi. 

lerleyen dönemde, yeni tan�mlamalar ve yeni izahlar ile adem-i merkeziyet 
kavram� ayd�nlar�n ve mülkiye mensuplar�n�n gündeminden hiç dü memi tir. 
Bugün gelinen noktada kavramsal çerçevemizle ilgili olarak belirtmeliyiz ki:  

1- Mülkî idare aç�s�ndan “adem-i merkeziyet”; ilgili literatürde, idarî adem-i 
merkeziyet ve siyasî adem-i merkeziyet olmak üzere iki ba l�kta incelenmekte; 
bunlardan mülk yönetiminin esas konusunu belirleyen idarî adem-i merkeziyet 
“hizmet adem-i merkeziyet” ve “mahalli adem-i merkeziyet” olarak alt gruplara 
ayr�lmaktad�r.6 Literatürde bask�n bir görü ,  Prens Sabahaddin’in bir idare usulü 
olarak tart� maya açt� � adem-i merkeziyet kavram�n�n Bat� dillerinde 
“décentralisation” olarak ifade edilen “yerinden yönetim” kavram� ile izah 
edilmesidir. Buna yap�lan itiraz�m�z, Prens Sabahaddin’in zihin dünyas�ndaki bu 
kavram�n, Osmanl� Türkçesine “adem-i merkeziyet” olarak aktar�lmas� ile, 
kavram�n merkezsizle me e ilimine kar �l�k gelmekte oldu udur.7 
ncelememizin kavramsal çerçevesinde bu yakla �m izlenecektir. 

5 Birgül Ayman Güler, “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Ademi Merkeziyetçilik mi 
?”, Ça da  Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 9, Say� 2,  Nisan 2000, s. 15-16. 
6 Selçuk A. Özçelik, “ dari Muhtariyet”, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas�, 
Cilt 32,  Say� 1, 1966, s. 4-9. 
7 Özetteki “adem-i merkeziyet” kelimesinin abstractta “decentralization” olarak 
çevrilmesinde mevcut literatür takip edilmi tir. Literatür üzerine tart� ma için bkz. 
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2- Bir ba ka husus, adem-i merkeziyet kavram� sebep oldu u tart� malar ile 
Osmanl� Devleti’nin ta ra örgütlenme yap�s�ndan yola ç�kan izahlarla, “bölgesel 
devlet” gibi yeni bir tak�m tan�mlamalara ve tart� malara da neden olmu tur.8 
Ancak bu gibi kavramsal tart� malarda do ru izahlar ya da tespitler yap�labilmesi 
için özellikle Osmanl� ta ra örgütlenmesinde ortak hukuk normlar�ndan ayr�k 
olan co rafî ve cemaat birimleri üzerinde detayl� incelemeler ve analizler 
yap�lmas� gerekmektedir. Dolay�s� ile bu yakla �m, incelememizin kavramsal 
çerçevesinin d� �ndad�r.  

Bu kapsamda, bir “kaza” olarak yakla �k alt� yüzy�l kadar Osmanl� 
egemenli inde kalm� , ancak Osmanl� ta ras�ndaki di er kazalardan oldukça 
farkl� özelliklere sahip olan “Aynaroz” idaresi üzerinde yap�lacak incelemenin 
konuya yeni bak�  aç�lar� kazand�rabilece i dü üncesindeyiz.  

Aynaroz, Osmanl� modernle mesinin ta ra te kilat� ile ilgili idarî 
düzenlemelerinde reformcular�n adem-i merkezî e ilimler gösteren özel statülü 
yerler konusunda kar �la t�klar� sorunlar� en iyi örnekleyen bölgelerden birini 
temsil etmekte ve bundan dolay� incelememizin “örnek vaka”s�n� 
olu turmaktad�r. Nitekim Osmanl� bürokratlar� tüm Osmanl� vilayetlerini ortak 
hukuka dahil ederek idarede birörneklik olu turman�n yollar�n� ararken, özel 
statüleri ferman ve beratlar ile olu turulan ve de i tirilmesi asla caiz görülmeyen 
bu yerleri bu genel nizama dahil etmenin gayreti içerisindeydiler. Öte yandan 
ayn� imtiyazl� yerler adem-i merkeziyetçi fikirlere yap�lan ele tirilerin de yine 
odak noktas�n� olu turmaktayd�. K�sacas�, özel statülü yerler merkez ile ba lar� 
zay�f olduklar� için birer risk unsuruydular. üphesiz, Aynaroz, Osmanl� 
reformcu bürokratlar�na bu zorluklar� ya atan yerlerden bir tanesiydi. 

 

Osmanl� Hakimiyetinden Önce Aynaroz 

Aynaroz (Athos Da �) bugün Yunanistan’da, Selanik ehri s�n�rlar�nda yer 
alan Halkidiki Yar�madas�’nda bulunmaktad�r. Yar�mada do al bar�nma 
imkânlar� ile Hristiyanl� �n erken dönemlerinden itibaren münzevi ya am 
arzusundaki Asketiklerin ve bunu daha kat� biçimde ya amak isteyen 
Hermitlerin tercih etti i bir mekân olmu tu. Burada ilk manast�r�n kurulmas� ve 
Aynaroz’un tüm Ortodoks dünyas�nca öhreti bilinen bir yer haline gelmesi 10. 
yüzy�ldad�r. Özellikle Hz. sa ve Hz. Meryem’e atfedilen bir menk�beye 
dayanarak buraya kad�nlar�n giri inin yasaklanmas� Athos Da �’n� ruhbanlar için 

Nizam Önen, Cenk Reyhan, a.g.e., s. 15-113. Literatürden farkl� bir yorum için bkz. 
Cenk Reyhan, Osmanl�'da ki Tarz-� dare (Merkeziyetçilik- Adem-i merkeziyetçilik). Ankara, 
mge Yay�nlar�, 2007, s. 71.  

8 Atilla Nalbant, Üniter Devlet: Bölgeselle meden Küreselle meye, stanbul, Yap� Kredi 
Yay�nlar�, 1997 
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emsallerine göre daha ra bet görülen bir inziva mekân�, siviller için ise merak� 
celbeden bir yer makam�na ta �m� t�r.9  

Aynaroz zaman içinde Ortodokslu un “emanet-i mübarek-i diniyyesi”ni yani 
kutsal emanetlerini muhafaza eden ve ziyaret edilmesi hac vazifesini yerine 
getirmekle e de er kabul edilen mukaddes bir belde, Ortodoks mabetler için din 
adam� yeti tiren bir okul, ahlaka ve mezhebe ayk�r� hareket eden ruhbanlar�n 
rehabilite ve terbiye edildi i bir merkez, bazen patriklerin seçildi i, bazen emekli 
patriklerin vakit geçirdi i bir inziva mekân�, her biri bir ba �ms�z te ekkül olan 
yirmi manast�r� ile bir manast�rlar cumhuriyeti, pek çok milletten insan� 
(ruhban�) bir araya getirerek etkile imde bulunmas�na vesile olan bir platform ve 
nihayet binlerce el yazmas� eseri bar�nd�ran zengin kütüphaneleri ile ilim 
dünyas�n�n ilgi oda � olmu tur.10 

Aynaroz zamanla Rumlar�n d� �nda Ortodoks dünyan�n di er etnik 
unsurlar�n�n da ilgisini çekmi ti. Nitekim burada ilk manast�r�n in a edildi i 10. 
yüzy�l�n sonlar�na do ru Gürcü rahipler yar�madaya gelip yerle mi , ilerleyen 
zamanlarda (12. ve 13. yüzy�llarda) ise Rumen, S�rp ve Bulgar rahipleri buraya 
gelerek manast�rlar in a etmi lerdi.11 19. yüzy�lda ise yar�madadaki Rus rahiplerin 
say�s� hat�r� say�l�r derecede artm�  hatta ayn� yüzy�l�n sonunda Aynaroz’da 
bulunan bir manast�r�n idaresinde de söz sahibi olacak kadar nüfus ve nüfuz 
kazanabilmi lerdi.12  

 Aynaroz, Bizans hakimiyetinde kald� � süre içinde, dinî aç�dan oldu u 
kadar yönetim aç�s�ndan da imparatorlu un müstesna bir beldesiydi. Manast�r 
kurucular�n�n b�rakm�  olduklar� typicon (typika) ad� verilen vakfiyeler ile baz� 
Bizans imparatorlar�n�n ruhbanlara ve manast�rlara imtiyazlar sa layan belgeleri 
(chrysobull) Athos Da �’n�, imparatorlu un imtiyazl� bir beldesi haline getirmi  
ayn� ekilde söz konusu belgelerin hükümleri zamanla Kutsal Da ’�n yasalar� 
halini alm� t�.13 Bu hususta söz konusu vakfiyelerden ikisi çok öne ç�k�yordu. 
Bunlardan birincisi Athos’daki ilk manast�r�n kurucusu olan Rahip Athanasios 
ve di eri mparator Tzimiskes’in vakfiyeleriydi. Bahsedilen vakfiyelerde ve 

9 Semavi Eyice, “Aynaroz”, slam Ansiklopedisi, Cilt 4, stanbul, Türk Diyanet Vakf� 
Yay�nlar�, 1991, s. 267-268. 
10 Efthymios, K. Litsas,  “The Mount Athos Manuscripts and Their Cataloguing”, The 
Knowledge Bank at the Ohio State University-Slavisch Seminarium, Amsterdam, 1987, s. 108. 
11 Semavi Eyice, a.g.m., s. 267. Musa Kaz�m’a göre S�rp ke i ler S�rp Kral� Etyan’�n 
iltimas�n� kazanmaya muvaffak olduklar�ndan 1200 y�l�nda Hilandar Manast�r�’n� in a 
edebilmi lerdi. Bkz. Musa Kaz�m, “Aynaroz Tarihçesi”, Tarih-i Osmani Encümeni 
Mecmuas�, 4. Sene, 19. Cüz, R. 1329- 1 Nisan, s. 1196. 
12 BOA.Y.PRK.ZB.11/117-1, (29 Zi’l-hicce 1310  – 14 Temmuz 1893) 
13 Konstantinos  Symrl�s, “The Management of Monastic Estates: The Evidence of the 
Typika”, (Ed. J. Thomas, A. Constantinides), Byzantine Monastic Foundation Documents - 
Dumbarton Oaks Research Library And Collection, Book XXXV, Volume 1, Washington, 
2000D.C., s. 245. 
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Bizans imparatorluk fermanlar�nda yer alan ve zamanla Athos’un bir nevi 
anayasas� halini alacak olan hükümler, manast�rlar�n Devlet-i Aliyye 
egemenli ine al�nd� � dönemde de büyük ölçüde devam ettirilecekti.  

Yar�madada her manast�r kendi idaresinde ba �ms�zd�. Ancak bir topluluk 
olarak manast�rlar her bir manast�r�n “hegoumenos”u (ba ke i i) ile temsil edildi i 
yirmi üyeli “epistates” (lonca heyeti) ad� verilen bir isti are ve denetim meclisi ile 
bu meclis içinden seçilen dört üyeli bir yürütme organ� olan “episthasis” (naz�rlar 
heyeti) taraf�ndan temsil ediliyordu. Athos Da � ruhanî toplulu unun hükümet 
merkezi Karis’ti ve burada ruhanî idarenin ba kan� olan “protos” (ba naz�r) ile 
protosun makam ofisi olarak kullan�lan “prototanom” bulunmaktayd�. Athos Da �, 
II. Andronikos döneminden itibaren bu ruhanî örgüt yap�s� ile tüm Ortodoks 
ruhani örgütlenmesinin yönetim merkezi olan stanbul’daki Fener Rum 
Patrikhanesi’ne ba lanm� t�r.14 

Görüldü ü üzere gerek nüfus gerekse yönetim özellikleri itibariyle Athos 
Da �, Ortodoks alemi için son derece özel bir konuma sahiptir. Athos Da �’n�n 
bu özellikli statüsü Aynaroz ad� ile Osmanl� hakimiyetine al�nd� � dönemde de 
devam etmi tir. Aynaroz’un Osmanl� hakimiyeti alt�nda geçirdi i süreci 
Tanzimat öncesi ve sonras� eklinde iki ana dönemde incelemek yerinde 
olacakt�r. 

 

Aynaroz’un Osmanl� Hakimiyetine Al�nmas�  

Yar�madan�n 1430 y�l�nda Türkler taraf�ndan fethedilmesi ile Aynaroz 
manast�r toplulu unun statüsünün ne olaca � hususu ilk kez gündeme gelmi ti. 
Millet sistemi ad� verilen sosyal ve hukukî düzende egemenlik alt�na al�nan 
gayrimüslim topluluklar ile “zimmet akdi” yap�l�rd�. Akit gere ince 
gayrimüslimlere din ve vicdan özgürlü ü tan�nmakta ve can ve mal emniyetlerini 
garanti alt�na al�nmaktayd�.15 Zimmet akdi yap�l�rken gayrimüslimlere 
müsamahakâr davran�lm� , fethedilen topraklarda ya ayan ahalinin ya ay� lar�na 
müdahale edilmemi , zorlay�c� bir neden olmad� � müddetçe önceki statüleri 
devam ettirilmi ti.16 Söz gelimi Rumlar, yaln�z mezheplerinde de il, adetlerinde, 
mahallî idarelerinde de serbest kalm� lard�. Bu müsamahadan en ziyade 

14 Musa Kaz�m.  a.g.m., s. 1194-1198. 
15 Zimmi, zimme (zimmet) kelimesinden gelir. Zimme, ahd, aman, hak anlam�na gelen 
bir kelimedir. Bir harbî toplumun slam korumas� alt�na al�nmas� sonucunu do uran 
sözle meye zimmet ad� verilmi tir. Bkz. Gülnihal  Bozkurt, “ slam Hukukunda 
Zimmilerin Hukuki Statüleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. 
Kudret Ayiter Arma an�), Cilt III, Say� 1-4, Ankara, 1987, s. 117. Millet sistemi için ayr�ca 
bkz. lber Ortayl�, “Osmanl� mparatorlu u’nda Millet Sistemi”, Türkler, Cilt 10, Ankara, 
Yeni Türkiye Yay�nlar�, 2002, s. 216.   
16 Ortayl�, a.g.e., s. 218. 
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yararlananlar hiç üphe yok ki ruhbanlard�. Ne kiliseye, ne manast�ra kar� mayan 
Fatih Sultan Mehmet, ruhanî i lere ayr�ca imtiyazlar vermi ti.17  

Aynaroz ruhbanlar� için padi ah II. Murat’�n kaleme alm�  oldu u bir hatt-� 
hümayûn, böyle bir aman belgesiydi. Bu belgeyi Fatih Sultan Mehmet’in 
Aynaroz ruhbanlar� için vermi  oldu u bir ba ka belge takip etti.18 Aynaroz 
Tarihçesi’nin yazar� Musa Kaz�m’a göre Osmanl� ar ivlerinde mevcut olmayan 
bu iki belge Aynaroz manast�rlar�nda muhafaza edilmektedir.19  

Ancak bu belgeler hemen her padi ah döneminde �sdar edilir ve böylece 
ruhbanlar, taht de i ikli inde yeni gelen padi aha mevcut imtiyazlar�n� tasdik 
ettirir hatta mümkünse bunlara yenilerinin ilave edilmesini sa lamaya 
çal� �rlard�.20  Tahta ç�kan padi ahlar da fermanlar�nda kendilerinden önce 
ruhbanlar ve manast�rlar için verilen imtiyazlara at�fta bulunarak genellikle söz 
konusu ayr�cal�klar�n devam� yönünde bir irade ortaya koyarlard�. Nitekim 
Yavuz Sultan Selim’e göre, Fatih Sultan Mehmet zaman�ndan beri “bir yerde 
sakin olan ruhbanlar...ne bir yer hakk� ne de bir virgü,” türlü mükellefiyetten “muaf ve 
salimlerdi[r]”.  

Bununla birlikte söz konusu muafiyetlerden yaln�zca Aynaroz ruhbanlar� 
de il, Osmanl� ülkesinin de i ik yerlerindeki di er ruhban topluluklar� da öteden 
beri yararlanabilmi tir. Zira Yavuz Sultan Selim, Tur-� Sina Da �’ndaki bir 
manast�rda, atas� Fatih Sultan Mehmet Han’a ait bir ferman� buldu u o an� 
kastederek,  

“O’nun iki eliyle yazd� � mühürlü vasiyetnamesini (buldu umda) ol kadar 
mesrur oldum ki bütün M�s�r’� zabt etti im zamanda ol kadar mesrur 
olmad�m”,  

sözleri bu gerçe i i aret etmektedir.21  

Aynaroz ruhbanlar�na hitaben yaz�lan hatt-� hümayunun yedinci hükmünde 
Yavuz Sultan Selim, “ evket-i hümayunum Sultan Murad’�n hatt-� erifini tasdik 
eyledi” diyerek Aynaroz imtiyazlar�n�n devam edece ini beyan etmi , ayr�ca 
onlara çe itli ihsanlarda bulunmu tu. Fermanda Aks�rpotam (X�ropotamos) 
Manast�r� ke i leri nezdinde verilen imtiyazlar on hüküm eklinde s�ralanm� t�. 
Bu hükümlerde manast�rlara ait arazi ve mülklerinden, in aat ve tamir 

17 Ahmet Cevdet Pa a, Cevdet Pa a Tarihinden Seçmeler (haz. S. Irmak ve B. K. Ça lar), Cilt 
2, stanbul, MEB Yay�nlar�, 1994, s. 201. 
18 Mehmet Ö. Alkan, “Aynaroz Yar�madas�: Ke i ler Ülkesi”, Atlas Dergisi, Say� 282, 
2016, s. 62. 
19 Musa Kaz�m, a.g.m., s. 1198. 
20 Söz gelimi Fatih’in ruhban topluluklar�na olan müsamahas�n�n ve himayesinin bir 
sonucu olarak Aynaroz ahalisi haklar�n� daha ziyade geni letmi ti. Bkz. Eyice, a.g.m., s. 
267 
21 BOA. Y. EE. 24/67-2, (H.928 - M.1521/1522) 
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i lemlerine, vergi muafiyetinden miras i lemlerine kadar ruhbanlar�n sahip 
olduklar� haklar� ve sorumluluklar� belirtilmi ti. Ferman�n üçüncü hükmü 
Aynaroz’da bulunan “X�ropotamos Manast�r�”na ve ke i lerine gelir olmas� için 
ba � lanan yirmi dükkân ile ilgiliydi. Bunun d� �ndaki hükümler tüm yar�mada 
manast�rlar�n� ve ahalisini ilgilendirecek ve onlar için de emsal te kil edecek bir 
içeri e sahipti. Bu hükümler öyle özetlenebilir: 22  

 Zamanla y�pranan ya da do al afetler ile zarar gören manast�rlar�n 
tamiri veya tekrardan in as� için ruhsat verilmi tir. (1. ve 2. hükümler) 

 Bir manast�r�n görü  alan�n� kapsayan arazi, o manast�r�n s�n�r� 
addedilir. (4. hüküm) 

 Manast�rlar�n s�n�rlar�n�n belirgin haline getirilmesi suretiyle manast�r 
s�n�rlar�na müdahale men edilmi tir. (6. hüküm) 

 Manast�rlar ve sakinleri vergiden muaf olacaklard�r. (5. hüküm) 

 Manast�rdan kaçan ke i  ceza olarak bir daha ayn� manast�ra kabul 
edilmez. (8. hüküm) 

 Manast�rda ölen bir ke i in mallar�, ke i in akrabalar�na de il manast�ra 
intikal eder. (9. hüküm) 

 Aynaroz’un eskiden elde etti i kazan�mlar� teyit edildi i gibi gelecekteki 
imtiyazlar� için de teminat verilmi tir. (7. ve 10. hükümler)  

Ferman�n baz� hükümlerinin Bizans dönemi typikalar�n�n içeri i ile 
benzerli i dikkati çekmektedir.23 Bu durum Osmanl� devlet adamlar�n�n, 
ruhbanlar�n dinî örgütleri ve ya ay� lar� ile ilgili statülerine fazlaca müdahale 
etmedikleri intiba�n� güçlendirmektedir. Belgede ruhbanlar ve manast�rlar için 
tespit edilen on hüküm Osmanl� döneminde Aynaroz’un bir nevi anayasas� 
olacakt�. Belirtilen hükümler kimi padi ah de i ikliklerinde ve Devlet-i 
Aliyye’nin merkez ve ta ra te kilat�nda ya anan modernle me politikalar�nda 
sürekli gündeme gelecek, baz� düzenlemelere ra men Aynaroz’un Osmanl� 
hamiyetinden ç�kt� � 1912 tarihine kadar ana temas�n� kaybetmeyecektir.  

22 Üçüncü hüküm öyledir: “ evket-i hümayunum yirmi dükkân ana ihsan etti ki 
ruhbanlar icarelik alup daima k�rk dane kandil yakalar.” Yavuz Sultan Selim’in bu hatt-� 
hümayunu için bkz. BOA. Y. EE. 24/67-2, (H.928 - M.1521/1522) 
23 Söz gelimi yukar�da bahsedilen Yavuz Sultan Selim’e ait fermandaki “ölen ke i in 
mallar�n�n manast�ra kalaca �na dair 9. hüküm” ile mparator Tzimiskes typikonundaki 
“7. hüküm” benzerdir. Bkz. George Dennis, “Tzimiskes: Typikon of Emperor John 
Tzimiskes”, (Eds. J. Thomas and A. Constantinides),  Byzantine Monastic Foundation 
Documents, Dumbarton Oaks Research Library And Collection, XXXV, Volume 1, 
Washington D.C., 2000, s. 237. 
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Osmanl� egemenli i döneminde Aynaroz’un kadim imtiyazlar� gibi sosyal 
ya am özellikleri de korunmu tu. Aynaroz’a kad�nlar al�nmad� � gibi, ziyaretler 
d� �nda sivil ki ilerin yerle imine de kapal� kalm� , böylece yar�mada yaln�zca 
ruhbanlara tahsis edilmi ti.24   

Osmanl� Devleti döneminde yar�madan�n hükümet merkezi Karyes’ti.  10. 
yüzy�l ba lar�nda burada ya ayan dinî toplulu un idare merkezi olmak üzere 
yar�madan�n ortas�ndaki bir noktaya bir kilise ile idarî i ler ba kan� (protos) için 
bir makam (protaton) ve memur ke i ler için evler yap�ld�. Do u sahilinde on, 
bat� sahilinde de on büyük manast�r bulunan Aynaroz yar�madas�n�n bu 
hükümet merkezinin, tüm manast�rlar için kolayca ula �labilecek ve merkezi 
say�labilecek bir yere kurulmas� dü ünülmü tü. Çe itli vadiler ve patika yollar ile 
hemen her manast�ra ba lant�s� olsa da dönemin artlar�nda Karyes ile ula �m 
hiç de kolay de ildi. Hükümet merkezi, yürüme mesafesi olarak baz� manast�rlar 
için iki; baz�lar� içinse neredeyse 6 saat uzakl�ktayd�.25 Osmanl�cada köy demek 
olan “karye” kelimesinden geldi i dü ünülen ve Osmanl� ar iv belgelerinde daha 
çok “Karis” olarak isimlendirilen Karyes, gerçekten de bir köy görünümündeydi.26 

Aynaroz ruhbanlar�, gerek manast�rlar�n�n dahilî idareleri gerekse 
yar�madadaki ruhanî idarenin örgüt yap�s� konusunda tam bir serbestli e 
sahiptiler. Ruhbanlar� ve manast�rlar� ilgilendiren meseleler manast�r 
temsilcilerinden olu an ve Karis’te toplanan yirmi üyeli lonca heyetinde (epistates) 
müzakere edilir, kararlar�n icras� yine bu meclis içinden seçilen dört üyeli naz�lar 
heyeti (episthasis) taraf�ndan gerçekle tirilirdi. Merkezî hükümet, gerek bu 
meclisin müzakereleri ve kararlar�na gerekse bu heyetlerin yani Aynaroz ruhanî 
idaresinin ba kan� olan protosun seçimine katiyetle müdahale etmezdi. Bir 
denetim ve yarg� organ� olan lonca heyeti, genel olarak manast�rlar� ve yar�mada 
ahalisini ilgilendiren -baz� beledî meseleler ile imar i leri gibi konularda- verdi i 
kararlar ile adeta bir kaza idare meclisi gibi i  görürdü.27 

 Yar�madadaki manast�rlar�n ve ruhbanlar�n k�smi vergi muafiyeti Bizans 
döneminde oldu u gibi Osmanl� döneminde de devam ettirilmi ti. Maktu bir 
vergi d� �nda di er vergilerden muaf olan ruhbanlar, “Aynaroz Vergisi” olarak 
isimlendirilen bu verginin toplanmas� hususunda düzenleme yapabilme yetkisine 

24 Hz. Meryem’in yar�madaya gelen ilk ve son kad�n oldu una inan�ld� � için Ortodoks 
literatüründe Athos Da �’na “Meryem Bahçesi” denilmektedir. Bkz. Meral Metin, XIX. 
Yüzy�lda Osmanl� Devleti’nde Aynaroz Adas�, Aynaroz Ruhbanlar� Ve Rum syanlar�, 
Bas�lmam�  Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Kayseri, 2010, s. 68. 
25 Salname-i Vilayet-i Selanik, H.1312/M.1895, s. 214. 
26 Mehmet Ö. Alkan, a.g.m., s. 54. 
27 Hadi Belge, 19. Yüzy�l Osmanl� Ta ra daresinde Aynaroz Manast�rlar�, Bas�lmam�  
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal�, 
Ankara, 2018, s. 140., 217. ve 225. 
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de sahiptiler. Vergi, Osmanl� memurlar� taraf�ndan de il ruhbanlar taraf�ndan 
tahsil edilir ve yine bizzat ruhban temsilcileri taraf�ndan Dersaadet’te ilgili 
kuruma teslim edilirdi.28 

Osmanl� egemenli ine al�nd� �nda Aynaroz do rudan stanbul’a ba l� bir 
kaza idi. Bu durum yar�mada sakinlerine hemen yan� ba lar�nda bulunan 
Selanik’in denetiminden biraz daha uzak ve imtiyazlar�na uygun bir ekilde ve 
daha rahat hareket etme imkân� sa l�yordu. Ayr�ca ruhbanlar, Selanik’te bir ve 
stanbul’da iki temsilci bulundurarak bürokraside seslerini daha h�zl� ve daha 

güçlü bir biçimde duyurma imkân�na sahiptiler. Ruhbanlar Aynaroz mülkî 
idaresi temsilcisi ya da patrikhane arac�l� � ile merkezî hükümet birimlerine 
ula abildikleri gibi, vekilleri sayesinde bu makamlar� atlayarak da do rudan 
merkezî hükümet makamlar�na müracaat edebilirlerdi.29 Bu ayr�cal�k Aynaroz’u 
bürokraside di er Osmanl� ta ra birimlerinden farkl� konuma ta �m� t�. 

Bunlardan ba ka Aynaroz ruhanî idaresinin emrinde hizmet vermek üzere 
yar�madan�n mahallî bir güvenlik kuvveti bulunmaktayd�. Bu hizmet, “k�r 
serdar�” nam� verilen gösteri li Arnavut k�yafetleri içerisindeki yirmi be  - otuz 
ki iden olu an bir emniyet kuvveti taraf�ndan sa lan�rd�.30 

Osmanl� Devleti döneminde Karyes, Aynaroz ruhanî idaresinin oldu u 
kadar mülkî idaresinin de hükümet merkeziydi. Fetihten sonra Osmanl� Devleti 
klasik dönem ta ra te kilatlanmas�n�n bir gere i olarak yar�maday� bir kaza 
hükmüne alm�  ve yar�madaya “voyvoda” unvan� ile bir mülkî amir atam� t�.31 
Böylece Aynaroz’da ruhanî idarenin yan�nda mülkî idare de tesis edilmi  
oluyordu. Aynaroz’un Osmanl� hakimiyetinde geçirmi  oldu u yakla �k alt� 
yüzy�ll�k müddette ya anan ilk k�r�lma bu suretle gerçekle mi  oldu. Zira 
öngörülen bu statü esasen her iki idarenin yetki ve görev payla �m�n� belirleyen 
bir düzenlemeydi. Ruhanî idare art�k yar�madan�n tek otoritesi de ildi. Mülkî 
idarenin varl� �, ruhanî idareden sorumlu olan lonca heyeti ve naz�rlar heyeti 
yetkilerinin ruhanî i ler ve baz� beledî meseleler ile s�n�rl� olaca � anlam�na 
geliyordu. Manast�rlar ruhanî aç�dan patrikhaneye mülkî idare olarak da padi aha 
ba l�yd�lar.32  

Bununla birlikte ruhbanlar klasik dönemin rahat artlar�nda bu 
s�n�rlaman�n etkisini fazlaca hissetmemi lerdi. Nitekim ruhanî örgüt yap�lar�na 
dokunulmam� , manast�rlar Bizans döneminden elde etmi  olduklar� 

28 Salname-i Vilayet-i Selanik, H.1303/M.1885, s. 296. ve BOA.BEO.2255/169071- 2, (18 
evval 1321 – 7 Ocak 1904) 

29 Manast�r ruhbanlar�n�n stanbul’da iki ve Selanik’te bir vekil bulundurma haklar�n�n 
yer ald� � Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi’nin 129. maddesi için bkz. Düstur, H.1299 
- M.1881/1882, 1. Tertip, 2. Zeyl, s. 229.   
30 BOA.A.DVN.9/31, (29 Zilhicce 1260 - 9 Ocak 1845) 
31 BOA.HAT.918/39974-B, (29 Zi’l-hicce 1239 - 25 A ustos 1824) 
32 Düstur, H.1299 - M.1881/1882, 1. Tertip, 2. Zeyl, s. 253. 
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ayr�cal�klar�n� muhafaza edebilmi lerdi. lk dönem padi ahlar�n�n himayeleri ve 
imtiyazlar� tasdik eden ferman ve beratlar� ile imtiyazl� statü korunmu  hatta 
bunlara yeni kazan�mlar ilave edilmi ti.33 Öyle ki ruhbanlar�n yetkileri kâ �t 
üzerinde sadece dinî alan ile s�n�rl� görünse de fiilî olarak sanki yar�madan�n tek 
otoritesiymi  gibi hareket etmekteydiler.34 

u halde 1430 y�l�nda Osmanl� egemenli ine al�nd� �nda Aynaroz 
manast�rlar�n�n kadim imtiyazlar� ve yönetim usulleri ruhanî idare ad� alt�nda 
korunmu , ancak tesis edilen mülkî idare ile de ta ra te kilat�n�n genel yap�s�na 
yakla t�r�lmaya çal� �lm� t�. Böylece yar�madada çift ba l� bir idare te ekkül 
etmi ti.  

 

19. Yüzy�lda Aynaroz daresi 

Aynaroz’un yakla �k dört as�r sorunsuz biçimde devam ettirilen statüsü, 
devletin merkez ve ta ra te kilat�n�n modern yeni dünya düzeninin artlar�na 
göre yeniden düzenlenmeye çal� �ld� � 19. yüzy�lda, Tanzimat bürokratlar�n�n 
reform dü ünceleri ile kar � kar �ya gelmi tir. Nitekim dünyada ya anan 
geli meler, Osmanl� Devlet Te kilat�’n�n modernle me çabalar� ve bu vesile ile 
yap�lan birörnekçi mülkî-idarî düzenlemelerden Aynaroz da etkilenmi , statüsü 
merkezî idare taraf�ndan zaman zaman yeniden de erlendirilmi ti.35 Osmanl� 
devlet adamlar�nda Aynarozla ilgili olarak bu yönde bir kanaatin olu mas�na 
neden olaylar�n milad� Mora syan�’yd�.  

Avrupa’da ba layan ihtilâl ak�mlar� en önce imparatorlu un Balkan 
topraklar�nda etkili olmu tu. Bu etki ile 1821 y�l�n�n nisan ay�nda Mora’da 
ba layan isyan k�sa zamanda yay�lma etkisi göstermi ti. Zira Rumlar, sava  
gemisi haline getirdikleri ticaret gemileri ile ayaklanmay� k�sa zamanda Ege 
adalar�na yayabildiler. Böylece isyan çok geçmeden Aynaroz’a sirayet etmi  
oldu.36 Bu y�llarda, Aynaroz halen “Bostanc�yan Hassa Oca �”na ba l�yd� ve bu 
ocak taraf�ndan gönderilen bir voyvoda marifetiyle idare ediliyordu. Mora 
syan�’n�n Aynaroz aç�s�ndan belki de ilk hissedilen sonucu Aynaroz’un isyan 

sürecinde Selanik’in s�k� denetimine tabi olmaya ba lamas�d�r.37 Aynaroz 
ruhbanlar� Osmanl� hakimiyetine girdikleri tarihten beri (neredeyse dört yüzy�l 

33 Merop� Anastass�adou, Tanzimat Ça �nda Bir Osmanl� ehri - Selanik (1830-1912),  (Çev. 
I �k Ergüden), stanbul, Tarih Vakf� Yurt Yay�nlar�, 2010,  s. 5. Ruhbanlar�n 
ayr�cal�klar�n�n zaman içinde gerçekle en taht de i iklikleri ile tasdik edildi ine dair bkz. 
BOA.A.DVN.125/12-1, (29 Zilkade 1273- 21 Temmuz 1857) 
34 BOA.HR.TO.428/43, (27 evval 1273 –20 Haziran 1857) 
35 BOA.A.MKT.121/97-1, (16 aban 1264 – 18 Temmuz 1848) ve 
BOA. .MVL.139/3824, (15 Cemaziye’evvel 1265- 8 Nisan 1849) 
36 Merop� Anastass�adou, a.g.e., s. 59.  
37 BOA.HAT.928/40217.C.-1, (17 Rebiü’lahir 1237 – 21 Ocak 1822) 
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sonra) belki de ilk kez devletin otoriter yan�na ahit olacaklard�. syan nedeniyle 
devletin kendileri ve manast�rlar için nas�l bir ceza takdir edece ini endi e içinde 
beklemekteydiler.38 

Nitekim isyan� takiben zimmet akdi bozulmu  ve Aynaroz manast�r ve 
ruhbanlar�n�n tüm imtiyazlar� ask�ya al�nm� t�. Manast�rlar için çok önemli bir 
gelir kayna � olan metohlara (çiftlik) el konulmu tu.39 Masraflar�, ruhbanlardan 
al�nan vergiye zam edilerek kar �lanmak üzere yar�madaya asker ikame 
edilmi ti.40 ki kat�na ç�kan cizye bir defada ve art�k Osmanl� memurlar� 
taraf�ndan tahsil edilecekti.41 syan�n izleri silininceye kadar her y�l Aynaroz’daki 
manast�rlar�n ileri gelen ke i lerinden onu stanbul’a rehin olarak 
gönderilecekti.42  

Aynaroz’un ke i leri, ya ad�klar� talihsiz hadisenin izlerini silmenin ve 
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile ruhbanlar aras�ndaki güven ortam�n� yeniden tesis 
etmenin aray� � içerisine girmi lerdi. syan Aynaroz’da ba lamam� t�. Ke i ler 
Mora’dan ba layarak yay�lan isyana kat�lmaya zorlanm� lard�. Ruhbanlara göre; 
Aynaroz ke i leri, asl�nda bu isyan�n faili de il, ma duruydular. Zira,  

“Aynaroz ve Ta oz reayas� içlerine izband�d e k�yas� gelüp...onlar� tahrik 
etmi lerdi ... kendülerinin kabahatleri olmad� �ndan... bütün istekleri... 
hemen cizye bo çalar�n�n gönderilmesinden ibaret[ti] ve imdi taraf-� Devlet-i 
Aliyye’den ba‘de’l- isyan-� isti‘man (af) istiyorlar [d�]”.43 

Bu nedenle Aynaroz ahalisi affedilecek, kendilerine yeniden aman 
verilecekti ancak affedilmeleri belli artlara ba lanm� t�. Evvela Manast�rlarda 
bulunan silah ve cephanenin tamam�n�n teslim edilmesi gerekliydi.44  

Aynaroz ruhbanlar�n�n bekledikleri aman ile ilgili padi ah ferman� 1822 
y�l�n�n Eylül ay�nda gelmi ti. Padi ah II. Mahmut taraf�ndan isyan eden Aynaroz 
ve Ta oz ahalisinin aman dilemi  olmalar�na binaen bir hatt-� hümayun sad�r 
oldu. Cizye bo çalar� tekrardan haz�rlanarak merkezi hazineye gönderildi: Bu 
devlet ile Aynaroz ahalisi aras�ndaki kadim z�mmi akdinin devam etti inin 

38 May�s 1836’da Aynaroz’a gelen Simith’n ke ilerden ö rendi i kadar� ile isyan 
döneminde yar�madaya 300 kadar Osmanl� askeri ikame edilmi ti. Bkz. Webber Smith,  
“On Mount Athos and Its Monasteries; With Notes on the Route from Constantinople 
to Saloniki, in June, 1836”, Journal of the Royal Geographical Society of London, (7), 1837, pp. 
61-74 ,http://www.jstor.org/stable/1797512, (Eri im Tarihi:28/03/2013)  
39 BOA.HAT.1315/51279, (29 Zi'l-ka'de 1236 - 28 A ustos 1821) 
40BOA.HAT.928/40297.D-1, (25 Rebiü’l-ahir 1237 – 19 Ocak 1822) ve 
BOA.HAT.860/38338,  (25 Receb 1237/17 Nisan 1822) 
41 BOA.HAT.863/38493, (13 Cemaziye’l-ahir 1237 - 7 Mart 1822) 
42 Ayn� belge.  Bu i lem uzun zaman devam etmi tir. Bkz. BOA.HAT.878/38877, (29 
Cemaziyel-evvel 1242 - 29 Aral�k 1826) 
43 BOA.HAT.845./37966, (29 Zilhicce1237 – 16 Eylül 1822) 
44 BOA.HAT.863/38493, (13 Cemaziye’l-ahir 1237 - 7 Mart 1822) 
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i aretiydi.45  Manast�r ke i leri de pi manl�klar�n� dile getirerek Devlet-i Aliyye’ye 
olan sadakatlerini beyan etmi lerdi. Buna kar �n Mora syan�’n�n bölgedeki etkisi 
tamamen yok olmu  de ildi.46 Rum e k�yas�n�n Aynaroz civar�ndaki yar�mada ve 
adalarda silahland� �na dair merkezî hükümet birimlerine ve Selanik’teki 
hükümet makamlar�na istihbarat bilgileri geliyor,47 kimi zamanda Aynaroz 
çevresinde sahillerde asilerle küçük çat� malar ya an�yordu.48 

Padi ah�n aff�na mazhar olan ruhbanlar bir nebze olsun rahatlam� lard�. 
üphesiz ki Aynaroz’da asayi in sa lanm�  olmas� merkezî hükümetin nazar�nda 

ola anüstü hâl artlar�n�n kalkmas� ya da esnemesi anlam�na geliyordu. Böylece 
Aynaroz’daki asker say�s�n�n azalmas� ile masraflar dü ecek, vergi yine ruhbanlar 
taraf�ndan toplanacak ve Dersaadet’teki vekilleri ile padi aha teslim edecekti. 
Ruhbanlar, metohlar (çiftlikler) üzerinde eskiden oldu u gibi tasarruf hakk�na 
sahip olabileceklerdi. Selanik’in denetimini daha az hissedecekler yine 
stanbul’daki vekilleri sayesinde taleplerini do rudan merkezî hükümet 

temsilcilerine ula t�rabileceklerdi. K�sacas� ola anüstü hâl artlar�n�n kalkmas� 
kadim imtiyazlar�n geri gelmesi demekti. 

syan nedeni ile Aynaroz Manast�rlar� ilk kez Selanik’in denetimini ve 
devlet otoritesini bu kadar yak�ndan hissetmi lerdi. Bu isyan�n Aynaroz için bir 
di er sonucu da Osmanl� merkez bürokratlar�n�n Aynaroz gibi merkez ile 
ba lar� gev ek olan özel statülü yerler hakk�ndaki kanaatleri üzerinde etkili 
olmas�d�r. Nitekim a a �da bahsedece imiz üzere gerek Aynaroz Manast�rlar� 
Nizamnamesi’nin haz�rl�k a amas�nda gerekse nizamname öncesinde haz�rlanan 
raporlarda Aynaroz idaresinin �slah edilmesi ve burada devlet otoritesinin tesis 
edilmesinin gereklili i üzerinde önemle durulmu tu. 

 

Tanzimat ve Aynaroz Manast�rlar� 

19. yüzy�l Aynaroz ruhbanlar� için iyi ba lamam� t�. Milliyet dü üncesinin 
ve ihtilâlci ak�mlar�n Osmanl� mparatorlu u’nun Balkan topraklar�nda ne denli 
etkili oldu u S�rp ve Yunan syanlar� s�ras�nda tecrübe edilmi ti. Neredeyse her 
Balkan milletinden rahiplerin bulundu u Aynaroz’un bu geli melerden 

45 BOA.HAT.845./37966, (29 Zilhicce1237 – 16 Eylül 1822) 
46 syan üzerine, Aynaroz’da asayi  sa lan�ncaya kadar ruhbanlar�n ileri gelenlerinden 
baz�lar�n�n stanbul’da rehin olarak tutulmas�na karar verilmi ti. 1827 y�l�na ait rehine 
de i imini konu alan belgeler isyan�n etkilerinin bu y�llara kadar devam etti ini aç�kça 
göstermektedir. BOA.HAT.945/40706, (21 Ramazan 1242 – 18 Nisan 1827) 
47 Rum e k�yas�n�n Sisam, kepuloz/ kepoluz Adalar�, Çaml�ca, Suluca ve psara 
Adalar�ndaki faaliyetleri için bkz.  BOA.HAT.925/40206, (29 Zi'l-hicce 1237 - 16 Eylül 
1822) 
48 Aynaroz aç�klar�nda tesadüf edilen e k�yalar ile verilen mücadele için bkz. 
BOA.HAT.839/37793/C, (23 Muharrem 1239 - 29 Eylül 1823) 
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etkilenmemesi mümkün görünmüyordu. Di er taraftan Küçük Kaynarca 
Antla mas�’n�n imzalanmas�ndan sonra bir büyük güç, bu co rafyada etkisini 
giderek art�racakt�. Ortodoks kimli ini politikas�n�n ana unsuru haline getiren 
Rusya’n�n Ortodokslu un mukaddes beldesi addedilen Aynaroz ile 
ilgilenmemesi dü ünülemezdi.49  

Modern bir ordu kurmak, mali disiplini sa lamak, ta rada bozulan otoriteyi 
yeniden tesis etmek ve büyük güçlerin Osmanl� içi lerine müdahalesinin önünü 
almak 19. yüzy�lda Osmanl� mparatorlu u’nun temel u ra lar� olacakt�. Bunun 
için merkezden ba layarak ta raya kadar uzanan idari, adlî, hukukî ve ekonomik 
bir reformu hayata geçirmek gerekiyordu.50  

K�sacas� imparatorluk, içerde ve d� arda ya anan olumsuz geli melerin 
etkisiyle ba ta merkez ve ta ra te kilat� olmak üzere pek çok alanda ciddi bir 
reforma haz�rlan�yordu. Bunun Osmanl� ta ra idaresine ve ta ra birimlerine 
etkisi kaç�n�lmazd�. Acaba Aynaroz idaresi, Tanzimat’�n Osmanl� ta ras� için 
öngördü ü yeni düzenden ve onun sonucu olan yeni uygulamalardan nas�l 
etkilenecekti? Tanzimatç�lar�n merkeziyetçi yakla �mlar�na ra men özel statü ve 
tarihi imtiyazlar korunabilecek miydi? Manast�rlar� temsil eden Aynaroz ruhanî 
idaresi, Tanzimat’�n yeni vilayet düzeninde kendisine nas�l bir yer edinecekti? 
Öte yandan bu modernle me hareketinin yükünü omuzlayan reformistler, 
sorunlardan ar�nm�  ve tüm Osmanl� ülkesinde uygulanabilecek, birörnek bir 
ta ra te kilat�, tek ve ayn� hukukî kolektiviteyi olu turmay� ba arabilecekler 
miydi? Yeni ta ra düzeni, özel statülü yerler dikkate al�narak m� haz�rlanacakt� 
yoksa özel statülü yerlerin idaresi ta ra te kilat�n�n yeni düzenine mi 
yakla t�r�lmaya çal� �lacakt�?  

Tanzimat’�n uygulanmas� imparatorlu un farkl� co rafyalar�nda farkl� bir 
seyir takip etmi ti. Söz gelimi baz� yeni uygulamalar Aynaroz’da lüzumu 
hissedildi inde uyguland�.51  Ancak Tanzimat’�n ta ra idaresi için öngördü ü 
müdürlük ve kaymakaml�k gibi usulleri neredeyse e  zamanl� olarak burada 
hayata geçirilmi ti. Bunlardan “müdürlük” di er ta ra birimlerinden çok daha 
öncesinde Aynaroz’da hayata geçirildi. Bu usul ile birlikte Aynaroz’da dört 

49 Aynaroz üzerinde artan Rus ilgisini ve etkisini ara t�rmak için gizlice yürütülen bir 
tetkikat neticesinde haz�rlanan rapor için bkz. BOA.Y.PRK.AZI.10/39-1, (7 May�s 1301  
– 19 May�s 1885) 
50 Halil nalc�k, “Tanzimat’�n Uygulanmas� Ve Sosyal Tepkileri”, Belleten, Cilt XXVIII, 
Say� 12, Ankara, 1964, s. 629. 
51 Nitekim Aynaroz’da yasakl� maddeler ve liman tezkireleri ile ilgili bürokratik i lemler 
s�ras�nda ruhbanlara yeni dönemin usul ve kaidelerinin hat�rlat�lmas� lüzumu 
hissedilmi ti. Böylece, Tanzimat’�n ilan�ndan on iki y�l sonra- “…Tanzimat-� Hayriyye 
Hatt-� Hümayûnu suret-i münifesinin dahi lisan-� Rumî’ye tercüme ettirilerek 
(Aynaroz’a) gönderilmesi…” talep edilmi ti. Bkz. BOA.A.MKT.NZD.36/18-2, (6 
evval 1267 – 4 A ustos 1851) 
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yüzy�l süren voyvodal�k dönemi kapanm�  oldu. Zira 1430’dan beri Aynaroz, 
“Aynaroz Zabiti” ya da daha çok kullan�lan “Aynaroz Voyvodas�” nam� ile Bostanc� 
Hasekilerinden biri taraf�ndan idare edilmekteydi. 52 

1826’da Edirne Bostanc� Oca � kapat�l�nca oca �n sorumlulu unda olan 
yerler di er kurumlara devredildi. Tanzimat’tan önce gerçekle en bu de i iklik 
ile Aynaroz yar�madas�, “Darbhane-i Amire’den müstakil voyvoda tayini ile 
idare” olundu ve bu durum Tanzimat’�n ilan� ile gerçekle ecek yeni 
düzenlemelere kadar bu ekilde devam etti.53 

 

Aynaroz’da Müdürlük ve Kaymakaml�k Dönemleri 

Tanzimat modernle mesinin ta ra idaresi için öngördü ü ilk ve büyük 
reformu 1842 düzenlemesidir. Bu tarihe kadar adlî bir birim olarak kabul edilen 
kaza bu düzenleme ile idarî bir birim hüviyetini kazanm� t�.54 Di er önemli bir 
geli me de kazalar�n idaresinin art�k muhass�llardan al�narak kaza müdürlerine 
devredilmesiydi. Muhass�ll�k uygulamas�n�n bekleneni verememesi böyle bir 
de i ikli e gidilmesine neden olmu tu.55 Bu durum, Aynaroz idaresi için çok 
önemli bir geli me idi. Zira, neredeyse dört yüzy�l boyunca voyvodalar ile 
yönetilen Aynaroz, Tanzimat ile ba layan Osmanl� ta ra idaresinin yeni formuna 
dâhil oluyordu. Oysa ki, bu dönemde halen varl� �n� devam ettiren mümtaz 
eyaletler ta ra idaresinde gerçekle en düzenlemelerin d� �nda tutulmu , özel 
yönetimleri devam ettirilmi ti.56 Bu uygulama, ta rada birörnek yönetim 
modelinin kurulmas�nda önemli bir sorun te kil ediyordu.  

52 Evliya Çelebi Aynaroz ruhbanlar�n� kastederek; “bunlar�n hâkimleri hala kanun-� 
padi ahi üzere Asitane-i Saadet’te Bostanc�ba � olup bir hasekisi gelüp zabt 
eder.”diyerek Bostanc�oca �’na ba l� ki iler taraf�ndan idare edildi ini rivayet etmi tir. 
Bkz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Topkap� Saray� Ba dat 308 Numaral� Yazman�n 
Transkripsiyonu), (Yay. Haz. S. A. Karaman, Y. Da l� ve R. Dankoff Yay. Haz.), Cilt 8, 
stanbul, Yap� Kredi Yay�nlar�, 2003, s.45. 

s. 392.  Ayr�ca bkz. BOA.HAT.918/39974-B, (29 Zi’l-hicce 1239 - 25 A ustos 1824) 
Aynaroz’a yap�lan voyvoda atamalar� Bostanc� Oca � içinden “…ba-irade-i seniyye…” yani 
padi ah izni ve onay� ile gerçekle irdi. Bkz. BOA.HAT.863/38512, (11 Cemaziye’l-ahir 
1237 - 5 Mart 1822) 
53 BOA.BEO.2342/175604-2, (25 Safer 1319 – 3 Haziran 1901) 
54 Musa Çad�rc�, “Tanzimat'tan Sonra Merkez- Yerel Yönetim li kileri”, Yerel Yönetimler 
Sempozyumu Bildirileri, Ankara, TODA E Yay�nlar�, 2002, s. 24. , Musa Çad�rc�, 
"Türkiye’de Kaza Yönetimi (1840-1876)", Belleten, Cilt LIII, Say� 206, Ankara, TTK 
Yay�nlar�,1989, s. 237-238. ve Tuncer Baykara, “Kaza”, slam Ansiklopedisi, Cilt 25, 
stanbul, Türk Diyanet Vakf� Yay�nlar�, 2002 s. 120. 

55 Fatih S. Torun, “Osmanl� Ta ra daresi’nin Yeniden Yap�lanma Süreci (1842-1876)”, 
Karadeniz Ara t�rmalar� Dergisi, Say� 32, 2012, s. 88. ve Musa Çad�rc�, Belleten, s. 247. 
56 Ekrem Bu ra Ekinci, “Osmanl� daresinde Adem-i Merkeziyet Ve mtiyazl� 
Eyaletler”,  Türk Hukuk Tarihi Ara t�rmalar�, Say� 6, 2008, s. 24-25. 
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Ta ra idaresinde 1842’de geçilen kaza müdürlü ü uygulamas� birkaç y�l 
içinde Aynaroz’da tatbik edilmeye ba land�. Aynaroz Kazas�’na müdür olarak 
atan ilk ki i Trabzon A iretler Müdürü Zeki Bey’di. Ataman�n gerçekle ti i 1844 
y�l�n�n Ekim ay� itibariyle Aynaroz Kazas�’nda müdürlük dönemi ba lam�  
oluyordu.57 

Esasen, Meclis-i Valâ’da kararla t�r�lan düzenlemeye göre (1842 
Düzenlemesi) kaza müdürlerinin seçilmi  olmas� öngörülüyordu. Kazalarda 
“e raf” ya da “vücûh” tabir edilen ileri gelenlerin kendi aralar�ndan seçtikleri bir 
ki i, padi ah taraf�ndan kaza müdürü olarak tayin edilecekti.58 Aynaroz’da 
sadece ruhbanlar ya ad� �ndan bunu yapmak mümkün görünmüyordu. Benzer 
zorluklar, vefat nedeni ile bo alan Aynaroz müdürlü üne yeniden atama 
s�ras�nda da ya anm� t�. Selanik Valisi’nin bo alan müdürlük makam�na eski 
Divan-� Hümayûn hocalar�ndan Zeki Bey’i bir buyruldu ile vekâleten atamas�, 
ruhban vekillerinin itiraz�na neden olmu tu.59 Bunun kadim imtiyazlar�na ve 
ellerinde bulunan “ferman-� alîye mugayir ve Tanzimat-� Hayriye’ye muhalif” 
oldu unu iddia eden Aynaroz vekilleri konuyu merkezi hükümet birimlerine 
ta �m� lard�.60 

Ruhbanlar Tanzimat’�n yeni kurum ve uygulamalar� ile yüzle meye 
ba lam� lard�. Ruhban vekilleri her ne kadar ellerinde bulunan fermanlar ile 
tasdik edilen ve kazan�lm�  bir hak olarak gördükleri statülerinin “bir gûne ta yir 
(bozma) edilemeyece i[ni]” 61 savunsalar da reformcu Osmanl� bürokratlar� 
ferman hükümlerine muhalif kalmadan Aynaroz’u yeni vilayet te kilat�n�n 
içerine çekme fikrinde kararl�yd�lar. Bununla birlikte bir müdür atamas�nda 
ya anan zorluklar dahi imtiyazl� yerlerin yeni düzenin artlar�na uyum 
süreçlerinin ne denli s�k�nt�l� oldu unu aç�kça göstermektedir. 

Osmanl� ta ra idaresinde kaza müdürlü ü uygulamas� 1864 Vilayet 
Nizamnamesi'ne kadar devam etmi tir. Bu tarihten sonra kazalar�n mülkî-idarî 
amiri kaymakamd�.62 Aynaroz Kazas� için müdürlük uygulamas� bu kadar uzun 
sürmedi.  Aynaroz’a yap�lan müdür atamalar�ndan istenilen memnuniyetin 
sa lanamamas� uygulaman�n merkezi hükümet temsilcileri taraf�ndan 
sorgulanmas�na neden oldu ve Aynaroz’a biraz daha fazla maa  ile ehil bir 
kaymakam�n atanmas�na karar k�l�nd�. Sofya eski kaymakam� ve ayn� zamanda 
Meclis-i Muhasebe-i Maliye azas� olan Yanyal� akir Bey Aynaroz’a atanan ilk 
kaymakam olma unvan�n� elde etti.63 Böylece, daha evvel voyvodal�k ve 

57 BOA.A.MKT.17/11-1, (23  Ramazan 1260 - 12 Ekim 1844)  
58 Nizam Önen, Cenk Reyhan,  a.g.e.,  s. 237-238. 
59 BOA.A.MKT.121/97-1, (16 aban 1264 – 18 Temmuz 1848) 
60 BOA. .MVL.139/3824, (15 Cemaziyel’evvel 1265 - 8 Nisan 1849) 
61 BOA. D.MLK.2003/2, (12 ubat 1283- 24 ubat 1868) 
62 Nizam Önen, Cenk Reyhan, a.g.e., s. 177. 
63 BOA.A.MKT.NZD.20/66-1, (7 Safer  1267 – 12 Aral�k 1850) 
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müdürlük ile idare edilen Aynaroz’da 1850 y�l�ndan itibaren kaymakaml�k devri 
ba lam�  bulunuyordu.  

 

Aynaroz daresinin Islah� Çabalar�  

Osmanl� devlet adamlar�, bilhassa 19.yüzy�l�n ikinci yar�s�nda ya anan baz� 
geli melerden sonra gayrimüslim cemaatleri devletin iç i lerine müdahale 
konusu olmaktan ç�karman�n gereklili ine inanm� lard�. Bu geli melerden biri 
Islahat Ferman�’yd�. Fermana göre, Aynaroz gibi, ahalisi ayn� din ve mezhepten 
olan yerlerin mabet, mektep, hastane gibi binalar� için tamir i lemlerine mani 
olunmayacak ancak yeni ba tan in as� lüzumu olur ise bu hükümetin özel iznine 
tabi olacakt�.64 Ayr�ca ferman ile gayrimüslimlerin elde etmi  oldu u bir ba ka 
kazan�m da iç örgütlenme özerkli inin yaz�l� hukuk güvencesine al�nmas� ve bu 
topluluklara statülerini haz�rlama yetkilerinin tan�nmas�yd�.65  

Avrupal� büyük güçlerinin Osmanl� Devleti’nin mülkî yap�s� üzerindeki 
müdahaleleri Islahat Ferman� sonras�nda artarak devam etmi tir. Bunun ilk 
önemli örne i Cebel-i Lübnan idi.66 Girit ve Cebel-i Lübnan Vilayet 
Nizamnameleri, merkez ile ba lar� zay�f olan özel statülü yerlerin büyük güçlerin 
müdahaleleri sonras�nda haz�rlanan nizamnameler e li inde nas�l bir risk unsuru 
haline geldiklerinin somut örnekleriydi. 

Tanzimatç�lara göre gayrimüslim cemaatlerin ya ad� � yerlerin imtiyazlar� 
yeni artlara göre yeniden ele al�nmal�yd�. Bu yerler bu ekilde yeni vilayet 
te kilat�n�n bir parças� olmal�yd�lar. Nitekim 1857 y�l�nda Aynaroz’un mevcut 
durumu ile alakal� bir layiha haz�rlanm� , Aynaroz’un “hemcivarlar�n� tahrik ve 
tahri  etmekte olan istiklâl halini dahi mütalaa etmek” laz�m geldi i belirtilmi ti. 
Yar�madan�n imtiyazlarla ekillenen ve çevresine emsal te kil eden özerk 
yap�s�n�n  

“Devlet-i Alî’nin menafi‘ine gayr-i muvaf�k oldu u ifade ediliyor ve bu 
yap�n�n ruhbanlar�n … imtiyazlar�na dokunmayacak surette tanzim ve 
�slah�[n�n] mümkün oldu undan”  

bahsediliyordu.67 Osmanl� bürokratlar� Paris Anla mas�’ndaki müzakereler 
s�ras�nda ortaya koyduklar� iradenin bir devam� olarak dinî imtiyazlara hiç 
dokunmadan ayr�cal�klar� zaman�n artlar�na uyguna hale getirmenin Devlet-i 
Aliyye için bir nevi zorunluluk oldu unun alt�n� çizmi lerdi. Aynaroz idaresinde 

64 Ufuk Gülsoy, “Islahat Ferman�”, slam Ansiklopedisi, Cilt 19, stanbul, Türk Diyanet 
Vakf� Yay�nlar�, 1999, s. 186. 
65 Atilla Nalbant, a.g.e., s. 151. 
66 Cenk Reyhan, “Cebel-i Lübnan Vilayet Nizamnamesi”, Memleket, Siyaset-Yönetim 
Dergisi, Say� 1, 2006, s. 175. 
67 BOA.HR.TO.428/43– 2, (17 evval 1273 – 10 Haziran 1857) 
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var olan ve yüzy�llar öncesine dayanan adem-i merkezî e ilimlerin merkeziyetçi 
bir yakla �m ile �slah edilmesi ve birörnek yönetim modelinin kurulmas� söz 
konusuydu. Bunun için Aynaroz Manast�rlar� idaresinin yeniden ele al�nmas� 
gerekiyordu.  

Tanzimatç�lar, bütün Osmanl� ülkesi için uygulanabilecek birörnek bir ta ra 
idaresi modelini çok önemsiyorlard�. 1864 Tuna Vilayet Nizamnamesi böyle bir 
modeldi ve pilot bölge olan Tuna Vilayeti’nde görülen ba ar�dan sonra tüm 
Osmanl� vilayetleri için tatbik edilmesi dü ünülmü tü.68 Nizamnamede, mülkî-
idarî yap� yeniden “ölçek”lendirilip kademelendiriliyor; eyaletler, vilayete 
dönü üyor, sancak, kaza gibi idari birimler ele al�narak yeniden tan�mlan�yordu. 

Aynaroz, ta ra idaresinin 1864 Vilayet Nizamnamesi ile ekillenen yeni 
düzenine hemen dâhil edilmedi. Ancak, Aynaroz Kazas� ile merkezi hükümet 
aras�nda cereyan eden yaz� malarda geçen “vilayetlerin te kilat-� cedidesi 
iktizas�nca” gibi ifadeler bu manast�r beldesinin yeni düzenin artlar�ndan 
etkilenece inin habercisiydi. Nitekim Sadaret makam�ndan Selanik Valili i’ne 
gelen 1867 tarihli bir talimatta, 1864 Vilayet Nizamnamesi ile uygulamaya 
konulan yeni vilayet te kilat�na göre; daha önce kaymakaml�kla idare edilen 
vilayetlere birer mutasarr�f tayin edilece i, yine ayn� talimatta; sancak statüsünde 
olmay�p kaymakaml�kla idare edilen yerlerin de “mutasarr�fl�klar nezareti alt�nda 
olmak üzere yine kaymakaml�k nam�yla” idare edilece i belirtiliyordu. Bu 
sonuncu grupta olan kaymakaml�klar�n bir k�sm�na yeni kaymakam atanm�  bir 
k�sm�n�n da mevcut kaymakamlar�n�n görevleri tasdik edilerek görevlerinin 
devam� sa lanm� t�. Bu talimat kapsam�ndaki kazalar�n aras�nda Aynaroz da 
bulunuyordu. Düzenleme ile Aynaroz’da kaymakam de i imi olmam�  mevcut 
kaymakam Haydar Bey’in memuriyeti onanm� t�.69  

Aynaroz’un kaza ve kaymakaml�k ile ilgili statüsünde de i ikli e gidilmemi  
hatta kaymakam� dahi de i memi ti. Ancak, düzenlemede ifade edilen 
“kazalar�n mutasarr�fl�klar�n nezareti alt�nda olaca �” ile ilgili kaide, Aynaroz 
idaresi tarihinin çok önemli bir k�r�lma an� ve bir dönüm noktas�d�r. Zira bu 
tarihe kadar Aynaroz, do rudan Dersaadet’e ba l� bir kaza idi. Yeni ta ra 
idaresinde vilayet te kilat�n�n esaslar�na göre Selanik mutasarr�fl� �na ba lanmas� 
icap ediyordu.  

68 Selda K�l�ç,“1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanmas� ve Mithat 
Pa a.”  Ankara Üniversitesi -DTCF Tarih Ara t�rmalar� Dergisi, Cilt 24, Say� 37, Ankara, 
2005, s.109. ve Mustafa Genço lu, “1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre 
Osmanl� Ta ra daresinde Yeniden Yap�lanma”, Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Say� 1, 2011, s. 35.  
69 BOA.A.MKT.MHM.387-A/35, (12 Rebiü’l-evvel 1284 - 13 A ustos 1867). Talimat 
kapsam�ndaki di er kazalar; Viran ehir, Aziziye, Siverek, Koçgiri, Maden-i Hümayûn, 
Drama, ve Geyve olarak belirtilmi tir. 
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Ruhbanlar için ise bu düzenleme kadim usullerin ihlali, imtiyazlar�n sona 
ermesi ve nihayet Selanik’in yak�n denetimine tabi olmak anlam�na geliyordu. 
Ayr�ca düzenlemeye göre art�k kaza kaymakamlar�n�n azlinde ve atamas�nda 
valiler yetki sahibi oluyordu. 

Vilayet nizamnamesinin ön gördü ü ta ra te kilat� modeli art�k manast�r 
beldesi Aynaroz’u da kapsam�na alm�  bulunuyordu. Nitekim halihaz�rdaki 
kaymakam�n (Haydar Bey) atamas�, Selanik valisi taraf�ndan tasdik edilmi ti. 
Yeni te kilat düzenin bu ilk icraat�, ruhbanlar�n harekete geçmesine yetti. 
Aynaroz’da bulunan yirmi manast�r�n temsilcileri (hegoumenos) bir mahzar 
haz�rlayarak, stanbul’daki vekilleri vas�tas�yla Hariciye Nezareti’ne ba vurdular. 
Bu ba vuru dahi kadimden gelen bir hak idi. Nitekim Yavuz Sultan Selim’in 
Aynaroz ruhbanlar�na bir ihsan olarak verdi i ferman�n�n onuncu hükmü 
ruhbanlara verilen imtiyazlar� gelecekte dahi garanti alt�na al�yordu. imdi 
ruhbanlar ellerine bu belgeleri alarak haklar�na aramaya koyulmu lard�. Bu defa 
haz�rlanan mahzar Osmanl� hakimiyetinde kald�klar� süre içerisinde devlet 
makamlar�na sunduklar� belki de en önemli mahzard�. Ruhbanlar, do rudan 
stanbul’a ba l� olmak yerine Selanik’e ba lanman�n ve kaymakam atamas� 

yetkisinin valiye devrinin Aynaroz’u müstesna bir belde olmaktan ç�karaca �n� 
ve s�radanla t�raca �n� dü ünüyorlard�. 70 

Ancak bütün itirazlar�na ra men talepleri gerçekle medi ve Aynaroz 
Selanik’e ba land�. Bütün bu düzenlemelerden sonra, manast�rlar�n�n Osmanl� 
hakimiyetine al�nd� � 1430 y�l�ndan I. Me rutiyet’in ilan�na kadar olan dönemde 
Aynaroz’un mülkî idaresinin öyle bir seyir takip etmi  oldu u anla �lmaktad�r: 

 

 

 

 

 

 

 

70 Selanik eyaletinin vilayete dönü mesi ile ta ra te kilat�ndaki yeni düzenin tesisine 
ba lanmas� ve bu yeni düzende Aynaroz kaymakam�n�n Selanik Valisi taraf�ndan tasdiki 
ile “Aynaroz’un öteden beru cari olan usul-i mevzuas� hakk�nda vuku’ bulan tagayyür 
(de i iklik) i  bu mahzar�n” manast�r vekillerince haz�rlanmas�na neden olmu tu. Bkz. 
BOA. D.MLK.2003/2, (12 ubat 1283- 24 ubat 1868)  
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Tablo 1. Osmanl� hakimiyetinde kald� � süre içinde Aynaroz mülkî idaresi ve ba l� oldu u 
kurumlar:71 

MÜLKÎ AM R BA LI OLDU U KURUM DÖNEM 

Bostanc� Hasekisi (Voyvoda) stanbul / Bostanc� Oca �   1430 - 1826  

Voyvada stanbul / Darbhane-i Amire  1826 - Tanzimat Ferm. 
lan�  

Müdür stanbul / Maliye Nezareti 1844 – 1850 

Kaymakam stanbul / Maliye Nezareti 1850 -  1867 

Kaymakam Selanik Vilayeti 186872 - 1912  

Tablo 1’den de anla �laca � üzere, Osmanl� hakimiyetine al�nmas�ndan 
Tanzimat’a kadar olan süreçte Aynaroz’un statüsünde bir de i ime 
ya anmam� t�r. Ancak Aynaroz, Tanzimat’�n Osmanl� ta ras� için öngördü ü 
yeni te kilat düzeninin d� �nda tutulmam�  bilakis Tanzimat’�n yeni vilayet 
te kilat� için öngördü ü hemen her yeni uygulamadan etkilenmi tir. Reformcu 
Osmanl� bürokratlar�na göre, “ahalisi ve mevkisi müstesna” bir belde oldu u 
kabul edilen Aynaroz, idarî statüsü itibariyle imtiyazl� bir mülkî-idarî birim 
de ildir. Bu nedenle Aynaroz, Tanzimat dönemi ta ra idaresindeki di er 
kazalardan müstesna tutulmadan �srarla bu dairenin içerisine dahil etmeye 
çal� m� t�r. Zira Tanzimatç�lar için ta ran�n idarî birimleri aras�nda ortak 
hukuktan ayr� olan yerler ta ra idaresindeki bütünselli i ve birörnek yönetim 
modelini bozmakta ve bu amac�n önündeki en önemli pürüzler olarak 
görülmektedir. Bu tarz yerlerin ortak hukuka dahil edilmesi ile büyük devletlerin 
Osmanl� içi lerine müdahale alan� daralt�lm�  olacak ve müdahale gerekçeleri de 
bir nevi ortadan kald�r�lm�  olacakt�r. Bütün bu mülkî-idarî modernle me 
çabalar�, iç politikada idarenin kolayla mas� ve otoritesinin sa lanmas�; d�  
politikada ise Devlet-i Aliyye’nin diplomatik bask�lardan kurtulmas� anlam�na 
gelmektedir. 

Anla �ld� � üzere 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile Osmanl� ta ras� için 
uygulanan yeni vilayet te kilat�n�n bir gere i olarak Aynaroz’un kadim bir 
imtiyaz�na son verilmi  ve 1867 y�l�nda Aynaroz, do rudan stanbul’a ba l� 
olmak yerine hemen yan� ba �ndaki Selanik’e ba lanarak bu vilayetin bir kazas� 

71 Aynaroz’da “voyvodal�k” dönemi için bkz. BOA.HAT.918/39974-B, (29 Zi’l-hicce 
1239 - 25 A ustos 1824) ve BOA.HAT.863/38512, (11 Cemaziye’l-ahir 1237 - 5 Mart 
1822), “müdürlük” dönemi için bkz. BOA.A.MKT.17/11-1, (23  Ramazan 1260 - 12 
Ekim 1844), “kaymakaml�k” dönemi için bkz. BOA.A.MKT.NZD.20/66-1, (7 Safer  
1267 – 12 Aral�k 1850) ve BOA. D.MLK.2003/2, (12 ubat 1283- 24 ubat 1868) 
72 Aynaroz’un Selanik’e ba lanmas� ile ilgili düzenleme 1867’de yap�lm�  ancak 1868’de 
yürürlü e girmi tir. 
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olmu tu. Ancak Aynaroz’u yeni vilayet te kilat�n�n bir parças� haline getirme 
çal� malar� bu noktada t�kanm� t�.  

Yar�madan�n tarihi imtiyazlar� nedeniyle olu an ayr�cal�kl� statüsü, ahalisinin 
sadece ruhbanlardan olu mas� ve yönetimin çift ba l� özelli i, buradaki idarenin 
genel vilayet te kilat�na uyumunu neredeyse imkâns�z k�l�yordu. Bu gerçek 
Tanzimat bürokratlar� taraf�ndan kabul edildi inde Aynaroz için 1864 ve 1871 
Vilayet Nizamnamelerinden ayr� bir nizamname haz�rland�.  

Nizamnamenin haz�rlanmas�ndan evvel Mezahib Müdiri Saadetlü Zebur 
Bey Aynaroz’u “tefti ” etmek üzere görevlendirilmi ti. Bu rapor do rultusunda 
Aynaroz idaresinin bir nizamname çerçevesinde kaideye ba lanmas�na karar 
verildi. Rapora göre, Aynaroz’da ruhanî i lerden lonca heyetinin sorumlu 
oldu u fakat   

“ bu heyet-i ruhbaniye kendü kendülerine bir meslek-i idare ittihaz ederek 
hâl ve hareketlerine patrikhanenin do rudan do ruya nezareti olamad� � gibi 
Aynaroz’da nüfuz-� hükümet dahi cereyan”  

edememi  olmas� merkezi hükümette bir rahats�zl�k nedeniydi.73  

Osmanl� bürokratlar� için Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi’nin 
haz�rlanmas�n�n idarî aç�dan iki önemli gerekçesi vard�. Aynaroz’da ruhanî 
idareyi temsil eden lonca heyetinin zaman zaman yetkilerini a arak mülkî 
idarenin alan�na müdahale etmesi önemli bir sorundu. Di er taraftan ruhanî 
idarenin (lonca heyeti) tabi oldu u patrikhanenin yar�madadaki otoritesi ise 
istenilen düzeyde de ildi. Ruhanî idarenin bu tutumu nedeniyle Aynaroz, 
merkeziyetçi esaslara göre yeniden düzenlenmeye çal� �lan Osmanl� ta ra 
te kilat�n�n genel görüntüsüne uymuyor ve adem-i merkezi e ilimler 
gösteriyordu. Nizamnamenin haz�rlanmas�n�n siyasî nedeni ise hiç üphe yok ki 
yar�mada üzerinde artan Rus etkisinin Bab�ali’de neden oldu u endi eydi.74 

Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi on sekiz fas�ldan yüz elli üç maddeden 
olu maktad�r. Nizamnamenin fas�llar�nda ruhani idareyi olu turan ve kurumlar 
ile temsil eden görevliler, bu görevlilerin nitelikleri, seçilmeleri ile hak ve 
sorumluluklar� s�ralanm� t�r.  

Nizamnamenin son cümlesi olan “hatime”de ise nizamnamenin Aynaroz 
manast�rlar�n�n ve mü temilat�n�n “usul-i idare-i dâhiliyelerine dair oldu u” 
mahallî hükümetin mülkiye ve zab�taya dair i lemlerinin genel kanunlara tabi 
oldu u belirtilerek nizamname ile sadece ruhanî idarenin düzenlendi ini mülkî 

73 Düstur, H.1299 - M.1881/1882, 1.Tertip, 2. Zeyl, s. 224. 
74 BOA.I.MMS.58/2688-2, (19 Zi’l-hicce 1294 – 25 Aral�k 1877) 
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idare ile hukuk ve güvenlik i lerinin ortak hukuka tabi oldu u, di er hususlar�n 
ise özel emir ve talimatlar ile yürütülece i vurgulanm� t�r.75 

Böylece Osmanl� Devleti’nin kurulu  ve yükseli  döneminde dinî 
özgürlükler ba lam�nda verilen birtak�m imtiyazlar, de i en bölge ve dünya 
artlar�nda yeniden de erlendirilmi tir. Nizamnamenin bu son cümlesinden de 

anla �ld� � üzere ruhbanlar�n dinî ya am alanlar�na Osmanl� müsamahas� tatbik 
edilirken, güvenlik ve siyaseti ilgilendiren konularda devlet, egemenlik 
haklar�ndan taviz vermemi tir. Söz konusu imtiyazlar�n devletin egemenlik 
haklar�na zarar verdi i Osmanl� bürokratlar� taraf�ndan fark edildi inde, mülkî-
idarî modernle me çabalar� s�ras�nda imtiyazl� bölgelerin bu durumlar� yeniden 
sorgulam� t�r. Buna mukabil Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi ile Aynaroz 
ruhanî idaresinin de baz� kazan�mlar� olmu tur. En ba ta Aynaroz ruhanî 
idaresinin Osmanl� ta ra idaresinde ortak hukuktan ve birrnek yönetim 
modelinden ayr�lan ayr� idarî yap�s�, anayasal bir belge ile tan�nm�  ve ruhanî 
idare bir nevi hukuki bir ahsiyet kazanm� t�r. Öte yandan Aynaroz Manast�rlar� 
için haz�rlanan nizamnameyi Cebel-i Lübnan ya da Girit Nizamnamesi ile ayn� 
kategoride de erlendirmemek gerekir. u bak�mdan ki, son iki nizamname d�  
müdahalenin bir sonucu iken, Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi bir 
müdahaleden ba �ms�z ve Osmanl� bürokratlar�n�n iradesi do rultusunda 
haz�rlanm� t�r. Neticede Osmanl� bürokratlar�n�n ald� � tedbirler sayesinde, uzun 
as�rlar boyunca imtiyazlar�n� serbestçe kullanm�  hatta bazen keyfî 
uygulamalar�na mani olunamam� , ancak Ortodoks dünyan�n mukaddes bir 
beldesi olarak yeni bir “Kutsal Yerler Meselesi” sorunu halini alabilecek ve son 
dönemde bunun ilk i aretlerinin al�nd� � bir bölgede d�  müdahale daha ba tan 
önlenmi tir. Nihayet bu düzenleme ile Aynaroz’un, uluslararas� bir sorun haline 
gelmeden imparatorlu un son demlerine kadar Osmanl� hakimiyetinde kalmas� 
sa lanm� t�r.76  

Di er taraftan reformcu Osmanl� bürokratlar�n�n Aynaroz Manast�rlar� için 
uzun u ra lar neticesinde olgunla t�rarak tesis ettikleri düzen, imparatorlu un 
di er ruhban beldeleri için de emsal te kil etti i gözlemlenmektedir. 77   

Nizamnamenin haz�rland� � gün nizamname içinde yer almayan fakat daha 
sonra “hükümetçe tenbih olunan maddeler” ba l� � ile nizamnameye ilave olunmas� 
istenen baz� hususlar ayr�ca kaleme al�nm� t�. Söz konusu kararlar Aynaroz’da 
ruhanî idareye kar � merkezî hükümetin temsilcisi olan mülkî idarenin 
konumunu kuvvetlendirmeye yönelikti. Bu kararlardan ikisi di erlerine göre 
daha öne ç�kmaktayd�. Bunlardan ilki ile Aynaroz’da ruhani idareyi temsil eden 

75 Düstur. H.1299 - M.1881/1882, 1. Tertip, Zeyl (2), s. 253.   
76 Hadi Belge, 19. Yüzy�l Osmanl� Ta ra daresinde Aynaroz Manast�rlar�, s. 206. 
77 Nitekim 1909 y�l�na ait bir belgeye göre M�s�r’da bulunan Tur-i Sina Manast�rlar� ile 
ilgili bir meselede Aynaroz Manast�rlar� için haz�rlanan nizamname hükmü referans 
al�nm� t�r. Bkz. BOA.HR.HM . O.89/6, (15 Mart 1325 – 28 Mart 1909)  
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lonca heyetinin yar�madan�n güvenli i için “k�r serdar� nam�yla ve Yunanl� 
k�yafetiyle istihdam edilmekte oldu u” silahl� gücün la vedilmesi isteniyordu. Bu 
güç lonca heyetinin emrinde olarak manast�rlar�n asayi i ile Karis’in güvenli i ve 
muhtemelen yarg�lanacak ke i lerin loncaya getirilip götürülmesi veya loncan�n 
talimatlar� ile kararlar�n�n manast�rlara ula t�r�lmas� için kullan�l�yordu.78 Bir 
kolluk kuvveti gibi çal� an bu mahallî güç loncan�n yarg� gücünü anlaml� 
k�l�yordu. Bu mahallî güvenlik gücü merkezi hükümet bürokratlar�n�n 
merkeziyetçi anlay� a göre ta rada tesis etmeye çal� t�klar� düzen için sak�ncal� 
bulundu. Zira güvenli in yerel unsurlara tevdi edilmesi özerkli in önemli bir 
göstergesiydi. Nitekim Cebel-i Lübnan Nizamnamesi’nde dikkati çeken 
unsurlardan biri de asayi  ve güvenli in yerli ve farkl� bir zab�ta heyeti ile 
sa lanaca � ile ilgili karard�r.79 Asayi  için karma bir mahalli emniyet gücü Cebel-
i Lübnan’dan ba ka Arnavutluk’ta da var olan bir durumdur.80 Bu uygulaman�n 
ba ta Prens Sabahaddin’in partisi olmak üzere ta ra politikalar�nda daha çok 
adem-i merkeziyetçi bir karakteri temsil eden II. Me rutiyet Dönemi partilerinin 
baz�lar�n�n programlar�nda yer almas� bu bak�mdan manidard�r.81  

Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi’nin hatime cümlesinde ise yar�madan�n 
idaresinde zab�taya dair hususun hükümetin üzerinde olaca � özellikle 
belirtilmi ti. Bu nedenle ruhbanlar�n herhangi bir itiraz�na mahal kalmadan bu 
güç kolayl�kla la vedildi. Buna ra men lonca heyetinin zab�taya ve mülkî idareye 
dair müdahaleleri durmam� , söz konusu müdahaleler 20. yüzy�l ba lar�nda dahi 
Aynaroz mülkî idaresi ile merkezî hükümet birimleri aras�ndaki yaz� malar�n 
konusu olmaya devam etmi tir.82 

Nizamnameye ilave olunan ikinci husus,  

78 Henry Fanshawe Tozer,  Researches In The Highlands Of Turkey, Including Visits To 
Mounts Ida, Athos, Olympus And Pelion, To The Mirdite Albanians, And Other Remote Tribes, 
Charleston, Biblio Life, (1869 Y�l�n�n T�pk� Bas�m�), 2009, s. 64. 
79 Engelhardt, Tanzimat Ve Türkiye (Çev. Ali Re ad), stanbul, Kaknüs Yay�nlar�,1999, s. 
171. 
80 Cenk Reyhan, a.g.m., s. 171.-181. ve Ekrem B. Ekinci, a.g.m., s. 48.  
81 Erkan Tural, “II. Me rutiyet Döneminde Siyasal Partilerin Ta ra Politikalar�”, Amme 
daresi Dergisi, Cilt 37, Say� 4, 2004, s. 61. 

82 Aynaroz’da iki olan polis say�s�n�n art�r�lmas� ile ilgili düzenlemede dahi merkezi 
hükümet yetkilileri; “ imdiye kadar ihmal ve mezkur nizamname hükmü su-i istimal 
olunarak lonca heyetinin vezaif hükmüne müdahalesine meydan verildi i…” bundan 
böyle “…lonca heyetinin nizamat haricinde muamelat ve müdahalat�na katiyyen meydan 
verilmeyerek hükümete ait vezaif-i hukukun kavanin-i nizamat-� resmiye dairesinde bila-
tereddüt ifa ve muhafaza edilmesinin mahalli kaymakaml� �na” bildirilmesini 
istemi lerdi. Bkz. BOA.TFR.I.SL.196/19534-2, (5 Eylül 1324 –18 Eylül 1908) 
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“Aynaroz’da bulunan memurlar dahi dâhil olmak ve ruhanî ve avam 
tak�m�ndan iki er aza bulunmak üzere yar�madada bir meclis-i idare 
te kil”83  

edilmesi iste iydi. 1864 Tuna Vilayet Nizamnamesi’nden ba layarak kazalarda, 
kaza mülkî amirinden ba ka kazan�n üst düzey memurlar�ndan ve ruhani 
temsilcilerinden olu an bir idare meclisinin kurulmas� öngörülmü tü. Kaza idare 
meclisi; mülkiye, maliye, zaptiye, e itim, nafia, tapu ve ziraata dair i lerin 
yürütülmesi ile görevlendirilmi ti. Seçimle belirlenen dört üyenin ikisi 
Müslüman ikisi gayrimüslimlerden seçilecekti.84 

Aynaroz Kazas�’n�n da bu sürece dahil edilmesi dü ünülmü tü. Merkezî 
hükümet bir kaza idare meclisinin olu turulmas� ile lonca heyetinin mülkî idare 
alan�na dair müdahalelerine son verilece i dü üncesinde olmal�yd�. Bu husus 
yar�mada ile ilgili tefti  raporlar�na da yans�m� t�. Nitekim 1857 y�l�nda Aynaroz 
idaresinin �slah�na dair haz�rlanan bir layihada mülkî idarenin hükümet merkezi olan  

“Karis’in hiçbir gûne nüfuzu cari olamayub baya � papaslar�n bi’l-müzakere 
idüp karar vermi  olduklar� mesalihin icras�ndan oldu u[ndan]”85  

yak�n�l�yordu. Kaza idare meclisinin te kili bu mahsurlar�n a �lmas�na katk� 
sa layabilirdi.  

Bununla birlikte kaza idare meclislerinin Osmanl� ta ras�nda 
uygulanmas�nda da birtak�m s�k�nt�lar ya anm� t�. Özellikle bu meclislerin 
gayrimüslim ve Müslim ahaliden seçilen üyeleri ya anan zorluklar�n ana 
nedenlerinden biriydi. Ta rada her din ve mezhepten ahalinin bir arada ya ad� � 
yerler oldu u gibi ahalisi sadece Müslümanlardan ya da Aynaroz gibi sadece 
gayrimüslimlerden olu an yerler de bulunmaktayd�.86 Bu çe itlilik Tanzimat’�n 
uygulamalar�n�n ta radaki i leyi  ahengini bozuyordu. Bu s�ra d� � özelliklerin bir 
sonucu olarak örne in, kaza idare meclisleri Osmanl� ta ras�n�n her biriminde 
ayn� formatta te kil edilemedi hatta -Aynaroz gibi- baz� kazalarda ise hiç hayata 
geçirilemedi87 ve ta rada birörnek yönetim modeli kurulamad�.  

Aynaroz’da kaza idare meclisinin hayata geçirilememesinin bir di er nedeni 
de yar�madan�n kendine mahsus bir idarî örgütlenmesinin olmas�yd�. Bu 
cümleden olarak Selanik Vilayeti Salnamelerinde Aynaroz’un bir kaza idare 
meclisinin ve mahkemesinin olmay� � tam olarak öyle ifade edilmi tir: 

83 BOA.I.MMS.58/2683-1, (19 Zi’l-ka‘de 1294 – 25 Kas�m 1877) 
84 Musa Çad�rc�, Belleten, s. 250-251. 
85 BOA.HR.TO.428/43– 2, (17 evval 1273 – 10 Haziran 1857) 
86 Nizam Önen, Cenk Reyhan,  a.g.e., s. 216. 
87 1904 tarihli Selanik Vilayet Salnamesi’nin içeri inden de anla �ld� � kadar� ile Osmanl� 
ta ra idari birimlerinde 1864 y�l�ndaki Tuna Vilayet Nizamnamesi ile uygulamaya geçen 
kaza idare meclisleri aradan 40 y�l geçmesine ra men (1864-1904) halen Aynaroz’da 
te kil edilememi tir. Bkz. Salname-i Vilayet-i Selanik, H.1322/ M.1904/1905, s. 154-155. 
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“Ayanaroz Kazas�’n�n umuru kaymakaml�k riyaseti taht�nda müte ekkil ve 
ibh-i cezire üzerinde kâin yirmi adet manast�r�n her sene tebdil olunan birer 

vekilinden mürekkeb lonca nam� verilen heyet taraf�ndan rüyet olunmakta 
oldu undan meclis-i idare ve mahkemesiyle aklam-� sairesi yoktur.”88 

Görüldü ü gibi, Aynaroz’da bir kaza idare meclisinin bulunmay� �, burada 
bir idare meclisi gibi hareket eden “lonca heyeti”nin varl� �na ba lanm� t�r. Bu 
nedenle uzunca bir süre yar�madada bir idare meclisinin aç�lmas�na lüzum 
görülmedi ya da bu heyete ra men yar�madada bir kaza idare meclisi te kil 
edilemedi.  

Buna kar �n Aynaroz idaresinin imtiyazl� statüsü, modernle me döneminin 
yeni uygulamalar� ile yüzle mek zorunda kalm� t�. Aynaroz idaresi, 19. yüzy�l�n 
baz� yeni uygulamalar�na dahil edildi ancak pek çok uygulamas�ndan da istisna 
tutulmu , imtiyazl� statüsünü koruyabilmi ti. Aynaroz’un Osmanl� 
hakimiyetinde kald� � süre içerisinde (1430-1912) imtiyazlar�n tarihi seyrini 
Tanzimat öncesi ve sonras� eklinde de erlendirdi imizde öyle bir tablo 
kar �m�za ç�kmaktad�r: 
Tablo 2. Osmanl� egemenli inde kald� � süre içinde Aynaroz Kazas�’n�n ve ruhanî idaresinin 
mtiyazlar�:89 

TANZ MAT ÖNCES TANZ MAT SONRASI 
Merkezi hükümet ile do rudan yaz� ma 
ve görü me   

 

Ruhani idarenin iç örgütlenmesi 
konusunda serbestlik 

 

Ruhani idare ba kan�n� (Protos) seçme ve 
azletme 

 

Y�ll�k maktu bir vergi d� �nda di er 
vergilerden muafiyet 

 
(Ola anüstü hâl vergileri d� �nda 
muafiyet devam etti) 

Verginin toplanmas� hususunda 
düzenleme yapabilme yetkisi 
(yasama/te rii) 

 

S�n�rl� da olsa bir bütçeye sahip olma  
Baz� beledi meselelerde düzenleme  

88 Salname-i Vilayet-i Selanik, H.1312/M.1895, s. 214. ve Salname-i Vilayet-i Selanik, 
H.1322/ M.1904/1905, s. 154-155. 
89 Aynaroz ruhani idaresinin iç örgütlenmesi ve bu örgüt yap�s� ile ilgili imtiyazlar� için 
bkz. Düstur, H.1299 - M.1881/1882, 1.Tertip, 2. Zeyl, s.224-253., vergi muafiyeti ile ilgili 
bkz. BOA.HAT.284.17069-1, (Ramazan-� evail 1224 - May�s 1790), baz� beledi 
meseleler ile ilgili düzenleme yapabilme yetkileri için bkz. BOA.DH.MKT.1144/33- 2, 
(17 Kanun-i sani 1322 – 30 Ocak 1907),  do rudan  stanbul’a ba l� olan Aynaroz 
Kazas�’n�n 1867 y�l�ndan sonra Selanik’e ba lanmas� ile ilgili olarak bkz. BOA. D. 
MLK. 2003/2, (12 ubat 1283- 24 ubat 1868) 
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yapabilme
Ruhani konularda yarg� serbestli i  
Do rudan stanbul’a ba l� bir kaza 1867’de Selanik Vilayeti’ne ba land�. 
Ruhani idarenin emri alt�nda bir güvenlik 
gücü 

1877’de Aynaroz Manast�rlar� 
Nizamnamesi ile la vedildi 

 
Tabloda yer alan bilgiler incelendi inde Aynaroz’un Osmanl� 

hakimiyetinde kald� � alt� yüzy�ll�k zaman diliminde imtiyazlar�n büyük ölçüde 
devam etti i bunlardan sadece ikisine modernle me döneminde son verildi i 
görülmektedir.  

1867’de yar�madan�n Selanik’e ba lanmas� ve 1877’de Aynaroz için bir 
nizamname haz�rlanmas� ile yar�mada mülkî idaresinin �slah� için hayli mesafe 
kat edilmi ti. Aynaroz yar�madas� mülkî idare yönünden Osmanl� ta ra 
idaresinin genel yap�s�na yakla t�r�lmaya çal� �lsa da imtiyazlar gere i ruhanî 
idarenin etkisi halen k�r�lamam� t�. Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi’nin 
haz�rland� � 1877 y�l�n�n sonras�na dair baz� Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivi 
belgeleri bu durumu do rular nitelikte bilgiler içermektedir. Örne in, 1885 y�l�na 
ait bir tefti  raporuna göre halen yar�madaya “hükümet-i seniyye taraf�ndan 
nezaret olunmamakta bir halde gibi[ydi].”90  

Raporlarda yer alan tespitlere göre lonca heyetinin görev ve yetkileri 
manast�rlar�n dahili idareleri ile s�n�rl� oldu u, mülkî idareye hele güvenli i 
ilgilendiren konulara müdahalesine meydan verilmemesi gerekti i halde bu 
husus “ imdiye kadar nizamname hükümlerinin suistimal edilerek lonca 
heyetinin yetki a �m�na meydan verildi i” aç�kça belirtiliyor, hatta söz gelimi “bir 
yol ve köprü içün [dahi] evvel emirde loncan�n istihsal-i muvafakati gibi garip 
bir usul” takip edildi i ifade ediliyordu.91 Merkezi hükümetin konu hakk�ndaki 
tavr� çok netti. Aynaroz kaymakaml� � taraf�ndan derhal buna bir son verilmesi, 
lonca heyetinin “müdahalat�na katiyyen meydan verilmeyerek” nizamname 
hükümlerinin yerine getirilmesinde tereddüt edilmemesi isteniyordu. 92  

Merkezî hükümet; Aynaroz örne inde, Aynaroz’daki Osmanl� 
hakimiyetinin son dönemlerine kadar sürecek ekilde, ta ra idaresinde birörnek 
yönetim modeline göre i leyen bir mülkî-idarî yap�n�n olu turulmas� 
politikas�ndan hiçbir ekilde vazgeçmedi.  

 

90 1885 y�l�nda yar�maday� tefti  etmek üzere gizli bir görev ile memur edilen Uzivo Bo 
Magartin’in merkezi hükümete sundu u rapor için bkz. BOA.Y.PRK.AZI.10/39-1, (7 
May�s 1301  – 19 May�s 1885)  
91 BOA.TFR.I.SL. 196/19534-2, (5 Eylül 1324 –18 Eylül 1908) 
92 Ayn� belge 
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Sonuç 

1430 y�l�nda Osmanl� egemenli ine al�nan Aynaroz Manast�rlar�, bir 
taraftan ruhanî idaresine mahsus örgüt yap�s� ile kadim imtiyazlar�n� ve 
statüsünü Osmanl� Devleti döneminde de korumu , di er taraftan da burada 
te kil edilen mülkî idaresi ile de Osmanl� ta ra düzenine yakla t�r�lmaya 
çal� �lm� t�r. Aynaroz ruhanî idaresi “lonca heyeti” (epistates), “naz�rlar heyeti” 
(episthasis) ve “ba naz�r” (protos) ile; mülkî idaresi ise dönemlere göre “ voyvoda, 
müdür ve kaymakam” gibi memurlar ile temsil edilmi tir. Her iki idare 
Aynaroz’un yönetim merkezi olan Karis’te (Karyes) hükümet etmi tir.93 

mtiyazl� yerlerin bu s�ra d� � özellikler ta �yan statüleri klasik dönemin 
rahat siyasal artlar�nda bir tehdit olarak görülmemi  ancak imparatorlu un beka 
endi esi ta �d� � iç ve d�  sorunlar�n imparatorlu u bunaltt� � 19. yüzy�lda ayn� 
yerler, merkez ile ba lar� oldukça gev ek oldu undan birer risk unsuru olarak 
belirmi tir. Bu nedenle Aynaroz için 19. yüzy�l, imtiyazl� statüsünü korumak 
isteyen manast�rlar toplulu u ile yar�maday� yeni vilayet te kilat�na katmak 
suretiyle yar�mada üzerinde otorite tesis etmek isteyen reformcu bürokratlar�n 
bir nevi mücadelesine sahne olmu tur. 

Aynaroz ruhanî idaresinin yetki a �m� ve mülkî alana dair müdahaleleri 
merkezî hükümette bir rahats�zl�k nedeni olmu tur. Ba bakanl�k Osmanl� 
Ar ivleri’nden anlad� �m�z kadar� ile söz konusu müdahaleler 20. yüzy�l�n 
ba lar�na kadar devam etmi tir. Buna kar �l�k merkezî hükümet bürokratlar� 
yar�madan�n ruhanî ve mülkî idaresi aras�ndaki dengenin biraz daha mülkî idare 
lehine geli me göstermesi için büyük u ra  vermi lerdir.  

mtiyazlar�n niteli i dikkate al�nd� �nda Aynaroz ruhanî idaresi, bir bütçeye 
sahip oldu u için malî, kendi mahkemelerini i letebildi i için adlî, protosun 
seçimi ve azli ile vergi ve baz� beledi meselelerle ilgili düzenleme yapabildikleri 
için idarî yetkilere sahiptirler. Bu görüntüsü ile Aynaroz ruhanî idaresi, ruhanî 
yönden patrikhanenin ve mülkî aç�dan kaymakaml�k makam�n�n denetiminde 
olsa da fiilî anlamda, yar�madan�n neredeyse tek otoritesidir. Buna klasik 
dönemin ola an artlar� ve ruhanî idarenin kendi iradesinde ve idaresinde 
çal� an bir güvenlik gücüne sahip oldu u gerçe i de eklendi inde Aynaroz 
idaresinin yar�-özerk bir adem-i merkezî idare oldu unu ve bilhassa klasik 
dönemde bu özerkli in çerçevesinin daha geni  oldu unu söylemek 
mümkündür.  

Yar�madan�n idaresinin �slah� için 1867 ve 1877 y�llar�nda yap�lan 
düzenlemeler ile hayli mesafe al�nm�  olsa da bunu destekleyen söz gelimi “kaza 
idare meclisi” ve “bidayet mahkemesi”nin te kili gibi loncan�n idari ve adlî etkinli ini 
zay�flatacak yeni düzenlemeler hayata geçirilemedi i için kesin bir netice elde 

93 Webber Smith, a.g.e.,  s. 67. ve bkz. BOA.A.DVN.9/31, (29 Zilhicce 1260 - 9 Ocak 
1845) 
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edilememi tir. Modernle me döneminin bu uygulamalar�n�n bu tür imtiyazl� 
yerlerde uygulanamamas�nda demografik ve dinî özellikler oldu u kadar 
özellikle ruhbanlara iç örgütlenmeleri konusunda fermanlar ve beratlarla 
sa lanan ve de i tirilmesi ya da geri al�nmas� asla mümkün olunmayan birtak�m 
haklar�n varl� � Tanzimat bürokratlar�n�n hareket alan�n� k�s�tlam�  ve 
reformistlerin i lerini güçle tirmi tir. Bu durum ayn� zamanda tüm Osmanl� 
ülkesinde uygulanacak ortak hukuk kurallar�na dayal�, birörnek yönetim 
modeline göre i leyen bir ta ra te kilat�n�n olu turulamamas�n�n önündeki 
engeller olarak dikkati çekmi tir. 

Bunun yan� s�ra Tanzimat ve Me rutiyet devirlerinde kurulmaya çal� �lan 
yeni düzeni mümkün oldu unca her ta ra birimine uygulamaya çal� an 
reformcular bu çabalar�ndan hiçbir ekilde vazgeçmemi lerdir. Bu çaba, 
Aynaroz’daki Osmanl� hakimiyetinin son dönemlerine kadar sürmü tür. Belki 
de bu gayretlerin son halkas� 1911’de geni letilmesi ve yeniden kaleme al�nmas� 
dü ünülen Aynaroz Manast�rlar� Nizamnamesi’nde Aynaroz’da bir “bidayet 
mahkemesi”nin te kili karar�n�n al�nmas�d�r.94 

Neticede Osmanl� reformcu bürokratlar�, Aynaroz’u ta ra idaresinin genel 
kurallar�na, birörnek yönetim modeline tamamen dahil edemeseler de Ortodoks 
dünyan�n bu mukaddes beldesini, bir isyan�n ya da bir d�  müdahalenin konusu 
olmadan Osmanl� egemenli inde tutmay� ba arabilmi lerdir. Aynaroz idaresinin 
�slah� konusunda gösterilen bu ba ar� reformcu bürokratlar�n, adem-i merkezi 
yönetimleri Osmanl� egemenli inde tutma gayretlerinde -Girit ve Cebel-i 
Lübnan gibi olumsuz örneklere ra men- tamamen ba ar�s�z olmad�klar�n� da 
göstermektedir.  
 

 

 

 

  

94 BOA.DH.SYS.45/7-5, (26 Kanun-i sani 1327 – 8 ubat 1911) 
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Kaynakça 

Ar iv 

Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivi (BOA) 

Bab�alî Evrak Odas� (BEO): 2342/175604, 2255/169071 

Dâhiliye, Siyasi K�s�m (DH. SYS.): 45/7 

Dâhiliye, Mektubî Kalemi (DH. MKT.): 1144/33 

Hariciye Nezareti, sti are Odas� (HR. TO. O.):  89/6 

Hariciye Nezareti, Tercüme Odas� (HR. TO.):  428/43 
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Türk Sinema Tarihinde Önemli Bir Giri im: 
lk Osmanl� Sinema ve Tiyatro irketi 

An Important Initiative in the History of Turkish 
Cinema: The First Ottoman Cinema and Theater 

Company 

 
Serdar SARISIR  

 
Özet 

Türkler sinemayla erken tan� m� , ancak sinema sektörünün 
yayg�nla ma a amas�nda çok ta etkili olamam� lard�r. Daha ziyade 
az�nl�klar�n ve yabanc� uyruklular�n a �rl�kta oldu u bir yap� dikkat 
çekmektedir. Söz konusu ortamda, sinemac�l�k alan�ndaki geli melere 
kay�ts�z kalmayaca � dü ünülen egemen iktisadi anlay� �n izlerini ta �yan, 
sektörel iktisadi bir giri im ortaya ç�km� t�r ki bu giri imin ad� ark ttihâd-
� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi’’dir. 

29 Mart 1917 tarihinde stanbul’da kurulan irket Galata’da, Roma 
Han�’nda çal� malar�na ba lam�  ve Cumhuriyet’in ilk y�llar�na de in 
varl� �n� devam ettirmi tir. lk y�llar�nda hedeflerine ula t� � ve ba ar�l� 
oldu u anla �lan irketin sonraki y�llar�na dair ayr�nt�l� bilgilere 
ula �lamam� sa da, varl� � ve çal� malar�yla Türk sinemac�l� �na önemli bir 
tecrübî katk� sa lad� � muhakkakt�r. 

ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi’nin varl� � ve 
çal� malar�, Türk sinema tarihi ve siyasal iktidar�n sektöre bak�  aç�s�n� 
yans�tmas� aç�s�ndan oldukça önemlidir. Bu nedenle özgün oldu u 
de erlendirilerek konu edinilen çal� mam�zda, irketin kurulu  amac�n�n 
ne oldu u, ne zaman ve kimler taraf�ndan kuruldu u, irketin kurulu  
sürecinde siyasal iktidar�n etkisinin bulunup bulunmad� � ve kurulu  
amac�na ula �l�p ula �lmad� � sorular�na cevaplar aranm�  ve ula abilen 
bulgular do rultusunda söz konusu sorulara aç�kl�k getirilmeye çal� �larak 
elde edilen ç�kar�mlar sonuçlar k�sm�nda payla �lm� t�r. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl�, ark, ttihat, ttihat ve Terakki, 
Sinema, Tiyatro, Anonim irket. 

 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, DTCF. Tarih Bölümü, ssarisir@ankara.edu.tr 
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Abstract 

The Turks met with the cinema early, however they were not very 
effective at the expansion period of the cinema industry. Rather, there 
was a structure in which minorities and foreign nationals weighed 
heavily. In this context, a sectorial economic initiative, which is called 

ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi has emerged, as a 
result of the sovereign economic understanding that could not stay 
indifferent to the developments in the field of cinematography,  

The company, which was founded in Istanbul on 29 March 1917, 
began to work in the Roman Inn, in Galata and its existence continued 
till the first years of the Republic. Although detailed information about 
the next years of the company, which has achieved its goals and 
understood to be successful in the first years, cannot be reached; it is 
obvious that it has provided an important experiential contribution to 
the Turkish cinema with its presence and works. 

The presence and the works of the ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro 
Osmanl� Anonim irketi is very important in terms of Turkish cinema 
history and reflecting the viewpoint of political power to the cinema 
sector. In this study, which is evaluated as unique with regards to its 
subject, the questions of what the purpose of the company was, when 
and by whom it was established, whether there was an effect of the 
political power in the establishment process of the company or not and 
whether it reached its purpose of establishment or not tried to be 
answered. In accordance with the accessible findings these questions 
tried to be clarified and the derived inferences are shared in the 
conclusion section. 

Keywords: Ottoman, Eastern, Union, Committee of Union and 
Progress, Cinema, Theater, Incorporated Company. 

 

Giri  

Osmanl� topraklar�na sineman�n ilk giri i hakk�nda, ilk filim gösterimlerine 
dair k�smî bilgiler bulunmakla birlikte, kesin bir tarih vermek güçtür. Ancak 
büyük bir olas�l�kla 1896’n�n sonlar� ile 1897’nin ba lar�nda ilk kez Saray’da bir 
filim gösterimi ile ülke sinemayla tan� m� t�r. Frans�z Bertrand, sinemay� Saray 
ile tan� t�rm� , S. Weinberg ise halka aç�k ilk sinema gösterimini 
gerçekle tirmi tir. stanbul’da gerçekle tirilen filim gösterimlerinde, Matalon, 
Combon vb. sinemac�lar�n isimleri geçmekle birlikte atak yap�s� ve sinemac�l�kta 
süreklili i sa layabilmesi bak�m�ndan S. Weinberg’in ad� ön plana ç�km� t�r1. 

Rekin Tekinsoy, Rekin Tekinsoy’un Türk Sinemas�, stanbul 2007, s. 9-10; Giovanni 
Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, stanbul 2010, s. 15-16.
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Türkler sinemayla erken tan� m�  olmalar�na ra men, uzun bir süre tek bir 
ehri, stanbul’u, etkilemi  ve ilgilendirmi  gözükmektedir. 1914’de sinema 
stanbul’da daha çok Beyo lu’nda yayg�nla m� ; ancak en az�ndan zmir ve 

Selanik’te de bilinen ve giderek sinema salonlar�n�n ve izleyici kitlesinin art�  
gösterdi i bir sektör olmu tur. Türkler taraf�ndan i letilen ilk sinema salonu, 19 
Mart 1914’te Murat Bey ve Cevat (Boyer)’in açt�klar� Milli Sinema’d�r. Ayn� y�l 
Kemal (Seden) ve Fuat (Uzk�nay), önce Sirkeci’de Ali Efendi Sinemas�’n�, sonra 
da Demirkap�’da Kemal Bey Sinemas�’n� açm� lard�r. Sinema salonlar� ve 
gösterimlerinin say�lar� gittikçe artmakta ise de, henüz bir Türk sinemas�n�n 
varl� �ndan söz etmek mümkün gözükmemektedir. Çünkü sinema sektörünün 
büyük bir ço unlu u az�nl�klar�n ya da yabanc� uyruklular�n elindedir. Söz 
konusu dönemde Pathé, Goumont ve Ciné Théatrale d’Orient gibi irketler 
sektöre hâkimdir2. 

Dünyada, propaganda yapmakta, sineman�n gücünün anla �lmas� ile 1915 
y�l� ba lar�nda Frans�z Ordusu’nda kurulan sinema dairesi, di er ülkeler 
taraf�ndan örnek al�nm�  ve askeri sinema faaliyetleri ba lam� t�r. Türk 
sinemac�l� �n�n ba lamas�na yönelik ilk ad�mlardan birisi, Enver Pa a’n�n 
Almanya’ya gerçekle tirdi i bir gezi olmu tur. Alman Ordusu’ndaki Sinema 
Dairesi’ni gören ve çekilen askeri filmleri izleyen Enver Pa a, benzer bir yap�n�n 
Osmanl� Ordusu bünyesinde de kurulmas� emrini verecek ve böylelikle 1915 y�l� 
ortalar�nda Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD) kurulacakt�r. Dairenin ba �na 
da o güne kadar ülkedeki sinemac�l�k faaliyetlerinde ön plana ç�kan S. Weinberg 
getirilecek, Fuat (Uzk�nay)’da yard�mc�l� �na atanacakt�r3. 

S. Weinberg’in, askeri amaçlarla kurulan “ilk sinema yap�m irketi” olarak 
de erlendirilebilecek4 olan, MOSD’daki görevi Romanya’n�n Osmanl� 
Devleti’ne sava  ilan etti i tarihe kadar devam etmi tir. Bu tarihten sonra S. 
Weinberg’in görevine, sava  halindeki ülkelerden birinin uyru unda olmas� 
nedeniyle, son verilmi  ancak MOSD’la olan ili kileri gayriresmî olarak devam 
etmi tir5. 

Yukar�da k�saca de erlendirilmeye çal� �lan Türk sinema tarihi ve onunla 
ilgili yap�lan çal� malara bak�ld� �nda6, MOSD’nin d� �nda ilk Osmanl� sinema 

2 Tekinsoy, a.g.e., s. 10; Scognamillo, a.g.e., s. 19. 
3 Nijat Özön, Türk Sinemas� Tarihi 1896-1960, stanbul 2010, s. 51-52; Ali Özuyar, Devlet-
i Aliyye’de Sinema, Ankara 2007, s. 36, 39. 
4 Hilmi Maktav, Türkiye Sinemas�nda Tarih ve Siyaset, stanbul 2013, s. 5. 
5 Özuyar, a.g.e., s. 40-41. 
6 Hilmi M. Mal�k, Türkiye’de Sinema ve Tesirleri, Ankara 1933; Zahir Güvemli, Sinema 
Tarihi: Ba lang�c�ndan Günümüze Türk ve Dünya Sinemas�, Ankara 1960; Agâh Özgüç, 
Kronolojik Türk Sinema Tarihi: 1914-1988, Ankara 1988; Alim erif Onaran, Türk 
Sinemas�, C. I-II, Ankara 1994; Tekinsoy, a.g.e.; Fikret Hakan, Türk Sinema Tarihi, 2008; 
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irketi olarak de erlendirilebilecek olan ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� 
Anonim irketi’nden yeterince bahseden çal� malara rastlamak pek mümkün 
gözükmemektedir. Tespitlerimiz de bu yöndedir. Asl�nda irket hakk�ndaki ilk 
bilgileri, Osmanl� Anonim irketleri ad�yla Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin 
yay�nlad� � -ki sonradan stanbul Ticaret Odas� taraf�ndan günümüz harfleriyle 
yay�nlanacak olan7- çal� mada görmekteysek de, günümüz literatüründe irketten 
ilk bahseden Z. Toprak olmu tur. Toprak ilgili eserinde ttihat Terakki 
döneminde kurulan irketler aras�nda ad� geçen irketi zikretmi tir8. Sinema 
üzerine yap�lan çal� malarda ise, irketin ismi ilk kez Ali Özuyar taraf�ndan 
gündeme getirilmi tir. Devlet-i Aliyye’de Sinema9 adl� çal� mas�nda ba ka bir 
konuya de inirken ismini gördü ümüz irket hakk�nda daha sonra, 
“Türkiye’deki lk Filim irketleri”10 adl� makalesinde bilgi vermi tir. Ancak 
sinema sektöründe bir Osmanl� Sinema irketi kurma denemesi, ngiliz “The 
Franco Estern Sinema Limited” irketinin “Estern Sinemas� Osmanl� Anonim 
irketi” ad�yla bir Osmanl� irketine dönü türme çabas�, daha önce yap�lm�  gibi 

gözükse de, sonuç al�namad� � anla �lmaktad�r11. Ayr�ca ark ttihat Sinema ve 
Tiyatro irketi’nden hemen sonra Te ebbüsat-� Temsiliye Osmanl� Anonim 
irketi ad�yla bir irket daha kurulacakt�r12. 

 

ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi 

irketin kurulu  çal� malar�na, 27 Aral�k 1916’da ba land� �, nizamname 
taslaklar�n�n olu turulmaya çal� �ld� � ve 24 ubat 1917’de kurulu u için resmi 
yaz� malar�na devam etti i ve nizamnamede yeni düzeltmelerin yap�ld� � 
anla �lmaktad�r. David Ruso’dan Nafia ve Maliye Daireleri’nce nizamname 
hükümlerinde de i ikli ine gidilmesinin istendi i, buna, kurucular ad�na hareket 
eden ve bu konuda kendisine izin verilen David Ruso’nun itiraz etti i, Dilber ve 
Panciri Beylerin isimlerinin irketin kurucular� aras�nda yer almas�n� ve irketin 
ba �na da “ ark” kelimesinin ilavesini talep etti i bilinmektedir13. 

Mart 1917 tarihli ktisadiyat Mecmuas�, “Sinema irketi” ba l� � alt�nda; “ ark 
Sinemalar� ttihad� isminde bir sinema irketi te kil etti ini” haber vermekte ve 

Giovanni Scognamillo, Cadde-i Kebir’de Sinema, stanbul 2008; Özön, a.g.e., s. 1 vd.; 
Scognamillo, a.g.e., s. 1 vd; Maktav, a.g.e., s. 1 vd.  
7 Ramazan Balc�- brahim S�rma (Yay. Haz.), Memalik-i Osmaniye’de Osmanl� Anonim 

irketleri, stanbul 2012. 
8 Zafer Toprak, Milli ktisat Milli Burjuvazi, stanbul 2017, s. 705. 
9 Özuyar, a.g.e., s. 65. 
10 Özuyar, “Türkiye’deki lk Filim irketleri”, Sinematürk, S. 16 (May�s 2008), s. 40. 
11 Resul Köse-Muzaffer Albayrak (Yay. Haz.), Ar iv Belgelerine Göre Osmanl�’da Gösteri 
Sanatlar�, stanbul 2005, s. 385. 
12 BOA., D., 1261,37, 16.R.1336. 
13 BOA., MV., 247. 10., 02. C. 1335; BOA., D., 1257. 22., 07. .1336. 
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irketin dare Meclisi üyeleri olarak da, âyandan Dilber Efendi, Celal Sahir Bey, 
Panciri Bey, Rayzer, Ruso, Koldimiyo ve Simiryoti Efendilerin bulundu unu 
yazmaktad�r14. Söz konusu sürece dair tespit edilen bilgiler, irketin kurulu  
a amas�ndaki resmile memi  yap�ya ait olmakla birlikte, bu bilgiler irketin 
kurulu  çal� malar�n�n do al olarak önceden ba land� �n� ve resmi a amaya 
geçmeden önceki durumunu ortaya koymakta oldu unu göstermektedir. 

irket, merkezi stanbul olmak üzere 29 Mart 1917’de, ark ttihâd-� Sinema 
ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi unvan�yla kurulmu tur15. Galata’da, Roma 
Han�’nda faaliyet gösteren16 irketin, nizamnamesinde yer alan bilgilere göre; 
ülkenin di er yerlerinde ve ya yabanc� ülkelerde dahi ubeleri bulunabilecektir. 

Amac�, stanbul’da ve genellikle de do uda tiyatrolar ve sinemalar in â ve 
idare etmek, sinema ve tiyatro ile ilgili tüm maddeleri üretmek ve bunlar�n 
ticaretini ve her çe it ilanc�l� �n� yapmak bizzat veya kat�l�m yoluyla sektöre 
yönelik giri imlerde bulunmak ve bu amaçla mali kurulu larla anla ma yapmak 
ve genel olarak zikredilen hedefler do rultusunda her çe it ticarî, malî ve s�naî 
i lemi gerçekle tirmektir. 

irketin kurucular� ise, Celal Sahir, Hikmet Bey, S. Weinberg, F. Raizer, 
David Ruso ve K. Kolombo’dan  olu maktad�r. 

irket, amaçlar�n� gerçekle tirmek ve i lemlerini idare etmek için ehir ve 
kasabalar dâhilinde ihtiyaç duydu u mülkleri, tüzel ki ili i ad�na 
bo altabilecektir. Tüm i lemleri için Osmanl� Devleti’nin mevcut ve ç�kacak 
olan kanun ve kurallar�n� uygulamakla yükümlü oldu unu beyan eden irketin 
süresi, baz� sebeplerden dolay� sona erdirilmedikçe veya uzat�lmad�kça yirmi be  
(25) sene olarak belirlenmi tir. irketin sermayesi, on bir bin (11.000) Osmanl� 
liras� olup, her biri iki (2) Osmanl� liras� k�ymetinde be  bin be  yüz (5.500) 
hisseden olu maktad�r. Genel Kurul’un söz konusu sermayeyi bir misli 
art�rmaya yetkisi bulunmaktad�r. 

irketin hisse senetleri Türkçe olarak düzenlenecek ve Frans�zca tercümesi 
de beraber yaz�labilecektir. Ancak her durumda, Türkçesi as�l ve muteber kabul 
edilecektir. 

irketin yönetimine bak�ld� �nda, irket ilk be  y�ll�k süre için müessisler 
taraf�ndan tayin olunacak be ten ona kadar üyeden olu an bir dare Meclisi 

14 “Sinema irketi”, ktisadiyat Mecmuas�, S. 50, (Mart 1917), s. 7. 
15 irketin kurulmas�na izin veren rade-i Seniyye’nin tarihi, 29 Mart 1333/6 
Cemaziyelahir 1335’tir. Bkz. BOA., ..DU T., 120. 31., 06. C. 1335, s.1; ilgili belge 
yay�nlanm� t�r. Bkz. Köse-Albayrak, a.g.e., s. 310-311. 
16 BOA., DH.EUM.5. b.,  55. 10., 20. Ca. 1336. 
 irketin müessislerinin isimleri, en do ru ekliyle okunmaya ve konuyla ilgili di er 

çal� malardan isimlerin sa lamas� yap�lmaya çal� �lm�  olmakla birlikte, olas� yanl� l�klara 
kar � düzeltme önerileri için orijinal metin, Ek 4’ten de takibi yap�labilir. 
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taraf�ndan yönetilecektir. dare Meclisi, her konuda tam yetkili olarak kabul 
edilmi tir. Üyeler üç y�ll� �na tayin olunacak, bu sürenin sonunda dare Meclisi 
için seçilecek üyeler ilk a amada kura yoluyla sonras�nda ise, seçim yoluyla tayin 
edilecektir. dare Meclisi üyelerinin her birinin 50 hisse senedine sahip olmalar� 
gerekmektedir. dare Meclisi her sene üyeleri aras�ndan bir ba kan ve ba kan 
yard�mc�s�n� seçim yoluyla belirleyecektir. 

irket her y�l mali senesinin ilk alt� ay� içerisinde, gazeteler arac�l� �yla 
Genel Kurul toplant�s�n� gerçekle tirmek üzere hissedarlar� davet edecektir. 25 
hisseye sahip olan her hissedar bir oy hakk�na sahip olacak; ancak hiç kimse 20 
oydan fazla hisseyi yönetemeyecektir. dare Meclisi arzu ederse Genel Kurulu 
ola anüstü toplant�ya davet edebilecektir. Söz konusu toplant�lar daha önceden 
Ticaret Nezareti’ne haber verilecek ve toplant�larda bir komiser haz�r 
bulunacakt�r. Ayr�ca dare Meclisi toplant�lar ve çal� malar�na dair evrak� ve 
müfetti  raporlar�n� Ticaret Nezareti’ne göndermekle yükümlüdür17. 

Yukar�da ana hatlar�yla de erlendirilen irketin nizamnamesi, detayl� olarak 
incelendi inde (Bkz. Ek 4), dönemin iktisadi hayat�nda, önemli bir irketle me 
sürecine girildi i y�llarda kurulan di er anonim irketlerden pek de farkl� 
olmad� �, sadece sektörel bazda ve müessisler boyutunda farkl�la t� � 
görülmektedir. Tespiti yap�lan ar ivi belgeleri de bu do rultudad�r. Zira irket 
nizamnamesinin haz�rlanmas� a amas�nda taslaklar incelendi inde, Ticaret ve 
Ziraat Nezareti’nce haz�rlanm�  matbu irket nizamnamesi metni üzerinde söz 
konusu irketi ilgilendiren bölümlerin d� �nda pek bir de i iklik yap�lmad� �18 
ancak hususi alanlarda te kil ve de i iklik çal� malar�na devam edildi i 
görülebilir19. 

irketin ilk y�llar�nda Genel Müdürü’nün, Yunan tebaas�ndan Pol Atana  
Simiryoti oldu u ve sinema eritleri almak üzere Balkan Treni’yle Almanya’ya 
gidebilmesi için izin verilmesi hususunda polis te kilat�na yap�lan müracaat ve 
yaz� malardan anla �lmaktad�r20. 

irketin 23 Mart 1918’de “Lüksenburg”, “Roâyal”, “Amfi” sinemalar� ile 
“ sketing” Tiyatrosu’ndan olu makta oldu u, Sinema Müfetti li ine ise, talyan 
tebaas�ndan Oskar Danorya’n�n atand� � bilinmektedir21. 

irketin ilk mali senesine gelene de in çal� malar�nda hedefledi i ba ar�y� 
yakalad� � ve büyüme kararl�l� � gösterdi i anla �lmaktad�r. Zira 30 May�s 1918 
y�l�nda irketin nizamnamesinin be inci ve on ikinci maddelerinde de i ikli e 

17 BOA., A. } DVN.MKL., 63.2.1335. .08, s. 1-8. 
18 BOA., D., 1257. 22., 07. .1336. 

BOA., BEO., 4462. 334628., 11. C. 1335; BOA., BEO., 4518. 338795., 22. . 1336. 
20 BOA., DH.EUM.5. b.,  55. 10., 20. Ca. 1336, s. 1-14; dosyadaki ilk belge 
yay�nlanm� t�r. Bkz. Köse-Albayrak, a.g.e., s. 422-423. 
21 BOA., DH.EUM.VRK., 28. 53., 17. C. 1336; BOA., MV., 249. 101.,18. . 1336. 
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gidilmesi ve bir madde eklenmesine karar verilmi  ve bu karar do rultusunda 
sermaye art�r�m�na gidilmesi kararla t�r�lan irketin sermayesi 7 Temmuz 
tarihinde 44.000 Osmanl� liras�’na yükseltmi tir22. 

irketin sadece sinema eritleri temin edip, tiyatro gösterileri organize 
etmedi i, bunu yan�nda ba l� kurulu lar�n sanatsal etkinlikler için yurtd� �ndan 
guruplar getirip, insanlarla bulu turdu u görülmektedir. irket bu anlamda 
Viyana Operet Kumpanyas�’n�, ba l�lar�ndan sketing Tiyatrosu’nda sahne 
almas�n� sa lam� t�r23. 

Vasfi R�za Zobu, hat�ralar�nda 9 Haziran 1918’de irketin dare Heyeti’nin 
toplanarak program�n� yapt� �n�, “ ark Sinema ve Tiyatro ttihat irketi Müdürü 
Umumisi Kâz�m Bey” ile Darülbedayi’nin görü melerde bulundu unu ifade 
etmektedir. “Umumi harp içinde bulundu umuz için siyaseten Umum Müdür 
Müslüman.. Yoksa irketin ortaklar� H�ristiyan ve Musevi..” eklinde bir 
de erlendirme yapan yazar, Kâz�m Beyle yap�lan görü meler neticesinde 
Darülbedayi ile birlikte Ramazan ay� süresince ve Bayramda, Tepeba �’nda 
temsiller verilece ini ve elde edilen gelirin irket ve Darülbedayi aras�nda 
payla �laca �n� aktarmaktad�r24. 

Mütareke Dönemi’nde ak�betinin ne oldu una dair bir bilgiye ula �lamayan 
irketin, Cumhuriyet Dönemi’ne intikal etti i tespit edilmi  olmakla birlikte, 

yap�s� ve i leyi i hakk�nda da yeterince bilgiye sahip olunamam� t�r. 

Ekonomi ve ktisat Bakanl� �’n�n, 25 Aral�k 1923 tarihli listesinde 
stanbul’da kurulmu  Türk irketleri aras�nda; “ ark ttihat Sinema ve Tiyatro 
irketi ( ark’da sinema ve tiyatrolar in aa, idare ve bunlara ait maddeleri imal ve 

sat� /1917)” aç�klamas�yla kay�tlardan takip edilebilmektedir25. irketin ayn� 
adreste 192426 ve 192727 y�llar�nda da varl� �n� devam ettirdi ini görmekteyiz. 

Amerikal�lar�n Cumhuriyetin ilk y�llar�nda Türkiye’deki sinema sektörü ile 
ilgilenmeye ba lad�klar� bilinmektedir. 1926 y�l�nda Amerikan Konsoloslu u 
Türkiye’deki sinemalar ile ilgili olarak bir rapor haz�rlam� t�r. Bu rapora göre, 
Pathe irketi ve Socite des Etablissements Goumont’un yan� s�ra ark ttihat 
Sinema ve Tiyatro irketi (Union Cine Theatrale d’Orient)’nin ülkedeki en güçlü 
acenteler oldu u ve kimi yerel sinemalar� da denetledikleri bilgisi yer almaktad�r. 

22 BOA., ..DU T., 120. 32., 19. . 1336, s. 1-4. Söz konusu dosyada yer alan iki belge 
yay�nlanm� t�r. Bkz. Köse-Albayrak, a.g.e., s. 342-343; Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin 
haz�rlad� � çal� mada, sermaye art�r�m�n�n 7 Temmuz 1917 tarihinde karara ba land� � 
ifade edilmektedir. Bkz Balc�-S�rma, a.g.e., s. 183-184. 
23 BOA., H.EUM.6. b., 35. 28., 05.B. 1336. 
24 Vasfi R�za Zobu, O Günden Bu Güne: An�lar, stanbul 1978, s. 36. 
25 Ahmet Tetik (Yay. Haz.), Türk Ticaret Y�ll� � 1924-1925, C. 2 Ankara (?), s. 237-238. 
26 Mustafa Gökmen, Eski stanbul Sinemalar�, stanbul 1991, s. 159. 
27 Gökmen, a.g.e., s. 110. 
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Ayr�ca raporda, Union Cine Theatrale d’Orient’in, Amerikan Do u Ticaret 
Odas� üyesi oldu u da belirtilmi tir28. 

Ancak asker emeklisi tüccar Naci’nin, Siirt Milletvekili Mahmut Beye, 
stanbul’daki sinema sektörü ile ilgili olarak gönderdi i rapordan hareketle 

bilgiler veren Scognamilo’ya göre, stanbul’da 1928-1929 y�llar� aras�nda “d�  
al�mc� ve da �t�c� irketler” aras�nda ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� 
Anonim irketi, bulunmamaktad�r29. Bu durumda mevcut veriler irketin 1928 
y�l� ba lar�nda i levini yitirerek kapand� � izlenimini uyand�rmaktad�r. 

 

ttihat Terakki ve ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim 
irketi 

Dönemin siyasi yakla �m�n�n sektörel geli meleri etkilemedi i üphesiz 
dü ünülemez. Bu nedenle, süreci de erlendirirken siyasi arka plan� da göz 
önünde bulundurmak daha sa l�kl� de erlendirmeler yapabilmek için gereklidir. 
irketin kuruldu u y�llara bak�ld� �nda, Said Halim Pa a gitmi  yerine 4 ubat 

1917’de Talat Pa a, Maliye’ye Cavit Bey, Harbiye’ye de Enver Pa a gelmi tir. 
ttihat ve Terakki iktidar� ülke yönetiminde tüm alanlarda söz sahibi olmu tur30. 
ktisadi hayatta etkileri milli iktisat, milli ekonomi kavramlar�yla özde le en bir 

anlay�  do rultusunda, anonim irketle me süreci h�z kazanacakt�r31. 

irketin ismindeki “ ttihad” kelimesi -nizamnamesinde ark ttihad-� Sinema 
ve Tiyatro Anonim irketi eklinde geçmekle birlikte, irketle ilgili belgelerde -
ka esinde oldu u üzere- zaman zaman ttihad kelimesi ba ta olmak üzere hatta 
t�rnak içine al�narak yaz�lm�  oldu u görülmektedir32. Dönem göz önüne 
al�nd� �nda, bu durum bir eylerin ça r� �m�n� yapsa da üphesiz bir kelimeden 
hareketle çok fazla bir de erlendirme yapmak da mümkün gözükmemektedir. 
Ancak irketin kurucu isimlerinin, tespit edilebildi i kadar�yla kimlikleri ve 
irketin nizamnamesindeki kimi tasarruflar bu konuda önemli ipuçlar� olarak 

kar �m�za ç�kmaktad�r. 

irketin kurucular� aras�nda, nizamnamede ismi geçen Celal Sahir’in, daha 
çok edebiyatç� kimli iyle tan�nan Celal Sahir (Erozan)33 oldu u 
de erlendirilmektedir. Celal Sahir, Rübâb’da yazmaya ba lam� , II. Me rutiyet 
Dönemi’nde; Türk Yurdu, Türk Oca � ve Halka Do ru gibi ttihat Terakki ile 

28 Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtulu  Y�llar�, stanbul 2001, s. 
253-259. 
29 Scognamilo, söz konusu raporun yanl� ve yanl�  oldu unu baz� ilave ve düzeltmeler 
yapt� �n� ifade etmektedir. Bkz. Scognamilo, Cadde-i Kebir… , s. 13-15. 
30 Hikmet Bayur, Türk nk�lâb� Tarihi, C. III, K�s�m IV, Ankara 1991, s. 325-330. 
31 Toprak, a.g.e., s. 172 vd. 
32 BOA., DH.EUM.VRK., 28. 53., 17. C. 1336. 
33 Nesrin Ta �zade Karaca, Celal Sahir Erozan, Ankara 1992, s. 1 vd. 
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organik ba lar� olan kurulu larda çal� m� t�r. “Daima ttihat Terakki taraftar�” 
olarak nitelendirilen yazar�n34, ayn� zamanda ttihat Terakki’nin iktisadi 
görü lerinin ortaya kondu u ktisadiyat Dergisi’nde müdürlük yapt� � da 
bilinmektedir35. Hikmet Hamdi Beyin ise, Dr. Hikmet Hamdi Bey oldu u 
dü ünülmektedir. Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD)’nin, Milli Müdâfaa 
Cemiyeti’ne ta �nmas�yla -ki sonraki süreçte stanbul Sa l�k Müzesi olacak olan 
binada- bir ara Cemiyetin de müdürlü ünü yapm�  ki idir36. Hem MOSD, hem 
de Milli Müdâfaa Cemiyeti’nin ttihat Terakki ile olan ba lar� 
de erlendirildi inde, irketin müessisleri aras�nda söz konusu isimlerin 
olmas�n�n bir tesadüf olmad� � eklinde bir de erlendirme yap�labilir. 

Di er bir kurucu olarak ismi geçen S. Weinberg, Sigmund Weinberg olup, 
“Türkiye’de sineman�n öncülü ünü yapan” 37, Romanya uyruklu bir Leh 
Yahudisi olan38, MOSD’un ba �na getirilen39 ve Fuat (Uzk�nay) ile “ahbab 
olan”40 ve çal� malar� için yurt d� �na ç�k� larda özel izin alabilen, Romanya 

34 Naz�m Hikmet Polat, Rübâb Mecmuas� ve II. Me rutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat 
Hayat�, Ankara 2005, s. 29. 
35 Murat Koraltürk, “ ktisadiyat Mecmuas� ve Dizini”, Kebikeç, S.11, (2001), s. 297. 
36 Hikmet Polat Polat, Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti, Kültür Bakanl� � Yay�nlar�, Ankara 
1991, s. 101-102; “Malulin-i Guzata Muavenet Heyeti”, I. Dünya Sava �’nda yaralanan 
gazilere yard�m etmek amac�yla kurulmu  resmi nitelikli bir cemiyettir. “Malulin-i 
Guzata Muavenet Heyeti, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin 1 Nisan 1919’da kapat�larak, 
sinema araç ve gereçlerinin kendisine devredilmesiyle sinema faaliyetlerine ba lam� t�r. 
Cemiyete ba l� olarak Malulin-i Guzat Sinema Film Fabrikas� kurulmu tur. Bkz. Özuyar, 
a.g.e., s. 46. 
37 Scognamilo, Türk Sinema…, s. 21 vd.  
38 Akçura Gökhan, Aile Boyu Sinema,  stanbul 2004, s. 177. 
39 Özön, a.g.e., s. 51-52. 
40 Cemil Filmer, Hat�ralar, stanbul 1984, s. 89; Cemil Filmer, Türk sinema dünyas�n�n 
önemli temsilcilerinden birisidir. Lale Sinemas� ve Lale Filmi kuran ve ya am�n�n 65 
y�l�n� sinemaya adam�  pek çok sineman�n i letmecili ini ba ar�yla yürütmü tür. Onun 
an�lar� genelde yak�n tarihimiz özelde ise Türk sinema tarihi aç�s�ndan oldukça 
önemlidir. Zira ilk konulu Türk filmini çekenlerden biri olmas�, Türk sinemac�l� �n�n 
geli im evresinde yer alan önemli figürlerle birlikte yer almas�, bizzat kendisinin önemli 
bir figür olmas�, Enver Pa a, Sultan Re ad ve Mustafa Kemal gibi pek çok tarihi 
ahsiyetle münasebetlerinin bulunmas�, hat�ralar�n�n de erini ortaya ç�karmaktad�r. 

Filmer an�lar�nda, ailesini ve ilk e imin ard�ndan Askeri Rü tiye, Kuleli Askeri Lisesi 
y�llar�nda ya ad�klar�n�, anlatmakta; hastal� � nedeniyle sivil hayata geçmek durumunda 
kald� �n� ifade etmektedir. Filmer, sivil hayata geçmesi üzerine K�smi Siyasi’nin, 
staihbarat ubesi’nde göreve ba lam�  ve burada Talat Pa a’n�n dosyalar�na bakmaya 

ba lam� t�r. Sonra stanbul Bankas�’nda çal� m� , bir ara askerler için k�rtasiye dükkân� 
açm� t�r. Birinci Dünya Sava � nedeniyle seferberlik ilan edilince askerli e geri dönmü , 
Çanakkale Cephesi’ne gidecekken Orgeneral Waytman’�n emir subayl� �na seçilerek 
stanbul’da kalm� t�r. Buradaki görevinin sona ermesinin ard�ndan Bölük Komutan� 

olarak atanm� , ço u Çanakkale Cephesi’ne gidecek olan askerleri, e itmeye ba lam� t�r. 
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kökenli olmas� ra men, sava  esnas�nda bile hakk�nda herhangi bir özel önlem 
al�nmaya gerek duyulmayan, sadece aktif görevinin pasivize edilmesi ile 
yetinilen, resmi makamlarla gayriresmi yollardan ba lar�n� devam ettiren41 
birisidir ki, bu durumda ttihat Terakki iktidar�n�n ona bak�  aç�s�n� anlam�m�za 
yetecek veriler olarak kar �m�za ç�kmaktad�r. 

Kurucu s�fat�yla giri imlerde bulunarak irketin ortaya ç�kmas�nda büyük 
rolü olan ki ilerden bir di eri de, David Ruso’dur. Ruso Bey ise zmir Hur idiye 
Mahallesi do umlu olup, Alliance Israelite’de Frans�zca ö renmi , zmir 
dadisi’ni bitirmi  ve sonra da Hukuk Fakültesi’ni tamamlam� t�r. zmir’de 

önemli baz� kurulu larda çal� m� , akabinde Rothschild Bankas�’n�n stanbul 
Müdür Vekili olarak görevlendirilmi tir. David Ruso’nun 1908 Genel 
Seçimi’nde zmir’den aday oldu u ancak çok iddial� olmad� �, muhtemelen de 
seçimden çekildi i de erlendirilmektedir42. irketin kurucular� aras�nda isimleri 
zikredilen F. Raizer’in tüccar ve K. Kolombo’nun ise avukat olmalar� d� �nda43 
ne yaz�k ki bir bilgiye ula �lamam�  olup, bu eksikli in yeni çal� malarla 
kapat�laca � dü üncesiyle ancak genel bir de erlendirme yapmak mümkün 
olabilir. Söz konu isimlerin siyasi atmosferden uzak olmad�klar�, mevcut 
iktidar�n en az�ndan irketteki varl�klar�n� onaylad� �n� söylemek yanl�  olmasa 
gerektir. 

Görülece i üzere yabanc� müessislerin ço unlukta oldu u irketin 
kurucular� aras�nda yer alan isimlerin ve irketin nizamnamesinde aç�klanan baz� 
hususlar�n varl� � ya da baz� hususlar konusunda gösterilen hassasiyetin alelade 

Ba l� oldu u birli in Filistin Cephesi’nde görevlendirilmesi üzerine; Filistin Cephesi, 
Viran ehir, Urfa’da bulunmu , geri döndü ü stanbul’dan tekrar hareketle; Adana 
üzerinden Gazze Cephesi, Kudüs ve am’a gitmi , önce Adana’ya ve oradan da 
stanbul’a dönmü tür. Sava  y�llar�nda çöllerde dola m� , aç-susuz kalm�  ve türlü 

badireler atlatm� t�r. stanbul’a dönünce, Ordu Sinema-Film Merkezi’nde Fuat 
(Uzk�nay)’�n yan�nda onun yard�mc�s� olarak çal� maya ba lam� t�r. Sava �n sona 
ermesiyle, Ordu Sinema-Film Merkezi’nin tüm tak�mlar�n�n devredildi i Malul Gaziler 
Cemiyeti’nde yine Fuat (Uzk�nay) ile birlikte çal� m�  ve Binnaz filmini çekmi tir. 
stanbul’un i gal edilmesi üzerine, Halide Edip’in me hur Sultanahmet Mitingi’ni filme 

alm� t�r. Filmer, sinema i letmecili indeki ba ar�l� çal� malar� nedeniyle Kamil Bey ve 
ortaklar�n�n kurdu u Ku dili Sinemas� için i  teklifi alm� t�r. O günlerin stanbul’unda, 
Cevat Bey ve Kadri Bey, Milli Sinema ve Y�ld�z Sinemas�’n� açm� , Aynal� Sinema’n�n 
kapasitesi art�r�larak �k Sinemas�’n� kurmu lard�. stanbul’da sinema sektöründeki bir 
dizi ba ar�l� giri imin ard�ndan Filmer, zmir’e gelmi , zmir’de ve Paris’te sinemalar 
açm� t�r. O, Mustafa Kemal’e, çekti i filmlerin özel gösterimini kendi sinemas�nda 
yapm� t�r. kinci Dünya Sava � y�llar�nda da sinema çal� malar�n� devam ettiren Filmer, 
sinema filmleri için M�s�r’a girmi  ve temin etti i M�s�r filmlerini gösterimini 
gerçekle tirmi tir. K�sacas� hayat�n�n pek çok a amas�nda sinemayla iç içe olmu tur. 
41 Özuyar, a.g.e., s. 41-42. 
42 Siren Boran, zmir Yahudileri Tarihi 1908-1923, stanbul 1995, s. 190-192. 
43 BOA., A. } DVN.MKL., 63.2.1335. .08, s. 1. 
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tercihler olmamas� dikkat çekicidir. Bunlardan birisi nizamnamede vurguland� � 
ekliyle Türkçe ve Frans�zca haz�rlanabilecek olan hisse senetlerinin, Türkçe 

olanlar�n�n muteber olmas� yakla �m�d�r. Türkçe konusunda gösterilen 
hassasiyetin gerek müessislerin gerekse dönemin anlay� �yla ekillendi i 
görülmektedir. 

 
Sonuç 

Türkler sinemayla erken tan� m�  olmakla birlikte, sinema sektörünün 
yayg�nla ma a amas�nda çok ta etkili olamam� lard�r. Daha ziyade az�nl�klar�n ve 
yabanc� uyruklular�n a �rl�kta oldu u söz konusu süreçte mevcut yap�lanman�n 
dikkat çekicili i ortadad�r. Böyle bir ortamda sinemac�l�k alan�ndaki geli melere 
kay�ts�z kalmayaca � dü ünülen egemen iktisadi anlay� �n izlerini ta �yan iktisadi 
bir giri im ortaya ç�km� t�r ki bu giri imin ad� ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro 
Osmanl� Anonim irketi’’dir. 

29 Mart 1917 tarihinde stanbul’da kurulan irket Galata’da Roma 
Han�’nda çal� malar�na ba lam�  ve Cumhuriyet’in ilk y�llar�na de in varl� �n� 
devam ettirmi tir. lk y�llar�nda hedeflerine ula t� � ve ba ar�l� oldu u anla �lan 
irketin sonraki y�llar�na dair ayr�nt�l� bilgilere ula �lamam� sa da, varl� � ve 

çal� malar�yla Türk sinemas� birikimine önemli bir tecrübî katk� sa lad� � 
muhakkakt�r. 

Ayr�ca daha çok edebiyatç� kimli iyle tan�nan Celal Sahir Erozan, Dr. 
Hikmet Hamdi Bey, David Ruso ve di erlerinin biyografisine küçük de olsa bir 
katk� yap�lmaya ve sinema ile olan ili kileri ortaya konmaya çal� �lm� t�r. Yine 
Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan S. Weinberg hakk�nda 
bilinenlere bir yenisi daha eklenmi tir. 

ttihat Terakki’nin sineman�n gücünü anlayarak ve Almanlar� örnek alarak 
MOSD ile birlikte ba lat�lan süreçte, ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� 
Anonim irketi’nin kurulmas�, sivil alanda da iktidar�n sektörü kontrol etme 
çabas� olarak görülebilir. ABD Konsoloslu u’nun sözü edilen raporunda, ülke 
genelinde sinema sektörüne yön veren irketler aras�nda söz konusu irketi de 
saymas�, ttihat Terakki’nin söz konusu çabalar�n�n dikkate de er bir sonucu 
olarak görülebilir. 

irket müessislerinin kimli i, ttihatç� iktisadiyatta gayrimüslimlere kar � 
bak�  aç�s�n�, genelleme yap�lamayacak bir boyutta da olsa, göstermesi aç�s�ndan 
önemlidir. Söz konusu örnekte de oldu u üzere, kimin ne oldu undan ziyade 
iktidarla olan uyumunun ne oldu unun etkisi, bu bak�  aç�s�n�n ekillenmesinde 
daha önemli oldu u yönünde de erlendirilebilir. 

Son olarak eklemek gerekirse, Osmanl�lar�n ilk sinema irketi oldu u 
de erlendirilen ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi hakk�nda 
ula �lan bilgi ve bulgular do rultusunda ortaya ç�kan metin ve eksikleri, yeni 
çal� malara vesile oldu u ölçüde alana bir katk� sa layaca � dü ünülebilir. 
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Ek: 1- ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi 
Nizamnâme-i Dâhilisi, s. 1, 8. 
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Ek: 2- ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi’nin 
Kurulu unu Onaylayan râde-i Seniyye 

 

 

 



 LK OSMANLI S NEMA VE T YATRO RKET  
(OTAM, 44/Güz 2018) 

271 

Ek: 3- ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi ve Ticaret ve Zirâat 
Nezâreti Tezkiresi 
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Ek: 4 
[1] ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim irketi 

Nizamnâme-i Dâhilisidir  
 

Birinci Fas�l 
irketin Te kili ve Maksad� ve smi ve Merkezi Beyân�ndad�r 

Birinci madde: Dersaadet’de ve umumiyetle arkda tiyatrolar ve sinemalar in â’ etmek 
ve i letmek, sinema kurdelelerini ve sinemaya ve tiyatroya aid bilcümle mevâdd� i’mâl ve 
bunlar�n ticaretiyle i tigal etmek ve her nev’î ilânc�l� �n� yapmak re’sen veya i tirâk 
suretiyle hususât-� mezkûreye mütedâir te ebbüsât-� sairede bulunmak ve bu maksatlarla 
müessesât-� maliye ile akd-� i’tilâf etmek ve umumiyetle makâs�d-� mezkûreye mütedâir 
her nev’î muâmelât-� ticariye ve maliye ve sinâiyye icrâ’ etmek üzere zirde muharrirîn-i 
imza üdebâ’-i Osmaniye’den Celal Sahir, Ni anta �’nda Harbiye Caddesi’nde dört 
numaral� hanede mukim muharrirîn-i Osmaniyeden Hikmet Beyefendiler, tüccârdan S. 
Weinberg, F. Raizer, dava vekili David Ruso, K. Kolombo efendiler ile tertib ve ihrac� 
bervech-i âti kararla t�r�lan hisseler esmâ’-i beyninde bir Osmanl� Anonim irketi te kil 
olunmu tur. irket-i mezkûre esas maksad ve tedvîr-i muâmelât için ehir ve kasabât 
dâhilinde muhtaç oldu u emvâl-i gayrimenkûleyi ahsiyet-i hükmiyesi nâm�na tefrig 
edebilir. 
kinci madde: irketin unvân� “ ark ttihâd-� Sinema ve Tiyatro Osmanl� Anonim 
irketi” olacak ve tabiyeti itibariyle bilcümle muâmelât� hakk�nda Devlet-i Osmaniye’nin 

kavânin ve nizamât-� haz�ra ve müstakbelesi tatbik edilecektir. 
Üçüncü madde: irketin merkezi Dersaadet’de olacak ve memâlik-i Osmaniye’nin sair 
bir mahallinde veya memâlik-i ecnebiye’de dahi ubeleri bulunabilecektir. 
Dördüncü madde: irketin müddeti baz� esbâbdan dolay� kat’ ve temdîd edilmedikçe 
yirmi be  (25) seneden ibâret olacakt�r. 

kinci Fas�l 
Sermaye ve Hisse Senedât� Beyân�ndad�r 

Be inci madde: irketin sermayesi on bir bin (11.000) Osmanl� Liras�ndan ibaret olub, 
beheri iki (2) Osmanl� Liras� k�ymetinde be  bin be  yüz (5.500) hisseye münkas�md�r 
heyet-i umumiye’nin i  bu sermayeyi bir mislü tezyîd etme e salâhiyeti olacakt�r. Ancak 
sermaye-i irket tamamen te’diye olmad�kça tezyîd edilemez. Tezyîd-i sermayeye karar 
verildi i zaman hükûmete mâlumât verilecektir. Sermayenin bir mislünden fazla tezyîdi 
evvel-i emirde hükûmetin muvakkitinin istihsâline mütevakk�fd�r. Meclis-i idare heyet-i 
umumiye karar�yla irket nam�na akd-� istikrâza salâhiyetdârd�r. irketin sermayesinin 
tamamen istifâ’s�ndan sonra lüzumu takdirinde bedeli tesviye edilmi  sermaye mikdar�n� 
tecavüz etmemek üzere tahvilât dahi ihrâc edebiliyor sermayenin te’yidi halinde ihrâc 
edilecek yeni hisse senedât� ilk iki k�sm� [2]sermayeye kayd ve te’diye edenlere tercihen 
teklif ve itâ edilecektir. irketin ihrâc edece i hisse senedât�n�n numuneleri kabl-el-ihrâc 
lâcel’üttasdik Ticaret Nezâreti’ne tevdî’ edilecektir.  
Alt�nc� madde: irketin sermayesinin tamam� imza ve yüzde onu (% 10) istihsâl 
olunduktan sonra suret-i katiyede te kil etmi  addolunacak ve hissedâr yaz�lanlara 
te’diye ettikleri tekâsiti mübeyyen muvakkat ve name muharrir senedât verilecek ve 

 Kö eli parantez içerisindeki numaralar, orijinal metinin sayfa numaralar�d�r. 
BOA., A. } DVN.MKL., 63.2.1335. .08, s.1-8. 
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sermayenin n�sf�n�n te’diyesinde ashâb-� yedinde bulunan senedât-� muvakkate senedât-� 
asliyeye tahvil edilecektir. irketin hisse senedât� Türkçe olarak tanzim olacak ve 
Frans�zca tercümesi de beraber yaz�labilecektir. Her hâlde Türkçesi as�l ve muteberdir. 
Sermayenin ilk taksidinin te’diyesinden sonra kalacak mikdar� irketin ihtiyacât�na göre 
mukasseten veya defaten meclis-i idare’nin karar�yla Dersaadet ve sair laz�m gelen 
mahallerde elsine-i muhtelifede ç�kan resmi ve gayriresmi baz� gazeteler ile laakl otuz 
(30) gün evvel ilân olunarak mutâlebe olunacakt�r. 
Yedinci madde: Hisseler bedelinin n�sf� te’diye oluncaya de in verilen senedât-� 
muvakkate eshab�n�n ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu (%10) te’diye 
olunmad�kça kabil-i havale ve füruht olamayacakt�r. Merbutlar�n havale ve füruhtu 
irketin defterine kaydedilerek ziri bali  ile mü teri ve müdirândan biri taraf�ndan imza 

olunmagla icrâ’ olunacak ve keyfiyeti havale ve füruhtu senede dahi zikr ve i aret 
k�l�nacakt�r. Bedelin n�sf� te’diye olunduktan sonra senedât-� asliye hâmiline aid olmak 
üzere muharrer bulunacakt�r. 
Sekizinci madde: Hisse senedleri irket nazar�nda kabil-i ink�sâm de ildir. Ve irket 
her hisse için bir sahib tan�r. Bir hissedâr�n varis veya dâyinleri hiçbir vesile ile irketin 
emvâl ve emlâk�n�n taht-� hacze vaz�n� taleb ve irketin umur-� idaresine müdahele 
edemezler ve istifâ-i hukuk için irketin muhasebe defteri ile heyet-i umumiye’nin 
kararlar�n� kabule mecburdurlar. 
Dokuzuncu madde: Evkât-� muayyerede tekâsit-i te’diye olunmayan hisse senedât�n�n 
sahiblerinden tehirât-� vakadan dolay� ihtâr-� keyfiyete hacet kalmaks�z�n taksidin hululü 
gününden itibaren senevi yüzde alt� (% 6) hesab�yla faiz ahzolunur. 
Onuncu madde: irketin taksidleri ve keyfiyetle te’diye edilmeyen senedât-� eshâb� 
aleyhine ikâme-i dava etmeye ve hisseleri dahi satmaya salâhiyeti olacakt�r. Ve bu 
makûle sat�lmas� laz�m gelen hisse senedât�n�n numaralar� gazeteler marifetiyle ne r ve 
ilân olunarak tarih-i ilândan on be  (15) gün sonra irket hiçbir güna ihtâra ve 
muamelât-� adliyeye mecbur olamamak ve zarar ve ziyan� sahibe aid olmak üzere 
Dersaadet vesair borsalar�nda ve bu borsalarda henüz al�n�b sat�lmas� kabul olunmam�  
ise müzayede tarikiyle hisseleri satt�racakd�r. Bu vechle füruht olunan senedât ibtal 
olunacak ve mü terilere eski senedlerin numaralar�n� havi olmak üzere yeni senedât itâ 
k�l�nacakt�r. Sat�lan senedin esmân-� hâs�lâs� hissedâr�n irkete olan deynine hasr ve 
tahsis olunur. Ve noksan� ondan taleb olunaca � gibi fazlas� var ise ona itâ olunur. 

Üçüncü Fas�l 
Umur-� Dâhiliyesi Beyân�ndad�r 

On birinci madde: irketin umur ve mesâlihi heyet-i umumiye taraf�ndan mensub ve 
be den ona kadar azadan mürekkeb bir meclis-i [3]idareye ihale olunur ve u kadar ki 
ilk be  (5) sene müddet için te kil olunacak meclis-i idare azas� müessesler taraf�ndan 
tayin olunacakt�r. 
On ikinci madde: Üç sene müddet için tayin olunan azan�n müddet-i memuriyetleri 
hitâm bulduktan sonra meclis-i idare’ye intihâb olunacak azan�n ilk teceddütde kura ile 
ve ondan sonra k�dem-i aher itibariyle her sene bir azas� ç�kar�larak yerlerine ahiri 
intihâb ve tayin k�l�nacakt�r. u kadar ki ç�kan azan�n tekrar intihâb� caiz olacakt�r. 
On üçüncü madde: Meclis-i idare’nin içtima� icab-� maslahâta tabi olacak ise de ayda 
laakl bir defa irketin merkezinde toplanmas� lâ-büddür müzakerân�n muteber olmas� 
laakl n�sf�ndan bir ziyade azan�n bizzat huzuruna menutdur. Meclis-i idare’nin kararlar� 
haz�r bulunan azan�n ekseriyet ârâs�yla muteber olur. Tesâvi-i ârâ vuku’nda keyfiyet-i 
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içtima âtiye ta’lik edilir. Ve anda dahi tesâvi-i ârâ vuku’ bulursa mevzubahis olan teklif 
reddedilir. 
On dödüncü madde: Meclis-i idare’nin müzakerât� zabt defterine kaydolunur. Ve zîr-i 
reis ile haz�r-� bi’l-meclis bulunan aza taraf�ndan imza idilir. Zabt�n sureti veya bir f�kra-i 
mahrecesi muteber olmak için reis veya vekili taraf�ndan imza olunmak laz�m gelir. 
On be inci madde: dare-i meclis azas�ndan her birinin irketin elli (50) hisse 
senedât�na malik olmas� laz�m gelir. Senedât-� mezbure irketin sand� �na tevdî’ 
olunacak ve azan�n müddet-i memuriyetleri zarf�nda sat�lamayacakt�r. Bunlar�n üzerine 
füruhtu caiz olmad� � mübeyyin bir damga vurulacakt�r. 
On alt�nc� madde: Meclis-i idare azas�ndan bir veya bir kaç�n�n vefat� veya istifas� 
vuku’nda veya sair bir sebebden dolay� bir veya birkaç aza yeri münhâl kal�rsa meclis-i 
idare i  bu yerlere muvakkaten aza tayini eyleyecek ve intihâb-� kati gelecek heyet-i 
umumiye taraf�ndan icrâ’ olunacakt�r. 
On yedinci madde: Meclis-i idare her sene azas� meyan�ndan bir reis ve bir reis vekili 
intihâb eder ve reisin veya vekilinin g�yab�nda vekâlet etmek üzere azadan birini tayin 
eyler. 
On Sekizinci madde: Azadan memâlik-i ecnebiyede ikâmet veya muvakkaten 
gaybubet edenler esna-i müzakerâtda kendilerine vekâlet etmek üzere refiklerinden 
azadan birini tayin edebilirler. u kadar ki vekâlet edecek azan�n kendi reyi dâhil oldu u 
halde ikiden ziyade reyi olamayacakt�r. 
On dokuzuncu madde: Meclis-i idare irketin umur ve emvâlinin idaresi için iktidar-� 
tama haizdir. Ve hatta sulh olmak ve hükmü tayin etmek salahiyetine dahi malikdir. Ve 
heyet-i umumiye’ye arz olunacak hesabât� tanzim ile tevzi olunacak temettün mikdar�n� 
teklif eder. Meclis-i idare’nin reisi gerek müddei ve gerek müddei aliye s�fat�yla huzur-� 
muhakemede bizzat veya bil-vekâle irket nam�na müdâfaada bulunur. 
Yirminci madde: Meclis-i idare mevâdd-� mahsusa ve bir müddet muayene için haiz 
oldu u iktidar� k�smen veyahud tamamen azadan bir veya birkaç zata bavekâlet-i 
mahsusa ihale edece i misüllü musallah-� cariyenin rü’yet ve tesviyesi için haricden dahi 
bir veya birkaç zat� tevkil eyleyebilir. 

Yirmi birinci madde: Meclis-i idare azas� has�lât-� sab�kiyeden kendilerine tahsis 
k�l�nacak huzurdan ba ka [4]meclisde haz�r bulunacaklar� günler için hissedârân heyet-i 
umumiye’ce takdir ve tayin edilecek bir ücret dahi ahz edeceklerdir. 

Dördüncü Fas�l 
Heyet-i Umumiye Beyân�ndad�r 

Yirmi ikinci madde: Suret-i muntazamada akd-i içtima eden heyet-i umumiye umum 
hissedârân�n heyet-i mecmuas� makam�nda bulunur. 
Yirmi üçüncü madde: Heyet-i umumiye her sene irket sene-i maliyesinin ilk alt� (6) 
ay� zarf�nda suret-i adiyede akd-i içtima eder. Bundan ba ka meclis-i idare icab eyledikçe 
suret-i fevkaladede olarak heyet-i umumiye’yi davet edebilir. Her sene heyet-i 
umumiye’nin içtima-� nihayet yirmi (20) gün akdem tahriren Ticaret Nezareti’ne ihbar 
olacak ve heyet-i mezkurede canib-i nezaretden bir komiser haz�r bulundurulabilecektir. 
Meclis-i idare ve müfetti  raporlar�yla senelik bilançodan heyet-i umumiye 
zab�tnamelerinden ve heyet-i mezkurede haz�r bulunan hissedârân�n esâmi ve mikdar-� 
hisselerini mübeyyin cetvelden dörder (4) nüshas� Ticaret Nezareti’ne gönderilecektir. 
Yirmi dördüncü madde: Heyet-i umumiye vekâleten veya asaleten laakl yirmi be  (25) 
hisseye malik olan hissedârândan mürekkeb olacakt�r. Heyet-i umumiye’de gerek 
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asaleten ve gerek vekâleten haz�r bulunan hissedârân�n her yirmi be  (25) hisse için bir 
reyi olacak ve u kadar ki her bir hissedârân�n yirmiden ziyade reyi olamayacakt�r. 
Yirmi be inci madde: Davetnâmeler yevm-i içtimadan laakl bir mah evvel alt�nc� (6.) 
maddede beyan edilen vecihle gazeteler ile ilân k�l�nacakt�r. 
Yirmi alt�nc� madde: Heyet-i umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten irket 
sermayesinin bir rub’-i müsâvî hisse senedât�na malik hissedârlar haz�r bulunur ise te kil 
etmi  addolunur. Heyet-i umumiye’de haz�r bulunacak hissedârân�n mutasarr�f olduklar� 
hisselerin salifüzzikr bir rub’-i müsâvî olub olmad� � anla �lmak üzere hisse senedlerini 
on (10) gün zarf�nda meclis-i idare taraf�ndan irâe olunacak mahale teslim etmeleri 
davetnamelerde ihtâr olunacakt�r.  bu heyet-i umumiye’nin defa-i evveli içtima�nda 
haz�r bulunan hissedârân�n asaleten ve vekâleten hâmil olduklar� hisse senedât�n�n 
mikdar� derece-i kifayede olmad� � halde heyet-i umumiye ikinci defa olarak içtimaya 
davet edilir.  bu ikinci içtimada haz�r bulunan hissedârân�n hisselerinin mikdar� ne 
olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmas�na karar verilmi  olan hususât hakk�nda 
icrâ’-i müzakerât edeceklerdir. Ve bu cihetle cereyan eden müzakerât mer’i ve muteber 
olacakt�r. Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki müddet yirmi (20) günden dûn ve bir 
mahdan uzun olamayacak ve ikinci içtima davetnameleri on (10) gün evvel ilân 
olunacakt�r. 
[5]Yirmi yedinci madde: Heyet-i umumiye’ye meclis-i idare reisi riyaset eder reis 
mevcud olmad� � halde meclis-i idare azas� içlerinden birini riyaset vekâletine intihâb 
eylerler heyet-i umumiye’de haz�r olub en ziyade hisseye malik olanlardan ikisi rey 
toplamak hizmetini ifâ eder. Heyet-i umumiye kâtibi reis ile rey toplamaya memur 
olanlar taraf�ndan temin olunur. 
Yirmi sekizinci madde: Heyet-i umumiye’de müzakere olan hususâta ekseriyet-i ârâ ile 
karar verilir. Müzakere olunacak mevâd�n cedveli meclis-i idare taraf�ndan tanzim edilir. 

 bu cedvele dâhil olacak mevâdd meclis-i idare’nin teklifât� ile hâmil olduklar� 
hisselerin bedeli irket sermayesinin laakl yüzde otuza (% 30) bali  olan hissedârân 
taraf�ndan yevm-i içtimadan laakl on (10) gün evvel vuku bulacak teklifâtdan ibaret 
olacakt�r.  bu cedvele dâhil olmayan hususât heyet-i umumiye’de müzakerât olunamaz. 
Yirmi dokuzuncu madde: Heyet-i umumiye’de bilcümle hesabât�n tedkiki için gerek 
hissedârân�n ve gerek hariçden bir veya müteaddid müfetti  tayin eder. 
Otuzuncu madde: Her sene akd-i içtima edecek olan heyet-i umumiye irketin umur 
ve mesâlihine dair her sene meclis-i idare taraf�ndan takdim olunan layiha ile hesabâta 
dair müfetti  taraf�ndan verilen raporun k�raat�n� istimâ’ ve hesabât�n� ledel-müzakere ya 
kabul veya rededer ve hisse-i temettü tayin eyler, tebeddülü iktizâ’ eden meclis-i idare 
azas�n�n yerlerine di erlerini nasb eder ve irketin bilcümle umûr ve hususât� hakk�nda 
bil müzakere karar-� kati itâ ve meclis-i idare’nin icab eylerse iktidar�n� tevsi’ eyler. Fakat 
heyet-i umumiye’de asaleten ve vekâleten irket sermayesinin laakl sülüsân�na müsâvî 
hisseler eshâb� mevcud olub bunlar�n ekseriyet-i ârâs� hâs�l olmad�kça sermayenin 
tezyîdine karar verilemez. 
Otuz birinci madde: Heyet-i umumiye’nin zabtolunan müzekerât� bir defter-i mahsusa 
kayd ve zir-i heyet-i umumiye reisi ile rey toplamaya memur olanlar ve katib taraf�ndan 
imza edilir. Heyet-i umumiye’nin her içtima�nda haz�r bulunan hissedârân�n esâmisiyle 
ikemetgâh� ve her birinin hâmil oldu u hisselerin miktar�n� mübeyyin bir cedvel tanzim 
ile mevcud olanlar taraf�ndan imza edilib zab�t defterlerinin önüne ve arkalar�na rabt ve 
talebi vuku’nda alakadârâna tebli  olunur. 
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Otuz ikinci madde: Lacel’ül-ihtiyaç ibraz olunacak heyet-i umumiye nin zabt-� sureti 
veya f�krât-� mahrecesi meclis-i idare reisi veya vekili taraf�ndan imza edilir. 
Otuz üçüncü madde: Heyet-i umumiye taraf�ndan i  bu nizamname ahkâm�na 
tevfikân verilecek kararlar gaib olan veya muhalif-i reyde bulunan hissedârân için dahi 
mecbur’ül icrâ’d�r. 

Be inci Fas�l 
Hesabât-� eriye ve Müfredât-� Defteriye Beyân�ndad�r 

Otuz dördüncü madde: irketin sene-i maliyesi Temmuz ibtidas�ndan berai ile 
Haziran’�n sonuncu günü hitâm bulur. Fakat birinci sene-i [6] maliye men e’ olarak 
irketin suret-i katiyede te kil tarihi ile o senenin Haziran�’n�n sonuncu günü beynindeki 

müddete amil olacakt�r. Meclis-i idare her sene nihayetinde irketin matbuât ve 
divanâta havi bir defter-i umumi tanzim ve i  bu defter ile muvazene defterini ve 
hesabât-� heyet-i umumiye’nin içtima�ndan k�rk (40) gün evvel müfetti lere ârâ ve tebli  
edecek ve heyet-i umumiye’nin hin-i içtima�nda ona takdim eyleyecekdir. Heyet-i 
umumiye’ye dâhil olmak salahiyetine haiz olan her hissedâr mezkur defterleri ve 
hesabât� mütalaa ve muayene edebilir. 

Alt�nc� Fas�l 
Temettuat�n Suret-i Taksim ve Re’s-ül-Mâla Mahsub Akçe Beyân�ndad�r 

Otuz be inci madde: irketin temettuât-� safiye-i seneviyesinden evvela bilâ-istisna 
hisselerin cümlesine faiz olarak bedeli tesviye edilmi  sermayeye yüzde alt� (% 6) itas�na 
kifayet edecek mebla  ve saniyen ihtiyat akçesi te kil etmek üzere temettuât-� 
mezburenin yüzde be i (%5) ikrâz olunduktan sonra bakî kalan k�sm� suret-i âtide 
taksim olunur. 
1-% 20 meclis-i idare’ye 
2-% 50 hisse senedât�na 
3-% 30 müesseslere 
Otuz alt�nc� madde: Heyet-i umumiye hisse senedât�n�n her sene bir mikdar-� 
muayyeni kura ke idesiyle tedavülden al�nmak üzere has�lât-� safiyeden her sene bir 
mikdar ikrâz�na karar verebilir ve u halde kuras� isabet eden hisse senedât� istirdâd 
edilerek onlar�n yerine birer “Jouissance”-“Joisans” hissesi verilecek ve bu gibi hisseler 
için kemakân hisse-i temettü verilecek ve fakat faizi itâ olunmayacakt�r. irketin 
temetuât-� safiyesinden meclis-i idarenin tensibi ile irket mevcudât�n�n k�ymetine 
mukabil ve ayr�ca hissesi ihtiyat akçesi ihdas� için mübâlâg-� lazime ikrâz�na heyet-i 
umumiye karar verebilir. 

Yedinci Fas�l 
htiyat Akçesi Beyân�ndad�r 

Otuz yedinci madde: htiyat akçesi otuz be inci (35.) madde mucibince temettuât-� 
seneviyeden müfrez mebâli in terakümünden te kil edecek ve mesarif-i fevkalade ve 
gayri melhuzaya kar �l�k tutulacak ve i  bu akçenin mikdar� irket sermayesinin rub’-i 
müsâvî bir raddeye bali  [7]oldukda ihtiyat akçesi ikrâz olunacakt�r. u kadar ki ihtiyat 
akçesi sermayenin yüzde yirmi be ine (% 25) bali  olduktan sonra ondan sarfiyat 
icrâ’s�yla mikdar-� nisbet-i mezkureden a a � dü erse tekrar temettuâtdan tevfikân 
icrâ’s�na müba eret olunacakt�r. 
Otuz sekizinci madde: Has�lat-� senevi hisse ba �na yüzde alt� (% 6) faiz veya hisse 
temettü itas�na kifayet etmedi i takdirde noksan� ihtiyaç akçesinden ikmâl edilecektir. 
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Otuz dokuzuncu madde: irketin ink�zâ-i müdettinde bil-cümle taahhüdât� ifâ 
olunduktan sonra ihtiyaç akçesi kâffe-i hissedârân beyninde taksim olunacakt�r. 

Sekizinci Fas�l 
irketin Temdîd-i Müddet ve Fesih Vakti Muamelât� Beyân�ndad�r. 

K�rk�nc� madde: Meclis-i idare her ne vakit ve her ne sebeble olursa olsun heyet-i 
umumiye’yi içtimaya davetle irketin müddetini temdîdini veya kat’i ile tasfiye-i 
muamelât�n� veyahud sair irket ile birle mesini teklif edebilir. u kadar ki temdîd-i 
müdded edilmesi veya icab ederse irketin sair irket ile birle mesi ve tahvilât ihrâc� ve i  
bu nizamnamenin tadili maddeleri her halde Hükûmet-i Seniye’nin ruhsat�na 
mütevakk�fd�r. 
K�rk birinci madde: Meclis-i idare irket sermayesinin üç rub’ zayi oldu u halde 
irketin feshine veya devam�na karar verilmek üzere heyet-i umumiye’yi davet eder. 

K�rk ikinci madde: irketin müddet-i münkaziye oldukda veya müddet-i tekmil 
olmaks�z�n fesih olundukda içtima eden heyet-i umumiye irketin tasviye-i muamelât ve 
hesabât�na karar verecek ve tasfiye-i hesâb için bir veya birkaç memur tayin edecektir. 
Heyet-i umumiye irketin mevcud oldu u zamanlarda oldu u gibi tasfiye-i hesâb 
esnas�nda dahi iktidar ve salahiyeti istimale devam edecektir. Tasviye-i hesaba memur 
olanlar heyet-i umumiye’nin karar� ve Hükûmet-i Seniye’nin müsaadesiyle irket-i 
mefsuhan�n hukuk ve senedât ve taahhüdât�n� di er bir irkete veya âher bir kimseye 
devr ve fera  edebileceklerdir. 
K�rk üçüncü madde:  bu fasl�n havi oldu u maddelerde gösterilen hususâta karar 
vermek üzere suret-i fevkaladede davet edilecek heyet-i umumiye’de irket sermayesinin 
laakl n�sf�na müsâvî hisse senedât�na hâmil hissedârân haz�r olmad�kça cereyan edecek 
müzakerât makbul ve muteber olmaz. 

[8]Dokuzuncu Fas�l 
Mevâdd-� Müteferrika Beyân�ndad�r. 

K�rk dördüncü madde:  bu nizamname-i dâhiliye sureti irketin te kiline hükûmetçe 
müsaade olunduktan sonra bir (1) ay zarf�nda Dersaadet’de Takvim-i Vekayi ve di er bir 
muteber gazete ile ve irketin muamelât veya uabât-� idaresi bulunan yerlerde ceraid-i 
resmiye vesaire ile aynen veya icmalen ne rolunaca � gibi nizamname-i dâhiliyede 
hükûmetin müsaadesiyle vuku’ bulacak her gûna talimât ve her senenin heyet-i 
umumiye mukararât� ve senelik bilanço suretleri dahi gerek Dersaadet ve gerek ta rada 
bervech-i muharrer ilân k�l�nacakt�r. 
K�rk be inci madde: irket ihrac edece i hisselere sahib kayd� z�mm�nda 
ne reyleyece i tarifnamede evvela irketin maksad-� te ekkülünü ve müddetini, saniyen 
müesseslerin esâmisini, salisen sermayenin mikdar�n� ve suret-i tezyîdini, rabian 
temettün suret-i taksimini ve bu meyanda müesseslere ve heyet-i idare azas�na tahsis 
k�l�nacak mekâdiri serhaten derç ve beyan edecektir. 
K�rk alt�nc� madde: irket i  bu nizamnameyi tab ve temsil ettirerek talebi olanlara itâ 
eyleyece i gibi elli (50) nüshas�n� bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Nezareti’ne 
irsâl edecektir. 
K�rk yedinci madde: irket istatistik idaresince itâ k�l�nacak numunesine tevfikân her 
sene muamelât�na dair bir istatistiki cedveli tanzim ve Nezaret’e takdim eyleyecekdir. 

16 Cemâzi-yel-âhir 1335/29 Mart 1333 
Ticaret Müdüriyet-i Umumiyesi/ mza 
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Osmanl� Dönemi Ar iv Belgelerinin Alevilik 
Ara t�rmalar� Bak�m�ndan Önemi1 

The Importance of Ottoman Period Archive Documents 
in Terms of Alevism Studies 

 
Saim SAVA * 

 

Özet 

Osmanl� dönemi ar iv malzemesinin, bilhassa Safeviye tarikat�n�n 
Safevi Devleti’ne dönü tü ü süreçle (XV.-XVI. as�rlar) ilgili k�sm�, o 
devirdeki ifadesiyle K�z�lba l� �n günümüz ifadesiyle Alevili in ortaya 
ç�k� � ve geli mesinin anla �labilmesi bak�m�ndan büyük katk� sa layaca � 
dü ünülmektedir. Bu çal� mada, daha önce mühimme defterleri üzerinde 
gerçekle tirdi imiz tahliller örnekleminde tasnifi yap�lan baz� ar iv 
malzemesi grupland�r�larak belirli ba l�klar alt�nda konumuz itibariyle 
de erlendirilmi tir.  Bu kapsamda tahrir, muhasebe, avar�z ve nüfus 
defterleri; vak�flar ve vakfiyeler; fetvalar; ahkâm ve mühimme defterleri 
ve nihayet devlet ar ivleri internet sitesinde yap�lan tarama sonucu farkl� 
tasniflerde bulunan konumuzla ilgili belgeler k�saca tahlil edilmeye 
çal� �lm� t�r. Elbette bu belge türleri d� �ndaki tasniflerde de konumuzu 
alakadar eden belge ve bilgiler mevcuttur. Bunlar�n ba �nda her türlü 
toplumsal olay�n yans�d� � er’î mahkeme sicilleri gelmektedir. Ancak bu 
tür çal� malar�n çok daha geni  ekipler taraf�ndan çok uzun bir zaman 
diliminde yap�labilece i konuya vâk�f olanlarca takdir edilecektir. Bu 
yüzden bu çal� mada daha ziyade belirli örneklerle ar iv belgelerinin 
önemi vurgulanmaya çal� �lacakt�r. 

Anahtar Kelimeler: K�z�lba , Alevilik, Safevî Tarikat�, Osmanl� 
mparatorlu u, Ar iv Belgeleri 
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Abstract 

It is believed that the Ottoman period archival materials, especially 
the part about the process of Safaviyya order turning into Safavid 
dynasty (XV-XVI centuries) will contribute greatly in terms of 
understanding the emergence and development of Alevism by present-
day expression and Kizilbash by that time’s expression. In this study, 
some archival materials that were classified in the samples of the analysis 
that we had previously carried out on the Mühimme registration books 
were grouped and evaluated under certain titles regarding our subject. In 
this context, cadastral record, accounting, avar�z and population books; 
foundations and endowments; fatwas; ahkam and mühimme registration 
books and finally the documents related to our subjects that make 
different classifications as a result of the scanning on the public records 
website were tried to be briefly analysed. Surely there are documents and 
information that are relevant to our subject in classifications other than 
these document types. The shar’i court records which all kinds of social 
events reflected on are the primary ones amongst these. However, it will 
be estimated by those who are on top of the subject matter that these 
kinds of studies can be studied by much bigger teams in a very long 
period of time. Therefore, in this study, it will be tried to emphasize the 
importance of archival documents with rather specific examples. 

Keywords: Kizilbah, Alevism, Safavid Dynasty, Ottoman Empire, 
Archive Documents 

 

Giri  

Osmanl� dönemi ar iv malzemesinin bulundu u ana merkezleri, 
Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi Daire 
Ba kanl� �, Topkap� Saray� Ar ivi, Vak�flar Ar ivi (Vak�flar Bölge Müdürlükleri 
ve Vak�flar Genel Müdürlü ü ar ivleri), er’iye Sicilleri Ar ivi ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü ü Ar ivi olarak s�ralayabiliriz. Ayr�ca bilhassa bir vak�f 
ba lant�s� bulunan aileler elinde bulunan ah�s ve aile ar ivleri de ayn� kategoride 
de erlendirilebilir. Söz konusu ar ivlerde tasnifi yap�lan malzeme 
ara t�rmac�lar�n hizmetine sunulmaktad�r. 

Osmanl� dönemi ar iv malzemesinin, bilhassa Safeviye tarikat�n�n Safevi 
devletine dönü tü ü süreçle (XV.-XVI. as�rlar) ilgili k�sm�, o devirdeki ifadesiyle 
K�z�lba l� �n günümüz ifadesiyle Alevili in ortaya ç�k� � ve geli mesinin 
anla �labilmesi bak�m�ndan büyük katk� sa layaca �n� dü ünüyoruz. Elbette bu, 
bütün Osmanl� dönemi belgelerinin de dikkate al�nmas� gerekti i için çok geni  
çapl� ara t�rmalar�n ve tahlillerin yap�lmas�yla mümkün olacakt�r.  

Bu çal� mada, daha önce mühimme defterleri üzerinde gerçekle tirmeye 
çal� t� �m�z tahliller örnekleminde tasnifi yap�lan baz� ar iv malzemesi 
grupland�r�larak belirli ba l�klar alt�nda konumuz itibariyle de erlendirilmi tir.  



 OSMANLI DÖNEM  AR V BELGELER  VE ALEV L K ARA TIRMALARI 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

281 

Bu kapsamda tahrir, muhasebe, avar�z ve nüfus defterleri; vak�flar ve vakfiyeler; 
fetvalar; ahkâm ve mühimme defterleri ve nihayet devlet ar ivleri internet 
sitesinde yap�lan tarama sonucu farkl� tasniflerde bulunan konumuzla ilgili 
belgeler k�saca tahlil edilmeye çal� �lm� t�r. Elbette bu belge türleri d� �ndaki 
tasniflerde de konumuzu alakadar eden belge ve bilgiler mevcuttur. Bunlar�n 
ba �nda her türlü toplumsal olay�n yans�d� � er’î mahkeme sicilleri gelmektedir. 
Ancak bu tür çal� malar�n çok daha geni  ekipler taraf�ndan çok uzun bir zaman 
diliminde yap�labilece i konuya vâk�f olanlarca takdir edilecektir. Bu yüzden bu 
çal� mada daha ziyade belirli örneklerle ar iv belgelerinin önemi vurgulanmaya 
çal� �lacakt�r. 

 

I-Tahrir, Muhasebe, Avar�z Ve Nüfus Defterleri 

Osmanl� maliye te kilât�nda vergilerin ve bu vergileri verenlerin ismen 
tespiti için gerçekle tirilen say�mlar� ve bu say�mlar�n kaydedildi i defterleri ifade 
eden tahrir defterlerindeki2 bilhassa zaviye, a iret ve cemaat kay�tlar� takip 

2Bu konuda geni  bilgi için bkz. Mehmet Öz, “Tahrir”, D A, 39, Ankara 2010,  s. 425-
429. “Osmanl� belgelerinde tahririn amac� ülkedeki reâyân�n oturdu u yerleri ve i lerinin 
bütün özelliklerini, mallar�n�n ve ürünlerinin kaynaklar�n�, timar sahiplerinin gelirlerini, 
reâyâ ile timar sahipleri aras�ndaki uzla mazl�klar� hükümdar�n (devlet) bilmesi olarak 
belirtilir. Bunun yan�nda eriata ve yerle ik kanuna ayk�r� bid‘at ve zulümlerin 
önlenmesi, avâr�z vergisinin yüklenmesi durumunda hâne say�s�n�n bilinmesi, vak�flar�n 
durumunun ortaya konulmas� gibi amaçlar da söz konusudur”, bkz. s.426; “tahrir 
s�ras�nda kurulla dirlik sahipleri ve halk aras�nda bazan tart� malar meydana gelmekteydi. 
II. Bayezid devrinde zâhiren dinî özellik gösteren isyanlar�n ç�kmas�nda ve yay�lmas�nda 
tahrir sonuçlar�ndan memnun olmayan timar sahiplerinin rolü vard�r. Bu durum Yavuz 
Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman dönemindeki isyanlarda da görülmektedir. 
Geçim darl� � yüzünden reâyân�n tahrir esnas�nda köylerinin gerçek hâs�lat�n� gizlemesi, 
köylerini terkederek deftere yaz�lmamas�, timar sahibinin raiyyetlerini tahrirden 
kaç�rmas� vb. olaylar yayg�n biçimde meydana gelmekteydi. Öte yandan güvenlik sorunu 
tahrir sürecini etkileyen unsurlardan biriydi. Meselâ 1642 y�l� avâr�z tahriri s�ras�nda 
Ayd�n sanca � il yaz�c�s�na gönderilen bir fermanda sa l�kl� bir say�m için öncelikle silâhl� 
reâyân�n silâhlar�n�n toplanmas� emredilmi tir (Hüdavendigâr Livas� Tahrir Defterleri, s. 57-
62)”, bkz. s.427; “Yeni tahrir neticesinde haz�rlanan deftere “defter-i cedîd”, öncekine 
“defter-i atîk”, daha öncekine “defter-i köhne” denir. Osmanl�lar’da tahrir timar 
sistemiyle do rudan ba lant�l� bir özellik göstermi  ve bu sisteminin yürürlükte oldu u 
(sâlyânesiz) eyalet ve sancaklarda uygulanm� t�r (meselâ XVI. yüzy�lda Rumeli, Anadolu, 
Rum / Sivas, Erzurum, Karaman, Zülkadriye/Dulkadir, Diyarbekir, Halep, am, Musul 
gibi eyaletler), XVI. yüzy�lda fethedilen M�s�r, Yemen, Ba dat, Lahsâ gibi sâlyâneli 
eyaletlerle yerel beylerin yönetmesine izin verilen, Diyarbekir, Van eyaletleri içinde yer 
alan, say�lar� zaman içinde de i en (on-on bir kadar) hükümet-sancaklarda tahrir 
yap�lmam� t�r. XVI. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren timar sisteminin önemini kaybetmeye 
ba lamas�yla klasik tahrir usulü yeni veya yeniden fethedilen baz� yerler müstesna 
terkedilmi tir”, bkz. A.g.m., s. 426.
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edilerek konumuzla alakal� bir tak�m önemli sonuçlara ula �labilece ini 
söyleyebiliriz. Yap�lan ilk tahrirlerden itibaren çok geni  çapl� taramalarla, konar-
göçer ve köylü nüfus ile bu nüfusu olu turan a iretlerin tespiti, bunlar�n meskûn 
ehirli nüfusa oran� ve o devir toplumunun bir nevi ileti im merkezleri olarak 

de erlendirebilece imiz zaviyeler hakk�nda konumuzun anla �lmas�na yard�m 
edecek bir tak�m sonuçlar�n elde edilebilece ini dü ünüyoruz. Benzer ekilde 
Osmanl�-Safevi mücadelesinde bilhassa Orta Anadolu ve Toroslar boyunca 
bütün Güney Anadolu’daki konar-göçer a iretler ile köylüler ve t�marl� 
sipahilerden bir k�sm�n�n Safevi taraftarl� �n� tercih etmesinde, o devirdeki 
karga a ortam�n�n bir sonucu olarak ya anan siyasi belirsizlik, Osmanl� 
merkezile me politikalar�na intibak s�k�nt�s�, ekonomik s�k�nt�lar ve t�mar 
gelirlerinin dü ük olmas�n�n etkili oldu u biliniyor. Bu bak�mdan t�mar 
gelirlerinin kar �la t�rmal� olarak incelenmesi, yap�lan bu tespitin teyidi aç�s�ndan 
önemlidir. Ayr�ca Anadolu’dan ran taraf�na meydana gelen nüfus hareketlili i 
yani Safevi Devletinin kurulu u ve devam�nda etkin olan a iretlerin hareketlili i 
ve K�z�lba  olarak adland�r�lan Safevi taraftar� a iretlerin Osmanl� 
topraklar�ndaki da �l�mlar� ve hareketlilikleri de söz konusu defterlerden takip 
edilebilir.  

Safevi Devleti’nin kurulmas� ve geli mesi sürecinde Çukurova’dan giden 
konar-göçerlerle ilgili tahrir defterlerinde isimlerinin üzerine k�rm�z� mürekkeple 
“sürhser odend” (K�z�lba  oldular) eklinde notlar dü ülmesi bu bak�mdan 
anlaml� olsa gerektir.3 

Asl�nda Alevilik ve Bekta ili in altyap�s�n�n olu tu u dönemleri anlamak 
bak�m�ndan da konumuzla alakal� a iret, cemaat ya da mühim ki ilerin 
isimlerinin tahrir defterlerindeki izleri sürülebilir. Ahmet Ya ar Ocak hocam�z�n 
me hur kitab� Babaîler syan� Alevîli in Tarihsel Altyap�s� Yahut Anadolu’da 
slâm-Türk Heterodoksisinin Te ekkülü ad�ndan hareketle, söz konusu isyanda yer 

almalar� sebebiyle ya da isyan bahanesiyle takibata u rayan Türkmen 
a iretlerinin ve isyanda ve devam�ndaki süreçte isimleri öne ç�kan ki ilerin 
tespiti, bu isimlerin co rafî ve insanî bak�mdan yayg�nl�k derecesinin takibinin 
tahrir defterlerinden yap�labilece i söylenebilir. Bahis konusu a iret ve ki i 
adlar�, isyan�n etkili oldu u ya da hat�ralar�n�n ya at�ld� � sahalarda izler b�rakm�  
m�d�r? Bu isimler sonraki dönemlerde ki i ya da yer isimleri olarak tahrirlere 

3 Bkz. Faruk Sümer, “Çukurova Tarihine Dair Ara t�rmalar (Fetihten XVI. Yüzy�l�n 
kinci Yar�s�na Kadar), Tarih Ara t�rmalar� Dergisi, C.I/S.1 Ankara 1963, s.57; Faruk 

Sümer, Safevi Devletinin Kurulu u ve Geli mesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1976, 
s.50;  Y�lmaz Kurt, XVI. Yüzy�l Adana Tarihi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih Anabilim Dal�, Doktora Tezi, Ankara 1992, s.66;Zehra Dönmez,  XVI. 
Yüzy�l Adana Sanca �’nda Konar-Göçer Nüfus Ve Yerle im (1519-1572), Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal�, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2012, s.7, 23-25, (TD 450, “Cemaat-i Ali Beylü”, s.236; “Cemaat-i Lala”,s.238.). 
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yans�m�  m�d�r?4 Ayr�ca tahrir, muhasebe, avar�z ve nüfus defterlerinde tespit 
edilen söz konusu isimlerin, dönemi anlatan tarih kitaplar� ile velayetname ve 
vakayinamelerde geçen a iret, cemaat ve ki i isimleriyle kar �la t�r�lmas�n�n da 
meselenin aç�kl� a kavu mas�nda faydal� olaca � söylenebilir.5 

1574-1575 tarihli Sivas Mufassal Tahrir Defterinde 67 adet Pir Sultan 
isminin geçmesi ve ayn� defterde Hidmetkâr-�/ Hidmetkârân-� Zâviye-i 
Hac� Bekta  Veli ve an Evlâd-� Hac� Bekta  eklinde geçen kay�tlar6; 

4 Baba lyas, Baba shak, Muhlis Pa a, eyh Osman, Aynuddevle (Ayna Dola), Hac� 
Mihman ve Ba d�n Hac�, eyh Bal�, eyh Edebal�, Emircem (Emirci) Sultan yahut 
erefeddin smail, Hac� Bekta -� Veli, Sar� Salt�k. Barak Baba, Aybek Baba (Aybe i 
eyhi), Baba Merendi (Buza u Baba), Tapduk Baba (Tapduk Emre), eyh Süleyman-� 

Türkmânî,Geyikli (Âhûlu) Baba, Abdal Musa (Musa Baba), Kumral Abdal (Kumral 
Baba) ve Abdal Murad bu süreçte takip edilmesi gereken isimler olarak zikredilebilir. 
syana kat�lan köylü ve konar-göçer kesimlerin hangi boylara mensup olduklar� tam 

olarak tespit edilememekle beraber bunlar�n önemli bir k�sm�n�n Karamano ullar�'n�n 
mensubu bulundu u Av ar oyma � ile Çepni oyma � gibi büyük oymaklara mensup 
bulunduklar� bilinmektedir ki, bunlardan Hac� Bekta -� Veli, Çepni boyuna mensup, 
hatta muhtemelen bu boyun bir kolu olup kendi ad�n� ta �yan Bekta lu oyma �n�n reisi 
idi, bkz. Ahmet Ya ar Ocak, Babaîler syan� Alevîli in Tarihsel Altyap�s� Yahut Anadolu’da 
slâm-Türk Heterodoksisinin Te ekkülü, stanbul Ekim 20115, s. 60-61.

5 Bu konuda yap�lan örnek çal� malar için bkz. Irène Beldiceanu–Steinherr, “Osmanl� 
Tapu-Tahrir Defterleri I � �nda Bekta iler (XV.- XVI. Yüzy�llar)”, Çev.: zzet Ç�vg�n, 
Alevilik-Bekta ilik Ara t�rmalar� Dergisi, Say�:3, 2011, ss. 130-187, 
http://www.abked.de/3_tr.asp (07.06.2016); Irène Beldiceanu–Steinherr, “Osmanl� 
Tahrir Defterlerinde Seyyid Ali Sultan: Heterodoks slam’�n Trakya’ya Yerle mesi”, Sol 
Kol: Osmanl� Egemenli inde Via Egnatia (1380-1699), Ed.: Elizabeth A. Zachariadou, 
stanbul, Tarih Vakf� Yurt Yay�nlar� stanbul Eylül 1999, ss. 50-72; Irène Mèlikoff, 

“Bekta : Bir Boy Ad� M�yd�?”, Prof. Irène Mélikoff’un Ard�ndan, Çev.: Turan Alptekin, 
Demos Yay�nlar� stanbul 2009, ss. 57-65; Feridun M. Emecen, “Sosyal Tarih Kayna � 
Olarak Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri Bildirileri 28-29 May�s 1990, Edebiyat 
Fakültesi Bas�mevi, stanbul 1991, ss. 143-156; lhan ahin, (1986). “Hac�m (Hac�bekta ) 
Köyü’nün Sosyal ve Demografik Tarihi (1485-1584)”, Osmanl� Ara t�rmalar�, VI, stanbul 
1986, ss. 31-38; lhan ahin, (1987). “Osmanl� mparatorlu unda Konar-Göçer 
A iretlerin sim Almalar�na Dair Baz� Mülâhazalar”, Tarih Enstitüsü DergisiProf. Dr. 
brahim Kafeso lu Hat�ra Say�s�, XIII, stanbul 1987, ss. 195-208. 

6 Mecidözü’ne ba l� Kuduzlar karyesinde bulunan “Haydar veled-i Ayd�n, Hidmetk r-� 
Z viye-i Hac� Bekta  Veli” (bkz. s.261, yine Mecidözü’ne ba l� Börkcü karyesinde geçen 
“Vakf-� m ret-i Hatuniyye der-Tokat ber m ceb-i vakfiyye ve bir sehmi mülk-i 
mevr s-� Yusuf veled-i Mürsel an Evl d-� Hac� Bekta ” (bkz. s.267), yine Mecidözü’ne 
ba l� Çare karyesinde geçen “Evl d-� Koç Hüseyin h liy  rub -� m lik ne dokuz sehm 
olub bir sehmi mülk-i mevr s-� Yusuf an Evl d-� Hac� Bekta ” (bkz. s.269), yine 
Mecidözü’ne ba l� Eymir Ba � karyesinde geçen “Vakf-� m ret-i Hatun v lide-i 
merh m Sultan Bayezid Han -t be ser hu- der-Tokat h liy  m lik nenin dokuz 
sehminden bir sehmi mülk-i mevr s-� Yusuf veled-i Mürsel an Evl d-� Hac� Bekta ” 
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Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivi TD 315 (H. 963/M. 1556)’de kay�tl� bulunan 
Bozok Vilayetinin mufassal defterinden tespit edilen yakla �k 5100 civar�ndaki 
erkek ah�s isminden 16’s�n�n Bekta  olmas�,7Nahiye-i Ahsen Dere tâbi’-i 
Elbistan der Livâ-i Mara , Mezraa-i �v �n tâbi’-i mezbur der nezd-i Karatut 
Cemaat-i Bekta lu ziraat ider8 ve Nahiye-i Yeni l der Livâ-i Malatya, Karye-i 
Bekta  Viran� tâbi’-i m. kay�tlar�,9 1519’da Gelibolu Sanca �nda 11 adet Bekta  
isminin bulunmas�10, Kanuni devrinde Kerkük Sanca �nda 3 adet Hac� Bekta , 
5 adet Bekta  ve 4 adet Pir Sultan isminin kaydedilmesi11, Çorum Mufassal 
Tahrir Defterinde 10 adet Pir Sultan isminin bulunmas�12, ayn� defterde kay�tl� 
“Ashâb-� Akdeme-i nefs-i Çorumlu Zemîn-i sa Halîfe ki K�z�lba  olmu  hâliyâ 
der dest-i htiyar veled-i Yusuf ‘an Karye-i Ökü, çift”13 ve “… K�z�lba  
olma �n hükm-i pâdi âhî ile sat�lub Habil O lu ah Veli Kethüdâ satun alub 
hüccet-i er’iyyesiyle sebt-i defter olundu …”14 ifadeleri, mufassal tahrir 
defterlerinin konumuz aç�s�ndan önemini ortaya koymaya yeter. 

(bkz. s.279), yine Mecidözü’ne ba l� S�rçalu karyesinde geçen “Vakf-� m ret-i 
Hatuniye, v lide-i merhum Sultan Bayezid Han der-Tokat ve n�sf-� m lik ne mülk-i 
Evl d-� Koç Hüseyin h liy  dokuz sehm m lik nenin bir sehmi mülk-i mevr s-� Yusuf 
veled-i Mürsel an Evl d-� Hac� Bekta ” (bkz. s. 286), K�z�l Künbed’e ba l� Doked 
karyesinde geçen “Hüseyin veled-i Ali, hidmetk r n-� Hac� Bekta -� Veli; Mehmed 
bir der-i o, misluh ; Bal� bir der-i di er, misluh ” (bkz. s.416), bkz. H. 982 (M. 
1574/1575) tarihli ve TKG.KK.TTd. 178 Numaral� Defter-i Mufassal-� Liva-i Sivas, I, Ankara 
2014,T.C. Çevre Ve ehircilik Bakanl� � Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlü ü Ar iv 
Dairesi Ba kanl� � Yay�n No: 9.
7 Bkz. Rafet Metin,  “XVI. Yüzy�l�n kinci Yar�s�nda Bozok Sanca �nda Kullan�lan 
Erkek ah�s simleri”, Kastamonu E itim Dergisi, Cilt:21 No:2, May�s 2013, 549,552, 555, 
556.
8 Bkz. Refet Yinanç–Mesut Elibüyük, Mara  Tahrir Defteri (1563), Cild: II, Ankara 
Üniversitesi Osmanl� Tarihi Ara t�rma ve Uygulama Merkezi Yay�n�, Ankara 1988, s. 
512, 534.
9 Bkz. Refet Yinanç–Mesut Elibüyük, Malatya Tahrir Defteri (1560), Gazi Üniversitesi 
Gazi E itim Fakültesi Yay�n�, Ankara 1983, s.235-236. 
10 Bkz.T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi Daire 
Ba kanl� � Yay�n Nu: 105Defter-i Hâkânî Dizisi: XIII, 75 Numaral� Gelibolu Livâs� 
Mufassal Tahrîr Defteri ( 925 / 1519), I, <Dizin ve Transkripsiyon> Ankara 2009.
11 Bkz. T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi Daire 
Ba kanl� � Yay�n Nu: 64 Defter-i Hâkânî Dizisi: VIII, 111 Numaral� Kerkük Livâs� 
Mufassal Tahrîr Defteri ( Kanûnî Devri), I, <Dizin, Transkripsiyon ve T�pk�bas�m> Ankara 
2003.
12H.984 (M.1576/1577) tarihli ve TKG.KK.TDd.54 Numaral� Defter-i Mufassal-� Livâ-i 
Çorum, I, Ankara 2014, T.C. Çevre ve ehircilik Bakanl� � Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü ü Ar iv Dairesi Ba kanl� � Yay�n�.
13 Bkz. A.g.d., s. 70.
14 Bkz. A.g.d., s. 505.
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Mufassal tahrir defterlerinde kay�tl� ki i ve yer isimleri, bilhassa konar-
göçer ya ay�  biçimini sürdüren veya peyderpey yerle ik hayata geçen Türk 
topluluklar�nda ya anmaya devam eden slam öncesi inançlar�n izlerini takip 
aç�s�ndan da önem arz etmektedir. dari, askeri, dini ve sosyal yap�lar� a iret 
yap�lanmas� biçiminde tezahür eden söz konusu topluluklar�n, da �ld�klar� 
co rafyalarda b�rakt�klar� izlerin takibi konumuz itibariyle çok faydal� bilgilere 
ula �lmas�n� sa layabilir. Hac� Bekta 15, Yunus Emre, Geyikli Baba, Koyun 
Baba16, Abdal Musa, Dede Gark�n, Dede Bali17 vb. ki i, a iret, cemaat, tekke, 
türbe ya da yat�r adlar�, o devirlerdeki toplumsal yap�lanma dikkate al�nd� �nda, 
çok büyük ihtimalle söz konusu isimlerin ili kili bulundu u a iretlerin 
parçalar�n�n bulunduklar� yerleri i aret ediyor olabilir. lgili a iret mensuplar�, 
gittikleri yeni co rafyalarda, a irete ad�n� veren manevi büyüklerinin hat�ras�n� 
yâd etmek amac�yla onlarla ilgili bir tak�m kurumlar in a etmi  olmal�d�rlar. Bu 
tür mekânlar ille de muntazam yap�lar olmayabilir. Bazen bir ta  y� �n� ya da 
bazen “dede” olarak isimlendirilen ulu bir a aç da ayn� vazifeyi ifa etmi  olabilir. 
Bu bak�mdan çe itli co rafyalarda bulunan ayn� ki iye ait türbe ve yat�rlar, 
asl�nda ilgili a iretin da �ld� � co rafyay� gösteriyor olabilir. Bu tür özellikler 
sadece Alevi-Bekta i topluluklara de il bunlar�n d� �ndaki bütün konar-göçer 
topluluklara da te mil edilebilir. 

Mufassal tahrir defterlerinde kay�tl� bu tür isimlerin yayg�nl�k ve yo unluk 
durumu da konumuz itibariyle önemlidir. Yukar�da sözü edilen toplumsal 
yap�lanman�n devam etti i co rafyalarla ilgili XVII. as�rda kaydedilen avar�z 
defterleri ile XIX. as�rda tutulan nüfus defterlerinde de benzer bilgiler 
bulunmaktad�r. Dolay�s�yla XVI. as�rda tahrir ve muhasebe defterlerinden elde 
edilen söz konusu verilerin devam�, XVII. ve XIX. as�rlarda avar�z ve nüfus 
defterlerinden takip edilebilir. Konuya Kayseri örne inde bakt� �m�zda; bu 
dönemde Kayseri’de 2 adet Pir Sultan, 2’si “Hac� Bekta ” olmak üzere 40 adet 
Bekta  ismi avar�z defterine kaydedilmi  bulunmaktad�r. “Mahalle-i Bekta ” 
kayd� da ayn� ekilde de erlendirilebilir.18 1676 tarihli Kütahya avar�z defterine 
göre Sirge kazas�na ba l� Dere karyesinde ya ayan Bekta  bin htiyar, 1832’de 

15 Bu konuda örnek olmas� bak�m�ndan u üç çal� maya bak�labilir: Irène Beldiceanu – 
Steinherr, “Osmanl� Tapu-Tahrir Defterleri I � �nda Bekta iler (XV.- XVI. Yüzy�llar)”, 
Çev.: zzet Ç�vg�n, Alevilik - Bekta ilik Ara t�rmalar� Dergisi, Say� 3, 2011, ss. 130-187; 
Irène Mèlikoff, “Bekta : Bir Boy Ad� M�yd�?”, Prof. Irène Mélikoff’un Ard�ndan, Çev.: 
Turan Alptekin, Demos Yay�nlar� stanbul 2009, ss. 57-65; Ahmet Ta �n – Bünyamin 
Solmaz, “Tahrir Defterlerinin Alevîlik-Bekta îlik Ara t�rmalar�na Katk�s�: Irène 
Beldiceanu–Steinherr Örne i”, Türk Kültürü ve Hac� Bekta  Velî Ara t�rma Dergisi, Say�: 
61, Ankara 2012, ss. 207-220.  
16 Bu konuda bkz. Saim Sava , “Efsanelerin Gölgesinde Tarihi Bir Sima: Koyun Baba”, 
Alevilik, stanbul 2004, ss.199-217.
17 Dede Bali ile ilgili çal� mam�z halen devam etmektedir.
18Mehmet nba �, 17. Yüzy�l Kayseri Avâr�z ve Cizye Defterleri, Kayseri Büyük ehir 
Belediyesi Kültür Yay�nlar� Yay�n No: 80, 2011, s. 17, 50, 65, 274, 334.
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yine Sirge’ye ba l� Çalt� karyesinde kay�tl� Kocao lu Seyyid Bekta  bin Ali, 
1831’de yine Sirge kazas� dâhilinde bulunan Harmandal� A ireti Hasanl� 
Mahallesinde ya ayan Somuncuo lu Bekta  bin Ömer, Hac�bekta o lu Ahmet 
bin Ömer,Hac�bekta o lu erif bin Ali, Hac�bekta o lu Mehmet bin 
Ali,Hac�bekta o lu Hasan bin Mehmet,Hac�o lu Bekta  bin Hamza, Azizo lu 
Mustafa bin Bekta , Tuta o lu Bekta  bin Mehmet isimleri, konumuzla alakal� 
a iret ya da tarikat ba lar�n�n bir göstergesi olarak de erlendirilebilir.19 

1530 tarihli muhasebe defterleri de benzer bilgileri ihtiva etmesi 
bak�m�ndan dikkate al�nmal�d�r. Vilayet-i Karaman ve Rum defteri dizininde 
tespit edilen; “Bekta lu kabilesi, Ak-saray kz.: 132”, “Bekta lu cema‘ati, Ak-
saray kz.: 133”, “Sultan Hac� Bekta : 129, 130, 132, 135, 138”, “Haci-Bekta  zv.: 
135”, “Haci-Bekta  zv., K�r- ehri: 129, 130, 132”, “Haci-Bekta  zv. [Susad� k., 
Eyyub-ili n.]: 138”, “Haci-Bekta  zv.: 204”, “Bekta  m., Pirlavganda k., Ala-da  
kz.: 100”, “Bekta  k., Ak-saray kz.: 136”, “Bekta c�k k., Eyyub-ili n.: 129”,  “Pir 
Sultan: 6”, Pir-Sultan m., bk. ‘Arab-ba � m., Konya nf.”20 ve “K�z�lba : 787”, 
“Aleviler k., Argoma n.: 383”, “Alevi k., Sure n.: 930”, “Bekta lu k., Kavak kz.: 
696”, “Dervi -Hasan veled-i Bekta  zv.: 627”, “Dervi  Ahmed Bekta i: 760”, 
“Mescid-i Bekta  m., Tokat nf.: 431”21, Vilayet-i Anadolu defteri dizininde 
geçen; “Bekta lar cema‘ati: 19”, “Bekta  k., Sand�klu n.: 175”, “Ahi-Bekta  çf., 
Kutlu-digin: 96”22 ve “Bekta -bükü k., Boy-abad n.: 664”23 ifadeleri, mufassal 
tahrir defterlerindeki bilgilerle birlikte de erlendirilebilir. 

Mufassal tahrir ve muhasebe defterlerindeki bilgiler, tarihi süreç itibariyle 
dikey ve yatay olarak de erlendirilmelidir. Yani ayn� tarihli defterlerde ilgili 

19 Sirge kazas� ile ilgili bilgiler, taraf�m�zdan haz�rlanan Sirge Kazas� Dikey Boyutta Bir Yerel 
Tarih Ara t�rmas�, Ankara 2017, Türk Tarih Kurumu Yay�n�, ba l�kl� kitapta geni  bir 
ekilde ele al�nm� t�r. 

20387 Numaral� Muhâsebe-  Vilâyet-  Karaman Ve Rûm Defteri ( 937/1530 ) I, Konya, Bey-
ehri, Ak- ehir, Larende, Ak-saray, Nigde, Kayseriyye ve ç-il Livâlar�<Dizin ve T�pk�bas�m>, 

T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlügü Osmanl� Ar ivi Daire Ba kanl� � 
Yay�n Nu: 32 Defter-i Hâkânî Dizisi: III, Ankara 1996.
21387 Numaral� Muhâsebe-  Vilâyet-  Karaman Ve Rûm Defteri ( 937/1530 ) II, Amasya, 
Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Kara-hisâr-i arkî, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburd, 
Malatya, Gerger-Kahta ve Divri i-Darende Livâlar�<Dizin ve T�pk�bas�m>, T.C. Ba bakanl�k 
Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi Daire Ba kanl� � Yay�n Nu: 36 
Defter-i Hâkânî Dizisi: III, Ankara 1997.
22438 Numaral� Muhâsebe-  Vilâyet-  Anadolu Defteri (937/1530), I, Kütahya, Kara-hisâr-i 
Sâhib, Sultân-öñü, Hamîd ve Ankara Livâlar�, T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel 
Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi Daire Ba kanl� � Yay�n Nu: 13 Defter-i Hâkânî Dizisi: I, 
Ankara 1993.
23438 Numaral� Muhâsebe-  Vilâyet-  Anadolu Defteri (937/1530), II, Bolu, Kastamonu, Keng�r� 
ve Koca-ili Livâlar�, <Dizin ve T�pk�bas�m>, T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel 
Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi Daire Ba kanl� � Yay�n Nu: 20 Defter-i Hâkânî Dizisi: I, 
Ankara 1994.
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isimlerin yay�ld� � co rafya ve yayg�nl�k derecesi, önceki ya da sonraki 
defterlerdeki verilerle kar �la t�r�larak incelenmelidir. Bu tür bilgiler, siyasi ve 
askeri olaylarla nüfus hareketlili inin ili kisini ortaya koyabilir. Ayn� ekilde 
Osmanl�- ran sava lar�nda, meydana gelen isyanlarda ya da Osmanl� güçlerinin 
takibat�nda öne ç�kan K�z�lba  önderlerin isimlerinin yayg�nl�k durumu da, 
olaylar�n psikolojik ve sosyal etkisini anlamak bak�m�ndan önemli olsa gerektir. 

 

II-Vak�flar/Vakfiyeler 

Osmanl�-Safevi çat� ma hatt�n� olu turan bölgelerde düzenlenen 
vakfiyelerde konumuzla ilgili baz� kay�tlar�n bulunabilece ini dü ünüyoruz. 
Elbette bu dü üncemiz, co rafya ve zaman boyutunda kar �la t�rmal� 
incelemelerle teyit edilmeye muhtaç bulunmaktad�r. Yani çat� ma hatt� ile 
çat� ma hatt� d� �ndaki bölgelerde ve ayn� ekilde çat� malar�n etkin oldu u 
dönemler ile bu dönemlerin öncesinde ve sonras�nda düzenlenen vak�f 
kay�tlar�n�n kar �la t�rmal� incelenmesi gerekmektedir. Ayr�ca Osmanl� devleti ile 
Safeviler aras�nda zaman zaman el de i tiren bölgelerdeki vak�flarla ilgili 
meselelerin de ar iv kay�tlar�ndan takip edilmesinde konumuz itibariyle fayda 
bulunmaktad�r. Bu konuda ya anan baz� s�k�nt�lar�n tahrir kay�tlar�na aksetmi  
oldu u görünmektedir.  

Osmanl�lar�n ele geçirdi i Safevi topraklar�ndaki vak�flar�n bir k�sm�n� iptal 
ettikleri, büyük bir k�sm�n� ise oldu u gibi koruduklar� anla �l�yor. 1028 numaral� 
tahrir defterinde (BOA, TD 1028, s. 11)  yer alan “ imdiki hâlde K�z�lba  vakf� 
me rû' de ildir diyü Hâssa-i Hümâyûn içün zabt olunmu dur. Ammâ ki Musa-i 
Kâz�m hazretlerinin âsitânesinin mesâlihi Ba dat Hazinesi'nden görülmek 
üzeredir. Sürremenraa (Samarra) âsitânesinin mesâlihi görülmeyüb mu'attald�r” 
ifadesi, baz� vak�flar�n Sünnîlik aç�s�ndan me ru bulunmay�p la vedildi ini 
göstermektedir. Buna kar �l�k mam Abbas neslinden olan eyh Hac� zaviyesi ile 
ilgili olarak geçen “Zikrolan bir feddan yer kadîmden selâtîn-i Acem 
temessükât� mûcebince zâviye-i mezbûreden vakfiyyet üzere tasarruf olunub 
vakf olma la hâliyâ dahi vakfiyyet üzere tasarruf olunur” (TK, KKA 111, v. 
78b) ve mam Zeynü'l-Abidin mezar� vakf�n�n gelirleri aras�ndaki bir ba  için 
kullan�lan “def’a ba , der-nefs-i Dakuk, el-me hur ba -� ah-Hatun, an-savk� 

ah smail vakf-kerde” (Ayn� defter, v. 79b) ifadelerinde görüldü ü üzere baz� 
vak�flara dokunulmad� � görülmektedir. Yine Nure zaviyesi için yap�lan 
aç�klamada geçen “sadaka olan hükm-i hümâyûn ve selâtîn-i Acem 
temessükât� mûcebince amel oluna” (BOA, TD 386, s. 261) ve Samarra asitanesi 
vak�f kay�tlar�nda geçen “Âsitâne-i mezbûrede mütemekkin olan reâyâ ve fukarâ 
kadîmü'l-eyyâmdan hâne umâr ve mevâ î ve merâî ve resm-i camus 
veregelmeyüb muâf ve müsellem olalar diyü Cihan ah Pâdi âh'dan ve Hasan 
Pâdi âh'dan ve Yakup Pâdi âh'dan ve Rüstem Pâdi âh'dan hükümleri vard�r ve 
K�z�lba  zamân�nda dahi al�nmam� ...” (Ayn� defter, s. 166) ibareleri de ayn� 
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anlamda de erlendirilebilir. Benzer ekilde Ba dat eyaletinde Safeviler 
taraf�ndan ortadan kald�r�lan baz� vak�flar�n Osmanl� Devleti taraf�ndan eyh 
Cagir vakf�nda oldu u gibi tekrar vakfiyetlerinin tan�nd� � anla �lmaktad�r (BOA, 
TD 1028, s. 9).24 

Tahrir defterlerine vak�flarla ilgili yans�yan bu tür bilgilerin yan�nda 
do rudan vakfiyelere kaydedilen baz� bilgiler de konumuz itibariyle dikkate 
al�nmal�d�r. Osmanl�-Safevi mücadelesinin ya and� � ya da Safevi 
propagandas�n�n etkili olmas� muhtemel sahalarda, Safevilerin dinî/mezhebi 
etkilerini k�rmak amac�yla baz� kurumlar�n vak�flarla desteklendi i 
anla �lmaktad�r. Bu gibi vak�flar�n vakfiyelerinde geçen konumuzla ilgili baz� 
ifadeler dikkat çekicidir. Çok büyük ihtimalle bir Kalenderî eyhi olan ve 
bölgede etkili oldu u anla �lan Sivasl� Ali Baba için Kanuni’nin veziriazam� 
Rüstem Pa a’n�n tertip ettirdi i vakfiyede vakf�n yönetimini önce Ali Baba’ya, 
sonra Ali Baba’n�n karde ine ve daha sonra Ali Baba zaviyesinde oturan “Ehl-i 
Sünnet ve Cemaat Mezhebi üzere olmalar� müteayyin olan fukaraya” 
b�rakmas�, bu bak�mdan anlaml� olsa gerektir.25 

24111 Numaral� Kerkük Livâs� Mufassal Tahrîr Defteri (Kanûnî Devri), Dizin, Transkripsiyon 
ve T�pk�bas�m, T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl� Ar ivi 
Daire Ba kanl� � Yay�n Nu: 64, Ankara 2003, s. 31; ilgili defterde, bugünkü harflere 
çevirileri yap�lm�  metinlerden birisini önemine binaen aynen aktar�yoruz: ehr-i Zol 
vilayeti k�rk seneye karib dü men elinde iken haliya Vezir-i a‘zam ve Serdar-� ekrem Hüsrev Pasa 
hazretleri eyalet-i mezbureyi cümle elviye ve k�la‘� ile kabza-i tasarrufa getürüp ve ümera’-i Ekrad� 
ita‘at itdirüb hususa merhum ve ma fur Cennet-mekan ve Firdevs-a iyan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinin binas� iken müddet-i medideden berü K�z�lba -� bed-ma‘a  hedm ve viran 
itdü i Gül‘anber Kal‘as�'n ve içinde olan Cami‘-i Serif'i müceddeden ta‘mir ve 
bina ve ihya idüb u ur-� din-i mübinde vücuda gelen hidmeti la-yu‘ad ve la-yuhsa olma �n mü arun-
ileyh hazretleri zühr-i ma‘ad ve zad-i yevm-i tenad içün bina ve içinde ba‘z� bu diyarlarda hayrata 
niyyet itme in u ur-� din ve devletde vücuda gelen hidemat-� pesendidesi mukabelesinde karye-i 
mezbure kendülere [ber-vech-i] temlik virilme in ber-muceb-i emr-i erif icmal-i cedid ve ‘atik minval-i 
me ruh üzere ber-vech-i temlik tashih olunma �n mufassal defterine dahi erh virildi. Fi 28 S.,[ aban] 
sene 39. Harrerehu'l-fakir Mustafa, Re’isü'l-küttab. bkz. s.105.
25 Vakfiyenin fotokopi ve çeviri metni için bkz. Saim Sava . Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal 
Tarihi Sivas Ali Baba Zaviyesi, stanbul 1992, s. 186-198; Ayn� ekilde IV. Murad’�n 
destekleriyle Ali Baba’n�n torunu Küçük Ali Baba taraf�ndan tertip edilen vakfiyede de; 
vak�f yönetiminin önce Küçük Ali Baba’ya, sonra ceddi Büyük Ali Baba’n�n Sivas 
dâhilinde bina eyledi i zaviyesinde sakin erkek evlad�n�n ya ca büyü üne b�rak�lmas�, 
vak�f gelirlerinin önce Küçük Ali Baba’n�n talim-i s�byan için bina eyledi i muallim-
hanede “ri’ayet-i huruf ile Hazreti Kur’an� k�raate kadir mücevvid ve salih ve dindar” bir 
kimsenin muallim ve yine “ehl-i Kur’andan bir mü’eddeb müstakim” kimsenin halife 
tayin olunmalar�, muallim olan kimsenin muallimhanede okuyan çocuklar mezun 
olduklar�nda her bir çocu un yüzer adet salavat-� erife ve yedi er adet Fatiha-i erif 
suresi tilavet edip sevab�n� Hz. Peygambere ba � lamalar�, Regaip Gecesinde mütevelli 
olan kimsenin, 4 halifenin (Çehar-� Güzin) ruhlar� için baldan (aselden) dört batman 
helva pi irilip zaviyede ikram edilmesi gibi artlar, mezhebi konuda gösterilen 
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Osmanl� Devleti ile Safeviler aras�nda mühim bir çat� ma meselesi ve 
sahas� olan Dülkadirli beyli inin son beyi olan Alaüddevle Bozkurt Bey 
taraf�ndan tertip edilen H.916/M.1510 tarihli vakfiyede de, çok büyük bir 
ihtimalle bölgenin hassas yap�s� sebebiyle, konumuzla alakal� ifadeler 
bulunmaktad�r. Buna göre vakfiyede bahsi geçen medresede Hanefi 
mezhebine mensup müderrislerin, yine vakfiyede belirtilen mescitte Hanefi 
mezhebinden mütedeyyin, sâlih, eriat� bilen, kad�n ve erkek cemaatine be  
vakit namaz k�ld�ran ehl-i sünnet bir imam tayin olunaca � art� bulunmaktad�r26.  

 

III-Fetvalar 

Yavuz döneminin en büyük ulemas�ndan say�lan Müfti Hamza’n�n, 
K�z�lba lar hakk�nda büyük bir ihtimalle ah-Kulu hadisesi sebebiyle 1511-1512 
tarihleri aras�nda vermi  oldu u bir fetvâ, dönemin alg�s�n� yans�tmas� 
bak�m�ndan büyük önem arzetmektedir. Fetvada temel olarak reisleri ah smail 
olan K�z�lba  taifesi; Hz. Peygamberin eriat�n� ve sünnetini, slâm dinini, 
Kur’ân’�, dinî ilimleri hafife almakla, haramlar� helâl kabul etmekle, Kur’ân� ve 
dinî kitaplar� tahkir edip yakmakla, mescitleri y�kmakla, ah smail’i mabut kabul 
edip secde etmekle, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in halifeliklerini kabul etmeyip 
sövmekle, Hz. Ay e’ye iftira at�p sövmekle ve nihayet slâm dinini ortadan 
kald�rmaya kastetmekle suçlanmaktad�rlar. Bu suçlar sebebiyle K�z�lba lar�n ve 
onlara tabi olanlar�n kâfir ve mülhid olduklar�, katledilmeleri gerekti i, 
kâfirlerden daha kötü olduklar� için bunlar�n kestiklerinin yenilmeyece i, 
nikâhlar�n�n haram oldu u, erkeklerinin öldürülüp mallar�n�n, evlâtlar�n�n ve 
k�zlar�n�n gaziler aras�nda taksim edilmesi ve tövbe ve nedametlerine itibar 
edilmemesi gerekti i sonucuna var�lm� t�r.27 

hassasiyete i aret etmektedir, Vakfiyenin fotokopi ve çeviri metni için bkz. A.g.e., s.199-
204. 
26 brahim Solak, “916 H. / 1510 M. Tarihli Alaüddevle Bey Vakfiyesi”, 
dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/592/572 (07.06.2016).
27“Besmele ve duadan sonra... Müslimanlar bilün ve âgâh olun, ol tâyife-i K�z�lba  ki 
reisleri Erdebil-o lu smail’dür, Peygamberimizün aleyhi’s-selât ve’s-selâm eri’atini ve 
sünnetini ve dîn-i slâm ve ilm-i dîni ve Kur’an-� Mübini istihfaf itdikleri ve dahi Allahu 
Teâlâ harâm k�ldu � günâhlara helâldür didükleri ve istihfaflar� ve Kur’an-� Azîmi ve 
Mushaflar� ve kütüb-i eri’ati tahkir idüb oda yakduklar� ve dahi ülemâya ve sülehâya 
ihânet idüb k�rub mescidleri y�kduklar� ve dahi reisleri la’ini mabûd yirine koyub secde 
itdükleri ve dahi Hazret-i Ebî Bekr’e rad�yallahu anhu ve Hazret-i Ömer’e rad�yallahu 
anhu sö üb hilâfetlerine inkâr itdükleri ve dahi Peygamberimizün hâtûnu Âyi e 
ânâmuza rad�yallahu anha iftirâ idüb sö dükleri ve dahi Peygamberimizün aleyhi’s-selât 
ve’s-selâm er’ini ve dîn-i slâm� götürmek kasd�n itdükleri bu zikr olunan ve dahi 
bunlarun emsâl-i er’e muhâlif kavilleri ve fi’illeri bu fakir kat�nda ve bâkî ülemâ-i dîn-i 
slâm katlar�nda (tevâtürle) malûm ve zâhir oldu � sebebden biz dahi eri’atün hükmi ve 

kitâblar�muzun nakli ile fetvâ virdük ki ol zikr ol�nan tâife kâfirler ve mülhidlerdür ve 
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Osmanl� Devleti’nin tâkip etti i Sünnîlik siyaseti çerçevesinde izah 
edebilece imiz bir ba ka uygulama, Safevî sempatizan� Kz�lba  kesimlerin 
ya ad�klar� yerle im birimlerine mescit ve câmi yap�m�n�n emredilmesidir. Ebu’s-
Su’ûd Efendi’nin, Kanuni Sultan Süleyman’a, “nizâm-� dîn u devlet ve intizâm-� 
ahvâl-i memleket” için sundu u mâruzât�nda, mescit bulunmayan köylere, 
kad�lar�n, cebren mescit yapt�r�p, namaz k�lmayanlar� cezaland�rabilecekleri 
yolunda fetvâ verdi i ve bu fetvâs�n�, H.940(M.1533-1534) tarihli bir ahkâm-� 
erîfeye dayand�rd� �, anla �l�yor.28 

dahi her kimse ki ânlara meyl idüb ol bât�l dinlerine râz� ve muâvin olalar, ânlar dahi 
kâfirler ve mülhidlerdür, bunlar� k�rub cemâatlerin da �tmak (cemi’ müslimanlara) vâcib 
ve farzdur, müslimanlardan ölen sa’îd ve ehîd cennet-i a’lâdadur ve ânlardan ölen hor 
ve hakir cehennemün dibindedür, bunlarun hali kâfirler halinden e edd ve ekbahdur, 
zirâ bunlarun bugazladuklar� ve dahi saydlar� gerekse do anla ve gerekse ok ile ve 
gerekse kelb ile olsun murdardur ve dahi nikâhlar� gerekse kendülerden ve gerekse 
gayrden alsunlar bât�ldur ve dahi bunlar kimseden mirâs yemek yoktur (ve bir nâhiye 
ehli ki bunlardan ola) Sultan-� slâm e’ezze’l-lahu ensârehu içün vardur ki bunlardan 
(ricâllerin katl idüb) mallar�n� ve nisâlar�n� ve evlâdlar�n� guzât-� slâm aras�nda k�smet 
ide ve bunlarun ba’de’l-ahz tevbelerine ve nedâmetlerine iltifât ve i’tibar ol�nmayub katl 
oluna ve dahi bir kimse ki bu vilâyetde olub ânlardan idügi biline ve yahud ânlara 
giderken tutula katl oluna ve bilcümle bu tâyife hem kâfirler ve mülhidlerdür ve hem 
ehl-i fesaddur, iki cihetden katil(leri) vâcibdür, Allahümme ensur men nasare’d-dîne ve 
ahzel men hazale’l-müslimîne, el-Müfti ez’afu’l-ibâd Hamza el-fakir e - ehîr bi-Saru 
Görez”.Bkz. M. C. ehabeddin Tekinda , “Yeni Kaynak ve Vesîkalar�n I � � Alt�nda 
Yavuz Sultan Selim’in ran Seferi”, ÜEFTD, XVII/22, (1968), s.53-55; Müfti 
Hamza’n�n fetvâs�n� aktard� �m�z çal� mas�nda, Tekinda , bn Kemal’in, daha mufassal 
kaleme ald� � bir risâlesinde (=fî tekfîri’r-revâf�z), ah smail ile ehl-i ia hakk�ndaki 
Osmanl� görü ünün daha da netle ti ini belirtiyor ve bu risâlede, küfr ve irtidâd�na 
hükm edilen ah smail ile askerlerine kar � aç�lacak sava lar�n, di er din dü manlar� ile 
yap�lacak sava lar gibi cihat say�laca �n�n ve umûmiyetle, iîlerin öldürülmesinin câiz 
olup, mallar�n�n helâl, nikâhlar�n�n ise bât�l oldu unun aç�kland� �n�, ifade ediyor, bkz. 
Tekinda , agm, s.55; Ir ne Mèlikoff, bu fetvan�n, henüz ehzadeli i s�ras�nda I. Selim’in 
yönlendirilmesi ile verildi ini belirtiyor, bkz. “K�z�lba  Problemi”, Uyur dik Uyard�lar 
Alevîlik-Bekta îlik Ara t�rmalar�, çev. Turan Alptekin, stanbul 1993, s.69, dn.7.
28 “Kitâbu’s-salât ba’z� Müslümanlar�n karyelerinde aslâ mescid olmayub ahalisi cemâ’at 
ile namaz k�lmasalar, hâkimü’ - er’ mezburlara cebren mescid yabdurub namaz 
k�lmakdan ihmâl idenlere ta’zir lâz�m olur mu? El-cevab: Olur. Öyle olan kurân�n ehline 
cebren mescid binâ itdürüb salâta müdâvemet itdürmek içün vülât-� memâlik-i 
mahmiyeye sene erba’în ve tis’ami’e (1533-34) tarihinde mü’ekked ahkâm-� erîfe vârid 
olmu dur, mûcebiyle ‘amel olunmak lâz�mdur. Ketebe Ebu’s-Su’ûd.” Bkz. Ebu’s-Su’ûd 
Efendi, Ma’ruzât-� Ebi’s-Su’ûd, Hasan Yüksel Özel Kitapl� �, el yazmas�, (18 
Cemâziyelâhir 1235/2 Nisan 1820 tarihli istinsah) s.2; ayn� ekilde, XVII. as�rda eyh 
Aziz Hüdayi Efendi’nin padi aha, her köye bir Sünnî imam tayin edilmesi, imam�n 
kad�n ve çocuklara ilim ö retip zikir yapt�rmas�; � �k tekkelerinin tefti  edilip yoklanarak, 
Hulefâ-i Râ idîne küfür ve di er mâkul olmayan davran� lar�n� kendi istekleriyle terk 
edip sünnet ve eriata uymayanlar�n kapat�lmalar�, tavsiyesi de bu bak�mdan anlaml� olsa 
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Ebussuud Efendi’nin K�z�lba larla ilgili fetvalar� da konumuz itibariyle 
büyük önem ta �maktad�r.29 Ebussuud Efendi’nin konumuzla ilgili fetvalar�; 
K�z�lba lar�n kâfirli i,30 Safevilerin Hz. Peygamber neslinden 
olmad�klar�,31K�z�lba lar�n Kur’an’�, slâm eriat�n� ve er’î kitaplar� hafife al�p 
tahkir ettikleri, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e lanet ettikleri, Hz. Ay e’ye iftira 
att�klar�, ah smail’i mabut kabul edip secde ettikleri,32 Çâryâr’e sebb meselesi,33 

gerektir, eyh Efendi, “Ve münasib ne ise görüle. Bu taifenin baz� ahvâlin ve kabâyihin 
H�z�r Pa a kulunuz bilür, tamam istifsâr oluna. Bu iki taifenin kabahati diller ile erh 
olunmaz. cmâlen îlâmd�r. Tafsîl de olur. Zira duac�n�z orada baba da oldum. Ol taife ile 
azîm k�ssam�z olmu dur” ifadeleriyle, hem bölgede uygulanan tâkibâtta görev ald� �n� ve 
hem de tâkibât�n uygulan�  biçiminde etkili oldu u, izlenimini veriyor, bkz. A. Refik, 
Raf�zîlik ve Bekta îlik, s.12; a a �da XIX. as�rda da devletin mektepler açarak 
K�z�lba /Alevi kesimi itikadî bak�mdan e itmeyi plânlad� � görülecektir, bkz. V. 
Bölümdeki belgeler.
29 M. Ertu rul Düzda , eyhülislâm Ebussuud Efendi’nin Fetvalar�na Göre Kanunî Devrinde 
Osmanl� Hayat� –Fetâvâ-y� Ebussu’ûd Efendi-, Kap� Yay�nlar� Haziran 2012, ss.135-140, 
247.
30 479. Mes’ele: K�z�lba  tâifesinin er’an k�tâli helâl olup, katl eden gâzî ve k�z�lba  
tâifesinin ellerinde maktul olanlar ehîd olurlar m�? 
Elcevap: Olur, gazâ-i ekber ve ehâdet-i azîmedir. (A.255 b) 
Su’al-i âhar: K�tâlleri helâl oldu u takdirce, mahzâ sultân-� ehl-i slâm hazretlerine ba y 
ve adâvet üzere olup, asker-i slâm’a k�l�ç çekti i için mi olur, yâhud gayri sebebi var 
m�d�r? 
Elcevap: Hem bâgîlerdir, hem vücûh-i kesîreden kâfirlerdir. (A. 255 b)
31 480. Mes’ele: Re’isleri hazret-i Resûlullah (sallâllâhu te’âlâ aleyhi ve sellem) âlindendir 
derler, öyle olucak nev’â üphe olur mu? 
Elcevap: Hâ â yoktur. Ef’âl-i enî’alar�, ol neseb-i tâhire alâkalar� olmama a ehâdet 
etti inden gayri, sikàttan menkuldür ki, babas� smâil ibtida-i hurûcunda, imam Ali er-
R�zâ ibn Mûsâ el-Kâz�m me hedinde ve sâir emâkinde olan sâdât-� izâm�, kendinin 
nesebini Bahr-� Ensâb’a derç eyleme e ikrâh edip, iftirâya cür’et edemeyenleri katl-i âm 
edincek, ba’z� sâdât katilden halâs için imtisâl sûretin gösterip dedi in eylemi ler. Amma 
bu mikdar tedârik eylemi ler ki, bunun nesebini, ulemâ-i ensâb-i erîfe mâbeynlerinde 
akîm olup, aslâ nesli kalmama �yla ma’rûf bir seyyide müntehî k�lm� lard�r ki, nazar 
edenler hakîkat-i hâle vâk�f olalar. Farazâ s�hhat-i nesebi mukarrer olsa dahi, bî-din 
olucak, sâir kefereden fark� olmaz. Hazret-i Resûlullah’�n (sallâllâhu te’âlâ aleyhi ve 
sellem) âli, e’âir-i er’-i mübîni ri’âyet ve ahkâm-� metîni himâyet edenlerdir. Hazret-i 
Nûh’un (aleyhisselâm), Ken’an sulbü o lu iken dîni üzerine olmad� � için “ehlimdendir” 
deyu, necât� için Rabb-i izzete du’â ettikte nnehü leyse min ehlike (Hûd sûresi 46. Ayet: O 
senin ehlinden (âilenden)say�lmaz) deyu buyrulup sâir kefere ile bile ta’zîb ve i râk 
buyurulmu tur. Enbiyâ-i izâm (aleyhimü’s-salâti ve’s-selâm) neslinden olmak, dünyevî 
ve uhrevî azabdan necâta sebeb olsayd�, hazret-i Âdem nebî (aleyhisselâm) neslinden 
olmak ile, esnâf-i kefereden bir kâfir aslâ dünyada ve âhirette mu’azzeb olmazd�. Vallâhu 
te’âlâ a’lem ve ahkem. (A.256 a).
32 481. Mes’ele: tâife-i mezbûre i’a’dan olmak da’vâ ederler “lâ ilâhe illâllah” derler 
iken, bu mertebeyi îcâb eden halleri nedir, mufassal ve me rûh beyan buyurula? 
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esir al�nan K�z�lba larla ilgili meseleler,34 Muaviye ve Yezid’e lanet meselesi35 ile 
Tahmasb’�n kulland� � ve ah-destur denilen bir mendili/el bezini kullanma 

Elcevab: i’a’dan, de il, “yetmi  üç f�rka ki, içinde Ehl-i Sünnet f�rkas�ndan gayr� 
nârdad�r” deyu hazret-i Resûl (sallâllâhu aleyhi sellem) tasrih buyurmu lard�r, bu tâife ol 
yetmi  üç hâlis birinden de ildir. Her birinden bir mikdar er ve fesad al�p, kendiler 
hevâlar�nca ihtiyâr ettikleri küfr ü bid’atlere ilhâk edip, bir mezheb-i küfr ü dalâlet ihtirâ’ 
eylemi lerdir. Dahi durup gün günden artt�rmak üzerinedirler. imdiye de in üzerine 
müstemir olduklar� kabâyih-i ma’rûfelerinin, mûceb-i eriat-i erîfe üzerine mufassalan 
hükmü budur ki: Ol zâlimler Kur’ân-� Azîm’i ve eriat-i erîfeyi ve dîn-i slâm’� istihfaf 
eylemekle ve kütüb-i er’iyyeyi tahkir edip oda yakmak ile ve ulemâ-i dîni ilimleri için 
ihânet edip k�rmak ile ve re’isleri olan fâcir mel’ûnu ma’bud yerine koyup ana secde 
eylemekle ve dahi hürmeti nusûs-i kat’iyye ile sâbit olan envâ-i hurumât-i dîniyyeyi 
istihlâl eylemekle ve hazret-i Ebî Bekr ile hazret-i Ömer’e (radiyallâhu anhum) lâ’n 
eylemekle kâfir olduklar�ndan sonra, hazret-i Âi e-i s�ddîka’n�n (radiyallâhu anhâ) berâati 
hakk�nda bunca âyât-i azîme nâzile olmu  iken, ana itâle-i lisân eylemekle Kur’ân-i 
kerîm’i tekzîb edip kâfir olduklar�ndan mâ’adâ, hazret-i Risâlet-penâh�n (sallâllâhu aleyhi 
sellem) cenâb-� azizlerine eyn getirdikleri ile sebb-i Nebî eylemi  olup, cumhur-i ulemâ-
i a’sâr ve emsâr icmâ� ile, katilleri mübah olup, küfürlerinde ek edenler kâfir olurlar. 
mâm-� A’zam ve mam Süfyân-i Sevrî ve mam Evzâgî (rahimehumullah) katlar�nda 

tamam s�hhat üzere tevbe edip slâm’a gelicek, e erçi bu küfürler dahi sâir kefere 
küfürleri gibi afv olunup katilden necât bulurlar, amma mam Mâlik ve mam âfi’î ve 
mam Ahmed bin Hanbel ve mam Leys bin Sa’d ve mam shak bin Râhûye ve sâir 

uzemâ-i ulemâ-i dinden cem’-i kesîr katlar�nda asla töbeleri makbûl ve slâm’lar� 
mu’teber de ildir. Elbette hadden katl olunurlar. Hazret-i mâm-� din-penah 
(eyyedehullâhu te’âlâ ve kavvâhu) zikr olunan eimme-i dinden, hangi cânibin kavli ile 
amel ederler ise me rû’dur. Ol kabâyih ile ittisaflar� cemî’ ehl-i slâm içinde tevâtür ile 
mu’ayyenen ma’lûm olmu tur. Hallerinde tereddüt ve i tibâh yoktur. Askerlerinden olup 
k�tâle mübâ eret edenler ve binip inip etbâ’�ndan olanlar�n ân�nda aslâ tevakkuf olunur 
de ildir. Amma ehirlerde ve köylerde kendi hâlinde salâh üzerine olup, bunlar�n 
s�fatlar�ndan ve ef’âllerinden tenezzühü olup, zâhir halleri dahi s�dklar�na delâlet eyleyen 
kimselerin kizbleri zâhir olmay�nca, üzerlerine bunlar�n ahkâm� ve ukùbât� icrâ olunmaz. 
Bu taifenin k�tâli sâir kefere k�talinden ehemdir. An�nçün Medine-i Münevvere 
etraf�ndaki kefere çok iken ve bilâd-i am feth olunmam�  iken anlara gaza eylemekten, 
hazret-i Ebî Bekr-i S�ddîk (radiyallâhu anh) hilâfetinde zuhur eden Müseyleme-i 
Kezzâb’a tâbi’ olan tâife-i mürtedde üzerine gazâ eyleme i eshâb-i kirâm (r�dvânullahi 
aleyhim ecma’în) icma’lar� ile tercih ve takdim buyurmu lard�r. Hazret-i Ali 
(kerremallâhu vecheh) hilâfetinde Havâric k�tâli dahi böyle olmu tur. Bu tâifenin 
fesadlar� dahi azîmdir, yeryüzünden fesadlar�n ref’ eylemek için mücâhade eylemek dahi 
ehemdir. (A. 256 a).
33 486. Mes’ele: Çâryâr’e sebb eden, K�z�lba  idü ü sicil olunan Zeyd’i, Amr’�n o lu Bekr 
katl eylese, er’an nesne lâz�m olur mu? 
Elcevap: Sebb etti i vakit katl etti i muhakkak ise ta’arruz olunmaz. (B. 302 b)
34 482. Mes’ele: Nahcivan seferinde tutulan K�z�lba  evlâd� kul olur mu?     
Elcevap: Olmaz. (B. 104a) 
483. Mes’ele: Pâdi âh emriyle K�z�lba  tâifesi vurulup, sagîr ve kebiri esir olanlardan 
ba’z� Ermeni olduklar�nda, ol takdirce halâs olurlar m�? 
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meselesi36 gibi konu ba l�klar�nda toplanabilir. Söz konusu fetvalar�n, bilhassa 
ahkâm ve mühimme defterlerine konu olan K�z�lba larla ilgili uygulamalar�n 
hukukî altyap�s�n� olu turdu u söylenebilir. Ebusuud Efendi’nin Yunus 
Emre’nin bir dizesi ile ilgili verdi i fetva ise Osmanl�-Safevi mücadelesinin 
mezhep çat� mas� eklinde tezahür etmesinin dinî meselelerde nas�l bir alg� 
sorununa dönü tü ünü aç�kça göstermektedir.37 Ebussuud Efendi’nin eyh 

Elcevap: Olurlar, Ermeniler K�z�lba  askeri ile asker-i slâm üzerine gelip muhârebe 
etmi  olmay�cak, er’an esir olmak yoktur. (B.102 a) 
484. Mes’ele: Mürtedde darü’l-harbe lâhika olmadan al�p esir eylemek câiz idü üne 
mâm-� A’zam’dan nakl olunan rivâyete binâen, K�z�lba  avretlerin esir eylemekle asker-i 
slâm’a kemâl-i kuvvet ve evket, a’dâ-i dîn-i metîne nihâyet za’f ü zillet gelir olsa, ol 

rivâyet ile amel olunmak er’an câiz olur mu? 
Elcevap: Câizdir. (A. 93 b) 
485. Mes’ele: Bu rivâyet ile, ol esir olunan avretin hizmetleri, vat’ olunmalar� er’an helâl 
olur mu? 
Elcevap: Cümle hizmetleri helâldir. Amma mürteddelerdir, slâm’a gelmeden vat’lar� 
helâl de ildir. (A. 94 a).
35 487. Mes’ele: “Yezid’e lâ’net ve ana lâ’net etmeyene dahi la’net” diyen Zeyd’e ne 
lâz�m gelir? 
Elcevap: Lâ’net etmeyene lâ’net nâme rû’dur. Lâ’net etmemek onun ef’âlin kabul 
de ildir. (B. 318 b) 
488. Mes’ele: “Muâviye hay�rl� ki i de ildir” dese, er’an Zeyd’e ne lâz�m olur? 
Elcevap: Ta’zîr olunur. (B. 318 b) 
489. Mes’ele: Sahâbe-i kiramdan Muâviye’ye lâ’net eden Zeyd’e er’an ne lâz�m olur? 
Elcevap: Ta’zîr-i beli  ve hapis lâz�md�r. (B. 90 b).
36 940.Mes’ele: Zeyd “yan�na ah-destur tak�nan kendi kâfir avreti bo tur” dese er’an ne 
lâz�m olur? 
Elcevap: “ ah-destur” nedir, beyan olunmak gerektir ki cevap yaz�la. (B. 273 a) 
Cevap: ah-destur dedikleri, yol yol yol nak�  i lenmi  veyahut dokunmu  revâkibî bir 
destmâldir. Ku a a sokulup hâcet oldukta kullan�l�r. Tahmasb’�n mu’tâd� bunu 
kullanmak olma �n ad� ah-destur komu lard�r. Vâk�’â tak�nmakta hatâ var m�d�r? 
Cevap: E er an� tak�nanlar ol âcize taklîd edip, kendiler dahi an�n mezhebi üzerine 
iseler, vâk�’â kâfirlerdir, avretleri bo tur. Amma mücerred an� tak�nd�klar� için de il, 
belki an�n mezhebi üzerine olduklar� için ise kâfirlerdir. E er taklîd etmeyip hemen 
öyle kullan�rlarsa, aslâ sâir destmâlden fark� yoktur. E er Zeyd’in sözü evvelki takrir 

üzerine ise sahihtir. Amma küfür, tak�nmakta de il idü ün beyan etmek lâz�md�r. (B. 
273 a).
37 353. Mes’ele: Bir zâviyenin mescidinde e hâs-� muhtelife ile mü tehî o lanlar muhtelit 
olup, envâ-i teganniyât ile tevhîd ederlerken tevhîdi ta yîr edip gâh “dil-i men” gâh 
“can-� men” deyip gâh beyt “sen bir ulu sultans�n, canlar içinde cans�n/Çün iyan 
gördüm seni, pinhan kap�s� de il” deyip, gâh beyt “cennet cennet dedikleri bir evle 
birkaç huri/ steyene ver sen an�, bana seni gerek seni” deyu gö üslerin dö üp evzâ’-i 
garîbe ettiklerinde, ehâlî-i mahalleden zâviye-i mezbûreye eyh olan Zeyd’e “bu makûle 
evzâ’ niçin ettirip râz� olursun” dediklerinde Zeyd “ne lâz�m gelir ba’z� kimseler (Ve mâ 
halaktu’lcinne ve’l-inse illâ li ya'budûn)” (Zâriyât/56) demekle cevap verse er’an Zeyd-i 
mezbûra ne lâz�m olur? El-Cevap: Evzâ’ ve akvâl-i mezbûre kemal mertebe fuh  
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Bedreddin ve taraftarlar� ile alakal� olarak verdi i fetvalarda da K�z�lba lara 
benzer küfür ve ahlaks�zl�k ithamlar� yer almaktad�r.38 

Ali Baba Zaviyesi evrak� içinde bulunan Ruhi Ba e mez’den al�nan 2 fetva, 
K�z�lba  kelimesinin küfür anlam�nda kullan�ld� �n� göstermesi bak�m�ndan ibret 
vericidir: 

Belge 1: F. 60: Zeyd-  Sâlihe K�z�lba  Deyu Ve Gözüne Ve A z�na Bestehliyeyim 
Dimekle Eza den Amr’a Ne Laz�m Olur? El-Cevab: Ta’zir. Es-Seyyid Abdurrahman 

Müfti-iTokat. 

 

 

 

 

 

oldu undan gayri, cennet hakk�nda dedikleri kelime-i enî’a küfr-i sarîhtir, katilleri 
mubaht�r, eyhleri olan bî-din hikâyet olunan akvâl ü ef’âle “mübâ eret dahi ederse ne 
lâz�m gelir” demekle kâfir oldu undan gayri, ol kabâyihi ibâdet kabîlinden addedip âyet-i 
kerîmeyi ana delil getirmekle tekrar kâfir olur, bu i’tikattan rücû’ etmezse katilleri vâcip 
olur. (B. 324 b).
38 969. Mes’ele: eyh Bedreddin Simâvî ki “Vâridât” sahibidir, “tekfir etmeyip lâ’net 
etmeyen kâfirdir” diyen Zeyd’e ne lâz�m olur? 
Elcevap: “An�n müridlerinden olan kâfirlerdir” demek lâz�md�r. Sâir kefere gibi ad�n 
anmay�p lâ’net etmeyip kendi hâlinde olan Müslüman kâfir olmaz. (B.317 a) 
970. Mes’ele: Semâvetlü taifesinden bir tâife, urb-i hamr ettiklerinde biri birinin 
avretlerini icâzetleri ile tasarruf eyleseler, mezbûrlara ne lâz�m olur?  
Elcevap: Katil lâz�md�r. (B.317 a)
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Belge 2:F. 267: E irradan Olan Zeyd Tâlib-  lm Olan Amr’a etm-  Tarik le Kâfir Ve 
K�z�lba  Deyu etm Eylese Zeyd’e er’an Ne Laz�m Olur? El-Cevab: Re’y-  Hâkim le 
Ta’zir-  edid Laz�m Olur. Ketebe El-Fakir Abdurrahman El-Müfti Bi-Sivas Afâ Anhu 

 

 

IV-Ahkâm Ve Mühimme Defterleri 

1501 tarihli ahkâm defterinde geçen cemaat isimleri: Akya  cemaati 
(Yörüklerden) (102), Ali Fahreddinlü cemaati (245), Ar�klar cemaati 
(Yörüklerden) (433), Çama  cemaati Yörükleri (227), Çorman cemaati (216), 
Dani mendlü cemaati (102), Elmalu cemaati (216), Elvanlar, Yörük cemaati 
(286), Emre eyhli taifesi (128), K�lcan Yörükleri (456), Hüseyin-beylü Yörük 
cemaati (286), ldelik cemaati (Saruhan Yörüklerinden) (278), amlu taifesi 
(Yörüklerden) (96), Tatar cemaati (169), I �k ve Torlak taifesi (187), Varsaklar 
(99), Yörükler (44, 102, 122, 194, 229, 287), Yörükler cemaati (44). Bu 
cemaatler di er kaynaklardaki cemaatlerle kar �la t�r�larak ele al�nabilir ve bu 
ekilde yay�ld�klar� sahalar ve kar� t�klar� olaylar konumuz aç�s�ndan 

de erlendirilebilir.  

II. Bayezid devrinde kaleme al�nan ahkâm kay�tlar�nda dikkati çeken temel 
konu, Anadolu’dan Azerbaycan ve ran taraf�na meydana gelen tersine göçü 
engelleme çabas�d�r. lgili ahkâm kay�tlar�nda; Safevi taraf�na gidip gelenlerin 
yakaland�klar�nda öldürülmeleri, öldürülenlerin üzerinde bulunan mal 
varl�klar�n�n yakalayana verilmesi, yakalananlar�n para kar �l� � serbest 
b�rak�lmamas�, öldürülenlerin yak�nlar�n�n kan paras� alamayacaklar�, 
öldürülenlerin belli aral�klarla stanbul’a bildirilmesi gibi hususlar yer 
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almaktad�r.39 Osmanl� devletinin yeni hâkim oldu u Orta ve Bat� Anadolu 
sahalar�ndaki beylik topraklar�ndaki halk� kendine �s�nd�rma ve intibak çabalar� 
da dikkati çekmektedir. Söz konusu belgelerde; Ta ili’nin boy beylerinin davet 
edilip, istimâletle40 inand�r�l�p devlete �s�nd�r�lmaya çal� �ld� � ancak münaf�k 
olarak nitelendirilen Nasuh ve adamlar� taraf�ndan tekrar kand�r�l�p kaç�r�ld�klar� 
anlat�lmakta ve Nasuh’un ailesinden ve adamlar�ndan kim varsa yakalan�p 
stanbul’a gönderilmesi istenilmektedir.41 Ayr�ca Osmanl� devletinin 

39 Bu konuda yay�nlanan dört hüküm bulunmaktad�r (27, 71, 281, 454 numaral� 
hükümler), bkz. lhan ahin-Feridun Emecen, Osmanl�larda Divân-Bürokrasi-Ahkâm II. 
Bâyezid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, Türk Dünyas� Ara t�rmalar� Yay�n�, 
stanbul 1994, s. 8, 21, 78-79, 126, örnek olarak 281 numaral� hüküm verilmi tir:  Sultan 

Mahmud’a hüküm yaz�la ki, Bundan evvel: “Erdebil O l�’na varup gelen fitne ve fesâda 
sebeb olan sûfîlerden yolda ve izde, var� da ve geli de dutulan sûfînün soygun� dutanun 
olup kendüsi siyâseten salb oluna” diyü kerrâtla k�râ’etli ahkâm-� erîfe irsâl olunm�  idi 
ki, hâliyâ öyle istimâ’ olunur ki, ol tâife husûs�nda gönderilen ahkâm-� münîfe ile amel 
olunmayup siyâsetleri mukabelesinde ta’zîr bi’l-mâl olup mürîd dutulsa dört yüz akça, 
halîfe dutulsa iki bin akçalar� al�nup siyâset olunmaz imi , be-gayet yaramaz vâki’ 
olurm� , akça al�nmak benüm emrüm de ildür ve akça al�nma a kat’â r�zâm dah� 
yokdur. Eyle olsa buyurdum ki, bu def’a hükm-i erîfüm varup vusul buldu � gibi 
gerekdür ki, taht-� eyâletünde olan vülât-� vilâyete tehdîd ü te’kîd idüp �smarlayas�z ki, bu 
husûsda kemâl-i ihtimâmla mücidd ü mukayyed olalar, her sûfî ki, gelürken veya 
giderken dutula veya evine geldükden sonra, anda vardu � ma’lûm u zâhir ola, halîfe 
olsun mürîd olsun, hiç kimesneye meyl ü muhâbâ itmeyüb salb eyleyeler, zamânla 
akrabâs� demin da’vâ itmekde hazer eylemeyeler, emr-i erîfüm budur ki, ol as�l 
sûfîlerden her kim siyâseten salb oluna, hiçbir zamânda anun demi husûsunda olan 
da’vâ mesmû’ olmaya, öyle ki, atebe-i âlem-penâhumdan gelüp bir suretle tefti e hükm 
dah� alurlar ise, ol hükümle dah� amel olunmaya, elbetde elbetde dutulan sûfî siyâset 
içün salb olup emrüm yirine varmak gerekdür, birkaç aydan sonra yarar âdemler ve 
mu’temed kimesneler gönderüp bu husûssiyyât� alâ veçhin bi’l-ihtimam teftî  itdürsem 
gerek, öyle ki, bunlarun siyâseti bâb�nda i/hmâ/l olunm�  bulunacak olursa, senün 
lalalar�ndan olsun hüdâvendigâr –enâra’llahu burhanehû- rûhiyçün azille konmayup 
mu’âteb bi’l-mu’âkab olurlar ve ger Suba �lardan ve sipâhilerden ve senün bâb-� sa’âdet-
me’âbun halk�ndan olsun ve sâir halkdan olsun ol halâs itdükleri kimesne yirine 
kendüleri salb itdürsem gerekdür, öyle bileler ve sen dah� her üç ayda bir taht-� 
hükûmetünde vilâyeti tefti  itdürüb kaz�yye ne veçhile olup ve kaç neferi sûfî salb 
olundu �n� ma’lûm idinüp dah� tefâsiliyle yazup Dergâh-� mu’allâma i’lâm eyleyesiz ve 
Suba �lardan ve sipâhilerden her kim emrüm yirine koyup ol sûfîleri siyâseten salb ide, 
anun bu hizmeti, benüm izz-i huzurumda pesendîde vâki’ olup envâ’ inâyetümle mer’î 
ve mahzûz olalar, öyle bilesiz, alâmet-i erîfe i’timâd idesiz. Tahrîren fî evâil-i Zilhicce 
sene sitte ve tis’a-mie. 
40 stimâletle ilgili olarak benzer belgelerin kullan�ld� � u çal� mam�za bak�labilir: Saim 
Sava , “ stimâlet: Bir Osmanl� Yönetim Klasi i”, Ötekilerin Pe inde Ahmet Ya ar Ocak’a 
Arma an, Haz.: Mehmet Öz-Fatih Ye il, stanbul 2015, ss.489-508.    
41 Bu konuda bkz. . ahin-F. Emecen, A.g.e., s. 124-125, 451 ve 452 numaral� 
hükümler örnek olarak 452 numaral� hüküm verilmi tir: 452- Mesih Pa a’ya hüküm 
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Azerbaycan/ ran taraflar�nda yürüttü ü casusluk faaliyetleri de ahkâm 
defterlerine konu olmu tur.42 

Alevilik ara t�rmalar�nda, bilhassa Osmanl�-Safevi çat� mas� esnas�nda 
Osmanl�lar cephesinde olu an dinî, siyasî, askerî, sosyal, ekonomik ve psikolojik 
artlar�n anla �labilmesi bak�m�ndan en çok belge ve bilgiye mühimme 

kay�tlar�nda ula �lm� t�r denilebilir. Bu konuda öncelikle Ahmet Refik taraf�ndan 
On Alt�nc� As�rda Raf�zîlik ve Bekta îlik ba l� � alt�nda ne redilen 54 adet belge 
zikredilmelidir.43 Ard�ndan Bekir Kütüko lu’nun me hur Osmanl�- ran Siyâsî 
Münâsebetleri ba l�kl� eseri gelmektedir ki, kitapta; III. V-XIV, XVI-XIX, XXI-
XXIV, XXVI, XXXVIII-XL, XLII-XLIV, XLVI-XLIX, LI-LIII, LV, LVII-

yaz�la ki, imdiki hâlde ferzend-i ercümend es’ad-� er ed o lum ehin ah -tâle bekahû-
ya mektûb gönderüp: “Ta -ili’nün boy beylerinün her birini da’vet eyleyüb istimâlet idüp ahd u 
artla inandurup getürdükden sonra münâf�k�n i vâsiyle yine nefret itdürüp kaçururular, bizim 

sa’yimiz i bmemlekete k�yâm ve nizâm virüp maslahat temâm olmas� maksûddur, bu bâbda öyle 
cezm olund� ki, bu fesâd, Nasûh’a mensub kimesnelerdendür ve bu memleketün harab�na ve bu olan 
fesâdlara sebep olm� dur” diyü mektûb göndermi siz, mü ârün-ileyh o lum -tâle bekahû- 
dh� o mektûb� Dergâh-� mu’allâma gönderüp ve kendü dah� mektûb yazup mezbûr 
Nasuh’dan ve ana müte’all�k âdemlerden: “Envâ’ enâ’at ve fesâdâta muttali’ olup bu diyârda 
bunca i ler olup bunca gavgalara sebep ol olup enâ’ati ve h�yâneti oldu �na â’ibe-i übhe olmayup 
vâcibü’l-katl olmas�nda i tibâh yokdur” diyü bildürmi . Eyle olsa buyurdum ki, mezbûr 
Nasuh’� bir tarîkile ele getürüp kendünün ta’allukat�ndan ve etbâ’�ndan ve o l�ndan ve 
k�z�ndan ve avretinden nesne komayup cümlesini ihzâr itdürüp mezbûr Nasuh bile 
kadr-i (kadar-�) kifayetçe silahdârlardan yarar ve mu’temed kimesneler ile ve o lum –tâle 
bekahû- dah� kendi kapusu halk�ndan yarar âdemler ko up cümlesini esbâblariyle ve 
davarlariyle ve ta’alluklariyle Dergâh-� mu’alama gönderesiz ve ne mikdâr nefer irsâl 
olunursa bir defter idüp suret-i defteri dah� bile gönderesiz, i te bu bâbda o lum -tâle 
bekahû-ya dah� hükm-i hümâyûn gönderildi ki, ol dah� mücidd olup mezbûr Nasuh’un 
o l�ndan ve k�z�ndan ve âdemlerinden ve ta’allukatlar�ndan kimesnesini kaçurmayup 
mahfuz Dergâh-� mu’allâma getürüp teslîm ideler, fi’l-cümle ko ulan âdemlere ve 
silahdârlara gere i gibi te’kîd ü tehdîd oluna ki, yolda ve izde, Dergâh-� mu’allâma 
gelince, ihtiyât üzere olalar, kimesnesini kaçurmayup cümlesini getürüp defter 
mûcebince teslîm ideler, öyle bilesiz, alâmet-i erîfe i’timâd idesiz.  
Tahrîren fî evâhir-i Zilhicce sene sitte ve tis’a-mie. s. 124-125. 
42 Bu konuda bkz. . ahin-F. Emecen, A.g.e., s. 92, 330 numaral� hüküm: Sivas sanca � 
beyine hüküm yaz�la ki, El-hâletü hâzihî Dergâh-� mu’allâma mektûb gönderüp ark 
canibine tecessüs idüp âdem gönderüp Erdebil-o l�’nun ve Murad Han’un ve Ebulfeth 
Mirza’nun ve irvan ah Bey-o l� Gâzi Bey’ün keyfiyyet-i ahvâllerin bildürmi siz, ma’lûm 
old�. Eyle olsa buyurdum ki, bundan böyle dah� sâhib-i vukuf kimesneler gönderüp ol 
tarafun temâm haberi ne ise bilüp hakikat-� hâli ile yazup Dergâh-� mu’allâma i’lâm 
idesiz, öyle bilesiz, alâmet-i erîfe i’timâd idesiz. 
 Tahrîren fî evâil-i Zilhicce sene sitte ve tis’a-mie.
43 Ahmet Refik, “On alt�nc� as�rda Râf�zîlik ve Bekta îlik”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi 
Mecmuas�, VIII/2, s.21-59’dan ayr� bas�m, stanbul 1932.
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LXXIX numaral� defterlerden seçilmi  belgeler kullan�lm� t�r.44 Taraf�m�zdan 
haz�rlanan XVI. As�rda Anadolu’da Alevîlik ba l�kl� çal� mada ise 108 adet belge 
kullan�lm� t�r.45 Bu çal� mam�zda mühimme defterlerinde bulunan konumuzla 
ilgili belgeler tahlil edilerek a a �daki konu ba l�klar� tespit edilmi tir: 

-K�z�lba lar�n genel psikolojisi ve mehdîlik iddias� 

-Anadolu’da K�z�lba  ço unlu u olan yerler 

-Safevî sempatizan� a iretler 

-Takiyye/gizli K�z�lba lar 

-K�z�lba  o lu K�z�lba lar 

-K�z�lba  taraftarl� � ile itham edilenler 

-K�z�lba  Osmanl� askerleri 

-K�z�lba  halifeleri 

-K�z�lba l�k (rafz) âdet ve alâmetleri 

-K�z�lba lara yönelik ithamlar ve isnat edilen suçlar: Ahlâks�zl�k, zina, 
h�rs�zl�k ve h�rs�z yatakl� �, namaz� terk, namaz ve oruç bilmemek, gece-gündüz 
saz ve sözle me gul olmak, Ebubekir-Ömer-Osman dü manl� �, Sünnet-i 
Resûlü hafife almak, Peygambere, Hulefâ-i Râ idîne ve Sahâbeye küfür ve bu z 
etmek, Hulefâ-i Râ idîne ve Müslümanlara ihanet ve dü manl�k, Müslümanlara 
“Yezit” demek, arap içmek, Safevîlere yard�m ve sadaka toplamak, Safevîler 
lehine casusluk, sahte para basmak,  

K�z�lba  takibi: K�z�lba  takibinde ba bu  tayini, K�z�lba  takibinin te viki, 
defter harici K�z�lba lar�n takibi, takipten kaçanlar�n vak�f, mülk, serbest t�marlar 
ve hass-� hümâyûna ilticâs�, K�z�lba  takibinin istismar�, mahallî görevlilerin 
(kad�, naip, süba �, muhz�r, bölükba � vs.) zulmü, iftira, müfterîlerin 
cezaland�r�lmas�, K�z�lba lar�n ihbar� ve muhbirler, K�z�lba  takibinde taassup 
korkusu, K�z�lba  takibinde rü vet, K�z�lba  takibinin savsaklanmas�: Ehl-i 
fesad�n himaye edilmesi, 

 K�z�lba lar� tefti  yöntemleri: Hak üzere, dikkat ve ihtimam ile, hukuka 
uygun olarak, gizlice ve aç�kça, gizlice, A’yân-� vilâyet ile yetkili, tarafs�z, Sünnî 
ve güvenilir kimselere sorma, yüzle tirme, bizzat kendilerinin ya da sicil 
sûretlerinin stanbul’a gönderilmesi,  

44 Bekir Kütüko lu, Osmanl�- ran Siyâsî Münâsebetleri (1578-1612), stanbul Fetih Cemiyeti 
Yay�n�, stanbul 1993.
45 Saim Sava , XVI. As�rda Anadolu’da Alevîlik, 1. Bask� Vadi Yay�nlar�, stanbul 2002, 2. 
Bask� Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013.
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K�z�lba lar� ele geçirme yöntemleri: Her ne/hangi yolla olursa, hüsnü 
tedbirle/tedârikle, hüsnü tedârikle gizlice, tefti  bahanesiyle, suçüstü, birer 
bahane/töhmet/yol ile,  

K�z�lba lar�n cezaland�r�lma yöntemleri: Ba ka töhmet ile hakk�ndan gelme, 
sicil ettirdikten sonra siyaset, tedricen haklar�ndan gelme-küllî telef-i nefs olma 
korkusu, aslâ mecâl vermeden ba ka bahâne ile hakk�ndan gelme, K�z�l�rma a 
at�p bo ma, suç mahallinde hakk�ndan gelme, ibret olmas� için hakk�ndan 
gelme, ba ka töhmet ile hapsetme, hukuk neyi gerektiriyorsa yerine getirme, 
zaman a �m�na u ramayan haklar�n al�nmas�ndan sonra cezaland�rma,  

K�z�lba lara verilen cezalar: Sürgün, hapis, kürek mahkûmiyeti, siyaset, 
hakk�ndan gelme, recm,  

-Anadolu’da Safevî propagandas�n�n tesirleri: Mezhebî tesirler, sosyal 
tesirler, kültürel propaganda: Râf�zî kitaplar�, 

-Osmanl�lar�n K�z�lba  halife ve müritlerine bak� �, 

-Osmanl� istimâlet politikas�, 

-Osmanl�lar�n Sünnîlik politikas�: Dinî ve sosyal müesseselerin 
desteklenmesi, Halvetîli in desteklenmesi, Bekta îli in desteklenmesi, emirle 
mescit yapt�r�lmas�, 

-Anadolu’da Osmanl� casuslar�, 

-Tekkelerin kontrolü, 

- ran’a göçü engelleme çabalar�, 

-Safevî topraklar�nda kar � casusluk, 

-Safevî elçilerinin kontrolü, 

- ranl� hac�lar�n kontrolü, 

-K�ymetli madenler ile harp âletleri ve bunlar�n imalinde kullan�lan 
madenlerin ran’a geçi inin engellenmesi, 

-K�z�lba  katledenlere dirlik verilmesi, 

-Rûm yi itlerine dirlik verilmesi, 

-K�z�lba lara dirlik verilmemesi, 

-Göçebe Türklerin at ve silahtan ar�nd�r�lmas�, 

-Alevî-Sünnî farkl�la mas�. 

Görüldü ü üzere mühimme defterleri ba lam�nda bütün Osmanl� belgeleri 
dikkatli ve geni  bir ekilde tahlil edildi inde, ya anan siyasi, askerî, iktisadî ve 
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sosyolojik süreçle alakal� çok detayl� tespitlerde bulunmak mümkün 
olabilmektedir.  

 

V- Devlet Ar ivlerinde Farkl� Tasniflerde Bulunan K�z�lba l�kla lgili 
Belgeler 

Alevi, K�z�lba  ve Bekta lu/l� kelimelerini yazarak devletarsivleri.gov.tr 
internet adresinden yapt� �m�z taramada; 1838-1913 tarihleri aras�nda 
düzenlenen belgelerde özellikle Osmanl� topraklar�nda gerçekle tirilen 
misyonerlik faaliyetlerinin, Alevi vatanda lar� etkilemesinden endi e edildi i 
anla �lmaktad�r. Malatya dâhilindeki Latin ve Ermeni Katolik mekteplerine 
gittikleri anla �lan Alevi mezhebine mensup üç Müslüman çocu unun mektebe 
devamlar�n�n önlenmesi46 ve Tokat Mutasarr�f� Bekir S�tk� Pa a'n�n Alevilere 
dair akir Pa a'ya bir tahrirat� ile akir Pa a'n�n yine Alevilerin, misyonerler ve 
yerli ruhbanlar�n te vikiyle Hristiyanla mas� ihtimalinden bahseden Harput 
(Mamuratül-aziz) valisine yaz�s�47 eklinde kayda geçen bilgiler, bahis konusu 
endi eyi aç�kça göstermektedir.48 

Yine ayn� tasniflere yans�yan Bekta l� a ireti, cemaati, kabilesi ya da karyesi 
eklindeki kay�tlar�n da konumuz aç�s�ndan bir tak�m ipuçlar� verebilece i 

söylenebilir. Bu ba lamda; Vâlide Sultân'�n Ri vân haslar�n�n Bekta l� kabilesi 
Kethüdâl� � hakk�nda Vâlide Kethüdâs� Hamza taraf�ndan yaz�lan arîza,49 Sab�k 
Kudüs Mutasarr�f� Arslan Pa a'y� öldürüp mallar�n� gasbeden Bekta l� 
cemaat�ndan Kürd Nebi ile Ay�ntab, Mara , Elbistan ve Malatya taraflar�n� 
vuran Af ar cemaatinden baz� e k�yalar�n ve Karaman Valisi Hasan Pa a'y� 
Mara  mutasarr�f� iken alt� yüz adam�yla k�tale sebebiyet veren biklio lu smail 
ve sairenin cezalar�n�n tertibi hakk�nda Rakka Valisi Vezir Yusuf Pa a'ya 

46BOA, Y.PRK.UM (UMUM V LAYETLER TAHR RATI) 28/70, (29/R /1311)
47BOA, Y.EE (Y�ld�z Esas Ve Sadrazam Kâmil Pa a Evrak�), 132/39, (17/L/1316)
48 Misyonerlik faaliyetlerinin sadece Alevi vatanda lar� H�ristiyanla t�rma çabas� eklinde 
gerçekle medi i ayn� zamanda Alevi ve Sünni kesimler aras�nda bir tak�m çat� malara 
sebep oldu u anla �l�yor, konuyla ilgili belge örnekleri ba lam�nda, Akçada 'a ba l� Alevi 
köyler ahalisinden müte ekkil olup içlerinde bir Ermeni’nin de bulundu u bir güruhun 
civardaki köylere yapt�klar� sald�r�lara son vermek ve söz konusu ah�slar� yakalamak 
noktas�nda laz�m gelen tedbirlerin al�nmas� hususunda bkz. BOA, A.MKT.MHM 
(Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi (Odas�) Belgeleri), 658/2, (18/B/1313); Kötü 
idaresinden bahs ile Malatya Mutasarr�fl� �ndan azledilerek mahkemeye sevk edilen Ali 
R�za Pa a'n�n yap�lan tahkikat neticesinde görevine iadesi ve mahkeme edilmemesi. 
Akçada 'da Sünnilerle Aleviler aras�nda ç�kan çat� man�n tahkiki için bkz. BOA, 
A.MKT.MHM, 722/4, (22/Ra/1314); Mamuretülaziz'e ba l� Akçada '�n Dümbekli 
karyesinde Sünniler ile Aleviler aras�nda ç�kan olay hakk�nda kanuni takibat yap�lmas� 
hususunda bkz. BOA, DH.MKT, 2131/52, (25/C/1316).  
49BOA, E.ENB, 2/150, (Tarih :14/Ca/1090). 
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hüküm50, Mara  civar�nda sakin iken ekavete süluklar�ndan dolay� ele 
geçenlerinin cezas� tertip olunduktan sonra mütebakisi nezre rabtolunan K�l�çl� 
ve Bekta l� a iretleri hakk�nda arz51, Kilis Kürtleriyle Bekta l� a ireti 
e k�yalar�n�n o havali halk�na ve di er gelip geçenlere ve Haremeyn ahalisinden 
olan yolcular�n emval ve e yas�na vukubulan tecavüzlerden bahisle Kilis e k�yas� 
isimlerini havi pusulan�n leffiyle haklar�nda laz�m gelen muamelenin ifas� 
hakk�nda Antakya naibinin ilâm�,52Bekta l� a ireti e k�yas� hakk�nda Haleb 
Valisi Seyyid Abdullah Pa a'ya hükm müsveddesi,53 Karamuthan� civar�nda 
sakin Bekta l� a iretinin ekavetlerine dair tahrirat,54 Kilis Kürtlerinden Okçu 
Azaldinli ve Tacirli ve K�l�çl� ve Bekta l� cemaatleri e k�yas� Ay�ntab kazas� 
ahalisine ve hüccac-� müslimine tecavüz ederek gasb-� emval ve katl-i nüfus gibi 
ahvale mücaseret eylemelerine mebni gasbolunan emval marifet-i er' ile istirdad 
ve ashab�na iade olunmakla beraber e k�ya-y� merkumenin K�br�s adas�na iskân 
olunmak üzere sevkedilmelerine dair Haleb Valisi Sadr-� sab�k Mehmed Pa a'ya 
hüküm,55 a iretle ilgili muhtelif kalemlere yans�yan bilgileri özetlemektedir.56 

1838-1913 y�llar� aras�n� kapsayan belgelerde, K�z�lba  halk�n inanç ve 
itikatlar�n�n e itim yoluyla düzeltilmeye çal� �ld� � anla �l�yor. Ayn� dönemde 
muhtemelen Bat�l� misyonerlerin yönlendirmesiyle K�z�lba  halk�n Ermenilerle 
birlikte isyana te vik edildi i görülüyor. Yine bu dönemde K�z�lba larla ilgili bir 
tak�m cezaland�rma i lemlerinin devam etti i de söylenebilir. 

Sivas'ta suçlu K�z�lba lardan dördünün er'an idam edildi i, di erlerinin de 
hapiste bulundu u,57 Girid'de sürgünde bulunan K�z�lba o lu Ali'nin 
Dersaadet'deki evinde bulunan e yalar� ile ilgili olarak verdi i arzuhalin 
takdimi,58 Girit'e sürülmü  olan K�z�lba o lu Ali'nin Dersaadet'deki e yalar�n�n 

50BOA, C.ZB, 71/3545, (29/S /1119). 
51BOA, C.ZB, 33/1608, (06/R /1148). 
52BOA, C.DH, 229/11425, (08/L /1166). 
53BOA, AE.SMHD.I, 90/6126, (27/S /1168). 
54BOA, C.ZB, 33/1606, (29/Ra/1195). 
55BOA, C.DH, 24/1184, (29/Z /1255). 
56 Bekta l� ad�n� ta �yan karyelerle ilgili tespit edilen örnekler ba lam�nda tespit edilen 
özet bilgiler: Edirne vilayeti, Çirmen sanca �, Bekta l� köyü (Reaya) için bkz. BOA, 
ML.VRD.TMT.d, 5447; Süleymanl� kazas�, Bekta l� karyesi için bkz. BOA, 
ML.VRD.TMT.d, 14607; Kumanova kazas�, Bekta l� Bala karyesi için bkz. BOA, 
ML.VRD.TMT.d, 15462; Bolu Sanca �'nda Samakov kazas�na tabi Bekta l� karyesinde 
vaki Bekta  Zaviyesi için bkz. BOA, E.EV, 67/7245, (29/Ra/1139); T�rhala sanca � 
Yeni ehir Fener kazas�nda Karalar Bekta l� Çiftli i için bkz. BOA, Y.A.RES, 9/54, 
(20/S/1298); Yozgad'a ba l� Bo azl�yan Kazas�'n�n Bekta l� karyesi için bkz. BOA, 
BEO, 855/64069, (13/Ca/1314); Komanova kazas�n�n Bekta l�-i zir karyesi için bkz. 
BOA, .AZN, 52/1321, (14/Ca/1321).
57Bkz. BOA, HAT, 372/20394, (11/B /1254).
58Bkz. BOA, A.MKT.NZD, 56/103, (09/L /1268).
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durumu,59 Edirne'ye ba l� Ortaköy Kazas�n�n Müslümanl� � b�rakarak 
K�z�lba l�k gibi yollar� seçen karyelerinde ibtidaiye aç�lmas� talebi,60 Ankara, 
Erzurum, Sivas ve Mamuretülaziz'deki K�z�lba lar�n akaidini düzeltmek üzere 
aç�lacak yeni ibtidai ve idadilere gerekli tahsisat�n temin edilmesi, K�r ehir 
dadisi müdür ve muallimlerinin görevlerini yapmad�klar� takdirde 

azledilecekleri, am'daki Hamidiye btidaisi muallimli inde bulunan Abdülkadir 
Efendi'nin eksik evrak�n�n gönderilmesi,61 Divri i'nin Zanzanit köyünden 
Mercan bint-i Ahmed Mehdi ile Kuruçay'�n A �ldere köyünden H�z�r o lu 
Mehdi brahim haklar�ndaki ikâyetlerin inanç farkl�l� � dolay�s�yla bölgedeki 
di er K�z�lba larca yap�ld� �, mezkûr Mercan'�n mensup oldu u taraf�n sayg�n 
bir ismi olup fitne fesatla hiç bir ekilde alakas� bulunmad� �,62 Kendisinin 
K�z�lba lar� destekledi i ve Ermenilerle K�z�lba lar�n birlikte hareket ettiklerine 
dair Ankara Valisi Mehmed Memduh'un iddialar�n�n ahsi kininden 
kaynakland� �na dair Sivas Valili i'nin ifresi,63 Tokad'da bulunan K�z�lba lar�n 
Ermenilerle i birli i içinde olduklar�,64 Sivas valisinin Ermeniler ile K�z�lba lar 
aras�nda i birli i yapt� � yolunda Ankara valisinin iddialar�n�n kendisini 
y�pratmak nedeniyle yay�ld� �,65 Sivas valisinin Bekta ileri destekledi i, bu ekilde 
Müslüman ahalinin birli inin bozulmas�n�n Ermenilere yarayaca �, Sivas 
Amerikan Mektebi Muallimi Hubert'in Kangal'daki K�z�lba lara dört halife 
hakk�nda Türkçe bir risale da �tt� �, K�z�lba lar�n asker yazma i lemleri s�ras�nda 
biz Protestan�z diyerek askere gitmek istemedikleri,66 Hakkâri’de bulunan 
Yezidilerin ve Dersim K�z�lba  Kürtlerinin Hamidiye askerli i silkine kabulleri 
talebine dair Dördüncü Ordu Mü iri Mehmed Zeki Pa a'ya verilen cevab�n 
suretinin takdimi,67 Amasya ve Merzifon'daki Ermeni fesat komitalar�nda pek 
çok Kürt ve K�z�lba �n bulundu u,68 Anadolu'da K�z�lba larla Ermenilerin 
Müslümanlar için tehlike arz etti inden gerekli tedbirlerin al�nmas�,69 
K�z�lba lar�n orduya h�yanet ettikleri, Tercan köylülerinin askerlere ate  açt� � ve 
Dersimlilerin çeteler olu turarak muhacirlere sald�rd� �na dair Erzurum valisinin 
ifresi,70 Anadolu'da ve bilhassa Sivas civar�nda halk�n akaid-i slamiyelerini ihlal 

eden K�z�lba  taifesinin izalesi için Mekatib-i btidaiye'nin �slah� ve ço alt�lmas�, 
bu meyanda K�z�lba  köylerinde dahi kâfi miktarda mektepler tesisi ve bu 

59 Bkz. BOA, A.MKT.NZD, 57/21, (19/L /1268).
60Bkz.BOA, DH.MKT, 2317/55, (10/Za/1317).
61Bkz.BOA, MF.MKT, 746/6, (09/ /1321).
62Bkz.BOA, DH.MKT, 939/34, (12/M/1323). 
63Bkz.BOA, Y.PRK.UM, 30/54, (06/Ra/1312).
64Bkz.BOA, Y.MTV, 104/46, (6/Ra/1312).
65Bkz.BOA, Y.PRK.UM, 30/57, (09/Ra/1312).
66Bkz.BOA, Y.PRK.UM, 30/85, (10/R/1312).
67 Bkz.BOA, Y.MTV, 61/18, (08/N/1309).
68 Bkz. BOA, Y.PRK.DH, 748, (05/L/1311).
69Bkz.BOA, Y.PRK.UM, 29/77, (16/L/1311).
70Bkz.BOA, DH. FR, 510/137, (13/Ra/1331).
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mekteplerde fâz�l ilim ve irfan sahibi muktedir muallimler istihdam 
edilmesi,71Dersimde K�z�lba lar�n slam köylerine sald�r�p ya malad�klar�, bunlar 
üzerine asker sevk edildi i; Dersim Mutasarr�f� ile Mamuretülaziz Valisinin 
yetersiz olduklar� için de i tirilerek yerlerine Erzincan Mutasarr�f� Mahmud 
Pa a, Mamuretülaziz esbak valileri Hasan ve Fehmi beylerin tayinleri istirham�72 
ve Bal�kesir civar�ndaki Çetmi/Çepni köylerine Halep'ten ayin için gelen 
K�z�lba  dedelerinin yakalan�p liva d� �na ç�kar�ld�klar�73 gibi belge örnekleri, 
XVI. as�rda Osmanl�-Safevi mücadelesinin gerdi i ortama benzer ekilde XIX. 
as�rda Bat�l� devletlerin misyonerlik faaliyetlerinin ve Ermeni komitelerinin isyan 
ç�karma gayretlerinin gergin bir ortam meydana getirdi ini ve bu sebeple 
devletle K�z�lba  halk aras�ndaki ili kilerin olumsuz yönde etkilendi ini ve 
keskinle ti ini söyleyebiliriz. XVI. as�rda Safevi dâîlerinin, Anadolu’daki 
Osmanl� politikalar� ve uygulamalar�ndan küskün kesimleri etkilemesinden 
endi e eden devlet, XIX. as�rda ayn� toplumsal kesimleri Bat�l� misyonerlerin 
etkilemesinden korkmu  ve yine benzer cezaland�r�c� ve müdahaleci tepkiler 
vermeye çal� m�  görünmektedir.  

 

Sonuç 

Bir k�sm� tasnif edilip ara t�rmac�lar�n hizmetine sunulan Osmanl� 
ar ivlerindeki milyonlarca belgenin Alevilik-Bekta ilik ara t�rmalar�n�n ana 
kayna �n� te kil etti ini söylemek mümkün gözükmektedir. Ancak bunun için 
ba ta XV.-XVI. as�rlar ve hatta XIX. as�r olmak üzere tasnifi yap�lan bütün 
vesikalar�n geni  çapl� bir ekilde taramas� yap�lmal�d�r. 

Alevili in altyap�s�n� olu turan konar-göçer ve köylü Türkmen kesimlerle 
ilgili daha kurulu tan itibaren ve hatta Babaîler isyan�n� gerçekle tiren toplumsal 
kesimler de dikkate al�narak tespit edilen bir tak�m ki i, a iret, cemaat ve zaviye 
isimleri söz konusu taramalarda esas al�nmal�d�r.  

Bu isimlerin siyasi, sosyal ve askeri olaylarla ilgisini tespit maksad�yla bahis 
konusu olaylar�n öncesinde ve sonras�ndaki ve ayr�ca olaylar�n meydana geldi i 
co rafyan�n içinde ve d� �ndaki yayg�nl�k derecesi dikey ve yatay boyutta 
kar �la t�rmalar yap�lmak suretiyle ele al�nmal�d�r.  

Büyük Selçuklulardan itibaren merkezi devletlerce genellikle sorun olarak 
görülen konar-göçer Türkmen a iretlerinin bilhassa Anadolu Selçuklu 
Devletinin da �lma sürecine girdi i dönem ile Osmanl� Devletinin kurulu  
sürecinde etkin olduklar� bilinmektedir. Ancak Osmanl�n�n bilhassa 
Anadolu’daki beylikler aleyhine büyümesi devirlerinde merkezi devletle konar-

71Bkz.BOA, MF.MKT, 848/62, (17/S/1323).
72Bkz.BOA, Y.PRK.ASK, 250/37, (11/ /1325).
73Bkz.BOA, Y.PRK.UM, 80/45, (17/ /1325).
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göçer ve köylü kesimleri aras�nda ya anan s�k�nt�lar, XV. asr�n sonlar�ndan 
itibaren farkl� bir boyut kazanm�  görünmektedir. Siyasi belirsizlikler sebebiyle 
bir türlü sükûnet bulmayan Anadolu topraklar�nda ya anan toplumsal 
hadiselerin bugünkü toplum yap�m�z�n ve bunun bir parças� olan Alevi kesimin 
olu mas�nda etkili oldu u söylenebilir. Bu bak�mdan toplumsal 
huzursuzluklar�n, k�r�lmalar�n, kopu lar�n ve farkl�la malar�n alt�nda yatan 
sebeplerin iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Bu sorulara verilecek cevaplar�n 
önemli bir k�sm�n�n Osmanl� ar iv belgelerinde bulundu u söylenebilir.     

Bahis konusu ar iv malzemesinin, Osmanl� devletinin kurulu  devirlerinde 
ve sonras�nda kaleme al�nan menak�pname, velayetname ve genellikle Tevarih-i 
Âl-i Osman ad�yla an�lan anonim, resmî ve sivil vakanüvisler taraf�ndan yaz�lan 
tarih kitaplar�yla kar �la t�r�larak incelenmesi gerekmektedir. Ayr�ca ki i, a iret ve 
cemaat isimlerinin yatay ve dikey boyutta yayg�nl�k ve yo unluk itibariyle 
durumunu kar �la t�rmak bak�m�ndan, tahrir, muhasebe, avar�z ve nüfus 
defterlerindeki verilerin ahkâm ve mühimme defterlerindeki bilgilerle 
kar �la t�r�lmas�nda fayda vard�r. Osmanl�- ran sava lar�nda, meydana gelen 
isyanlarda ya da Osmanl� güçlerinin takibat�nda öne ç�kan K�z�lba  önderlerin 
isimlerinin yayg�nl�k durumu da, olaylar�n psikolojik ve sosyal etkisini anlamak 
bak�m�ndan önemli olsa gerektir. Ba ta ahkâm, mühimme ve fetvalar olmak 
üzere ar iv belgelerindeki konuyla ilgili ifadeler, devletin ve Sünni kesimin 
K�z�lba /Alevi kesime bak� �n� ve reva görülen muameleyi göstermesi 
bak�m�ndan da dikkate al�nmal�d�r. Bu tür bilgiler Safevilerin ve Safevilerin 
etkiledi i kesimlerin Osmanl� devletine ve Sünnî kesime bak� �n� gösteren Safevi 
kaynaklar�ndaki bilgilerle ve bilhassa K�z�lba  kesime tercüman olan Pir 
Sultan’�n iirlerindeki ifadelerle kar �la t�r�larak tahlil edilmelidir. 

Haktan inayet olursa 

ah Urum’a gele bir gün 

Gazâda bu Zülfikar� 

Kâfirlere çala bir gün74. 

Bu tür bilgiler XVI. as�rda ya anan toplumsal k�r�lma sonras� Osmanl�lar ya 
da Safevilerden yana tercih yapmak durumunda kalan konar-göçer Türk 
topluluklardan ran-Azerbaycan taraflar�nda klasik anlamda iîle en veya 
Anadolu-Rumeli taraflar�nda klasik anlamda Sünnîle en Türkmen a iretlerinin 
ya da Anadolu’da kal�p zamanla d� lanan ve içe kapanan K�z�lba /Alevi 
kesimlerin, birbirleriyle olan karde lik ba lar�n�n tespiti ve yeniden tesisi 
aç�s�ndan büyük önem arzetmektedir. 

 

74 iirin tamam� için bkz. A. Gölp�narl�, - P. N. Boratav, Pir Sultan Abdal, stanbul 1991, 
s.77-78.
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Özet 

1877-1878 Osmanl�-Rus Sava � sonras�nda imzalanan Berlin 
Antla mas�’n�n 61. maddesi ile “Ermenilerin meskûn oldu u yerlerde” 
�slahat yap�lmas� konusu uluslararas� bir antla ma ile kabul edilmi tir. Bu 
antla ma ile Osmanl� Devleti, Ermenileri, Kürt ve Çerkezlere kar � 
korumay� taahhüt etmi  ve bölgede icra edilecek �slahatlar hakk�nda ilgili 
devletleri bilgilendirece ini ve onlar�n da bu sürece müdahil olacaklar�n� 
kabul etmi tir.  

Berlin Antla mas�’ndan sonra ngiltere’nin Osmanl� politikas� 
giderek de i meye ba lam�  ve bu de i imin ilk belirtileri ngiltere’nin 
Osmanl� Ermenileri lehine �slahat yap�lmas� yönünde Osmanl� Devleti’ne 
yapt� � bask�larda kendini göstermi tir. Ancak Berlin Antla mas�’n�n söz 
konusu 61. maddesi, ne tür �slahatlar yap�laca � noktas�nda sarih bir talep 
içermedi inden, Ermenilerin ya ad� � yerde yap�lmas� talep edilen 
�slahatlar, Avrupal� Devletlerin Osmanl� Devleti’ne verdi i notalar, ilgili 
devletlerin bölgedeki konsoloslar�n�n ve Osmanl� Devleti’nin bölgeye 
gönderdi i tefti  heyetlerinin çal� malar� sonucu ekillenmi tir. 
Makalemizde 18 May�s 1895’de ngiltere’nin, Vilâyât-� Sitte’nin �slah�na 
yönelik Osmanl� Devleti’ne sundu u 40 maddelik �slahat projesinin 
temelini olu turacak iki önemli proje incelenmi tir. Bu projeler; 

*Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: mturan@gazi.edu.tr. 
*Ara t�rma Görevlisi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, emeldemirgorur@gmail.com. 
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ngiltere’nin Anadolu Genel Konsolosu Yarbay Charles William 
Wilson’�n tek ba �na haz�rlam�  oldu u 24 maddelik anayasa önerisi ile 
yine William Wilson’�n Erzurum Konsolosu Henry Trotter ile birlikte 
haz�rlam�  olduklar� 15 maddelik �slahat projesidir.  

Anahtar Kelimeler: Berlin Anla mas�, Anadolu Genel 
Konsoloslu u, Erzurum Konsoloslu u, William Wilson, Henry Trotter 

Abstract 

The need for reforms in “regions inhabited by Armenians” was 
accepted in the article 61 of the Berlin Treaty signed after the Ottoman-
Russian War of 1877-1878. As a result, the Ottoman State committed to 
protect the Armenians against the Kurds and Circassians and 
acknowledged that they would inform the signing states about the 
reforms that would be carried out in the region and these countries 
would be involved in the process. 

After the Treaty of Berlin, the Ottoman policies of the Britain 
began to change gradually, and the initial indication of this change was 
observed with the pressures that were applied on the Ottoman Empire 
to reform the conditions of Ottoman Armenians. However, since Article 
61 of the Treaty of Berlin does not include any specifics for the 
mentioned reforms, these reforms were shaped by the diplomatic notes 
issued by the European powers and the works of the missions of these 
states in the region and the survey missions mandated by the Ottoman 
Empire. The present article examined the two significant projects that 
established the foundations of the 40-article reform project proposed by 
the Britain on May 18, 1895 for the reformation of six eastern provinces 
(Erzeroum, Sivas, Van, Kharpout, Bitlis and Diarbekir). These projects 
were namely the 15-article constitutional proposal developed solely by 
Colonel Charles William Wilson, the Consul General of the Britain in 
Anatolia and the 24-article reform project developed jointly by William 
Wilson and Henry Trotter, the Consul of the Britain in Erzurum. 

Keywords: Berlin Treaty, General Consulate in Anatolia, 
Erzeroum Consulate, Charles William Wilson, Henry Trotter. 
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Giri  

1877-1878 Osmanl�-Rus Sava � sonras� imzalanan Ayastefonos 
Antla mas�’n�n 16. ve Berlin Antla mas�’n�n 61. maddesi ile Osmanl� Devleti, 
Ermenilerin meskûn oldu u eyaletlerde �slahat yapmay� ve Ermenileri, Kürt ve 
Çerkezlere kar � korumay� taahhüt etmi tir. Buna ilaveten Osmanl� Devleti, 
bölgede icra edilecek �slahatlar hakk�nda ilgili devletleri bilgilendirece ini ve 
onlar�n da konuya müdahil olacaklar�n� kabul etmi tir1. Ancak söz konusu 61. 
maddenin, ne tür �slahatlar yap�laca � noktas�nda sarih bir talep içermedi inden, 
Ermenilerin ya ad� � yerde yap�lmas� talep edilen �slahatlar�n, ilgili devletlerin 
bölgedeki konsoloslar� ve Osmanl� Devleti’nin bölgeye gönderdi i tefti  
heyetlerinin çal� malar� ile Avrupal� Devletlerin Osmanl� Devleti’ne verdi i 
notalar ile ekillenmi  oldu u anla �lmaktad�r. Esasen Berlin Kongresi’nin 
toplanmas�ndan 9 gün önce yani 4 Haziran 1878 günü ngiltere Sefiri Layard ile 
Osmanl� Hariciye Naz�r� Saffet Pa a aras�nda stanbul Anla mas� (K�br�s 
Anla mas�) imzalanm�  ve Anadolu’da yap�lmas� planlanan �slahat konusunda 
önemli bir karar al�nm� t�. ki maddelik olan bu gizli anla man�n birinci maddesi 
gere ince Rusya, Batum, Kars ve Ardahan Sancaklar�ndan ba ka, Anadolu’nun 
di er k�s�mlar�n� i gale kalk� �rsa ngiltere, Türkleri askeri yard�mla destekleyecek 
buna kar �l�k Osmanl� Devleti de Do u Vilayetlerinde �slahat yapacakt�r. 
Osmanl� Devleti, ngiltere’ye bu yükümlülüklerini yerine getirmesi amac�yla, 
K�br�s’� tahsis edecek ve buraya asker yerle tirerek yönetmesini kabul edecektir. 
stanbul Anla mas�’ndan sonra 1 Temmuz 1878’de 6 maddelik ek bir anla ma2 

1 Ayastefanos Antla mas�’n�n 16. maddesi, “Rusya askerinin Ermenistan’� tahliyesi ve Devlet-i 
Âliye’ye iâdesi devleteyn münâsebat�nda münâka a ve ihtilâf� mûcib olabilece inden Bab�âli ihtiyacât-� 
mahalliyeye tevfiken Ermenilerin sâkin oldu u eyaletlerde derhal icrâ-i �slahât� ve H�ristiyanlar�n 
Kürtler ve Çerkezlerden te’minlerini der-uhde eder.” Bkz; Berlin, Ayastefanos ve K�br�s 
Muahedenameleri, Karabet Matbaas�, 1324, s. 49; Berlin Antla mas�’n�n 61. maddesi, 
“Bab�âli, ahalisi Ermeni bulunan eyalette ihtiyacat-� mahalliyenin icab etti i �slahat� ertelemeksizin 
icra ve Ermenilerin Çerkez ve Kürtlere kar � huzur ve emniyetlerini temin etmeyi taahhüt eder. Ve 
ara s�ra bu bâbda ittihaz olunacak tedâbiri devletlere tebli  edece inden imzac� devletler al�nacak 
tedbirlerin icras�na nezaret eyleyeceklerdir.” Bkz; Muâhedât Mecmûas�, C. V, Türk Tarih 
Kurumu Yay�nlar�, Ankara 2008, s.139.  
2 Anla man�n orijinal tam metni öyledir; “K�br�s Adas�’n�n idâresine ve asker ikamesine 
müte’allik olan erâ’it-i âtiyeyi ngiltere’nin muvâfakat eyledi i tarafeyn-i müte’âk�deyn beyninde 
mukarrerdir. Evvelen: Adada kemâ-kân bir mahkeme-i er’iyye bulunacak ve bu mahkeme adan�n 
ahâlî-i slamiyyesi’ne â’id mesâlihden yaln�z mesâlih-i er’iyyeyi rü’yete devâm eyleyecektir. Sâniyen: 
Cevâmi-i erîfe ve slam Mezarl� � ve mekteblerine ve adada bulunan sâir te’sîsât-� dîniyyeye â’id 
emlâk ve arâzîye ngiltere Hükümeti taraf�ndan ta’yin olunacak bir me’mur ile birlikte idâre etmek 
üzere Evkâf-� Hümayûn Nezareti dah� ahâlî-i slamiyye-i cezireden birini me’mur ta’yîn eyleyecektir. 
Sâlisen: ngiltere, masârif-i idâre ç�kar�ld�ktan sonra vârîdat�n el-yevm fazla kalan mikdâr�n� sene be 
sene Bâb-� âli’ye te’diye edecek ve bu fazla geçen be  senenin yirmi iki bin dokuz yüz otuz alt� keseye 
ta’yîn olunan hatt-� mutavass�t vâridat� üzerine hesâp ve ta’yîn ve mezkûr fazladan sonra usulü vechile 
tahkik k�l�nacak ve bunun yekûnundan mezkûr be  senede arâzî-i em’iriyye ve evkaf-� hümayunun 
sat�lmas�ndan veya iltizama verilmesinden hâs�l olan akça hâric tutulacakt�r. Râbi’an: Bâb-� Âli 
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daha yap�lm� t�r. Bu ek anla ma ile Osmanl� Devleti, K�br�s’taki hâkimiyet 
hakk�n� muvakkaten ngiltere’ye b�rakm� t�r. Rusya taraf�ndan i gal edilen yerler 
Osmanl� Devleti’ne geri kazand�r�ld� � takdirde ngiltere, K�br�s Adas�n� 
bo altacak ve 4 Haziran tarihli anla man�n hükmü kalmayacakt�r.  

Bu bilgiden de anla �laca � gibi Rusya kar �s�nda a �r bir yenilgiye u rayan 
Osmanl� Devleti, sava  sonunda yap�lacak olan antla mada ngiltere’nin 
deste ini alabilmek için K�br�s’�n ngiltere’ye tahsisini kabul etti i gibi 
ngiltere’nin Do u Anadolu’da �slahat yap�lmas� talebini de henüz Berlin 

Antla mas� yap�lmadan önce kabul etmi tir. stanbul Anla mas�’nda bizzat 
Ermenilerden söz edilmemi , “Teba‘a-i H�ristiyâniyye ve sâ’ire” tabiri kullan�lm� t�r. 
Ayastefanos Antla mas�’nda Ermenilerle meskûn olan yerlerde �slahat yap�lmas� 
meselesi ciddi olarak ele al�n�p antla ma maddeleri aras�na eklendi i halde 
stanbul Anla mas�’nda bu önemli ayr�nt�ya yer verilmedi i özellikle Ermeni 

ismi de il “Teba‘a-i H�ristiyâniyye ve sâ’ire” tabirinin kullan�ld� � göze çapmaktad�r. 
stanbul Anla mas�’ndan sonra imzalanan Berlin Anla mas�’nda ise Ayastefanos 

Antla mas�’ndaki maddenin aynen kabul edildi i görülmektedir.  

Berlin Antla mas�’ndan sonra ngiltere’nin Osmanl� politikas� giderek 
de i meye ba lam� , ngiltere Ermeniler lehine �slahat yap�lmas� hususunda 
Bab�âli’ye yapt� � bask�larda bulunmaya ba lam� t�r3. Nitekim Berlin 
Antla mas�’n�n imzalanmas�ndan k�sa bir süre sonra ngiltere, stanbul 
Anla mas� ve Berlin Antla mas�’n�n kendisine verdi i yetkiyle �slahat�n icras� için 
stanbul’daki büyükelçisi arac�l� �yla Bab�âli’yi s�k� t�rmaya ba lam� t�r. 8 

A ustos 1878’de ngiltere D� i leri Bakan� Lord Salisbury, ngiltere’nin stanbul 
Büyükelçisi Henry Layard’a uzun bir talimat göndererek sadece Vilâyât-� Sitte’de 
de il tüm Anadolu’da yap�lmas�n� istedi i �slahat program�n� aç�klam� t�r. Lord 
Salisbury, stanbul Anla mas� ve Berlin Antla mas�’yla ngiltere’nin konuya 
müdahil oldu unu, Osmanl� Devleti’nin bir an önce �slahatlara ba lamas�n� ve 
bu hususta Bab�âli’nin ne yapmas� gerekti ini Layard’a gönderdi i talimatta 
belirtmi tir4. Henry Layard, 19 A ustos 1878 tarihinde Salisbury’nin haz�rlam�  

K�br�s’ta bulunan arâzî-i Emîriyeyi ve evkâf-� hümayunu serbesce fürûht ederek veya iltizâma vererek 
bunlardan hâs�l olacak akça üçüncü bendde zikrolunan vâridât-� cezîre dâhilinde tutulmayacakt�r. 
Hamisen: ngiltere Devleti, umûr-� nâf�’a ve sâ’ir fa’ide-i umûmiyye makâs�d�na mebni laz�m gelen 
ârazîyi ve arâzî-i gayr-i mezrû’ay� k�ymet-i münasibe ile almak için hakk-� mübâya’ay� iktizâ eden 
me’mûrlar� vâs�tas�yla icrâ edebilecektir. Sâdisen: E er Rusya Kars ve muhârebe-i ahîrede 
Ermenistan’da zabtetmi  oldu u sa’ir yerleri Devlet-i Osmâniyye’ye reddedecek olursa K�br�s Adas� 
ngiltere taraf�ndan tahliye edilecek ve 1878 senesi Haziran�’n�n dördü tarihli mukâvelenâmenin dahi 

hükmü kalmayacakt�r.” Bkz; BOA.,Y.EE., 41/149, 1 Temmuz 1878; Osmanl� daresinde 
K�br�s (Nüfusu-Arazi Da �l�m� ve Türk Vak�flar�), T.C. Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Genel 
Müdürlü ü Yay�nlar�, Ankara 2000, s. 59-60.  
3 Bilal im ir, Osmanl� Ermenileri, 2. Bask�, Bilgi Yay�nevi, Ankara 2011, s. 32. 
4 TNA. (The National Archieves), F.O. (Foreign Office)881/3793, No.1, Lord 
Salisbury’den Sir. A.H. Layard’a, 8 A ustos 1878, s. 1-4.  



ERMEN LERLE MESKUN BÖLGELER N ISLAHATI 
(OTAM, 44/Güz 2018) 

315 

oldu u talimat� Bab�âli’ye takdim etmi tir5. ngiltere, bu tarihten 20 Ekim 1895 
tarihli Islahat Layihas�’n�n ilân�na kadar söz verilen �slahatlar�n uygulanmas� 
hususunda Osmanl� Devleti’ne bask� yapmaya devam edecektir6. Lord Salisbury 
ve ngiliz hariciyesinin bu konudaki siyasetlerine yön veren bilgi ve haber 
kaynaklar� ise söz konusu bölgede görevlendirdikleri ngiliz konsoloslar�n�n 
bölgeye dair kaleme ald�klar� kapsaml� raporlard�r.  

 

ngiltere’nin Anadolu Genel Konsolosu Charles William Wilson’un 
Ermenilerin Sakin Oldu u Yerlerin Islah�na Yönelik Haz�rlad� � 
Anayasa Önerisi 

28 Mart 1879’da ngiltere’nin Anadolu Genel Konsolosu olarak atanan 
Yarbay Charles William Wilson7, görev yapt� � süre zarf�nda hem bölgesel hem 
de etnik yap� üzerinde yapm�  oldu u çal� malarla �slahat sürecine yön verecek 
projeler ve raporlar kaleme alm� t�r. Bunlardan biri de Ermenilerin sakin oldu u 
yerlerin �slah�na yönelik haz�rlam�  oldu u 11 A ustos 1881 tarihli projedir8. Bu 
proje 11 May�s 1895 tarihli ngiltere, Fransa ve Rusya Devletleri’nin haz�rlam�  
oldu u 40 maddelik Islahat Projesi’nin temelini olu turmas� bak�m�ndan ayr� bir 

5 Ba bakanl�k Osmanl� Ar ivi (BOA), Y.EE., 95/20, 20 aban 1295/19 A ustos 1878.  
6 ngiltere Hükümeti taraf�ndan �slahatlar�n icras� hususunda Osmanl� Devleti’ne verilen 
nota, proje ve memorandum için bkz; TNA., F.O. 424/91, No. 130, Sir A. H. 
Layard’dan Marki Salisbury’e, 24 Kas�m 1879, s.171-172; BOA., Y.EE., 95/22, 12 
Te rin-i Sani 1295/24 Kas�m 1879; TNA., F.O. 424/107, No. 194, Mr. Goschen’den 
Earl Granville’ye, 16 Kas�m 1880, s. 338-339; TNA., F.O. 424/123, No. 6, The Earl of 
Dufferin’den Earl Granville’ye, 28 Haziran 1881, s. 11; TNA., F.O. 424/123, No. 75, 
The Earl of Dufferin’den Earl Granville’ye, 23 A ustos 1881, s. 119-121; TNA., F.O. 
424/123, No. 113, The Earl of Dufferin’den Earl Granville’ye, 10 Eylül 1881, s. 160-
163; TNA., F.O. 424/123, No. 126, The Earl of Dufferin’den Earl Granville’ye, 19 
Eylül 1881, s.176; TNA., F.O. 881/5396, No.22, Sir E. Thornton’dan The Earl of 
Rosebery’ye, 29 A ustos 1886, s. 24; TNA., F.O. 424/143, No.22, Sir E. Thornton’dan 
The Earl of Rosebery’ye, 29 A ustos 1886, s. 24; BOA., Y.A.HUS., 265/83, 13 
Rebiülevvel 1310/5 Ekim 1892; TNA., F.O. 424/172, No.102, Sir Clare Ford’dan Earl 
of Rosebery’ye, 19 Kas�m 1892, s. 77; TNA., F.O. 424/182, No. 166, Sir P. Currie’den 
Earl of Kimberley’e, 11 May�s 1895, s. 213.  
7 Yarbay Charles William Wilson, R.E., C.B., 21 Eylül 1878’de Majestelerinin komutan� 
olarak Berlin Antla mas�’n�n 36. maddesinde belirtilen s�n�rlara uygun olarak S�rp 
Prensli inin s�n�rlar�n� belirlemek üzere atanm� t�r. Bkz; Foreign Office List: Forming a 
Complete Diplomatic and Consular Handbook for 1880, Complied by Edward Hertslet, C.B., 
Fifty-third Publication, London, p. 38, 205-206; The Edinburgh Gazette, 18 April 1879, 
Issue:8992, p. 397. Wilson, konsolosluk berat�n�n ç�kmas� için bir süre stanbul’da 
beklemi  ve 24 Temmuz 1879’da Sivas Vilayeti’ne geçmi tir. C. M. Watson, The Life of 
Major-General Sir Charles William Wilson, Edinburgh Press, London 1909, p. 116. 
8 TNA., F.O. 195/1363, No. 24/1, Yarbay Sir C. Wilson’dan The Earl of Dufferin’e, 11 
A ustos 1881 (Bkz. Ek 1) 
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önem ta �maktad�r. Wilson’un “Ermenilerin Ya ad� � Bölgeler çin Anayasa 
Önerisi” ba l�kl� bu projesi 23 maddeden ibaret olup projede bölgenin �slah�na 
yönelik idari, adli, hukuki, siyasi, iktisadi ve sosyal yap�da yap�lmas� istenen 
de i iklik/yeniden tanzim önerileri yer almaktad�r.  

Projenin birinci maddesinde Ermeni ülkesi olarak isimlendirilen 
co rafyan�n s�n�rlar� Rus s�n�r�ndan Sivas’a, Karadeniz’den Toroslar�n güney 
yamaçlar�na kadar uzanmaktad�r. Bab�ali, bu büyük alanda özel ayr�cal�klar� ve 
geni  yetkileri olan bir valinin idaresi alt�nda bir vilayet kurulmas�na kar � 
ç�kaca � için bölgedeki vilayetlerin tekrar bölünmesi çok gerekli görülmü tür. 
Vilayetler, sancaklar, kazalar ve nahiyeler yönetilebilecek büyüklükte olmal�d�r. 
Ayr�ca bu bölgede farkl� milletler ve topluluklar ikamet etmekte olup nüfus 
say�m� yap�ld�ktan sonra sancak, kaza ve nahiyelerin s�n�rlar�n�n belirlenmesi 
gereklidir. Bölgedeki vilayetlerin tekrar bölünmesi ve yeniden düzenlemenin 
Türk otoritesine b�rak�l�p b�rak�lmamas� ciddi bir sorun olarak görülmü tür. Zira 
söz konusu düzenleme Avrupa devletlerinin kontrolünde yap�lsa dahi bu 
bölgenin tamam�nda Müslümanlar�n bask�n olmas� sa lanacakt�r.  

Bu madde ngiltere’nin Anadolu’da yap�lmas�n� istedi i �slahat�n as�l 
amac�n� aç�kça ortaya koymakla birlikte s�n�rlar� belirlenen bölgede tahayyül 
ettikleri bir Ermeni devletinin kurulmas�n�n o kadar da kolay olmad� �n� 
göstermektedir. S�n�rlar� belirlenen bölgenin do rudan bir vilayet olarak 
düzenlenmesi ve bir valinin idaresine verilmesine Osmanl� yönetimi kar � 
ç�kaca � gibi bölgedeki kesif bir Müslüman nüfusun varl� � da yeni 
düzenlemenin açmazlar� olarak görülmektedir. Bu sebeple Wilson 
yönetilebilecek küçüklükte idari birimler olu turulmas�n� önermi tir9. 

kinci maddede ise Bab�âli taraf�ndan müttefiklerin onay�yla atanacak 
valilerin görev, yetki ve sorumluluklar� tan�mlanm� t�r. Be  veya yedi y�ll�k bir 
dönem için atanacak olan valinin yürütme yetkisi tam olmal� ve vilayette halk�n 
güvenli inden, vergilerin toplanmas�ndan, mutasarr�flar�n atanmas�ndan, 
padi ah�n onay�yla hâkimlerin görevlendirilmesinden, mahkemeler taraf�ndan 
verilmi  kararlar�n uygulamaya geçirilmesinden sorumlu olmal�d�r. Atanacak 
olan valinin milliyeti belirtilmemi  olmakla birlikte Bab�âli taraf�ndan atanan 
valinin Avrupal� devletlerce onaylanmas� esasen bütün inisiyatifin Bab�âli’nin 
elinden al�naca � anlam�na geliyordu. Hakeza Valinin görevden al�nmas� icap 
etti i zaman yine müttefiklerin bilgisi dâhilinde kurulacak olan bir komisyon 
marifetiyle gere inin yap�lmas� da bütün kontrolün Avrupal� devletlerde 
olaca �n� göstermekteydi. Ba ka bir ifade ile atanm�  olan bir valinin 

9 Konsolos William C. Wilson önerilerini, Avrupal� Devletlerin Bab�âli’ye bask� yaparak 
vilayet s�n�rlar�n� belirledi i, daha küçük ölçekli birimlerin ise genel meclisler taraf�ndan 
çizildi i hayali bir mülki bölünme varsay�m�na dayanarak haz�rlanm� t�r. Bkz; TNA., 
F.O. 78/3284, No. 24/1, Yarbay Sir C. Wilson’dan The Earl of Dufferin’e, 11 A ustos 
1881. 
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müttefiklerin isteklerinin d� �na ç�kmas� görevden al�nmas� için gerekli bahaneyi 
haz�rlam�  olacakt�. 

Projenin üçüncü maddesi ile vilayetlerde sancaklardan gelen 12 ya da 22 
ki iden olu acak bir genel meclis kurulmas�, mecliste her milletin nüfusuyla 
orant�l� olacak ekilde temsil edilmesi ve her unsurun en az bir delege ile temsil 
edilmesi önerisi yap�lmaktad�r. Genel meclis y�ll�k bütçeyi haz�rlamakla, 
vergilerin da �l�m�yla, gelirlerin ve harcamalar�n toplanmas�yla yükümlü 
olmal�d�r. Bu �slahat önerisi uyguland� � takdirde idari yap�s�, meclisi ve 
bütçesiyle Özerk bir Ermenistan kurulmas� yönünde önemli bir ad�m at�lm�  
olacakt�r. 

Projenin dördüncü maddesinde vilayetlerin sancaklara bölünmesi ve her 
sanca �n, “idari merkez” veya “ba  sancak” da dâhil olmak üzere vali taraf�ndan 
aday gösterilen ve padi ah taraf�ndan atanan bir mutasarr�f�n yönetimi alt�nda 
olmas� gerekti i, mutasarr�f�n sancakta say�sal veya servet olarak en önemli 
pozisyonda olan topluluk aras�ndan seçilmesi ilkesine yer verilmi tir. 
Gayrimüslimler öteden beri ticarette öncü olduklar�, varl�kl� olduklar� bilinen bir 
gerçektir. Bu ilke ile gayrimüslimlerin say�sal olarak üstün olmasalar bile 
zenginlikleri ile mutasarr�f olmalar�n�n önü aç�lmaya çal� �lm� t�r.  

Projenin be inci maddesinde sancaklar kazalara bölünmeli, her kaza, 
mutasarr�f taraf�ndan aday gösterilen ve vali taraf�ndan atanan bir kaymakam�n 
yönetimi alt�nda olmal�d�r. Kaymakam kazada say�sal veya servet olarak en 
önemli pozisyonda olan topluluk aras�ndan seçilmelidir. Kazalar nahiyelere 
bölünmeli, her nahiye, köy muhtarlar� taraf�ndan özgürce seçilen ve mutasarr�f 
taraf�ndan atanan bir müdürün yönetimi alt�nda olmal�d�r. Her köy de, köylüler 
taraf�ndan özgürce seçilen ve kaymakam taraf�ndan atanan bir muhtar�n 
yönetiminde olmal�d�r. Etnik bak�m�ndan kar� �k köylerde her cemaat bir 
muhtar seçmelidir. Ancak 20 hane ve alt�nda olan köylerin, say�ca en fazla olan 
cemaatten seçilecek sadece bir muhtar� olmal�d�r. Hane say�s� 10 veya daha az 
olan köylerin muhtar� olmamal�d�r. Büyük köylerde, en az 50 haneden olu an 
“mahalleler” bir muhtar seçmelidir. Dördüncü madde dâhilinde 
mutasarr�fl�klarda yap�lan düzenleme kazalarda da yap�lm� , kazalarda 
Gayrimüslimlerin say�sal olarak olmasa bile zenginlikleri ile kaymakam 
olmalar�n�n önü aç�lmaya çal� �lm� t�r.  

Projenin alt�nc� maddesinde sancak, kaza ve köy meclislerine, meclis 
azalar�n�n say�lar� ve seçilmesi hususuna yer verilmi tir. Her kazan�n 3 ya da 6 
üyeden olu an bir idare meclisi olmal�d�r. Her cemaat bu mecliste bir üye ile 
temsil edilmelidir. Mevcut cemaat say�s�n�n alt�y� geçmesi durumunda sadece en 
önemli alt� cemaat temsil edilmelidir. Sanca �n “idari merkez” kazas�ndaki idari 
meclis alt� üyeden olu mal�d�r. dari meclis, genel meclis ve valinin kararlar�n� 
yürütmesinde kaymakama yard�mc� ve kazan�n genel yönetimi ile ilgili tüm 
sorunlar�n, mali konular�n, kamu çal� malar�n�n, e itim, zirai konular�n vb. 
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tart� �laca � yer olmal�d�r. dari meclis, kaymakam�n ba kanl� �nda, gerekti inde 
ba kan yard�mc�s� olarak atad� � bir yetkilinin ba kanl� �nda sürekli toplant� 
halinde olmal�d�r. Meclis üyeli inde hükümet yetkilileri ve dini liderler de dâhil 
görev d� � üyelere izin verilmemelidir. Köy muhtar�na, köylüler taraf�ndan 
seçilecek ihtiyar heyeti yard�mc� olmal�d�r. 

Projenin yedinci maddesinde her cemaatin vilayetin merkez sanca �nda 
cemaatin önde gelenleri taraf�ndan seçilmi  bir vekili bulunmal� ve bu vekil 
cemaatin özel ç�karlar�n� gözetmelidir. Osmanl� hukuki ve idari yap�s� içinde 
Müslümanlar�n oldu u kadar Gayrimüslimlerin de haklar�n� arayaca �, sorunlara 
çözüm getirecek pek çok kurum var iken cemaatlerin vilayet merkezinde 
temsilci bulundurmas�n�n Osmanl� idari sisteminde ikilik ç�karmaya, cemaatleri 
örgütlemeye yönelik bir giri im oldu unu a ikârd�r.  

Projenin sekizinci maddesinde kanun önünde herkesin e itli i sa lanmal�, 
feodal ayr�cal�klar ortadan kald�r�lmal�d�r. H�ristiyanlar�n hakkaniyetli bir oranda 
kamu hizmetlerinin birçok dal�nda istihdam edilmelidir. Vali taraf�ndan verilen 
genel talimatlar ve mahkeme kararlar�, birden fazla cemaati ilgilendiren 
konularda vilayetin iki ana dilinde yay�nlanmal�d�r ilkesine yer verilmi tir. ki 
anadil ile hangi dillerin kastedildi i de belirtilmemi se de Türkçenin yan� s�ra 
di er anadilin Ermenice oldu unu tahmin etmek zor de ildir. Temel hak olarak 
görülen anadilin kullan�lmas�na istinaden tasarlanan bu uygulama ile 
Gayrimüslim unsurlar�n idari, adli, hukuki yap�da önemli bir yere sahip olmalar� 
dü ünülmü  ise de bu durumun esasen toplumsal imtizac�n bozulmas�na yol 
açacak bir amaca matuf oldu u görülecektir.  

Projenin dokuzuncu maddesi ne göre her sancakta Bidayet Mahkemesi 
kurulmal�, bu mahkeme vali taraf�ndan atanacak bir hâkim ve yard�mc� 
hâkimden ve sanca �n en önemli alt� cemaati taraf�ndan seçilecek alt� üyeden 
olu mal�d�r. Bu maddede zikredilen alt� cemaatin isimleri zikredilmemi tir. Ayn� 
ekilde Vilayet hükümet kona �nda bir Yüksek Hukuk Mahkemesi kurulmas� ve 

bu mahkemenin de vilayetin alt� önemli cemaatinden vali taraf�ndan seçilecek 
alt� hâkim ve ayn� cemaatler taraf�ndan seçilecek alt� üyeden olu mas� 
önerilmi tir. Yerel ihtiyaçlara göre Bidayet Mahkemelerinin say�s� vali taraf�ndan 
artt�r�labilmelidir. Bidayet Mahkemeleri modeli üzerinden Seyyar A �r Ceza 
Mahkemeleri’nin kurulmas� Vilayet Genel Meclisi taraf�ndan tart� �lmal�d�r. Her 
vilayete bir hukuk müfetti i atanmal�d�r. Hukuk müfetti i yozla m�  veya 
yetersiz yetkilileri i ten atma ve hapishanelerin tasfiyesi, vb. gibi yönetim 
yetkilerine sahip olmal�d�r. Aç�kça anla �laca � gibi bu madde ile 
Gayrimüslimlerin hukuki yap�ya dâhil olmalar�, hatta bu yap� içerisinde söz 
sahibi olmalar�na çal� �lm� t�r.  

Projenin onuncu maddesine göre Köy muhtarlar� ve ihtiyar heyetlerinden 
olu an Uzla ma Mahkemeleri kurulmal�, ancak bunlar�n polisiye veya suç 
davalar�nda bir yetkisi olmamal�d�r. Nahiye müdürleri 200 kuru a kadar 
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davalarda temyize mahal olmadan sulh yarg�c� olarak görev yapmal�d�r. 200 
kuru un üzerinde miktarlar� ilgilendiren davalara Bidayet Mahkemeleri 
bakmal�d�r. Kar� �k davalar, yani birden fazla cemaatin taraf oldu u davalar, 
konu olan miktardan ba �ms�z olarak, davan�n taraflar� müdürün karar�n� kabul 
etme konusunda görü  birli inde de ilse Bidayet Mahkemelerine gidilmelidir. 
Prensip olarak her dava tam yetkili mahkeme taraf�ndan görülmelidir. E er 
davan�n taraflar� ayn� cemaate mensup ise farkl� bir cemaate mensup hâkimi 
reddetme hakk�na sahip olmal�d�r. Ancak bu hâkim her halükarda mahkemeye 
yard�mc� olmay� sürdürmelidir.  

Projenin on birinci maddesinde suç davalar� üç kategoriye ayr�lm� t�r. 
Polisiye davalar “kanun ihlalleri”, sulh hâkimi olarak görev yapan müdürler 
taraf�ndan; kabahatler “küçük suçlar”, Bidayet Mahkemeleri taraf�ndan; “a �r 
suçlar” Yüksek Hukuk Mahkemesi taraf�ndan görülmelidir. Son olarak cezalar, 
devletin di er bölgelerinde uygulanan formaliteler sonuçlanmadan icra 
edilmemelidir.  

Projenin on ikinci maddesi ise, ticari mahkemelerin kurulmas� ile ilgilidir. 
Ticaret Mahkemesi, vali taraf�ndan atanacak ve hâlihaz�rda tüccar olan veya 
geçmi te tüccarl�k yapm�  bir hâkim ve sanca � olu turan kazalardaki dari 
Meclisler taraf�ndan seçilecek dört üyeden olu mal�d�r. Bu maddede de öteden 
beri ticarette öncü gayrimüslimlerin Ticaret Mahkemesi’nde hâkim olmas� 
sa lanmaya çal� �lm� t�r.  

Projenin on üçüncü maddesine göre hâkimler vali taraf�ndan be  y�ll� �na 
atanmal�d�r. Kaza dare Meclislerinin üyeleri köy muhtarlar� taraf�ndan 
seçilmelidir. Vilayet genel meclisi, kaza idare meclisleri taraf�ndan seçilmelidir. 
Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri köy halk� taraf�ndan seçilmelidir. dare meclis 
personelinin üçte biri her iki y�lda bir de i meli ve ayr�lan üyeler yeniden 
seçilebilmelidir.  

Projenin on dördüncü maddesinde hâkimler ile ilgilidir. Hâkimler 
eylemlerinden sorumlu olmal�d�r, yap�lacak ara t�rmada birinin laf� dola t�rd� �, 
makam�na uygun olmayan bir davran� ta bulundu u anla �ld� �nda görevinden 
uzakla t�r�lmal� ve davran� lar� için cezaland�r�lmal�d�r.  

Projenin on be inci maddesine göre atanacak bir kâtip tüm geli melerin 
raporunu haz�rlamaktan ve gayr-i menkullerin transferi ile ilgili tüm kontratlar�n 
kayd�n� tutmakla sorumlu olmal�d�r. Sorgu Hâkimleri, mahkemelerin üyesi 
olmamal�d�r. 

Projenin on alt�nc� maddesine göre ba ka bir vilayette bir a �r suç veya 
kabahat i leyen vilayet vatanda lar� bulunduklar� vilayette yarg�lanmal�d�r. 
Vilayetler aras�nda olu turulacak mütekabiliyet esas�na göre suçlular�n de i imi 
ve bunlar� takip eden polis yetkililerin biti ik vilayetlerde bu amaçla s�n�r�n 
ötesinde takibat yapmas� sa lanmal�d�r. Suçlular� kanun huzuruna ç�karmay� 
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ihmal eden veya aç�klanamayacak ekilde geciktiren hükümet yetkilileri suç 
orta � olarak yarg�lanmal� ve kanuna uygun olarak cezaland�r�lmal�d�r. Di er 
vilayetlerle ili kiler, burada belirtilenlerin d� �nda u an mevcut oldu u biçimde 
sürdürülmelidir. Normal ko ullarda vali düzeni sa lamak ve kanunlar� 
uygulamak için her 1.000 ki i için 7 oran�yla istihdam edilecek kar� �k polis 
gücünden yararlanmal�d�r. Polislerin herhangi bir ekilde para veya benzeri bir 
arma an almas� yasaklanmal�, üniforma giymeleri sa lanmal�d�r. Çok acil 
durumlarda ve genel meclisin fikrini almak art�yla vali düzenli ordunun 
yard�m�n� isteyebilmelidir. Birlik komutan� olan subay�n al�nmas� gereken 
önlemler konusunda valiye dan� mas� ve valinin sorumlulu unda hareket etmesi 
sa lanmal�d�r. 

Projenin on yedinci maddesi vilayet gelirlerinin da �l�m� ile ilgilidir. Vilayet 
gelirlerinin, hayvan vergisi, a ar ve emlak vergisinden olu an sabit bir k�sm� 
(dörtte biri olabilir) devlet hazinesine ödenmelidir. Kalan k�s�m (dörtte üçü 
olabilir) vilayet genel meclisi taraf�ndan bütçe haz�rlan�rken polis, hukuk, idari 
ve kamu çal� malar�, vb. aras�nda payla t�r�lmal�d�r. Geriye kalan bakiye devlet 
hazinesine ödenmelidir. Defterhane gelirleri de dâhil daha küçük vergiler de 
vilayet genel meclisi taraf�ndan payla t�r�lmal�d�r. Vak�f gelirleri de camilerin, 
okullar�n, köprülerin, çe melerin bak�m�, vb. yerlere harcanmal�d�r. Yozla m�  ve 
yetersiz memurlar�n derhal azli ile baz� yetkilerle donat�lm�  mümkünse Avrupal� 
bir mali müfetti  atanmal�d�r. Vilayet genel meclisi derhal bir komite atayarak 
belli aral�klarla ödemeler ve vergiler, hali haz�rda vilayetçe kullan�lmakta olan 
havalelerle ilgili konulardaki sorunlar�n incelenmesini sa lamal�d�r. Bu 
komitenin raporu üzerine genel meclis görünürde ödenmesi mümkün 
görünmeyen vergi taksitlerini iptal etme yetkisine sahip olmal�d�r. Sadece tüm 
maa  ödemeleri yap�ld�ktan sonra ve genel meclis taraf�ndan onaylanm�  vergi 
taksitlerinden ödenmek üzere mevcut havaleler ve vilayet borçlar� ödemeleri 
gerçekle tirilebilmelidir. Kamu i leri ve tüm ola and� � harcamalar için 
Bab�âli’nin onay� al�nmal�d�r.  

Projenin on sekizinci maddesinde k�sa süre içinde köy ve cemaat baz�nda 
bir nüfus say�m� ve i lenen topraklar�n kadastrosu yap�lmas�, buna ba l� olarak 
idari birimlerin yeniden taksiminin gerçekle tirilmesi önerilmi tir. Taksimat�n 
özellikle cemaat gruplar�na ve ileti im yollar�n�n geli tirilmesine önem verecek 
bir ekilde yap�lmas� ve topluluklar gruplan�rken idari zorluklar yaratacak 
düzenlemelerden kaç�n�lmas� istenmi tir. Ayr�ca atanm�  bir komisyon 
taraf�ndan toprak ve ev gibi mallar�n yeniden de erlemesi, komisyonda vali 
taraf�ndan atanan bir emlak memuru ve nahiyenin dört temel cemaatinin her 
birinin seçti i dört üye bulunmas�n�n gereklili i vurgulanm� t�r.  

Bu maddede aç�kça görülece i üzere nüfus say�m� yap�larak hangi bölgede 
hangi etnik ya da dini grubun yo un oldu u tespit edilecek ve ard�ndan taksimat 
bu hususlara göre yap�lacakt�r. Nahiye, kaza ya da sancak baz�nda ço unluk 
sa lanacak ve ileride bu idari bölgelere yönetici, idari memur görevlendirilirken 
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ço unluk ilkesine dikkat edilecektir. Tüm bu ayr�nt�lara binaen bu madde ile 
ço unluk ilkesine uygun olarak bölgenin muhtariyeti ve idari özerkli inin önü 
aç�lmaya çal� �lm� t�r. 

Projenin on dokuzuncu maddesinde sadece laik veya rahipleri ilgilendiren 
konularda, e er üstleri konuyu normal mahkemelere iletmeye karar vermezse, 
sorun dini amirler taraf�ndan incelenmeli önerisine yer verilmi tir.  

Yirminci madde de ise hiçbir dini kurumun, polislerin aramakta oldu u 
herhangi bir ki iyi korumamas� gerekti i ifade edilmi tir. 

Projenin yirmi birinci maddesinde Ermenilere kendi anayasalar�nda tan�nan 
haklar sakl� olmal�d�r ilkesine yer verilmi tir. Zaten Osmanl� Devleti, 1863 
tarihinde 99 maddelik Ermeni Nizamnamesi’ni kabul etmi tir. Zira projenin 
yaz�ld� � tarihte nizamnamenin geçerlili ini korundu u görülmektedir10.  

Projenin yirmi ikinci maddesi cemaatlerin e itim kurumlar� ile ilgilidir. 
E itim için bütçeden herhangi bir mebla  ayr�lmamal�d�r. Her cemaat kendi 
ö retimini kendi istedi i biçimde sürdürmek ve gerekli gördü ü e itim 
kurumlar�n� olu turmakta serbest olmal�d�r. Bu madde ile cemaatlere e itim 
hususunda tam bir serbestlik verilmek istenmi tir.  

Projenin son maddesi olan yirmi üçüncü maddesinde projede kastedilen 
cemaatlerin hangileri oldu u belirtilmi tir. Ad� geçen cemaatler; Sünni Türkler, 
K�z�lba  Türkler, Sunni Kürtler, K�z�lba  Kürtler, Çerkezler, Av arlar, 
Gregoryan Ermeniler, Katolik Ermeniler, Protestan Ermeniler, Grekler, 
Nasturiler, Keldaniler, Yezidiler ve Araplard�r. Burada Türklerin, Sünni Türkler, 
K�z�lba  Türkler, Av arlar gibi ayr� etnik gruplar olarak gösterilmesi 
dü ündürücüdür.  

Ayr�ca raporun sonunda say�lar� 500’ü geçmeyen cemaat temsilcilerinin 
kazalardaki idare meclislerine veya hukuk mahkemelerinin herhangi birine 
kat�lma hakk�na sahip olmayacaklar� belirtilmi tir. Ancak küçük bir cemaat üyesi 
mahkemede bir davan�n taraf� oldu u veya kendisi Bidayet Mahkemesi’nde 
yarg�land� � takdirde ilgili cemaatten bir üyenin; dava Yüksek Hukuk 
Mahkemesi’nde görülüyor ise bu cemaatten bir üyenin ve hâkimin mahkeme 
heyetine dâhil edilmesi gerekti i belirtilmi tir11.  

Wilson, bu �slahat projesini Lübnan Nizamnamesini12 örnek alarak 
haz�rlad� �n� belirtmi tir. Lübnan Nizamnamesi sadece Cebel-i Lübnan 
Vilayeti’ni kapsamas�na kar �l�k bu proje, birçok Anadolu Vilâyeti’ni içine 

10 Düstur, 1. Tertip, C. II., s. 938-961.  
11 TNA., F.O. 195/1363, No. 24/1, Yarbay Sir C. Wilson’dan The Earl of Dufferin’e, 
11 A ustos 1881. 
12 1861 tarihli Cebel-i Lübnan Nizamnamesi için bkz; Salnâme-i Cebel-i Lübnan, 2. Def’a, 
H. 1305 (1888), Mutasarrifiyet Matbaas�.  
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almaktad�r. Bu nedenle Wilson, nizamnameyi Anadolu Vilâyetleri’nin de i en 
ihtiyaçlar�na göre yeniden düzenledi ini belirtmi tir. Konsolos Wilson, 
Ermenilerle meskûn bölgelerin 4 veya 5 büyük vilayete bölünmesi ya da 2 
sancak büyüklü ünde küçük vilayetlerden olu mas� gerekti ini ileri sürmü tür. 
lk öneriyi Ermenilerin, ikinci öneriyi ise Osmanl� Devleti’nin tercih edece ini 

belirten Wilson, idari çerçeveden bak�ld� �nda daha küçük bölünmenin tercih 
edilmesinin daha mant�kl� oldu unu belirtmi tir. Projesinde yer almamas�na 
ra men Konsolos Wilson, vilayetlerden birine “Ermenistan” ad� verilmesi 
konusunu gündeme getirerek, Avrupal� Devletlerin bu konu ile ilgili önceden 
kesin tav�r almazlar ise konunun huzursuzlu a yol açaca �n� ve oldukça büyük 
tart� ma yarataca �n� da ifade etmi tir13.  

 

ngiltere’nin Anadolu Genel Konsolosu Charles W. Wilson ve 
Erzurum Konsolosu Henry Trotter’�n Ermenilerle Meskûn Olan 
Bölgelerin Islah�na Yönelik Haz�rlam�  Olduklar� Memorandum 

Sivas Vilayeti’nde ikamet eden Konsolos Wilson, Sivas Vilayeti’nin 
do usundaki bölge ve insanlar hakk�nda herhangi bir bilgiye sahip olmad� �n� ve 
kendi projesinin Sivas’�n do usundaki vilayetlerde de uygulanabilmesi için 
ngiltere’nin Erzurum Konsolosu Binba � Trotter’�n14 baz� önerilerde 

bulunabilece ini ve birlikte bir proje haz�rlayabileceklerini ngiltere’nin 
stanbul’daki Büyükelçisi Frederick Temple Hamilton Blackwood Dufferin’e15 

13 TNA., F.O. 195/1363, No. 24, 11 A ustos 1881; TNA., F.O. 424/123, No. 104/1, 
11 A ustos 1881, s. 146.  
14 Binba � Henry Trotter, R.E., 8 May�s 1877’de stanbul’a ngiltere’nin askeri ata esi 
olarak görevlendirilmi , 7 Ekim 1878’de de Erzurum’a konsolos olarak atanm� t�r. 
ngiliz kaynaklar�nda Trotter’�n 15 May�s 1879’da ise Diyarbak�r, Erzurum, Mu , Harput 

ve Van Pa al�klar�n�n dâhil oldu u bölgeye Kürdistan Konsolosu olarak atand� � ifade 
edilmektedir. Bu yeni görev tan�m�yla Trotter’�n görev alan� Erzurum Vilayeti’nden daha 
geni  bir sahay� kapsamaktad�r. Bkz; Foreign Office List: Forming a Complete Diplomatic and 
Consular Handbook for 1880, Complied by Edward Hertslet, C.B., Fifty-third Publication, 
London, p. 38, 195; The London Gazette, 17 June 1879, Issue: 24734, p. 3965. Ermeni 
Alfabesi ile bas�lan stanbul’daki Tercüman-� Efkâr isimli gazetenin 4 Haziran 1879 
tarihli nüshas�nda Erzurum’a ngiliz Hükümeti taraf�ndan atanan Trotter’�n Kürdistan 
Konsoloslu u ismiyle atanmas� iddetle k�nanm� , bu yüzden ngiliz Hükümeti a �r 
ekilde ele tirilmi tir. Trotter, Ermenileri küstürmemek ad�na yürüttü ü konsoloslu un 

ad�n� Ermenistan ve Kürdistan Konsoloslu u olarak isimlendirilmesinin uygun olaca �n� 
belirtse de, bu teklifin ne stanbul’daki Büyükelçisi Layard taraf�ndan Bab�âli’ye 
sunulmas�, ne de Bab�âli taraf�ndan bu teklifin kabulü mümkün görülmemi tir. Bkz; 
Musa a maz, ngiliz Konsoloslar� ve Ermenilerin Katliam� ddialar� (1878-1914), Atatürk 
Ara t�rma Merkezi Yay�nlar�, Ankara 2013, s. 17. 
15 Frederick Temple Hamilton Blackwood Dufferin, Earl of, K.P., 26 May�s 1881 
tarihinde ngiltere’nin Dersaadet Büyükelçili ine atanm� t�r. Foreign Office List: Forming a 
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iletmi tir16. Bunun üzerine çal� malara ba layan Genel Konsolos Wilson ile 
Erzurum Konsolosu Henry Trotter, birlikte 15 maddelik bir memorandum 
haz�rlam� lar ve bu memorandumu 23 A ustos 1881’de Büyükelçi Dufferin’e 
sunmu lard�r17. Memorandum ile Ermenilerin meskûn olduklar� vilayetlerin 
�slah� için önerdikleri hususlar unlard�r: 

1. Madde: Projede belirtilen �slahatlar Ermenilerin ya ad� � bölgede 
uygulanabilir bir yap�dad�r. Bu �slahatlar�n yap�lmas� arzu edilmektedir.  

2. Madde: Kabaca �slahat bölgesi Malatya Sanca �, Sivas Vilayeti’nin Sivas, 
Karahisar ( arki Karahisar) ve Tokat Sancaklar�, Halep Vilayeti’nin Mara  
Sanca � ve Adana Vilayeti’nin Sis Sanca �’n�n bir k�sm� hariç Erzurum, Van, 
Bitlis, Hakkâri, Harput, Dersim ve Diyarbak�r Vilayetleri’nden olu maktad�r. 

3. Madde: Avrupal� Devletlerin onay� ile en az üç y�ll�k bir süre için 
�slahatlar�n gözetimi amac�yla iki temsilci atanmal�d�r. Bunlar, baz� s�n�rlamalar 
ile mutasarr�f düzeyine kadar rü vetçi ve yetersiz yetkilileri atmak da dâhil olmak 
üzere her türlü yürütme yetkisine haiz olmal�d�r. Bir temsilci Erzurum, Van, 
Bitlis ve Hakkâri bölgeleri, di eri de yukar�da belirtilen bölgenin geri kalan� 
üzerinde yetkili olmal�d�r. 

4. Madde: u anda da oldu u gibi bölge vilayetlere, sancaklara, kazalara, 
nahiyelere ve köy veya mahallelere ayr�lmal�d�r. Temsilciler, vilayetlerin valilerine 
ve genel meclislerine dan� arak bölgesel s�n�rlar� de i tirmeye yetkili olmal�d�r. 

5. Madde: Islahatlar�n ba ar�yla uygulanmas� hemen tamamen valilerin 
ki isel karakterlerine ba l� oldu undan bu yetkililerin seçiminde büyük dikkat 
gösterilmeli ve bu seçimler mutlaka padi aha b�rak�lmal�d�r. Valiler be  y�l 
süreyle atanmal�d�r. Bu i  için görevlendirilecek komisyon, ancak valinin 
görevini kötüye kulland� �n� veya valinin yetersiz oldu unu tespit etmesi 
durumunda valiyi görevden alabilmelidir. Sancaklardaki mutasarr�flar vali 
taraf�ndan seçilmeli ve temsilcinin tavsiyesi ile padi ah taraf�ndan atanmal�d�r. 
Üç veya daha fazla sanca a sahip vilayetlerde merkez sanca a bir mutasarr�f 
atanmal� ve yoklu unda valiye vekâlet etmelidir. Bu görevler de be  y�l süreli 
olmal�d�r. Kazalardaki kaymakamlar mutasarr�flar taraf�ndan seçilmeli ve 
temsilcinin tavsiyesi ile padi ah taraf�ndan be  y�l süreyle atanmal�d�r. Kaza 
nüfusunun ço unlu u H�ristiyan ise kaymakam H�ristiyan olmal�, e er 
Müslüman ise Müslüman olmal�d�r. Nahiye müdürleri köy muhtarlar� taraf�ndan 
özgür bir biçimde iki y�l süreyle seçilmelidir. Bir müdürün yeniden seçilebilmesi 

Complete Diplomatic and Consular Handbook for 1883, Complied by Edward Hertslet, C.B., 
Fifty Sixth Publication, London, p. 89. 
16 TNA., F.O. 195/1363, No. 24, 11 A ustos 1881; TNA., F.O. 424/123, No. 104/1, 
11 A ustos 1881, s. 146.  
17 TNA., F.O. 78/3284, No. 765, Yarbay Sir C. Wilson ve Major Trotter’dan The Earl 
of Dufferin’e, 23 A ustos 1881 (Bkz. Ek 2) 
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için oylar�n ¾’ünü almal�d�r. Köy ve mahalle muhtarlar� serbestçe köylüler veya 
kentliler taraf�ndan seçilmelidir. Kar� �k köylerde her cemaat taraf�ndan bir 
muhtar seçilmelidir. 20 veya daha az haneye sahip köylerde sadece tek bir 
muhtar seçilmeli, on veya daha az haneye sahip olanlarda ise muhtar 
bulunmamal�d�r. 

6. Madde: Vilayetlerde mevcut idare meclisleri la vedilmelidir ve bunlar�n 
yerine hâlihaz�rda ismen mevcut olan genel meclisler olu turulmal�d�r. Genel 
meclislerde sadece 18 maa l� üye bulunmal� ve bunlar di er yetkilerine ek olarak 
vilayet harcamalar� üzerinde kontrol yetkisine haiz olmal�d�r. Genel meclisin 
olu umu ve seçim yöntemine gelecekte karar verilmeli, fakat vilayette 500 
ki iden olu an her topluluk en az bir temsilci göndermeli ve belki de her 
cemaatin dini lideri hariç resen üye bulunmamal�d�r. Genel meclise valiler 
ba kanl�k etmelidir. 

7. Madde: Vilayet gelirlerinin sabit bir oran� hazineye aktar�lmal�, kalan� ise 
genel meclisin kontrolü alt�nda vilayetin dâhili idaresine ve kamu i lerine 
ayr�lmal�d�r. Vilayette askeri birlikler mevcutsa bunlarla ilgili harcamalar 
hazineye ayr�lan yüzdeden dü ülmeli ve hiçbir ekilde vilayete ayr�lm�  k�s�mdan 
bunlarla ilgili harcama yap�lmamal�d�r. Vilayet gelirleri üzerinde havalelerin 
dü ülmesi sistemi terk edilmeli ve mevcut havaleler sadece hazineye ayr�lan pay 
kullan�larak ödenmelidir. Mevcut a ar vergisi toplama sistemi, mevcut 
suiistimallerin ortadan kald�r�lmas� için yeniden düzenlenmeli ve geli tirilmelidir. 
Vak�f gelirleri ilgili konulara, yani camilerin, okullar�n, köprülerin, çe melerin, 
vb. bak�mlar� için harcanmal�d�r. 

8. Madde: Sancaklardaki idari meclisler la vedilmelidir, ancak her kazada, 
u an da oldu u gibi idari meclisler görevlerini sürdürmelidir. Bu mecliste dört 

ila alt� üye bulunmal� ve bunlar hakkaniyet ölçüsü içinde kazadaki cemaatlerin 
say�sal gücünü yans�tmal�d�r. Bu meclislerde belki sadece cemaatlerin dini 
liderleri d� �nda resen atanan üyeler bulunmamal�d�r. Bu meclise kaymakam 
ba kanl�k etmelidir. 

9. Madde: Mahkeme ve hukuk sisteminde bir �slahat yap�lmas� elzemdir. 
Bu �slahat müdürler ve kaymakamlara iyi tan�mlanm�  hakimane yetkiler 
verilmesi, Seyyar A �r Ceza Mahkemelerinin kurulmas�, mahkeme ve hâkim 
say�lar�n�n azalt�lmas�, hukuk süreçlerinin basitle tirilmesi, dolay�s�yla bunlarla 
ilgili harcamalar�n dü ürülmesi ve belirli say�larda H�ristiyan’�n mahkemelerde 
memur, kâtip, vb. görevlerde istihdam edilmesi eklinde yap�lmal�d�r. Adli 
müfetti lere hukuk görevlilerinin kar� t� � rü vet ve yolsuzluk olaylar�nda, 
hukuki süreçlerde vuku bulabilecek düzensizlikleri kontrol etme konusunda ve 
suçlanan ki ilerin derhal mahkemeye ç�kar�lmas� yoluyla hapishanelerin 
bo alt�lmas�n� sa lamak konusunda temsilcinin onay�yla müdahil olabilmelerine 
izin verecek derecede etkin yürütme yetkileri verilmelidir. Yak�n zamanda 
olu turulan genel savc� ve genel savc� yard�mc�s� kadrolar� la vedilmelidir. Sorgu 
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Hakimleri hiçbir zaman mahkeme üyesi olmamal�d�r. Ticari Mahkeme 
Hâkimleri, tüccar veya daha önce ticaretle u ra m�  ki iler olabilir. Bir rü veti 
alan ile vereni ayn� ekilde cezaland�ran mevcut rü vet kanunu de i tirilmelidir. 
Herhangi bir kanunsuz eylemle suçlanan kamu görevlileri normal 
mahkemelerde yarg�lanmal�d�r. 

10. Madde: Bütün Osmanl� tebaas� kanun önünde e it olmal�d�r ve kamu 
dairelerinde H�ristiyanlar hakkaniyet çerçevesinde istihdam edilmelidir. 

11. Madde: Vilayetlerde düzen, içinde adil bir oranda H�ristiyan polis 
memurlar� bulunan kar� �k bir polis veya jandarma kuvveti arac�l� �yla 
sa lanmal�d�r. Bu güç etkin bir biçimde organize edilmeli ve her bin ki iye dü en 
sabit Müslüman, H�ristiyan oran�na sad�k kal�narak istihdam edilmelidir. Her 
temsilcinin alt�na yüksek rütbeli ve deneyimi kan�tlanm�  bir yetkili atanmal� ve 
bu ki i temsilciye polis kuvvetlerinin organizasyonu konusunda yard�mc� 
olmal�d�r. Suçlu takibindeki polis memurlar�na bu amaçla kom u vilayetlerin 
s�n�rlar�n� a ma yetkisi verilmelidir. 

12. Madde: Resmi yetkililere, hareket halindeki askerlere ve polis 
kuvvetlerindeki subay ve memurlara zorla veya gönüllü olarak köylülerin 
konaklama sa lamas� kesinlikle yasaklanmal� ve bunu ihlal edenler a �r bir 
ekilde cezaland�r�lmal�d�r. Konaklama sa lanmas� ile ilgili düzenlemeler askeri 

yetkililerle birlikte belirlenmeli ve s�k� bir ekilde uygulanmal�d�r. 

13. Madde: Her nahiyenin arazi ve evleri köy meclisi ile birlikte çal� an bir 
arazi yetkilisi taraf�ndan de erlendirilmelidir. Bir an önce her köy ve cemaat 
baz�nda nüfus say�m� yap�lmal� ve her cemaatin vilayet meclislerinde uygun bir 
ekilde temsil edilmesini sa layacak biçimde mülki s�n�rlar yeniden 

düzenlenmelidir. 

14. Madde: Göçebe Kürtlerle ilgili olarak, a iret memuru unvan�yla yüksek 
düzeyde bir yetkilinin atanmas�n� ve bunun hükümet ve bütün göçebe Kürt 
a iretleri aras�nda ana ileti im merci olmas�n� öneriyoruz. Bu yetkili, h�rs�zlar� ve 
di er basit suçlular� derhal tutuklama ve cezaland�rma konusunda tam yetkili 
olmal�, etkin bir refakatçiye sahip olmal� ve sürekli hareket halinde olmal�, bir 
a iretten di erine seyahat etmeli, onlarla iç içe olmay� ba arabilmeli, emri alt�nda 
yetkin yard�mc�lara sahip olmal�, bu yard�mc�lar da hakimane yetkilerle 
donat�lmal� ve bunlardan biri y�ll�k göçleri s�ras�nda bütün büyük a irete 
istisnas�z e lik etmelidir. Hükümet taraf�ndan ikna yöntemleri uygulanarak bu 
göçerlerin yava  yava  yerle ik hale geçirilmesi sa lanmal�d�r. Türk- ran s�n�r� 
konusunda, burada sürekli olarak görülen düzensizlik ve sorunlar�n 
durdurulmas� amac�yla iki hükümet aras�nda bir anla ma imzalanmas� arzu 
edilmektedir. 

15. Madde: Yeni düzenlemelerde cemaat olarak kabul edilmesi gereken 
topluluklar unlard�r: Sünni Türkler, K�z�lba  Türkler, Sünni Kürtler, K�z�lba  
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Kürtler, Çerkezler, Av arlar, Ortodoks Ermeniler, Katolik Ermeniler, Protestan 
Ermeniler, Yunanlar, Nesturîler, Keldaniler, Yakubiler, Suriyeli Katolikler, 
Yezidiler ve Araplar18. 

Wilson ve Trotter, bölgede radikal �slahatlar�n uygulanmas�n�n kesinlikle 
gerekli oldu unu ve Rus s�n�r�n�n bat�ya yönelik ilerlemesine engel olunabilmesi 
halinde bu uygulamalar�n bölgede önemli bir geli im sa layaca �n� 
belirtmi lerdir. Konsoloslar �slahatlar� denetleyecek iki ki inin görevlendirilmesi, 
yetenekli valilerin atanmas� ve bölgede karma bir polis ve jandarma te kilat�n�n 
organize edilmesi durumunda hukuk ve düzenin korunaca � görü ünü 
savunmu lard�r. Ayr�ca yerel yönetim masraflar�n� kar �lamak amac�yla her 
vilayetin y�ll�k gelirinin bir k�sm�n�n ayr�lmas� ve stanbul’daki merkezi 
yönetimin hiçbir müdahalesi olmaks�z�n bay�nd�rl�k i leri için kullan�lmas�n�n 
çok önemli oldu unu vurgulam� lard�r. Konsoloslar bölgede radikal �slahatlar�n 
uygulanmas� için Avrupal� Devletler taraf�ndan iki veya daha fazla temsilcinin 
belli bir süre için görevlendirilmesinin, bu ki ilerin Türk temsilciler taraf�ndan 
resmen tan�nmas�n�n ve Avrupal� Devletler ad�na �slahat uygulamalar�n� 
gözetlemelerinin art oldu unu belirtmi lerdir19.  

Wilson ve Trotter’�n birlikte haz�rlam�  olduklar� rapor ngiliz D� i lerince 
memnuniyetle kar �lanm�  ve bu rapor için kendilerine te ekkür edilmi tir20. 
Konsoloslar�n haz�rlam�  olduklar� �slahat projesinde ilgili vilayetlerde yap�lmas� 
dü ünülen idari, adli, mali �slahatlar ve güvenli in temini konusunda al�nmas� 
gereken tedbirler madde madde en ince ayr�nt�s�na kadar s�ralanm� , Sivas 
Vilayeti’nin büyük bir k�sm� �slahat bölgesinden ç�kar�lm� t�r21. Wilson ve 
Trotter’�n birlikte haz�rlam�  olduklar� bu proje, Wilson’�n tek ba �na haz�rlam�  
oldu u projeden daha makul ve Osmanl� Devleti’nin egemenlik haklar� 
konusunda bir nebze daha �l�ml� oldu u intiba�n� vermektedir.  

ngiliz Büyükelçi Dufferin, Berlin Antla mas�’nda söz verilen �slahatlar�n 
bir an önce icras� için Bab�âli nezdinde te ebbüse geçmi  22 A ustos 1881’de 
Sadrazam Said Pa a’y� ziyaret ederek �slahatlar�n bir an önce icras�n� 
istemi tir22.4 Ekim 1880’de Dufferin ile meslekta � Rus Büyükelçi, Wilson ve 

18 TNA., F.O. 78/3284, No. 765, Yarbay Sir C. Wilson ve Major Trotter’dan The Earl 
of Dufferin’e, 23 A ustos 1881. 
19 TNA., F.O. 195/1363, No. 25, Yarbay Sir C. Wilson ve Major Trotter’dan The Earl 
of Dufferin’e, 23 A ustos 1881; TNA., F.O. 424/123, No. 105/1, Colonel Sir C. 
Wilson ve Major Trotter’dan Earl of Dufferin’e, 23 A ustos 1881, s. 150.  
20 TNA., F.O. 424/123, No. 118, Earl Granville’den Earl of Dufferin’e, 20 Eylül 1881, 
s. 168. 
21 11 May�s 1895 tarihli Avrupal� Devletlerin �slahat projesinde bu husus dikkate 
al�nmayacak ve Vilâyât-� Sitte içinde Sivas’�n tamam� yer alacakt�r. 
22 TNA., F.O. 424/123, No. 75, The Earl of Dufferin’den Earl Granville’ye, 23 A ustos 
1881, s. 119-121. 
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Trotter’�n haz�rlam�  oldu u proje üzerinde çal� m�  ve projedeki önerileri göz 
önüne alarak bir �slahat tasla � kaleme alm� lard�r. Haz�rlanan bu taslak proje 9 
ubat 1882’de Büyükelçilerin kat�ld� � toplant�da büyükelçilere sunulmu  ve 

oybirli i ile kabul edilmi tir23. Haz�rlanan ve büyükelçiler taraf�ndan kabul edilen 
bu proje, 11 May�s 1895 tarihli Avrupal� Devletlerin �slahat projesinin ana 
hatlar�n� olu turmas� bak�m�ndan ayr� bir öneme sahiptir24.  

11 May�s 1895 tarihli proje ise ngiltere, Rusya ve Fransa Devletleri’nin 
stanbul’daki Büyükelçileri taraf�ndan haz�rlanm� t�r25. K�rk maddeden olu an 

�slahat projede, genel hatlar�yla, valilerin tayini ile ilgili teminat verilmesi, siyasi 
suçlulardan hüküm giyen Ermenilerin affedilmesi, göç ve sürgün edilen 
Ermenilerin yerlerine döndürülmesi, hapishanelerin ve mahkûmlar�n 
durumunun kontrol edilmesi, vilayetlerde yap�lacak �slahat�n kontrolü için bir 
fevkalâde bir komiser atanmas�, Sason ve ba ka yerlerde zarar gören 
Ermenilerin zararlar�n�n devletçe kar �lanmas�, stanbul’da daimi bir kontrol 
komisyonunun kurulmas�, din de i tirme meselesinin bir nizama ba lanmas�, 
Ermenilere verilen hukuki imtiyazlar�n bütünüyle korunmas� ve uygulanmas�, 
Anadolu’nun ba ka bölgelerindeki Ermenilerin durumlar�n�n da dikkate al�nmas� 
hususlar� yer almaktad�r. Haz�rlanan bu 40 maddelik proje ile ayr� bir 
memorandum 11 May�s 1895’de ngiltere, Fransa ve Rus Konsoloslar�n Ba  
Tercümanlar� taraf�ndan Mâbeyn Ba kâtibine takdim edilmi  ve projenin 
�slahatlar çerçevesinde uygulanmas� istenmi tir26. Avrupal� Devletler taraf�ndan 
haz�rlanan 11 May�s 1895 tarihli projeden sonra Avrupal� Devletler, Vilâyât-� 
Sitte’de �slahatlar�n biran önce biran önce icra edilmesi yönünde bask�lar� 
artt�rm� lard�r. Bunun üzerine �slahatlar�n icras� için çal� malara h�z verilmi , 
Ekim 1895’de Bab�âli taraf�ndan Anadolu’da bulunan Erzurum, Van, 
Diyarbak�r, Bitlis, Mamuratü’l Aziz, Sivas Vilayetlerinde yani Vilâyât-� Sitte’de 
icra olunacak �slahatlar için 16 bölümden olu an 32 maddelik bir layiha 
haz�rlanm� t�r27. Haz�rlanan layiha 18 Ekim 1895 gecesi Sultan II. Abdülhamid 

23 Hangi ülkelerin büyükelçilerinin toplant�ya kat�ld� � ve projeyi kabul ettikleri 
belirtilmemi tir. Bkz; TNA., F.O. 424/140, No. 17, Earl Granville’den The Earl of 
Dufferin’e, 5 Nisan 1883, s. 13-15. 
24 TNA., F.O. 881/7243X, Memorandum Et Project de Réformes, s. 2-16; TNA., F.O. 
78/4629, No. 1, Sir P. Currie’den Earl of Kimberley’e, 18 Nisan 1895; s. 1-16; TNA., 
F.O. 424/182, No. 182, Sir P. Currie’den Earl of Kimberley’e, 11 May�s 1895, s.243-
258; BOA., Y.EE., 95/2, 23 Zilkade 1312/ 18 May�s 1895; Esat Uras, Tarihte Ermeniler 
ve Ermeni Meselesi, Belge Yay�nlar�, stanbul 1976, s. 307-327 (Bkz. Ek 3) 
25 TNA., F.O. 424/182, No. 86, Sir P. Currie’den Earl of Kimberley’e, 18 Nisan 1895, 
s.106.  
26 TNA., F.O. 424/182, No. 166, Sir P. Currie’den Earl of Kimberley’e, 11 May�s 1895, 
s. 213. 
27 20 Ekim 1895 tarihli Vilâyât-� Sitte Islahat Layihas�’nda; vali, mutasarr�f kaymakam ve 
muavinlerinin görevlendirilmeleri, görevlendirilecek Müslüman ve H�ristiyan 
memurlar�n oran�, sancak ve kaza meclisleri ve nahiyelerin te kili, adli hususlar, polis ve 
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taraf�ndan tasdik edilmi tir28. Padi ah taraf�ndan tasdik edilen �slahat layihas� 20 
Ekim 1895’de ifahi bir nota ile ngiltere, Fransa ve Rusya Büyükelçilerine 
bildirilmi tir29. Islahat layihas�n�n bir sureti de 23 Ekim 1895’de vilayetlere 
gönderilmi tir30. Islahat layihas�n�n büyükelçilere bildirilmesinden iki gün sonra 
yani 24 Ekim 1895’de ngiliz Büyükelçi Currie, Frans�z Büyükelçi Cambon ile 
Rus Büyükelçi Nelidoff Bab�âli’ye ortak bir nota vermi ler ve verdikleri bu nota 
ile memnuniyetlerini bildirmi lerdir31. Osmanl� Devleti esasen bu program�n 
uygulanmas�n�n kendisi aç�s�ndan ne gibi sak�ncalar içerdi inin fark�ndayd�. 
Bunular birlikte bask�lara daha fazla dayanamayacak ve bu tarihten sonra 
Vilâyât-� Sitte’de �slahat�n�n icras� için çal� malar resmen ba lam� 32 olacakt�r.  

 

Sonuç 

ngiltere, di er ülkelerle oldu u gibi Osmanl� Devleti’nin pek çok yerinde 
açm�  oldu u konsolosluklar marifetiyle kurmu  oldu u siyasi, idari, iktisadi 
ili kilerine yön vermi tir. ngiltere Hükümeti, ç�karlar� do rultusunda hangi 
bölge üzerinde etkili olmak istiyorsa konsolosluklardan bölgenin kaderine yön 
verecek konularda raporlar yazmalar�n� istemi tir. Örne in ngiltere’nin Ba dat 
Vilayeti’ne ait konsolosluk defterlerine bakt� �m�zda daha çok iktisadi konulara 
önem verdiklerini, Vilâyât-� Sitte’deki konsoloslar�n konsolosluk defterlerine 
bakt� �m�zda ise konunun daha çok Ermeni-Türk, Ermeni-Kürt ili kilerine, 
güvenlik zafiyetine odaklan�ld� �n� görüyoruz. ngiltere bir yandan konsoloslar�n 
görev yapt�klar� bölgelerle ilgili pek çok konuda istedi i bilgiyi tüm ayr�nt�lar�yla 
konsoloslar� taraf�ndan elde ederken bir yandan da belirledikleri politikalar� 
konsoloslar� vas�tas�yla icra etmi tir. Osmanl� millet sisteminin bozuldu u ve 
Osmanl� toplumunun da �lmaya ba lad� � 19. yüzy�lda Osmanl� Devleti’nde 

jandarma al�mlar� ve oranlar�, köy bekçilerinin görevlendirilmesi, hapishane ve tahkikat-� 
evveliye heyetleri, a iretler ve Kürtlerin tefti i, Hamidiye Süvari Alaylar�, emlak 
senetlerinin kontrolüne dair ayr�nt�l� hükümler yer almaktad�r. Bkz; BOA., Y.EE., 
97/55, 1 Cemaziyelevvel 1313/ 20 Ekim 1895; BOA., Y.PRK.B K., 43/58, 28 
Rebiülahir 1313/ 18 Ekim 1895; TNA., F.O. 424/184, No. 197/3, Sir P. Currie’den 
Marquess of Salisbury’ye, 22 Ekim 1895, s. 131-134 (Bkz. Ek 4) 
28 TNA., F.O. 424/184, No. 466/2, Yard�mc� Konsolos Hampson’dan Konsolos 
Cumberbatch’a, 22 Ekim 1895, s. 256.  
29 BOA., Y.EE., 97/55, 1 Cemaziyelevvel 1313/ 20 Ekim 1895; BOA., Y.PRK.B K., 
43/58, 28 Rebiülahir 1313/ 18 Ekim 1895; TNA., F.O. 424/184, No. 197/3, Sir P. 
Currie’den Marquess of Salisbury’ye, 22 Ekim 1895, s. 131-134. 
30 BOA., BEO., 697/52210, 11 Te rin-i Evvel 1311/ 23 Ekim 1895.  
31 TNA., F.O. 424/184, No. 197/4, Sir P. Currie’den Marquess of Salisbury’ye, 22 Ekim 
1895, s. 135-136.  
32 TNA., F.O. 424/184, No. 264*, Mr. Herbert’ten Salisbury Markisine, 3 Kas�m 1895, 
s. 157*; TNA., F.O. 424/4629, No. 591, Mr. Herbert’ten Salisbury Markisine, 3 Kas�m 
1895. 
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görev yapan konsoloslar�n yo un olarak ilgilendikleri as�l meselenin ülkede 
ya ayan özellikle Gayrimüslim unsurlar�n durumlar� olmu tur. Tanzimat sonras� 
dönemde Osmanl� yönetimi üzerinde bask� koruman�n en müessir yolu olarak 
muhtelif unsurlar�n haklar� bahanesi ile mütemadiyen bir tak�m taleplerde 
bulunan ngiltere’nin 1877-78 Osmanl�-Rus Harbi’nden sonra imzalanan Berlin 
Antla mas�’nda (61.madde) kabul ettirilen Ermenilerin meskûn olduklar� 
yerlerde �slahat yap�lmas� karar�n�n uygulanmas�na özel bir önem verdi ini 
görmekteyiz. ngiltere’nin Anadolu Genel Konsoloslu u ve Erzurum 
Konsoloslu u’nca bu konuda haz�rlanan raporlar, ngiliz-Osmanl� 
ili kilerinin/politikalar�n�n belirlenmesi itibariyle önemli oldu u gibi ngiltere ile 
birlikte Rusya ve Fransa’n�n Vilâyât-� Sitte Islahat� hakk�ndaki politikalar�n� 
yönlendirmesi aç�s�ndan önemli görülmektedir.  

ngiltere’nin Anadolu Genel Konsolosu Yarbay Charles William Wilson’�n 
Ermenilerin sakin oldu u yerlerin �slah�na yönelik haz�rlam�  oldu u 11 A ustos 
1881 tarihli raporu, ngiltere, Fransa ve Rusya Devletleri’nin haz�rlam�  
olduklar� 11 May�s 1895 tarihli 40 maddelik Islahat Projesi’nin temelini 
olu turmas� bak�m�ndan ayr� bir önem ta �maktad�r. Wilson’un 23 maddeden 
olu an “Ermenilerin Ya ad� � Bölgeler çin Anayasa Önerisi” ba l�kl� raporda 
bölgenin �slah�na yönelik idari, adli, hukuki, siyasi, iktisadi ve sosyal yap�da 
yap�lmas� istenen �slahat önerileri yer almaktad�r.  

Bu rapor yeterli görülmemi  olacak ki Genel Konsolos Wilson’�n iste i ile 
Erzurum Konsolosu Henry Trotter ile birlikte 21 A ustos 1881 tarihli yeni bir 
rapor haz�rlam� lar ve 23 A ustos 1881’de Büyükelçi Dufferin’e sunmu lard�r. 
Bu raporun, içerik itibariyle Genel Konsolos Wilson’�n tek ba �na haz�rlam�  
oldu u �slahat raporu ile esasen ayn� olmakla birlikte daha diplomatik bir dil 
kullan�ld� � göze çarpmaktad�r. 

ngiltere, Berlin Antla mas�’ndan hemen sonra Anadolu’da Ermenilerin 
ya ad�klar� bölgelerde siyasi, idari, iktisadi, adli ve sosyal hemen her alanda 
�slahat yap�lmas� hususunda harekete geçmi  ve ngiltere’nin Anadolu’daki 
konsoloslar� taraf�ndan raporlar haz�rlanm� t�r. Bu raporlar A ustos 1881 
tarihinde haz�rlanm� sa da ngiltere ile birlikte Fransa ve Rusya’n�n Berlin 
Antla mas�’nda yer alan karara ra men bu karar do rultusunda ortak bir �slahat 
program� ortaya koymalar� hemen mümkün olmam� , 14 y�ll�k bir zaman 
geçtikten sonra 1895 tarihinde mutab�k kald�klar� bir �slahat program�n� kabul 
etmi lerdir. Bu kadar süre gecikmenin, Rusya ve Fransa’n�n çekincelerinin 
muhtelif sebepleri vard�r. Her eye ra men 1895’te kabul edilen �slahat 
program�na bak�l�rsa içerik itibariyle burada ele alm�  oldu umuz ngiltere’nin 
Anadolu’da görevli iki konsolosu taraf�ndan haz�rlanan raporlar�n esas al�nd� � 
görülmektedir. Bu da �slahat konusunda gecikmeli de olsa ngiltere’nin 
belirledi i politikan�n (z�mnen de olsa) kabul edildi ini göstermektedir. Bu 
geli melerden sonra ngiltere, Rusya ve Fransa 17 May�s 1895’de �slahat 
program�n� içeren raporu, icras� talebiyle Osmanl� Devleti’ne vermi lerdir. Söz 
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konusu �slahatlar�n yap�lmas�-yap�lamamas�, sak�ncalar� ve Osmanl� Devleti’nin 
çekinceleri ayr� hususlar olmakla birlikte kendisine verilen �slahat layihas�n� 
kabul etmek zorunda kalan Osmanl� Devleti, 20 Ekim 1895 tarihli Vilâyât-� Sitte 
Islahat Layihas�’n� yay�nlam� t�r. Osmanl� Devleti’nce uygulamaya sokulan bu 
layihan�n da içerik itibariyle ngiliz konsoloslar�nca haz�rlanan ilk layihalar ile 
örtü tü ü görülmektedir. 
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(TNA., F.O. 195/1363, No. 24/1, Yarbay Sir C. Wilson’dan The Earl of Dufferin’e, 11 
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Earl of Dufferin’e, 23 A ustos 1881) 
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(TNA., F.O. 881/7243X, Memorandum Et Project de Réformes, s. 2-16) 
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(BOA., Y.EE., 97/55, 1 Cemaziyelevvel 1313/ 20 Ekim 1895)



OTAM, 44 /Güz 2018, 341-349

 

 

K�br�s Türk daresine Nas�l Girdi: Bir Fetih Ve 
Tarihçiler*  
Johann Strauss 

 
Mehmet Akif ERDO RU** 

 

K�br�s’ta Venedik idaresi 1570-1571 y�llar�nda sona erdi. Osmanl� Ordusu, 
yerel Ortodoks Rum nüfus taraf�ndan k�smen desteklendi inden dolay�, Ma usa 
hariç olmak üzere, adan�n tümünü ele geçirirken çok az sorun ile kar �la t�. 
Geçmi e bakarak, o dönemde Do u Akdeniz’in tümünün Türklerin elinde 
olmas� sebebiyle, K�br�s’�n da Osmanl� idaresine girmesi oldukça mant�kl� ve 
hatta kaç�n�lmaz olarak görülebilir ve bu bölgede ondan ba ka bir amir kolay 
kolay hayal edilemeyebilir. Bununla beraber, bu fethin sebepleri ve fethin 
kendisi, tarihçilerin merak�n� uyand�ran ve hatta tarihçileri çileden ç�kartan baz� 
pek çok sorunlu yönleri bar�nd�rmaktad�r. 

Birkaç nokta tart� mal�d�r: birincisi, Venedik idaresindeki K�br�s üzerine 
sefer yapmaya izin veren eyhülislam Ebussuud Efendi’nin fetvas� ile 
Osmanl�lar�n bar�  anla mas�n� bozmalar�; ikincisi, spanyol Müslümanlar�n�n 
yapt�klar� mücadeleye Osmanl�lar�n yard�m etmeyi kabul etmemeleri;1 üçüncüsü, 
fetih haz�rl�klar�n�n yap�lmas�nda, Nak a Dükü Yasef Nassi’nin etkisi ve 
dördüncüsü de Ma usa’n�n Venedikli komutan� Marc Antonia Bragadin’e 
yap�lan korkunç bir davran� la ceza verilmesidir. 

On alt�nc� yüzy�l�n sonu ile on yedinci yüzy�l Osmanl� tarihçileri, K�br�s’a 
yönelik bu seferin hukuksal nedenini arama konusuyla pek fazla ilgilenmezler. 
Mustafa Selanikî2 (1540-1600), Kroni i’nde, ehzade Selim’in (daha sonra Sultan 
oldu), M�s�r’dan kendisine gönderilen eker, pirinç, at ve hediyeler ta �yan yük 
gemilerinin kötü havadan dolay� K�br�s’a s� �nd� � zaman, burada bu yüklerin 

* Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Cilt: 82, Viyana 1992, s. 325-334’de 
Anton C. Schaendlinger’in an�s�na yay�mlanan, Johann Strauss’un ‘How Cyprus came 
under Turkish rule: a conquest and the historian’ ba l�kl� ngilizce makalesi, Mehmet 
Akif Erdo ru taraf�ndan Türkçe’ye çevrilmi tir. 
** Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tarih Bölümü, zmir, aerdogru@gmail.com 
1 1568’de Endülüs Müslümanlar�, ‘Alpujarras kinci syan’ ad�yla yeniden isyan ettiler. 
Bu isyan, 1570 Sonbahar�’nda nihaî olarak bast�r�ld�. 
2 Selanikî hakk�nda bkz. Mehmet p irli, ‘Mustafa Selanikî and his History’, Tarih 
Enstitüsü Dergisi, IX, 1978, s. 417-472. 
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‘melun kâfirler’ taraf�ndan ele geçirildi inden dolay� k�rg�n oldu unu belirtir. Bu 
mallar� iade etmek isteyen Venedikliler ona cesaretle u cevab� vermi lerdir: ‘bu 
mallar�n ona ( ehzade Selim) ait oldu unu biz nas�l bilelim’. Selanikî, bunlar�n 
ba ka ihanetler yapt�klar�n� belirterek, Sultan’�n neticede aday� fethe karar 
verdi ini yazar.3 

Solakzade olarak bilinen Mehmed Hemdemî4 (1590-1657), K�br�s adas�n�n 
Müslüman ordular� taraf�ndan bir kaç kez fethedildi i gerçe ini belirtir. Hz. 
Muhammed’in sahabelerinden baz�lar�n�n kabirleri K�br�s’tad�r, Hz. 
Muhammed’in süt annesi Ümm Haram’�n5 kabri de bunlar aras�ndad�r. Bu ilk 
Arap istilas�ndan sonra, 1415’te M�s�r Sultan� E ref taraf�ndan gönderilen bir 
ordu, aday� bir kez daha ele geçirmi tir.6 ‘Bir kaç kez darülislam haline gelmesinden 
sonra, bir vesile ile kâfirlerin eline dü tü, bu durum gayret-i slam’a ayk�r� idi’. Bundan 
dolay�, Sultan Selim, aday� fethe karar verdi.7 Selanikî gibi, Solakzade de 
Ebussuud’un fetvas�n� belirtmez. 

Fethin en tafsilatl� tan�mlar�ndan biri, brahim Peçevî8 (1574-1650) 
taraf�ndan yap�lm� t�r. Bu tarif, k�smen, Gelibolulu Mustafa Âli’nin9 (1541-1600) 
kroni inde kay�tl� kay�tlar�n ahitli i üzerine dayanmaktad�r. Peçevî, bar�  
anla mas�n�n ihlal edildi inin birazc�k fark�nda gibi görünür, ama suçu 

3 Kar �la t�r: Tarih-i Selanikî, stanbul, Matbaa-i Amire, 1281 (1864), (reprodüksüyonu, 
Freiburg, 1970), s. 100 ve yeni edisyon kriti i, Mehmet p irli, Selanikî Mustafa Efendi, 
Tarih-i Selanikî, I, stanbul 1989, s. 77. 
4 Solakzade hakk�nda u maddeye bkz. M. K. Özergin, ‘Solak-zade’, slam Ansiklopedisi, 
X, s. 748-750 
5 Ümm Haram bint Milhan, Hz. Muhammed’in akrabas� Ubade b. el-Samit’in kar�s� idi. 
K�br�s’ta kat�rdan dü erek öldü. ‘Hala Sultan Tekkesi’ denilen kabri, Larnaka’n�n 
yakla �k dört mil güneyinde bulunmaktad�r. (Arapça ve Osmanl�ca kaynaklar hakk�nda 
bkz. Ekaterini Chr. Aristidou, The Tekke of Hala Sultan, (Rumca ve ngilizce olarak), 
Lefko a 1981). 
6 Me hur Memluk Sultan� el-Melik el-E ref Ebu el-Nasr el- Barsbay’�n (1422-38) büyük 
bir ordu ile K�br�s’a yapt� � sefer, 1426’da gerçekle ti. K�br�s Kraliyet Ordusu, Hrokitiya 
sava �nda ma lup edildi. K�br�s, bundan sonra Memluklara haraç öder hale geldi. 
7 Solakzade Mehmed Hemdemî, Tarih-i Solakzade, stanbul, Mahmud Bey Matbaas�, 
1298 (1881), s. 592. Bu kitab�n ça da  Türkçe ile bask�s�, Vahid Çabuk taraf�ndan: 
Solakzade Mehmed Hemdemî Çelebi, Solak-Zade Tarihi, 2 cilt, stanbul 1989, Kültür 
Bakanl� � Yay�nlar�: 1088-89, II, s. 323-324. 
8 Peçevî veya Peçuyî, Macaristan’�n Pécs kasabas�ndan oldu undan dolay�, 
(Osmanl�ca’da Peçuy), bkz. erafeddin Turan, ‘Peçevî, brahim’ maddesi, slam 
Ansiklopedisi, IX, s. 543-45. 
9 ‘Merhum Ali Efendinin bu fetihde mevcud olub ve Mustafa Pa a lisan�ndan dahi naklen tarihinde 
irad etdügi mazmun� budur’ ( s. 491). Biyografik kaynaklar, Âli’nin Lala Mustafa Pa a ile 
birlikte K�br�s’a gitti ini göstermedi inden dolay� (Cornell Fleischer, Bureaucrat and 
Intellectual in the Ottoman Empire, the historian Mustafa Ali (1541-1600), Princeton 
Üniversitesi yay�nlar�, 1986), bu aldatmacal� bir sözdür. 
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Venediklilerin üzerine atar. Venedikli kâfirler ile sulh ü salah sa lanmas�na 
ra men, M�s�r’a gitmek isteyen gemilerin, seyyahlar�n, tacirlerin ve hac�lar�n 
K�br�s e k�yas�n�n elinden zarar gördüklerini belirtir. Bundan dolay�, Sultan’�n 
eref ve gayreti, bunlara kar � eyhülislam�n fetvas�yla yasalla t�r�lan bir sefer 

yap�lmas�na ihtiyaç do urmu tur. Bu fetva tam metni olarak bu kronikte 
verilmi tir.10  

Bu örnekler, K�br�s fethinin, bu vakanüvislerin gözünde, tam olarak 
do ruland� �n� göstermektedir. 

Osmanl�lar daha önce bilmedikleri kaynaklar� kendilerine sa layan Avrupal� 
tarihçilerin yaz�lar�yla tan� t� � on dokuzuncu yüzy�lda, bir eyler de i mi tir. 
Bat�l� tarih yaz�m�n�n son Osmanl� tarih yaz�m� üzerindeki etkisi, hemen hemen 
hiç yaz�lmam� t�r. Osmanl� tarihi belli bir döneme kadar gözden geçirilmeli ve 
yerli tarihçiler taraf�ndan yeniden yaz�lmal�yd�. 11 On dokuzuncu yüzy�l�n bütün 
tarihçileri, Bat� kaynaklar�n� e it biçimde kullanmamalar�na ra men,- Ahmed 
Cevdet Pa a ile Mustafa Nuri Pa a12 gibi önemli ki iler istisna- çok az tarihçi bu 
albeniye dayanabildi.  

Bu makale, o dönemde Osmanl�lar ile ilgili tüm genel Bat�l� kaynaklar ile 
ilgilenemez. Bununla beraber, bir tarihçi, fevkalade bir rol oynad�: Avusturyal� 
Josef von Hammer13 (1774-1856). Onun on ciltlik, ilk kez 1827-1835 tarihleri 
aras�nda Pe te’de bas�lan Geschichte des Osmanischen Reiches (Osmanl� 
mparatorlu unun Tarihi), daha sonra J. J. Hellert14 taraf�ndan Frans�zca’ya 

10 Kar �la t�r: Tarih-i Peçevî, 2 cilt, stanbul, Matbaa-i Amire, 1281 ( 1866), bir önsöz ve 
dizin ile yeni bask�s�, Fahri Ç. Derin ile Vahit Çabuk taraf�ndan yap�lm� t�r, stanbul 
1980, I, s. 486-91. 
11 On dokuzuncu yüzy�ldaki Osmanl� tarih yaz�m�yla ilgili kar �la t�rmal� çal� malar hala 
yoktur. Özet bir bak�  için bkz. Ercüment Kuran, ‘Ottoman Historiography of the 
Tanzimat Period’, Ed., B. Lewis ve P. M. Holt, Historians of the Middle East, Londra 
1962, s. 422-29 
12 Mustafa Nuri Pa a’n�n (1824-1889) Osmanl� Devleti’nin umumi tarihi olan Netayic el-
Vukuat’�, ilk olarak 1877-1879 y�llar� aras�nda bas�ld�. On dokuzuncu yüzy�lda yaz�lm�  
en ünlü tarih yaz�m� çal� malar�ndan biridir. M�s�r beylerbeyi taraf�ndan gönderilen ve 
K�br�sl� korsanlar taraf�ndan ele geçirilen atlardan, Selim’in tahta geçince bunlardan 
intikam alaca �ndan ilk kez söz eder (Kar �la t�r: Netayic el-Vukuat, 2. edisyonu, stanbul, 
Uhuvvet Matbaas�, 1327 (1911), I, s. 99-100). Mustafa Nuri Pa a’n�n K�br�s seferi 
anlat�m� ile Mülkiye Mektebi müdürü ve son vakanüvis olan Abdurrahman eref’in 
(1853-1925) yazd� � Tarih-i Devlet-i Osmaniyye’deki ( 2 cilt, stanbul 1309-1312 (1892-
1894) anlat�m hemen hemen ayn�d�r (kar �la t�r: Abdurrahman eref, Tarih, I, 264). 
13 Hammer ve onun çal� malar� hakk�nda Franz Babinger’in u makalesine bkz. 
‘Hammer-Purgstall’, Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, II, Graz, 1950, s. 
165-168. 
14 Paris 1835-1843, 18 cilt. Hammer’in tarihinin baz� bölümleri talyanca (1821-31) ve 
Yunanca’ya (1870-74) da çevrilmi tir. Türkçe’ye ilk çevirisi Mehmed Ata taraf�ndan 



MEHMET AK F ERDO RU 344

çevrildi ve bundan sonra, bu eser, yabanc� dili iyi bilen çok say�daki Osmanl� 
bilim adam� taraf�ndan kullan�ld�.  imdi, birçok bak�mdan eskimi  olmas�na 
ra men, Hammer’in ‘Tarih’i halâ de erlidir. Zira yazar, bugün bile hala 
bas�lmam�  olan bir çok Osmanl� kayna �n� kullanm� t�r. 

Hammer’in ba ar�s�n�n yegâne özelli i, ark kaynaklar�n� yo un ekilde 
kullan�lmas�d�r. Bu da Osmanl� bilim adamlar�n�n be enisini kazanmaktad�r. 
Osmanl� bilim adamlar� için halâ çok çekici olan bu çal� ma, o dönemde 
olu turulmu  olan çok say�daki Bat� kayna � ile örne in, hikâye türünden önemli 
bir kaynak olan K�br�s seferinin anlat�m�nda oldu u gibi, birle tirilmi tir.15  

Bu ba lamda, Hammer, zengin Sefarat Yahudi banker Yasef Nassi’yi16 
tan� t�r�r ki, bu zat�, Türkiyeli me hur Yahudi tarihçi Abraham Galante (1873-
1961), ‘tarihin ilgi çekici ki ilerinden biri, özellikle Türkiye Yahudileri aç�s�ndan’ eklinde 
de erlendirmektedir.17 

Hammer’in anlatt� � hikâye, halâ gözde olan bir iddian�n kayna � olmu tur: 
Selim, ‘ne eli arkada �’ (Creasy) Yasef Yassi’nin bolca tedarik etti i K�br�s 
araplar�na dü kündür, bu yüzden de K�br�s seferine karar vermi tir. Çünkü ve 

bu arab�n devaml� olarak tedarik edilmesini istemi tir.18 

Dürüst bir tarihçi ve genel olarak da Türk kar �t� duygulara yabanc� olan 
Hammer, bu bölümde, bu mesele ile ilgili olarak, baz� a �r� keskin ele tiriler 
yapm� t�r. Ebussuud’un fetvas�n� özellikle a �r� kötü bulmu tur. Onun ‘Tarih’ 
kitab�, bu fetvan�n bir çevirisini içermektedir. Zira Hammer, Osmanl� 
tarihçilerinin, ‘tarih kitaplar�n� bu (fetva) ile kirletmekten utanmad�klar�n�’ 

yap�lm�  ve Devlet-i Osmaniyye Tarihi ad�yla 1913’te bas�lm� t�r. Çeviri, 1947’de 
tamamlanm� t�r. Sir Edward Shepherd Creasy (1812-1878), The History of the Ottoman 
Turks: from the beginning of their empire to the present time’, 2 cilt, Londra 1854-56’da,  alt 
ba l�kta ‘temel olarak Hammer’e dayand� �n�’ belirtmi tir. 
15 K�br�s seferiyle ilgili bölümün ilk sayfalar�, Stephan Gerlach’�n Tagebuch ile Avusturya 
Ar ivi’nde muhafaza edilen Venedik’in relazioni gibi Bat� kaynaklar� üzerine 
temellendirilmi tir. 
16 En eski Osmanl� vakayinameleri, Yasef Nassi’nin alakas�n� zikretmezler. Me hur yerel 
tarihçi Ar imandirit Kyprianos Historia chronologiki tés Kyprou, Venedik 1788’de (yeniden 
bas�m�, Lefko a 1971) Nassi’den söz etmez. 
17 Abraham Galante, Don Joseph Nassi, Duc de Naxos d’aprés de nouveaux documents, 
Constantinople 1913, s. 25 
18 GOR, III, 564. Modern Türk bilim adamlar� taraf�ndan kabul edilmeyen bu görü  
R�za Nur’a (1879-1943) oldukça makul görünmü tür. 12 ciltlik Türk Tarihi kitab�nda 
( stanbul 1924-26), u ifadelerle üzüntüsünü belirtir: ‘bir kaç i e K�br�s arab� için 
f�ç�larla Türk kan� ak�t�ld� ve hazine israf edildi. (III, s. 22). Ayr�ca, kar �la t�r, Stanford J. 
Show, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, I, Cambridge University Press, 
1976, s. 178. ‘Don Yasef, K�br�s’�n nefis araplar�ndan ho lanan Selim’i K�br�s seferine 
ikna etmek için çok fazla çaba harcamad�’. 
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söyler.19 Görülece i gibi, ba ka bir ele tiri ile de, spanya’daki Müslüman 
karde lere ihanet ettikleri için Sultan ve dan� manlar�n� suçlar. spanya’dan 
kovulan Müslümanlar� desteklemek dinî bir vecibe olmas�na ra men, Venedik 
dukalar� ile K�br�s arab� daha üstün gelmi tir ve K�br�s’�n fethine karar 
verilmi tir’.20 

Tabip ve mütebahhir Hayrullah Efendi21 (1820-1866), Bat� kaynaklar�n� 
yo un bir ekilde kullanm�  olan ilk modern tarihçidir. Ba ka görevlerinin yan� 
s�ra, Hayrullah Efendi, yeni kurulmu  olan Osmanl� Bilimler Akademisi’nin 
(Encümen-i Dani ) de ba kan yard�mc�s�yd�. Josef von Hammer de bu akademinin 
muhabir üyelerinden biriydi. Hayrullah Efendi, Hammer’in ‘Tarih’inin, ilk cildi 
1850’de bas�lan kendi kitab� Devleti Aliyye-i Osmaniyye Tarihi’nden daha anla �l�r 
oldu unun fark�na vard�. K�br�s seferi ile ilgili k�s�mda Yasef Nassi’nin alakas�n� 
belirtmemesine ra men, M�s�r’dan ehzade Selim’e gönderilen baz� hediyelerin 
K�br�s övalyeleri (!) taraf�ndan ele geçirildi ini yazarak, geleneksel izah ile 
kendisini tatmin ederken, di er taraftan da, spanyol Müslümanlar�n�n elçisine 
yard�m edilmemesi meselesini de insanî duygular ve hamiyet gereksinimi ile izah 
etmi tir.22 

Di er taraftan, ba ka bir mütebahhir, sözlükbilimci, Moliér’i çeviren ve 
veziriazam Ahmed Vefik Pa a (1823-1891), ilk bask�s� 1869’da yap�lan Fezleke-i 
Tarih-i Osmanî isimli kitab�nda, K�br�s’�n fethine çok k�sa de inerek, ‘Naksa, 
Paros ve Andros beyi açgözlü Yasef Nassi’yi’, yersiz bir bahane ile Sultan’�n 
Venedik Cumhuriyeti’ne sava  ilan etmesini ayarlad� �ndan dolay� suçlam� t�r.23 

kinci Me rutiyet’in ilan�ndan sonra (1908) bas�lm�  olan tarih ders kitaplar� 
benzer bir yol izler. Ahmed Rasim’e (1864-1932) göre, bir kez daha, 
Osmanl�lar�n K�br�s’� fethetmeye k� k�rtan ki i Yasef Nassi’dir. A �r� üretken bir 
yazar olan ve homme de lettres olarak da bilinen Ahmed Rasim, Hammer’in 

19 GOR, III, 566: ‘Da...die osmanischen Geschichtsschreiber sich nicht geshämt damit 
die (Treulosigkeit) ihrer Annalen zu brandmarken’. Bu fetvan�n özgün metni, Peçevî’de 
bulunmaktad�r, Tarih, I, s. 486 ve Katip Çelebi’nin Tuhfet ül-Kibar fi Esfar il-Bihar, 
stanbul 1141 (1729), ypr: 40’da. gnatius Mouradgea D’Ohsson (Muradyan Tosunyan, 

1740-1807) taraf�ndan bunun Frans�zca bir çevirisi, Tableau général de l’Empire ottoman (7 
cilt, Paris, 1788-1824, V, s. 73’de verilmi tir. 
20 GOR, III, 567: ‘...der Regligionspflicht der Unterstützung vertriebener Moslimen 
wog die Lust nach venezianischen Ducaten und cyprischem Weine vor, und 
beschlossen ward die Eroberung von Cypern’. Veziriazam Sokollu Mehmed Pa a, 
spanya’ya kar � bir seferi yönetmek için bo  yere u ra t�. 

21 Hayrullah Efendi hakk�nda Ercümend Kuran’�n u maddesine bkz: ‘Khayrullah’, 
Encyclopedia of Islam, second edition, IV, s. 1153 
22 Kar �la t�r: Tarih, XII, s. 33. 
23 Kar �la t�r: Fezleke, stanbul, Matbaa-i Osmaniyye, 1302 (1885), s. 108. Ahmed Vefik 
Pa a hakk�nda u maddeye bkz. J. Deny, ‘Ahmad Wafik Pasha’, Encyclopedia of Islam, 
second edition, s. 298. Kar �la t�r, ayr�ca, Kuran, ‘Ottoman Historiography’, s. 424-25. 
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‘Tarih’ine çok a inayd� ve hatta Sultan Selim’in Yasef Nassi’ye verdi i ünlü 
vaadi, kendisinin ‘Osmanl� Tarihi’ne24 de koymu tu: ‘E er dileklerim kabul 
olursa (K�br�s fethedilirse), sen K�br�s kral� olacaks�n’.25 Bab-� Âli tercüman� ile 
Venedik Cumhuriyeti’ne gönderilen Kubad Çavu ’un görevinin ve ikâyetlerinin 
aç�k ve samimi ekilde bir göz boyama oldu undan söz edilmi tir.  

Ahmed Rasim’in ça da � Ahmed Re id, K�br�s’�n fethini co rafî nedenlere 
ba layan ilk ki idir: ‘Etraf� Osmanl� hududuyla tamamen çevrili oldu undan 
dolay� adan�n yabanc�lar�n elinde olmas� Osmanl� siyaseti aç�s�ndan zarar verici 
görünüyordu. övalyeler Rodos’tan ç�kar�ld�ktan sonra, bu yer (K�br�s) ikinci bir 
Rodos olmu tur’.26 

Memur yeti tiren me hur Mülkiye Mektebi’nde tarih hocas� olan Ali 
Re ad27 (1877-1929), di erleri gibi, temel olarak stratejik sebepleri ileri sürer. 
Cumhuriyet’in ilk y�llar�nda yay�nlad� � tarih ders kitaplar�ndan birinde öyle 
yazar: ‘Türkler taraf�ndan tamamen fethedilen Ege denizindeki K�br�s ve Girit 
adalar�, Venedik’e aitti. Bu adalar�n limanlar�, Hristiyan korsanlara aç�k idi. 
Osmanl� deniz yolu üzerindeki bu iki ada, Venediklilerin elinde oldu u ve 
Hristiyan korsanlara s� �nak olarak hizmet etti i sürece, Rodos’un fethi için 
yap�lan fedakârl�klar�n bo a gitmedi i görüldü... üphesiz, bir gün K�br�s da ele 
geçirilecekti. M�s�r, Suriye ve Anadolu aras�nda stratejik bir noktada yer alan 
K�br�s’�n fethedilmesi, o zamandan beri, özellikle arzu edildi. Sultan, Venedik ile 
sava a karar verdi’.28 

Bu anlat�m, dönemin en etkili tarih kitaplar�ndan biri olan Mehmed 
Murad’�n Tarih-i Ebu’l-Faruk’taki29 anlat�mla baz� göze çarpan benzerlikler 
gösteriyor. Baz� ça da lar�30 taraf�ndan ‘entelektüel s�n�flar�n idolu’ olarak 

24 Resimli ve harital� Osmanl� tarihi, 4 cilt, stanbul 1326-8 (1910-12). Ahmed Rasim 
hakk�nda bkz. Sabri Esat Siyavu gil, ‘Ahmed Rasim’, slam Ansiklopedisi, I, s. 200-202. 
stanbul do umlu olan Ahmed Rasim, K�br�s kökenliydi. Babas� taraf�ndan K�br�s’taki 

ünlü Mente eo ullar�na mensuptu. 
25 Resimli ve harital� Osmanl� tarihi, 1, s. 103. 
26 Ahmed Re id, Harital� ve Resimli Mükemmel Tarih-i Osmani, 2 cilt, stanbul, Artin 
A aduryan ve Mahdumlar� Matbaas�, 1328 (1912), I, s. 103. 
27 Bkz. Ali Çankaya, Son As�r Türk Tarihinin Önemli Olaylar� Birlikte Yeni Mülkiye Tarihi ve 
Mülkiyeliler, III, Ankara, 1968-69, s. 745-49. Bu eserde, Ali Re ad’in 1899-1930 y�llar� 
aras�nda bas�lm�  tarih yaz�m� çal� malar�ndan 46’s� liste halinde verilmi tir. 
28 Yeni Tarih-i Umumî, III, stanbul, Yeni Matbaa, 1341 (1925), s. 67. 
29 Tarih-i Ebu’l-Faruk, Cilt: ?, stanbul 1325-1332 (1909-1916). Mehmed Fuad, o lu 
Faruk’un (Tahazâde Ömer) erefine, Arapça ‘Ebul-Faruk’ ad�n� benimsedi. 
Osmanl�larda oldukça nadir bir uygulamad�r. 
30 Ahmed Emin (Yalman), The Development of Modern Turkey as Measured by its Press, New 
York, 1914, s. 65. Mehmed (Mizanc�) Murad, Da �stan’da do du, ilk ve orta e itimini 
Rusya’da tamamlad�. 1873’te stanbul’a geldi. Ç�kard� � Mizan gazetesinden dolay� 
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tan�mlanan Mehmed (Mizanc�) Murad (1853-1914) da, adan�n stratejik ve 
co rafi önemini belirtir. Ayr�ca, adan�n slamî geçmi inden ve Venediklilerin 
Osmanl�lara haraç ödemeleri gerekti inden ve adan�n korsanlar için bir s� �nak 
oldu undan dolay�, bu sebeplerin adan�n fethi için yeterli oldu undan söz eder. 
Ne yaz�k ki, Mizanc�, bu seferin, din ve devlet için yap�lmad� �na halk�n ikna 
edildi ini, ama bir içki meclisinde serseri bir Yahudi’ye verilmi  bir vaadin 
sonucu oldu unu söyler.31 

Di er taraftan, Mehmed Murad’�n, Hammer’in yapt� � ele tirilerden derin 
bir ekilde etkilenmi  oldu u görülmektedir ki, kendisi, Hammer’in anlat�m�n� 
bazen neredeyse körü körüne izlemi tir. spanyol Müslümanlar�na gelince, 
Mizanc� Murad, ‘açgözlü Yahudi Yasef Nassi’nin bu ricas�, zavall� milyonlar�n 
( spanyol Müslümanlar�) yard�m ç� l� �ndan daha geçerli görüldü ünden ikâyet 
eder.32Ebussuud’un fetvas�, slam ve Osmanl�c�l�k için bir f�rsat olarak 
görülmü tür: ‘Bat�l�lar�n, bizim din ve medeniyetimize, bu hukukî ihlalden 
bakmalar� ve tan�mlamalar�na hak verilmelidir’.33 

Bu ba lamda, Lala Mustafa Pa a’n�n Marc Antonio Bragadino’ya 
davran� �na da çok benzer tarzda bak�lm� t�r. Güvenli bir yolculuk sözü üzerine 
Osmanl� komutan�na teslim olmas�na ra men canl� canl� derisi yüzülen Venedik 
Ma usas�’n�n cesur komutan� Bragadino’nun maruz kald� � bu i kence, Hammer 
taraf�ndan, daha çok, ehitlik aç�s�ndan tan�mlanm� t�r. Peçevî hariç, eski 
Osmanl� vakanüvisleri ve on dokuzuncu yüzy�l tarihçileri, Bragadin’in (onun ilk 
ad� çok nadir belirtilmi tir) idam edilmesiyle ilgili çok ayr�nt�l� bir anlat�m 
yapmazlar ve onun idam cezas�na çarpt�r�lmas�n�, onun kötü ve ahlaks�zca 
hareketinin yasal bir kar �l� � olarak sayarlar. Hayrullah Efendi,  Bragadino 
(Brakadino) ve ona ba l� komutanlar�n idam�n�n, Frenk tarihinde oldukça 
(tesirlice) bir ekilde tasvir edildi ini hat�rlat�r. Bununla beraber, bu idam�n, 
spanyollar�n Araplar� katletti i kadar korkunç olmad� �n� ilave eder. Yine de u 

itirafta bulunur: ’Mustafa Pa a bunlar� bu ekilde katletmeseydi, daha iyi 
olabilirdi.’ 34 

 

Ahmed Rasim, eski sadrazam K�br�sl� Kâmil Pa a’n�n35 (1832-1913) yazd� � 
Tarih-i Siyasiyye-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye kitab�ndan, Bragadin’in i kence 

‘Mizanc�’ lakab�n� ald�. Mehmed Murad hakk�nda bkz. Birol Emil, Mizanc� Murad Bey, 
Hayat� ve Eserleri, stanbul 1979. 
31 Tarih-i Ebu’l-Faruk, III, s. 335. 
32 Tarih-i Ebu’l-Faruk, III, s. 340. 
33 Ayn� kitap. 
34 Tarih, XII, s. 39. 
35 Tarih-i Siyasîyye-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 3 cilt, stanbul, Matbaa-i Ahmed hsan, 
1325-1327 (1909). Lefko a do umlu K�br�sl� Kamil Pa a, Tarih-i Siyasiyye-i Devlet-i Aliyye-
i Osmaniyye kitab�nda, K�br�s’�n fethiyle ilgili oldukça geni  biçimde ilgilenmi tir (1. cilt, s. 
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görmesi ile ilgili uzun bir al�nt�y�, kendi kitab�na koymu  ve ünlem i aretiyle u 
yorumu yapm� t�r: ‘Ne vah et!’36 

Mehmed Murad, Bragadin’in Müslümanlar� idam etmesi ile spanyollar 
taraf�ndan yap�lan daha büyük gaddarl�klar� belirtmeyi ihmal etmemi tir. Ancak, 
Lala Mustafa Pa a’n�n zalimâne ve hainâne tepkisinin de alçakça ve adice 
oldu unu yazm� t�r. O, genellikle, asgari derecede, yat� t�r�c� bir tavr� 
benimsemi tir. Mehmed Murad’a göre, Lala Mustafa Pa a, eziyet ve zalimlikten 
ho lanan ‘Moskoflu’ biri oldu u için müdafaa edilemez. Çarl�k Rusyas�ndan 
gelen göçmenlerin Rus kar �t� bu tutumu, onun u sözlerinden belli olmaktad�r: 
‘ slam ve Osmanl�c�l�k, onun Slav kökenini temizleyemedi ve ayar veremedi’.37 

Mehmed Murad, u gerçe in fark�ndayd�: birçok tarihçi, o dönemin genel 
özelli i olan utanç verici fiil ve suçlar�n kan�t olarak ortaya dökmü tü, ama bu 
i lere Osmanl�lar�n katk�s� nispeten daha az olarak telakki edildi. Ama ‘Ali’nin 
günah� Veli’nin günah�ndan nispeten daha az olsa bile, günah, günah 
oldu undan dolay� asla affedilemezdi’. 38 

Görüldü ü gibi, Mehmed Murad, daha önce ba ka birinin yapmad� � kadar 
çok al�ngan ekilde, Bat�l�lar�n K�br�s’�n seferi anlat�m�yla ilgili aç�klamalar�na ve 
onlar�n imalar�na tepki göstermi tir. Tart� mal� hususlarla ilgili olarak her iki 
taraf�n ileri dürdü ü iddialar� bilmektedir. Ama hem yap�lan zulmü hem de 
anla ma ihlal edilmesini hakl� ç�karmaya u ra mam� t�r. Aksine, hem 
Ebussuud’u hem de Lala Mustafa Pa a’y� ele tirmi tir. Mehmed Murad’�n 
gözünde, bunlar� onursuz yapan, sadece bunlar�n yapt�klar� faaliyetleri de il, ayn� 
zamanda Müslümanlar ile Osmanl�lar�n isim ve erefine utanç getirmeleriydi. 

Mehmed Murad, büyük bir tarihçi addedilemez.39 Mehmed Murad iddial� 
olmas�na ra men, 19. ve 20. yüzy�l�n ba lar�ndaki modernist öncülleri gibi, 
K�br�s’�n fethi ile bildiklerimize katk�s� aksine çok azd�r. Onun Yasef Nassi’ye 
atfetti i rol, aç�kças� abart�l�40 ve önyarg�l�d�r ve di er bilgiler ise tamamen 

263-71). Onun kitab� yo un bir ekilde Hammer’in ‘Tarih’ine ba l� olmas�na ra men 
(kitab�n�n önsözünde aç�k bir ekilde temel kaynaklardan birinin Hammer’in Tarihi 
oldu unu belirtir), eski Osmanl� vakanüvislerinin anlat�mlar�n� da kitab�na eklemi tir. 
36 Resimli Osmanl� Tarihi, I, s. 305. Bu al�nt�, Tarih-i Siyasi, I, s. 367-68’den. 
37 Tarih-i Ebu’l-Faruk, III, s. 346. Lala Mustafa Pa a, Bo nak kökenliydi. 
38 Ayn� eser, s. 348. 
39 Kar �la t�r: Mükrimin Halil Yinanç’�n Tarih-i Ebu’l-Faruk hakk�ndaki hükmü:’Felsefî 
bir tarih yazmak iddias� ile ç�karak amiyane ve ayn� zamanda cahilane bir kitap vücuda 
getiren...bu zat�n bugün tarih noktay� nazar�ndan ilmî hiçbir k�ymeti yoktur. 
(Tanzimat’tan Me rutiyet’e kadar bizde tarihçilik, Tanzimat, I, 1940, s. 581). 
40 Tüm Osmanl� tarihçileri Yasef Nassi’nin rolünü olumsuz görmezler. Salih Safvet, 
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuas�, III, 1912, s. 982-93’teki ‘Yusuf Nassi’ ba l�kl� 
makalesinde, Yasef Nassi’nin, stanbul’da kendisini yirmi y�l daha önce kabul ettirseydi, 
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Hammer’in anlat�m�d�r. Bununla beraber, dürüst olmak gerekirse, onun temel 
arzusu, etkileyicidir. ‘Zirvedeyken nebaht�’da41 s�k�nt�s�n� çekti imiz felaketin 
ahlakî sebeplerinden biri, Osmanl� ve slami adet ve örflerden sapma olmal�d�r’. 
Kabul edilmelidir ki, Mehmed Murad en az�ndan belli bir tarihsel bak�  aç�s�na 
sahiptir. 

 

 

 

 

 

 
  

u ursuz kapitülasyonlara temel olan ve örnek olu turan 1536 tarihli Frans�z-Türk 
anla mas�n� engelleyebilece ini üzüntüyle belirtir. 
41 Tarih-i Ebu’l-Faruk, III, s. 335. 
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Mehmet Akif ERDO RU* 

 

Osmanl�lar�n 1570-1571 y�llar�nda K�br�s adas�n� fethetmeleriyle ilgili 
Antonio Maria Graziani taraf�ndan yaz�lan önemli bir kaynak eser ngilizce’den 
Türkçe’ye ilk kez çevrilmi  bulunuyor. A. M. Graziani taraf�ndan ilk kez 1624 
y�l�nda Latince olarak bas�lan bu eser, 1630 y�l�nda ikinci ve 1674 y�l�nda da 
üçüncü bask�s�n� yapm� t�r. Frans�zca çevirisi, 1685 y�l�nda Paris’te ç�km� t�r. 
Daha sonra 1687 y�l�nda ngilizce’ye çevrilerek Londra’da yay�nlanm� t�r. 1997 
y�l�nda da Yunanca’ya çevrilip Latince t�pk�bas�m� ile birlikte Lefko a’da 
yay�nlanm� t�r. 2017 y�l�nda, yaz�l� �ndan 394 y�l sonra, Türkçeye çevrilmi  ve 
Lefko a’da Galeri Kültür yay�nlar� aras�nda ç�km� t�r. Avrupal�lar, Türklerin 
K�br�s’� fethiyle ilgili bilgilerin bir k�sm�n� bu esere dayand�rm� lard�r. Türkçe 
literatürde yeterince bilinmeyen ve kullan�lmayan bu eser ( ngilizce ba l� �: The 
History of the War of Cyprus), K�br�s’�n fethiyle ilgili Türkçe literatürde olmayan 
yeni ve farkl� bilgiler içermekte ve de erini halâ korumaktad�r.  

Antonio Maria Graziani, 1537 y�l�nda, talya’da Borgo San Sepolcro’da 
do mu tur. Padua’da Nicola Graziano Utinense’de kamu hukuku okumu tur. 
1560’ta Roma’da kardinal Giovanni Francesco Commendone’nin himayesine 
girmi tir. 1611’de Amelia’da ölmü tür. 

Avrupal�lar, K�br�s sava �yla ilgili Osmanl� bilgilerini büyük ölçüde 
ö renmelerine ra men, Türkler, ne yaz�k ki, bu sava  ile ilgili olarak, 
Avrupal�lar�n veya Avrupa’da bas�lan bilgilerin çok az�na ula abilmi lerdir. Bu 
nedenle bu kitab�n Türkçe çevirisi bu aç�dan özel bir önem ta �r. Graziani, 
dönemin, hem Avrupa’daki hem de Osmanl� mparatorlu undaki politik 
durumuna hâkim görünmektedir. Kitap be  bölümden (kitap) olu ur. K�br�s’�n 
eski ça lardaki tarihinden k�saca söz edildikten sonra, K�br�s meselesini 1574’e 
kadar Osmanl�-Venedik ili kileri çerçevesinde ele al�r. Bizi ilgilendiren k�sm�, 
K�br�s sava � öncesinde ve s�ras�nda, Osmanl� ar ivlerinde ve dönemin Osmanl� 
kroniklerinde yeterince söz edilmeyen, özellikle Dalmaçya ile Ege adalar�ndaki 
Osmanl�-Venedik sava lar�n�n ayr�nt�l� bir ekilde anlat�lmas�d�r. Kanuni 
Süleyman döneminde de K�br�s adas�n�n fethinin planland� � anla �lmaktad�r. 
Ancak, pek çok yaz�da kabul edilmemesine ra men, Graziani’ye göre, K�br�s 
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adas�n�n fethini te vik eden Yasef Nassi’dir. Nassi, hem spanya’daki 
Müslümanlar�n durumunu hem de Avrupa’n�n siyasî durumunu iyi bilmektedir. 
Sokollu Mehmed Pa a ise daha çok Venedik siyaseti taraftar� olarak anlat�l�r ama 
geli en olaylar kar �s�nda pa an�n yeterince etkili olamad� � ifade edilir. Nassi, II. 
Selim’i, Karaman’daki ehzadeli i zaman�nda ehzadeyi K�br�s adas�n�n ele 
geçirilmesi yönünde telkinde bulunmu tur. Osmanl� kroniklerinde anlat�lan, 
Selim için M�s�r’dan gönderilen hediyelerin K�br�s civar�nda korsanlar taraf�ndan 
gasp edilmesi, Graziani’nin de anlat�s� içindedir. Türkler için hac yolunun K�br�s 
civar�nda engellenmesi de bir sebep olarak belirtilmi tir. K�br�s’�n Osmanl�larca 
fethi Lala Mustafa Pa a, Piyale Pa a, Yasef Nassi, Sokollu Mehmed Pa a, Pertev 
Pa a ve Ali Pa a çerçevesinde anlat�l�r. Nassi’nin rolü önemsenmi tir. Zira 
Venedik’teki politik durumu padi aha aktaran ve fethi te vik eden Grazini’ye 
göre Nassi’dir. Venedik veya genel olarak haçl� ttifak�n�n Osmanl�lar kar �s�nda 
ba ar�s�z olu lar�n�n nedeni olarak, spanyollar�n talyanlar� k�skanmas�, veban�n 
ç�k� �, denizcilerin bir k�sm�n�n o y�llarda seyreden s�cak havaya al� �k 
olmamalar�, talyan denizcilerin rüzgâr� iyi kullanamamalar�, Do u Akdeniz’i iyi 
bilmemeleri, özellikle Kandiya’daki beylerin Girit’i koruma çabalar� ve Venedik 
diplomasisinin yeterince ba ar�l� olmamas� gibi sebepler gösterilir. K�br�s 
köylülerinin (Rumlar) de Venedik yönetimine kar � bir isyan planlad�klar� da 
ifade edilir ki, bu bilgi Osmanl� bilgileriyle uyu ur. Graziani, kayna �n� 
belirtmemesine ra men, stanbul’da Saray’daki Osmanl� hanedan üyeleri 
( ehzadeler) ile spanya’dan ç�kar�lan Müslümanlar hakk�nda da özel bilgilere 
ula m�  görünmektedir. 

Kitab�n bizim için önemli yan�, Avrupa’da geli en siyasî ve diplomatik 
olaylar� bir kenara b�rak�rsak, Lefko a ve Ma usa ku atmalar� üzerine verdi i ilgi 
çekici bilgilerdir. Lala Mustafa Pa a, Tuzla’ya ç�kt� �nda (Ali ve Piyale Pa alar 
donanma komutan�), aslî hedefi Ma usa kalesi oldu u anla �l�yor. Ama 
Lefko a’dan gelen iki Rum (isimleri belirtilmiyor) gizlice Pa a’ya ula m� lar, 
slam’a geçmek istediklerini belirtmi ler ve Lefko a’n�n ku at�lmas� gerekti ini 

pa aya ifade etmi ler. Tabii ki, bu bilgi kar �l� �nda da pa adan uygun bir kar �l�k 
(makam-mevki-para) beklemi ler. Pa a bu iki Rum erke in verdi i bilgileri 
elindeki esirlerden elde etti i bilgilerle kar �la t�rm� t�r. Neticede, Pa a bu iki 
Rum’un teklifine uyarak, Ma usa’y� ku atmaktan vazgeçerek Lefko a’ya 
yönelmi tir. Esir tuttu u K�br�sl� bir ke i  ile Lefko a’y� kendisine sava s�z 
teslim etmelerini talep eden bir mektup (muhtemelen talyanca) göndermi tir. 
Lefko al�lar bu mektuba cevap vermemi ler. Bunun üzerine Lefko a yönelen 
Osmanl� askerleri ilk olarak Lefkara kasabas�n� sava s�z ele geçirmi lerdir. 
Mektup hariç, Lefkara’n�n sava s�z ele geçirilmesi ve çe itli vergilerden muaf 
tutulmas�n� Osmanl� belgeleri de onaylamaktad�r. Mustafa Pa a, Tuzla’dan 2000 
atl� ile alt� günlük yürüyü ten sonra Lefko a surlar� önüne ula m� t�r. O tarihte 
Lefko a’da Suriçi’nde 1500 talyan, 1000 soylu (hizmetkârlar�yla), 2000 özgür 
asker, 2000 piyade, 2500 silahl� yurtta , 200 Epirli piyade, 500 Epirli süvari, 
1000 süvari (toprak soylular�ndan) ve çok say�da (rakam yok) köle 
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bulunmaktayd�. 22 Temmuz’da Türk ordusu E lence’de bir içtima yapt�. Türk 
ordusu 100.000’den fazlayd�. Su kuyular�n�n zehirlendi i anla �l�nca Türkler yeni 
su kuyular� kazd�lar. Mustafa Pa a, surlara do ru üç topçu bataryas�n� 
mevzilendirdi. stihkâm kazd�lar. La �mlar patlatt�lar. Suriçine tehdit ve vaatlerle 
dolu mektuplar (muhtemelen talyanca) att�lar. Ma usa ile Lefko a’n�n 
ba lant�s�n� kestiler. Ancak s�cak havadan dolay� Türk askerleri k�r�lmaya ba lad�. 
Neticede, 8 Eylül’de Müezzinzâde Ali Pa an�n kuvvetleri ile yeniçerilerin de 
kat�ld� � mehter mar � e li indeki genel hücum ile Lefko a ele geçirildi. Graziani, 
Türklerin çok say�da ki iyi esir ald�klar�n�, verdikleri vaatleri tutmad�klar�n�, 
birçok yeri yakt�klar�n�, kimi soylular�n da lara çekildiklerini ifade eder. Ma usa 
ku atmas� esnas�nda Venedikli komutanlar�n cesaret ve tedbirleri de 
ayr�nt�lar�yla anlat�l�r, özellikle komutan Bragidano’ya yap�lan vah eti tasvir eder. 
Müslüman esirleri teslim etmedi i gerekçesiyle, Bragidano diri diri yüzülmü  ve 
derisinin içine saman doldurulmu , bir müddet gemi direklerinde gezdirilmi , 
sonra da bu deri stanbul’da tersaneye konulmu tur. Sonra, bu deri parças�, 
Venedikliler taraf�ndan Tersane’den çal�narak St. Marko’ya götürülmü tür. Bu 
anlat�m�n bir k�sm�n� Osmanl� belgeleri de teyit eder. Ancak, Lala Mustafa Pa a 
ile Bragidano aras�ndaki diyalog san�r�m çarp�t�lm�  ve Hristiyan çevrelerde 
y�llarca unutulmam�  ve Türklerin ‘barbarl�klar�n�n bir kan�t�’ olarak siyaseten 
kullan�lm� t�r. 

Netice olarak, çeviride her ne kadar takip edilemeyen uzun cümleler 
mevcut olsa da, çeviri Türk okurlar için de erlidir. K�br�s’�n Türkler taraf�ndan 
fethi bibliyografyas�na yeni bir ilave yap�lmaktad�r. Ku atma öncesinde ve 
sonras�nda özellikle Girit, Dalmaçya, Ege Adalar� ve spanya taraflar�nda 
H�ristiyanlar�n faaliyetleri ustaca anlat�lm� t�r. Tabii ki, bu bilgilerin güvenilir 
olup olmad� �na dair Bat� literatüründe ayr�ca bir ara t�rma yap�lmal�d�r.  
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Yaz�m kurallar�na uygun olmayan yaz�lar kabul edilmez. Yaz�n�n bir nüshas�, 
yazar(lar)�n imzas�n�n bulundu u “Yay�n Hakk� Devir Sözle mesi” ile birlikte 
a a �daki adrese gönderilmelidir:  

Ankara Üniversitesi, Osmanl� Tarihi Uygulama ve Ara t�rma 
Merkezi, Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk 
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OTAM Yay�n Kurulu, yaz�lar�n esas�na yönelik olmayan küçük düzeltmeler 
yapabilir. Yay�na kabul edilmeyen yaz�lar, yazarlar�na iade edilmez.  

 

Yaz�m Kurallar� 

Yaz�lar s�ras�yla ba l�k, özet, anahtar kelimeler, metin, tablolar, resimler, 
kaynakçadan olu mal�, MS Word program�nda, Garamond yaz� karakteri ile 
yaz�lmal�d�r. 

1. Ba l�k: çerikle uyumlu ve onu en iyi ifade eden bir ba l�k olmal�d�r. 
Büyük harflerle ve 16 punto yaz�lmal� ve ortaya hizalanmal�d�r. Ba l�klar ve 
paragraflar�n aras�nda daima 6nk aral�k b�rak�lmal�d�r. 

2. Yazar ad(lar)� ve adres(ler)i: Yazar(lar)�n ad-soyad� ba l� �n alt�nda, sa  
kö ede 11 punto ile yaz�lmal� ve (*) i areti ile yazar(lar)�n unvan�, akademik 
durumu, görev yapt� � kurum, e-posta adresi 10 punto ile italik olarak dipnotta 
verilmelidir.  



Örne in: * Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, 
Tarih Bölümü, e-mail: xxx@xxx.edu.tr. 

3. Özet: Çeviri, haber, nekroloji ve kitap tan�t�m� d� �ndaki yaz�lara konuyu 
tam olarak yans�tan en fazla 300 ve en az 150 kelime içeren Türkçe ve ngilizce 
özetler eklenmelidir.   

4. Anahtar kelimeler: Özetlerin sonunda makalenin ana konusu ile ilgili 
en az 4 ve en fazla 6 anahtar kelime bulunmal�d�r.  

5. Metin: Metin 11 punto, tek sat�r aral� �yla yaz�lmal�d�r. Sayfa 
kenarlar�nda üstten: ve alttan 5,6 cm, sa dan ve soldan: 4,5 cm bo luk 
b�rak�lmal�d�r. Paragraf girintisi 0,75 cm olmal�, paragraflar aras�nda 6nk bo luk 
b�rak�lmal�d�r.   

Yaz�lar genel olarak (resimler ve tablolar d� �nda) 10,000 kelimeyi 
a mamal�d�r. Daha uzun bir metin için editöre ba vurulmal�d�r. 

6. Al�nt�: Al�nt�lar iki sat�ra kadar paragraf aras�nda t�rnak içinde italik 
olarak verilmeli; iki sat�rdan uzun al�nt�lar ise ayr� bir paragraf olarak sa  ve 
soldan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1 sat�r aral� �yla 10 punto ile yaz�lmal�d�r.  

7. Bölüm Ba l�klar�: Makalede, düzenli bir bilgi aktar�m� ve ak� � 
sa lamak üzere ara ba l�klar kullan�labilir. Ara ba l�klar, ilk harfleri büyük, 11 
punto ve koyu karakterde yaz�lmal�d�r.  

8. Tablo ve Resimler: Tablolar�n numaras� ve ba l� � bulunmal�d�r. Tablo 
numaras� üste, sola dayal� olarak normal yaz� karakteri yaz�lmal�; tablo ad� ise, 
her sözcü ün ilk harfi büyük olmak üzere italik yaz� karakteri ile yaz�lmal�d�r.  

Resimler, yüksek çözünürlüklü (300 dpi), bask� kalitesinde taranm�  halde 
makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resimlere numara ve isim verilmelidir. 
Resim numaras� üste, sola dayal� olarak normal yaz� karakteri yaz�lmal�; resim ad� 
ise, her sözcü ün ilk harfi büyük olmak üzere italik yaz� karakteri ile yaz�lmal�d�r. 

ekil, çizelge ve resimler toplam� yaz�n�n üçte birini a mamal�d�r.  

9. Dipnot: Dipnotlar, sayfa sonunda 10 punto tek sat�r aral� �yla ve 
girintisiz olarak yaz�lmal�d�r. Bir eser ilk defa at�f yap�ld� �nda tam künyesi ile 
yaz�lmal�, sonras�nda k�saltma olarak gösterilmelidir. Dipnotta gösterilen bir 
eser, hemen bir önceki dipnot ile ayn� ise a.g.e. (kitap için) ya da a.g.m. (makale, 
ansiklopedi maddesi için) eklinde k�saltmalar kullan�labilir. Eserler dipnotlarda 
u ekilde gösterilmedir:  

Kitap: 

1- Halil nalc�k, Osmanl� mparatorlu u Klâsik Ça  (1300–1600), Çev.. Ru en 
Sezer, YKY, stanbul 2003, s. 12. 

2- H. nalc�k, Osmanl� mparatorlu u, s. 14. 



3- A.g.e., s. 12. 

Makale, Ansiklopedi maddesi vs. 

1-Halil nalc�k, "Osmanl�larda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 (1959), 
s. 575. 

2-H. nalc�k, "Osmanl�larda Raiyyet Rüsûmu", s. 577. 

3- A.g.m., s. 577. 

10. Kaynakça: Metnin sonunda kaynakça k�sm� bulunmal� ve burada 
sadece metin içinde at�f yap�lan eserler gösterilmelidir.  

Kitap: 

 NALCIK, Halil, Osmanl� mparatorlu u Klâsik Ça  (1300–1600), Çev. 
Ru en Sezer, YKY, stanbul 2003. 

Makale, Ansiklopedi maddesi vs.:  

NALCIK, Halil, "Osmanl�larda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 
(1959), s. 575-610.   
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information in the article. Section titles must be written in 11-point bold, and 
the first letter of each word in the title must be capitalized. 

8. Tables and Pictures: Tables must be numbered and titled. Table 
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Book: 

1- Halil nalc�k, Osmanl� mparatorlu u Klâsik Ça  (1300–1600), Tr. Ru en 
Sezer, YKY, stanbul 2003, p. 12.  

2- H. nalc�k, Osmanl� mparatorlu u, p. 14. 

3-Ibid., p. 577. 



Article, encyclopedia entry, etc.: 

1- Halil nalc�k, "Osmanl�larda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 
(1959), p. 575.  

2- H. nalc�k, "Osmanl�larda Raiyyet Rüsûmu", p. 577. 

3- Ibid., p. 577. 
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NALCIK, Halil, "Osmanl�larda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 
(1959), p. 575-610.  
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