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OSMANLI’NIN ORTADOĞU’DAN TASFİYESİ: YENİ KOMŞUMUZ SURİYE 

(1876 - 1920) 

                                                                                                            Ahmet ATALAY
*
    

ÖZET 

Silahların patladığı, binlerce insanın öldürüldüğü, şehirlerin yakılıp yıkıldığı, 

nadide bir kültürün yok edildiği Suriye’deki bu günkü durum; Osmanlı’nın son 

döneminde de aynıydı. O gün bunu yapanlar Suriyelilerin kendileriydi.  

Yunanlılar ve Ermenilerin ihanetlerinin ardından I. Meşrutiyet’in ilanıyla 

birlikte ayrılıkçı Araplar da hareketlendiler. Özellikle Suriye’de kümelenen Hıristiyan 

terörist Araplar bu olayda baş çektiler. Akabinde Suriyeli Müslüman anarşist Araplar 

da bu bölücü tayfalara katıldılar. 

Hem Hıristiyan hem Müslüman Suriyeli ayrılıkçı Arap gerillalar, hür ve 

bağımsız yaşama duygusuyla batılılardan Fransa ile temas kurdular. Yardım ve destek 

talep ettiler. Bunu karşılığı ise, Fransa’nın egemenliği altına girerek yaşamaktı. 

Buradan da anlaşılıyor ki Suriyeliler, İslam olan Osmanlı egemenliğinden ne pahasına 

olursa olsun kurtularak, Hıristiyan olan Fransa’nın alanında olmaktı. 

Osmanlı Ordusu’nun Trablusgarp ve Balkan Savaşları’ndaki hezimeti 

karşısında birleşen Suriyeli bölücü gruplar; “Osmanlı’dan ayrılma” projelerini daha da 

alenileştirdiler. Bunu, yayınladıkları basın yoluyla sıkça dillendirdiler. Bu isteklerini 

daha kısa zamanda gerçekleştirebilmek için zamanla Fransa’nın yanı sıra İngiltere ile 

de anlaşarak, I. Dünya Savaşı’nda Türkleri arkadan vurdular. 

Allah’ın parmağı var da gözünüze sokacak değil ya!.. Günümüzde Suriye’de 

olup bitenler, o günkü ihanetlerinin bedeli olarak, Türkiye ve Türklerin ahının, 

Osmanlı lehine aheste aheste çıkan karşılığıdır.  

Bu makalede Türklerin, Osmanlı’nın yıkılış sürecinde yaşadığı zor anlarında, 

Suriyeli bozguncu örgütlerin, Türklere karşı yaptıkları acımasız davranışlarından 

bahsedilmekte ve yaptıkları ihanetleri anlatılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, Fransa, Osmanlı, Araplar, Örgüt, İhanet.       

 

 

 

                                                           
*
 Yrd. Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

ahmetatalay@artvin.edu.tr, TÜRKİYE   
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THE LIQUIDATION OF OTTOMAN FROM MIDDLE EAST: OUR NEW 

NEIGHBOUR SYRIA (1876 – 1920 ) 

ABSTRACT 

The curren tsituation in Syria, where the guns are being fired, thousands of 

people are being killed, citites are being damaged, the unique culture are being 

extinguished; It was just like in the last period of Ottoman Empire. I was the Syrian 

people who did this. 

The separatist Arabian revolted, too after the Greeks and Armanians betrayal 

and as soon as constitutional monarchy was declared. Especially Christian 

terroristArabs gathering in Syria leaded this event. Next Syrian Muslim anarchists 

Arabs also joined this separatist terror organization. 

Both Christian and Muslim Syrian anarchists Arab came into contact with 

France because they wanted to became independet. They demaned support and aid. İn 

return, they agreed that they entered into the domination of France. We understand 

from that at all costs, Syrians want to get rid of the domination of Muslim Ottoman 

and enter into domination of Cristian France. 

The separatist Syrian groups after joining against the repulse of Ottoman in the 

turco-italian war and Balkan war signalised “the separation from Ottoman”. They 

often expressed this by press. In order to make real to this idea in a short time, they 

knifed the Ottoman by joinig France and England in the 1st World war. The situations 

in Syria nowadays, ıt is explained by in Exchange for betrayal of Arabs on that days, 

and proverb of don’t make a marty sigh, you will pay for it by and by. 

In this article It is narrated the hard time of Turks and the betrayal of Arabs to 

theTurks, during the collapse of Ottoman. 

 

Keywords :Turkey, Syria, France, Ottoman, Arabs, organization, betrayal. 
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1- GİRİŞ 

Burada amacımız mazinin kara günlerinden edindiğimiz bir takım intibaların 

tesiri altında kalarak, bazı misal ve teferruata da girerek, Arap düşmanlığı yapmak 

değildir. Çünkü biri Kur’an diliyle konuşan, diğeri de İslam’ın bayrağını yeryüzünün 

üç kıtasında dalgalandırıp şan ve şerefini devam ettiren iki mühim Müslüman millet 

arasında vukua getirilen düşmanlık ve akabinde meydana gelen ayrışmadan hareketle 

oluşturulmuş Suriye örneğinden bahsedilecektir.
1
 

İslam’ın yayılış ve ihtişamlı devirlerinden sonra müminler arasına bir mezhep 

ihtilafı sokanların, kim bilir bu yeni vaziyette ne büyük hisseleri vardır. Bu kör dövüşü 

içinde, Türklerden ve Araplardan kaç kişi dönen dolaplar ve perde arkasında oynanan 

oyunlardan haberdardırlar. İslam’ın sinesinde bir kanser gibi duran bu yara şimdiye 

kadar deşilmemiş, sadece ırk ve mezhep farklılıkları dolayısıyla her iki taraf birbirine 

atıp tutmak ve yekdiğerini can hasmı telakki etmekle yetinmiştir.
2
 

Türk ve Arap ileri gelenleri bu mevzuu kurcalamakta siyasi, içtimai ve hatta 

dini sakıncalar görmüş olabilirler.
3
 Fakat bu yara böyle yüz üstü bırakıldığı takdir de 

kangrene çevrilmesi durumunda, İslam âlemini Sünni ve Şii diye ikiye bölen ve 

bununla da kanaat etmeyerek çeşitli fırkalar ve tefrikalar vücuda getiren 

düşmanlarımız, bundan azami derecede istifade edecekler ve yıllardır süren nifak ve 

fitne bu yeni şekliyle alabildiğine derinleşip kökleşecektir.
4
 

Türk Müslüman ve Arap Müslüman düşmanlarının da istedikleri ve 

özledikleri elbette bundan başka bir şey değildir.  Bunun içindir ki, bu derin yara daha 

kötüye gitmeden evvel ona bir neşter vurulmalıdır. Bu da Türk’ün önderliğinde 

oluşturulacak âlemi İslam’ı kapsayan, geniş çerçevede tartışılacak ve karara 

bağlanacak bir toplantı silsilesinden sonra gerçekleşecektir. Bu olmaz ise, Arap 

ülkeleri ve özelliklede Suriyeliler Şam’da Osmanlı’ya sadık kalacaklarına, Fransız ve 

İngilizlere karşı mücadele edeceklerine dair sancak altında Kuran’a el basarak yemin 

edipte
5
 her daim Türkü arkadan vurma ezikliğini yaşayacak,

6
 Türk milleti olarak biz 

                                                           
1
Cevat Rifat Atilhan, “Türk-Arap Münasebetleri”, Sebilürreşad, C. 10, S. 247, s. 342; Ömer Sağlam, Çöldeki 

Osmanlı ve Kavm-i Necib! (Türk-Arap İlişkilerinin İçyüzü), Ankara 2003, s. 9. 
2
Atilhan, “Türk-Arap Münasebetleri”, s. 342; Cevat Rıfat Atilhan, İstiklâl Harbinde Sarıklı Kahramanlar, İstanbul 

1967,s. 13. 
3
Cemal Paşa, Hatıralar, Haz: Alpay Kabacalı, İstanbul 2001, s.78; Cemal Paşa, Hatırat, Haz: Metin Martı, İstanbul 

1996, s. 61; Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul 1992, s. 268-269. 
4
Atilhan, “Türk-Arap Münasebetleri”, s. 342; Davit Fromkın, Barışa Son Veren Barış Modern Ortadoğu Nasıl 

Yaratıldı? 1914-1922, Çev: Mehmet Harmancı, İstanbul 1994, s. 23; Georgına Howell, Çölün Kızı Gertrude Bell’in 

Olağanüstü Yaşamı, Çev: Cengiz Yücel, İstanbul 2016, s.304-305;  Justın McCarthy, Osmanlı’ya Veda 

İmparatorluk Çökerken Osmanlı Halkları, Çev: Mehmet Tuncel, İstanbul 2006, s. 149-157.  
5
Cemal Paşa, Hatıralar, s. 255; Cemal Paşa, Hatırat, s. 219; İsmet Üzen, Osmanlı’nın Çöl Yürüyüşü Kanal 

Seferleri, İstanbul 2011, s. 175; İsmet Üzen, 1. Dünya Harbinde Sina Cephesi Ve Çöl Hatıraları, İstanbul 2007, s. 

37-38; Müfid Ekdal, Eski Bir İhtilalcıdan Dinlediklerim, İstanbul 2003, s. 25.  
6
Sağlam, Kavm-i Necib!, s. 103; İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, Ankara 1985, s. 567. 
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de onlara, bugün dünya ve yarında ahrette hakkımızı asla helal etmeyeceğiz. Onlarda 

bugün Suriye’de olduğu gibi, dünya durdukça asla bir rahat ve huzur ortamı 

göremeyeceklerdir. Ömrü olanlar bu duruma her daim şahitlik edeceklerdir.
7
  Hatta 

batıda ki Hıristiyan âlemi ile birleşerek, Türklere ettikleri dine, imana ve vicdana 

sığmayan davranışlarının karşılığını bugün, yöneticileri durumundaki Hafız Esat ile 

çocukları tüm Suriyelilerin burunlarından fitil fitil getirmiş, getirmeye de devam 

edecekler gibi görünüyor. Bu zulmü bugün Suriye halkına yapanlar, Osmanlı’nın 

yıkılış sürecinde, Türkler Suriye’den çekilmeye zorlandıkları zamanda, bir ve beraber 

oldukları farklı soydan, sülaleden ve de dinden karındaşları ile Türk’e karşı birlikte 

hareket ettikleri batılı yoldaşları yapmaktadırlar.   

Yine de Türk Milleti olarak bizler, Suriyelilerin bu acıklı durumlarına 

merhametin verdiği duygusallıkla gönlümüz razı olmamakta ve üzülmekteyiz. Onların 

Türklere reva gördüğü insanlık dışı bu uygulamaları ve acımasızlığın kendilerine 

yapılmasını istememekteyiz. 

2-SÜVEYŞ KANALININ AÇILIŞI VE SURİYE’NİN ÖNEM 

KAZANMASI 

19. yüzyılın ikinci yarısında Fransızlar, mazisi eskiye uzanan Akdeniz’in 

doğusu ile güneyindeki ülkelerde nüfuz ve güç kazanmak istiyordu. Bunu oradaki 

ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını sömürerek ticaretlerini geliştirmek 

ve denizcilik alanında söz sahibi olmak adına yapıyordu. 

Dolayısıyla vakit geçirilmeden hemen acele davranılmalıydı ki, Akdeniz’in 

aynı ülkelerine göz diken diğer batılı ortaklarına meydan bırakılmasın. Hatta bu telaş, 

bırakınız Fransa hükümetini, Osmanlı Sarayı’nda görevli Bertrand Bareilles gibi 

vatandaşlarını bile endişelendiriyordu. 

Bu nedenle Fransızların, Mısır üzerindeki bu nüfuz ve güç dengesini 

korumaya çalışan Fransız yanlısı Mısır Hidivi Muhammed Sait Paşa (1854-1963), 

Süveyş Kanalı’nın yapım işini, Fransa’nın Kahire Konsolosu Ferdinand De Lesseps’in 

bu iş için özel olarak kurduğu bir inşaat şirketine verdi. Beşer yüz Franklık 400 000 

hisseli 200 000 000 Frank sermayeli şirket hissesinin, 207 000 hissesi Fransızlara, 96 

000 hissesi Osmanlılara, İngilizlerin almadıkları 85 000 hissesi de Mısır Valisi’nin 

hesabına ait olacaktı.
8
 

Osmanlı, başta batılı devletlerin yayılmacılığına hizmet edeceği düşüncesiyle 

kanalın açılmasına karşı çıktı. Fakat Mısır Hidivi İsmail Paşa döneminde (1863-1874) 

kanal açma çalışmaları daha da hızlandırıldı. 17 Kasım 1869 yılında, Fransa 

                                                           
7
Mehmet Oral, Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk’ün Kahramanlığı, Haz: Salih Özkan, Konya 2012, s. 186-187-191. 

8
Robert K. Massie, Dretnot İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, Çev: Mehmet Harmancı, 

İstanbul 1995, s.85;  Süleyman Kâni İrtem, Osmanlı Devleti’nin Mısır Yemen Hicaz Meselesi, Haz: Osman Selim 

Kocahanoğlu, İstanbul 1999, s. 37-38. 
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İmparatoriçesi Madame Eugenie, eşi 3. Napolyon, Avrupalı imparatorlar ve 

imparatoriçeler, kral ve kraliçeler, prens ve prensesler, âlimler, şairler ve diğer birçok 

devlet adamının da katıldığı kalabalık ve muhteşem bir törenle Süveyş kanalı 

tamamlanarak açıldı.
9
 

Kanalın açılmasıyla birlikte Mısır’ın stratejik önemi küçümsenmeyecek 

derecede artarken Ortadoğu da bu durum Suriye lehine gelişti. Çünkü coğrafi olarak 

Suriye, tüm Arap ülkelerine hükmedebilecek bir konuma sahipti. Bu itibarla Suriyeli 

Araplar burasını sürekli ön planda tutarak, Araplar üzerinde etkili olabilecek büyük bir 

Arap devletinin kurulabileceği gayretini gösteriyorlardı. Nedeni de, Müslüman veya 

Hıristiyan Araplar ile diğer farklı soydan ve sülaleden hatta farklı dinlerden olanlar 

bile Suriye de birlikte yaşamaktaydılar. Ve aralarında asla hiçbir sorun çıkmıyordu. 

Çünkü o ana kadar Osmanlı, Ortadoğu Arap ülkelerini birbirinden ayrı ufak 

eyaletler şeklinde yönetiyordu. Şam, Halep, Musul ve Bağdat gibi şehirler belli başlı 

idare merkezleriydi.  Bu merkezler İstanbul’dan atanan valilerce yönetilmekteydi. 

Buralara atanan bu valiler bölgenin hassas yapısını dikkate alarak adil ve hakkaniyete 

dayalı bir yönetim sergilemekteydiler. Ve bu durum, Osmanlı’nın bölgeden çekildiği I. 

Dünya Savaşı’nın bitimine kadar da sürdü.
10

 

3-BÜYÜK DEVLETLERİN SURİYE’DEKİ HEGOMANYA 

MÜCADELELERİ 

Avrupa’daki ekonomik, politik ve askeri gelişmeler, batılı ülkeleri ya 

birbirine yaklaştırmış ya da birbirinden uzaklaştırmıştır. Bu nedenle bu devletlerden 

karşılıklı menfaatlerini gözetenler aralarında gerçekleştirdikleri bir dizi görüşmeler 

sonucunda, “dostluk ve müttefiklik” çerçevesinde birlikte olabildiler.
11

 Buna paralel 

olarak da hem kendi coğrafyalarında hem de deniz aşırı ülkelere yönelik yayılmacı 

emeller takip ettiler. “Parçala ve yok et” stratejisinin hâkim olduğu bu süreçte, 

                                                           
9
İrtem, Mısır Yemen Hicaz Meselesi, s. 39; Üzen, Çöl Yürüyüşü, s. 50; Howell, Çölün Kızı, s.117; Süleyman Kâni 

İrtem, Şark Meselesi Osmanlı’nın Sömürgeleşme Tarihi, Haz: Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul 1999, s. 35; 

İsmail Hakkı Göksoy, Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, Isparta 2008, s. 15. 
10

Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 172-175; McCarthy, Osmanlı’ya Veda, s. 149; Göksoy, Çağdaş İslam 

ülkeleri, s. 65; Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), Ankara 1994, s. 30. 
11

Massie, Dretnot, s. 124-295-487-680; Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 19; Roland Barellies, Osmanlı’nın 

Alacakaranlığı 1875-1933 Son Büyük Sultanlık’ta Bir Fransız, Çev: Yeşim Türkmenoğlu, İstanbul 2003, s. 95; 

Bernard Lewis, Ortadoğu, Çev: Mehmet Harmancı, İstanbul1996, s. 266; Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş 

Ve Çöküşleri, Çev: Birtane Karanakçı, Ankara 1996, s. 292; Ernest Jackh, Yükselen Hilâl Bir milletin Yeniden 

Doğuşu Türkiye’nin Dünü Bugünü Yarını, Çev: Perihan Kuturman, İstanbul 1999, s. 135; Kral Abdullah, Biz 

Osmanlı’ya neden İsyan Ettik?, Terc: Halit Özkan, İstanbul 2015, s. 85; Mehmet Okur-Selçuk Ural, I. Dünya 

Savaşı’nda Türkiye, Erzurum 2001, s. 15-35; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980),Ankara 1989, 

19-23-25-26-27-30; Vahdettin Engin, II. Abdülhamid ve Dış Politika, İstanbul 2005, s. 37. (Nitekim önce Almanya, 

Avusturya-Macaristan ve İtalya devletleri 1882’de aralarında Düvel-i Müttefika’yı (Üçlü İttifak) kurdular. Bu 

ittifakın kurucuları aralarındaki bu antlaşmayı daha sonra 1892, 1907 ve 1912’de tekrar yenilediler. Bu ittifakın 

karşısına ise, önce 1894’de Fransa-Rusya, 1904’de İngiltere-Fransa ve nihayet 1907’de Rusya-İngiltere aralarında 

anlaşarak Düvel-i Mütelife’yi (Üçlü İtilaf) oluşturdular.) 
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Balkanlar ve Kafkaslarda Ruslar, Ortadoğu’da ise İngiliz ve Fransızlar faaliyetlerde 

bulunmuşlardır.
12

 

Ancak, sömürgeci zihniyetteki bu ülkelerden Fransa ve İngiltere, ham madde 

ihtiyaçlarını çok uzaklardan değil, ülkelerine daha yakın çevrelerden karşılamak adına 

gözlerini Osmanlı’ya diktiler. Bu manada, 1904’de aralarında imzaladıkları “İş Birliği 

ve Yardımlaşma Antlaşması” çerçevesinde yanlarına 31 Ağustos 1907’de Rusya’yı da 

alarak, Ortadoğu da birlikte hareket etmeye karar verdiler.
13

 

Aynı bölgede, Almanya ve müttefikleri de kendilerine yer edinmeye 

çalıştılarsa da neticede, Suriye ve civarına Fransızlar bu bölgenin dışında kalan Arap 

topraklarına da İngilizler, bölge halkıyla kurdukları yakın temas sonucunda buralara 

yerleşmesini bildiler. Şark Meselesi çerçevesinde, Osmanlı halkını ayrıştırmak ve 

bölmek isteyen emperyalist Avrupalı devletler, bir taraftan siyasi dayatmalara 

girişirken, diğer taraftan da Osmanlı hâkimiyetindeki topraklarda açtıkları misyoner 

okulları ile hedeflerine ulaşmayı amaçlamışlardır. Bu çerçevede Arap coğrafyasında 

bulunan Bağdat, Musul, Halep, Şam ve Suriye’nin diğer yerleşim merkezlerinde 116 

azınlık ve yabancılara ait okulların açıldığı görülmüştür. Gerek siyasi çalışmalar ve 

gerekse bu okullar ile nifak tohumları ekilmiş ve Osmanlı toplumu ayrıştırılmıştır. 

Bunun doğal sonucu olarak ayrılıkçı faaliyetler de giderek artmıştır. I. Dünya Savaşı 

sonrasında ise, Osmanlı hâkimiyetinden çıkan bu coğrafyada, İngiliz-Fransız 

kontrolünde; Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve Ürdün dâhil diğerleri de göz önüne 

alınırsa bu bölgede on bir yeni Arap devleti kurulmuştur.
14

 

                                                           
12

Kennedy, Yükseliş Ve Çöküşleri, s. 300; Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 19; Howell, Çölün Kızı, s.351; 

Lewis, Ortadoğu, s. 266; Okur-Ural, I. Dünya Savaşı’nda, s. 16-19; Armaoğlu, 20. Yüzyıl, s.53-54-126-197; Engin, 

Dış Politika, s. 37; Barellies, Osmanlı’nın Alacakaranlığı, s. 86-87; Sadrazam Sait Paşa, Anılar, Haz: Şemsettin 

Kutlu, İstanbul 1977, s. 96-97; Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Çev: Mehmet Harmancı, 

İstanbul 1995, s. 85; John D. Grainger, Suriye İçin Savaş 1918-1920, Çev: Özer Bostanoğlu, İstanbul 2015, s. 43; 

Hanzade Sultanefendi, Osmanlı Hanedanı Saray Notları (1808-1908), Haz: İsmet Bozdağ, İstanbul 2002, s. 642; 

Aziz Hüdai Akdemir, Casus Lavrens ve Benzerleri, İstanbul 1950, s. 4; Müşir Hüseyin Kıdwai, Paris Sulh 

Konferansı ve Osmanlı’nın Çöküşü, Sad: Ahmet Zeki İzgöer, İstanbul 1991, s. 107; Rifat Önsoy, Türkiye’deki 

Almanya 1914-1918, Ankara 2004, s. 14; E. F. Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı 1908 Devrimi, Çev: Mazhar 

Ersoylu, İstanbul 1993, s. 122; Mustafa Çolak, Enver Paşa Osmanlı-Alman İttifakı, İstanbul 2008, s. 25; Ömer 

Osman Umar, Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908 - 1938), Ankara 2004, s. 11-12;  

Kürşat Kurtulgan, “Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da Azınlıkların Nüfus Hareketleri”, Selçuk Üniversitesi 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Konya 2010, s. 27.  
13

Grainger, Suriye için, s. 41; Lewis, Ortadoğu, s. 266; Üzen, Çöl Yürüyüşü, s. 72-78; Howell, Çölün Kızı, s. 245; 

İrtem, Şark Meselesi, s. 51-53; Eraslan, İslam Birliği,  s. 294;  Önsoy, Türkiye’deki Almanya, s. 14; Armaoğlu, 20. 

Yüzyıl, s. 85; Ergin, Dış Politika, s. 37;  Henry Morgenthau, Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü, Çev: Attila 

Tuygan, İstanbul 2005, s. 18; Erhan Çifci, Kutü’l-Amare Kahramanı Halil Kut Paşa’nın Hatıraları, İstanbul 2015, s. 

86; Janet Wallach, Çöl Kraliçesi, Çev: Püren Özgören, İstanbul 2015, s. 196; Sergie Dmitrievich Sazonov,  Kader 

Yılları S. Sazonov’un Anıları Rusya Eski Dışişleri Bakanı (1910-1916), Çev: Betil Önuçak, Haz: Sabahattin Özel, 

İstanbul 2002, s. 26; Feroz Ahmad, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sunu ve 

Büyük Güçler, Ed: Marian Kent, Çev: Ahmet Fethi, İstanbul 1996, s. 6. 
14

Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 91; Howell, Çölün Kızı, s. 269; Armaoğlu, Filistin Meselesi ve, s. 29; 

Armaoğlu, 20. Yüzyıl, s.197; Ferudun Kandemir, Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafaası Peygamberimizin 

Gölgesinde Son Türkler, İstanbul 1999, s. 38; Feroz Ahmad, “ İmparatorluğu’nun Sonu”, İmparatorluğu’nun Sunu 

ve Büyük Güçler, s.13; M. Derviş Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu 
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Dün olduğu gibi bugünde Suriye’de halk, hem etnik hem de dini bakımdan 

homojen bir yapıya sahip değildir. Sünnî ve Şiî halkın yanı sıra Hz. Ali’ye Allah’ın 

duhul ettiği inancını kabul eden Nusayriler, Katolik Mezhebine yakın olan Hıristiyan 

Marunîler, Dürzîler, Keldaniler, Rum Ortodokslar ve diğer Hıristiyan gruplar 

bulunmaktadırlar.
15

 I. Dünya Savaşı sonrası bölgeye tamamen hâkim olan Fransa, 

Suriye içinde var olan bu dini, etnik ve bölgesel farklılıkları teşvik etmiş ve böylece 

millî birlik yerine bölgesel ve etnik bir parçalanma ortamı sağlamayı başarmıştır.
16

 

4- SURİYE’DE ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE 

TEMSİLCİLERİ 

Suriye’de, Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkmasının sebebi,1876’dan önce 

bölgede görev yapan Osmanlı Valilerinin yöre halkının sosyal ve ekonomik 

durumlarını düzeltirken, orada yaşayan Hıristiyan camiaya bazı ayrıcalıklar 

tanımaları
17

 ise de, esas neden 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda bölge halkından 

asker toplanması sonucunda meydana gelen hoşnutsuzluktur. Bu durum özellikle de 

yeni haklar elde eden Hıristiyanlarda, “vatan-millet, hürriyet ve istiklal” düşüncelerini 

körükledi. Osmanlı’dan daha fazla imtiyaz elde edebilecekleri kanaatini uyandırdı. 

Milliyetçi akımların çıkmasına neden oldu. Bu düşünce zaman içinde gelişerek 

Suriyelilerin, otonom ve bağımsızlık duygularını artırdı. Ortaya çıkan bu durum, 

onların Avrupalılar ile aralarında yakın bağların oluşmasına sebep oldu. Buda 

Avrupalıların, Suriye ile daha yakından ilgilenerek onlar adına, Osmanlılara baskı 

yapmalarına sebep teşkil etti.
18

 

Milliyetçilik fikri, önceleri Hıristiyan Suriyelilerde başlamış ise de, zamanla 

Müslüman Suriyelilerde de vücut bularak önü alınamaz bir hal aldı. Çünkü Avrupa’nın 

amentüsü durumuna gelmiş olan milliyetçiliğin heyecanlandırdığı ama aynı zamanda 

şaşırttığı Arap entelektüelleri kendi politik kimliklerini Fransa’nın yardımıyla bulmak 

ya da yaratmak ihtiyacındaydılar.
19

 Bu yüzden Türk karşıtı bu duygular dalgası yörede 

ve Araplar arasında hat safhaya vardı. İşte kişi ve kurum olarak bunlardan bazıları; 

                                                                                                                                                                       
Ve Suriye, Ankara 2008, s. 53; Kürşat Kurtulgan, “Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler”, Gazi Akademik Bakış 

Dergisi, C. 5, S. 10,  Ankara 2012, s.131.  
15

Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 23-92; McCarthy, Osmanlı’ya Veda, s. 150-151; İrtem, Şark Meselesi, s. 53; 

Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 51; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 12;  Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 

65; Sait Paşa, Anılar, s. 28; Mark Sykes, Dârü’l-İslâm, Ter: Yılmaz Tezkan, Ankara 2002, s. 34; Mehmet Ali Aynî, 

Milliyetçilik Tarihte ve Türklerde Din, Millet ve Milliyetçilik, Haz: İsmail Dervişoğlu, İstanbul 2011, s. 301-310.  
16

Kürşat Kurtulgan, “Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, C. 5, S. 10, s.132. 
17

Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 92; Joan Haslıp, Bilinmeyen Sultan II. Abdülhamid, Çev: Nejlet Öztürk, 

İstanbul 2001, s. 185; Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 51. 
18

McCarthy, Osmanlı’ya Veda, s. 150-157;  Kandemir, Fahreddin Paşa’nın, s. 38-45; Umar, Fransız Manda İdaresi, 

s. 13;  Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 67; Okur-Ural, I. Dünya Savaşı’nda, s. 18-19;  Philip H. Stoddard, 

Teşkilât-ı Mahsusa, Çev: Tansel Demirel, İstanbul 1993, s. 114; Thomas Edward Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği 

Bir Casusun Anıları, Trkç: Yusuf Kaplan, İstanbul 1991, s. 40; Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, Çev: Türkan 

Yöney, İstanbul 1998, s. 44-45. 
19

Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 25; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 12-30. 
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a)Butros el-Bustânî:  Hıristiyan Protestanlardan olan Suriyeli Butros el-

Bustânî (1819-1883), 19. Yüzyıl Arap yazarlarının en önemlilerinden olup 

çalışmalarında, Arap kültürünün yeniden ihyasını açık olarak ulusal tarzda ortaya 

koyanlardandır. İlk olarak Arapça bir sözlük hazırladı. Akabinde ise, ilk Arapça 

ansiklopedilerden olan Muhit al-Muhit ile devam etti. Bu ansiklopediyi torunlarının da 

yardımıyla 11 cilt olarak tamamladı.
20

 

Şark kurnazlığı yaptığı çalışmalarında, Osmanlıya başkaldırı adına, Arap 

kültürünü yeniden canlandırmak ve ister Hıristiyan olsun ister Müslüman olsun tüm 

Arapların iftiharla bakabilecekleri millî ve yüksek bir medeniyetlerinin olduğu 

varsayımını (!) dillendirerek yerel kültürün vatandaşlar tarafından tekrar kabul görür 

hale gelmesi için, farklı dinlere mensup Arapların yeniden derlenip toparlanmalarını 

önemser. Ve bu yönde millî bir birlik oluşturmak açısından, meydana getirilecek olan 

bu Arap kültürünün birinci derecede hayati bir ön koşul olduğunu vurgular. Ayrıca 

İslam dininin sınırsız hoşgörüsünü siyaseten birbirinden ayırmak gerektiğini zorunlu 

görür.
21

 

Bunu yapabilmek içinde, bölgede faaliyet gösteren önce Amerikalı sonra 

Avrupalı misyonerlerden bol miktarda maddi ve manevi yardım alarak 1847’de, Arap 

dünyasının ilk edebiyat cemiyetini kurar. 

Bu cemiyetin üyeleri, başta sırf Suriyeli Hıristiyan (Marunîler) Araplar ve 

Suriye’de faaliyet gösteren Avrupalı entelektüellerden oluşmaktayken, sonradan batı 

eğitimi almış Müslümanlar, Dürzîler, Nusayriler, Keldaniler ve diğer farklı din ve 

mezhepten Hıristiyanları da üye kaydetti. Ancak el-Bustânî, cemiyet başkanlığını 

hiçbir zaman bir başkasına bırakmadı.
22

 1859’da Beyrut’ta verdiği bir konferansta, 

Arapçılığın bileşenlerini anlatırken, “tarih, kan ve dilden” bahsederek pervasızca her 

Arap’ın, Türklere karşı bu bilinçte olması gerektiği vurgusunu yapmıştı.
23

 

1860’da Suriye’de meydana gelen mezhep çatışmaları esnasında, “Nafir 

Suriyye” gazetesini çıkararak çatışmaların önünü almak isteyen el-Bustânî, bu 

gazetelerdeki yazılarında ulusal dayanışmayı dinin üstünde bir temele dayandırdı. 

Çünkü ona göre bu çatışmaları kendisinin de fazlaca yardım gördüğü Avrupalı dostları 

ile Suriye’deki zengin menfaatperest yerel hanedanlar organize etmekteydiler.
24

Ayrıca 

aynı gazetede yayınladığı bir yazısında ise, “Suriye’nin çocukları, siz aynı havayı 

teneffüs etmekte aynı dili konuşmaktasınız. Üzerinde dolaştığınız ülke Berr’ül Şam 

                                                           
20

Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 33;  Bessam Tibi, Arap Milliyetçiliği, Trkç: Taşkın Temiz, İstanbul 1998, s. 137; 

Ali Bilgenoğlu, Osmanlı Devleti’nde Arap Milliyetçi Cemiyetler, Antalya 2007, s. 4-5. 
21

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 138; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 31. 
22

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 138; Bilgenoğlu, Arap Milliyetçi Cemiyetler, s. 55. 
23

Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 29-30. 
24

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 138. 
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olarak bilinen Suriye’dir. Ve burası bizim vatanımızdır. Kişinin dini, menşei, grubu ne 

olursa olsun mezhepçiliğin gücüne teslim olmayınız”
25

 demektedir. 

Suriye’de gazete çıkarmakla yetinmeyen el-Bustânî, eğitime de el atarak 1863 

yılında Suriye’nin ilk batılı tarzda eğitim ve öğretim yapan okulu “Vatan 

Medresesi’ni” açtı. Sonradan görüldü ki bu okulda, Türk düşmanı anarşist ruhlu 

bozguncu ve fikren hastalıklı Suriyeliler yetiştirildi. 

Çıkardığı on bir sayılık Nafir Suriyye gazetesiyle Arap dünyasının millî 

gazeteciliğinin öncüsü olan el-Bustânî’nin, Suriye’de bu gazetede yazdığı bölücü 

tarzda yazıları ve ayrılıkçı faaliyetleri bölge insanlarında rahatsızlığa neden olunca, 

hükümet nezdinde girişimde bulunan bazı soydaşlarının ihbarından sonra,1870’de 

ailesiyle birlikte Beyrut’a göç ettirildi. Buradaki sloganı, “hubbü’l-vatan Mine’l iman” 

olan ve on altı yıl yayın hayatını sürdürecek olan, el-Cinan gazetesini (1870-1886 

yılları arasında)çıkardı. Gazete her sayısında Türk’e kin kustu. Osmanlı Vatanı içinde 

her daim ayrı bir “Suriye devleti” fikrini savundu. Türklere karşı ardı ardına yapılması 

lazım gelen her çeşit ayaklanmalar organize etmek ve onları Arap topraklarından 

çıkarmak düşüncesini yaydı. Suriye’de mahalli millî duyguların artmasına sebep oldu. 

Ayrıca bizzat kendisinin, Sultan II. Abdülhamit’e sarf edilemeyecek tarzdaki sözlerini 

ve ağza alınmayacak hakaretlerini, hesabı yapılamayacak bir nefrete dönüştürdü.  Her 

geçen günde bu yöndeki akıl almaz davranışlarını artırdı.
26

 

1875’de Beyrut’ta da, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini sürdüren Butros el-

Bustânî, burada kendine yakın olan Hıristiyan Arap Gençlerini toplayarak, “Arap 

Grubu” adı altında gizli bir dernek kurdurdu. Bu derneğin mensupları 1879-1880’de 

Beyrut sokaklarına, Lübnan ile Suriye’nin birleşmesi gerektiği yönünde bildiriler asıp 

huzur bozucu gösteri faaliyetlerinde bulundular. Bu bildirilerde, Arapçanın resmi dil 

olmasını ve Araplara düşünce özgürlüğünün verilmesini isterken,
27

 “Arap’a kötülük 

yapan Türk’e karşı savaş ve soysuz Türk köleliğinden kurtulmak”
28

 gibi hakaret 

yağdıran afişler kullandılar. Meydanlarda yaptıkları bu nevi propagandalarda ise, daha 

da sert ve ahlaksız eleştirilerde bulunarak ayrılıkçı bir yol izlediler. Suriyelilerin 

siyasal haklarını savunduklarını belirttiler. Bu olaylar üzerine Osmanlı yetkilileri 

gazeteyi kapatarak el-Bustânî ve ailesini Beyrut’tan çıkararak Mısır’a sürgüne 

gönderdi. 

El-Bustani ve yanındakilere göre kurulacak olan “Büyük Suriye Devleti’nin” 

sınırları Toros Dağları’ndan Sina Çölü’ne kadar uzanan sahayı kaplamalı ve burada 

                                                           
25

Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 33;  Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 40. 
26

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 138. 
27

Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği, s. 41; Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 68; Kayalı, Türkler ve Araplar, s. 37. 
28

İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, İstanbul 2015, s. 254.  
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yaşamakta olan Hıristiyan, İslam, Dürzî, Marunî, Keldani ve Yahudileri içinde 

barındırmalıdır.
29

 

23 Ocak 1913 – 11 Haziran 1913 tarihleri arasında hükümet kuran İttihat ve 

Terakki Cemiyeti Kabinesi’nde bulunan Betrus el-Bustânî’nin kardeşi Süleyman 

Bustânî’de başta Osmanlı adına ılımlı bir politika izlediğini ima etmiş ise de, zamanla 

O’da, Suriye’de ağabeyinin yolundan gitmiş ve ölümüne kadar ayrılıkçı bir yol 

izlemiştir.
30

 

b)Edip el-İshak: Suriyeli Hıristiyan bir ailenin oğlu olan Edip el-İshak, Arap 

milliyetçiliğinin ilk siyasi teorisyenlerindendir. Bir yazısında doğu (Suriye)’yu 

dünyayı ve insanın durumunu değiştiren dini ve siyasi hareketlerin köklerinin 

bulunduğu yer olarak tarif eder.
31

 

Suriye’de bir Cizvit misyoner okulunda okuyan el-İshak, hayatını sürdürdüğü 

Kahire ve Paris’te gazete neşrederek bu gazetelerde edebi kariyerini gösterir.
32

 

Kardeşinin O’nun yazılarından oluşturduğu el-Durar adlı eserde, ulus 

kelimesine edebiyatı aşan bir tanım getirmiştir. O’na göre vatan liberal-demokratik 

manada hürriyet ile eş anlamlıdır. O, “özgürlükten ayrı bir vatan toprağı yoktur ve 

zulmün kol gezdiği bir vatan toprağı da yoktur”
33

 diyerek acımasız eleştirilerini, 

ekmeğini yediği suyunu içtiği Osmanlı’yı “zulüm yapan” olarak dünya kamuoyuna 

şikâyet eder. Yaptığı eleştirilerin dozunu giderek artırır ve Türklere büyük vefasızlık 

eder.  

Vatan sevgisini, özgürlük içerisinde ifade edebilecek bir fazilet olarak anlar 

ve yinede O, esasen halkın halk tarafından yönetilmesi demek olan Cumhuriyeti, 

“cehalete yakalanmış bir ülkede işlenemezdi”
34

 olarak düşünür, Osmanlıya haksızlık 

eder. İçinden çıktığı devleti cahiller ülkesi olarak görür.  

Bu yüzden de Arapların, 1876’da yeni teşkil edilen Osmanlı parlamentosuna 

üye olarak katılmalarını eleştirir. Çünkü O’na göre bu, Türklerin kendilerine oynadığı 

sahte bir oyun ve demokratik ilkelere dayanmadığı için işlerliğini kazanamayacak bir 

olgudur. Bu problemden hareketle gerçekten de bu kukla parlamento, Sultan II. 

Abdülhamit tarafından 1878’de kolayca feshedilmiştir.
35

 

                                                           
29

Matthew Eden, Casus Lawrence’ın Öldürülmesi, Çev: Kemal Kutlu, İstanbul 1991, s.63; Kandemir, Fahreddin 

Paşa’nın, s. 38.  
30

Morgenthau, Morgenthau’nun Öyküsü, s. 30-119; Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Çev: Fatmagül 

Berktay, İstanbul 1986, s. 158. 
31

Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 35;  Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 41. 
32

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 141. 
33

Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 12;  Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 141. 
34

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 141; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 35. 
35

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 141. 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 
 

OSMANLI’NIN ORTADOĞU’DAN TASFİYESİ: YENİ KOMŞUMUZ SURİYE (1876 - 1920)   11 
 

c)İbrahim el-Yazıcı: Osmanlı’ya hainlik yapanlardan Nasif el-Yazıcı’nın 

oğlu olan İbrahim el-Yazıcı, 25 Mart 1800’de Suriye’deki Kefrşima’da doğup 

büyümüş ve tüm yaşamını orada geçirmiş, 8 Şubat 1871’de Beyrut’ta ölmüştür. Ömrü 

boyunca Osmanlı aleyhinde çalışmış, bölücülükle meşgul olmuş ve Suriye’de mahalli 

milliyetçiliğin körükleyicisi olmuştur.
36

 

Suriye’de yazılan ve buram buram ırkçılık kokan ve Arapların her yönüyle 

üstün olduklarından bahseden ilk “vatan” kasidesinin yazarıdır. Kasidesinin tamamını 

ezbere olarak Suriye Bilim Cemiyeti’nin bir toplantısında okumuş ve toplantıdaki 

Suriyelilerden Osmanlıyı küçük düşüren, Arapları öven cümlelerinden dolayı büyük 

alkış almıştır. 

O, bu kasidesinde Arapları tek müstakil kültüre sahip yüce millet olarak ilan 

etmiş ve Osmanlı idaresindeki Arap yaşamını esaret olarak telakki edip bu durumu 

kınamıştır. Şiirinin ilk satırında Araplara seslenerek, “ayağa kalkın ey Araplar ve 

uyanın, zirve için mücadele vermeliyiz” demiştir. Araplara övgüler düzerken de; “Biz 

tüm yüceliklerin kaynağıyız. Prangalar bize güven vermiyor”
37

 diyor. 

El-yazıcı zamanla faaliyetlerinde Türk düşmanlığını daha da ileriye taşır ve 

pervasızca, “Araplar üzerinde hâkimiyet kuran yabancılar olarak açıkça Türkleri 

gösterir ve bir an evvel bu idareden kurtulmaları gerektiğini ulu orta her yerde söyler 

durur.” 
38

 

d)Necip el-Azuri: Suriyeli olan Necip el-Azuri’de bir Hıristiyan’dır. Ömrü 

boyunca, sürekli olarak, “Arapların Türklerden ayrılmaları gerektiği” fikrini 

savunmuş bu yöndeki faaliyetlerini aralıksız devam ettirmiştir.  

İstanbul Mülkiye Mektebi’nden mezun olan el-Azuri, belli bir dönem 

Kudüs’te Osmanlı adına memur olarak çalışmış, 1904’de bu görevinden ayrılarak 

Paris’e gitmiştir. Burada 1905 yılında, “Le Reveilde La National Arabe” adlı ilk 

kitabını neşrederek, “Lique de la Patrie Arabe” diye bilinen bir de teşkilât kurmuştur. 

Bu teşkilat adına da, “L’Independance Arabe” ismindeki dergiyi neşretmiştir. Dergide, 

Arap milliyetçiliğini yaymış ve Asya kıtasında, sınırları Arapça konuşan tüm 

halklardan oluşan bir Arap Devleti’nin kurulması gerektiği düşüncesini yaymıştır. 

Ancak bu devlete, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus ve Fas’ta yaşayan Arapları dâhil 

etmemiştir. Nedeni de bu bölgelerde yaşayanlar tam manasıyla Arap değil, “Arapça 

konuşan Afrikalılardır.”
39

 

                                                           
36

Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 41. 
37

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 139; Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 41; Bilgenoğlu, Arap Milliyetçi 

Cemiyetler, s. 55. 
38

Bilgenoğlu, Arap Milliyetçi Cemiyetler, s. 56. 
39

Howell, Çölün kızı, s. 277; Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 69; Eden, Lawrence’ın Öldürülmesi, s.46; Kayalı, 

Türkler ve Araplar, s. 43-78. 
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El-Azuri’ye göre; Suriye ön planda olacak şekilde Irak, Lübnan ve Filistin’i 

kapsayacak bir Birleşik Arap Devleti kurulmalı, bu devlet Anayasal sistem ve 

Meşrutiyetle yönetilen Müslüman bir sultanlık olmalıdır.
40

 Fakat Hicaz ve civarı Arap 

bir halifenin başında olacağı bir krallık, Necid ve Yemen ise Birleşik Arap Devleti’ne 

bağlı otonom hakları olan Müslüman Arap ülkeleri olmalıdır. Mısır ise bir Hidiv’in 

yöneteceği Sultanlık, Mekke ise, Şeriflikle idare edilmelidir. Ancak Halifelik makamı 

çeşitli nedenlerden dolayı Hicaz’da olmaz ise, bu makam Mekke’de bulunmalıdır. Ve 

halifelik Makamı, Türklerden acil olarak kısa bir zaman diliminde de vakit 

geçirilmeden alınmalıdır. 

Sürekli olarak, Türkler ve Arapların soy sop ve dil olarak ayrı oldukları tezini 

dillendiren el-Azuri, yukarıdaki saydığı devlet ve devletçiklerin gerçekleşebilmesi için 

batılı ülkelerden Fransız desteğine ihtiyaç duyulduğunu her yerde vurgular. Çünkü 

Arapların bağımsızlığının gerçekleşmesi, Fransa’nın bu desteğine bağlıdır.
41

 

e)Abdurrahman el-Kevakibî: Azuri ile aynı fikirleri paylaşan Abdurrahman 

el- Kevakibî Halepli olup Müslüman bir Suriyelidir. Fakat bir Arap milliyetçisi olarak 

en aşırı uçtadır, Tavizsizdir ve katıksız kafatasçıdır. İslami duygulardan dem 

vurmasına rağmen koyu bir Türk düşmanıdır. Çünkü kendisi, Arapların Osmanlı 

Türklerinden kesinlikle ayrılmasını ve tüm Arapların birliğini savunan ilk Müslüman 

Arap siyasilerdendir. Ayrıca Hıristiyan Araplar arasında yayılan Arap milliyetçiliğinin 

Müslüman Araplar arasında genişlemesine ve taban bulmasına çalışan ilk 

kişilerdendir.
42

 

Zaman zaman Suriyelilerin gerek Anadolu’ya gerekse Mısır’a yaptıkları 

zorunlu göçleri ve yaşanılan zorluklarını da anlatan el-Kevakibî, Osmanlı Devleti 

içindeki Arapların bu acıklı durumlarını da sıkça dillendirmiş ve bunu, ayrışmayı 

gerçekleştirecek en önemli etken olarak her yerde söyleyip durmuştur.
43

 Bunun 

yanında konuşmalarındaki, Sultan II. Abdülhamit’e yaptığı haksızlıklar affedilecek 

cinsten değildir. 

Halep okullarında, Türkçe eğitim gören el-Kevakibî’nin kendisi gençliğinde 

II. Abdülhamit’i ve yönetimine yönelik acımasız eleştirileri ve kindar mücadelesi 

zararına olmuş ve acısını çekmiştir. Bunun sebebi olarak da 1898’de Kahire’ye göç 

ettirilmiştir.
44

 Ancak göç etmezden önce Halep’te resmi devlet memurluğu ve 

gazetecilik yapmış olup, ardından Halep Belediye Başkanlığı ve Halep Ticaret Odası 

                                                           
40

Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği, s. 193; McCarthy, Osmanlı’ya Veda, s. 150, Kayalı, Türkler ve Araplar, s. 38-

43; Kandemir, Fahreddin Paşa’nın, s. 38.  
41

McCarthy, Osmanlı’ya Veda, s. 158; Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 69; Ayşe H. Aydın, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Ayrılıkçı Arap Örgütleri Âliye Divân-ı Harb-i Örfîsi, İstanbul 1993, s.13; Feroz Ahmad, İttihat 

ve Terakki 1908-1914, Çev: Nuran Yavuz, İstanbul 1995, s.168. 
42

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 122-125; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 39. 
43

McCarthy, Osmanlı’ya Veda, s. 153; Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 70-71. 
44

Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 39;  Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 242. 
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Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Kahire’de ise, Sultan II. Abdülhamit ve 

yönetimi ile ilgili fikirlerini yazdığı Taba’a el-İstibdat (İstibdadın Nitelikleri) isimli 

kitabında istibdadı, “halkı dilediğince yöneten mutlak hükümetin bir vasfı” olarak 

tanımlar, Sultan II. Abdülhamit’i zulmeden olarak açıklar. Devamında ise, “böyle bir 

kişinin Müslüman bir yönetici olamayacağını” söyler. Bunun yanında bir Arap 

Hilafetinin kurulması yönündeki düşüncelerini açıkladığı Ümmül-Kur’a adlı ikinci 

eserinde ise, “uyuşukluğun Suriyeli Müslümanlarda bir kadercilik olarak telakki 

edildiğini” belirtir.
45

 Bunların dışında el-Menar gazetesi ile bazı dergilerde de aynı 

konularda yazılar yazar. 

Ayrıca fikirlerini anlatmak için Kuzey Afrika ülkelerine seyahatlerde 

bulundu. Buralarda yaptığı konuşmalarında, II. Abdülhamit’in idare şeklini şiddetli 

biçimde eleştirdi.
46

 Öyle oldu ki eleştirilerinin dozunu giderek artırıp verdiği 

mücadelenin adını, “kâfir Türklere karşı İslâm’ın ayaklanması” olarak gösterdi.
47

 

Buralarda yaptığı başka bir konuşmasında ise, “Arapların dini bütünleşmede tek araç 

oldukların belirterek” İslam’da yeri olmadığı halde ırkçılık yaptığı” ve “Türkiye 

nüfusunu oluşturan her milletin idari bir muhtariyete ulaşması gerektiğini”
48

 savundu.  

Taklit ve bidatin, İslam’ın zayıflamasına neden olduğunu anlatan el-Kevakibî, 

İslam ümmeti içerisinde sadece Arapların İslamiyet’i bu tür kötülüklerden 

kurtarabileceğini belirtir. Çünkü Arap Yarımadası’nın  merkezi konumu, İslam 

düşüncesindeki Arapçanın rolü, Arap Yarımadası’ndaki yaşanan İslamiyet’in modern 

batıl inançlardan daha fazla arındırılmış olduğunu, bedevi ahlakının çöküntüden ve 

despotluğun getirdiği pasiflikten uzak olduklarını gerekçe göstererek, Kureyş 

Kabilesine mensup bir Arap Halifesi’nin gerekliliğini savunmuştur. Buna neden olarak 

da, “Türklerin İslam Hilafetini ellerinde tutabilecek kapasitelerinin olmadığını” beyan 

etmesidir.
49

 

Seçimle gelmesi düşünülen bu Arap Halifesi, dünyadaki tüm Müslümanların 

dini otoritesi olarak kabul edilecek ve Müslüman Devletlerin Müslüman 

Hükümdarlarının tayin ettiği kişilerden oluşacak bir danışma meclisi (Şura 

Meclisi)kendisine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda mahalli bir idari meclisi 

tarafından da desteklenerek Hicaz’da siyasi otoriteye de sahip olacaktır.
50

 

f)Aziz Ali el-Mısri: Pan Arap hareketinin en büyük şöhrete sahip olanlardan 

biri de General Aziz Ali el-Mısri’dir. Eğitimini İstanbul’da Türk okullarında 

                                                           
45

Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 45; Arsel, Arap Milliyetçiliği, s. 162. 
46

Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 70; Knight, Milletin Uyanışı, s. 279; Haslıp, II. Abdülhamid, s. 179; Mim 

Kemal Öke, Saraydaki Casus, İstanbul 1991, s. 41-172. 
47

Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 39;  Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 156. 
48

Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 46. 
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 243; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 39. 
50

Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 91; Göksoy, Çağdaş İslam ülkeleri, s. 71. 
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tamamlayan el-Mısri, gençlik döneminde Osmanlı Ordusu’nda hizmet görmüştür. 

İttihat ve Terakki partisi yanlısı olan el-Mısri, 1909’da Sultan II. Abdülhamit’e karşı 

İstanbul’a yürüyen Hareket Ordusu içerisinde yer almıştır. Ayrıca aynı yılda 

kendisinin baş çektiği gizli Arap Cemiyetlerinden biri olan el-Kahtaniye’nin de 

üyesidir.
51

 

1914 yılında, Osmanlı I. Dünya Savaşına iştirak edince, İttihatçıların 

Turancılığını bahane ederek gizli faaliyet gösteren, ayrımcılık faaliyeti yapan el-Ahd 

Cemiyetini de okurdu. Bu cemiyete kendisi gibi Türk okullarında modern bir eğitim 

almış Arap subaylarını üye olarak aldı. 1916’da da bu subaylarla birlikte Suriye’de, 

Osmanlı’ya başkaldıran isyancı Araplara katılarak hainliğin en büyüğünü 

gerçekleştirdi.
52

 

Bu isyanda, elinden gelenin tamamını yapan el-Mısri, isyanın büyümeden 

yatıştırıldığını görünce arkadaşlarıyla birlikte Mısır’a kaçtı. O’nun Osmanlı 

Ordusu’ndaki askeri ve siyasi kariyeri Mısır Ordusu’nda da en önemli ve yüksek 

mevkilere gelmesini sağladı. Mısır’da bulunduğu yıllarda Suriye’nin bağımsızlığı 

peşinde koştu.
53

  

Ayrıca yine aynı yıllarda Suud’lu Şerif Hüseyin ve Abdülaziz İbni Suud ile 

anlaşarak onların, İngiltere’nin Mısır yetkilisi McMahon ile aralarını bularak, 

Osmanlı’ya karşı Ortadoğu’da uygulanacak politikada birliktelik için antlaşmaya 

varmalarını sağladı. 

Yine Mısır’da, İngiliz yetkililer Clayton ve Ronald Storrs ile sürekli irtibat 

halinde olan el-Mısri Halifeliğin Suud Ailesi’ne verilmesi yönünde bir görüş belirtip 

Mısır’daki göçmen muhalif Suriyelilerinde desteğini alarak savaştan sonraki bir ortam 

için kendisinin garantiye alınması yönünde çalışmalar yaptı. Hatta Şam’a dönerek bu 

yöndeki faaliyetlerini artırmak için gizli yeni dernekler kurup bunların şubelerini 

çoğalttı. Ayrılıkçılık yapıp Türklerden otonom talebinde bulunarak bu otonomun 

başında da kendisinin bulunmasını istedi.
54

 Ancak, O’nun bu isteğinin önünü yalakalık 

yaptığı Suudi ailesi kesti. 

1938’de, Mısır İstihbarat Başkanı iken yine aynı yıl içerisinde Mısır Ordusu 

Genel Kurmay Başkanı oldu. Bu mevkide iken İngiliz karşıtlığından dolayı emekliye 

sevk edildi.
55
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Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 49;  Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 263: Cemal Kutay, Tarihte Türkler Araplar 

Hilafet Meselesi, İstanbul 1970, s. 210; Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 89. 
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 263; Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 89; Kutay, Hilafet Meselesi, s. 240. 
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Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 90. 
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Fromkın, Barışa Son Veren Barış, s. 92. 
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 263. 
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g)Sati el-Husri: Suriyeli bir ailenin çocuğu olarak 1882’de Yemen’de 

dünyaya geldi. Babası Yemen’in Osmanlı Kadılarından Suriyeli Mehmet Hilal 

Efendi’dir.  

El-Husri, Osmanlı yüksek eğitim kurumlarından pozitif bilimleri öğrendikten 

sonra Fransa’ya gitti. Kalan eğitimini Paris’in yanı sıra İsviçre ve Belçika okullarında 

tamamladı. Bu ülkelerde bulunduğu dönemlerde, bir yandan orada faaliyet göstererek 

gizli çalışmalarda bulunan Türk düşmanı gizli Arap örgütleriyle sıkı ilişkilerde 

bulunurken diğer taraftan İttihat ve Terakki ileri gelenleriyle de temas kurdu. Ziya 

Gökalp ve fikirlerinden oldukça etkilendi. 
56

 

Fransa dönüşünün akabinde, Avrupa’daki gizli faaliyetlerini bilmeyen 

Osmanlı idarecileri, babasının hatırına el-Husriyi, Osmanlı eğitim kurumlarında 

çalışmak üzere öğretmen olarak atadı. Balkan Savaşları sırasında ise kendisine üst 

düzey görevler verdi. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Eğitim Müdürü sıfatıyla Suriye’ye 

atanan el-Husri, burada iken İngiliz ve Fransızlar ile yakın temas kurdu. Onlarla olan 

gizli saklı toplantılarında maddi manevi yardım vaadi aldı. Bunun dışında, 

Osmanlı’dan ayrı bağımsız bir devlet kurmak isteyen ve bunun için isyan hareketinde 

bulunan Suriyeli ayrılıkçı Arap milliyetçilerini destekleyerek yanlarında oldu.
57

 Bu 

görevinde iken yaptığı bir konuşmasında dil konusuna dikkat çekti ve “din başka lisan 

başka, bir ulus yabancı bir idare altında dilini koruyabilirse gün gelir özgürlüğünü de 

özerkliğini de kazanabilir”
58

 dedi. 

Suriye’de başlayan Arap milliyetçiliğinin zaman içerisinde, önde gelen 

popülist liderlerinden olan el-Husri, Fransızların Suriye’yi iltihakları üzerine tepki 

gösterip burada faaliyette bulunan Almanlar tarafına geçerek belli bir dönem onlar 

adına çalıştı. 

Bu yönüyle, Suriye ve civarında Alman hayranı Arap milliyetçiliğini başlatan 

el-Husri, ayrıca uç fanatik milliyetçi geleneğin öncülerinden olup, başta Suriye ve 

akabinde Irak’ta sonraki yıllarda daimi hale getirilecek olan Baas Partisi’nin aşırı 

faşist diktatörlüğünün temelini atan anarşistlerden olup, Türk düşmanıdır da.
59

 

Bir ara yanlarında olup yardımda bulunduğu işgalci Fransız askerleri, Lübnan 

sahillerinden girip, Osmanlı Suriye’sine doğru yola çıkarken kendini kısa ömürlü 

Suriye Kralı ilan eden Faysal’ın temsilcisi gören el-Husri, 1920’de Fransız General 

Gouraud ile müzakerelerde bulunmak için bir araya geldi. Fakat bu irtibatın sonucunda 
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Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 41;  Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 162. 
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 164; Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 41.   
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Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 21-22; William I. Cleveland, Batıya Karşı İslam Şekip Arslan’ın Mücadelesi, 

Trkç: Selahattin Ayaz, İstanbul 1991, s. 314. 
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 161. 
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Osmanlıya ihaneti maharet sayan el-Husri, görüşmesinde yakınlık göremediği 

Fransızlara daha da büyük bir nefret duymaya başladı.
60

 

Savaş sonrasında Faysal’ın müttefikleriyle olan mütareke çabaları sonuçsuz 

kaldı. Ancak, Suriyeli Arap milliyetçiler Suriye’de yine de bağımsız Suriye Krallığını 

ilan ettiklerini duyurdular. 8 Temmuz 1920’de de Faysal’ı Suriye Kralı ilan ettiler. 

O’nun bu döneminde yanında olan el-Husri, Avrupa ile olan müzakerelerde destekçi 

olup Faysal’ın baş danışmanlığı ile Eğitim Bakanlığını yaptı.
61

 

Suriye’nin Fransızlar tarafından işgali üzerine Faysal el-Husri ikilisi 

müttefiklerle daha fazla görüşmek üzere tekrar Avrupa’ya gittiler. Burada yaptıkları 

müzakerelerinin sonucunda Faysal 1920’de Suriye’nin değil Irak’ın Kralı oldu. El-

Husri’de, Irak’ta üst görevler aldı. Eğitim ve arkeoloji ondan soruldu. Bağdat 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı atandı.
62

 

1931’de Kral Faysal öldü. 1932 yılında Irak bağımsız oldu ve Birleşmiş 

Milletler Cemiyeti’ne üye olarak alındı. El-Husri’de çalışmalarını bağımsız Irak 

Devleti’nde sürdürdü. Ölümüne kadar da bu böyle devam etti. Tüm bu çalışmalarını, 

öldüğü tarih olan 14 Aralık 1968’e kadar Türk düşmanlığı üzerine kurdu. 86 yaşında 

öldü fakat Irak halkı kan üzerine kurulan bu devlette o günden bugüne kadar hiçbir 

zaman huzurlu bir yaşam süremedi. Var oldukça da süremeyecek. Çünkü Osmanlı’nın 

ahı onlara bu imkânı asla tanımayacaktır. 

Bütün yazılarında el-Husri, 1916’da Suriye’de başlayan ve kendisinin de 

içinde olduğu Arap isyanını, Arap ulusunun siyasi bilincinin en yüksek göstergesi 

olarak değerlendirdi. 1918 başkaldırısını müteakip kurulan Büyük Suriye Devleti’ni de 

(!) ilk modern Arap Devleti olarak kabul etti. O devletin kuruluşunda emeği 

bulunduğundan ve öncüsü olduğundan ona hatırı sayılır bir ehemmiyet verdi.  

1918’den bu yana, Suriye de birbirini takip eden olaylar zincirinden Lübnan 

sahillerinin kontrolünü denetimleri altında tutan Fransız Ordusu’nun 1920’de 

Suriye’yi işgal etmesi ve 24 Temmuz 1920’deki Meyselun Savaşı’nda Suriyeli eşkıya 

güruhunun hezimete uğratılması el-Husri’nin en uzun çalışmasının konusunu 

oluşturur. Yevm Meyselun (Meyselun Günü) olayını O, bu yenilgi gününün Modern 

Arap Ulusu tarihindeki en önemli günlerden biri olduğuna inanır.
63
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 163. 
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Umar, Fransız Manda İdaresi, s. 41;  Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 164. 
62

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 165. 
63

Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 228. 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 
 

OSMANLI’NIN ORTADOĞU’DAN TASFİYESİ: YENİ KOMŞUMUZ SURİYE (1876 - 1920)   17 
 

Bu yenilgiye şahit olan el-Husri için bu olay, sadece biyografik bir ayrıntı 

olarak değil, tüm Arap millî hareketindeki etkisinden dolayı büyük ehemmiyete 

haizdir.
64

 

h)Jam’iyyat al-Adab W’al-Ulm: Suriyeli Hıristiyan milliyetçilerden Butros 

el-Bustânî ile yakın arkadaşı Nasif el-Yazıcı tarafından kuruldu. Bu ikili bölgede okul 

açarak misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Amerikalılardan yardım aldılar ve 1847’de 

Arap dünyasının ilk Edebiyat ve İlim Cemiyeti olan bu cemiyeti oluşturdular.

 Cemiyetin üyeleri başta Suriyeli ve bölgede Osmanlı’yı bölmek ve parçalamak 

adına faaliyette bulunan Avrupalı menfaat çeteleri iken, sonradan batı eğitimi almış 

Türk’e düşman hain Müslüman, Dürzî, Nusayri, Marunî ve diğer din ve mezheplere 

bağlı ayrılıkçılarda üye kaydedildiler.
65

 

Cemiyetin daimi başkanı olan el-Bustânî cemiyetin, Jam’iyyat al-Adab W’al-

Ulm olan ismini 1854 yılında, al-Jam’iyya al-İlmiyye al-Suriyye (Suriye İlim 

Cemiyeti) olarak değiştirdi.1863’de Nasif el-Yazıcı ile birlikte, cemiyet adına 

Suriye’nin ilk seküler okulu olan Vatan Medresesi’ni açtılar. Zamanla bu okuldan 

tamamen Türk karşıtı ruhları hasta terörist öğrenciler mezun ettirdiler.
66

 

1875’de, Beyrut’ta bir araya gelen bu okul çıkışlı yıkıcı ve bölücü faaliyet 

gösteren Hıristiyan Arap Gençleri, “Arap Grubu” adı altında gizli bir dernek kurdular. 

Bu derneğin mensupları, 1879-1880 yılında Beyrut caddelerine, Lübnan ile Suriye’nin 

birleşmesi gerektiği yönünde bildiriler asıp gösterilerde bulundular. Asılan bu 

bildirilerde, Arapçanın resmi dil ilan edilmesini ve Araplara düşünce özgürlüğünün 

verilmesini
67

 Osmanlı’ya karşı din farkı gözetmeksizin tüm Arapların birleşerek 

Türkleri Suriye topraklarından çıkarmayı önermişlerdir. Bu yönüyle de dernek aslında 

kültürel olmaktan ziyade siyasidir.
68

 Derneğin kurucuları arasında bulunan Faris Nimr 

Paşa’ya göre, “Ortadoğu’da yaşayan halk kitlelerinde milliyetçilik fikri yoktu. İslam 

Hıristiyan fark etmez çeşitli mezheplere bölünmüşlerdi. Buda milli kimliğin oluşmasını 

imkânsızlaştırıyordu. Bu oluşsun diye bu cemiyet kuruldu”
69

 der.  

Ayrıca meydanlarda yaptıkları propagandalarda sert eleştirilerde bulunarak 

ayrılıkçı bir yol izlediler. Suriyelilerin siyasal haklarını savunduklarını belirttiler. Bu 

olaylar üzerine Osmanlı yönetimi el-Bustânî’nin, Beyrut’ta çıkardığı gazetesini ve bu 
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okulu kapatarak kendiyle birlikte ailesini buradan çıkararak Mısır’a sürgüne 

gönderdi.
70

 

i)El-İha ül-Arabî el-Osmanî: I. Meşrutiyet’in İlanının hemen akabinde Şam 

Mebusu Şefik el-Müeyyed ile Paris’te Babil Murahhası olarak bulunan Nedre el-

Mıtran, Şükrü el-Hüseyni, Yusuf el-Şetvan, Arif el-Mardini, Şükrü el-Eyyübi ve 

Suriye’de söz sahibi birkaç kişi ile birlikte, İstanbul Büyükada’da bir evde bu teşkilatı 

kurdular.
71

 

Abdülkerim el-Halil ve Cemil el-Hüseyni isimli anarşist ruhlu iki Suriyeli 

genç aracılığıyla İstanbul’daki Suriyelileri, Beyoğlu Varyete Tiyatrosu’nda yapılacak 

olan toplantıya katılmak için davetiyeler dağıttırdılar. Burada yapılan toplantıda Şefik 

el-Müeyyed ile diğer kuruculardan olan Nedre el-Mıtran birer konuşma yaptılar. Her 

ikisi de konuşmalarında hukuken Arapların haklarını savunmak ve yaşam seviyelerini 

yükseltmek için bu teşkilatı kurduklarını söylediler. Toplantıya katılan Arap ileri 

gelenlerini de hemen cemiyete üye kaydettiler. Kısa bir süre sonrada El-iha ül-Osmanî 

adında bir de gazete çıkardılar.
72

 

Zaman içerisinde, önce Beyoğlu sonra Cağaloğlu’nda açtıkları şubelerinde 

seri toplantılar düzenlediler. Toplantılarında ayrılıkçı taraf olduklarını belirterek, Arap 

vilayetlerinden İstanbul’a gelen Mebusları ve Arap ileri gelenlerini kiraladıkları 

misafirhanelerde ağırlayarak kendilerine tabi olmalarını sağladılar. Ayrıca bahse konu 

teşkilatın Suriye’nin bazı şehirlerinde de şubelerini açtılar. Bu şubelerin masraflarını 

karşılamak için de, Amerika’daki Hıristiyan bir Arap Cemiyeti’nden binlerce dolar 

yardım aldılar.
73

 

İstanbul’daki çıkardıkları El-iha ül-Osmanî gazetesinde, Araplar arasında 

Osmanlı’nın kuvvet ve nüfuzunu zayıf gösteren makaleler neşredip açıktan açığa 

istiklal fikirlerini yayarken, Suriye’de yayınladıkları gazetelerde ise, “et-Türk vel-

Arap” adı altında alenen Türk düşmanlığı yaptılar. Türklerin ve Türk medeniyetinin 

daima aleyhinde bulunarak Araplara onlardan ayrı durma ve yaşama fikirlerini 

aşıladılar. Osmanlı Hükümeti’nin zayıf ve kudretsiz olduğu yönündeki olumsuz 

düşüncelerini sürekli aktararak Osmanlı’dan kopmanın çok kolay olacağını söyleyip 

durdular.
74

 Hatta her yerde Türklerin ve Türk medeniyetinin her zaman aleyhinde 

bulunmak Arap halkına ondan ayrı yaşamak fikrini vermekten başka bir şey olmadığı 
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gibi hükümeti zayıf ve güçsüz göstermekte ondan ayrılmanın kolay olduğu fikrini 

telkin ediyorlardı.
75

 

Bu şekilde çalışmalarını yaparlarken 31 Mart Vak’ası oldu. Ve Osmanlı 

yurdunda Araplar adına irtica kokuları yayan, El-iha ül-Arabî ve gazeteleri El-iha ül-

Osmanî ile birlikte İstanbul ve Suriye’deki şubeleri de dâhil hepsi kapatıldılar. 

j)El Müntedi ül-Edebi’l Arabî:1325 (1909) yılında, El-iha ül-Arabî ve 

şubelerinin kapanması üzerine, Abdülkerim el-Halil ile batı eğitimi almış bazı Arap 

entelektüeller tarafından kuruldu. Aynı isimle birde gazete neşrettiler. Ancak, cemiyet 

Mart 1331 (Mart 1915)’de kapandı. 

Teşkilatın kurucuları önce İstanbul’da Evlâd-ı Arap isminde büyük bir kulüp 

açtılar. Bu kulübe bağlı birde pansiyon tuttular. İstanbul’da kahve köşelerinde serseri 

şekilde dolaşan ve boş vakit geçiren ne kadar Suriyeli avare genç varsa toplayarak bu 

pansiyonda barınmalarını sağladılar. Ayrıca tuttukları pansiyonun yakınına ek olarak, 

El-Müntedi ül-Edebi isminde bir ikinci kulüp daha açtılar. Faaliyetlerine esas maddi 

gelir getirende bu ikinci kulüp oldu. Çünkü hesabı yapılamayacak kadar çok maddi 

yardım ve bağış topladı.
76

 

Zamanla kulüp de, Türkçe derslerin yanı sıra bazı yabancı dillerde 

öğretilmeye başlandı. Fakat bir süre sonra kulüpteki bu dersler yerini siyasi konuşma 

ve propagandaya bıraktı. Hatta bu yüzden aralarında kırgınlıklar meydana geldi ise de, 

ortaya çıkan bu tartışmalar konferans verme şekline dönüştürülünce tekrar sakinlik 

sağlandı. Burada verilen konferansların konuları; elde edilecek istiklâl, Arapların 

hukukunun göz göre göre gasp edildiği, kavmiyet ve milliyet konuları ve ayrıca, 

sayıca az olan Türklerin nasıl oluyor da büyük bir nüfusa sahip olan Araplara 

hükmetmeleriydi.
77

 

Bu konferansçıların en tanınmışı Dr. Hüseyin Haydar el-Müntedi’dir. El-

Müntedi, bazı gazetelerde ayrılıkçı yazılar yazarken Suriye’yi de dolaşarak bu teşkilatı 

ve kulüplerini Suriyeli gençlere tanıtarak onları İstanbul’a gönderdi. İstanbul’a 

gelenlerin ise hepsini buralara üye kaydettirdi.
78

 Bu durumu cemiyet üyelerinden 

Seyfettin el-Hatib, “amacımız üye kaydedilen Arap gençleri arasında kavmiyet ve 

istiklal fikirlerini yaymaktı”
79

 olarak açıklar. Bu konuda Refik Rızk el-Sellum ise, 
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“üyelerimize Arapları ihtilâle sürükleyecek ve Türkleri katle teşvik edecek 

beyannameler okutuyorduk”
80

 diye bahseder. 

El Müntedi, daha sonraları Suriye ve Arap dünyası adına faaliyette bulunan 

ne kadar bölücü ve ayrılıkçı teşkilat var ise hepsiyle ilgi ve alaka kurup bu 

çalışmalarını, I. Dünya Savaşı sırasında daha da artırdılar. Nitekim bu konu ile ilgili 

Abdülgani el-Arisi, “El- Müntedi üyeleri Vilayat-ı Arap ülkelerine dağılarak aynı 

amaçla çalışan diğer cemiyetlerle görüştüler ve birlikte çalışmak için hem fikir 

olduk”
81

 der. 

Bu yönüyle bölgede en yaygın cemiyet haline gelen el Müntedi’ül Edebi 

üyeleri 1915’de Arap isyanını gerçekleştirmek üzere yöreye gelerek gizli faaliyette 

bulununca, Cemal Paşa’nın engeline takılarak zayıfladılar. Ve kısa süre sonrada 

hainliklerinin bedelini canlarıyla ödeyecekleri korkusundan dağıldılar.  

k)Cemiyet’ül Arabiyye el-Fetat: 1911’de Fransa’nın başkenti Paris’te 

okuyan Suriyeli öğrenciler kurdular. Bunlar; Muhammed Rüstem el-Haydar, Tevfik 

el-Natur, Ahmet el-Kadri, Avni el-Abdulhadi, Muhammed el-Muhmasani, Abdulgani 

el-Arisi, Refik el-Temimi ve Tevfik el-Suveydi’dir.
82

 Bunlar gizli bir çalışma 

yürüttüler. Çünkü bölücü ve ayrımcı çalışmaları Paris’teki İttihat ve terakki Cemiyeti 

yanlılarınca tasvip görmüyordu. Hatta bir ara bu yüzden aralarında öldürmeye kadar 

varan tatsızlıklar yaşandı.
83

 

Çeşitli denemelerden geçen asker ve sivil diğer Araplarda yemin ettirilerek 

üyeliğe alındılar. Üyelerinin geneli İslam dinine inananlardı. Ancak, Müslüman olan 

bu haddini bilmezler güruhu, dağılmayarak bu yöndeki tavırlarını sürdürdüler. Bunu 

yaparken de üyelerden Halil Ganem’in İttihatçılarla olan yakın temasından 

faydalanmayı ihmal etmediler. Hatta Paris’te bu iki grubun yaptığı dirsek teması o 

dönemin İstanbul Hükümeti’ne, Jön Türklerle Suriyeliler birleşmekteler olarak 

yansıtıldı. Hâlbuki onlar, İttihatçıların Araplara yaptı zannettikleri baskı idaresine 

karşılık olarak, “Suriye ve Lübnan dâhil Akdeniz’den Umman Denizi sahillerine kadar 

uzanan coğrafyada bir Arap devletinin kurulmasını zaruri görüyorlardı.”
84

 

I. Dünya Savaşı yıllarında da perde gerisinden faaliyetlerini sürdüren bu 

hainler, Osmanlı’nın durumundan istifade ederek Şerif Hüseyin’in oğlu Emir Faysal’la 

gizlice görüşerek, O’nu teşkilatlarına üye kaydettiler ve bu sebeple Arap 
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ayaklanmasında önemli bir rol oynadılar. 1918’deise O’nun Şam’da Suriye kralı ilan 

edilmesinde ön ayak oldular.
85

 

Bu cemiyetin yaptığı en önemli faaliyetlerden birisi de, 1913’de Paris’te 

yapılan Arap Kongresi’ni düzenlemesidir. 

l)Cemiyet’ül el-Ahd: İstanbul’da Osmanlı Ordusu’nda görevli subaylar 

1913’de kurdular. Cemiyet Başkanı Aziz Ali el-Mısri idi. El-Mısri İttihat ve Terakki 

Cemiyeti üyesi olduğundan sivil politikacılar ile daha yakın bir çalışma bekliyordu. 

Ancak ayrımcı faaliyetlerinden dolayı kendisine şahsi olarak fazla rağbet 

edilmiyordu.
86

 Cemiyetin İstanbul’da Aziz Ali el-Mısri’nin evinde yaptığı bir 

toplantıya Karslı Ahmet Agayev (Ağaoğlu Ahmet)’de katılmış, el-Mısri; “Arap 

anavatanına hizmet etmeye yemin ettik. Bu konuda Allah’a söz verdik. Federatif bir 

devlet olma yolunda çalışacağız” deyince Ahmet Agayev bu fikre şiddetle karşı 

çıkarak “asıl unsurun Türklük olduğunu” belirtmesi üzerine el-Mısri ile tartışmışlar ve 

birbirlerini ölümle tehdit etmişlerdir.
87

 

Bu nedenle kuruculardan el-Mısri, bölücü faaliyetlerine alenilik kazandırınca 

9 Şubat 1914’te tutuklandı. Mahkemede şahsına yöneltilen suçlamalar vatan 

hainliğinin yanı sıra son derece onur kırıcı olup ordudan yetkisini kullanarak para 

çalmak, Libya’daki Bingazi şehrini İtalyalılara gizli gizli görüşerek rüşvet alıp para 

karşılığı satmak, Kuzey Afrika’da kendisinin kral olacağı bir Arap devletinin oluşumu 

için çalışmak vardı.
88

 

El-Mısri, kendisine atfedilen bu suçlamaları reddetti. Ancak Arap 

vilayetlerinin mahalli bağımsızlıklarını kazanmaları için çalıştığını söyledi. Yine de 

mahkeme idam edilmesi yönünde karar verdiyse de İngilizlerin araya girmesiyle 

cezası 15 yıl hapis ve kürek yeme cezasına indirildi. Daha sonrada gelen tepkiler 

üzerine serbest kalarak Mısır’a gitmesine izin verildi.
89

 

Hapis yatmaktan kurtulan el-Mısri ne yapıp ne ederek bir yolunu buldu ve 23 

Mayıs 1915’de kurucusu olduğu el-Fettat ve el-Ahd cemiyetlerinin üyelerini bir araya 

getirerek Şam’ da Faysal ile bir araya gelerek başlatılacak olan Arap isyanının 

protokolünü imzaladılar.
90

 

İmzalanan protokol sonucunda sokaklarda dağıtılan bir bildiride; “Ey Suriye 

halkı kuvvetli çeteler teşkil ediniz. Zalim Türkiye Devleti’nin adamlarından 
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memleketinizde kimi bulursanız öldürünüz. Şahsınıza, cinsinize, lisanınıza düşmanlık 

gösterenleri ve sizi tahkir edenleri memleketinizden temizleyiniz”
91

 diye yazıyordu.  

m)El-Kahtaniyye Cemiyeti: 1910’da İstanbul’da meşrutiyetin ikinci yılında 

kuruldu. Kurucuları; Halil Hammade Paşa, Abdülhamid el-Zühravi, Aziz Ali el-Mısri, 

Şükrü el-Aseli, Emir Adil Aslan, Emir Arif Şihabi, Emir lütfi el-Hafız, Ali el-

Neşaşibi, Safvet el-Avva ve Selim el-Cezayiri’dir. Bilahare bunlara Hakkı el-Azm, 

Hüseyin el-Hammade, İzzet el-Cündi ve diğerleri katılmışlardır. Bu cemiyetin de 

amacı, “her ne vasıta ile olursa olsun milli uyanışı ihya etmektir.”
92

 

Cemiyet başta hücreler halinde çalışmış ve birbirlerini tanımak için özel 

işaretler kullanmışlar ise de, cemiyet yöneticilerinden bazılarının çeşitli vesilelerle 

İstanbul’dan ayrılmaları faaliyetlerini zayıflatmıştır. Örneğin Halil Hammade Paşa 

vefat etmiş, Hakkı el-Azm Suriye Evkaf Müfettişliğine atanmış, Aziz Ali el-Mısri ile 

Süleyman Cezayiri gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı’na iştirak etmişlerdir.
93

 

Cemiyetin amacı, Arap vilayetleri bir Arap krala terk edilmeli, bu kralın 

yöneteceği devletin dili Arapça olmalıdır. Cemiyet yetkilileri bu amaçlarını 

gerçekleştirmek için özellikle geniş bir taban buldukları Suriye şehirlerinde 

örgütlendiler. Bu şubeleri açarken din ayırımı yapmayarak Hıristiyanları da üye 

kaydettiler. Özelliklede zengin Hıristiyanların üye kaydedilmeleri basılarak civarda 

dağıtılan bildirilerin masraflarını karşılamada yardımcı oldu. Bu vaziyet de 

Osmanlı’ya karşı olanların sayısını artırdı.
94

 

Dağıttıkları bir bildirilerinde, “Kahtanoğlu Araplara; Şahit olunuz ki 

başkaldırıya davet günündeyiz. Ey Kahtan çocukları! Siz uykuda mısınız ve ne vakte 

kadar uyuyacaksınız? Yörenizdeki lanetlerin sesleri kulakları sağır ettiği halde siz bu 

derin uykuya nasıl devam ediyorsunuz? Vatan ölür ve ölen geçer sözünü 

unutuyorsunuz. Ne zaman üstünüze çevrilen süngülerin parlaklığını görmek için 

gözlerinizi açacaksınız? Kendi memleketinizde insafsız zalimlere köle oldunuz. Arap 

öldürmeyi ve Arapların malını gasp etmeyi din olarak benimseyenlerin elinde, 

oyuncak olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Siz onların gözünde yünü alınır, sütü 

içilir, eti yenir bir sürüsünüz. Ve memleketiniz miras kalmış bir çiftlik, bir sömürge ve 

orada yaşayanlar zavallı birer tutsaklardır”
95

 denmektedir. 
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n)Hizbü’l el-Lâ Merkeziye el-İdari el-Osmanî: Mısır’da kurulan El-Lâ 

Merkezi’nin Kurucuları Mısır’a göç etmiş olan Müslüman Suriyelilerden Abdülgani 

el-Arisi, Şeyh Reşid Rıza, Hama Mebusu Abdülhamid ez-Zühravi, Refik el-Azm, 

Hakkı el-Azm, Abdülkerim el-Halil ile yine Suriyeli Hıristiyanlardan olup Mısır’a göç 

etmiş olan Davut Berakat ve İskender Amun’dur.
96

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı bir politika izleyen El-Lâ Merkeziye 

Cemiyeti kurucularından Abdulgani el-Arisi kendisini memurluk yaptığı makamında 

ziyarete gelen diğer kuruculardan Şeyh Reşid Rıza’ya, “Balkan Harbi neticesinde 

Devlet-i Aliyye toprakları taksim edilecektir. Suriye’nin Hayfa-İskenderun kısmı 

Fransızların ve Ceziretülarab’da dâhil olmak üzere Hayfa-Mısır kısmı da İngilizlerin 

eline geçecektir. Buraların sahibi olan İngilizler Cenubi Acemistan’a ve Hind’e 

ulaşmak üzere Filistin-Bâdiyetü’ş Şam-Mabeyinünnehreyn’den geçen geniş hatlı bir 

şimendifer hattı yapacaklardır. Bunun için biz El-Lâ Merkeziyeciler ile Hürriyet ve 

İtilaf Fırkası yöneticileri kendi gayelerimizi kolaylıkla gerçekleştirebilmek için birlikte 

hareket etmekteyiz. Birlikte çalışıyoruz ki, Balkan Harbi esnasında Devlet-i 

Osmaniye’yi içte çıkartacağımız iç isyanlarla karşı karşıya koyalım. Sonucunda da 

maksatlarımızı gerçekleştirecek bir kabineyi iktidar mevkiine getirebilelim” 
97

demiştir. 

Bu cemiyet taraftarlarının tehlikeli en önemli çalışmalarından biri de, her 

Arap Vilayetinde iki resmi dil olmalı ve yerel dil eğitim dili olarak kullanılmalı 

düşünceleridir.
98

 

Gerçekten de El-Lâ Merkeziye Cemiyeti yetkilileri bu maksatlarını 

yapabilmek için belli bir süre Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile birleşerek birlikte hareket 

etmişlerdir. Hatta Hürriyet ve İtilaf Fırkası Genel Merkez Genel Sekreteri bu 

düşüncelerini gerçekleştirebilmek için Abdülhamid el-Zühravi’nin özel isteği 

doğrultusunda Abdülkerim el-Halil’i Suriye Baş Müfettişliğine atattırmış ve bu 

birliktelik 1912 Meclis-i Mebusan seçimlerine bile yansımıştır. Bahse konu seçimde 

El-lâ Merkeziye Cemiyeti üyeleri canla başla Hürriyet ve İtilâf Fırkası adına çalışarak 

önemli bir yardımda bulunmuşlardır.
99

 

Bunun akabinde Abdülkerim el-Halil’in özel girişimleri sayesinde Hürriyet 

ve İtilaf Fırkasının görevlendirdiği Lütfi Fikri Bey ile Şükrü el-Aseli Şam’a geldiler. 

Şam’da kendilerine Abdurrahman el-Şehbender’de iştirak etti. Burada Hürriyet ve 
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İtilaf Fırkasının şubelerini açan bu üçlü, o dönem Osmanlı Hükümeti aleyhinde bazı 

konferanslarda verdiler.
100

 

Bu konferanslarda yaptıkları konuşmalarında, İttihat ve Terakki Partisi 

yönetimindeki Osmanlı’nın gidişatının her geçen gün kötüye gittiğini ve Avrupalı 

ülkelerin yurt bütünlüğünün parçalanması konusunda uzlaştıklarını vurguladılar.  

Hatta el-Zühravi Efendi,1912Meclisi Mebusanı’nda yaptığı konuşmasında, 

Osmanlı’nın dağılmakta olduğunu ve Araplarında er veya geç ayrılacaklarını üstü 

kapalı bir tehdit anlamında ortaya koymaktaydı.
101

 

 Tehlikenin farkına varan Osmanlı yetkilileri Hürriyet ve İtilafın, 

Şam’daki bu şubelerinin tamamını kapatınca, buralar El-Lâ Merkezi’nin şubelerine 

dönüştürüldü. Onlarda Osmanlı aleyhine yaptıkları bu çalışmalarını daha 

hızlandırdılar. 

o)El-Cemiyet üs-Suriyet’ül Arabiye: Kurucuları Mısır’a göç eden 

Suriyelilerden Erkân-ı Harbiye Binbaşı Aziz Ali el-Mısri ve Fuad el-Hatib’dir. 

Başta zayıf oldukları için hiçbir faaliyette bulunamayan El-Cemiyet üs-

Suriyet’ül Arabiye teşkilatının idarecileri El-Lâ Merkeziye Cemiyeti ile birleştikten 

sonra daha aktif bir rol oynadılar.
102

 

Ancak bu cemiyetin diğer cemiyetlerden farkı, tüm teşebbüslerini aleni olarak 

yapmalarıdır. Bu dağıttığı bazı bildirilerinde de görülür. Bildirilerinin birinde, 

“Ermenilerin istiklallerini aldıkları er veya geç Araplarında Osmanlı’dan 

ayrılmalarının gerektiği vurgulanmaktadır.”
103

 

5- DİĞER BOZGUNCU-BÖLÜCÜ SURİYELİLERİN ÇALIŞMALARI 

Sultan II. Abdülhamit’in 31 Mart Vakası olayıyla birlikte tahttan indirilmesi 

ve ardından meydana gelen Osmanlı’nın Balkan Savaşları hezimetinin
104

 kendi 
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Savaşları Günlüğü, Haz: Hüseyin Mevsim, İstanbul 2010, s. 107-108; Ömer Seyfettin, Balkan Harbi Hatıraları, 
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lehlerine fırsat olacağını değerlendiren bozguncu Suriyelilerden bazıları boş 

durmadılar. Suriyeli bu yıkıcılardan biriside aşırı bağımsızlık taraftarı olan anarşist 

Şükrü el-Aseli’dir. Aseli, Selim el-Cezairi, Abdülvahab el-İngilizi ve Şam’da görevli 

bulunan Arap kökenlilerden Subay Esat Derviş’i de yanına alarak birlikte, siyasi olan 

bu grup oluşturdular. Bu kişiler, hem kendileri adına hem oluşturdukları grupları adına 

hem de Suriyeli gençler adına; Arnavutluk’un Türklere karşı isyan edip 

bağımsızlıklarını almaları üzerine, Volçetrinli Hasan Bey’e bir telgraf çektiler. 

Telgrafta, Arnavutluk’un Türklere karşı başlattığı isyana destek verdiklerini 

belittiler.
105

 Diğer yandan da Suriye’nin genelinden katılımcıların bulunduğu geniş 

katılımlı ulusal bir, Suriye Arap Kongresi topladılar.
106

 

18 Haziran 1913’te Paris St. Germain’deki Coğrafya Cemiyeti’nin büyük 

salonunda toplanan, Suriye Arap Kongresi toplantı heyeti; Abdülhamid el-Zühravi, 

Selim Ali el-Selâm, Necip el-Azuri, K. T. El-Hayrullah, Dr. Eyyübel-Sabit, Ahmed 

Muhtar el-Beyhüm, Albert Joseph Sursuk, Şeyh Hasan Tabbâre, Halil el-Zeyniyye, 

Şarl el-Debas, Dürzî Şeyhül-meşayih Yahya el-Atraş, Rum Cemil Bey, Katolik Halil 

el-Yusuf, Abdülkerim ül-Halil, Dr. Abdurrahman eş-Şehbender, Mülkiye Müfettişi 

Abdülvahap el-İngilizi, Abdülkadir Zade Emir Ali Paşa ve kardeşi Emir Ali Paşa, Dr. 

İzzet el-Cündi, Avni el-Abdülhadi, Baelbekli Nedre el-Mıtran Paşa, Abdülgani el-

Arisi, Şükrü el-Ganem, Kürt Muhammed Ali, Şam Mebusu Rüştü el-Şem, Vali 

Mardinî Arif Bey, Cemil el-Maluf, Mısırlı Said el-Kamil ve Muhammed el-

Mahmasani gibi ayrılıkçı Suriyelilerden oluştu.
107

 Kongrenin gündem maddeleri 

ise;1)Hayat-ı Vataniye, işgale mukavemet, 2)Osmanlı ülkesinde Arapların hukuku, 

3)Âdem-i merkeziyet esası üzerine ıslahatın zaruri olduğu, 4)Suriye’den ve Suriye’ye 

yapılan muhaceret konularıydı.
108

 

Siyasi manada genel olarak toplantıda, kültürel özerklik ve Hıristiyan – 

Müslüman her kesimin haklarını kaplayacak çok uluslu bir devlet ve bir anayasa ile 

monarşi idaresi çerçevesinde Türklerle eşitlik talep ettiler. Ancak katılımcıların genel 

çoğunluğu yeni oluşacak bu Arap devletinin sadece Osmanlı’nın Arapça konuşan 

Asyalı kısmını ihtiva eder görüşünü benimsediler.
109
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Arslan, İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları, Trc: Halit Özkan, İstanbul 2009, s. 64-65. 
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Tibi, Arap Milliyetçiliği, s. 149-150-158-230-231; Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki, s. 71. 
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Buna nedende toplantı, kendilerine destek veren Fransa’da yapılmaktaydı. Ve 

o dönemde Fas, Tunus, Cezayir’i Fransızlar, Libya’yı İtalya’nlar, Mısır’ı İngilizler 

işgal etmişlerdi. Bu yüzden yanlarında olan ve her daim olacak olan Avrupalıları 

incitmemek lazımdı. Bu sebepledir ki, onlar Arapça konuşan Mısır dâhil kuzey 

Afrika’da yaşayanları Arap saymamakta ve ilgilenmediklerini belirtmekteydiler. 

Bu duruma katılımcılardan Mısırlı Said el-Kamil itiraz etti. Konuşmak için 

söz talebinde bulundu. Oturumu yöneten el-Zühravi onun bu talebini reddetti. Ancak 

bazı katılımcıların basına yansıyan görüşlerine göre katılımcı Ahmet el-Tabbara, 

“benim için her Arapça konuşan Arap’tır. Ben Asyalı, Afrikalı veya Müslüman, 

Hıristiyan ayrımı yapmam” derken, Sati el-Husri, “Arap ulusu terimi Arapça 

konuşanların tamamını kapsar” dedi. Alexander el-Ammun, “biz Osmanlı’dan 

sisteminde değişiklik yaparak otonom hakkımızı vermesini bekliyoruz” diye 

açıklamada bulunurken, Abdulgani el-Arisi ise, “siyasi olarak Araplar bir halk iseler 

Osmanlı’dan ayrı bir ulus olmayı talep etmekteler”
110

 dedi. 

Katılımcılardan Naum el-Mukarzal ise daha da ileri giderek, “özgürlük için 

kan ancak en son başvurulacak çare mi olmalı? Çünkü bağımsız yaşayan uluslar 

siyasi oluşumlarını mürekkep ile değil, verdiği şehitlerin kanı ile elde etmişlerdir”
111

 

dedi. 

Toplantı başkanı Abdülhamid el-Zühravi’de Paris’te yayınlanan Le Temps 

gazetesine verdiği röportajında; “Kongreye katılanlar Osmanlı idaresi altındaki 

Araplardır. Kuzey Afrikalılardan temsilci bile yoktur. Dolayısıyla bu hareketin 

temsilcileri Kuzey Afrika bölgeleriyle ilgilenmemektedirler” dedi ve “katılımcıların 

dini bir karakteri de temsil etmediklerini bu yüzden Hıristiyan ve Müslümanların 

birlikte katıldıklarını bu nedenle dini bağın siyasi bir birliktelik oluşturma çabasında 

her zaman yetersiz bir öğedir”
112

 dedi. 

Kongre sonuç bildirgesinde, “nazik davranışı ve yaptığı yardımlarından 

dolayı Fransa’ya teşekkür edilirken, Osmanlı’dan taleplerinin vilayetlere öz yönetimin 

verilerek Arapçanın Türkçenin yanında resmi dil statüsü kazandırılması”
113

 istendi. 

Alınan tüm kararlar Osmanlı kamuoyu ve ilgili yerlere takdim edilerek duyuruldu.  

Kamuoyuna yansıyan kongre sonuç bildirgesine ilk tepki Fransız Hariciye 

Nazırı (Dış işleri Bakanı)’ından geldi. Fransız Bakan verdiği demeçte, “Ben Suriye’nin 

avukatıyım” diyerek bu ayrılıkçılara destekçi olacaklarını belirtti. Nedeni de Çörçil’in 

belirttiği gibi 1870’den bu yana Fransa çok kan kaybettiği için, I. Dünya Savaşı’nda 
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karşısında bulunan veya Alman yandaşı olan düşmanlarından kim olursa olsun bunun 

intikamını her yönüyle fena şekilde alacak
114

 olmasıydı. 

Bu durum üzerine kongre heyetinde bulunan Şefik el-Müeyyed İstanbul 

Fransız Başkonsolosluğu’na gitti. Fransız Sefiri Mösyö Bompart ile görüştü. 15 

Kânun-u Sâni 1913 (15 Ocak 1913)’de görüşen ikilinin bu görüşmelerini Fransız 

Hariciye Nezareti (Dış işleri Bakanlığı)’nde görevli Mösyö Marjeri 22 Kânun-u Sâni 

1913 (22 Ocak 1913) tarihinde 10 numaralı yazıyla Beyrut Fransız Konsolosluğu’na 

bildirdi. İstanbul Fransız Başkonsolosu ile Şam Mebusu Şefik el-Müeyyed’in 

aralarında, “Suriye meselesini ve Arap âlemindeki ayrılıkçı faaliyetleri 

değerlendirdiklerini ve sonuç olarak Suriyeli Hıristiyan ve İslam ahalinin 

hürriyetlerini elde ederek Müslüman bir prens tarafından idare olunacak muhtar bir 

idareye sokularak bu prensliğin Fransa himayesinde olması zorunluluğunu” 

belirtti.
115

Aynı durumu Fransa’nın Dersaadet (İstanbul) Başkonsolosu Mösyö 

Bompart’da Yine Fransa’nın Şam Konsolosu Mösyö Vektari’ye 15 Kânun-u Sâni 

1913 (15 Ocak 1913)’de şifreli bir telgrafla bildirdi. Belirtilen duruma göre hareket 

etmesini istedi.
116

 

6- AYRILIKÇI SURİYELİLERİN I. DÜNYA SAVAŞI VE 

SONRASINDAKİ FAALİYETLERİ 

 

1908-1914 yılları arasında Suriye’de dâhil kurulan Arap ayrılıkçı güçlerinin 

tamamı, tam bağımsızlık taraftarı olup hepsi de Türk karşıtı idiler.
117

  Ve sürekli 

olarak ortaya koydukları tezlerinde, Türklerin Arap kültürünü yok ettiklerini söyleyip 

ekonomik gelişmelerine mani olduklarını belirtiyorlardı. Hatta daha da ileri giderek, 

Suriye’nin zengin tacirlerinin görkemli evlerinin zemin katlarında yaptıkları 

konuşmalarında, Türk kültürünü yabanileştirirlerdi. Dünyaya şan ve şöhret salmış 

Türk fetihlerini küçümseyip, Türklerin devlet sultası karşısında yıllarca eğildiklerini 

unutarak,  yıkılmaya yüz tutmuş Şam ve civarında, Müslümanların birlik ve 

beraberliklerini temenni eden şeref ve önceliğin ve de hilafetin İslam ile medenileşen 
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bu Asyalı istilacılara değil, bilakis Araplara ait bir hak olduğunu dillendirip 

dururlardı.
118

 

1914-1918 döneminde ise bölücü Araplar bu fikirlerine canlılık kazandırdılar. 

Ancak bu yıllarda bir kısım yıkıcı Araplar Mekke Şerifi Hüseyin liderliğinde Bir Arap 

Krallığı kurulsun derken bir grubu da Hıristiyan Araplarda dâhil Fransızların 

önderliğinde bir Suriye-Lübnan Cumhuriyeti oluşturulsun istiyorlardı.
119

 

Ancak 1915’de bunlardan birinci kategoride olanlar, fikirlerini fiiliyata 

dökerek uygun bir ortam hazırladılar. Ve Şerif Hüseyin’in girişimleriyle, Suriye’nin 

Şam şehrinden Ata Paşa Bakri’nin evinde gizli saklı görüşmelerde bulundular. 

Buradaki konuşmalarında, “Hilafeti Osmanlı Hanedanı’ndan alarak kendilerini 

Peygamber sülalesi ilan eden Suud sülalesine nakletmek bahanesiyle”
120

 Suriye ve 

diğer Arap coğrafyasında Osmanlı’ya karşı ayaklanma başlatmak için İngilizler ile 

gizli görüşmelere başladılar. Şerif Hüseyin’in Mısır’da bulunan İngiliz Yüksek 

komiseri Sir Henry Mac Mahon ile kurduğu temaslarından,  Arapların bağımsızlığının 

İngilizler tarafından kabul görülmesi durumuna karşılık olarak, Türklerle olan savaş 

halinde Araplar İngilizler tarafında yer alacaklardır antlaşması imzalanarak çıktı.
121

 

İngiliz desteğini alan Arap bölücüler, Şerif Hüseyin’in oğlu Emir Faysal 

liderliğinde 30 Ekim 1918’de Suriye’de isyan başlatarak Şam ve civarını ele 

geçirdiler. Faysal
122

 Şam’da, İngiltere güdümünde, Meşrutiyetle idare edilen bir 
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Hükümet kurduğunu ilan etti. Ancak o bunu ilan ettiğinde, 29 Nisan 1916 Küt’ül 

Amere Kuşatmasında Britanya Generali Charles V. F. Townshend Türklere esir 

düşmüştü.
123

 Bu olayın hemen akabinde Fransa ile İngiltere; Ortadoğu’yu Sir Mark 

Sykes ile Charles François Georges Picot’in,16 Mayıs 1916’daimzaladıklarıgizli 

Sykes-Picot Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki topraklarını Rusya’nın 

da onayıyla paylaştılar.
124

 Mark Sykes İngiliz parlementer Aubrey Herbert’e 

gönderdiği mektupta bu durumu şöyle izah ediyordu; “Bana gönderdiğin mektubunda 

Türkleri savunduğun kanaatine vardım. Senin bu politikan yanlıştır. Türkiye diye bir 

şey artık var olmamalı. Yaptığım antlaşmaya göre İzmir Yunanlıların, Antalya ve 

Konya civarı İtalyanların, Kuzey Suriye Fransızların, Mezopotamya İngilizlerin, 

İstanbul Rusların olacaktır”
125

 diyordu.  

Bağımsızlık meselesini Paris’te yapılan bir toplantıya taşıyan Emir Faysal, 

burada yaptığı konuşmasında, İskenderiye-Diyarbakır hattından doğuda Hint 

Okyanusu’na kadar uzanan bölgedeki Arapça konuşan, Asya halkının bağımsız 

yaşamasının tanınmasını istedi.   

Toplantıdan umutsuz ayrılan Faysal, Suriye’ye döner dönmez, “Suriye Millî 

Meclisi” adında bir meclis oluşturarak burada Suriye, Lübnan ve Filistin’i de içine 

alacak bir bağımsız Suriye Devleti’ni dillendirip durdu. Bu yöndeki isteğini Suriye de 
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bulunan Türk ordusu komutanı Mersinli Cemal Paşa’ya yazdığı bir mektupta da, 

“İngilizlerin saldırılarına karşı koyamayacaksınız şayet Arabistan için bir muhtariyeti 

kabul ederseniz sizin için yaklaşan felâketin günah ve sonuçlarından hepimizi 

kurtarırım” tehdidini savurdu.  Ancak bu dediği de gerçekleşmedi. Çünkü İngiliz ve 

Fransızların yaptıkları antlaşma gereği Faysal Suriye’den çıkarıldı. 
126

 

Buraların yeni sahipleri olan Fransızlar iletişim halinde oldukları Suriyeli 

zengin toprak sahipleri, tüccarlar ve dini liderler vasıtasıyla buralarda tutundular.
127

 

1920’den sonra, Suriye’de istikrarı bir türlü yakalayamayan Fransızlar, yerli 

halkla sonu gelmez bir mücadele yaşadılar. Zorla kurulan otorite, ordusu sayesinde ilk 

yıllarda başarılı olmuşsa da, bir süre sonra yerini büyük bir kargaşa ortamına 

bırakmıştır. Bu kargaşa ortamında, eskiden Osmanlı kontrolünde bulunan Duma, 

Halep, Hama ve Şam gibi şehirlerdeki devlet memurları ile Osmanlı’ya bağlı olan 

insanlar dışlanmış, yoğun baskı ve sindirme politikalarına maruz kalmışlardır. Bunun 

doğal sonucu olarak Balkanlardan Anadolu’ya doğru yaşanan mecburi göçler gibi, 

Suriye’den de Anadolu’ya göçler başlamıştır.
128

 Netice de 1941 yılında bağımsızlığını 

kazanan Suriye, 12 Nisan 1945’de Birleşmiş Milletlere üye kabul edildi. 10 Nisan 

1946’dan sonra Fransa Hükümeti askeri birliklerini geri çekerek, Suriye’nin 

bağımsızlığını tanıdı. Böylece yanı başımızda Fransız ürünü, yeni bir rejim ve taze bir 

devlet olan Suriye Devleti ortaya çıktı. 

Biz Türkler, Hatay’ı ana vatana katınca, en uzun sınırımıza sahip olduğumuz 

Suriye ile olan ilişkilerimizi hep iyi sürdürmek gibi bir dış politika takip etmiş isek de, 

yine de aramızda samimi ve kalıcı bir dostluk oluşturulamadı. Asla oluşturulacağa da 

benzemiyor. Çünkü İslam dini mensubu da olsalar geçmişte, yıllarca içimizde 

yaşadıkları refah ve rahatı bir daha bulamayacaklardır. Nedeni de birlikte olduğumuz 

yıllardan bu yana, bize verdikleri acı ve burukluk ile yaptıkları hainlikleri hoş 

karşılanacak gibi değildir. Tanrı bilir ki böyle haset bir toplumu Allah’ta 

affetmeyecek, kötü kader hep onlarla birlikte olacaktır. Her tarihi dönemde, başı dara 

girip sıkışınca yurdunu, çoluğunu, çocuğunu yani her türlü kutsalını terk ederek başka 

bir ülkeye sığınarak kaçmayı marifet sayan bu korkalar güruhunun her daim bu 

durumlarını tarihin derin sayfaları tescilleyecektir. Şahsi temennimiz de budur. 
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7- SONUÇ 

Bugün sonucunun ne olacağı belli olmayan Suriye’deki iç savaş, bizi böyle 

bir araştırma yapmaya sevk ettiyse de, mazinin tasfiyesini yapmak zordur. Çünkü 

Türk’ün çektiği bunca acılar
129

 ve Arapların Osmanlı’ya yaptığı ihanetler kolay kolay 

unutulacağa benzemiyor. Arap âlemi, her ne kadar bugün bile bu hadsizliklerini 

kendileri açılarından yalan yanlış gerekçelerle haklılarmış gibi göstererek dillendirir 

iseler de, Türkler aleyhinde yaptıklarını tarihin sayfalarından silmeye çalışmaları 

onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü Arapların en büyük hastalığı, rahatına 

düşkünlükleri ve yöneticilerine her daim hadsizlik yapıp ve isyankâr olup 

ayaklanmalarıdır.
130

 

Osmanlı Devleti döneminde, leh de ve aleyhte ne gibi bir icraat yapılmış ise 

bütün bunlar Türk’ün hesabına kaydedilmemelidir. Çünkü Osmanlı, çok büyük ve çok 

geniş memleketi hiçbir zaman müstemleke gibi idare etmemiş, bütün vatandaşlarını 

istisnasız cins ve mezhep olarak aynı vatanın evladı gibi telakki etmiş ve öyle 

görmüştür. 

Durum bu iken halen bile, Suriye veya diğer Arap devletlerinin üst düzey 

bazı kadir bilmez, eğitim görmüş militanlarının bugün dahi dillendirdikleri Türk 

düşmanlığını anlamak mümkün değildir.  

Tabidir ki, Türk’e karşı olan ezeli düşmanların, Ortadoğu da oluşturdukları bu 

suni Arap ülkeleri her daim bir biri arkasına bir buhran ve kargaşa içinde olageldiler. 

Bundan böyle gelecek yıllarda da her zaman aynı durumda olacaklardır. Ve Türkler 

olarak bizler de onların bu acıklı hallerini izlemekle yetineceğiz. Nedeni de halen bile 

Müslüman Türk’e değil, küresel güçlere olan körü körüne bağlılıkları onları düzelmez, 

iflah olmaz bir duruma sokacak zamanla bize olan ihanetlerinin acısının da 

burunlarından fitil fitil geldiğini dünya âlem ibretle seyredecek ve elbet bir gün 

gelecek bunu kendileri de itiraf edeceklerdir. Hatta bir gün olacak, Ortadoğu’da 

kurulan bu devletlerin kendi halkları da ayaklanacaklardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

dediği gibi, “o gün geldiğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri, bu halkların 

değil, emperyalist güçlerin yanında yer alırsa, aynı akıbete kendileri uğrayacaktır. Ve 

Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele haddini bildiren Türk halkı, Onların hakkından 

gelecektir.” 
131

 

Bugünkü ve gelecekteki Arap âlemi, geçmiş dönemlerini yalan söylemeyen, 

gerçek tarihin anlattığı gibi anladıkları zaman, Türk ve Arap milletinin dinen kardeş 
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olduğunu, bir ve beraber olmaları gerektiği kanaatini er veya geç anlayacaklar, ama o 

zaman iş işten çoktan geçmiş olacaktır. 

Yine de geçmişin derinliklerinden, Suriyeliler de dâhil, Arapların nankörlük 

ve hıyanetlerini, buna karşılık Türklerin insanlık ve kadirşinaslıklarını
132

 hiç kimse 

inkâr edip istese de silemeyecektir. İngiliz Yüzbaşı Ceymis Püzi’nin, I. Dünya Savaşı 

yıllarındaki Osmanlıya hainlik yapan Ortadoğulularla ilgili söylediği ifadeyle, 

“koynumuzda yılan beslediğimizi ve onların ilk fırsatta bizi zehirlediklerini”
133

 ne 

kadar süre geçerse geçsin dünya durdukça, Türk Milleti’nin her bir ferdinin bunu asla 

unutmayacağı, bilinmesi gereken bir gerçektir. 
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OSMANLI TOPLUMUNDA MAHREMİYET VE MEKAN 

Alaattin AKÖZ* 

ÖZET 

Batı literatürüne XV. yüzyılın ortalarından itibaren girdiği düşünülen privacy 

(mahremiyet-özel olan) aleni olmaya, herkes tarafından bilinmeye kapalı olmayı, uzak 

kalmayı ifade etmekte olup, “bir insanı diğer kişilerden farklılaştıran özellikler, 

tercihler, sırlar ve hayatının her alanını sarmalayan kendine özgülük” olarak 

tanımlanabilir. Toplumun değer ve davranışlarının şekillenmesinde ve insan ilişkilerinin 

belirleyici bir unsur olmasında önemli etmenlerden birisi olan mahremiyet anlayışının 

temelinde yasak algısı vardır.  

Bir insan için mahremiyet alanını iki şekilde değerlendirmek mümkündür. 

Geniş anlamda mahremiyet dahil olduğu şehir ve kişinin yaşam kültürü ile şehir 

hayatının uyumluluğudur. Daha dar ve yaygın bilinen şekli ile ise mahremiyetin tecelli 

alanı evdir. İnsanlar şehrin imkanları ile kendi mekanları arasında; mahalle seçimi, ev 

tipi gibi çeşitli ilişkiler geliştirerek kendi mahrem alanlarını oluştururlar. Bu yüzden tek 

tip bir mahremiyetten söz etmek mümkün değildir. 

Bir şehrin genel yapısı ve dokusu ile şehir sakinlerinin inancı ve sahip olduğu 

değerler arasında karşılıklı, yoğun bir etkileşim söz konusudur. Osmanlı şehirleri çeşitli 

maddi ve kültürel sebepler ile diğer İslam şehirlerinden farklılaşsa da genel olarak 

İslami temelde onlar ile bütünleşen özelliklere sahiptir. Osmanlı şehrinde halk sosyal 

yapılaşmanın gereği olarak mahalle adı verilen iskân ünitelerine bağlıdırlar. Mahallenin 

fiziki yapısı ile ilgili üzerinde durulması gereken en önemli husus çıkmaz sokakların 

varlığıdır. Plansız bir şehirleşme olarak görülse de çıkmaz sokaklar, yabancıların 

girişini engellediği gibi, mahallede yaşayanların mahremiyet ve güvenliklerinin 

sağlanmasını da kolaylaştırmıştır. 

Mahremiyetin en önemli mekanı şüphesiz meskenlerdir. Osmanlı-Türk 

geleneğinde meskenler; iklim, zeminin jeolojik yapısı, yapı malzemesi, toplum yapısı, 

toplumun üretim durumu, tarihi, kültürel ve dinî değerler gibi birden çok etkene bağlı 

olarak gelişmiştir. Bu çalışmada Konya örneği kullanılacaktır. Örneklem olarak XIII. 

Yüzyıl verilerinde evlerin büyük ekseriyetinin avlulu olması doğrudan mahremiyet 

anlayışı ile ilgiliyken, yine evlerin çoğunlukla tek odalı olması aile içi mahremiyet 

açısından düşündürücüdür. Çalışmada hem toplumsal mahremiyet, hem de aile 

mahremiyeti ele alınacak ve mahremiyet-mekan ilişkisi veriler ışığında 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Şehir, Kamu, Mesken, İklim 

                                                 

* Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, aakoz@selcuk.edu.tr, TÜRKİYE 
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Tanım 

Batı literatürüne XV. yüzyılın ortalarından itibaren girdiği düşünülen privacy 

(mahremiyet-özel olan) aleni olmaya, herkes tarafından bilinmeye kapalı olmayı, uzak 

kalmayı ifade etmekte olup, “bir insanı diğer kişilerden farklılaştıran özellikler, 

tercihler, sırlar ve hayatının her alanını sarmalayan kendine özgülük” olarak 

tanımlanabilir1. Toplumun değer ve davranışlarının şekillenmesinde ve insan 

ilişkilerinin belirleyici bir unsur olmasında önemli etmenlerden birisi olan mahremiyet 

anlayışının temelinde yasak algısının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu türden 

tanımlamalar açıkça göstermektedir ki mahremiyet, özel hayatın gizliliğini esas 

almaktadır. Ancak mahremiyet aynı zamanda kişiler arasında yakın bir ilişki anlamına 

da gelmektedir. 

Bütün çabalara rağmen mahremiyet anlayışını tam anlamıyla tanımlamak veya 

onu sosyo-kültürel, dini, kültürel açılardan pek çok farklılığa sahip olan bütün toplumlar 

için aynı kalıba sokacak bir açıklama içerisine sokmak zordur. Bu durum mahremiyet 

anlayışının doğal olarak bir toplumdan diğerine farklı algılanabileceği sonucunu 

çıkarmaktadır. Geniş bir coğrafyaya hâkim olmuş Osmanlı Devleti içerisinde de bu 

algıda farklılıkların olması doğaldır.  

Bir insan için mahremiyet alanını iki şekilde değerlendirmek mümkündür. 

Geniş anlamda mahremiyet dahil olduğu şehir ve kişinin yaşam kültürü ile şehir 

hayatının uyumluluğudur. Daha dar ve yaygın bilinen şekli ile ise mahremiyetin tecelli 

alanı evdir. İnsanlar şehrin imkanları ile kendi mekanları arasında; mahalle seçimi, ev 

tipi gibi çeşitli ilişkiler geliştirerek kendi mahrem alanlarını oluştururlar. Bu yüzden tek 

tip bir mahremiyetten söz etmek mümkün değildir. Zamanla kendi mahrem alanını 

evdeki oda sayısını arttırarak genişletmek isteyen bir şehirli ile tek odalı evde yaşayan 

şehirli için veya kronolojik açıdan XV. yüzyıl insanı ile XIX. yüzyıl insanı arasında 

benzer bir mahremiyet anlayışının olduğunu söylemek mümkün değildir.2 

Osmanlı Şehri ve Mahremiyet 

Bir şehrin genel yapısı ve dokusu ile şehir sakinlerinin inancı ve sahip olduğu 

değerler arasında karşılıklı, yoğun bir etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla; Osmanlı 

şehirlerini kuran/düzenleyen/biçimlendiren üst tasavvuru anlamlandırmak için, evvela 

İslam’ın ‘şehir’ kavramına bakışının bilinmesi gerekir. İslam dini bir şehirde ortaya 

çıkmış (Mekke), bir başka şehirde gelişmiş ve tamama ermiştir (Medine). İslam 

kültüründe şehrin medine kelimesi ile karşılanması, medine’nin ise medeniyetle 

bağlantılı olması ve Medine şehrinde yaşayanların birbiriyle münasebetini düzenleyen 

Medine Sözleşmesinin varlığı, İslam şehir kimliği hakkında önemli belirleyicilerdir.   

                                                 
1Yılmaz, 1999/2000, s. 92. 

2 Mahremiyet anlayışının XVIII. yüzyıldan sonraki değişimi için Tülay Artan, “Mahremiyet: 

Mahrumiyetin Resmi”, Defter Dergisi, Sayı: 20, s. 91-115. 
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Osmanlı şehirleri İslam şehirleridir. Çeşitli maddi ve kültürel sebepler ile diğer 

İslam şehirlerinden farklılaşan, ancak İslami temelde onlar ile bütünleşen özelliklere 

sahiptirler3. Osmanlı-Türk şehirlerinin oluşmasında ilk belirleyiciler bizzat devlet 

adamları olmuştur. Ayrıca Anadolu’da Selçuklulardan itibaren süre gelen ve Ahi, 

Derviş Baba gibi adlarla anılan çeşitli mutasavvıfların belirli bir yere kurdukları tekke, 

zaviye, mescid gibi yapılar şehir olarak gelişecek yerleşim alanlarının ilk ana 

çekirdeklerini oluşturmuş ve yaygın bir iskân politikası olarak uygulanmıştır4. 

Fethedilen Şehirlerde Bizans’tan kalan kiliseler camiye çevrilmiş, evlere çoğunlukla 

Anadolu’dan göçle gelen büyük ölçüde Müslüman nüfus yerleştirilmiş, kamu 

hizmetlerinin sağlanabilmesi için imaretler inşa edilmiştir. Şehirlerin yapılanmasında ve 

yerleşik hayatın kültürel anlamda benimsenmesinde zaviyelerin rolü vardır. 

Göçebelikten gelen toplulukların bir şeyh, bir derviş babanın kurucusu olduğu zaviye, 

mescid ya da tekke etrafında bir araya gelerek günlük yaşamı iktisadi faaliyet ve dini-

sosyal vazifeler çerçevesinde düzenlenmesinde oluşturulan mahalleler, zamanla çoğalıp 

gelişerek şehirlerin merkezi ya da çevre uzantıları olarak birer parçası haline 

gelmişlerdir.  

Şehri; “Cuma kılınur, bazar durur” yer olarak vasıflandıran osmanlı devleti 

adeta insanoğlunun ihtiyaçlarının evrenselliğine dikkat çeker gibidir. Bu ifadeden de 

anlaşılacağı üzere şehirde üretim kategorize olmuştur. Yani üretici ayrışmış 

ihtiyaçlarının çeşitliliğine göre mesleki iş bölümü yapılmış durumdadır. Bu durumda 

şehirleşmenin temel göstergesi durumunda olan, muhtelif ihtiyaçların karşılanma 

mekânı olarak adeta şehrin can damarı konumunda pazarlar, dünyevi işlerin halledildiği 

mekânı temsil ederken, ibadet, ihtiyacının giderildiği mabetler olan camiler de ilahi 

ihtiyaçların temin edildiği mekânlar durumundadır. 

Osmanlı şehrinin merkezinde cami ve çarşı/bedesten bulunmaktadır. Diğer tüm 

yapılar bu iki yapının etrafına serpiştirilmiş şekildedir. Caminin yaşatılması, 

ihtiyaçlarının temini,  bakım ve tamiri için vakıflar kurulmuş, bu vakıflara bağlı olarak 

civarda dükkânlar inşa edilmiştir. Namaz ve alışveriş için buraya gelen insanlarla burası 

şehrin merkezi konumuna gelmiştir. Yine dükkânlar haricinde ihtiyaçların temin 

edildiği bir diğer mekân olan pazarlar da genellikle camilerin etrafındaki boş alanlara 

kurulmaktadır5. Muhtelif esnaf gruplarından kişilerin faaliyet alanları olan dükkânlar da 

yavaş yavaş bu yapıların etrafındaki yerini almakta, bu şekilde şehrin çehresi belirmeye 

başlamaktadır6.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere Osmanlı şehrinde, gündelik hayatın 

hareketliliğine sahne olan alanlardan biri cami diğeri ise çarşıdır. Bu iki unsurdan çarşı, 

                                                 
3 Cansever,  1996, s.155. 

4 Alada,  2008, s. 64. 

5 Ergenç,  1987, s. 103-104. 

6 Ergenç,  1987, s.104. 
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insanları kendine çekmede daha güçlüdür. Zira çarşı, din, dil, ırk, genç, yaşlı, kadın, 

erkek vs. ayrımı gözetmeksizin herkesin ihtiyaç duyduğu ve gittiği yer iken, mabetler 

doğal olarak bir inanç grubunun gidip geldiği ve kendini ifade edebildiği mekânlardır. 

 Şehir halkı sosyal yapılaşmanın gereği olarak mahalle adı verilen iskân 

ünitelerine bağlıydılar ve mahalleler sosyal birlik bakımından idarecilerle halk 

arasındaki münasebetlerde belirleyici bir rol oynuyorlardı
7
. Mahalle fiziki olmaktan çok 

sosyal bir birimdir. Osmanlı şehrinde mahalle birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin 

davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuş bir 

topluluğun yaşadığı yerdir. Osmanlı çağındaki tanımıyla aynı mescitte ibadet eden 

cemaatin aileleriyle birlikte yaşadığı yerdir. Mahalle sakinleri mahallelerine giren çıkanı 

denetlemeye çalışırlardı, bundan dolayı da Osmanlı mahallelelerinde, arabaların 

geçmesine olanak veren genişçe sokakların sayısı oldukça azdır. Herhangi bir 

ayaklanma ya da karışıklık dönemlerinde, bazı kentlerde birbirinden duvarla ayrılan 

mahallelerin varlığı da bize, mahalledeki güvenliğin sağlanmasına yönelik bir uygulama 

olduğunu göstermektedir.
8
 

Mahallenin fiziki yapısı ile ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da 

çıkmaz sokakların varlığıdır. Plansız bir şehirleşme olarak görülse de çıkmaz sokaklar 

yabancıların girişini engellediği gibi, mahallede yaşayanların mahremiyet ve 

güvenliklerinin sağlanmasını da kolaylaştırmıştır.
9
 

Geleneksel Osmanlı şehirlerindeki mahalle; henüz sınıf ve statü farklarının 

biçimlendirmediği bir fiziki mekan olarak ifade edilmektedir.10 Bir paşanın konağının 

karşısında, basit bir evkaf katibinin aşıboyalı küçük evi, İlmiye ricalinden bir efendinin 

kaşanesinin yanı başında, mahalle suyolcusunun kulübesi bulunmaktadır. Bütün bu 

insanlar birbirleriyle her gün karşılaşıp, etiket farklılıklarına rağmen muhatap 

olmaktadırlar. Geleneksel mahallede dinsel farklılık hariç, dil ve etnik farklılık önemli 

değildir; imparatorluğun her sınıf ve her bölgesinden insanlar belirli kurallar ve etiket 

çerçevesinde birlikte yaşamaktadırlar. 

Mahremiyet ve Mekan: Ev 

Osmanlı-Türk geleneğinde meskenler, çevre şartlarını olduğu kadar yerleşmeyi 

de karakterize eden bir özelliğe sahiptir. Evler, arazinin elverişliliği nispetinde birbirinin 

görünümünü engellemeyecek biçimde yapılmıştır. Bu yönüyle Osmanlı şehrinin 

karakteristik meskenleri, geleneksel konut dokusu içinde Türk kültürünün gittiği her 

yere vurduğu bir damga gibidir ve başka kültürlerin oluşturduğu evlerden hemen ayrılır, 

                                                 
7 Emecen, 1999, s. 93. 

8 Faroqhı, 2005, s.166 

9 Yel-Küçükaşçı, 2003, s.325 

10 Ortaylı, 2002, s.18 
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belirgin bir yapı tipi olarak kendi ağırlığını ortaya koyar11. Osmanlı-Türk evi ve 

özellikleri kuşkusuz birden bire ortaya çıkmadı. Önce Anadolu’da kendine has 

karakterini bulmuş, zamanla gelişerek ve çeşitli dış etkenleri benimseyerek şekil 

almıştır. 

Mesken oluşumunu sadece kültürel birikimin sonucu olarak kabul etmek doğru 

olmaz. Osmanlı şehrinde mesken tipleri iklim, zeminin jeolojik yapısı,
12

 yapı 

malzemesi,
13

 toplum yapısı,
14

 toplumun üretim durumu, tarihi, kültürel ve dinî değerler 

gibi birden çok etkene bağlı olarak gelişmiştir.  

Osmanlı toplumunun yaşadığı meskenlere uzaktan bakıldığında, bunların 

hemen hepsinin bir avlu ve bunun bir kenarına yapılmış evden meydana geldiği görülür. 

İçinde yaşayanların özel dünyasını oluşturan bu meskenlerin cephesi yola bakar. Ev-

şehir bağlantısını sağlayan bu yollar, ya bir caddedir veya birkaç evle son bulan çıkmaz 

sokaklardır. Cadde veya sokağa cepheli olan bu evlerde ilk göze çarpan unsur, etrafının 

yüksek ve penceresiz duvarlarla çevrili olmasıdır. Aynı zamanda ev sahiplerinin 

mahremiyetini ve emniyetini sağlayan, yüksek ve penceresiz duvarlarla çevrili 

olmasıdır. Bu duvarların caddeye bakan tarafına açılmış olan kapı, tek giriş yeridir.  

Osmanlı toplumunun ahlâk ve mahremiyet anlayışı çerçevesinde, Yabancılar 

ev sahibinden izinsiz, bu kapıdan giremezlerdi. Zira bu kapılar özel alan ile kamusal 

alanı belirleyen sınır idi. Kapının sokak cephesi kamuya açılırken, avluya bakan kısmı 

mahremiyeti temsil etmektedir. Nitekim mahalle halkı etraflarında dinen ve ahlaken suç 

(zina) işlediklerini düşündükleri kişileri doğrudan mahkemeye ihbar etmek yerine, o 

insanların sokak kapılarına katran sürerek veya boynuz asarak yeni bir ihbar yöntemi 

geliştirmişlerdir. Bu uygulamadan maksat, ispat edilemeyen zina iddiasının kazf (zina 

iftirası) kapsamına girmeden kamuoyuna duyurulmasıydı. Nitekim kapıya katran sürme 

vakalarının büyük çoğunluğu gece gerçekleştiğinden faili meçhul olarak kalmaktaydı. 

Bu şekilde kapıya katran süren kişi veya kişiler hem hukuki takibattan kurtulmuş 

oluyorlar, hem de iddialarını kamuoyuyla paylaşmış oluyorlardı. Mesajın kapı yoluyla 

verilmesindeki amaç ise kapının mahrem alan ile kamusal alan arasındaki sınır olması 

ve dış mekândan (sokaktan) rahatça görülebilmesidir
15

. 

Çoğunlukla kapıdaki tokmaklar da, mahremiyet açısından ayrı bir kültür ve 

medeniyet örneğidir. Kapıdaki iç içe iki demir halkadan büyüğü, daha tok ses çıkarır, 

eve gelen kişi erkek ise, bu halkayı çalar; içte olan halka ise, daha ince bir ses çıkarır, bu 

eve gelen kadın ziyaretçiler içindir. Çalan tokmağın sesine göre ev sahibi gelenin 

                                                 
11 Bayartan, 2005, s.89. 

12 Eldem, 1984, s. 58. 

13 Günay, 1999, s. 30. 

14 Günay, 1999, s.33. 

15 Çetin, 2014, s. 135-137.    
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cinsiyetini anlar kapıyı açmaya ona göre birisi gider evdekiler gelene göre kendilerine 

çeki-düzen verirler.  

 

Bu çalışmada Konya örneği kullanılacaktır. 

Tablo: 1670–1680 Yılları Arasında Konya Evlerinde Oda Dağılımı16. 

Ev sayısı 1 odalı  2 odalı 3 odalı 4 ve daha fazla odalı 

450 241    %78 54    % 17 12     % 4 4    % 1 

 

Tablo : Konya’da Evlerin Oturulabilir Mekânlara Göre Dağılım 17. 

Özellikleri  Miktarı  Yüzdesi 

Tek odalı (tabhaneli) ve havlulu evler 107 %24 

Sofa/Odalı/Tabhaneli ve havlulu evler 72 %16 

Oda, tabhane ve havlulu evler  176 %40 

Sofa, oda, tabhane ve havlulu evler 97 %20 

Toplam  450 %100 

450 Konya evinden 403 gibi çok büyük bir kısmı tek katlı, sadece 47’si iki 

katlıdır. XVII. yüzyılda % 90’ı tek katlı olan Konya evlerinde yapı malzemesi olarak da 

kerpiç kullanılmaktaydı
18

 ve çatıları düz damdı. Orta Anadolu’da yaygın olan bu ev 

mimarisinin şekillenmesinde Hitit etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.
19

  

Konya evlerinin % 80’i tek oda, sofa-oda veya oda-tabhaneden oluşmaktadır. 

C. Berk, incelediği Konya evlerinde, odaların enlerinin genellikle 3,5 metre, boylarının 

5 metre ve yüksekliğinin de 2,75–2,90 metre olduğunu belirtmektedir.
20

 Oda 

duvarlarında niş, ağzı açık
21

 ve yüklükler
22

 bulunmaktadır. Odalar yazlık ve kışlık diye 

ikiye ayrılmıştır. Yazlık oda, kuzeye doğru bol penceresi olan odadır.
23

 Bu kadar küçük 

meskenlerde geniş ailelerin yaşamasını düşünmek, dinî ve kültürel değerler dikkate 

alındığında oldukça güçtür. Evlerin ucuz malzemeden yapılışı, küçük hacim ve ebatta 

oluşu yeni evlenen çiftelerin ailelerinin yanlarında kalmayıp, kendi evlerinin sahibi 

                                                 
16 Kıvrım, 2005, s. 206 

17 Kıvrım, 2005, s. 210 

18 Faroqhi, 2005, s. 143. 

19 Berk, 1951, s. 72. 

20 Berk, 1951 s. 134-135. 

21 Yüklük ve aynalıkla birlikte odanın bir duvarına yerleştirilen kapakları olmayan, raflardan oluşan 

küçük dolap. Arif Turgut, 2003, s. 122. 

22 Odada kapının açıldığı yüzde bulunan çiçekli, aynalık, kapaklı dolaplar-gusülhane bölümlerine sahip 

ahşaptan yapılmış sabit unsur. Turgut, 2003 s. 126.  

23 Berk, 1951, s. 130–141. 
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olmalarına sebep olmuştur.
24

 Bütün bu veriler, Konya’da anne-baba ve evlenmemiş 

çocuklardan meydana gelen çekirdek aile tipinin yaygın olduğu izlenimini vermektedir. 

Odaların; oturma, yatak, misafir, çocuk odaları gibi belli işler için tahsis 

edilmemesi, Türklerin göçebe anlayışıyla ve gelenekleriyle doğrudan ilgilidir. Çünkü 

Osmanlı ailesi aynı odada yemek vakti yemek yer, sair zamanlarda oturur, gece olunca 

yatakları serip uyur, sabah olunca da sergileri kaldırıp hayatına devam ederdi. Evlerdeki 

döşemeler oldukça sade olup, mobilya yerine, pencere kenarında divan ve sekiler, 

yerlerde çoğu zaman keçe veya kilim, bazen halı ve yer minderleri bulunurdu. Evlerin 

mimarî tarzları kadar malzemelerinde de göçebeliğin tesirini görmek mümkündür.  

İkinci olarak bu ev tipolojisinde dini ve kültürel değerler yerine zorunlulukların 

öne çıktığını kabul etmek gerekecektir. En önemli zorunluluk kişilerin ekonomik 

gücünün sınırlılığıdır. 450 evden 403’ünün tek katlı, sadece 47’sinin iki katlı olması ve  

XVII. yüzyılda tek katlı olan bu evlerin % 90’ının kerpiçten yapılması ve üstlerinin düz 

dam olması Konya halkının ekonomik sınırlarını göstermesi bakımından önemlidir. Bu 

tür evler Hitit ev kültürünün devamı durumundadır.  

İnsana ait olmaksızın ev oluşumunu etkileyen bir belirleyici de iklimdir. Şehrin 

iklimi; şehir halkının mesken mimarisini, yapım malzemesini ve yaşam kültürünü 

doğrudan etkilemektedir. 

Geçmiş asırların iklim verilerine ulaşabilmek mümkün olmamakla birlikte 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz XX. ve XXI. Yüzyıla ait 

ortalamalar ya da veriler Konya’nın iklim yapısı hususunda genel bir bilgi verecektir. 

                                                 
24 Erten, 2001, s. 160. 
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Enlem

Boylam

Yükseklik 1031

Parametre Rasat S. (YIL)Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TemmuzAğustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ortalama Basınç (hPa) 57 899.6 898.4 897.4 896.8 897.9 897.6 896.3 897.1 899.7 901.7 902.4 901.3

Maksimum Basınç (hPa) 57 940.7 945.7 939.3 936.1 938.8 935.2 932.3 937.5 939.9 943.3 945.9 944.0

Minimum Basınç (hPa) 57 873.8 877.2 876.7 883.0 884.1 887.4 887.4 889.3 888.6 889.7 880.8 880.9

07 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C) 57 -2.8 -2.2 1.4 7.6 13.1 17.6 20.1 19.2 14.1 7.7 1.7 -1.2

14 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C) 57 3.4 5.6 10.4 16.1 20.7 25.1 28.7 28.8 24.9 18.8 11.7 5.3

21 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C) 57 -0.6 1.0 5.1 10.2 14.4 18.7 22.3 21.8 17.3 11.4 5.2 1.1

Ortalama Sıcaklık (°C) 57 -0.2 1.4 5.5 11.0 15.6 20.0 23.4 22.9 18.4 12.3 6.0 1.6

Ortalama Sıcaklığın 5 °C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması57 4.0 7.0 17.8 27.9 30.9 30.0 31.0 31.0 30.0 29.9 19.0 7.2

Ortalama Sıcaklığın 10 °C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması57 0.1 0.4 5.0 18.0 29.2 30.0 31.0 31.0 29.7 22.9 5.3 0.3

Maksimum Sıcaklıkların Ortalaması (°C) 57 4.7 7.0 11.8 17.5 22.2 26.6 30.0 29.9 26.0 19.9 12.9 6.5

Minimum Sıcaklıkların Ortalaması (°C) 57 -4.1 -3.3 -0.1 4.5 8.5 12.6 15.8 15.3 10.9 5.8 0.6 -2.5

Maksimum Sıcaklık Günü 57 12 27 27 13 16 27 30 22 2 1 2 2

Maksimum Sıcaklık Yılı 57 2003 1955 2001 1998 1962 1996 2000 1979 2003 1987 1990 1956

Maksimum Sıcaklık (°C) 57 17.6 23.8 28.9 30.0 34.4 36.7 40.6 37.8 36.1 31.6 25.2 21.8

Maksimum Sıcaklığın 30 °C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması57 0.0 1.0 6.3 16.0 15.8 5.1 0.3

Maksimum Sıcaklığın 25 °C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması57 0.2 2.2 9.1 20.3 29.3 29.0 19.3 5.7 0.0

Maksimum Sıcaklığın 20 °C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması57 0.1 2.1 9.9 21.7 28.5 31.0 31.0 27.7 16.1 1.9 0.0

Maksimum Sıcaklığın -0,1 °C ve Küçük Günler Sayısı Ortalaması57 6.3 3.7 0.6 0.4 3.5

Gün İçindeki Maksimum Sıcaklık Farkı ( °C ) 57 21.2 22.2 25.3 24.6 24.9 24.1 24.1 26.8 25.3 25.4 23.8 22.8

37

32

17244-KONYA                                                            1950 - 2015

T.C.
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YIL/AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1950 -17.5 -16.5 -6.9 -0.3 4.6 3.4 7.6 7.4 7.4 -4.6 -8.5 -7.3

1951 -14.0 -6.1 -3.1 -1.0 6.0 8.3 10.4 12.3 3.5 -2.6 -3.2 -12.1

1952 -10.5 -9.0 -8.6 -2.5 1.5 6.4 9.5 11.0 6.3 -0.2 -4.0 -4.4

1953 -4.5 -7.2 -11.9 -1.8 5.0 7.0 10.1 9.7 1.7 -2.9 -14.4 -18.4

1954 -14.7 -10.6 -3.7 -2.1 2.0 8.6 12.5 10.5 4.1 -0.7 -6.1 -5.6

1955 -7.4 -3.5 -3.6 -2.5 1.2 7.5 11.6 9.5 3.7 0.5 -9.1 -12.1

1956 -15.6 -26.2 -7.9 -6.0 3.0 5.5 11.4 12.3 0.4 -4.1 -7.1 -16.3

1957 -14.6 -9.3 -4.0 -1.5 2.0 6.3 9.4 11.8 9.6 -1.0 -8.5 -9.0

1958 -7.7 -10.0 -3.6 -1.5 2.6 4.7 6.0 10.3 4.2 -5.4 -9.0 -7.0

1959 -7.6 -12.5 -8.0 -2.5 2.0 6.8 8.7 9.5 1.9 -2.6 -7.2 -6.4

1960 -10.0 -20.4 -7.8 0.6 3.5 7.0 11.4 7.4 2.9 -0.2 -5.5 -9.4

1961 -16.7 -12.0 -13.8 -3.0 2.7 8.5 10.4 9.5 1.9 -2.1 -10.8 -8.6

1962 -9.4 -9.9 -7.3 -4.3 5.3 4.6 10.2 11.2 4.9 -1.2 -4.0 -4.3

1963 -9.5 -5.1 -9.5 -3.8 1.0 6.0 11.6 10.3 3.5 -3.0 -4.1 -10.0

1964 -21.0 -13.1 -4.0 -3.7 -0.6 8.6 8.4 9.9 3.6 -0.6 -5.9 -6.1

1965 -10.5 -19.4 -6.2 -5.4 1.1 9.1 9.4 6.6 2.1 -5.2 -5.8 -12.6

1966 -14.9 -4.5 -4.2 -3.7 0.6 6.4 11.5 12.0 5.3 3.4 -0.6 -8.8

1967 -15.9 -11.2 -5.6 -3.1 3.7 5.9 11.1 11.1 6.1 0.0 -9.4 -13.1

1968 -13.0 -11.7 -11.4 2.2 8.3 5.0 8.5 9.0 3.6 2.4 -1.7 -4.0

1969 -16.5 -8.6 -3.7 -3.0 5.2 9.5 10.3 10.2 3.6 -2.5 -3.7 -5.4

1970 -6.8 -8.7 -5.6 -1.5 1.9 7.9 14.1 6.7 3.5 -1.2 -1.3 -10.6

1971 -9.6 -9.9 -10.1 -0.2 4.0 8.4 12.1 8.2 5.5 -4.0 -5.5 -13.4

1972 -20.4 -26.5 -6.6 -2.3 3.5 8.6 11.4 11.2 8.3 -3.8 -9.4 -13.9

1973 -14.0 -8.0 -8.4 -1.1 3.2 8.5 9.5 11.1 7.5 -3.7 -9.6 -11.8

1974 -16.0 -13.8 -2.2 -3.7 5.0 9.5 10.9 10.5 2.9 3.5 -5.9 -16.0

1975 -11.0 -12.6 -6.2 1.3 3.0 7.9 10.5 9.5 4.5 -0.5 -6.2 -10.0

1976 -13.0 -17.0 -8.0 0.7 6.0 5.5 9.0 8.6 3.4 1.2 -2.3 -5.4

1977 -11.6 -4.6 -6.6 -2.4 3.6 7.6 12.5 9.6 5.6 -4.1 -5.0 -14.9

1978 -5.6 -6.5 -5.6 1.0 2.5 5.2 9.5 8.5 5.7 2.0 -6.5 -11.8

1979 -14.3 -7.0 -4.8 -2.4 2.1 6.0 7.5 7.5 4.5 1.4 -2.1 -7.5

1980 -13.5 -10.2 -8.6 -2.0 -1.0 7.3 11.6 8.5 4.0 1.1 -7.5 -8.1

 

 İSTASYON ADI/NO: KONYA HAVALİMANI     / 17244

Aylık Minimum Sıcaklık (°C)
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YIL/AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1950 12 3 3 1

1951 7 2 19

1952 4 2 3

1953 3 7 3 9

1954 15 12

1955 1 2

1956 6 12 1 1 22

1957 6

1958 1

1959 2 1

1960 7

1961 3 1 2

1962 3

1963 6 2

1964 9 12 1

1965 3 12 6

1966 11 1 6

1967 13 9 1 3 4

1968 17 10 4 1

1969 11 9 1

1970 2 2 2 8

1971 4 10

1972 31 17 3

1973 3 1 7 1 4

1974 13 5 14

1975 4 9 11

1976 21 12 5 3 8

1977 26 1 2 20

 

 İSTASYON ADI/NO: KONYA HAVALİMANI     / 17244

Aylık Kar Örtülü Günler Sayısı
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Değerlendirme  

İslamiyet mahremiyete büyük önem vererek aileyi ve evi kutsal saymıştır. 

Evde kişinin ailesiyle yaşadığı yere harim denmiş ve burası şer’an dokunulmaz kabul 

edilmiştir. Yabancı insanların davet edilmedikçe bir kimsenin haremine(yani evine) 

girmesi yasaklanmıştır. Buna karşın şer’iye sicillerine yansıyan davalarda birçok kez 

haneye tecavüz vakalarına rastlanmaktadır. Son olarak İslami teamüllere uygun hareket 

etmenin getirdiği gereklilikler dolayısıyla bireyin mahrem alanının (menzilinin) 

başladığı yerde devletin kontrol alanının bittiği görülmektedir. Nitekim suç isnad edilen 

bir eve ancak kadı izniyle girilebilmekteydi. Bu kaidenin önemsenmesindeki asıl maksat 

mahrem alanı yönetici kesimin keyfi yaptırımlarından korumaktı25. 

 

                                                 
25 Yılmaz, 1999/2000, s. 102-103. 
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Mahkeme kayıtlarına yansıyan bazı durumlar kimi zaman fiili tecavüzlerin 

olduğunu gösterirken bazen de dolaylı tecavüzler olmaktadır. Nitekim Edremit’te 

Hüseyin adlı bir kişi evinin karşısına açılan dükkân sebebiyle aile fertlerinin dışarıya 

çıkmadığı gibi akrabalarının dahi kendisine ziyarete gelemediğini mahkeme huzurunda 

kadıya bildirirken,
26

 Konya’da ise Seyyid İsmail, yeniçeri serdengeçtisi olan Recep Ağa 

tarafından yaptırılan yüksekçe binanın iki penceresinin kendi evinin makarr-ı nisvanını 

yani kadınların olduğu yeri görmesinden dolayı şikâyetçi olmuştur. Bunun üzerine 

Recep Ağa bir marangoz çağırarak pencereleri tahta ile kapatmak yoluna gitmiştir
27

. 

Her iki vak’ada da şikâyetlerin kadın mahremiyetini korumak adına gerçekleştiği açıkça 

görülmektedir.  

XVI. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı Devleti’ni ziyaret etmiş olan İtalyan 

Luigi Bassano’nun gündelik yaşama dair aktardıkları, insanların evlerin yapısal 

özelliklerine ve mahremiyete ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Bassano durumu 

şu şekilde ifade etmiştir: “…Bazıları, evleri yol üstünde olduğundan, içeride bulunan 

kişinin ulaşamayacağı şekilde yüksek pencere yapar ve açılamayacak cam koyarlar. 

Kimi asilin penceresi de olsa, açılamayacak ve seyretmeyi önleyecek şekilde dar ve sık 

yapılmış kafes yerleştirir. Bütün bunları da eşleri ve kadınlarını çok kıskandıkları için 

yaparlar….”
28

. Bassano’nun Osmanlı şehir hayatında kişisel mahremiyeti korumaya 

yönelik bu anlatımını başka bir örnekle güçlendirmek mümkündür. 24 Mart 1533 tarihli 

bir kayıtta, Karaman’da (Larende) Veys Fakih b. Mehmed;  “menkûham olan Cennet ve 

Rahime benim rızamsız taşra(dışarı) çıkarlarsa üç talâk boş olsun dedim mezkûre 

Cennet benim rızamsız taşra çıkdı yemînim muktezasınca benden bâyin-i talâk boş 

oldu” demiştir.29 Bu durumda Veys Fakih, mahremini ihlal ettiklerini düşündüğü 

eşlerine karşı boşanmayı bir tehdit olarak kullanmıştır.        

Konya evleri açısından; 

 Konya evlerinin % 80’inin tek oda, sofa-oda veya oda-tabhaneden 

oluşması ailenin mahremiyeti, dini ve kültürel değerlerin uygulanması 

açısından son derece önemli problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Öncelikle bu kadar küçük meskenlerde geniş aile şeklinde bir yaşam öngörmek 

mümkün değildir. Çekirdek ailenin öne çıktığı ve muhtemelen evlenen yeni 

çiftler için de benzeri basit evler temin edildiği düşünülebilir. 

 Odaların; oturma, yatak, misafir, çocuk odaları gibi belli işler için tahsis 

edilmemesi, Türklerin göçebe anlayışıyla ve gelenekleriyle doğrudan ilgilidir. 

Çünkü Osmanlı ailesi aynı odada yemek vakti yemek yer, sair zamanlarda 

                                                 
26 Yılmaz, 1999/2000, s. 105. 

27 Solak-Sak, 2014, s. 62. 

28 Bassano, 2011, s.  121. 

29 Aköz, 2006, s. 39. 
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oturur, gece olunca yatakları serip uyur, sabah olunca da sergileri kaldırıp 

hayatına devam ederdi. Evlerdeki döşemeler oldukça sade olup, mobilya 

yerine, pencere kenarında divan ve sekiler, yerlerde çoğu zaman keçe veya 

kilim, bazen halı ve yer minderleri bulunurdu. Evlerin mimarî tarzları kadar 

malzemelerinde de göçebeliğin tesirini görmek mümkündür.  

 Konya evlerinde, odaların enleri genellikle 3,5 metre, boyları 5 metre ve 

yüksekliği de 2,75–2,90 metredir. Oda duvarlarında kullanılışlığı artırmak için 

niş, ağzı açık ve yüklükler bulunmaktadır.  

 İkinci olarak bu ev tipolojisinde dini ve kültürel değerler yerine 

zorunlulukların öne çıktığını kabul etmek gerekecektir. En önemli zorunluluk 

kişilerin ekonomik gücünün sınırlılığıdır. 450 evden 403’ünün tek katlı, sadece 

47’sinin iki katlı olması ve XVII. yüzyılda tek katlı olan bu evlerin % 90’ının 

kerpiçten yapılması ve üstlerinin düz dam olması Konya halkının ekonomik 

sınırlarını göstermesi bakımından önemlidir. Bu tür evler Çatalhöyük’le 

başlayan ve Hititlerle devam eden ev kültürünün devamı durumundadır.   
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“KARAHİSAR-İ ŞARKİ”Lİ GÖÇMENLER VE İSKAN TARİHİ AÇISINDAN 

ÖNEMİ 

Alpaslan DEMİR

 

ÖZET 

Tahrir defterleri çerçevesinde Anadolu’nun çeşitli şehir ve sancaklarını çalışan 

araştırmacıların hem fikir olduğu konu 16. yüzyıl Anadolu’sunda bir nüfus artışı 

yaşandığıdır. Genel itibariyle araştırmacıların ekseriyeti, çalıştıkları bölgelerdeki 

nüfusun yüzyıl içerisinde iki katına çıktığını ifade etmekte ve aşırı bir nüfus artışından 

bahsetmektedirler. Mevcut nüfus artışına karşın, Türkiye sınırları içinde kalan bölgeler 

için yapılmış olan tahrir çalışmalarında, demografik, ekonomik ve yerleşme açısından 

çok önemli olan göç konusu ya hiç incelenmemiş ya da istatistiklere yer verilmeden 

sadece bir iki paragraf bahsedilerek geçiştirilmiştir. Buradan hareketle, bu çalışmada 

Karahisar-ı şarkili göçmenler konu edilmiştir. Tahrir defterlerinden hareketle 15-16. 

Yüzyılda neden ve ne kadar Karahisar-ı şarkili göçmen hangi şehirlere dağılmış, 

şehirlerin demografik ve yerleşme yapısına nasıl bir etkide bulunmuş olduğu 

irdelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tahrir Defterleri, Göç, İskân, Demografi, Karahisar-ı 

Şarki. 

  

                                                           

 Doç.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
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IMMIGRANTS FROM KARAHİSAR-I ŞARKİ AND 

IMPORTANCE IN TERMS OF SETTLEMENT HISTORY 

ABSTRACT 

The researchers who studies  the differant city and sanjacks in the Anatolia in 

the frame of the tahrir registers agreed about that a population growth was happened in 

the 16th century Anatolia. Generally many of the researchers expressed that the 

population in the regions that they study,redoubled in the century and also they tell 

about an extreme population growth. In spite of population growth in the studies that 

were done  fort he regions in the Turkey, the migration subject that is important for 

settlement, demografic and economic  isn’t examined or only  told on eor two paragraph 

without telling statistics. So in this study immigrants from Karahisar-ı Şarki has been 

subject. According to Tahrir registers will be examined in 15-16
th

 century why and how 

many immigrants from Karahisar-ı Şarki went to which cities, how made an impact to 

demographic and settlement stucture. 

 

Key Words:Tahrir Registers, Migration, Settlement, Demography, Karahisar-ı 

şarki. 
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Giriş 

Tahrir defterleri verileri bağlamında bir yerleşmenin 15-16. yüzyıldaki 

demografik yapısının aydınlatılmasında göç verileri önemlidir. Yüzyıl içerisinde 

meydana gelen nüfus artışı ya da eksilişinin nedenlerini ortaya çıkarabilmek için iç ve 

dış göç verilerinin dikkatli irdelenmesi gerekmektedir. Yüzyıl içerisinde nüfusun nasıl 

arttığı veya eksildiğini bilmek yapılacak yorumların daha sağlıklı olmasını 

sağlayacaktır.
1
  

Tahrir defterlerindeki göçle ilgili verileri dolaylı ve doğrudan olmak üzere 

ikiye ayırmak mümkündür. Dolaylı verilere, toponomiyle ilgili bilgilerden ulaşılabilir. 

Mahalle ya da köy ismi olarak kullanılan Koçhisar, Erzurum, Tiflisi, Karamani, 

Erzincani, Engirilü (Ankaralı) gibi ifadeler, bu yerleşim yerlerinde yaşayanların 

yerleşim yerine ismi verilen bölgelerden geldiklerini gösterebilir.  

Diğer bir veri çeşidi ise, köy/mezralarda daha önceki tahrir verilerine göre 

ortaya çıkan ya da kaybolan nüfustur. Dolaylı olarak nitelendirilebilecek bu tür veriler 

göç eğilimini göstermesi açısından dikkate alınmalıdır. Fakat tahrir defterlerindeki esas 

göç verileri (doğrudan veriler) incelenen bölge açısından gelen göçler ve giden göçler 

olarak ikiye ayrılabilir. Çok yoğun olmasa da isimlerin yanına düşülen “der X”, “gaib”, 

“perakende olmuş” veya “birûnî” benzeri kayıtlar giden göçmenleri ifade eder. Gelen 

göçlere, yani bölgeye dışarıdan gelen göçlere dair veriler ise: a) Açık bir şekilde 

isimlerin üzerine düşülen notlar: “an X amed”, “an karye-i X tabi’-i X”, “an karye-i X”, 

“an reaya-yı X”; b) İsimlerin altına düşülen kayıtlar: “Malatya”, “Gergerî”, “Erzincanî”, 

“Şarkî”; c) İsimlerin altında baba adı olarak geçen kayıtlar “Halil veled-i Artukabadî”, 

“Seydi veled-i Erzincanî”; d) Deftere düşülen kayıtlar; e) İlk defa çıkan gruplar olarak 

beş gruba ayırmak mümkündür.
2
 

Karahisar-ı Şarki’li Göçmenler 

Fatih ve Uzun Hasan mücadelesi devresinde Karahisar çevresinde yaşanan 

çatışmaların bölge halkını büyük ölçüde rahatsız ettiği bilgisini Aşıkpaşazade’den 

aktaran Fatma Acun “Bütün bu olaylar, bölgede yaşamakta olan insanları etkilemiş, 

belki de bazılarını, daha güvenli bir yer bulmak için terke zorlamış olmalıdır”
3
 

                                                           
1
 Bkz. Alpaslan Demir, “XVI. Yüzyıl Anadolusunda Dış Göçler: Şarkiyan”, Karadeniz Araştırmaları, 

S. 28, 2011, s. 53. 
2
 Daha geniş bilgi için bkz. Alpaslan Demir, 16. Yüzyılda Samsun-Ayıntab Hattı Boyunca Yerleşme 

Nüfus ve Ekonomik Yapı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007 (Basılmamış 

Doktora Tezi), s. 208-209; Alpaslan Demir, “16. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Şehir 

Demografisine Göçlerin Etkisi”, Bilig, S. 50, Yaz 2009, s. 15-28; Alpaslan Demir, “XV. Yüzyılın 

İkinci Yarısında Tokat Şehrinde Göçmenler”, Tokat Sempozyumu, 01-03 Kasım 2012, C. 1, Tokat 

2012, s. 83-97; Alpaslan Demir, “15-16. Yüzyıl Göçlerinin Osmanlı İskan Yapısına Etkisi”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi (TAD), C. 34, S. 58, 2015, s. 563-581; Osman Gümüşçü, “Internal Migration 

in Sixteenth Century Anatolia”, Journal of Historical Geography, S. 30/2, 2004, s. 231-248. 
3
 Fatma Acun, Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-

1569), TTK Yay., Ankara 2006, s. 67.  
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yorumunu yapmaktadır. Ayrıca Karahisar-ı şarki bölgesinin feth edildiği dönemde çok 

fazla sayıda harap köy bulunmaktadır. Nitekim 1473 yılında feth edilen bölgenin 1485 

tarihli tahrir defterinde köy ve mezraların hemen hemen yarısı boş ve haraptır.
4
 Bu 

çalışmanın amacı bu problemin çözümüne yönelik çıkarımlar yapmaktır. Bir başka 

deyişle, bu yerleşmelerde yaşayan insanlara ne oldu? sorusunun cevabını aramaktır. 

1485 tarihli ilk tahrirde Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazalarında 803 

gayrimüslim, 2322 Müslüman olmak üzere toplam 3125 hane bulunmaktadır.
5
 Bahsi 

geçen bölgenin bugünkü idari bölümlenmeye göre sınırları Giresun, Gümüşhane ve 

Sivas illerinde yer alan bazı ilçeleri kapsamaktadır. Nitekim Giresun’dan Alucara, 

Şebinkarahisar, Çamoluk (eski Mindeval); Gümüşhane’den Şiran; Sivas’tan Koyluhisar, 

Ortakent (eski Naiblü) ve Gölova (eski Ağvanis) ilçeleri toprakları hemen hemen 19. 

yüzyıla kadar değişime uğramadan Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazalarının sınırları 

içerisinde kalmıştır.
6
 Bu kadar geniş bir bölgede eldeki mevcut ilk tahrire göre Müslim-

Gayrimüslim toplam 3125 hanenin bulunması düşündürücüdür. Aynı tarihlerde 

Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazalarının toprakları ile kıyaslandığında daha küçük 

bir alanda, Sivas kazasında, yaklaşık 2800 hanenin
7
 bulunmasından hareketle Karahisar-

ı şarki ve Koyluhisar kazalarından nüfus kaybı yaşanmış olduğu anlaşılabilir. Bu 

noktada şu soru sorulabilir: Acaba, bölgeye ait ilk tahririn 1485 tarihli olması nedeniyle 

diğer bölgelerin 1485 ve öncesi tarihlere ait tahrirlerinde bahsi geçen nüfus kaybının 

izleri bulunabilir mi? Bu sorudan hareketle Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazalarının 

çevresindeki bölgelerin tahrir defterleri taranarak soruya cevap aranmıştır. 1485 ve 

öncesine ait tahrirleri bulunan Sivas, Tokat, Niksar, Sonisa, Çorumlu, Rize, Trabzon, 

Turhal, Zile ve Kayseri kazaları tarandığında Sivas, Tokat, Niksar, Sonisa, Felenbel
8
 ve 

Avlun kaza/nahiyelerinde 1455 yılında 157 Müslüman ve 58 Gayrimüslim, 1485 yılında 

ise 2 Müslüman ve 6 Gayrimüslim Karahisarlı göçmen kaydı bulunmuştur (bkz. Tablo 

I). 

 

 

 

 

                                                           
4
 Acun, 2006, s. 87-88. 

5
 Acun, 2006, s. 78. 

6
 Acun, 2006, s. 44. 

7
 İnan Demirtaş, 19 Numaralı Sivas Tahrir Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat 

2011, s. 49, 70, 81,82. 
8
 Sonisa ve Felenbel için ayrıca bkz. İsmail Kıvrım, Taşova-Erbaa Yerleşme, Nüfus ve Ekonomi (15-

16. Yüzyıl), Kitabevi Yay., İstanbul 2014. 
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Karahisar-ı Şarki 1455 1485 

  Müslim Gebran Müslim Gebran 

Sivas Merkez 9 8 0 0 

Sivas Kırsal 42 34 0 4 

Tokat Merkez 0 0 2 2 

Tokat Kırsal 0 0 0 0 

Niksar Merkez 5 1 X X 

Niksar Kırsal 75 15 X X 

Nahiye-i Sonisa 11 0 X X 

Bölük-i Flanbel 5 0 X X 

Nahiye-i Avlun 10 0 X X 

TOPLAM 157 58 2 6 

 

Tablo I: Yerleşmelerdeki Karahisar-ı şarki’li Göçmenlerin Sayısı (X: 

Tahrir Defteri Yok) 

Burada özellikle belirtilmesi gereken husus tahrirlerde sadece “Karahisari” 

kayıtlarının tarandığıdır. Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazaları dahilinde bulunan 

nahiyelere ait göçmen kayıtları taranılmamıştır. Bu nahiyelerden de göçler yaşandığı 

açıktır. Bu duruma Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazalarının nahiyesi olan Akşehir 

Abad örnek olarak verilebilir. Sadece Sivas kazasında 1455 yılında 37 Müslüman, 53 

gayrimüslim olmak üzere toplam 90,
9
 1485 yılında ise 25 gayrimüslim, 1 Müslüman 

olmak üzere toplam 26 Akşehirli göçmen bulunmaktaydı.
10

 Karahisar-ı şarki ve 

Koyluhisar bölgelerinden oldukça fazla sayıda insanın özellikle yakın batı bölgelerine 

göç ettiği açıktır. Dolayısıyla, 1455 tahririnde bulunan Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar 

bölgelerindeki harap ve boş köyler yaşanan bu göçler ile açıklanabilir. 

İlk dönemlerde Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar topraklarının Osmanlı-

Akkoyunlu sınırında olması nedeniyle stratejik önemi varken, Bayburt ve Kemah 

sancakları fethedildiğinde iç kısımda kalarak stratejik önemi azalmış ama güvenilir bir 

bölge haline gelmiştir.
11

 Güvenli bölge haline gelmesi ile birlikte artık göç veren bir 

bölge olmaktan çıkmıştır. Nitekim, çevre bölgelerin 1485 sonrası tahrirleri tarandığında 

1515-1592 aralığında sadece 21 nefer Karahisarlı göçmenin olması bu durumu teyit 

eder niteliktedir (bkz. Tablo II). Hattı zatında 1485 yılında 3125 hane olan bölge 

nüfusunun 1569’a gelindiğinde 35152 haneye çıkmış olması da bölgenin artık nüfus 

                                                           
9
 Aytaç Anak, 2 Numaralı Sivas Tahrir Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat 

2011, s. 57, 91. 
10

 Demirtaş, 2011, s. 58, 79. 
11

 Acun, 2006, s. 46. 
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çeken bir cazibe merkezi haline geldiğini gösterir. Bölgede yaşanan nüfus artışı hiç 

şüphesiz en fazla gayrimüslim nüfusta olmuştur. Bölgede gayrimüslimlerin toplam 

nüfusa oranı 1485 yılında % 25,6; 1520 yılında % 30,4; 1547 yılında % 33,8 ve 1569 

yılında % 48,4’tür.
12

 Gayrimüslim oranında görülen bu aşırı artışı değerlendiren Fatma 

Acun şöyle bir yoruma gitmektedir: “Asıl artış hane sayılarında meydana gelmekte, bu 

da, bölgenin gayrimüslim nüfusundaki artışın gerçek olduğunu göstermektedir. Bu 

tespit, gayrimüslim nüfusunun her iki tahrirde ikiye katlandığı 16. Yüzyılda bölgeye 

dışarıdan göç olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Tahrir defterlerinde, göç 

veya sürgüne dair bir delile rastlanmamıştır.”.
13

 Fatma Acun’un bu görüşüne karşın 

1569 tahririnde Karahisar-ı şarki merkezinde kayıtlı gayrimüslimler arasında 1 

Trabzonlu, 1 Gürcü, 12 Erzincanlı, 2 Sivaslı göçmen kaydının olması, buna karşın 

Müslüman neferler arasında göçmen kaydının olmaması
14

 aslında bölgeye bir 

gayrimüslim göçünün varlığına delildir. Hiç şüphesiz az sayıdaki bu göçmenler 

nüfustaki aşırı artışı açıklamaya kafi değildir. Fakat yapılan çalışmalar göstermiştir ki 

tahrirlerde göçe yönelik düşülen kayıtlar tam olarak kesin sayıyı vermekten uzaktır. Bu 

defterlerin tutuluş amacının timar sistemi ile alakalı olduğu unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla timar sistemini direkt ilgilendirmeyen göçe yönelik notların tamamının 

katipler tarafından defterlere işlenmediği kuvvetle muhtemeldir.
15

 

Bahsi geçen göçlerin hiç şüphesiz iskan tarihi açısından da önemi 

bulunmaktadır. 1455 yılında Karahisarlı göçmenler Niksar kırsalında çeşitli köy ve 

mezralara dağılmış durumdaydı. Örneğin Çalkara ve Kilise mezralarında meskun 5’er 

nefer gibi Hocaoğlanı mezrasında meskun 7 neferin de tamamı Karahisar göçmenidir. 

Gözikse, Modoy, Gündüz mezraları ile Cindihor, Sini, Akpınar ve İraç köylerinde 

bulunan nüfusun önemli bir kısmı da Karahisar’dan gelen göçmenlerdir. Benzer şekilde 

aynı tarihlerde Sivas’ın Çeltik köyü sakini 8 neferin tamamı, Kirkidi, Ağın ve Molus 

köylerinin ise yaklaşık yarıdan fazlası Karahisarlı göçmenlerdir. Dolayısıyla Karahisarlı 

göçmenlerden hareketle genellemeye gidilirse yerleşmelere gelen göçmenlerin 

yerleşmelerin kaybettiği nüfusu telafi edilerek yerleşmelerin devamlılığına katkıda 

bulunduğu söylenebilir. Ama belki de asıl önemlisi tamamen göçmenlerden oluşan 

yerleşmelerin varlığıdır. Hiç şüphesiz, göçmenlerin mevcudiyeti en azından bir kısım 

köy ve mezranın devamlılığına katkı sağladığı gibi, özellikle mezraların köye 

dönüşmesinde rol oynadığı da ifade edilebilir. 

                                                           
12

 Acun, 2006, s. 78. 
13

 Acun, 2006, s. 75. 
14

 BOA.TD. 478, s. 22-29.  
15

 Bu konuda bkz. Alpaslan Demir,  “Şahıs Adlarından Hareketle Nüfus Hareketleri ve İskan Tarihi 

Çalışmalarına Bir Katkı: Sivas Kazası Örneği”, Altay Toplulukları Sempozyumu, 20-22 Temmuz 

2015 Antalya, Basılmamış Bildiri; Alpaslan Demir, “XV-XVI. Yüzyıllarda İnebazarı Şahıs Adları 

Üzerine Bir Değerlendirme”,  Rodosto’dan Süleymanpaşa’ya Tekirdağ, Kitabevi Yay, İstanbul 

2016, s. 429-436; Alpaslan Demir, “Şahıs Adlarından Hareketle Nüfus Hareketleri ve İskan Tarihi 

Çalışmalarına Bir Katkı: Karahisar-ı Behramşah Nahiyesi Örneği”, Uluslararası Bozok 

Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016 Yozgat, Basılmamış Bildiri. 
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Sonuç 

15-16. yüzyıl Tahrir kayıtlarında geçen göç verilerinin demografi ve buna bağlı 

olarak iskâna etkisi olduğu aşikârdır. Dolayısıyla Tahrir defterlerinde geçen göç 

kayıtları dikkate alınmadan nüfus ve yerleşmelere yönelik sağlıklı yorumlar yapmak 

güç olacaktır. Bu bağlamda 1455 yılında Karahisar-ı şarki ve Koyluhisar kazalarında 

görülen harap ve boş köylerin açıklaması çevre bölgelerin tahrirlerinden çıkan kayıtlarla 

açıklanabilmektedir. Ayrıca sonraki yıllarda görülen nüfus artışının bölgeye gelen 

göçlerle alakalı olduğunun ip uçları isimlerin yanına düşülen göçmen kayıtlarından 

çıkartılabilir. Göçmenlerin, terk ettikleri (olumsuz) ve yeni yerleştikleri (olumlu) 

bölgelerin iskan dokusuna olumsuz/olumlu katkılar sağladığı da anlaşılmaktadır.  
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Karahisarlı 

Göçmenler 1455 1484-1485 1515-1525 1530-1541 1547-1554 1560-1592 

  M G M G M G M G M G M G 

Sivas Merkez 9 8 0 0 0 4 X X 0 0 3 1 

Sivas Kırsal 42 34 0 4 0 5 X X 0 0 0 0 

Tokat Merkez 0 0 2 2 0 1 X X 0 2 0 0 

Tokat Kırsal 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 

Niksar Merkez 5 1 X X 0 0 X X X X 0 0 

Niksar Kırsal 75 15 X X 0 0 X X X X 0 0 

Nahiye-i Sonisa 11 0 X X 0 0 X X X X 0 0 

Bölük-i Felenbel 5 0 X X 0 0 X X X X 0 0 

Nahiye-i Avlun 10 0 X X 0 0 X X X X X X 

Darende Kırsal X X X X X X 0 0 0 0 0 1 

Harput Merkez X X X X 0 1 X X X X 0 0 

Bayburd Merkez X X X X 0 0 2 0 X X 0 0 

Divriği Merkez X X X X X X 0 0 0 0 1 0 

Amid Merkez X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Mardin Merkez X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Ruha Merkez X X X X 0 0 X X X X 0 0 

Çemişgezek Merkez X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Erzincan Merkez X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Kemah Merkez X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Adana Merkez X X X X 0 0 X X 0 0 0 0 

Antep Merkez X X X X X X 0 0 X X 0 0 

Canik Merkez X X 0 0 0 0 X X X X 0 0 

Çorumlu Merkez 0 0 X X 0 0 X X X X 0 0 

Erzurum Merkez X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kahta Merkez X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gerger Merkez X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malatya Merkez X X X X X X 0 0 X X 0 0 

Merzifon Merkez X X X X 0 0 X X X X 0 0 

Rize Merkez X X 0 0 X X X X 0 0 0 0 

Sis Merkez X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Tarsus Merkez X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabzon Merkez X X 0 0 X X X X 0 0 0 0 

Turhal Merkez 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 

Turhal Kırsal 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 

Zile Merkez 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 

Zile Kırsal 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 

Divriği Kırsal X X X X X X 0 0 0 0 0 0 

Darende Merkez X X X X X X 0 0 0 0 0 0 
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Behisni Merkez X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Behisni Kırsal X X X X X X 0 0 0 0 0 0 

Kayseri Merkez X X X X 0 0 X X X X 0 0 

Kayseri Kırsal X X 0 0 0 0 X X X X 0 0 

Tablo II: Yerleşmelerdeki Karahisarlı Göçmenlerin Sayısı 

(M: Müslim; G: Gayrimüslim; X: Tahrir Defteri Yok) 

 

Harita I: Karahisarlı Göçmenlerin Bulunduğu Yerleşmeler (Yuvarlak içerisinde olanlar) 
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THE ROLE OF FORESTS IN THE SPREAD OF REVOLTS AND BANDITRY 

IN OTTOMAN SLAVONIA IN THE 16th and 17th CENTURIES 

Anđelko VLAŠIĆ* 

 

ABSTRACT 

The state of forests of the Ottoman Empire during the 16th and 17th centuries 

and their socioeconomic and cultural importance is still a sparsely researched topic. It is 

difficult to research the state of forests because the majority of Ottoman sources are 

silent when it comes to forests in the mentioned period. This presentation will focus on 

Ottoman Slavonia, i.e. the three Ottoman sancaks: Sancak of Srijem (Sirem), Sancak of 

Požega (Pojega), and Sancak of Pakrac (Pakraç, Bakriç, Zaçasna, or Cernik). The aim of 

this presentation will be to describe the importance of forests for the local population of 

Slavonia, which used forests for hiding in the time of frequent wars in the proximity of 

the Habsburg-Ottoman border. In peacetime, Slavonian forests were a good place to 

hide if you were a hayduk or a bandit resisting the Ottoman rule. Dense Slavonian 

forests were often impassable and uncontrollable territories, and this is why a more than 

average number of pass keepers and bridge keepers populated the territory of Slavonia 

and had a duty to drive away hayduks and bandits who used to reside in forests. The 

presentation will be based on published and unpublished Ottoman tax registers for the 

three mentioned sancaks and on the bibliography on the situation on the Ottoman-

Habsburg frontier in the 16th and 17th centuries. 

Keywords: Ottoman Empire, Slavonia, Revolts, Banditry, Forests 
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1. Introduction 

The name Slavonia used in the title of this paper and in all further mentions 

signifies the region delimited by the rivers Ilova, Drava, Sava, and Danube, in what is 

today the eastern part of the Republic of Croatia. It excludes Syrmia, which is a region 

situated further downstream both Danube and Sava, and in its current borders 

constitutes a part of the Republic of Serbia. In the 16th and 17th centuries, during 

Ottoman rule in Slavonia, i.e. from 1526 to 1690, the mentioned area was part of several 

administrative provinces. Its most eastern section was part of the Sancak of Srijem 

(Sirem); its central and biggest section was part of the Sancak of Požega (Pojega); and 

its southwestern section was part of the Sancak of Pakrac (Pakraç, Bakriç, Zaçasna, or 

Çernik). Setting aside this political fragmentation of Slavonia in the mentioned period, 

in this paper Slavonia will be regarded as a homogeneous territory because of its 

geographical characteristics set forth herein. Namely, Ottoman Slavonia was a sparsely 

populated region abounding in large areas of virgin forests. The same description can 

also be applied to Syrmia, or at least to its western part. Ottoman traveler Evliya Çelebi 

wrote that in 1660 the trees felled in one forest situated in western Slavonia were so 

huge that one could make three boats from a single tree.
1
 Forests populated with such 

gigantic trees were probably present throughout the entire region. Proximity of the three 

aforementioned large rivers and the occurrence of regular floods caused by said rivers 

created numerous marshes in the region. The general situation concerning forests of 

Ottoman Slavonia was that they were vast and not easy to clear, or in other words, “if 

we combine the data from Ottoman surveys with Habsburg records that inform us about 

the size of farms belonging to the inhabitants of villages, a picture emerges of islands of 

cultivated land surrounding settlements scattered among a vast expanse of woods.”
2
 

The local population of Slavonia used forest areas for hiding in the time of 

wars, which were often in Slavonia, especially in the proximity of the Habsburg-

Ottoman border. In peacetime, on the other hand, Slavonian forests could have been a 

good place to hide if you were a rebel, a bandit, or were hiding from Ottoman 

authorities for any other reason.
3
 The term “revolt” used in the title of this paper is 

understood to refer to miscellaneous attempts to overthrow the authority of the Ottoman 

state – for example, rebellions directed against Ottoman authorities in Slavonia. These 

kinds of activities were frequent because of the proximity of the Habsburg-Ottoman 

border and due to incursions of Habsburg forces. As regards the term “banditry”, it is 

understood as the activity of common robbers and outlaws throughout Slavonia. The 

                                                           
1
 Evlija Čelebi, Putopis. Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo-Publishing, Sarajevo, 1996, pp. 

243-244; Nenad Moačanin, Town and Country on the Middle Danube 1526-1690, Brill Publishing, 

Leiden – Boston, 2006, p. 150. 
2
 Moačanin, Town and Country on the Middle Danube, pp. 10-11, 26. 

3
 Sam White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2011, p. 47. 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

THE ROLE OF FORESTS IN THE SPREAD OF REVOLTS AND BANDITRY IN OTTOMAN SLAVONIA 

IN THE 16th and 17th CENTURIES  71 

 

aim of this paper will be to describe the role of Slavonian forests in the spread of revolts 

and banditry during the 16th and 17th centuries. 

The Ottoman sources that will be consulted for this paper are scarce due to the 

nature of these sources; for example, Ottoman tax registers offer numerous data on the 

taxable resources of Ottoman lands. However, forests are rarely mentioned in the 

registers and the data on forests often has to be obtained indirectly through the data on 

lumber cutting and taxes on livestock, fruit, vegetables, etc. As regards another 

important source for the Ottomanist historiography, the Mühimme registers, they are of 

more use for this topic because the Mühimme entries dealing with rebellions are 

relatively frequent. As for the narratives, Jesuit Bartol Kašić and Evliya Çelebi passed 

through Slavonia in the 17th century and have left us accounts in which they described 

the situation in Slavonia and the state of Slavonian forests. In addition, the Slavonian 

censuses conducted in 1698 and 1702 by the new Habsburg authorities after the 

Ottoman withdrawal from Slavonia give us valuable information on the situation in this 

region before the Habsburg conquest and the contemporary state of Slavonian forests. 

2. The Use of Forests for Civilian and Peacetime Needs 

Slavonia was a rural and agrarian region and this feature remained unchanged 

long after the withdrawal of the Ottomans at the end of the 17th century. There were 

numerous market towns throughout Ottoman Slavonia; however, this should not imply 

that the forest areas were interrupted by roads and settlements. In the late Middle Ages, 

larger numbers of settlers lived only in market towns of Eastern Slavonia and Western 

Syrmia and their number reached only 25% of the total population in these eastern 

areas. During Ottoman rule, only 10% of the population of the area around the town of 

Požega and 30% of the population around the town of Osijek (Ösek) and in Syrmia 

lived in urban settlements.
4
 

How did these inhabitants of Slavonia use the Slavonian forest fund? Generally 

speaking, forest areas in Slavonia and throughout the Ottoman Empire were used very 

freely during the 16th and 17th centuries, and changes were introduced only in the later 

centuries. Most of the Ottoman forests were owned by villages in their surroundings or 

by wealthy officials of the state. The forests that belonged directly to the state, i.e. to the 

Sultan, were usually located in mountainous areas and could still be used by villagers.
5
 

Ottoman authorities did not tax the forest goods that were not subsequently sold in the 

market. In other words, peasants could collect everything from the woods without 

paying tax if they kept them for their own household needs. They used forests resources 
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for food, fuel and hunting. Moreover, there were no Ottoman laws in the 16th and 17th 

centuries concerning the administration of the forest fund and there is probably no 

kanunname of any Ottoman province that would mention the issue of forest 

preservation.
6
 This is certainly true for Ottoman Slavonia, and if a kanunname does 

mention forests and their exploitation, it states that tree cutting was not prohibited.
7
 This 

all seems to imply that there was a rather huge consumption of Ottoman forest resources 

and the danger of rapid reduction of the forest fund.
8
 However, the population of 

Slavonia probably did not have a negative effect on the size of Slavonian forests, partly 

because the civilian population did not have excessive needs for timber. Peasants used 

to cut down woods only in small areas surrounding their settlements in order to create 

more farming land. Furthermore, they would cut down only smaller trees due to 

difficulties with transporting timber from deeper forests.
9
 Extensive forest felling 

occurred only in the vicinity of larger Ottoman cities in the Balkans with a population of 

more than 50,000 inhabitants, for example around Belgrade and Sarajevo around 1600, 

but not in Ottoman Slavonia.
10

 

3. Activities of Derbentçis and Köprücüs in Ottoman Slavonia 

There were several civilian activities in Slavonia that connected forests and 

security on the roads. Dense forests, especially those in mountainous areas, were often 

impassable and uncontrollable territories. This is why the territory of Slavonia was 

populated by a more than average number of pass keepers (Ottoman Turkish: 

derbentçiler) and bridge keepers and repairers (köprücüler), who were assigned by 
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Ottoman authorities with the task of guarding and repairing bridges situated in 

woodland areas and marshlands, in exchange for a certain (or sometimes complete) 

amount of tax exemption. Sometimes derbentçis had to clear large strips of forest, some 

several kilometers long, in order to secure the surroundings of roads and bridges. These 

services were not a Slavonian exception because Ottoman authorities organized the 

derbentçi and köprücü services in almost all sancaks of the Empire. The same situation 

was in the sancaks on the territory of nowadays Serbia and Bosnia and Herzegovina, or 

in the 16th and 17th centuries on the territory of the Sancaks of Bosnia, Herzegovina, 

Zvornik, and Srijem, where wide woodland areas also affected security on the roads.
11

 

The number of pass and bridge keepers in Slavonia increased heavily during 

Ottoman rule, especially in the initial period, i.e. from 1530s to 1570s. Derbentçi 

settlements were highest in number in central and eastern Slavonia. If we only take into 

account the biggest Slavonian sancak, the Sancak of Požega, Ottoman sources indicate 

that more than a quarter of the population of the sancak had a special status, here 

including derbentçis and köprücüs. Rapid increase in the number of bridge keepers and 

repairers in the mentioned period and their overall abundance confirms the picture of 

Slavonia as a region of vast and virgin forests. They usually lived in settlements around 

impervious forests and marshes and, among other duties, had to drive away bandits who 

used to reside in those areas, which were a perfect place for raids and hideout, so much 

that bandits organized large and dangerous gangs. Derbentçis used to control mountain 

passes, guide travelers through dangerous mountain roads and protect travelers’ 

property and well-being. Suitability of the central and western Slavonian terrain for 

criminal activities becomes even more distinctive when it is taken into account that the 

eastern Slavonian plains and the lowland strips along the rivers Drava and Danube with 

rarer forests contained only smaller gangs. A trade route leading through central 

Slavonia and cities Požega, Orahovica (Rahoviçe) and Valpovo (Valpova) was 

surrounded with thick forests, so it was not surprising that those woods were full of 

bandits who were looking for easy prey on the roads.
12

 

4. Rebellions in Ottoman Slavonia and the Effect of Forest Areas 

In 1594, a Habsburg army led by General Hans Sigismund Herberstein in a 

smaller military campaign penetrated the Habsburg-Ottoman border and conquered and 
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burned to the ground a settlement called Sirač (Sirçe) in the proximity of the town of 

Daruvar in western Slavonia, and then ravaged the surrounding area. Instigated by this 

attack, a part of the Christian population of the Sancaks of Pojega and Pakrac in the 

villages close to the mentioned border abandoned their villages and took refuge in the 

surrounding forests. They began to fight their Ottoman rulers and their army as rebels, 

i.e. hayduks (Hungarian: hajdúk, meaning members of mercenary armies in 16th century 

Hungary; in later centuries it was a term most commonly referring to outlaws, 

highwaymen, or even freedom fighters).
13

 Those involved in the rebellion of 1594 

probably believed that the attack of the Habsburg forces meant that the time of 

liberation from Ottoman rule had come. Another raid of the Habsburg army under the 

command of Herberstein in 1595 reached the town of Cernik in the southeast of the 

Sancak of Pakrac. The Habsburg incursion reached far into Ottoman territory and, 

although it did not change the Habsburg-Ottoman status quo in the region, it instigated 

an even larger rebellion of the local Christian population than the year before.
14

 The 

forests around mentioned settlements played a significant role in these events by 

enabling local Christian rebels to act as guerrilla fighters and ambush Ottoman forces. 

If we take into consideration numerous other information about the activities of 

hayduks in Ottoman Slavonia, we can conclude that the use of forest areas of Slavonia 

for flight and hiding from Ottoman authorities was a constant activity of the local 

Christian population throughout the 16th and 17th centuries. This sequence of events 

(Habsburg incursion, local Christian population's rebellion, flight to forests and 

subsequent rebel activities) repeated itself on occasions throughout the period of 

Ottoman rule in Slavonia. In 1596, Habsburg army led by General Juraj Lenković broke 

into Ottoman territory of the Sancak of Požega and ravaged the town of Voćin and 

numerous surrounding villages. In 1597, a Habsburg detachment under the command of 

Captain Georg Laibacher ravaged the surroundings of Ottoman settlements Slatina,
15

 

Orahovica, and Stupčanica. In the same year, after the local Christian population 

allegedly called on the Habsburg forces to attack and help them pass to the other side of 

the border, a Habsburg army led by General Herberstein and Croatian viceroy Ivan 

Drašković penetrated the Habsburg-Ottoman border. If the sources are correct, the 

Habsburg attackers returned to Habsburg territory in the company of 1700 civilians, 
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who mostly resided in the hilly and forested areas of the Sancaks of Pakrac and Požega 

and decided to flee into Habsburg territory.
16

 

Historical sources suggest that during those Habsburg incursions local rebels 

organized in advance, actively participated in the fighting and cooperated with the 

Habsburgs. Every time Habsburg forces penetrated the Habsburg-Ottoman border and 

attacked Ottoman settlements, the hayduks would gather and reside in the thick forests 

of Slavonia. They often were the most active element in the fights that followed the 

Habsburg incursions because of their knowledge of the terrain and the ability to surprise 

attack the Ottoman forces. Furthermore, after the retreat of Habsburg armies, the 

hayduks would retreat into the woods on a regular basis and would continue to resist for 

a longer period. The rebels would even attack Ottoman forces stationed in Slavonian 

settlements; this was the case especially during the Long Turkish War (1593-1606). In 

1599, for instance, when General Herberstein and Captain Tamás Erdődy
 

led a 

Habsburg attack into the Požega Valley, in the center of the Sancak of Požega, a force 

of around 500 hayduks led by voivode Luka Senčević joined the Habsburg army during 

their raid and pillage of Požega. Another source from the same year cites that the 

hayduks defeated Ottoman forces at Osijek and burned the Osijek Bridge and its 

surroundings. In 1600, a Habsburg force led by Gaspar Gleispach, Captain of the town 

of Ivanić, broke into the Sancak of Pakrac and returned with around 800 civilians to the 

Habsburg territory. This raid was probably closely related to the rebellion led by hayduk 

voivodes Mato and Marko Lapsanović. Their hayduk forces allegedly razed the 

Ottoman settlements Bijela Stijena, Pakrac, Gradiška, Brod, and Drenovac. Ottoman 

forces managed to defeat them and force them to retreat into the surrounding forests, 

where the hayduks continued to reside for some time.
17

 

Constant conflicts between Habsburg and Ottoman forces in Slavonia 

continued also in the later years, and the above-described pattern remained the same. In 

1603, when a Habsburg detachment led by Viceroy Drašković and General Sigmund 

von Trauttmansdorff penetrated as far as Požega, a hayduk force led by Mato 

Lapsanović joined them after raiding the settlements Parkac, Trojeglava and Kamenska, 

which were situated in a hilly area and surrounded by thick forests. This combined 

attacking army heavily damaged Požega and the surrounding villages.
18

 Ottoman 

authorities’ subsequent retaliation influenced the occurrence of lawlessness and banditry 

that were even more widespread throughout Slavonian forests and along insecure roads. 
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This was coupled by general insecurity on the Slavonian trade routes and consequential 

economic stagnation, because the fleeing population evaded their tax and other 

obligations towards Ottoman authorities.
19

 Habsburg forces’ intrusions stopped and the 

intensity of hayduk activities diminished only with the end of the Long Turkish War in 

1606.
20

 

It was not only during wars that the banditry and rebellions flourished in 

Ottoman Slavonia. Ottoman authorities were not able to control the rebellious local 

population in the aftermath of wars, when insecurity was at its peak. Armed conflicts 

between Ottoman authorities and local rebels continued throughout the first half of the 

17th century. The slow establishment of pre-war conditions and peacetime rule suited 

the rebels and bandits residing in Slavonian forests. During this period, even the usually 

peaceful Christian and Muslim subjects of the Empire participated in criminal activities 

and subsequently hid in the woods. Furthermore, during their attacks, rebels did not 

make a distinction between Muslim and Christian passersby on the Slavonian roads. In 

the autobiography of the Ragusan Jesuit Bartol Kašić, who traveled through Slavonia in 

1612-1613 and 1618-1619, we can find assertions about widespread banditry in eastern 

Slavonia and Syrmia in the mentioned years.
21

 

The same sequence of events (Habsburg incursion, local Christian population's 

rebellion, flight to forests, rebel activities) including economic stagnation and flight of 

the population repeated itself especially during the Great Turkish War (also known as 

the War of the Holy League). The war lasted from 1683 to 1699, and was the conflict 

during which Ottoman Empire, lost Slavonia among other regions.
22

 With the start of 

the Habsburg-Ottoman fighting in Slavonia in 1684, the local Christian population 

began to flee into the forests. They fought together with Habsburg forces and by 1691 

managed to drive the Ottomans out of Slavonia. Moreover, at the same period the 

forests in Slavonian mountains were most probably the place of hiding for the Muslim 

population of Slavonia, which was fleeing to northern Bosnia during the Habsburg 

conquest of Slavonia in the 1680s and up until 1691.
23
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The hills and mountains of Slavonia and its widespread forests were a suitable 

terrain for the development of revolts in later years too. This enables to posit that there 

was a continuity of usage of Slavonian forests for banditry from the second half of the 

16th century up until the first quarter of the 20th century.
24

 

5. Conclusion 

We can ascertain that the forests of Slavonia positively affected the frequency 

of revolts and banditry and thus diminished the effectiveness of Ottoman rule. In fact, 

the borders of Slavonian forests marked the boundaries of effective Ottoman control. 

This, in turn, facilitated the effectiveness of Habsburg attacks, because the invading 

Habsburg forces could rely on the local hayduks and their reconnaissance, i.e. their 

excellent knowledge of the terrain and the ability to gather crucial military information. 

Ottoman authorities, on the other hand, could not relieve their situation and strengthen 

their control over the local population and forest areas because the forests were, as 

explained earlier, huge and difficult to control. Although there were no laws concerning 

the issue of forest preservation and no restrictions on free civilian use of forests, not 

even the civilians had a diminishing effect on the distribution of forests, especially 

because Slavonia lacked large towns with large needs for provisions, and thus for 

extensive forest cutting. The only solution for Ottoman authorities in Slavonia was to 

employ the local population in the military and security roles and raise the number of 

derbentçis and köprücüs in their effort to secure roads and bridges and put a stop to 

prevalent lawlessness in the region. 

There are examples of different solutions used by Ottoman authorities in order 

to stop revolts and banditry in mountains and dense forests. In other parts of the Empire 

in the second half of the 16th century, for example in Macedonia, rebellious villagers 

from the mountains were forced to resettle in the valleys. In Albania and Thrace, on the 

other hand, forests were cut down so that the local bandits would lose a place to hide 

and commit crime. These solutions were effective – although they were harmful for the 

forest fund.
25

 There is no evidence so far that the Ottoman rulers used the same methods 

in Slavonia. The method that they did use in insecure frontier areas such as Slavonia can 

be seen in some of the kanunnames for the sancaks on the territory of present Bosnia 

and Herzegovina – we presume that due to geographical similarities of Bosnia and 

Slavonia (dense forests in mountainous areas) the methods used were the same. 

Namely, those kanunnames indicate that Ottoman authorities specifically passed laws 

purporting to encourage the population of newly conquered provinces to expand and 
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regularly cultivate lands that were overgrown and/or neglected and, if necessary, clean 

them by cutting forest.
26

 

Another conclusion from the researched data could be that the population that 

could rely on the close proximity of forests – and we have seen that the population of 

Slavonia could – always took refuge in forests when their well-being was at stake, or 

when they decided to oppose Ottoman rule. Forests represented an important factor in 

the life of the inhabitants of Slavonia; without them, the situation on this part of the 

Habsburg-Ottoman frontier in the 16th and 17th centuries would have been completely 

different. 

These conclusions could also be applied to other Ottoman provinces in the 

Balkans, here including the Ottoman sancaks on the territory of Hungary, Serbia, 

Bosnia, and other neighboring countries, because in the 16th and 17th centuries those 

regions were also known for their large and thick forests, therefore suitable for revolts 

and banditry. 
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GÖRE) 

Aydın EFE

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan, Sicill-i Ahvâl 

Defterlerinde kaydı bulunan Mostarlı devlet memurları incelenmiştir. Memurlardan 

Mostar doğumlu ve Mostarlı olan yedi memurun varlığı tespit edilmiştir. Mostarlı 

devlet memurlarının 1841/1842- 18 Şubat 1890 (h. 1257-27 Cemaziyelahir 1307) 

tarihleri arasında doğdukları belirlenmiştir. Mostarlı yedi memurun altısı Mostar 

doğumlu iken, bir tanesi İstanbul doğumludur. 

Mostarlı memurların sicilleri/tercüme-i halleri incelendiğinde baba adları, 

görev yerleri, yaptıkları görevler, işe başlama yaşları, aldıkları maaş, azil ve tayin vs. 

durumları hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mostar, Memur, Sicill-i Ahvâl Defterleri, Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi. 
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CIVIL SERVANTS FROM MOSTAR (ACCORDING TO THE 

CIRCUMSTANCE REGISTERS) 

 

ABSTRACT 

In this study civil servants from Mostar were studied by detection, registered in 

the circumstance register books (Sicil-i Ahvâl Defterleri), partaking in the Ottoman 

Archive of the Prime Ministry. Existence of seven civil servants were detected who 

were from Mostar and born in Mostar. It was determined that the civil servants from 

Mostar were born between 1841/1842- 18 February 1890 (hijri 1257-27 Cemaziyelahir -

the sixth lunar month- 1307). While six of the sivil servants from Mostar were born in 

Mostar, one of them was from Istanbul.  

By studying the registers/curricullum vitaes of the civil servants of the civil 

servants some data were accessed such as the names of their fathers, their places of 

duty, the duties they performed, the ages at which they had started their positions, the 

salaries that they received, their states of dismissal and appointment.  

 

Key Words: Mostar, Civil Servant, Sicill-i Ahvâl Books, the Ottoman Archive 

of the Prime Ministry. 
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Giriş 

Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan Sicill-i Ahvâl 

Defterlerinde kayıtlı Mostar doğumlu ve Mostarlı memurlar incelenerek, yedi kayda 

rastlanmıştır. Mostarlı memurların biri İstanbul doğumlu iken altısı Mostar doğumludur. 

Mostarlı devlet memurlarına değinmeden önce Sicil ve Sicill-i Ahvâl kavramlarının 

açıklanması çalışmanın bütünlüğü bakımından oldukça önemlidir.  

Günümüzde de memur hayatında önemli bir yer oluşturan sicil kelimesi, resmi 

belgelerin kaydedildiği kütük, devlet memurlarının vukuatlarını içeren defter şeklinde 

açıklanmaktadır. Bununla birlikte Sicill-i Ahvâl tamlaması ise memurların 

özgeçmişlerinden resmiyete yansıyan hususlar olarak ifade edilmektedir.
1
 

5 Şubat 1879 tarihi, Osmanlı Devleti’nde görev yapan memurlar için önemli 

bir tarih olup, bu tarihte devlet memurlarının künyelerini/bilgilerini tutmak amacıyla 

Sicill-i Ahvâl Komisyonu tesis edilmiştir.
 2

 Bu tarihten yaklaşık iki yıl önce, 1877’de, 

mülkiye personelinin kaydını tutmak maksadıyla, Ahmed Cevdet Paşa’nın Dâhiliye 

nazırlığı esnasında, Me’mûrin Kalemi Müdürlüğü kurulmuştur. Kurulan bu müdürlüğün 

görevleri arasında; hem mülkiyelilerin bilgilerini kaydetmek, hem de sicill-i ahlâk defteri 

meydana getirmek bulunmaktadır.
 3

 Mülkiyeliler içerisinde ilk sicil kaydı yapılan 

memur ise Ahmed Cevdet Paşa olup, Osmanlı devlet memurlarının h. 1200-1310 

(1785/1786-1892/1893) tarihleri arasında dünyaya geldikleri konusunda bilgi 

mevcuttur.
 4

 

5 Şubat 1879 tarihinde tesis edilen komisyon, 1896’da kaldırılmıştır. Kaldırılan 

komisyonun görevini, bu tarihte yeni kurulan, Memûrîn-i Mülkiye Komisyonu’nu 

üstlenmiştir. Yeni oluşturulan komisyon için 21 maddelik nizamname yayımlanmıştır.
5
 

Memûrîn-i Mülkiye Komisyonu’nu varlığını 1908 tarihine kadar devam ettirmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin sona ermesine kadar devlet personelinin kaydını tutan Dâhiliye 

                                                           
1
 Gülden Sarıyıldız, “Sicill-i Ahvâl Defterleri”, TDVİA, c. 37, İstanbul 2009, s. 134; Mehmet Zeki 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, MEB Yay., İstanbul, 2004, s. 210; 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2010, s. 237. 
2
 Atillâ Çetin, “Sicill-i Ahvâl Defterleri Hakkında Bir Araştırma”, Vakıflar Dergisi, XXIX, Ankara 2005, 

s. 89. 
3
 Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, Yayın. Cavid Baysun, TTK Yay., Ankara 1991, s. 168-169; 

Sarıyıldız, Sicill-i Ahvâl Komisyonunun Kuruluşu ve İşlevi 1879-1909, DER Yay., İstanbul 2004, s. 8; 

Talip Mert, “Sicill-i Ahval Defterleri ve Buna Dair Yayınlanan Nizamnameler-I”, Arşiv Araştırmaları 

Dergisi, S. 2, 2000, s. 97.  
4
 Sarıyıldız, “Sicill-i Ahvâl Defterleri”, s. 135. Bu sınırlamanın değişebileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ahmet Hamdi Efendi adındaki memur, h. 1311 doğumludur. Bu konuda bkn.  (Naim 

Ürkmez-Aydın Efe, Hataylı Osmanlılar, Çizgi Kitabevi, Konya 2015, s. 14; Aydın Efe, “Sicill-i Ahvâl 

Kayıtlarına Göre Kalecikli Memurlar”, Tarih Okulu Dergisi, 9/ XXV, Mart 2016, s. 81; Efe-Ürkmez, 

Tarsuslu Osmanlılar, Çizgi Kitabevi, Konya 2016, s. 13). 
5
 Mübahat S. Kütükoğlu, “Sicill-i Ahvâl Defterleri’ni Tamamlayan Arşiv Kayıtları”, GDAAD, sy. 12 

(1988), s. 141; Talip Mert, “Sicill-i Ahval Defterleri ve Buna Dair Nizamnameler II: Osmanlı Devleti 

Sicill-i Ahval Dairesiyle Şubelerine Ait Yönetmelik”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, S. 3, 2001, s. 45. 
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Nezâreti Memûrîn ve Sicill-i Ahvâl İdâresi adıyla bir birim oluşturulmuştur. Osmanlı 

Devleti bünyesinde 1879-1909 tarihleri arasında görev yapan memur sayısı 51.652 

olarak bilinmektedir.
6
 

MOSTARLI MEMURLAR 

Mostarlı memurlar, 1841/1842-18 Şubat 1890 (h. 1257-27 Ca 1307) tarihleri 

arasında doğmuşlardır. Mostar, Osmanlılar döneminde Bosna vilayetine bağlı Hersek 

Sancağı’nın merkezi olarak bilinmektedir. Mostarlı yedi memurun biri İstanbul’da 

doğumlu iken diğerleri Mostar doğumludur. Altı memur, Mostar merkezde dünyaya 

gelmişlerdir. 

Mostarlı memurların doğum yerleri ve tarihleri ile baba adları tabloda 

verilmiştir. Tabloda Mostarlı memurlar, doğum tarihlerine göre verilmiştir. 

Tablo: 1-Memurlar İle İlgili Bazı Bilgiler 

S.Nu Memurun Adı Doğum Yeri ve Tarihi Baba Adı 

1 Mustafa Efendi Mostar  

h. 1257 (1841/1842) 

Ramik Abdullah Ağa 

2 Hasan Hüsnü Efendi Mostar  

h. 1260 (1844/1845) 

Hüseyin Bey 

3 İraklis Yordanis 

Efendi 

Mostar  

h. 1276 (1860) 

Sava Efendi 

4 Osman Nuri Efendi Mostar 

 h. 1276 (1860) 

Salih Sıdkı Efendi 

5 Mehmet Reşat Bey Mostar h.  

13 Za 1283 (19 Mart 1867) 

Ahmet Asaf Bey 

6 Osman Nuri Efendi Mostar 

24 Z 1284 (17 Nisan 1868) 

Salih Efendi 

7 Mustafa Süreyya Bey Dersaadet (İstanbul) 

27 C 1307 (18 Şubat 1890) 

Hacı Mehmet Bey 

 

 

Mostarlı memurlardan Mustafa Efendi, dünyaya gelen ilk Mostarlı memur 

olup, baba adı Ramik Abdullah Ağa’dır. Mustafa Efendi, 1841/1842 (h. 1257) tarihinde 

Mostar’da doğmuştur.
7
 Tımar sahibi ve sipahilerden Hüseyin Bey’in oğlu olarak 

Mostar’da 1844/1845 (h. 1260) tarihinde doğan memur ise Hasan Hüsnü Efendi’dir.
8
 

Mostarlı memurlar içerisindeki tek Rum olan İraklis Yordanis Efendi, 11. 

Alayın ikinci taburunun eczacısı Kolağası Sava Efendi’nin oğlu olup, 1860 (h. 1276) 

                                                           
6
 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2010, s. 237. Bu sayı konusunda farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberinin 1995 ve 2000 yıllarındaki baskılarında memur 

sayısı 92.000’dir (s. 241). Ayrıca Çetin, “Sicill-i Ahvâl Defterleri”, s. 93. Mert, “Sicill-i Ahval Defterleri 

ve Buna Dair Yayınlanan Nizamnameler-I”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, S. 2, 2000, s. 97’de 92.137 

kişilik memur mevcudundan bahsedilmektedir. 
7
 BOA, DH. SAİD. d, 14-357. 

8
 BOA, DH. SAİD. d, 112-309. 
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tarihinde Mostar’da dünyaya gelmiştir.
9
 1860 (h. 1276) tarihinde Mostar’da doğan 

Osman Nuri Efendi’nin babasının adı Salih Sıdkı Efendi’dir.
10

 

Yanya vilayeti İstinaf Ceza Mahkemesi Reisi Ahmet Asaf Bey’in oğlu olan 

Mehmet Reşat Bey, 19 Mart 1867 (13 Zilkade 1283) tarihinde Mostar’da doğmuştur.
11

 

17 Nisan 1868 (24 Zilhicce 1284) tarihinde Mostar’da dünyaya gelen Osman Nuri 

Efendi’nin babası ise Karamürsel’de Ereğli rüsûmât memuru Salih Efendi’dir.
12

 

Mostarlı memurlardan en son doğan memur olan Mustafa Süreyya Bey, 18 Şubat 1890 

(27 C 1307) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası berberbaşı Mostarlı Hacı Mehmet 

Bey’dir.
13

 

Memurlar ile babalarının kullandıkları sıfatlara hususunda şunlar söylenebilir: 

Mostarlı yedi memurdan beşinde Efendi sıfatı varken, iki memur ise Bey sıfatını 

kullanmaktadır. Bey sıfatını kullanan memurlar ise “Mehmet Reşat Bey ve Mustafa 

Süreyya Bey”lerdir. 

Memurların babalarından bir kişi Ağa, üç kişi Bey, üç kişi de Efendi sıfatını 

kullanmaktadır. Ağa sıfatını kullanan memur babası ise Mustafa Efendi’nin babası olan 

Ramik Abdullah Ağa’dır. İsminde Bey sıfatı bulunan iki memurun babaları da Bey 

sıfatını taşımaktadır. Bu memur babaları ise Mehmet Reşat Bey’in babası Ahmet Asaf 

Bey ile Mustafa Süreyya Bey’in babası Hacı Mehmet Bey’dir. Hasan Hüsnü Efendi 

adındaki memurun babası olan Hüseyin Bey de Bey sıfatını taşıyan üçüncü memur 

babasıdır. 

Memurların Eğitim Durumları, Aldıkları Diplomalar ve Bildikleri 

Lisanlar 

Mostarlı memurların eğitim ve okuryazarlık durumları, aldıkları 

şehâdetnâmeler (diploma) ve bildikleri lisanlar tabloda belirtilmiştir.  

Tablo: 4- Memurların Eğitim Durumları 

SN Memurun Adı Eğitim Durumları- Diploma- Bildikleri Lisanlar 

1 Mustafa Efendi Sıbyan mektebinde ilk dini bilgileri ve fenn-i hesap okumuştur. Boşnakça 

ve Arnavutça konuşur, Türkçe kitâbet eder. 

2 Hasan Hüsnü 

Efendi 

Mostar ibtidai mektebinde ilk dini bilgileri tahsil etmiştir. Boşnakça 

konuşup Türkçe kitâbet etmektedir. 

3 İraklis Yordanis 

Efendi 

Belene kasabası, Yenişehir ve Manastır İslam ve Rum sıbyan 

mektepleriyle Rüşdiye mektebinde eğitim görmüştür. Türkçe, Rumca ve 

Slavca okuryazardır. 

4 Osman Nuri 

Efendi 

Mahalli sıbyan mektebinde ilk dini bilgileri almıştır. Rüşdiye mektebinde 

Arapça ve Farsça tahsil görmüştür. Türkçe okuryazardır. 

                                                           
9
 BOA, DH. SAİD. d, 141-243. 

10
 BOA, DH. SAİD. d, 65-175. 

11
 BOA, DH. SAİD. d, 85-53. 

12
 BOA, DH. SAİD. d, 57-237. 

13
 BOA, DH. SAİD. d, 178-504. 
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5 Mehmet Reşat 

Bey 

İstanbul sıbyan mektebinde ilk dini bilgileri almıştır. Şam ve Halep 

rüşdiye mekteplerinde tahsil gördükten sonra Mülkiye mektebinin birinci 

sene derslerini okumuştur. Halep Rüşdiye Mektebinden şehâdetnâme 

(diploma) almıştır. Arapça konuşur, Türkçe okuryazar ve Fransızca’ya 

aşinadır.  

6 Osman Nuri 

Efendi 

Sıbyan ve rüşdiye mekteplerinde tahsil gördükten sonra şehâdetnâme 

almıştır. Türkçe okuryazardır. 

7 Mustafa 

Süreyya Bey 

Beşiktaş Afitap Maarif Mektebinde ibtidai ve rüşdiye derslerini tahsil 

eylemesine rağmen şehâdetnâme alamamıştır. Türkçe okuryazar olup 

Fransızcaya aşinadır. 

 

Tablo ışığında bazı değerlendirmeler ise şöyledir: 

 Sıbyan mektebinde öğrenim gören beş memur vardır. 

 Memurlardan ibtidai mektebinde iki memur öğrenim görmüştür. 

 Sıbyan mektebi ile rüşdiye mektebinde öğrenim gören dört memur 

bulunmaktadır. 

 Beş memur rüşdiye mektebinde eğitim almıştır. 

 İbtidai ve rüşdiye mekteplerinde öğrenim gören bir memur bulunmaktadır. 

 Bir memur mülkiye mektebinde öğrenim görmüştür. 

Mostarlı memurlardan ikisinin tercüme-i halinde şehâdetnâme (diploma) aldığı 

görülmektedir. Bu memurlardan Mehmet Reşat Bey, Halep Rüşdiye Mektebinden 

şehâdetnâme almıştır. Şehâdetnâmesi bulunan diğer memur ise tabloda altıncı sırada 

bulunan Osman Nuri Efendi’dir. Mustafa Süreyya Bey isimli memurun özgeçmişinde 

ise Beşikktaş Afitab Maarif Mektebinde ibtidai ve rüşdiye derslerini tahsil etmesine 

rağmen şehâdetnâme alamadığı belirtilmektedir. Dört memurun özgeçmişinde ise 

şehâdetnâme konusunda bilgi mevcut değildir. 

Mostarlı memurların bazılarının özgeçmişlerinde “Türkçe kitâbet eder (Türkçe 

yazar)” şeklinde ifade bulunmaktadır. Bu memurlar, okuryazar olarak 

değerlendirilmiştir. Okuryazar olarak değerlendirilmesinin sebebi ise okuma bilmeyen 

bir memurun yazmasının mümkün olmayacağı hususudur. Mostarlı memurların 

okuryazarlık durumları ve bildikleri dillere gelince: 

 Tüm memurlar Türkçe okuryazardır. 

 Türkçe-Rumca-Slavca okuryazar olan bir memur vardır. Bu memur ise İraklis 

Yordanis Efendi’dir. 

  Türkçe okuryazar olup Fransızca’ya aşina olan iki memur vardır. Bu memurlar 

ise Mehmet Reşat Bey ile Mustafa Süreyya Bey’dir. 
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 Boşnakça ve Arnavutça konuşup Türkçe kitâbet eden Mustafa Efendi adındaki 

memurdur. 

 Boşnakça konuşup Türkçe kitâbet eden memur ise Hasan Hüsnü Efendi’dir. 

Mostarlı Memurlar Öğrenim Gördükleri Okullar 

Mostarlı memurların öğrenim gördüğü okullar arasında sıbyan, ibtidai ve 

rüşdiye mektepleri bulunmaktadır. Bu okullar ise şöyledir: “Mostar Sıbyan Mektebi, 

Mostar İbtidai Mektebi, Belene-Yenişehir-Manastır İslam ve Rum Sıbyan Mektepleri 

ile Rüşdiye Mektebi, İstanbul Sıbyan Mektebi, Şam Rüşdiye Mektebi, Halep Rüşdiye 

Mektebi, Mülkiye Mektebi, Beşiktaş Afitap Maarif Mektebi”. 

Memurların İşe Başlama Yaşları, Görev Yaptıkları Şehirler ve Aldıkları 

Maaş 

Mostarlı memurların işe başlama yaşları, yaptıkları görevler, görev yerleri ve 

aldıkları maaşları tabloda verilerek memurların en az ve en çok aldıkları maaşlarına 

değinilmiştir. Bunun yanı sıra memurların yapmış oldukları vazifeleri, isimlerinin 

yanında gösterilmiştir. 

Tablo: 5- Memurların İşe Başlama Yaşları, Görev Yerleri ve Aldıkları Maaş 

Memurun Adı- 

Yaptığı Görevi 

İşe Başlama 

Yaşı 

Görev Yaptıkları Şehirler Aldıkları Maaş 

(En az- en çok) 

Mustafa Efendi  

emlak tahrir memuru, 

kadastro memuru 

43 mülâzemet Dırac Sancağı, İşkodra vilayeti 250 

Hasan Hüsnü Efendi 

Teftiş memuru,kâtip, 

aşar ve ağnam memuru, 

polis komiserliği 

21 Hersek, Mitroviçe, Prepol, Preşova, 

Geylan, Selanik, Bingazi Sancağı, 

Beyoğlu, İstanbul 

500-900 

İraklis Yordanis Efendi 

Tercüman, pasaport 

memuru 

23 Yenipazar sancağı, Yavor 200-330 

Osman Nuri Efendi 

muhabere memuru,  

17 mülâzemet Banaluka, Mostar, Çatalca, Firecik, 

Şam, Beyrut, Humus, Kuneytıra 

380-1000 

Mehmet Reşat Bey 

kâtip, mukayyid, mektep 

memuru, mal müdürü  

24 Adana, Selanik, Toyran, Katura 250-600 

Osman Nuri Efendi 

geçici mizan kolcusu, 

aşar kâtibi 

21 mülâzemet Karamürsel 150-350 

Mustafa Süreyya Bey 

kilerci, ibrikdar  

17 İstanbul 200-1200 

 

Mustafa Efendi, 13 Ekim 1883 tarihinde 43 yaşında iken 

mülâzemetle/stajyerlikle Dırac Sancağı emlâk tahrir kalemine girmiştir. 27 Ekim 1883 
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tarihinde ise 250 kuruş maaşla İşkodra vilayeti dördüncü fırkası seyyar tahrir 

messahlığına
14

 tayin olunmuştur.
15

 

Hasan Hüsnü Efendi, 21 yaşında iken, 13 Mart 1865’te 500 kuruş maaşla 

Hersek teftiş memuriyetine getirilmiştir. 13 Mart 1868’de 800 kuruş maaşla Hersek 

Hukuk Temyiz Kitâbetine, 13 Eylül 1875’te 500 kuruş maaşla Hersek rüsûmât 

başkitâbetine naklolunarak 9 Ağustos 1878 tarihine kadar burada çalışmıştır. Daha 

sonra 19 Haziran 1880 tarihinden 3 Haziran 1881 tarihine kadar Kosova vilayeti 

Mitroviçe kazası aşar ve ağnam memuriyetinde 600 kuruş maaşla görev yapmıştır. 

Hasan Hüsnü Efendi; Prepol, Preşova ve Geylan kazaları aşar memuriyetlerinde de 600 

kuruş maaşlar ile çalışmıştır. 28 Eylül 1885 tarihinde Selanik, 25 Ağustos 1890’da 

Bingazi ve 27 Mart 1892’de Selanik ikinci sınıf polis komiserliklerinde 750’şer kuruş 

maaş ile istihdam olunmuştur. 25 Eylül 1897’de 720 kuruş maaşla Beyoğlu 10. Bölük 

baş komiserliğine tayin olunduktan sonra 13 Mart 1899 tarihinde aynı miktar maaşla 

İstanbul ciheti baş komiserliğine naklolunmuştur. 14 Temmuz 1899’da 900 kuruş 

maaşla İstanbul ciheti 19. Bölük baş komiserliğine atanmıştır. 23 Kasım 1901’de yine 

900 kuruş maaşla 14. Bölük baş komiserliğine, 26 Şubat 1902’de 9. Bölük baş 

komiserliğine atanan Hasan Hüsnü Efendi’nin son görevi ise 28 Mayıs 1903 tarihinde 

terfi ettiği İstanbul Sivil Polis Müfettişliğidir.
16

 

İraklis Yordanidis Efendi, 3 Aralık 1882 tarihinde, 23 aşında iken 200 kuruş 

maaşla Yenipazar Sancağı Slavca tercümanlığına tayin edilmiştir. 13 Eylül 1885 

tarihinde ise Yavor pasoport memurluğuna nakledilmiştir.
17

 

Osman Nuri Efendi, 17 yaşında, Ağustos/Eylül 1876 tarihinde Banaluka 

Telgrafhanesine mülâzemetle girmiştir. 13 Mayıs 1877’de 400 kuruş maaşla Mostar 

Telgrafhanesi muhabere memurluğuna tayin olunmuştur. Bu kurumun boşaltılması 

üzerine bir müddet açıkta kalan Osman Nuri Efendi, 28 Kasım 1878’de 1000 kuruş 

geçici maaş ile Çatalca telgraf merkez muhabere memuriyetine tayin olunmuştur. Maaşı 

daha sonra 600 kuruşa indirilmiştir. Bir müddet sonra memuriyetine lüzum kalmadığı 

gerekçesiyle açığa çıkarılmıştır (13 Şubat 1880). 13 Nisan 1880 tarihinde Firecik 

telgrafhanesi muhabere memuriyetine 380 kuruş maaşla getirilmiştir.  3 Aralık 1881’de 

500 kuruş maaşla Şam, 13 Kasım 1882’de ise 550 kuruş maaşla Beyrut telgraf 

muhabere memuriyetlerine tayin olunmuştur. Osman Nuri Efendi, 10 Şubat 1891’de 

550 kuruş maaşla Suriye vilayetinde Humus telgraf merkezi muhabere memuriyetine 

nakledilmiştir.30 Ağustos 1894’te 600 kuruş maaşla Suriye vilayetinde Kuneytıra 

                                                           
14

 Ölçen/ Tapu memuru. 
15

 BOA, DH. SAİD. d, 14-357. 
16

 BOA, DH. SAİD. d, 112-309. 
17

 BOA, DH. SAİD. d, 141-243. 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 
 

MOSTARLI DEVLET MEMURLARI (SİCİLL-İ AHVÂL KAYITLARINA GÖRE)   91 
 

Telgraf ve Posta Merkezi Müdürlüğüne getirilmiştir. Maaşı 14 Mart 1897 tarihinde 540 

kuruşa indirilmiştir.
18

 

Mehmet Reşat Bey, 15 Kasım 1889’da, 24 yaşında iken 300 kuruş maaşla 

Adana vilayeti istinaf mahkemesi kayıt kitabetine tayin olunmuştur. Bir süre sonra bu 

görevden istifa etmiştir. 14 Ekim 1890 tarihinde 500 kuruş maaşla Adana vilayeti 

hesabat-ı atika şubesi mukayyidliğine getirildikten bir süre sonra bu görevden de istifa 

eden Mehmet Reşat Bey, 31 Ocak 1891-9 Temmuz 1891 tarihleri arasında 300 kuruş 

maaşla Selanik vilayeti maarif idaresi varidat-ı atika kitabetinde ve bu göreve ek olarak 

350 kuruş yarım maaşla, 2-19 Temmuz 1891 tarihleri arasında, idadi mektebi 

memuriyetinde görev yapmıştır. 14 Eylül 1892-27 Nisan 1893 tarihleri arasında reji 

idaresi muhaberat-ı Türkiye kitabetinde bulunmuştur. 5 Haziran 1893’te 250 kuruş 

maaşla Selanik vilayeti muhasebe kaleminde havale mukayyidliğine getirilmiştir. 

Mehmet Reşat Bey, daha sonra 600 kuruş maaşla Toyran kazası mal müdürlüğü 

görevine tayin edilmiştir (3 Temmuz 1896). Bu görevde iken maaşı 540 kuruşa 

indirilmiştir (13 Mart 1897). Bu görevde iken yerine başkasının tayini sebebiyle 14 

Kasım 1898’de açıkta kalmıştır. 720 kuruş maaş ile 27 Mart 1900 tarihinde Katura 

kazası mal müdürlüğüne tayin olunmuştur. 
19

 

Osman Nuri Efendi, 21 yaşında iken Karamürsel düyun-i umumiye idaresine 

mülâzemetle girmiştir (13 Temmuz 1888). 15 Haziran 1889 tarihinde 150 kuruş maaşla 

aynı idarenin geçici mizan kolculuğuna tayin olunmuştur. 7 Eylül 1890’da ise maaşı 

200 kuruşa çıkarılarak yine aynı idarenin aşar kitabetine naklolunmuştur. Maaşı daha 

sonra 350 kuruşa yükseltilmiştir (25 Aralık 1890).
20

 

Mustafa Süreyya Bey, 17 yaşında, 14 Mart 1907 tarihinde taraf-ı şahaneden 

verilmek üzere 200 kuruş maaşla kilercilik hizmetine tayin olunmuştur. Maaşı 15 Mart 

1908’de 400 kuruşa yükseltilmiştir. 27 Nisan 1909 tarihinde ise hassa hazinesinde 

verilmek üzere 1000 kuruş maaş tahsis olunarak ibrikdar-ı hazret-i şehriyari vazifesine 

getirilmiştir. Mustafa Süreyya Bey’in maaşı 14 Eylül 1912 tarihinde 1050 kuruşa 

yükseltilmiştir. 9 Şubat 1913’te ise ibrikdar-ı sanilik vazifesine tayin olunmuş ve maaşı 

1200 kuruş yapılmıştır.
21

 

Sonuç 

Memurların tercüme-i halleri/özgeçmişleri, Osmanlı Tarihinin 19. yüzyılın son 

ve 20. yüzyılın ilk çeyreklik dilimlerine ait önemli bilgiler içermektedir. Memur 

tercüme-i halleri biyografi ve prosopografi
22

 çalışmalarına kaynaklık etmesi açısından 

                                                           
18

 BOA, DH. SAİD. d, 65-175. 
19

 BOA, DH. SAİD. d, 85-53. 
20

 BOA, DH. SAİD. d, 57-237. 
21

 BOA, DH. SAİD. d, 178-504. 
22

 Prosopografi kelimesiyle kollektif biyografi çalışmalarına işaret edilmektedir  (Aydın Efe, “Sicill-i 

Ahvâl Kayıtlarına Göre Payaslı Memurlar”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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oldukça önemlidir. 

Mostarlı memurlardan özgeçmişlerinde vefat tarihleri belirtilen memur 

bulunmamaktadır. Memurlardan ikisinin isminin aynı olduğu görülmektedir. Bunlardan 

biri 1860 (h. 1276) doğumlu iken diğeri 17 Nisan 1868 (24 Z 1284) doğumlu olan 

Osman Nuri Efendi ismindeki memurlardır. Aralarında yaklaşık olarak sekiz yaş fark 

bulunmaktadır. 

Mostarlı memurlardan 1841/1842 (h. 1257) doğumlu olan Mustafa Efendi, 

memurlar içerisinde 43 yaşında iken stajyer olarak işe başlamıştır. Mustafa Efendi, 

Mostarlı devlet memurları arasında işe en geç başlayan memurdur. 

Memurlardan ödülü olan bir memur bulunmaktadır. Mehmet Reşat Bey’e, 2 

Eylül 1900 tarihinde rütbe-i salise
23

 tevcih buyrulmuştur. Mehmet Reşat Bey, bazı 

görevlerden kendisi istifa etmiştir. Mehmet Reşat Bey, zimmetine mal geçirmekten 

dolayı 15 Mart 1904’te görevinden azlolunmuştur. 17 Nisan 1868 doğumlu Osman Nuri 

Efendi’nin de zimmet nedeniyle mahkemesi görülerek azledilmiştir (25 Şubat 1892). Bu 

iki memur dışında kalan memurların zimmeti bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra 1860 

doğumlu diğer Osman Nuri Efendi ise bir müddet açıkta kalmıştır. 

Mostarlı memurlar ile birkaç kaza memurları arasında memur sayısı açısından 

bir kıyaslama yapıldığında şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Bayburtlu
24

 25, 

Bergamalı
25

 21, Simavlı
26

 20, Bozkırlı
27

 15, Refahiyeli
28

 13, Kalecikli
29

 12, Anamurlu
30

  

dokuz ve Payaslı
31

 dokuz memur Osmanlı Devleti teşkilatlarında görev yapmışlardır.  

 

                                                                                                                                                                          
Dergisi, 2013, 10/23, s. 192; Ürkmez- Efe, Hataylı Osmanlılar, s. 17; Aydın Efe-Naim Ürkmez, Tarsuslu 

Osmanlılar, s. 14). 
23

 Mülkiye rütbelerinden birinin adı olup, saniyeden küçük, rabiadan büyüktür. Bu rütbe, askeri 

rütbelerden binbaşıya karşılık kullanılmaktadır (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü, c. III, MEB Yay., İstanbul 2004, s. 104). 
24

 Yunus Özger, “Sicill-i Ahvâl Defterlerinde Kayıtlı Bayburtlu Osmanlı Devlet Memurları”, History 

Studies, Volume 7, Issue 4, 2015, s. 69-85. 
25

 Mehmet Başaran, “Sicill-i Ahval defterlerine Göre Bergama Doğumlu Memurlar (1827-1892)”, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, XXVIII/ 1, 2013, 77-103. 
26

 Nurgül Bozkurt, “Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Simavlı Memurlar”, Akademik Bakış Dergisi, S. 27, 

2011, 1-12. 
27

 Bozkırlı memurlar,  6-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen II. Uluslararası Bozkır 

Sempozyumunda sunulmuştur (Aydın Efe, “Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Bozkırlı Memurlar”, II. 

Uluslararası Bozkır Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2016, Konya). 
28

 Bu konu 28 Eylül-1 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenin Uluslararası Erzincan Sempozyumunda 

sözlü bildiri olarak sunulmuştur (Aydın Efe, Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Refahiyeli Memurlar). 
29

 Aydın Efe, “Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Kalecikli Memurlar”, Tarih Okulu Dergisi, S. XXV, 2016, 

s. 79-100. 
30

 Ahmet Ali Gazel, “Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu 

Memurlar”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 32, Erzurum 2007, s. 203-213. 
31

 Aydın Efe, “Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Payaslı Memurlar,” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, 10/23, s. 181-194. 
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ŞİMDİYİ GEÇMİŞE TAŞIMAK: SÖZLÜ TARİHİN ORTAYA ÇIKARDIĞI 

DENEYİMLER 

Ayla EFE*
 

ÖZET 

Bu bildiri, 2012-2016 yılları arasında yapılan sözlü tarih çalışmalarından yola 

çıkılarak hazırlanmıştır. Sözlü tarih, yeni bilgi ve belge üretimine hizmet eden bir araştırma 

yöntemidir.  Aynı zaman da bir tarihyazım biçimidir. Metodolojik anlamda dünya da 1960 

lı yıllarda, Türkiye’de de 1990 lı yıllardan itibaren gelişim gösterir. Hala öznel olduğu 

yönünde eleştirilmektedir. Oysaki sözlü tarih de en az klasik tarih belgeleri kadar özneldir. 

Bu nedenle bildirinin iki amacı vardır: bir; sözlü tarihin birey, aile, yerel ve genel 

tarihe dair bir yazılı kaynakta olmayan farklı bilgilere ulaşımı sağlama potansiyelini 

örneklendirmek. İki, elde dilen verilerin, belge ve kaynak niteliğini değerlendirmek.  

Anahtar Kelimeler: Sözlü Tarih, Yerel Tarih, Eskişehir, Türkiye  
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TO MOVE PRESENT TO THE PAST: REVEALED EXPERIENCES BY ORAL 

HISTORY 

 

ABSTRACT 

This paper is prepared by oral historic research that continued between 2012 and 

2016. Oral history is a method that served to product a new information and document. 

Mean time it is a style of history writing. In methodological sense, oral history has been 

developed in the world in 1960’s, but in Turkey in 1990’s. But still, it has criticized 

because of subjectivity. In fact, its subjectivity is not much more than classical historical 

documents.  

For this reason, this paper has two aims: first, to illustrate how oral historical 

documents contain diverse information about person, family, local and general historical 

that not even mentioned in any written documents. And second, to evaluate the quality of 

oral historical data as a document and source. 

Key Words: Oral History, Local History, Eskişehir, Turkey 
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ŞİMDİYİ GEÇMİŞE TAŞIMAK: SÖZLÜ TARİHİN ORTAYA ÇIKARDIĞI 

DENEYİMLER 

Bu bildiri, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 2012-16 

yıllarında yürütülen sözlü tarih çalışmalarının deneyimi ile hazırlanmıştır. 

Danışmanlığımda sürdürülen bu çalışmaların üç temel amacı vardır:
 
Bir, öğrencilerime 

tarihyazımında yeni yaklaşımları ve disiplinlerarası araştırma yöntem ve bilgisini 

kazandırmak.
1
  İki, yerel tarihe dair yeni bulgulara ulaşmak.

 
Üç, tanıklıkları kayda 

geçirerek bugüne olan vefa borcunu bir şekilde ödemek ve gelecek nesillere aktarmak. 

Bildiri, “Tarihyazımında ve Tarih Eğitiminde” sözlü tarihin taşıdığı potansiyeli 

“elde ettiğimiz sonuçlar bağlamında” ortaya koyabilmek için kaleme alınmıştır. Dört kısım 

halinde düzenlenmiştir. İlk kısımda bir araştırma yöntemi olarak sözlü tarihin gelişimi ve 

kaynak niteliği açısından öne çıkan unsurlara değinilmiştir. İkinci kısımda, araştırmanın 

genel niteliği, izlediğimiz yöntem bağlamında tanıtılmıştır. Üçüncü kısımda ise,  

çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara yer verilmiştir. Dördüncü kısım, bulgularımız ve 

çalışma deneyimi paralelinde yerel tarihyazımı ve tarih eğitimi açısından sözlü tarihin 

ortaya çıkardıklarına ayrılmıştır. 

I. Sözlü Tarihe Dair Birkaç Önemli Husus  

Sözlü tarih, kaynağın az olduğu ya da hiç olmadığı yerlerde kullanılan, bilgi 

açığını kapatmaya ya da yeni kaynaklar oluşturmaya yönelik bilgi toplama yöntemidir.  

Ama aynı zamanda da yapılan görüşme kayıtları bir belge niteliğine haizdir.
 
Bu nedenle 

sözlü tarih, yeni bilgi ve belge üretimine hizmet eden hem bir araştırma yöntemi hem de 

bir tarihyazım biçimidir. 
2
 

                                                      
1
 Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2012 yılında FEDEK akreditasyon sürecine 

girmiştir.  Bu kapsamda 12 madde halinde Mezuniyet Yeterlilikleri (PÇ) güncellemiştir. Bu kapsamda 

yenilenen bölüm mezuniyet yeterliliklerden iki tanesi; PÇ 4 “tarihyazımında değişen yeni yaklaşımları takip 

etme becerisi kazandırmak” PÇ 9  “disiplinlerarası araştırma yapma becerisi kazandırmak ”tır. İşte bölümde 

sözlü tarih çalışmalarını başlatma nedenlerimizden birisini bu yerliliklere ulaşma hedefi vardır. budur. 

Nitekim danışmanlığımda dört yıldır devam eden bu çalışmalarda öğrencilerimden;  Emine Altay,  İlyas Er, 

Elif Uğurlu,  Hatice Kara, Sema Köse, Atilla Selvi, Şebnem Tanrıverdi, Bayram Yıldırım, Ayşe Pamukçu, 

Tuğba Acar, Yusuf Coşkun, Selver Koca, Tuğçe Kolu, Aykut Yılmaz, Fatih Çapkın, Abdullah Çoğay, 

Furkan Başer, Burcu Aydın, Muhammed Pınar, Birol Genç, Ayşe Şahin, Handan Yıldız, Hasan Özbaşı, 

Gizem Çevik, Hatice Alanoğlu, Muhammed Göksu, Nuri Can Uçar, Oktay Yılmaz, Erdem Sinan, Serkan 

Özçelik Monografya(Bitirme tezi) dersi kapsamında görev almıştır. 
2
 Sözlü tarih çalışmalarıyla ilgili olarak bkz. Paul Thompson, Geçmişin Sesi, Şehnaz Layıkel (çev)Tarih Vakfı 

Yay. İstanbul,1999; Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar, Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı 26-27 

Eylül 2003 İstanbul, (Aynur İlyasoğlu Gülay Kayacan(Yay. Haz.) Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 2003;   Yerel 

Tarih Yöntem ve Deneyimler, II. Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla, 2007; Leyla Neyzi, “Ben Kimim?” Türkiye’de 

Sözlü Tarih, Kimlik Ve Öznellik, İletişim Yay, İstanbul 2011; Arzu Öztürkmen, “Sözlü Tarih: Yeni Bir 

Disiplinin Cazibesi”, Toplum ve Bilim, 91, 2001-2002 



INOCTE 2016  

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches  

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

ŞİMDİYİ GEÇMİŞE TAŞIMAK: SÖZLÜ TARİHİN ORTAYA ÇIKARDIĞI DENEYİMLER   98 
 

Bugün yaşayan insanların dâhil oldukları herhangi bir şey sözlü tarih için geçerli 

bir konu olabilir.  Kentsel alanlar, bütün sınıflar, köy ve aile yaşantısı, kuşaklar boyu 

aktarılmış olan sözlü gelenekler ve iktisadi etkinliklerin, toplumsal ve doğa kaynaklı 

olaylar, kurumlar bir şekilde bir yerlerde sözlü tarihçiler tarafından çalışma konusu 

yapılabilir. Sözlü tarihle, öznelerin tekil hikâyelerinden yola çıkılarak çoğul hikâyeler 

yazılır. Bu anlamda her özne kendi tekilliği içinde kabul edilip, onun tekil hikâyesini 

genelleme derdine düşmeden ama bunları çoğaltıp genellemelere de gidebilme hakkını 

saklı tutarak tarih yeniden üretilir. Dolaysıyla sözlü tarih, aşağıdan yukarı doğru bir tarih 

inşa eder. Ve bu inşa sürecinde, şimdi ile geçmiş arasında bir kaynaşma sağlanır. Tarihsel 

olgu ve olayların sürekliliği, kopuşu, sebepleri “bireylerin tanıklığı” üzerinden kurulur. 

Yakınlaşma sadece şimdi ile dün arasında değil, bireyle yaşadığı toplum, görüşmeci ile 

kaynak kişi arasında da sağlanır. Konu, sorun veya önemsenmeyen, görülmeyen nesneler, 

farkında olmadan uyguladığımız hareketler, ritüeller birden bire bu yakınlaşama içinde 

anlam kazanır. Dolaysıyla bu yakınlaşma tarihçileri, sosyologlar, antropologlar,  

edebiyatçılarla vb. sosyal bilimcileri bir kesişme alanında birleştirir.
3
 Ancak sözlü tarih 

asla,  belge tarihçiliğinin bir alternatifi değildir.
 
Aksine belgenin açık bıraktığı ya da 

belerenin az olduğu (veya hiç olmadığı) yaşayan toplumun gündelik yaşamı, kültürü vb. 

detayları öğrenmek için başvurulan bir yöntemdir. 
4
 Elde edilen kayıtlar belgelerle farklı 

anlatılarla sorgulanabilir. Bu bağlamda güvenirliği de en az yazılı belge gibidir. Sözlü tarih 

kayıtlarının bilgi ve belge niteliği hem iç tutarlılığı, hem de diğer kaynaklarla çapraz 

sorgulaması bağlamında yapılabilir. 
5
   

 

 

 
                                                      
3
 Paul Thompson, “ 21. Yüzyılda Sözlü Tarih İçin Potansiyeller ve Meydan Okumalar” Kuşaklar Deneyimler 

Tanıklıklar, Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı 26-27 Eylül 2003 İstanbul, (Aynur İlyasoğlu 

Gülay Kayacan(Yay. Haz.) Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 2003,  s. 23. 
4
 Türkiye’de 1980’ li yılların ilk yıllarında Başbakanlık Osmanlı Arşivinin açılması ülkemizde belge temelli 

tarihyazımının ivme kazanmasına neden olmuştur. Ancak ilerleyen süreçte benzer belge koleksiyonları 

üzerinden yürütülen çalışmaların metodolojik çıkmazları, beleğe fetişizmi vb. konularda artan eleştirileri 

oluşturmuştur. Beraberinde 1990’ lı yılların başlarından itibaren tarih vakfının öncülüğünde sözlü tarihin 

taşıdığı potansiyel gündeme taşınmıştır. Böylece tarihin kapsamı genişlemiş daha önce göz ardı edilen aktör 

ve temalar tarihin konusu içine girmeye başlamıştır.  Sözlü tarihin Türkiye’deki süreci hakkında bkz. Aynur 

İlyasoğlu, “Yakın Dönemde Tarihe İlginin Farklılaşması Sürecinde Sözlü Tarih Alanının Türkiye’deki 

Gelişimine Bir Bakış” Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar, Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı 26-

27 Eylül 2003 İstanbul, (Aynur İlyasoğlu Gülay Kayacan(Yay. Haz.) Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 2003,s.15-

23. 
5
 Thompson, sözlü belgelerin güvenilirliğinin gazeteler, anı veya otobiyografi,   mahkemelerdeki yeminli 

ifadeler, ücretle hazırlanan raporlara gibi belgelere göre daha yüksek olduğuna işaret eder. Bkz. Thompson, 

geçmişin sesi, s. 90-95. 
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Dünya da sözlü tarih çalışmalarının başlamasında;
 
 

 Belge fetişizmi temelinde inşa edilen Rankeci klasik tarih anlayışına 

yönelen eleştiriler 
6
 

 Sözlü kayıt olanağı sağlayan teknolojilerin gelişmesi 
7
 

 Liberal ve neoliberal politikalarının etkisi vardır. Zira bireye ait 

olanın öne çıkmasıyla yeni öznelerin tarih kapsamına dâhil edilmesi ve bu 

temaların da kişisel ve kolektif deneyiminin dışında pek az şeyinin olması sözlü 

tanıklıkların değerini ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemizde ise, tarih vakfının 1990’lı yılların başından itibaren başlattığı çalıştay, 

örnek çalışmalar üzerinden sürdürülmüştür. Dünyada sözlü tarihin gelişim sebeplerinin bir 

benzeri gelişmeler bizde de etkili olmuştur.
8
 

II. İzlediğimiz Yöntem 

Sözlü tarih, sıradan insanın tanıklığına başvuran bir yöntemdir. O nedenle 

temelinde yaşam öykülerinin kaydı esastır.
 9

 Biz ise, bire bir sistematik toplanmış yaşam 

öykülerine doğrudan başvurmadık. Belirli temalar seçtik ve çalışmamızı bu yönde 

sürdürdük. 
10

 Mesela ilk iki yıl “göç ”konusunu ele aldık. Bu iki yılın ilk senesinde 

Eskişehir’e Kırım, Kafkas ve Balkandan göçen farklı kuşakları temsil eden muhacirlerle, 

ikinci sene, farklı il ve ilçelerden Eskişehir’e yerleşenlerle görüştük. Göç konusunda çıkış 

noktamız “Eskişehirli/Eskişehirliler kim” sorusunun cevabını aramaktı. Görüşmelerde, 

kaynak kişilerimize, bireysel hikâyelerinin yanı sıra göç edilen bölge, göç sebebi, göç 

                                                      
6
 Rankeci tarihyazımı ve klasik historisizmin bunalımı için bkz. G.G Iggers, Bilimsel Nesnellikten 

Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, Gül Çağlı Güve (Çev) Tarih Vak.Yay, İstanbul, 2011, s.23-

36. 
7
 Bu yöntemin dünya da kurumsallaşmasında 1940’ta Columbia sözlü tarih projesinden Allan Nevins etkili 

olmuştur. Bu yöntemin kullanılmasında ilk büyük adım 1948 yılında sesin tele aktarılmasıyla atılmış. Hem 

bant hem de daha yakın dönem video kayıtları ve özellikle kaset bant kaydediciler sözlü tarih hareketinin 

oluşmasına yardım etmiştir. Bkz. David E.  Kyvıng, M. A. Marty, Yanıbaşımızdaki Tarih, Nalan Özsoy 

(çev)Tarih Vakfı Ay. İstanbul, 2011, s. 73. 
8
 Ayrıntılar için bkz. İlyasoğlu, s. 15-22. 

9
 Yaşam öykülerinin tarih yazımındaki yeri, biyografi/ otobiyografi arasındaki farklılıklar ile( zira yaşam 

öykülerinde bireyin yaşamı konusunda bilgiler toplanmasına karşın bireyin kendisi ön planda değildir. 

)sosyologlar, antropologlar ve tarihçilerin bu öyküleri kullanma biçimi açısından bir değerlendirmesi için 

bkz. İlhan Tekeli, "Bireyin Yaşamı Nasıl Tarih Oluyor?” Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Tarihe Doğru, Tarih 

Vakfı Yay. İstanbul, 2010, s. 193-195. 
10

 Ülkemizde sözlü tarihin önde gelen isimlerinden olan ve çalışmamız süresince eserlerinden sıklıkla istifade 

ettiğimiz Sayın Leyla Neyzi, yoğun programına rağmen,  30 Nisan 2014’ te bölümde bir konferans vermiştir. 

Sözlü tarih çalışmaları konusunda deneyimlerini paylaşıp bizi cesaretlendirdiği için kendisine müteşekkiriz. 
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güzergâhı, ilk yerleşme ve şimdiki zaman arasındaki Eskişehir’in mekânsal ve toplumsal 

algısındaki değişim ve aidiyete dair sorular yönelttik. 
11

 

Üçüncü yıl, üç farklı tema üzerinden çalışmalarımızı sürdürdük. Bunların ilki, 

Eskişehir’in ve ülkemizin ilk ağır sanayii kuruluşlarından olan Tülomtaş’tı. Buradaki 

yaklaşımımız, Tülomsaşın kurumsal gelişimini, çalışma koşullarını, Eskişehir ve ülke 

açısından taşıdığı değeri emekçilerinin tanıklığı üzerinden kaydetmek şeklinde oldu. İkinci 

çalışma konumuz, Eskişehir’in ilk AVM’ si olan Esnaf Sarayı idi. Ülkemizin de ilk 

AVM’lerinden olan bu alış-veriş merkezini, ilk açılışından bugüne kadar dükkânlardaki 

devamlılık, ticari faaliyetler, komşuluk ilişkisi ve yeni açılan AVM’ler sonrasındaki 

değişen durumu üzerine odaklanarak anlamaya çalıştık. Bu yıl içinde ele aldığımız üçüncü 

konu, Eskişehir’deki Kıbrıs gazileri ile yaptığımız derinlemesine mülakatlar oldu. Bu 

görüşmelerde, kaynak kişilerimizin kimlikleri, eğitimleri,  harekât esnasındaki vazifelerini 

de dikkate alarak tanıklıkları üzerinden Kıbrıs barış harekâtına dair sorular yönelttik. 

Geçen yıl ise, Türk havacılık tarihinin gelişimini, Eskişehir havacılık tarihi 

üzerinden anlamaya ve okumaya çalıştık.
 12

 Sivil Havacılık Okulu, Havacılık Parkı, 

Garnizon ve Hava İkmal Fabrikasını baz alarak derinlemesine mülakatlar yaptık. Bu 

şekilde şimdiye kadar toplam 96 kişi ile görüştük. Bu görüşme kayıtlarının 68’i iç ve dış 

göç, 10’u havacılık görüşmesi, 7’si Kıbrıs, 5’er de Tülomsaş ve Esnaf Sarayına aittir.  

 Kaynak kişileri belirlerken sayısal mevcudiyete değil, “bilgili ve ehil olma” 

niteliklerini taşıyanları ve bizimle mülakat yapmayı kabul edenleri tercih ettik. 
13

   Bu 

bağlamda genellikle kartopu tekniğini kullandık. Yani bu işi bilen tanıdık (akraba, 

arkadaş), resmi-sivil dernekler, muhtarlar veya bizzat mülakat yaptıklarımızın 

yönlendirmeleri belirleyici olmuştur. 

Gerek sözlü tarih çalışmasına başlarken gerekse dört yıllık süreçte karşımıza çıkan 

en önemli sorun; bireysel ve toplumsal bağlamda “bellek” konusunda var olan algı oldu. 

                                                      
11

 Görüşmelimizde Derinlemesine mülakat tekniğini kullandık. Bu yöntem nitel araştırma yöntemidir. 

Sosyal/beşeri bilimlerin ortak kullandıkları bir yöntemdir. Bkz. Hasan Hüseyin Tekin, “Nitel Araştırma 

Yönteminin Bir Veri Toplam Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme ”Sosyoloji Dergisi,C3, S.16, İstanbul 

2002, s.101-116. 
12

 Sözlü tarih çalışmalarımızda konu seçiminde üç hususa dikkat ettik: bir, kaynak kişiye ulaşılabilirlik, iki, 

öğrenci tercihi ve danışmanın onayı/kabulü, üç, seçilen konunun yerel tarih açısından önemi. Ancak 

Eskişehir havacılık tarihini sözlü tarih çalışması olarak seçmemizde Doç. Dr. Ender Gerede etkili olmuştur. 

Sivil Havacılık Fakültesinin hocalarından olan Sayın Gerede aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Havacılık 

Parkı Müdürüdür. Kendisi, ilgili kaynak kişilerle ilk teması kurmamızda da yardımcı olmuştur. Kendisine 

müteşekkiriz. 

 
13

 Kaynak kişilerin temsiliyet konusunda ilgili literatür de önceliğin sayısal temsiliyet değil bilgili ve ehil 

olma durumu olduğuna işaret eder. Bkz. Thompson, geçmişin sesi, s. 116. 
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Hatırlama sürecinin sübjektifliği, eksikliği ve yanlışlığı konularına odaklanan bu algı, 

aslında bilimsel anlamda çoktan çürüttürtülmüştü. Ama sözlü tarihe dair önyargılı tutumun 

izlenmesinde hala ısrarla öne çıkarılıyordu. Oysaki sözlü tarih literatürü bu konuda iki 

noktaya işaret etmekteydi:  Birinci, yakın zamanlı hatırlamaların düzeyinin (mesela 

karmaşık numaraları akılda tutmanın gittikçe güçleşmesi gibi)  30 yaşından sonra hızla 

azaldığı ama diğer yandan toplam belleğin kapasitesi arttığı idi. Hatta bu bilgiye göre, 

yakın geçmişten çok eski olayların hatırlanması mümkün olmaktaydı. Dolayısıyla 

yaşlılarla yapılan görüşmelerin sözlü tarih çalışmalarında hiçbir metodolojik sorun 

yaratmayacaktı.
14

  İkincisi, “çokyönlü bellek” kavramı idi. Rothberg’in oluşturduğu bu 

kavram, güncel olay ve deneyimlerin belleğimizde geçmiş olay ve deneyimlerle içiçe 

geçtiğini ve geçmişe dair anlatılarımızın sürekli devinim içinde olduğuydu. Bu da, 

geçmişin anlatıldığı şimdiki zamanın, geçmişe dair neyin, hangi biçimde hatırlandığını 

etkilediği anlamına gelmekteydi. Bir başka deyişle, bellek konusunda esas olan insan 

beyninin çalışma biçiminden öte, hatırlama sürecinin toplumsal bağlamdan güçlü bir 

şekilde etkilendiği idi. Yani geçmişi nasıl hatırladığımız, okulda öğretilen tarihten, 

televizyon, gazete dergi internet gibi medyadan, aileden ve sosyal çevremizden bize 

aktarılan sözlü ve yazılı kültürle ilintilidir.
 15

 

 İşte bellek konusundaki bu bilgilerden hareketle biz de çalışma sürecinde iki 

noktaya dikkat ettik:  Bir,  mülakat ve ses kayıtlarının en az iki kişiden oluşan grup 

çalışması halinde yapılmasına önem verdik. İki, ses kaydının yapıldığı esnada 

görüşmecinin tutum ve davranışı (samimiyeti, çekingenliği, üzüntüsü, sevinci vb), görüşme 

ortamın niteliği vb. hususları dair notlar alıp görüşme raporları düzenlenmesine özen 

gösterdik. Bu sayede mülakatla aktarılan bilginin hangi ortamda nasıl hatırlandığı nasıl 

ifade edildiği konularında bir fikir edinmek ve bunu kaydetmek olanağı elde edilmiştir. 

III. Elde Ettiğimiz Bulgular 

Literatürde, Eskişehir’e dair oluşan bilgi, belirli arşiv kaynakları (tapu tahriri, 

temettuat ve diğer arşiv vesikaları, siciller, gazeteler) temelinde belirli tema ( mesela 

kurumlar demiryolu, odalar,  kısmen lületaşı)  ve belirli zaman dilimlerine( Mesela Milli 

Mücadele, İnönü Savaşları, Tanzimat’tan Cumhuriyete Eskişehir gibi)  dair kesik kesik bir 

Eskişehir resmi çizer.
16

 Bu resim, durağandır sayısal anlamda nüfusa, kurumsal yapıya, 

                                                      
14

 Thompson, geçmişin sesi, s. 103. 
15

 Bu konuda bkz. Leyla Neyzi, Haydar Darıcı, “Özgürüm Ama Mecburiyet Var” Diyarbakırlı ve Muğlalı 

Gençler Anlatıyor, İletişim Yay.  İstanbul, 2013, s. 12; Leyla Neyzi, Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek 

Çalışmaları, İş Bankası Yay, İstanbul, 2011, s. 2. 
16

 Eskişehir’le ilgili literatürün bir kısmı: Halime Doğru,16. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı 

İstanbul, 1992;1996; İhsan Güneş, Kemal Yakut, Osmanlıdan Cumhuriyete Eskişehir 1840-1923, Anadolu 

Üni Yay. Eskişehir 2007. Ayla Efe, Eskişehir Demiryolu, Anadolu Üni. Sos. Bil. Ens. Yaylanmamış Yüksek 
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görevliye bazen mekâna dair bilgi verilse de sabit değişmez bir Eskişehir resmedilir. 

Eskişehirliler –sayısal varlık olarak hariç-  yoktur. 

Bizim dört senedir sürdürdüğümüz sözlü tarih çalışmalarında ise; 

görüşmecilerimizin yaş (veya Eskişehir’e yerleşme ) skalasına bağlı olarak kısmen 1950, 

genellikle 1960, 1980 ve 1990 ile 2000’li yıllara dair daha dinamik, değişen dönüşen 

Eskişehir profillerine dair çok çeşitli izler yakaladık. Bilhassa mekân ve toplumsal ilişkiler 

bağlamında kendini yeniden üreten Eskişehir’e, dair önemli ipuçları elde ettik.
 
Şöyle ki; 

Mahaller ve mekânda yaşanan değişime dair bulgular: Eskişehir, 1860’ lı 

yıllardan itibaren gelişen muhacir iskânına sahne olmuştur. Ama göçlerin Eskişehir’de 

yoğunlaşması 93 harbinden sonradır. Eskişehir kırsalı ve merkezinde bu yeni göçmen 

akınına karşısında yeni köyler ve mahallere oluşmuştur. Bu şekilde ilk yerleşim yeri olan 

odunpazarından önce istasyona doğru sonra istasyondan Porsuk’un kuzeyine doğru yeni 

mahalleler acıkmıştır. Dolaysıyla güneyden kuzeye doğru bir mekânsal genişleme 

olmuştur. Biz bu süreci arşiv kayıtlarından da takip edebiliyoruz. Ancak bizim ulaştığımız 

bilgiler 1950’ den günümüze bu sürece dair yeni bulgular eklediği gibi Eskişehir’in 

mekânsal değişimine tanıklıklar yoluyla yeniden ortaya koymaktadır. Şöyle ki; 

 1950’ li yıllarda Odunpazarı Mahallesi ve buradaki komşuluk ilişkisi. 

Odunpazarına doğusunda ve Porsuk’un öte yakasında yeni çılan mahaller. Bu mahallerin 

oluşumunda hastahane ve fabrikaların etkisi. ( mesela bugün kampüsümüzün de bulunduğu 

tepebaşı semti bu şekilde oluşmuştur( kimse gitmezdi hastahane açılınca minibüs 

çalışmaya başladı. Ücreti 25 kr. Tu der) 80 ve 90 lı yılarda gelen muhacirler ise, öncelikle 

yine tepebaşına yakın yakınlarının bulunduğu mahallelerin tercih etmeleri ve Çankaya da 

inşa edilen muhacir mahallesi( odunpazarına yukarıları/kentin güneyi) Aynı şekilde 

değişen yeni merkez ve cazibe noktalarının oluşumu ve bu süreçte yeni alış veriş 

mekânlarının rolü (Nitekim odunpazarından istasyona oradan da Hamam yolu ve 

doktorlara ve nihayet Es parkın kurulması ile üniversite caddesinin tercih edilen bölge 

olması, bugünün en gözde semtlerinden olan Vişnelik’te 50-60 lı yıllarda yapılan çiftçilik) 

ve sel ve zelzele dönemine ait bilgiler kaydedilmiştir. 

Mahallerin tercih nedeni (mesela her ne kadar herkes için taksitle ev sahibi olma 

imkânı verilse de hala yakınlarının olduğu mahallere Şirintepe, Sütlüce gibi tercih etmeye 

devam etmeleri anlaşılmaktadır.) hakkında bilgiler ile yeni mahallerin oluşturulmasında 

yapılan hatalar ( Vişnelik ve organize sanayii) tanıklıklar yoluyla kaydedilmiştir. 

                                                                                                                                                                 
Lisans Tezi, Eskişehir, 1998;  Zeynep Kedik, Eskişehir Kent Merkezindeki Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi 

Yapıları,  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

2002; Kurtuluş ve Aydınlanma, Eskişehir Arşiv Belgeleriyle,  Anadolu Üniversitesi Prestij Yay. 2009. 
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Yine Eskişehir’de kurulan köylerin isimleri Refahiye Mesudiye vb kadın isimleri 

taşıması gibi bilgilere ulaşılmıştır.  

Kimlik/aidiyet dair bulgular:  

Tülomsaş’a çalışmış olmanın kattığı değer, meslek liselerinde(demiryolu) 

okumanın anlamı üzerinden çıkarılan kimlik onur, gurur. Orda Türk burada Bulgar kimliği 

üzerinden tanımlanma, hem Eskişehirli hem oralı olmak ve ya Erzurum asıllı Eskişehirli 

olmak gibi.  

Etnografik ve gündelik yaşama dair bulgular:  

Göçmenlerin aile yapısı (Tatar ve Çerkezler arsındaki saygı ve kurallar), evlilik 

törenleri, Tatarların yemek kültürü(özellikle Çi börek ve özel günlerde yaptıkları 

yemekler), Balkan yemekleri, Mardin ve Erzurum kökenli göçmenlerin yemek 

kıyafet/başlık, tekerlemeler, bazı şarkı/türküler( öte yakaya geçelim gibi Eskişehir türküsü 

dışında, Kıbrıs barış harekatında motto haline gelen iki şarkı; bir, Rum Radyolarında çalan 

“bekledim de gelmedin”, iki, karşılığında Türklerin “bir gece ansızın gelebilirim”), Tatar 

ve Türk kelimesinin kavramı hakkında Nogay kökenli bir göçmenin tanımı gibi veriler.   

Ulaşım:  

Ulaşıma dair elimizde bir den fazla veri bulunmaktadır. Bir, göçmenlerin 

Eskişehir’e gelirken kullandıkları ulaşım araçları (mesela Bulgar göçmenleri Lada 

otomobillerini, Erzurum göçmenleri kamyon ve otobüsle gelmeleri ve 1950’ li yıllarda 

yeni yeni başlayan otobüs seferleri gibi) iki,1950’lerden günümüze Eskişehir şehir içi 

ulaşımına dair bilgiler (trenle fabrikalar yapılan sefer, fayton ve bisiklet kullanımı, 

minibüslerin ilk defa tepebaşında sefer başlaması, tramvayın ve hızlı trenin gelmesiyle 

birlikte yaşanan gelişmeler), Eskişehir otogarlarına ait bilgiler (ilk otogarın yıldız 

durağında olması, boşaltılan eski otogara 1960’larda geçilmesi gibi.) yine Eskişehir’in 

demiryolu merkezî olmasının yanı sıra  “havacılığın kabesi Eskişehir’dir”( yılmaz 

Büyükerşen’in deyimi ve havacılar arasında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor)  şeklindeki 

söylem. 

Eğitim:  

1950’ li yıllarda Odunpazarı’ndaki ilkokul, meslek liselerine giriş, oradaki eğitim 

koşulları, öğrenci sayıları, sınavlar, demiryolu meslek lisesi, üniversitenin kente etkisi 

kaynak kişilerimizin tanıklıkları ile kaydedilmiştir. 

Örgütler/dernekler: cemaatler arası ilişkiler:  
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Göçmeler arası örgütlenmeler( kurulan dernekler, Erzurum ve dadaşlar adında iki 

dernek, göçmenlerin farklı dernekleri gibi)  

 Yerli ve önceki göçmenlerle ilişkiler,( burada iki farklı görüş ortaya çıkıyor. 

1950’ ler de göçenler 1- Eskişehirliler manavlar pek göçmen sevmez. Bize önce kürt şimdi 

dadaş diyorlar. Ayrımcılık vardır. Yabancıya oy vermezler) 2- Özellikle 1990 ve 

sonrasında gelenlerin Eskişehir’de hoşgörü vardır. Eskişehirlilerle ilişkimiz iyidir 

şeklindeki ifadeleri.  

Yine Eskişehir de sivil-kamu kuruluşlarının birlikte hareket edemezler şeklindeki 

bulgular. 

Mülkiyet durumları:   

Bu başlığa dair görüşme kayıtlarımızındın ortaya çıkan bilgiler, daha çok ilk 

gelenlerin odunpazarına kiracı olarak yerleşmesi ama sonra hemen hemen hepsinin kendi 

mülkiyetinde ev sahipliğine dair bilgi verilmiştir. Evlerin yapısı. 

Kurumsal yapı:  

Tülomsaş’a, organize sanayiinin kuruluşu, hava ikmal, sivil havacılık müzesinin, 

esnaf sarayının kuruluş hikâyesi, yanı sıra 1985 ten günümüze dükkân sahipliği komşuluk 

ilişkileri, ürüne ihtiyacının temini açsından yaşanan değişim diğer AVM’ lerin etkisi, gelir 

farklılığı ( eskiden 1 alıp üçe satılıyordu),  yazılık sinemalar, Çetintaş, Zeyneller, 

Arapoğluları, pazaryerleri, parklar, hamamlar,  Es parkın kurulma sürecine dair bulgular 

kaydedilmiştir.  

Genel Tarihe Dair Bulgular:  

 Siyasi aktörler:  

Menderesin Eskişehir ziyareti, Hasan Polatkan’ın Eskişehir de yaptıkları( 

Eskişehir’in sel baskınları, Porsuk’a kanal açılması, yoların asfaltlanması), Yılmaz 

Büyükerşen ve Eskişehir de yaşanan değişim gibi. 

Darbeler:  

1960 ihtilalinin Eskişehir süreci, 1980 ihtilali özellikle kurumsal yapılanma 

faaliyet ve çalışma koşulları açsından, hava ikmal ve üste yaşanan değişim, F16’ ların alım 

süreci, yurt dışına askeri eğitim amacıyla gönderilenler gibi. 

Göç edilen bölgelere dair hatırlana bulgular:  

Özellikle Mardin’e dair çok veri aktarılmıştır. Yine Kırım ve Balkanlara dair 

bilgiler var.  
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Göç edilen bölge ile Eskişehir kıyaslaması (Eskişehir’in tozu toprağı/ terör 

olayları, dün karşımızda Midyat vardı. Bugün Paris ve bir Bulgar göçmeninin orası köy 

yaşantısı idi. Burası kent şeklindeki mukayesesi gibi) 

Kıbrıs’a dair yeni bulgular:  

Bugüne kadar Kıbrıs’la ilgili belirli bir bilgi birikimi oluştu. Ancak bu bilgiler son 

beş yılda yeni çıkan bulgularla daha da zenginleşti. 
17

 İşte bizim sözlü tarih çalışması ile 

Eskişehirli Kıbrıs gazileri ile yapıtlığımız görüşme kayıtları da, 1974 Kıbrıs barış 

harekâtıyla ilgili pek çok yeni bulguları ortaya çıkarmak bağlamında katkı sağlamaktadır.
18

 

Şöyle ki: 

Harekâta katılanların ağırlıklı bir kısmı; Isparta Eğirdir komando birliklerinde 

eğitim alan bolu ve kayseri komanda birliklerine katılanlar. Birliklerin önce Ankara’ya 

sonra Mersin’e intikaline dair detaylı bilgi. Yolda, Konya ve Karaman halkının askerleri 

coşkulu karşılamaları. (Taşucu iskelelerinin intikaldeki rolü), askerlerin bir kısmının 

nereye gittiklerini bilmedikleri ama tahminleri olduğu ve öğrendikten sonra kendi ifadeleri 

ile “güle oynaya ve bayram yeri” gibi gittiklerine dair ifadeler,   

İndirme harekâtı: helikopterlere yapılan indirme harekâtı. Çıkartma bölgesinin 

Rumların, Moğasa olarak beklerken Girne’den yapılması, bu alanın artı ve eksisi. 

Çıkartmaya katılan asker sayısı, şehitler, Beşparmak dağlarında yürütülen temizlik 

harekâtı, mücahitlerle ilişki ve onların Rumlarla ilgili düşünceleri, çıkartma gecesi, tüm 

alay komutanlarının karargâhta yaptıkları toplantı, harekâtın yönü (Girne’den sağa sola 

yönelmesi ve birleştirme harekâtı), ilk etapta yemek sevkiyatında yaşanan aksamalar ve 

tavuk yemeğinden zehirlenen birlik, Türk ve Rum köylerinin ele geçirilişi. Katolik köy de 

Türk askerine yemek ikramı 

Halkla değil Rumlarla mücadele edildi. Hastanelerde Türk, Rum askerinin aynı 

koğuşta tedavi gördüğü. I. ve II. Harekâttın detayları bu sırada yürütülen müzakereler. 

Kendi gemimizin neden vurulduğu, askeri eksiklikler, bir başçavsun başarısı. Şehit 

mektupları. Gazileri ödüllendirme (madalya, aylık, bir takım haklar), Amerikan 

ambargosu, BAF’ da esir değişimi gibi bulgular tanıklıkların ifadeleri ile kaydedilmiştir. 

Peki, bu bulgular, amacımız doğrultusunda yerel tarihyazımı ve tarih eğitimi 

konusunda ne anlam ifade eder? İşte bu sorunun cevabı dört yıllının verdiği deneyimle 

aşağıda verilecektir. 

                                                      
17

 Mesela Erol Mütercimlerin, anı ve mahkeme kayıtlarından yararlanarak hazırladığı, “Satılık Ada Kıbrıs”, 

kitabı böyle bir çalışmadır. Bkz. Erol Mütercimler, Satılık Ada: Kıbrıs, Alfa Yay. 2009. 
18

 Kıbrıs gazileri ile toplam 7 görüşme yapılmıştır. Kaynak kişilerimizin 4’ü komando, 1 istihkâm çavuşu, 1 

Mareşal Fevzi Çakmak gemisinde bir ikmal astsubayı, 1’i albaydır. 
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IV. Yerel Tarihyazımında ve Tarih Eğitiminde Sözlü Tarih 

Yerel tarih, belli bir yerin veya belli bir yerde yaşamış olan toplumların kökenini, 

toplumsal, ekonomik ve politik gelişimlerini, gelişim özelliklerini yaşam biçimlerini, bu 

yaşam biçimlerini belirleyen dokuları konu edinen bir çeşitlilik gösterir. Bu bağlamda 

tarihçinin,  halkın tarihinden bir şeyler yansıtma kaygısının ağır bastığı bir alan olarak 

tarihin desantralizasyonunu ve demokratikleşmesini de beraberinde getirir.
19

 

İşte sözlü tarih yöntemi ile bizim elde ettiğimiz bu bulgular da tam da bu anlamda 

değer kazanır. Zira Eskişehir’in kentleşme sürecinde demiryolu ve göç olgusu ile birlikte 

ile başlayan ivme 1950’lerden sonra yeniden hız kazanmıştır. 1990 ve 2000’li yıllarda ise, 

toplumsal dönüşüm ve mekânsal değişim adına kendini yeniden üreten bir Eskişehir ve 

Eskişehirliler yaratmıştır. Dolaysıyla sözlü tarih yöntemi ile elde ettiğimiz bu bulgular; 

insan yaşantısını anlama, mekânın kullanımının değişimini fark etme, insan hikâyeleri 

üzerinden nüfus yapısındaki değişime yeni açıklamalar getirme, sanayileşmenin insan ve 

kent yapısındaki değişimi somutlaştırma gibi olgular bağlamında son derce kıymetlidir. 

Nitekim bu sayede hem 1950-1960’ lı yıllar hem de 1990-2000’ li yıllarındaki Eskişehir 

profiline dair bir resim hem de bu zaman dilimlerinde yaşanan değişimi mukayese etme 

olanağını elde edilir.
 20

 

Yanı sıra elimizdeki bulgular, sıradan insanın yaşam hikâyesini ortaya 

koyacağından hem biyografi tarih yazımında hem de anlatının ve bireylerin merkezi rol 

oynadığı toplumsal ve kültürel tarih yazımı içinde önemli olacaktır.
21

 Bu bağlamda da, 

yukarıda ana başlıklar halinde verdiğimiz bulgular, tarihyazımında yerel tarihin yanı sıra 

biyografi tarihi ve genel tarih yazımında disiplinlerarası yeni yaklaşımların geliştirilmesi 

açısından da anlamlı olacaktır. 

Elimizdeki verilerin, tarih eğitimi bağlamındaki katkısını ise iki madde şekilde 

açıklamak mümkündür: 

                                                      
19

 Erdal Aslan, “Yerel Tarihin Tanımı, Gelişimi ve Değeri” Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme 

ve Yerelleşme, Tarih Vakfı Yay. İstanbul 2000, s. 195. 
20

 Yalnız yerel tarihin sözlü tarihle çakışma/birleşme noktasında dikkat edilmesi gereken bir olumsuz bir 

olumlu iki husus vardır: Bunlardan birincisi, korumacı, muhafazakâr bir tarih bilinci yaratma gizil güne 

neden olabilir. İki, yerel özellikleri daha eşitlikçi, özgürlükçü bir anlayışla evrenselliğe taşıma gücünü içerir. 

Dolaysıyla bu birleşme büyük bir güç olduğu gibi elde dilen bulguların niteliğinin sorgulanması noktasında 

özen gösterilmesi gereken bir husustur. Ayrıntılar için bkz. Ayşe Durakbaşı, Özlem Şahin,” Sözlü Tarih ve 

Yerel Tarih Üzerine” Yerel Tarih, Yöntem ve Deneyimler II. Sözlü Tarih Atölyesi, 8-10 Kasım 2005, Muğla, 

2007, s. 4-5. 
21

 Iggers, 105. 
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Bir, öğrenci dinleme, gözlem yapma, soru sorma, not alma, bilgiyi düzenleme gibi 

temel beceriler elde eder.
 22

 

İki, öğrenci, kaynak kişi ve yaşadığı kent arasında bir yakınlaşmanın tarafı haline 

gelir. Bu sayede de derslerde okuduğu kitapların dışında yanı başında akıp giden tarihe 

dâhil olur.
23

 

Sonuç 

Sözlü tarih, bu konuda çalışanların işaret ettiği gibi,  sürekli gelişen ve bu alanda 

neler yapılabileceği konusunda açık sınırlamalar getirmeyen bir bilgi ve belge toplama 

yöntemidir.  Bir sözlü tarih çalışmasının anahtarı, yaklaşımlarda aynılık değil, çeşitliliktir. 

Bu bağlamda bir tarihçi, bir öğretmen bir öğrenci veya yanı başındaki tarihe meraklı 

herhangi biri, sözlü tarih çalışması yapabilir. 

 Ülkemiz de bugün yerel tarih, aile tarihi, kurum ve kent tarihi, kadın, göç, kimlik 

vb. konularda önemli araştırmalara imza atılmıştır. Ancak hala çok az mesefa kat 

edilmiştir. Ve hala sözlü tarihle geçerli bir tarih yapıldığı konusunda ikna olmayan 

tarihçilerimiz de vardır. Belki bunda klasik belge, kontrolünün herkes tarafından yapılabilir 

olması da etkili olabilir. Lakin sıradan insanların tanıklıkları geçmişi anlama konusunda 

bize yeni boyut sunduğunu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu nedenle bu bildiriyi, Stephen Counce’in Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi isimli 

kitabının önsözündeki, öneri ile tamamlamak istiyorum: “Tarihin kaydedilmesi konusunda 

o kadar fazla boşluk vardır ki, sözlü tarihçi olmak isteyen herkes, sözlü malzeme sağlayan 

insanlarla dürüst ilişkiler geliştirdiği sürece ve işi yaparken öğrenmeye açık olduğu sürece 

yararlı çalışmalar yapabilir”. Ve yapmalıdır da.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

  Akademik tarih ve tarih eğitiminde sözlü tarihin oynadığı rol hakkında güzel bir çalışma için bkz. İbrahim 

Sarı, Akademik Tarih Ve Tarih Eğitiminde Sözlü Tarihin Yeri ve Önemi” TSA, Yıl 10, Sayı 3, Aralık 2006, 

s. 109- 125. 
23

 Sözlü tarihin kaynak kişi ve görüşmeci arasında çift yönlü iletişim misyonu için bkz. Stephen Caunce, 

Sözlü Tarih Ve Yerel Tarihçi, B.B. Can- A. Yalçınkaya (çev)Tarih Vakfı Yay, İstanbul, 2001, s. 26-27; 

David E.  Kyvıng, M. A. Marty, s. 82. 
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BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE MİMAR ACEM ALİ 

Bilal DEDEYEV

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti'nde Acem Ali, Esir Ali ismiyle de bilinen Tebrizli Mimar Ali, 

onunla aynı devirde yaşamış olan hasse mimarlarından Ali adlı başka bir Osmanlı 

mimarıyla karıştırılmıştır. Mimar Acem Ali 1514 - Çaldıran Zaferi'nden sonra Tebriz'e 

giren Sultan Selim (1512-1520) tarafından çok sayda ilim ve sanat erbabıyla birlikte 

Osmanlı Devleti’ne götürülmüştür. Safeviler Devleti'nde "ustatların nazırı" olan Mimar 

Acem Ali,  Tebrız kafilesinin içinde 12 Nisan 1515 yılında Amasya'dan İstanbul’a 

gönderilmiş ve Sultan Selim tarafından kendisine 1519 yılında başmimarlık görevi 

verilmiştir.   

Mimar Acem Ali, klasik Osmanlı mimarîsi ile Tebriz üslûbunu birleştirerek, 

Osmanlı Devleti'nde bu zamana kadar iki camiide çok az kullanılmış toplu plan mimari 

üsulunu tam olarak uygulamıştır. Bu üsulla İstanbul Sultan Selim Camii’ni onun yaptığı 

bilinmektedir. Bundan başka, üslûp ve mimarî özelliği Acem Ali’ye ait olunan, kitâbesi 

bulunmayan eserler olarak Saray Bosna’da Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, Sofya’da Kadı 

Seyfeddin, Manisa’da Sultan, Trabzon’da Hatuniye, Konya’da Sultan Selim, Çorlu’da 

Süleymaniye, Tekirdağ’a bağlı Saray’da Ayas Paşa, İstanbul Fatih’te Bali Paşa, Eyüp’te 

Cezeri Kasım, Sütlüce ve Silivri’de Piri Mehmed Paşa camileri ile Topkapı Sarayı’nda 

Babü’s-Selam tespit edilmiştir. 

İki oğlu ve üç kızı olan Mimar Acem Ali'nin Halveti Tarikatı'na mensup olduğu ve 

İstanbul Şehremini’de kendi parasıyla Mimar Acem Camii ile fakir ve yetim çocuklar için 

bir de ilk okul yaptırdığı iki vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 

iyirmi sene başmimarı olan Mimar Acem Ali, 1539 yılının yazında vefat etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Safevi Devleti, Tebrizli Acem Ali, Mimar Acem 

Camii, Mimar Sinan. 
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THE ARCHITECT ACEM ALI WITH UNKNOWN ASPECTS 

 

ABSTRACT 

Mimar (Architect) Ali from Tabriz also known as Acem Ali, Esir Ali in the 

Ottoman Empire is confused with one of other sensitive architects in the Ottoman whose 

name was also Ali and lived in the same period. In this article it is shown that in 1514 

Mimar Acem Ali was taken to the Ottoman Empire together with other scholars and 

craftsmen by Sultan Selim (1512-1520) entering Tabriz after the Chaldiran victory. Mimar 

Acem Ali, who was also the minister of craftsmen in Safavids, was sent from Amasya to 

Istnabul in Tabriz convoy on 12th April 1515, and was promoted to head architect position 

by Sultan Selim in 1519.  

Mimar Acem Ali, combined classic Ottoman architecture with Tabriz fashion and 

fully applied the rare collective plan architecture that was applied only in two mosques till 

now in the Ottoman Empire. With this method it is known that Istanbul Sultan Selim 

Mosque was built by him. Besides, there are several masterpieces from the architectural 

and structural aspects belonging to Acem Ali, but withour any records and they are Gazi 

Husrev Bey Kulla in Sarajevo, Kadi Seyfeddin Mosque in Sofia, Sultan mosque in Manisa, 

Hatuniye Mosque in Trabzon, Sultan Selim Mosque in Konya, Suleymaniye Mosque in 

Chorlu, Ayas Pasa Mosque in Saray tied to Tekirdagh, Balli Pasa Mosque in Fatih-Istanbul, 

Cezeri Kasim Mosque in Eyup- Istnabul, Piri Mehmet Pasa Mosque in Silivri and Sutluce-

Istanbul, and Babus Selam in Topkapi. 

Having two sons and three daughters Mimar Acem Ali was member of Halveti 

sect and with his personal fund built Mimar Acem Mosque and school for poor and forlorn 

children in Shehremine - Istanbul. Mimar Acem Ali who was the head architecture of the 

Ottoman Empire for nearly 20 years died in spring of 1539. 

Key Words: Azerbaijan, Safavi State, Acem Ali from Tabriz, Mimar Acem 

Mosque, Mimar Sinan. 
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1.Giriş 

Büyük Selçuklular (1038-1157) ve Azerbaycan Atabeyleri Devleti (1136-

1225)’nden sonra, 13. yüzyılın ortalarında Azerbaycan’da kurulan, kısa zamanda Güney 

Kafkasya, İran, Orta Doğu ve Anadolu’nu hâkimiyetinde tutan İlhanlılar Devleti (1256–

1357) zamanında Merağa (1258-1265), Tebriz (1265-1304 ve 1316’tan sonra)  ve Sultaniye 

(1304-1316) gibi şehirlerin art arda bu devletin başkenti olması bölgede Azerbaycan’ın 

gelişmesini sağlamış ve nüfuzunu artırmıştır. İran, Çin, Anadolu, Irak, Suriye ve Mısır’dan 

binlerce sanat ve ilim adamının buralara celp edilmesi, zamanla Azerbaycan ve aynı 

zamanda Türk-İslam ilim-kültür hayatına çok önemli derecede katkı sağlamıştır. 

Azerbaycan, bu vesileyle adeta, 14-15. yüzyıllar Şark’ın ilim-kültür merkezine çevrilmiştir 

(Jahn, 1979-1980: 59-68; Onullahi, 1981: 45-51, 188-192; Piriyev, 2003: 236-254, 276-

309; Kasımov, 2008: 147-236). 

Bir başka konu ise, Anadolu’nun Maveraünnehr ve Orta Asya Türkleriyle 

ilişkilerinde Azerbaycan’ın geçit bölgesi olarak önemli rol oynamasıdır. Doğu Türklerinin 

Anadolu’ya göçleri esnasında bir müddet Azerbaycan bölgesinde barındıkları 

bilinmektedir. Böylece, Anadolu ile münasebetlerini tarihin hemen her devrinde sürdüren 

Azerbaycan, Orta Asya-Osmanlı ilişkilerinde bir nevi basamak rolü oynamıştır. Bu durum, 

Türk dünyasında ortaya çıkan siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler açısından da 

çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle, Timur (1386-dan sonra) istilasıyla hız kazanan 

bu kültürel trafik, İstanbul’un fethi (1453) ve Azerbaycan’da Karakoyunlu (1410-1467), 

Akkoyunlu (1467-1501) ve Safevi (1501-1736) devletlerinin art arda kurulmasıyla daha da 

artmıştır. Bu da Müslüman Türk bölgeleri arasında gidiş gelişlerin artmasına, sosyo-politik 

ve kültürel münasebetlerin gelişmesine neden olmuştur. Bunlardan biri de, 1514 Çaldıran 

Savaşı'ndan sonra Sultan Selim'in (1512-1520) Tebriz'e girmesiyle yaşanmıştır. Sultan 

Selim, Tebriz’e girdiğinde kapsamlı bir sürgün ortaya çıkarmış; Tebriz halkının genelde bilgin, 

sanat erbabı ve zengin tüccarlarından bir grup Osmanlı topraklarına getirilmiştir (Anonim, 

1992: 137; idris-i Bidlisi, 2001: 202; Şükri-i Bitlisi. 1997: 184; Mustafa Celal-zade, 1990: 155; 

Arslan, 2001: 325-333; Terbiyyet, 1987: 415). İstanbul'a götürülen Tebrizli sanat 

erbablarından biri de, hakkında bu çalışmamızda bahisedilecek Mimar Acem Ali olmuştur. 

2.Mimar Acem Ali'nin Kimliği Meselesi 

Osmanlı mimarları hakkında 1933 yılından buyana yapılan bütün çalışmalarda 

Mimar Acem Ali'nin Osmanlı Devleti'nin baş mimarı olduğu açıkça bildirilse de, onun 

kimliği ile bağlı tam sonuça varılamamıştı. Yapılan araştırmaların bir kısmında onunla aynı 

devirde yaşamış ve Osmanlı sarayı hasse mimarlarından Ali isimli başka birisi ile 

karışdırılmıştır. Mimar Acem Ali ile ilgili temel kaynaklarda bilgilerin az olması ve çoğu 

zaman bu bilgilerin bir birine uyğun gelmemesi, onun hakkında net bir fikrin ortaya 
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çıkmamasına getirip çıkarmıştı. Bu yüzden olsa gerek, bazı çalışmalarda Yavuz Sultan 

Selim devrinde Osmanlı Devleti'nin baş mimarı tayin olunan Acemli (Tebrizli) Alaeddin 

Ali Bey, Osmanlı sarayındaki Acemi oğlanlar bölüğünde yetişen  Alaeddin Ali b. Abdullah 

adındaki başka bir mimarla aynı kişi olduğu bilinmiştir (Komisyon). Bazılarına göre ise, bu 

iki mimar farklı kişiler olup karıştırılmış; Acemli Alaeddin Ali Bey, Sultan Selim'in 

saltanatının son yıllarında ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) devrinde Osmanlı 

Devleti'nin baş mimarı olmuş, Alaeddin Ali bin Abdullah ise, sadece bu grupta mimar 

olarak faaliyet göstermiştir (Altan, 1933: 81; Kumbaracılar, 1937: 59; Qiyasi, 1974: 27-28; 

Onullahi, 1981: 200; Ertuğrul, 1988: 322; Dündar, 2002: 233, 236). Mimar Acem Ali 

hakkında, onun Tebrizli olduğuna dair bazı ilaveler yapılarak tarafımızdan bir makale de 

yayınlanmıştır (Dedeyev ve diğerleri, 2014: 329-340). Ancak, elde ettiğimiz yeni kaynak 

ve bilgiler ışığında Mimar Acem Ali hakkında yeni ve daha kapsamlı bir çalışma yapılması 

zarureti ortaya çıkmış oldu.  

İster Türkiye'de, isterse de Azerbaycan'da yapılan araştırmaların hiç birinde 

Mimar Acem Ali'nin Tebriz'den geldiğine veya getirildiğine dair kaynak gösterilerek net 

bir bilgi söylenmemiştir. Sadece Osmanlı mimarlık tarihinde isminin Acem Ali, Mimar 

Acem Alisi ve Esir Ali şeklinde tanınması onun Acem'den (Azerbaycan'dan) geldiğine bir 

nevi kanıt gibi kullanılmıştır (Kunter, 1960: 438; Qiyasi, 1974: 27-28; Qiyasi, 1975: 74; 

Onullahi, 1981: 200; Hersek, 1990: 43; Erdenen, 17). Halbuki,  Hüseyin Arslan tarafından 

farscadan tercüme edilerek yayınlanmış olan 23 Mart-12 Nisan 1515 tarihli Sultan Selim'in 

Amasya'da yazdırdığı Tebriz'den İstanbul'a götürülen bilim ve sanat adamlarının listesinin 

tutulduğu taksimat defterinde Mimar  Acem Ali'nin adı da geçmektedir. Bu taksimat 

defterinde Osmanlı Devleti tarafından maaşa bağlanan, yani ulufe alan 71 kişilik Safevi 

bilim ve sanat adamının arasında listenin 2. sırasında yer alan Acem Ali'nin adı Hoca Pir 

Ali, Nazır-i Üstadan şeklinde kayda alınmıştı (Arslan, 2001: 332). Artık bu arşiv 

kaynağındaki bilgiden sonra  Mimar Acem Ali'nin Çaldıran Savaşı'ndan (24 Ağustos 1514) 

sonra Osmanlı Devleti'ne yerleştiği açıkça söylenebilir. Ayrıca, Amasya'da tutulan bu 

taksimat defterindeki bilgilerden Mimar Acem Ali'den gayri yüze kadar devrin tanınmış 

Azerbaycanlı ilm ve sanat erbabının da bu kafilede yer aldığı anlaşılmaktadır. Onların bir 

çoğunun ismine  1520, 1525. yıllarda tutulan Cemaat-i Mutriban (Uzunçarşılı, 1977: 84-

85) ve Ocak 1526 tarihli Ehl-i hiref (Uzunçarşılı, 1986: 26-64) defterlerinde de raslamak 

mümkündür.    

Hoca Pir Ali'nin adı geçen bu taksimat defterinde üstadların nazırı olarak kayda 

alınması, onun Safeviler Devleti'nde de başmimarlık görevini yürüttüğünün bir 

göstergesidir. Kanımızca, onun isminin önüne takılan Hoca Pir  kelimeleri Mimar Ali'nin 

mesleği ve bir ünlü mimar gibi ortaya çıkardığı sanatına mükabil Safeviler Devleti'nde ona 
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verilen ünvan olmalıdır. Orta Çağlarda böylesine ünvanlara bir çok bilim, sanat ve kültür 

adamının künyesinde raslamak mümkündür. Burada, Hoca sözü öğreden, müallim, 

müderris, (Devellioğlu, 2004: 305; Komisyon, 2006: 469) Pir kelimesi ise her sanatı ve 

mesleği bilen,  yeni bir iş kuran, üstad, öncü (Devellioğlu, 2004: 866; Komisyon, 2006: 

604) gibi anlamlar taşımaktadır. Anlaşılan o ki, Nisan 1515 yılında İstanbul'a götürülen 

Hoca Pir Ali, Osmanlı hassa mimarları arasına alınmış ve bundan sonra Hoca Pir Ali değil, 

Mimar Acem Ali olarak tanınmıştır. O, 1525 yılında yazdırdığı vakfiyesinde kendisini 

Büyük üstad, mahir ve ünlü mühendis hassa ser mimarı Abdülkerim oğlu Alaeddin Ali Bey 

ve 1537 tarihli aynı vakfın ikinci vakfiyesinde ise, kendini Ali Bey ibni Abdülvehhab olarak 

adlandırmıştır. Ayrıca, ikinci vakfiyenin sonunda imza atan 13 şahitten biri de sarayda 

onun adaşı ve meslekdaşı olan mimar Alaeddin b. Abdullah olmuştur (Kunter, 1960: 438, 

441-442).  

Mimar Acem Ali'nin doğduğu tarih kesin olarak bilinmese de, onun Tebriz  

şehrinde büyüyüp tahsil aldığı tahmin edilebilir.  Osmanlı sarayında daha önceden başka 

bir Mimar Ali olduğu için, Tebrizli üstadı Mimar Acem, Acem Ali, Esir Ali ve Mimar 

Acem Alisi olarak çağırmak zorunda kalmışlardır. Zaten, 15-17. yüzyıllarda Osmanlı 

Devleti'nde İran, Azerbaycan ve bazen de Horasan ve Türkistan için de genel olarak 

Acemistan, Bilad-i Acem veya Vilayet-i Acem coğrafi terimleri kullanılmıştır (Arslan, 

1999, 84). Böylece, Osmanlılar Azerbaycan'ı da Acem diyarı olarak görmüş ve aynı 

zamanda oralı olanları da Acemi mahlasıyla tarif etmişlerdir (Karaismailoğlu, 1988, 321). 

Bu da zamanla Acem'den gelen her kesin İranlı olduğu yönünde yanlış bir kanının 

oluşmasına neden olmuştur. Oysa Osmanlı Devleti’nde Mimar Ali gibi Acemi mahlasıyla 

tanınan çok sayda Azerbaycan Türkü’nün mevcut olduğu da bir gerçektir.   

3.Mimar Acem Ali'nin Faaliyetleri 

Maalesef Acem Ali'nin üstadların nazırı olduğu Safeviler Devleti'nde yaptığı işler 

hakkında şu anda elimizde heç bir bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti'ndeki 

faaliyetlerine gelince ise, buna Amasya'ya gelir gelmez başlamıştır.  Bunu Topkapı Muzesi 

Arşivi'nde bulunan  ve Acem Ali imzasıyla Sultan Selim'e yazılan tarihsiz bir dilekçede 

...şehri Amasya'da kim sekiz çeşme icra ettim... cümlesinden anlamak mümkündür. 

Mühtemelen Amasya'daki çeşme yapımının tarihi Sultan Selim'in Çaldıran dönüşünde 

Amasya'da  kışladığı ve yanında Tebriz kafilesinin de bulunduğu dönem olan 1514 sonları 

ve ya 1515. yılın ilk çeğreğinde olsa gerek. Dilekçede sonradan Topkapı Sarayı'na da 10 su 

çeşmesinin çekildiği; onlardan dörtünün Hamza isminde ustanın ve geriye kalan altısının 

ise, Acem Ali tarafından yapıldığı bildirilmektedir (Orgun, 1937: 334). Anlaşılan, bundan 

sonra Mimar Ali'ye 1519 yılında Sultan Selim tarafından Osmanlı Devleti'nin başmimarı 

gibi önemli ve aynı zamanda çok mesuliyetli bir görev verilmiştir (Komisyon). 
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Mimar Acem Ali, Osmanlı mimarisine klâsik Osmanlı mimarîsi ile Tebriz 

mimarlık üslûbunun birleştirilmesinden ortaya çıkan toplu plân esasını uygulamıştır. 

Osmanlı Devleti'nde Edirne ve İstanbul Bayezit camilerinde az kullanılan bu plan, Mimar 

Acem Ali tarafından tam olarak hayata geçirilmiştir
1
. Mimar Acem Ali'nin yan mekanları 

terketmek ve orta kubbeyi ayak kullanmadan doğrudan duvarlar üzerine oturtmak suretiyle 

yaptığı eserler Türk-İslam Medeniyeti'nin ayrılmaz parçası haline çevrilen 16. yüzyıl 

gelişmiş Osmanlı mimarisini ortaya çıkarmıştır. Aynı yöntem, kendisinden sonra başmimar 

atanan Mimar Sinan tarafından daha da geliştirilerek kullanılmıştır. Mimar Sinan 1514 

Çaldıran Çavaş'ında ve Kanuni Sultan Süleyman'ın 1535 Tebriz seferinde iştirak ederek 

Tebriz, Sultaniye, Merağa ve Nahçıvan mimari abidelerini yakinen görebilmişti. Tespitlere 

göre Mimar Sinan'ın bazı işlerinde özellikle, Hüsrev Paşa Türbesi, Haseki ve Üsküdar'daki 

Şemsi Paşa Camiilerinde Azerbaycan mimarlığının etkileri görülmektedir (E. Dits ve O. 

Aslanapa'tan naklen  Qiyasi, 1985: 89). Bu sebepten olsa gerek, Özkan Ertuğrul'un da ifade 

ettiği gibi, Mımar Acem Ali’nin inşa ettiği Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Camii ile 

İstanbul Sultanahmet’teki İbrahim Paşa Sarayı Mimar Sinan tarafından tamir ve tâdil 

edilmesinden sonra, ona mal edilmesine yol açmıştır. Bundan başka, üslûplarından ve 

yapıldıkları tarıhlerden Mımar Acem Ali’ye ait olunduğu tespit edilen, fakat kitâbesi 

bulunmayan birçok yapıt da bilinmektedir. Bu durumda olan başlıca eserler ise, Saray 

Bosna’da Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, Sofya’da Kadı Seyfeddin, Manisa’da Sultan, 

Trabzon’da Hatuniye, Konya’da Sultan Selim, Çorlu’da Süleymaniye, Tekirdağ’a bağlı 

Saray’da Ayas Paşa, İstanbul Fatih’te Bali Paşa, Eyüp’te Cezerî Kasım, Sütlüce ve 

Silivri’de Pîrî Mehmed Paşa camileri ile Topkapı Sarayı’nda Bâbü’s-Selam’dır (Qiyasi, 

1974: 27; Qiyasi, 1975: 74-75; Ertuğrul, 1988: 322).
 

Mimar Acem Ali'nin üzerinde daha çok durulan eserleri ise, İstanbul Sultan Selim 

Camii ile Şehremini’de kendi parasıyla yaptırdığı Mimar Acem Camii’dir. Sultan Selim 

                                                           
1 Osmanlı mimarlık tarihinde ‘Ters T’ tipi cami planı ilk defa "kanadlı cami" olarak adlandırılan   Bursa'daki 

Orhan Gazi Camii'de  (1331) sade bir şekilde, Bursa Yeşil Camii'de (1413-1421) ise tam olarak 

görülmektedir. Ayrıca, Bursa Yeşil Camii'nin özellikle susleme işleri Tebrizli ustalar tarafından yapılmıştır. 

Osmanlı klasik mimarisinde  adım adım ilerleyen geometrik iç mekân- kubbe ilişkisinin  gelişim çizgisinin 

örnekleri  1463-1470 yılları arasında yapılan Fatih Camii'de, sonralar ıse  "toplu plan" yakıştırmalı esasın 

sade bir şekilde örneği  Edirne (1484-1488) ve İstanbul Bayezit  (1501-1506) camiilerinde uyğulandığı 

bilinmektedir. Azerbaycan'da ise, özellikle başkent olan Tebriz ve cıvar bölgelerde bu mimari gelişimı 

Osmanlı mimarisini etkileyecek şekilde daha önce yaşanmıştır. Buralarda  ilk "T" tipli camii planı ile yapılan 

abide İlhanlılar (1256-1357) döneminde 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarında yapılmış olan 

Sultaniye Camiisidir. Daha sonraları Olcaytu Türbesi (1316) ve Karakounlu Kara Yusuf'un (1389-1420) 

yaptırdığı Büyük Van Camiisi de bu  türdendir. Azerbaycan mimarisinde yan mekanları terketmek ve orta 

kubbeyi ayak kullanmadan doğrudan duvarlar üzerine oturtmak suretiyle "toplu plan" esasalı denebilir  

mükemmel eser Karakoyunlu Cihanşah'ın (1438-1467) hanımı Canbegum Hatun tarafından 1461-1465 yılları 

arasında Tebriz'de yapılmış olan "Gök Mescit" camiidir (Ayverdi, 1965: 69-83; Onullahi, 1974: .57-58; 

Onullahi, 1981:. 198-199; Qiyasi, 1985: 83-85; Karakaya, 2007: .386-387; Yıldırım, 2007:   165-177). 
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Camii, İstanbul'da Fatih İlçesi'nin Yavuz Selim semtindeki Çukurbostan denilen Bizans 

açık su haznesi yanında Haliç'in dik yamaçları üzerinde Aralık 1522 yılnda yapılmıştır. 

Kitabesinde mimarının ismi yazılmasa da, bu yıllarda Osmanlı başmimarı Mımar Acem Ali 

olduğuna binaen onun tarafından inşa edildiği mühtemeldir. Hatta bu külliyede camii 

dışında yer alan tabhane, türbe ve mektebin de onun tarafından yapıldığı söylenebilir. 

Sultan Selim Camii, Mimar Acem Ali'nin yukarıda bahsi keçen kendi üslubunu eksiksiz bir 

şekilde ortaya koyduğu en önemli eseridir (Yüksel, 2009: 513).   

H. 930/M. 1523-24'te inşa edilen Mimar Acem Camii ise, günümüzde İstanbul 

Fatih İlçesi'nin, Melek Hatun Mahallesi'nde, güneyde Mevlanakapı Caddesi, doğuda Küçük 

Saray Meydanı Sokağı, küzeyde Mimar Acem Camii Sokağı tarafından kuşatılan arazide 

yerleşmektedir. Küçük Saray Meydanı Sokağı tarafından yanında 16. yüzyıla 

tarihlendirilebilir Örümceksiz Dede türbesi ile komşu olmasından dolayı Mimar Acem 

Camii halk arasında Örümceksiz Camii adıyla da tanınmıştır (Tanman, 1994b: 467). Mimar 

Acem Ali'nin ömrünün sonlarına doğru bu cami önünde bir de zaviye açtığını 1537 tarihli 

vakfiyesinden öğrenmekteğiz (Kunter, 1960: 441). Tespit edildiği kadarıyla bu zaviye bazı 

kaynaklarda Mimar Tekkesi, Mimar Ağa Tekkesi ve tekkenin 7. postnişinden dolayı Şeyh 

Seyyid İsmail Tekkesi olarak da anılmıştır. Burada zamanla bazı tamir tadilat işlerinin 

yapıldığı da ortaya çıkarılmıştır. 1739 yılında Sultan II. Mustafa'nın (1695-1703) kızı 

Emine Sultan tarafından tamir edilmiş, ya da onun vefatından sonra tekke bağçesine türbesi 

yapılarak aynı zamanda burası da tamir ettirilmiştir. 1911 yılında yanarak sıradan çıkmış 

Mimar Acem Tekkesi'nin Sultan Reşad (1909-1918) tarafından yenilendiği de 

bilinmektedir. 1925'ten sonra tekke bölümleri ile mekteb tarihe karışmış, camii, Emine 

Sultan Türbesi ile çeşmesi ve haziresi günümüze kadar gelebilmiştir. En son 1981'de 

yapının mimari bünyesine uymayan bazı tamirat işleri ile yenilenmiştir (Tanman, 1994b: 

465). İstanbul'un tarihi yapıtları, camii ve binalarını anlatan Osmanlı tarihçisi Ayvansarayi 

Hüseyin Efendi kendi eserinde Mimar Acem Camii'den bahisederken, burada Halveti 

zaviyyesi olduğunu kaydetmektedir (Ayvansarayi, 1281: 206). M. Taha Tanman, Mimar 

Acem Camii ve Tekkesi hakkında yaptığı çalışmasında bu tekke-zaviyenin kuruluşundan 

tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar Halvetiliğe bağlı kaldığını bildirererk, 

burada  ilk postnişin olan Şeyh Sarı Osman Efendi'den, son postnişin Şeyh Mustafa 

Efendi'ye kadar bütün silsileyi vermektedir (Tanman, 1994b: 465). Anlaşılan Mimar Acem 

Ali Halveti Tarikatı'na bağlı biri olmuştur. Zaten, bu dönem var olan realitelerden biri de, 

sadece din adamlarının değil, aynı zamanda devlet ve kültür adamlarının hemen hepsinin o 

dönemde yaygın olan tarikatlardan birine mensup olmasıdır. Özellikle, 15. yüzyılın 

ortalarından itibaren Azerbaycan orjinli Safevîlik, Halvetîlik ve Hurûfîlik gibi tasavvufî 

kurumlar Anadolu’da geniş halk tabakasına yayılabilmişti (Dedeyev, 2009: 92-93). 

Halvetilik de Osmanlı Devleti'nin bu dönem için daha çok tercih ettiği tarikat durumunda 
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olmuştur. 16. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da kurulan Safevi Devleti’nin baskılarına 

dayanamayan Halvetîler, özellikle Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmış ve  

Halvetîlerin Tebriz kolu 16. yüzyılın sonlarına doğru tamamıyla ortadan kalkmıştır 

(Rıhtım, 2003: 262). Bu yüzden ve aynı kökden geldiklerinden olsa gerek, Osmanlı 

ülkesinde tehlikeli bir boyut alan Safevi propagandasının karşısına Halvetilerle çıkmaya 

çalışılmıştır. Sultan Selim’e kadar, İstanbul’un ilk ve tek Halvetiye Tekkesi Koca Mustafa 

Paşa Hânkahı idise, onun döneminde Halvetî zaviyelerinin sayısı artırılarak on bire 

çıkarıldı ve buralara zengin vakıflar tahsis edildi. Bunlardan üçü Veziriazam Piri Mehmed 

Paşa tarafından İstanbul’da yaptırıldı (Küçükdağ, 1994: 134-141; Tanman, 1994a: 534; 

Aşkar, 1999: 546-548; Küçükdağ, 2002: 435-444). Halvetilerin yapılanmasına devlet 

desteği, Kanunî Sultan Süleyman zamanında da devam ettirildi. Halvetiye'nin İkinci Piri olan 

Seyyid Yahya-yı Şirvani’ye ait İstanbul’un çeşitli kütüphanelerinde bulunan eserlerinden 10’u 

aynı yılda istinsah edildi. 1533 istisah tarihli olan bu eserler (Musayeva, 1987: 990-991), 

Kanunî döneminde geniş kitlelere ulaştırılmış olmalıdır. Osmanlı Devleti’nin Halvetiye’ye 

destek verdiği bu dönemde ülkenin başmimarının da bu tarikata mensup olması gayet 

normal olarak değerlendirilebilir.  

4.Mimar Acem Ali'nin Hayır Hasanat İşleri 

Vakfiyesinde geçen bilgilere göre, Mimar Acem Ali, parasının büyük bir kısmını 

eğitim ve hayrat işleri için ayırmıştır. O, bunları 1525 ve 1537. yıllarda tasis ettiği 

vakıflardan elde ettiği gelirlerle yapabilmiştir. Evaili Zilhicce 931/yaklaşık 20 Eylül 1525 

tarihli vakfiye belgesine göre bay ve bayanların ibadeti için yukarıda adı geçen Mimar 

Acem Cami ve bir de camii bitişiyinde yetim ve fakir çocukların okuması için ilk okul 

(mekteb-i sibyan) yaptırmıştır. Bunun için İstanbul'un 18 ayrı yerinde ona aid olan 36 

dükkan, bir arsa, 14 ev, bir malikane, 4 fırın ve iki ahırın gelirini ayırmıştır. Ayriyeten, 

15000 gümüş para (dirhem) da vakfederek, usulü dairesince elde edilen gelirden yılda 500  

dirhem değerinde her sene hem Ramazan ve hem de Qurban bayramlarında mahallenin 5 

yetim  veya fakir çocuğuna elbiseler  alınması için vermiştir. 8 Şevval 943/20 Mart 1537 

tarihli aynı vakfa aid ikinci vakfiyeden, Mimar Acem Ali'nin camii önüne bir de zaviye 

yaptırdığı ve 12 sene sonra yine çok sayda ev, arsa, dükkan ve ilaveten bir de fırın gelirini 

adları geçen camii, okul ve zaviyeye tasis ettiği anlaşılmaktadır (Kunter, 1960: 438-442). 

Böylece, mahallenin olası ihtiyaçları Mimar Acem Ali'nin tasis ettiği vakıf gelirleri 

tarafından karşılanmış ve daha sonraları mahalle Mimar Acem Mahallesi olarak da 

adlandırılmıştır. Mimar Acem Mahallesi adına 1633 (İstanbul Kadı Sicilleri 56, 2011: 255), 

1675-1676 (İstanbul Kadı Sicilleri 18, 2010: 134, 192) ve 1691. yıllar (İstanbul Kadı 

Sicilleri 54, 2011: 249) İstanbul Kadı Sicilleri defterlerinde de raslamak  mümkündür. 
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Bütün bunlardan sonra Mimar Acem Ali'nin bir mahallenin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek kadar zengin biri olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı Devleti'nde özellikle 

başmimarlara verilen yüksek maaşın yanında,  kazanmaları için ilaveten bazı imkanlar da 

tanınmıştır. 1525 ve 1526. yıllarda Osmanlı Ehl-i hiref maaş defterlerine göre başmimar 

Alaeddin Ali'nin yevmiyesi 45 akça olmakla yaklaşık 1327 akça aylık maaş aldığı 

görülmektedir (Orgun, 1937: 333; Dündar, 2002: 233). Osmanlı Devleti'nde başmimarların 

devlet hazinesinden aldıkları ulufe maaşından başka  devlet ve vakıf binalarına aid inşaat 

ve tamir işlerinden de harc-i mimar adıyla bir miktar mevacip aldıkları bilinmektedir. Aynı 

zamanda İstanbul'da faaliyet gösteren Yunan, Ermeni ve Yehudilerin dükkanlarından 

alınan vergilerden de başmimarların hesabına para ayrılmıştır. Bunlardan başka, geliri 

Osmanlı hanedanına aid olan Burgaz ve Vize sancağına tabe köylerden başmimarlara özel 

arpalık vergisi de bağlanmıştır (Turan, 1964: 162-163). Tesbitlerimize göre, Mimar Acem 

Ali, bu dönem Osmanlı Devleti'nin başmimarı olarak yukarıda belirtilen bütün vergi ve 

gelirlerden yararlanmıştır. 

5.Mimar Acem Ali'nin Ailesi ve Vefatı 

Kendisinin yaptırdığı camii vakfiyesinden anlaşıldığı kadariyle, ailesine sıkı bağlı, 

onlara sahib çıkan bir aile reisi olan Mimar Acem Ali'nin Hamza Çelebi ve Hasan Çelebi 

adında iki oğlu, Şemi, Sitti ve Fatma isimlerini taşıyan üç qızı  olmuştur. Onun, hanımı ise, 

adı keçen evrakta Hilal kızı Fatma olarak ifade edilmiştir. Mimar Acem Ali, hayatının 

sonuna kadar ailesi ile birlikte  İstanbul'dakı Oruç Gazi mahallesinde yaşamıştır. Fatma adlı 

kızı kendisi hayatta iken vefat etmiştir  (Kunter, 1960: 441-442). Onun, Azerbaycan'da, ya 

da Osmanlı'da iken aile kurduğuna dair elimizde hiç bir bilgi bulunmamaktadır. 1515 

Amasya taksimat deftrinde sürgün edilen Tebriz ehlinden ulufe almayanların aile 

üyelerinin adları yazılsa da, ulufe alanların ise aile tertibi burada kaydedilmemiştir.  

Mimar Acem Ali'nin vefatı ile ilgili kaynaklarda kesin bir bilgi verilmese de, 20 

Mart 1537 tarihli vakfiyesinden bu tarihde onun hayatda olduğu anlaşılmaktadır. Bazı 

yerlerde Osmanlı Devleti'nin başveziri olmuş Ayas Paşa'nın ölümünden kısa müddet sonra 

vefat ettiği ve kendisinin yaptığı Mimar Acem Camii mihrabının önünde medfun olduğu 

bildirilmektedir (Ayvansarayi, 1281: 206; Kunter, 1960: 438, 440). Ayas Paşa ise, 13 

Temmuz 1539 yılında vefat etmiştir (Nişancı Mehmed Paşa, 1983: 192; Komisyon, 1980: 

241; Kütükoğlu, 1991: 202-203). Türk tarihçiliğinde, Mimar Acem Ali'den sonra Osmanlı 

Devleti'nin başmimarı bir kaide olarak Mimar Sinan'ın olduğu bilinmektedir. Mimar Sinan 

ise Karaboğdan Seferi (1538) dönüşünden sonra 1539'da bu göreve tayin edilmiştir 

(Aslanapa, 1980: 655; Mülayim, 2009: 225; Benian, 2011: 41; Erdoğdu, 2014: 515-524). 

Bütün bunlardan sonra Mimar Acem Ali'nin 1539 yılının  yazında dünyasını değiştiği 

söylenebilir. 



INOCTE 2016  

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches  

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE MİMAR ACEM ALİ   120 
 

6.Sonuç 

Türkiye'de bazı araştırmacılar babasının isminin Abdülkerim ve Abdülvahhab 

olarak geçdiğini esas alarak, Mimar Acem Ali'nin devşirme olduğu kanaatinde idiler. 

Hakkında bilgilerin sadece Osmanlı kaynaklarında ve az olması işi biraz da zorlaştırmıştı. 

İsminin  Mimar Acem, Acem Alisi, Esir Ali ve Mimar Ali gibi hallanması onun Acem'den 

geliğini yansıtmakta idi. Mimar Acem Ali'nin 1514 - Çaldıran Zaferi'nden sonra Tebriz'den 

çok sayda ilim ve sanat erbabıyla birlikte Osmanlı Devleti’ne getirildiğine dair ve kendi 

vakfının belgeleri onun Tebrizli olduğunu kesinleştirdi.  

Osmanlı Devleti'nin 1519'da başmimarı tayin edilen Mimar Acem Ali,  ortaya 

koyduğu eserleri ile Tebriz mimarlık geleneğini Osmanlı Devleti'nin her tarafına 

yayabilmiştir. Üslûp ve mimarî özelliği Mimar Acem Ali’ye ait olup, kitâbesi bulunmayan 

başta İstanbul olmakla Saray Bosna, Sofya, Manisa, Trabzon, Konya, Çorlu ve Tekirdağ’da  

ortaya çıkardığı eserleri buna kanıt olarak gösterilebilir. 

Acem Ali, Bursa üslubundan gelen yan mekanları terketmek ve orta kubbeyi ayak 

kullanmadan doğrudan duvarlar üzerine oturtmak suretiyle, kendinden önce Edirne ve 

İstanbul Beyazıt camilerinin yapımıyla başlatılmış olan klasik Osmanlı mimarisine toplu 

plan esasını getirmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin yükseliş devrinde yaklaşık iyirmi sene devletin başmimarı 

olan Mimar Acem Ali, bu yükselişi kendi eserlerine en güzel şekilde yansıtabilmiştir. Onun 

kusursuz ve tam olarak uyğuladığı toplu plan esası,  kendisinden sonra Mimar Sinan 

tarafından geliştirilerek Osmanlı mimarisine yeni bir renk katmıştır.  
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OSMANLI TOPLUMUNDA ‘SEYİRCİ ETKİSİ’ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER 

(1600-1750) 

Cemal ÇETİN
*
 

ÖZET 

Seyirci etkisi, 13 Mart 1964 yılında Catherine Genovese isimli kadının 

öldürülmesi üzerine yapılan bazı araştırmalar neticesinde ilmi literatüre geçen bir 

kavramdır. Bu kavram, acil müdahale gerektiren durumlarda, olayı gören ve duyan 

kişilerin olaya müdahale etme sürecini ve bu süreci etkileyen dinamiklere 

odaklanmaktadır.  

XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı mahkeme kayıtları incelendiğinde, art niyetli ve 

izinsizce evlerine girilen veya evlerinin dışında saldırıya uğrayan kişilerin,  

karşılaştıkları bu tehlikeli durumu bağırarak etraftaki insanlara duyurmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Bu tür hadiselerde kurbanların bağırmaları ve etraftan yardım istemeleri 

doğal bir reflekstir. Bir nevi “panik butonu” gibi işlev gören bağırma refleksi, saldırganı 

etraftan gelebilecek yardım ihtimali ile korkutmakta ve yahut da mağdurun yardıma 

gelenler tarafından kurtarılmasını sağlamaktadır. Nitekim dava kayıtlarından, 

kurbanların çığlık attıklarında saldırganların genellikle olay mahallini terk ettikleri veya 

yardıma gelen kişilerin kurbanı kurtardıklarına dair örnekler bulunmaktadır. Bunun 

yanında mahkeme huzurunda saldırının tescili ve saldırganların teşhisi gibi hususlarda 

da etraftan yardım istemenin oldukça işlevsel olduğuna dair veriler bulunmaktadır. 

Nitekim özellikle Şer’iye Sicilleri vasıtasıyla çığlık atmak ile saldırıdan kurtulmak ve 

saldırıyı şahitli bir şekilde mahkemeye intikal ettirerek, saldırganların 

cezalandırılmasını sağlamak arasındaki ilişki hakkında oldukça önemli verilere ulaşmak 

mümkündür. 

Bu bildiriyle,  Konya Şer’iye Sicillerinde bulunan dava örneklerinden 

hareketle, çığlık atmanın,  XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı toplumunda, ‘seyirci etkisi’ 

bağlamında, bireyleri saldırı ve şiddetten ne derecede koruduğu/kurtardığı ile yardım 

çığlıklarının toplumda kimleri ve hangi ölçülerde harekete geçirdiğine dair sorulara 

cevap aranacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Seyirci Etkisi, Osmanlı Toplumu, Şiddet, Çığlık, Konya 
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Giriş 

XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı mahkeme kayıtları incelendiğinde, saldırıya 

maruz kalan kişilerin, bağırarak çevrelerinden yardım istediklerine dair çok sayıda 

örnek bulunmaktadır. Saldırıya maruz kalan bir kişinin çığlık atması korkudan, panikten 

ve şoktan kaynaklanan insani bir reflekstir. Ancak bu refleksin arka planında bir yardım 

beklentisi ve etraftan birilerinin olaya müdahil olması umudu vardır. Söz konusu 

beklenti ve umut 13 Mart 1964 tarihinde New York’ta Kitty/Catherine Genovese isimli 

bir kadının öldürülmesi esnasında meydana gelen “bazı gariplikler” üzerine yapılan 

araştırmalar neticesinde ilmî kayıtlara seyirci etkisi (bystander effect) şeklinde geçen 

sosyal-psikolojiye dair bir teoriyi akla getirmektedir. Teoriye göre acil müdahale 

gerektiren olayı gören veya duyan ancak hareketsiz kalan bireyler “seyirci” olarak 

adlandırılmakta, birilerinin bir olayı sadece izlemesinin diğer bireyleri de etkileyerek 

müdahale etmeden izlemelerine neden olmasına da “seyirci etkisi” adı verilmektedir.
1
  

Bu teoriye ilham veren olayda, saldırıyı 38 kişi fiilen görmüş ve duymuştur.
2
 

Kesintileriyle birlikte, mağdurun çığlıklarının ilk duyulması ile saldırganın son bıçak 

darbesini vurması arasında geçen, yarım saati aşan süreçte şahitlerin hiç biri olaya 

müdahil olmamıştır. Teoriye göre kadını öldüren asıl sebep, söz konusu şahitlerin olaya 

seyirci kalmalarıdır. Yani hiç kimse saldırganı korkutmak veya engellemek gibi fiili 

müdahalede bulunmadığı gibi, polisi aramak gibi bir “külfete” de katlanmamıştır. Bu 

sebeple başlangıçta tecavüz etmek niyetinde olan saldırgan, yarım saati aşan bir süreçte,  

direnmesi sebebiyle maktule belirsiz aralıklarla ve birçok kez bıçakla saldırmış, 

nihayetinde öldürücü darbeyi vurmuştur. Şahitlerden her birinin olaya müdahil olmama 

konusunda, bir bahanesi ve bir mazereti vardır.
3
  

Teoriye göre acil müdahale gerektiren durumlarda, olay mahallinde bulunan 

insan sayısıyla, olaya müdahale süresi arasında ters orantı bulunmaktadır.
4
 Olaya şahit 

olan kişiler genellikle, “nasıl olsa başkası yardım eder ya da etmiştir” (sorumluluk 

paylaşımı) mantığıyla hareket etmektedirler. Ayrıca başkalarının yardım etmemesinden 

de hareketle, insanlar bunun daha doğru olduğunu (toplumsal kanıt ilkesi) düşünmekte 

ve bu düşünce ile hareket etmektedirler.
5
 Ancak seyirci etkisini artıran değişkenler 

olduğu gibi yardım etmenin insanî görev olarak kabul edildiği durumlarda başkalarının 

                                                           
1
 Mahmut Özdevecioğlu-Yasemin Kaya, Tuğba Dedeoğlu, “Kişilik Özelliklerinin İzleyici Etkisi 

(Bystander Effect) Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 42, 2013, s. 28.   
2
 Çiğdem Kağıtbaşı-Zeynep Cemalcılar, Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş, 

Evrim Yayınevi, İstanbul 2014, s. 241. 
3
 Shelley E. Taylor- Letitia Anne Peplau, David O. Sears, Sosyal Psikoloji, çev. Ali Dönmez, Ankara 

2010, s. 397-398. 
4
 İddiaya göre, bunun temel sebebi kentleşme ve yabancılaşmadır. Bkz. Bibb Latane – John M. Darley, 

“Bystander “Apaty””, American Scientist, 57/2, s. 244. 
5
 Shelley E. Taylor- Letitia Anne Peplau, David O. Sears, Sosyal Psikoloji, çev. Ali Dönmez, Ankara 

2010, s. 397-398; Kağıtbaşı- Cemalcılar, Sosyal Psikolojiye Giriş, s. 241. 
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varlığının acil durumdaki kişiye yardım etme eğilimini engellemediğine de 

rastlanmıştır. Bireyin müdahale etmeyi kişisel görev olarak gördüğü durumlarda izleyici 

etkisi azalabilmektedir. Ayrıca mağdura yakınlık derecesinin, durumun ivedilik arz 

etmesinin, kişilik özelliklerinin, mesleki niteliklerin, bireysel farklılıkların seyirci 

etkisindeki rolü önemlidir.
6
  

Bu çalışmanın amacı Osmanlı toplumunda bireylerin şahit oldukları, acil 

müdahale gereken olaylara tavır ve yaklaşımlarını, ‘seyirci etkisi’ adı verilen 

yaklaşımdan da istifade etmek suretiyle incelemek ve bir takım sonuçlara ulaşmaktır. 

Seyirci etkisi modern çağa ait bir yaklaşımdır ve bununla ilgili birçok sosyal deney de 

yapılmıştır. Günümüzün kamera ve ses kayıtları, polise verilen ifadeler, görgü 

tanıklarının detaylı açıklamaları teorinin geliştirilmesi için çok farklı türde ve detayda 

veri sunmaktadır.
7
 Çalışma esnasında kullanacağımız veriler ise mahkemenin resmî 

kimliği altında, davacı, davalı ve şahitlerin beyanlarının belirli şablonlar halinde, kısaca 

kaydedilmiştir. Söz konusu husus seyirci etkisinin bütün yönleriyle geçmişe 

uyarlanmasını engellemektedir. Bunun yanında bizim ele alacağımız olaylar grup 

dayanışmasının ve toplumsallığın hayati olduğu geleneksel bir toplumda meydana 

gelmiştir.
8
 Teorinin gözlemlendiği ve test edildiği ise kentli, birbirini tanımayan 

insanlardan oluşan ve bireyselliğin ön planda olduğu bir toplumdur.
9
 Bu bağlamda 

elinizdeki çalışma, seyirci etkisi isimli teoriden acil ve hayati olan hususlara müdahale 

etmek/etmemek bağlamında ilham alarak, Osmanlı toplumunda meydana gelen saldırı 

ve şiddet olaylarına, çevredeki kişilerin müdahalesi ve müdahalenin süreci hakkında bir 

takım gözlemleri aktarmaya yöneliktir. Büyük çoğunluğu Müslüman olan ve sosyal 

tarihçilerin geleneksel toplum yapısı çerçevesinde bireysellikten uzak cemaat 

yaşantısının etkili olduğunu iddia ettikleri modern öncesi Osmanlı toplumunda özelinde 

ise Konya toplumunda seyirci etkisinin, olaylara seyirci kalmak yerine müdahil olmak 

şeklinde işlemesi beklenmektedir. Hatta özellikle toplumun birbirini tanıması sebebiyle 

olaya şahit olan kişi sayısı arttıkça, müdahale etmenin de hızlanacağı ve etkili hale 

geleceği iddia edilebilir.  

Çalışmanın ana kaynakları 1600-1750 yılları arasında yer alan 55 civarındaki 

(57 Nolu sicil 1165) Konya Şeriye Sicilidir. Çalışmanın şekillendirilmesinde, Konya 

Mahkemesi’ne intikal eden darp, yaralama, cinayet, taciz, tecavüz, içki, hırsızlık ve 

alıkoyma gibi şiddet ve saldırı davalarındaki veriler esas alınmıştır. Yine Üsküdar 

                                                           
6
 Özdevecioğlu- Kaya-Dedeoğlu, “İzleyici Etkisi”, s. 29. 

7
 Kağıtbaşı-Cemalcılar, 2014: 48vd. Günümüzde, zorda kalan ve acil müdahale gereken kişilere yardım 

etme konusundaki kayıtsızlığa dair çok sayıda haber ve görüntüye rastlanılmaktadır. Ali Çaksu, 

“İslam ve Ahlak Felsefesi : “Kötülükten Sakındırma” Prensibinin Yardıma Koşmaya Etkisi”, Kelam 

Araştırmaları, 11/2, 2013, s. 11-12. Ayrıca bkz. http://kisiselbasari.com/kitty-genovese-olayi-ve-

seyirci-etkisi.html (ET. 22.12.201). 
8
Nurcan Abacı, “Osmanlı Kentlerinde Sosyal Kontrol: Araçlar ve İşleyiş”, Şinasi Tekin’in Anısına 

Uygurlardan Osmanlıya, İstanbul 2005,  s. 101. 
9
 Çaksu, “Kötülükten Sakındırma”, s. 14. 

http://kisiselbasari.com/kitty-genovese-olayi-ve-seyirci-etkisi.html
http://kisiselbasari.com/kitty-genovese-olayi-ve-seyirci-etkisi.html
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Şer’iye Sicillerine kaydedilmiş bazı dava kayıtları da çalışmaya veri sağlamıştır. Ancak 

söz konusu davaların tamamı araştırmada kullanılmamış, mağdurların etraftan yardım 

istediklerine dair kayıtların yer aldığı dava kayıtlarına öncelik verilmiş; bu türden 

kayıtlar, Osmanlı toplumunda bireylerin acil durumlara karşı tepkilerini anlamak 

açısından daha detaylı incelenmiştir. 

Sosyal, Hukukî ve Dinî Altyapı 

Latane ve Darley’in çevresel faktörler üzerinde durarak, acil durumlarda 

insanların karar verme mekanizmalarının nasıl işlediğini anlamak için bir seri araştırma 

yapmış ve bu araştırmaların sonucunda seyirci etkisinde kalma davranışını açıklamaya 

yönelik bir model oluşturmuşlardır. Latane ve Darley’in 1970’lerde önerdikleri model 5 

basamaktan oluşmaktadır.  

 İnsanlar öncelikli olarak olayı fark eder 

 Bunun acil olup, olmadığına karar verir 

 Eğer acil bir durumsa bu durumdaki kişisel sorumlulukların ne ölçüde 

olduğunu tartar 

 Kendilerini sorumlu hissediyorlarsa nasıl yardım edebileceklerini düşünürler 

 Son olarak olaya müdahale ederler.  

Eğer bu beş aşamadan birinde olumsuz bir değerlendirme yapılırsa, şahit olan 

kişiler olaya müdahale etmezler.
10

  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, insanlar bir olay gördüklerinde müdahale 

gerektiren bir olay-olup olmadığında çelişki yaşamaktadırlar. Bizim bu çalışmaya dâhil 

ettiğimiz saldırı olaylarında mağdurlar çığlık atmak suretiyle çevrelerinden yardım 

isteyerek, çelişkili durumu ortadan kaldırmışlardır. Bu çerçevede, eğer olay çığlığın 

duyulamayacağı tenha bir yerde meydana gelmiyorsa
11

, çevredekiler olayın ivediliği ve 

hayatiyetini net bir şekilde anlamaktadırlar. Bu aşamada kişisel sorumluluklarını 

tartmaları, nasıl yardım edeceklerini kurgulamaları ve olaya müdahale etmeleri ya da 

seyirci kalmaları beklenmektedir.  

Acil olaylara müdahale anlık ve hızlı kararlar almayı gerektirmekte olup, hazır 

bulunma durumu bu karar alma sürecini oldukça kısaltmakta, kararlı ve doğru 

müdahaleyi mümkün kılmaktadır. Hazır bulunma hali kişiden kişiye değişebilecek bir 

durum olmakla birlikte, toplumsal kodlara işlenmesi ve asgari bir hal alması yine 

toplumun eseridir. Bu yalnızca anlık sosyal ve psikolojik bir durum olmaktan öte, 

                                                           
10

 Kağıtbaşı-Cemalcılar, Sosyal Psikolojiye Giriş, s. 242. 
11

 Özellikle bağ ve bahçelik alanlarda, mağdurun çığlığı etraftan duyulmasına rağmen, olay mahalli tam 

olarak tespit edilemediği için yardım edilememektedir. Solak-Sak, 38 Numaralı Konya Şer’iye Sicili, 

s. 231-232. 
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insanların inançları, dünya görüşleri, hayat felsefeleri, değer algıları ve ahlak anlayışları 

ile yakından ilişkilidir.
12

  

Osmanlı toplumunda bireylerin hazır bulunmuş halleri hakkında, özellikle 

kötülükten sakındırma prensibi çerçevesinde bazı tespitler yapıldığında, Osmanlı 

toplumumun Müslüman bireylerine ayet ve hadislerle bu konularda bazı yaptırım ve 

teşviklerin olduğu anlaşılmaktadır. “İyiliği emret, kötülükten sakındır.” (Lokman, 17). 

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men'eden bir topluluk olsun; işte 

onlar kurtuluşa erenlerdir”. (Ali İmran, 104). Özellikle “Kim kötü ve çirkin bir iş 

görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü 

yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir”
13

 mealindeki hadis-i 

şerifin verdiği mesaj, Osmanlı toplumunda meydana gelen olaylara şahit olan bireylerin 

yaklaşımlarıyla paralellik göstermektedir. Bu husus aşağıda geniş biçimde izah 

edilecektir. Hadiselere din açışından bakıldığında, bireylerin çevrelerinde meydana 

gelen saldırı ve şiddet olaylarına müdahil olmaları, zayıf ve mazlumları korumaları 

‘sevap’ kavramıyla karşılık bulacaktır.
14

 

Yukarıda İslam dininin bakış açısının anlaşılması açısından örnek verilen hadis 

ve ayetler iyilik yapmaya ve kötülüklerle mücadele etmeyi emretmekte, yani kötülükten 

sakındırma prensibini etkin hale getirmektedir. Bunun yanı sıra kefalet
15

, nezir
16

, 

kasâme
17

, teftiş
18

 gibi uygulamalar vasıtasıyla kötülükten sakındırma prensibinin devlet 

hukukunda da karşılığı olduğu, bireylerin birbirilerini kollamalarına, uyarmalarına, acil 

ve tehlikeli durumlara müdahil olmalarına, kanunî olarak etki sağladığı görülmektedir. 

“Eğer bir kişi zinayı bilse, gelip Kadı’ya demese cürm yok. Ama uğruluğun bilse gelip 

demese on beş akçe cürm alına”
19

 şeklinde hüküm bireyleri şahit oldukları kötülükleri, 

                                                           
12

 Çaksu, “Kötülükten Sakındırma”, s. 20. 
13

http://www.islamsitesi.net/turkce-arapca-hadis-i-serifler (ET. 21.12.2016). 
14

 Ancak dönemin edebi eserlerinde işlenen bazı kurgular, sevap kavramıyla açıklanamayacak derecede 

tezatlık arz etmektedir. Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk isimli eserinde Ferdî isimli kahramanla içki içen 

Yeniçeri ağası, kendisini almaya gelen bostancıbaşı geldiğinde körkütük sarhoştur. Etrafındakiler 

Ağayı ayıltmak için üzerine soğuk su dökerler. Fakat nafile, ağayı ayıltmak bir türlü mümkün olmaz. 

Buradaki verilerden de anlaşılacağı üzere 16. yüzyılın ilk yarısında dinen ve kanunen suçlu olan ve 

zorda kalan bir kişiye, muhtemelen arkadaş da olmaları sebebiyle, yardımcı olmak üzere etraftakilerin 

adeta seferber olduklarına dair, kurgusal da olsa, örnekler bulunmaktadır. Bahir Selçuk, “Nergisî’nin 

Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar”, Bilig, 49,  s. 171. 
15

  Abdullah Saydam, “Kamu Hizmeti Yaptırma ve Suçu Önleme Yöntemi Olarak Osmanlılarda Kefâlet 

Usûlü”, Tarih ve Toplum, 28, S.164, İstanbul 1997, s. 68-76;  Tahsin Özcan, “Osmanlı Mahallesi 

Sosyal Kontrol ve Kefalet Sistemi”, Marife, 1, Konya 2001, s.129-151. 
16

 Cemal Çetin, “Kamu Düzeninde Alternatif Bir Yöntem: Nezir”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 8/36, 2015, s. 287-310. 
17

 Mehmet Akman, “Osmanlı Hukukunda Kasâme”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, XIII, Ankara 2002, 

s. 789-794. Aybars Pamir, “İslâm ve Osmanlı Hukuku’nda Kasame Müessesi”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 2005, s. 343-359. 
18

Ahmet Refik Altınay, Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, (Haz. Abdullah Uysal), Ankara 2000, s. 

68-69. 
19

 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, I, İstanbul 1990, s. 348. 

http://www.islamsitesi.net/turkce-arapca-hadis-i-serifler
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yetkililere bildirmeleri konusunda sorumlu tutmakta, ancak 4 erkek şahit tarafından 

kanıtlanamadığı zaman muhatabını suçlu duruma düşürecek zina konusunda ise esnek 

davranmaktaydı. Bu çerçevede Osmanlı Devleti, toplumu oluşturan bireylerin 

çevrelerinde meydana gelen olaylara tepkisiz kalmamaları konusunda rasyonel önlemler 

almış gözükmektedir.  

Osmanlı toplumunda olaylara müdahale bağlamında, İslami ve insanî değerlerin, 

ahlâk anlayışının ve hayat felsefesinin yanı sıra özellikle devletin mahalle ve köy 

yaşantısı üzerinden tesis ettiği sosyal kontrol mekanizmasının da etkisi yüksektir
20

. 

Osmanlı toplum yapısı birçok açıdan geleneksel toplum özelliği taşımaktadır. Özellikle 

hane reislerinin aile bireylerinden, şeyh ve kethüdalarının esnaflardan, dinî önderlerin 

cemaatlerinden, ahalinin karşılıklı olarak birbirinden sorumlu olması, bu geleneksel 

yapının içinde etkili bir otokontrol sistemini de mümkün kılmaktadır. Bu tür yapılarda 

kişinin içinde bulunduğu gruba adaptasyonu, hukuk kurallarının yanı sıra, toplumunun 

kurallarına uymasıyla doğru orantılıdır. Bunun yanında birey, grubun kültür ve ahlak 

yapısına uygun davranmalıdır. Genellikle Doğu toplumlarına ait olduğu kabul edilen bu 

sosyal yapının, Osmanlılarda, diğer küçük dinî ve meslekî grupların yanı sıra, mahalle, 

köy ve aşiret yaşantısıyla kurgulandığı ve idame ettirdiği bilinmektedir. 

Osmanlı kentlerinde adaletin ve huzurun tesisinin en önemli temsilcisi kadıdır. 

Kadının "düzeni" bozması olası her olayı bilmek ve engellemek yönündeki 

sorumlulukları bulunmaktadır. Yine suç unsurlarını tespit etmekle mükellef olan 

subaşılar da kadıların en önemli yardımcılarıdır.
21

 Osmanlı şehirlerinde huzur ve 

güvenliğin temini ile suçun engellenmesi ve suçluların ele geçirilmesi için subaşı ve 

kadı benzeri görevlilerin hizmet yaptıklarını söylemiştik. Ancak bu tek başına yeterli 

değildi. Bu sebeple Osmanlı Devleti ahaliyi de bu sürece dahil etmektedir.
22

 

Ahalinin subaşının da yardım ve baskılarıyla toplumdaki şiddet, saldırı ve 

ahlaksızlık gibi hususlara; 

 Fiilen müdahale etmek 

 Uyarma, kınama, dışlama, mahalleden uzaklaştırmak 

 İma yoluyla ya da bizzat mahkemeye şikâyet etmek 

 Kefil istemek 

 Şahitlik yapmak (lehte/aleyhte) suretiyle müdahil oldukları söylenebilir. 

                                                           
20

 Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle 

Ahalisinin Rolü (XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S.15, Kayseri 2005, s. 157; İbrahim Ethem Çakır, “XVI. Yüzyılda Ayntab’da 

Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü”, Bilig, 63, 2012, s.31-54; Hayri Erten, 

“Neighborhood Consciousness as a Social Control Mechanism According to the Ottoman Judicial 

Records in the 17th and 18th centuries (The Case of Konya), Bilig, 62, Ankara 2012, s. 122-124. 
21

 Abacı, “Sosyal Kontrol”, s. 103. 
22

 Ahmet Refik Altınay, Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, (Haz. Abdullah Uysal), Ankara 2000, s. 

68-69. 
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Mahallenin dirlik ve düzeni tüm mahalle ahalisinin sorumluluğunda olduğu 

için, mahalle içerisinde suç ve suçlulara müsamaha edilmez, baskı ya da şikâyet 

yoluyla, engellenmeye çalışılırdı. Bu uygulama, bireyin, “yalnızca kendisinin ve 

ailesinin fillerinden sorumlu olması” prensibinin önüne geçerek, kamu düzeninin 

korunmasına katkı sağlamaktaydı.
23

  Direkt müdahale veya şikâyet yerine, özellikle zina 

şüphesi olan durumlarda kapıya katran sürmek gibi imaların tercih edildiği 

görülmektedir. Bu şekilde şüpheli durum ya da iddia hem kamuoyuna hem de resmî 

makamlara ilan edilmektedir.
24

 

Osmanlıda oldukça önemli bir yeri olan ve birçok alanda uygulanan kefillik 

müessesine, suçluların namuslu vatandaşların arasına karışmasını engellemek için de 

müracaat edilmiştir. İkamet için mahalleye ilk kez gelen birisinden olduğu gibi, 

mahallede ikamet eden ancak kendisinden emin olunmayan kişilerden de, kefil talep 

edildiği görülmektedir. Bu suretle kendisinden endişe duyulan bir kişi, güvenilir 

birey/bireylerin kefaletiyle, “güvenilir bir vatandaş” haline gelmekteydi. Nitekim taşra 

yöneticilerinin, ahaliye “mahallenize kefilsiz kimesne koymayasız” şeklinde ikazda 

bulundukları görülmektedir.
25

 

Toplumsal düzenin devamı için birbirine karşı sorumlu ve kefil bireylerden 

oluşan toplumda, hiçbir fert çevresinde meydana gelen olaylara tepkisiz 

kalamamaktadır. Bunun bir sonucu olarak mahalle yaşantısına zarar verecek kişilerin 

uyarıldığı, tehdit edildiği ve yine ıslah olmamışlarsa nihayetinde mahalleden ihraç 

edildikleri görülmektedir. Mahalleden ihraç, öncelikli olarak mahalle yaşantısının güven 

ve istikrarını sağlamaya yönelik bir karardır. Kanun zoru olmadan, psikolojik ve sosyal 

baskılar vasıtasıyla mahalleden çıkartılanların da bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

bunlarla ilgili bilgiler resmî belgelere nadiren yansımaktadır. Pişman olmak ve nefsin 

ıslahı üzerinden suç ve suçlu ile mücadele edebilmeyi hedefleyen bu uygulama, suç ve 

suçluyu ihracın yapıldığı mahalleden uzaklaştırması sebebiyle, mahalle ahalisi açısından 

başarılı bir yöntemdir. Ancak mahalleden ihraç kararlarını, suçluların pişmanlığı ve 

ıslahı sağlanamadığı durumlarda- ki sağlandığını gösteren yalnızca birkaç örnek 

bulunmaktadır- suçu ve suçluyu, etrafa yayarak, arttıran bir uygulama olarak da görmek 

mümkündür. Nitekim mahalleden ihraca konu olan bazı kişilerin, daha önceleri, aynı 

veya benzer bir suç sebebiyle mahallelerinden ihraç edildikleri anlaşılmaktadır.
26

 

Mahallelinin hukukî süreçte ve karar mekanizmasının işleyişinde bu derece 

etkin rol oynaması, bir tesadüf olmayıp, kişisel mahremiyete ve özel yaşama ait sırlara 

                                                           
23

 Cemal Çetin, “Osmanlı Toplumunda Mahalleden İhraç Kararları ve Tatbiki: Konya Örneği (1645-

1750)”, Journal of History Studies, 6, Ankara 2014,  s. 45. 
24

 Cemal Çetin, “Anadolu’da Kapıya Katran Sürme Vak’aları: Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Hukukî, 

Kültürel ve Toplumsal Boyutları (1645-1750)”, Turkish Studies, 9/1, Ankara 2014, s. 144. 
25

 KŞS 53 / 247-1, (7 Şevval 1149 / 8 Şubat 1737). 
26

 Çetin, “Mahalleden İhraç”, s. 59. 
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vakıf olmasıyla ilgilidir. Osmanlı mahalle düzeni, ailevî ve kişisel mahremiyetin 

sınırlarını oldukça daraltıp, herkesin birbirini izlemesini ve karşılıklı kanaat sahibi 

olmasını sağlıyordu.
27

 Kişisel mahremiyetin sınırlarının bu derece dar olmasındaki en 

büyük etkenlerden birisi de şüphesiz küçük arsalar üzerine birbirine bitişik şekilde inşa 

edilen evlerdir. Her ne kadar konumu ayarlanan pencereler ve yükseltilen duvarlar
28

 

sebebiyle komşunun evini ve avlusunu görmek pek mümkün olmasa da, normal 

konuşmaların yanında, evin özeline ait olanları bile komşunun kulağına 

gidebilmekteydi.
29

 

Yardım İstemek ve Seyirci Etkisi 

XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı mahkeme kayıtları incelendiğinde, saldırıya 

uğrayan kişilerinden birçoğunun, özellikle de kadınların, çığlık atarak etraftan yardım 

istedikleri anlaşılmaktadır. Belgelerde çoğunlukla feryâd (etmek), figân (etmek)
30

 ve 

istigâse (etmek)
31

 şeklinde kalıplarla formüle edilen, yardım çığlıkları bazı belgelerde 

daha açık yazılmaktadır. Kadınların yardım çığlıklarında hangi ünlemleri 

kullandıklarına dair örnekler bulunmamakla birlikte, erkeklerin “ümmet-i Muhammed 

yok mudur!” şeklinde yardım istediklerine dair örnekler bulunmaktadır.
32

 Bu bir yardım 

talebi, aklımıza yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifi getirmektedir. Muhtemelen bu 

türden bir imdat çığlığı, insanlara İslam dininin kötülükten sakındırma prensibini 

hatırlatıyor ve karşılık buluyor olmalıdır.   

Bir nevi “panik butonu” gibi işlev gören bağırma refleksi, mahkeme 

kayıtlarından anlaşıldığına göre işlevseldir. Öncelikli olarak saldırganı, etraftan 

gelebilecek yardım ihtimali ile korkutmaktadır. Nitekim incelenen belgelerin büyük 

çoğunluğundaki mağdurlar ifadelerinde, feryat ettikten sonra saldırganların firar 

ettiklerini söylemektedirler.
33

 Söz konusu iddia sahiplerinin büyük çoğunluğu, 

saldırganı gören şahitlerin ifadeleriyle en azından saldırganların hanelerine tecavüzü 

ispatlayabilmektedirler.
34

 Bazı hadiselerde ise etraftan gelenler saldırganın elinden 

                                                           
27

 Fikret Yılmaz, “Zina ve Fuhuş Arasında Kalanlar Fahişe, Subaşıya Karşı”, Toplumsal Tarih, 220, 

Nisan 2012, s. 23; Köksal Alver, Mahalle-Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi-, Hece 

Yayınları, Ankara 2013, s. 164-165; Arlette Farge, “Aileler. Şeref ve gizlilik”, Özel Hayatın Tarihi, III 

Rönesans’tan Aydınlanma’ya, Haz. Philippe Aries-Georges Duby, Çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul 

2007, s. 642. 
28

 İzzet Sak, Konya Kadı Sicili 37 (1102-1103/1691-1692), Konya 2016, s. 94-95. 
29

 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Çev. Elif Kılıç, 

İstanbul 2009, s.197. 
30

 KŞS 47 / 191-1, (11 Safer 1129 / 25 Ocak 1717). 
31

 KŞS 53 / 76-3, (22 Zilhicce 1148 / 4 Mayıs 1736). 
32

 KŞS 49 /139-3, (25 Rebiyülahir 1136 / 22 Ocak 1724);  KŞS 50 / 118-2, (2 Zilkade 1138 / 2 Temmuz 

1726). Hatta gayrimüslimlerin bile bu şekilde yardım istediklerine dair örnekler bulunmaktadır. Bkz. 

KŞS 49 / 22-3, (19 Zilkade 1135 / 21 Ağustos 1723). Bazı gayrimüslim erkeklerin yardım çığlıkları 

ise “bre hay” şeklindedir. ÜSKÜDAR 56, cilt: 9, sayfa: 202, Hüküm no: 428. 
33

 KŞS 37 /147-2, (23 Cemaziyülevvel 1103 / 11 Şubat 1692). 
34

 KŞS 38 /97-2, (23 Muharrem 1136 / 23 Ekim 1723). 
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mağduru kurtarmaktadırlar. Nitekim dava kayıtlarından, kurbanların çığlık attıklarında 

saldırganların genellikle olay mahallini terk ettikleri veya yardıma gelen kişiler 

tarafından saldırganların bertaraf edildiklerine dair örnekler bulunmaktadır.
35

  

Mahkeme huzurunda saldırının tescili ve saldırganların teşhisi gibi hususlarda 

da etraftan yardım istemenin oldukça işlevsel olduğu görülmektedir. Bunların yanında 

güçlü bir çığlık, saldırgan üzerinde duygusal bir baskı oluşturmakta, onu panikletme ve 

öfkelendirmektedir. Ancak bu kadarcık etki saldırıdan kurtulmak için yeterli 

olmamalıdır. Nihayetinde bu, kararlı bir saldırganın baş edebileceği bir gerilimdir. 

Saldırganı tedirgin eden, amacından ve olay mahallinden uzaklaştıran asıl etken, sesin 

etraftan duyulma ihtimalidir. Sesi duyan birilerinin yardıma koşması; onlarla boğuşmak 

zorunda kalması, olayın büyümesi ve şahitli hale gelmesi failin pek de isteyeceği 

hususlar değildir. Nitekim kurbanların ve şahitlerin beyanları bu ihtimallerin gerçekçi 

olduğunu kanıtlamaktadır. Yardım çığlıklarının birileri tarafından duyulması ve yardıma 

gelinmesi, saldırıya kişileri, mağduriyetlerinin giderilmesi açısından, avantajlı konuma 

getirmekteydi. Böyle durumlarda eğer saldırgan kaçmaya başlamamışsa, etraftan gelen 

kişiler hem mağduru kurtarmakta ve mahkemede de şahitlik yapmak suretiyle 

saldırganın ceza almasına imkân tanımaktaydılar. Saldırganın olay mahallinden 

uzaklaşmaya çalışması durumunda da yine en az iki kişi saldırganı kötü maksatla girdiği 

evin sokak kapısından veya bahçe duvarından firar ederken, yani son anda görmektedir. 

Her iki durumda da saldırı engellenmekte, saldırgan/saldırganlar teşhis edilerek, olay 

şahitli hale getirilmektedir. İkinci husus ise yardım çığlığının duyulmasından sonraki 

süreçle ilgilidir. Bunu duyan kişilerin olay mahalline gitme konusunda tereddütlerinin 

olmamasıdır. Nitekim Konya Şer’iyye sicillerine kaydedilen davalardan da, bu husus 

rahatlıkla müşahede edilebilmektedir. Mahkemenin işleyişi açısından müddeinin 

iddiasını ispatlamak için şahitlere ihtiyaç duyması sebebiyle, sicillerde en çok göze 

çarpan husus, saldırganın mağdurun evinden çıkarken, bazı durumlarda da elinde 

silahla, en az iki erkek tarafından görülmesidir. Bu şu anlama gelmektedir olayı ikiden 

daha fazla kişi fark etme ve en az ikisi mahkeme huzuruna çıkarak şahitlik yapma 

sorumluluğunu almaktadır.
36

   

Osmanlı şehirlerinde evlerin birbirine bitişik olmaları ve aradaki duvarların 

sesi yalıtmaması sebebiyle, saldırıya uğrayan bir kişi bağırdığında sesi, en azından 

yakın komşuları ve yoldan geçenler tarafından duyulmaktaydı.
37

 Ancak dış 

mahallelerde, bağ ve bahçelerde, tenha yollarda bu yardım çığlıklarının duyulma 

ihtimali oldukça azalmaktadır. Yine ses birilerine ulaşsa bile, yardıma gelinceye kadar 

                                                           
35

 ÜSKÜDAR 84, cilt: 10, sayfa: 616, Hüküm no: 1223 
36

 KŞS 10 / 130-4, (6 Muharrem 1071 / 11 Eylül 1660) ; KŞS 37 /54-2, (1 Safer 1103 / 24 Ekim 1691); 

KŞS 38 /111-2; KŞS 47 / 92-1, (25 Zilhicce 1103 / 7 Eylül 1692). 
37

 İzzet Sak, Konya Kadı Sicili (1070-1071/1659-1661), Konya 2014, s. 121; KŞS 10 / 68-2. 
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iş işten geçebilmektedir.
38

 Ancak bu durumlarda yardım istemek için bağırmanın 

işlevsel olmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü saldırganların büyük bir çoğunluğu, 

birilerinin yardıma gelme ihtimaline karşı olay mahallinden uzaklaşmak için acele 

etmektedir.
39

 Genellikle de saldırı yarıda kesilmekte ve mağdur zarar görmeden badire 

atlatılmaktadır. Saldırganların bu kadar acele etmelerindeki temel sebeplerden birisi de 

yaşadığı mahallenin ortak belleğinde veya mahkeme kayıtlarındaki sicillerinin 

kabarmasından, yani haklarında su-i hal tespitinin yapılmasından duydukları korkudur.
40

 

Nitekim haklarında su-i hal tespiti bulunan kişiler, haklarında bir şikâyet olduğunda, 

şahitlerin olmadığı durumlarda bile özellikle iddia sahipleri hüsn-i hal sahibi kişiler ise 

ceza almaktadırlar.
41

 Bazı örnekler bu korkuyu net bir şekilde ortaya koymaktadır. 25 

Ocak 1717 tarihli mahkeme kaydına göre; Konya Topraklık Mahallesi’nde ikamet eden 

ve o gün yalnız olan Şerife’nin yaşadığı eve, akşam ezanından hemen sonra kötü niyetli 

5 kişi gelmiştir. Şerife bunların üçünü tanımamaktadır. Bunlar sokak kapısını zorla 

açarak bahçeye girmişler, ardından da odanın kapısını zorlamaya başlamışlardır. Şerife 

çığlık atarak, etraftan yardım istemiştir.  Bunun üzerine saldırganlar panikleyerek, 

kaçmışlardır. O kadar paniklemişlerdir ki hatta içlerinden birisi elindeki palayı yere 

düşürmüş ve almadan kaçmıştır. Şerife’nin bu olayda görgü tanığı yoktur. Ancak 

mahalle ahalisinin Ahmet ve Mehmed’in bu türden eylemlere yatkın kişiler olduklarını 

söylemeleriyle, Şerife hem ırzını hem de toplum içindeki itibarını korumuştur.
42

 

Osmanlı kanunnâmelerinde şahitlik ilgili yaptırım olduğuna dair bir veri 

bulunmamakla birlikte, fetva metinlerinde şahitlikten kaçınmanın günah olduğuna dair 

ifadeler bulunmaktadır.
43

 Osmanlı toplumunda meydana gelen ve mağdurun yardım 

istediğine dair bilgilerin bulunduğu hadiselerde genellikle, olayı gören en az iki kişinin 

olduğuna dair verilere ulaşmak mümkündür. Söz konusu hadiselerde bazı istisnalar 

hariç, yardım çığlıklarını duyan kişiler olay mahalline kadar hızlıca gelmekte
44

, olaya 

şahit olmakta ancak çoğunlukla olaya müdahil olmamaktadır. Bu türden olayları aktaran 

dava kayıtlarına göre, şahitler olay mahalline geldiğinde saldırgan genellikle mağdurun 

sokak kapısından elinde suç aletleriyle birlikte firar etmektedir.
45

 Bu durumda olay 

mahalline gelen kişilerin belki de müdahale etmesine bile gerek kalmamaktadır. 

                                                           
38

 İzzet Sak- İbrahim Solak, Konya Kadı Sicili 49 (1135-1136/1723-1724), Konya 2016, s. 307-308. 
39

 Sak- Solak, Konya Kadı Sicili 49, s. 558. 
40

 Leslie Peirce, Ahlak Oyunları 1540-1541 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet, Çev. 

Ülkün Tansel, İstanbul 2005, s. 149. 
41

 KŞS 53 / 36-2, (29 Şevvâl 1148 / 13 Mart 1736);  KŞS. 49 /69-2, (23 Muharrem 1136 / 23 Ekim 1723). 
42

 İzzet Sak, Konya Kadı Sicili (1128-1129/1716-1717), Konya 2014, s. 525.  
43

 H. Yunus Apaydın, “Şahit”, DİA, C. 38, 2010, s. 279. 
44

 Mahkeme kayıtlarına göre şahitler saldırganı tam olarak, mağdurun evinin sokak kapısından çıkarken 

görmektedirler. Saldırganın mağdurun bağırmasından hemen sonra kaçmaya başladığını kabul 

edersek, şahitlerin de aynı şekilde kendi evlerin hızlıca çıktıklarını kabul etmemiz gerekir. KŞS 14 / 

27-2, (2 Muharrem 1081 / 22 Mayıs 1670); KŞS. 37 /45-1, (18 Muharrem 1103 / 11 Ekim 1691). 
45

 KŞS 50 / 162-1, (9 Muharrem 1139 / 6 Eylül 1726). 
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Özellikle hırsızlık hadiselerinde, bağırmak ve etraftan yardım istemek suretiyle 

evine giren hırsızı panikletip kaçıranlar olduğu gibi
46

, komşusunun evinde hırsız 

olduğunu farkederek ahaliyi buraya toplayan ve hırsızın suç üstü yakalanmasını 

sağlayanların da varlığına tesadüf olunmaktadır.
 47

 Ev içi şiddet diyebileceğimiz koca 

dayağı gibi hususlarda, özellikle kadının imdat istemesiyle, mahalle ahalisinin yardıma 

koştukları görülmektedir. Topraklık mahallesinde yaşayan Asiye bt. İbrahim isimli 

kadın sürekli olarak kocası tarafından dövülmektedir. 22 Aralık 1691 günü, gurub vakti, 

Asiye yine kocası Mehmed b. Halil tarafından, hem de odunla, dövülmektedir. Odun ile 

hırsını alamayan öfkeli koca, “seni boğazlayayım” diye bağırarak, Asiye’nin üzerine 

hiddetle saldırmıştır. Asiye ise can havliyle yardım istemek için pencereye koşmuştur. 

Bağırarak yardım istemesi üzerine civardaki Müslümanlar yetişerek, kocasının elinden 

kendisini kurtarmışlardır. Ertesi gün görülen davada mahalle imamı ve mahalle 

sakinlerinden iki kişi hem bu hadise ile ilgili şahitlik yapmış hem de Mehmed’in  “bî-

namâz ve nâ-mahrem ecânib ‘avratlar ile muhtelit yaramaz kimesnedir” diyerek su-i 

halini beyan etmişlerdir. Bu hadiseden anlaşılacağı üzere mahalle ahalisinden bazı 

kişiler hem fiilen olaya müdahale ederek kadını kurtarmış, hem de Mehmed’in 

aleyhinde şahitlik yaparak, mahkemeye yardımcı olmuşlardır.
48

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere etraftan yardım istemek, birçok saldırıyı fiili 

müdahaleye bile gerek kalmadan savuşturabilmektedir. Ancak saldırganların kaçmadığı 

ve fiili yardımın şart olduğu durumlarda iş farklı boyutlara taşınmaktadır. Bu tür 

durumlarda özellikle saldırganların kimlikleri, sayıları, güçleri, şöhretleri ile yardıma 

gelenlerin kimlikleri, şöhretleri, saygınlıkları, sayıları ve cesaretleri gibi birçok değişken 

etkili olmaktadır. Yardıma gelenlerin de olaya karışmasıyla, olayın seyri değişmekte, 

mücadeleler yaşanmakta ve müdahiller zarar görebilmektedir. Kurb-ı Cedid 

Mahallesi’nde yaşayan Evadik isimli zimmi, kendi evinde, sarhoş bir şekilde gelen 

Hasan Beşe İbn Hüseyin’in saldırısına uğramıştır. Evadik “ümmet-i Muhammed yok 

mudur deyu feryâd ve figân” etmek suretiyle yardım istediğinde, komşusu es-Seyyid 

Mehmed Beğ ibn-i es-Seyyid Ali imdadına gelmiştir. Hasan Beşe, yardıma gelen es-

Seyyid Mehmed Beğ’e büyük bir bıçakla saldırarak sol omzundan ağır bir şekilde 

yaralamıştır.
49

  

Acil ve tehlikeli bir olaya, dâhil olmak ya da olmamak arasında tercih yapmaya 

fırsat bulamadan kendisini olayın içinde bulanlar da vardır. 3 Mayıs 1736 gecesi 

Mehmed b. Osman’ın karısı, evdeki misafire yemek getirmek için dışarı çıktığı esnada, 

sokak kapısının önünde tanımadığı birinin saldırısına uğramış ve can havliyle yardım 

istemiştir. Evde misafir bulunan Mustafa bin Veli, Şerife’nin çığlıklarını duyarak, 

                                                           
46

 KŞS 47 / 228-2, (22 Rebiyülevvel 1129 / 6 Mart 1717). 
47

 KŞS 47 / 145-1, (29 Muharrem 1115/ 14 Haziran 1703). 
48

 KŞS 37 /109-1, (2 Rebiyülahir 1103 / 23 Aralık 1691).  
49

 KŞS 49 / 22-3, (19 Zilkade 1135 / 21 Ağustos 1723). 
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yardıma koşmuş ve kapıyı çıkar-çıkmaz da Şerife’nin saldırganıyla kafa kafaya 

gelmiştir. Daha ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki büyük bıçakla omzuna 

vurarak, ağır şekilde yaralamıştır.
50

  

Konya’nın Aligav, Kalecik, Galle-i Cerb, İmaret, Çiftenerdüben, Mihmandar, 

Aynedar, İçkale mahallelerinden 12’den fazla zimmi mahkemeye gelerek, yeniçeri 

iddiasında olan ve eşkıyalık yapan on kişinin isimlerini vererek, şikâyetçi olmuşlardır. 

İddialarına göre söz konuşu kişiler eşleri ve çocukları ile birlikte yaşadıkları evlerine 

zorla girip yiyecek ve içeceklerini, özellikle de şaraplarını, zorla almakta, karşı 

koyanları da darp etmektedirler. Bazıları bundan dolayı evlerini terk ettikleri gibi, 

tecavüze uğramamaları için genç oğlan ve kızlarını güvenilir Müslümanlara emanet 

etmektedirler. Yine bir Pazar günü, ayin yaparlarken söz konusu kişiler külünk 

çapalarıyla kapıları kırarak, kiliseyi basmışlardır. İçeri girdiklerinde “niçün evlerinizi 

terk idüp bizlere hamr virmezsiz” diyerek, kılıçlarını çekmişler ve rastgele içeridekilere 

saldırmaya başlamışlardır. Saldırıya uğrayan gayrimüslimler bağırarak etraftan yardım 

istemişler, çığlıklarını duyan yoldan geçmekte olan Seyyid Ahmed Çelebi ve Seyyid Ali 

Çelebi isimli iki kişi yardımlarına koşmuşlardır. Söz konusu eşkıya grubu, ilk anda bu 

kişilere de kılıç çekmekle birlikte, sonrasında, bir şeyden çekinmiş olmalılar ki, olay 

mahallinden firar etmişlerdir.
51

 Benzer bir hadise de 2 Temmuz 1726 tarihinde Konya 

Mahkemesi’ne gelen Çıralımescid Mahallesi sakinlerinden Mehmed Beğ ibn Mustafa, 

mahalle mescidinin imamı Musa Halife’den davacı olmuştur. İddiasına göre önceki 

gece yatsıdan sonra Musa Halife kendisini evine davet etmiştir. Ancak bunun öncesinde 

evinde 6 kişiyi gizleyerek, kendisine pusu kurmuştur. Eve girdiklerinde, saklandıkları 

yerden çıkan arkadaşları Mehmed’e saldırmışlar ve boğazını kuşakla sıkarak kendisini 

öldürmeye çalışmışladır. Mehmed’in “ümmet-i Muhammed yok mudur!” diye feryat 

etmesiyle, mahalle ahalisinden 7 kişi olay mahalline gelerek, kendisini kurtarmışlardır. 

Ancak yardıma gelen yedi kişiden Mehmed bin el-Hâc Mehmed sol elinden kılıç yarası 

almıştır.
52

 

Bütün bu değişkenlerin çevresinde meydana gelen olaya karışmak veya 

karışmamak gibi tercihlerin yanı sıra birden kendini olayın içinde bulmak gibi 

durumların varlığından da haberdarız. Saldırganların ‘zorba’ olduğu durumlarda, olay 

mahalline gelen kişilerin seyirci oldukları/olabildikleri ve ancak bununla ilgili bir dava 

açılırsa mahkemede şahitlik yaptıkları görülmektedir. Muhtemelen bu tür hadiselerde 

seyirci etkisi ile toplumsal kanıt ilkesinden bile bahsedilebilir. 10 Mart 1743 tarihli 

mahkeme kaydına göre, İbrahim b. Osman ve Emine bt. Molla Hüseyin iddialarına göre 

es-Seyyid Mehmed b. Mehmed, Abdülkerim Beşe ve Habis Beşe ibn-i Habib, Osman 

Sultan Mahallesi’nde yaşayan kızları Fatma’nın evine gece vakti kapıyı kırarak 

                                                           
50

 KŞS 53 / 76-3, (22 Zilhicce 1148 / 4 Mayıs 1736). 
51

 KŞS 47 / 238-2, (6 Rebiyülahir 1129 / 20 Mart 1717). 
52

 İzzet Sak-Cemal Çetin, Konya Kadı Sicili 50 (1138-1139/1726-1727), Konya 2014, s. 266-267.  
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girmişler, sandıktaki eşyalarını gasp ettikleri gibi, emred oğlu İbrahim’i de boğazına 

peşkir takarak, zorla alıp götürmüşler ve tecavüz etmişlerdir. Mahalle ahalisinden olayı 

görenler vardır. En azından mahkemeye şahit olarak gelen İsmail b. Osman ve Mehmed 

b. Osman, özellikle İbrahim’in zorla götürülmesi hadisesini net bir şekilde görmüşlerdir. 

Hatta olay mahalline de İbrahim’in feryadını duydukları için gelmişlerdir. Muhtemelen 

olay mahalline başka gelenler de vardır. Ancak hiç kimse olaya müdahil olmamış, 

yalnızca seyirci kalmışlardır. Mahkeme sürecinde, muhtemelen şahitlik hususundaki 

dinî yaptırımların etkisiyle veyahut da ehl-i örfün de sürece müdahil olmasıyla 

kendilerini daha güvende hissederek, şahitlik yapmışlardır. Olay esnasında fiilen yardım 

edemedikleri mağdurlara, ancak mahkemedeki hak arama süreçlerinde yardımcı 

olabilmişlerdir.
53

   

Sonuç 

Geleneksel ve cemaatçi toplum yapısının hâkim olduğu Osmanlı toplumunda 

meydana gelen ve acil müdahale gerektiren hadiselerde, özellikle mağdurların sesleri 

duymak suretiyle haberdar olan kişilerin/belki de yalnızca bir kısmın olay mahalline 

hızlıca ulaştıkları anlaşılmaktadır. Olay yerine gelen kişilerin çok büyük bir 

çoğunluğunun mağdurlarla akrabalıkları bulunmamaktadır. Ancak özellikle köy ve 

mahalle içlerinde meydana gelen hadiselerde olay yerine gelen kişilerin mağdurları 

tanıdıkları ve bu sebeple olay mahalline koştukları düşünülebilir. 

Özellikle ırzlarına yönelik saldırılara maruz kalan mağdurların çığlık atarak 

etraftan yardım istedikleri durumlarda, saldırganların büyük bir çoğunluğu etraftan 

birilerinin geleceği endişesi ile olay mahallinden acilen “firar” etmişlerdir. Ancak 

çığlıkların olduğu noktaya doğru koşanlardan en az iki erkek, saldırganı mağdurun 

yaşadığı meskenin sokak kapısından çıkarken görmüş ve teşhis etmiştir. Bu husus bir 

takım şüpheleri işaret etmekle birlikte, Osmanlı toplumunda bireylerin çığlık atarak 

yardım isteyen birine kayıtsız kalmadıkları, bu hareketin de saldırganları caydırdığı ve 

bu şekilde de seyirci etkisinin zıddı olan kötülükten sakındırma prensibinin devreye 

girdiği söylenebilir. 

Kiliseyi basan yeniçerilere kafa tutan seyyidlere ait örnekten de anlaşılacağı 

üzere, toplum içerisindeki bazı bireylerin, din farkı gözetmeden ve tehlikeyi de göze 

alarak, fiilen yardımsever oldukları görülmektedir. Bu durumu toplumun tamamına 

genellemek mümkün değildir. Nitekim özellikle zorbaların yaptığı saldırılarda, tehdit ve 

tehlikelerin de olması sebebiyle, seyirci etkisine benzer bir izleme, ancak müdahil 

olmama durumu gözlemlenmektedir.  Bunun yanında birinin hayatının tehlikede olduğu 

acil müdahale gerektiren ve saldırganların da kalabalık olduğu durumlarda, seyircilerin 

kalabalık olması durumunda, tehlikeyi göze alarak olaya müdahil oldukları, hatta 

yaralandıkları görülmektedir.  
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 KŞS 55 / 232-2, (14 Zilhicce 1154 / 20 Şubat 1742). 
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Osmanlı toplumunda acil müdahale gerektiren ve tehlike içeren durumlarda, 

her olayın kendi içinde farklı dinamikleri olması sebebiyle, “seyirci etkisi” varlığı ya da 

yokluğu konusunda tümüyle bir diğerini reddetmek mümkün değildir. Nitekim saldırı 

olaylarını merkeze aldığımızda ve bu tür olayları müdahale etmek/edememek 

bağlamında değerlendirdiğimizde; saldırganların, mağdurların ve şahitlerin kimler 

oldukları ile tüm bunların cesaretleri, ahlak anlayışları, cinsiyetleri, fizikî güçleri, 

sayıları, namları, sosyal, siyasi ve askeri konumları, akrabalıkları vb. birçok etkenin 

olduğu söylenebilir. 
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ETNOGRAF LUCY GARNETT’İN HARİKA OSMANLI MASALLARI 

 

Çiğdem Kara
*
 

ÖZET 

İngiliz halkbilimci ve çevirmen Lucy Mary Jane Garnett, yaklaşık sekiz yıl 

Osmanlı’nın farklı kentlerinde yaşamıştır. O dönem, İngiliz konsoloslarından Blunt 

ailesinin yanında mürebbiye olarak çalışmıştır. Bu sürede edindiği bilgiler ile Osmanlı 

halkbilimi ve toplumsal yaşamı üzerine, benzer içeriğe sahip, birkaç kitap yazmıştır. 

Ama o daha çok, Women of Turkey and Their Folk-lore (1890-1) adlı etnografik kitabı 

ile tanınmaktadır. 1915 basılan Ottoman Wonder Tales (OWT), Garnett’in Osmanlı 

masalı konulu tek popüler kitabıdır. OWT için Garnett, diğer çalışmalarından seçilmiş 

metinleri bir araya getirmiştir. İşte bu çalışmada, Garnett’in halkbilime ve araştırma 

sahası olarak Osmanlıya bakışı, OWT’nin yanı sıra diğer kitapları aracılığıyla 

tartışılmaktadır. Bu amaçla, öncelikle Osmanlıdaki etnografya çalışmaları, ilk 

araştırmacılar ve bilimsel kuramlara değinilmektedir. Ardından Osmanlı hakkında 

yazan, Osmanlıyı araştıran yabancı etnograflara değinilmekte ve Garnett’in onlar 

arasındaki konumu belirlenmektedir. Sonra, Garnett’in halk kavrayışı, kaynak kişi ve 

araştırma sahası boyutlarında değerlendirilmektedir. OWT’nin, Garnett’in halk bilgisi 

yaklaşımı açısından incelenmesiyle de çalışma tamamlanmaktadır. Bulgulardan bazıları 

şöyledir: Garnett, Osmanlıdaki meslektaşlarından daha sistematik ve profesyoneldi. 

Etnografik kuramları, romantik milliyetçi değil, antropolojikti. Osmanlıyı antik kültüre 

sahip ve farklı uluslardan oluşan bir ülke olarak görüyordu.  

Anahtar kelimeler: Etnografya, Osmanlı, Halkbilim, Romantik Milliyetçilik, 

Halk Masalı 
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OTTOMAN WONDER TALES OF THE ETHNOGRAPHER LUCY 

GARNETT 

 

ABSTRACT 

English folklorist and translator Lucy Mary Jane Garnett lived about eight 

years at different cities of Ottoman Empire. With information gained in this period, she 

wrote several books with similar content about on Ottoman folklore and social life. She 

was known for her first ethnographic book named Women of Turkey and Their Folk-

lore (1890-1). Ottoman Wonder Tales (OWT), published at 1915, was the only popular 

book of her about Ottoman folk tale. In this paper, not the folk tale but the viewpoints of 

Garnett on folklore and Ottoman as a research field is discussed by her books, besides 

OWT. For this purpose, first ethnographic studies, ethnographers, and scientific theories 

of Ottomans are discussed. Then foreign ethnographers who written about Ottoman are 

discussed and the status of Garnett among them is determined. After, folk concept of 

Garnett is evaluated in two dimensions: informants and research field. Some of the 

findings are as the follow: Garnett was more systematic and professional researcher than 

her Ottoman collogues. Her ethnographic theories was not romantic nationalist, but 

anthropological. She thought the Ottomans as a country that consist of different nations 

and had an antique culture. 

Key Words: Ethnography, Ottoman, Folklore, Romantic Nationalism, Folk 

Tale. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de, Türkiye’nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri
1
 (TKF) (2009 

[1890]) kitabıyla tanınan Lucy Mary Jane Garnett (1849-1934), dönemin yaygın 

seyahatname, mektup ya da anı tarzından ayrılarak Osmanlı kültürünü insanbilim 

alanına uygun metinler halinde sunmuştur. Osmanlının kendi (profesyonel) halkbilimci 

ve halkbilim derneklerine sahip olmadığı bir dönemde, Garnett’in tarzı, onu, Osmanlıyı 

derleyen ilk (profesyonel) etnograflar arasına sokmaktadır.  

Bu çalışmanın esin kaynağı, çeviri ve Osmanlı topraklarındaki derlemeleri 

Garnett tarafından yapılmış 1915 basımı Ottoman Wonder Tales
2
 (OWT) kitabıdır. Ama 

çalışmanın konusu, OWT’deki halk masallarındansa, Osmanlı’nın bir etnografın 

gözünde nasıl terimleştirildiğidir (halk, araştırma sahası vb.). Garnett’in, araştırma 

sahası olarak Osmanlıyı ve kaynak kişi olarak da Osmanlıları nasıl gördüğünü ortaya 

koymak, etnografik araştırmalarını nasıl bir kuramın etkisinde ve hangi yöntemle 

yürüttüğünü saptamak ve bir sözlü kültür kaynağı olarak OWT’yi tanıtmak ise 

çalışmanın amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla sadece OWT’den değil, Garnett’in 

başka çalışmalarından da yararlanılmakta, ayrıca Garnett, çağdaşı Osmanlı ve Avrupalı 

meslektaşları kadar, günümüz etnografik bakış açıları ile değişme, farklılık ya da 

benzerlikler açısından yeri geldikçe karşılaştırılmaktadır. 

 

1. (WOT’DEKİ) MASALLARIN NİTELİĞİ 

OWT’de, Garnettt’in daha önce yayınlanmış iki kitabından (1886 ve TKF) 

seçilmiş 14 adet, Yahudi, Ermeni, Kıbrıs, Atina, Rum, Arnavut, Kürt, Çingene masalı 

bulunmaktadır. Bu kitaplardan ilki (1886) bir çeviridir, ancak ikincisi (TKF, 1890-1), 

büyük oranda sekiz yıllık bir alan araştırmasına dayanmaktadır. 

1.1. Masala Yöntemsel Bakış 

OWT’nin Önsöz’ünde, masallardaki karakterler, masal anlatıcı toplumun 

niteliği (Osmanlılar) hakkında, yazarın önceki kitaplarında yer alan bilgiler, özet olarak 

verilmiştir. Ama OWT popüler bir yayın olup akademik çözümlemelerdense sezgisel bir 

düzenlemeyle sunulmuştur. Kitabın bu niteliği şu üç başlıkla biraz da 

belirginleştirilebilir: 

1) Yayınevi serisi: Garnett’in Osmanlı üzerine iki kitabı (1904 [TLTC] ve 

1911) toplumsal yaşam, inanç ve farklı geleneksel uygulamalar üzerine antropolojik 

betimlemelerden oluşmaktadır. Her iki kitap da, farklı Avrupa ülkelerinin kasaba ve 

kentlerindeki toplumsal ve hane yaşamının betimleyici olarak ele alındığı Avrupa 

                                                 
* Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
1
 1890’da basılan The Women of Turkey and Their Folk-lore (London: David Nutt, 270 – 271 Strand, 

W.C.) kitabı için, erişim: https://archive.org/details/cu31924100210222. 
2
 Translated and edited: Lucy Mary Jane Garnett, Illustrated: Charles Folkard, London: A. and C. Black 

Limited. 1915 (foreword, s. v-xi; 14 masal, 12 resim, s. 1-266), erişim: 

https://archive.org/details/cu31924029895160 
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halkları, TKF da “folk-lore researchs” serisinden çıkmıştır. Ama OWT, eski uygarlıklar 

kültür serisinden çıkmıştır. Kitabın arkasındaki reklamlardan yayınevinin daha önce, 

Antik (Roma), Yunan, Ezop, eski Yunan ve Kuzey masalları, Rus, Grimmler, Arabian 

Nights, Andersen masallarını da yayınladığı anlaşılmaktadır. 

2) Egzotik sözcükler: OWT’deki masallar alıntılandıkları kitaplardakinden az 

– çok değiştirilmişlerdir. Okuyucunun masal olduğunu anlayacağı bazı biçimsel 

özellikler ile farklı bir halkın sözlü kültürüne şahitlik ettiklerinin delili olarak da bazı 

kelime ve ünlemler çevrilmemiştir. Bunu üç biçimde yapmıştır: Uyarlayarak tam 

çevirme (king), oryantalistlerin de çok kullandığı bazı kelimeleri çevirmeme (kebâb) ve 

kültürel tercüme amaçlı dipnot halindeki sözlükler. 

3) Sezgisel masal tipi ve karakter sınıflamaları: TKF’nin yazıldığı dönemde 

karşılaştırmalı tarihi-coğrafi yöntem bilim dünyasına henüz tanıtılıyordu.
3
 Motif (1955-

8) ve masal tip (AaTh, 1910) katalogları ise henüz yayınlanmamıştı. Buna rağmen 

Garnett, TKF’deki her masaldan önce motifler, masalın daha eski bir varyantı ya da 

tipiyle ilgili, daha önceki masal okumalarına dayanarak ve benzeşmelerden yararlanarak 

çeşitli ilişkiler kurmaktadır. Yine kendi literatür bilgisi temelinde, Osmanlıdaki 

masalların konu ve karakter sınıflamasını oluşturmuştur.
4
 Bu beşli sınıflama, 16. 

yüzyıldaki Lamiî Çelebi’nin Mecmaü’l-Letâif’indeki içerik sıralamasından sonraki en 

kapsamlı olanıdır. 

 

2. GARNETT’İN HALKBİLİMCİLİĞİ ve KURAMI 

2.1. Garnett ve Folk-lore Society 

“Tanınmış” İngiliz halkbilimcilerinden Garnett, Folk-lore Society’nin (1878) 

toplantılarına katılıyor, konuşmalarda yer alıyor, derneğin dergisi Folklore’da yazılar 

yazıyor, 1893’te Amerika’daki bir kongrede sunum yapıyordu.
5
 Ancak Dorson,

6
 19. – 

20. yüzyıl başı İngiliz folklorcularını incelediği çalışmasında ona özel bir yer 

vermemiştir. Bir başka halkbilimci John S. Stuart-Glennie’nin kendi akademik 

görüşlerini sistematik olarak tartışmak için “metinlerine bağlı kaldığı”, “işbirliği 

yaptığı”, “Yunan ve geleneksel Türk edebiyatı çevirmeni” olarak Garnett’in adını 

anmıştır. 

1813-1912 dönemi İngiltere’sinde, dokuz farklı folklor araştırma tarzı vardı.
7
 

Folk-Lore Society çatısı altında yapılan araştırmalarda, W.J. Thoms’un “geride kalan” 

ve “yadigâr” kültür unsurlarına eğilen yaklaşımı, daha 1900’de “eski modaydı” ve 

                                                 
3
 Hartland, 1892, s. 113-4; Dundes, 1986, s. 131-2. 

4
 İskandinav ve Osmanlı masal karakterinin benzerliği ve sınıflama için bkz. OWT, s. v-vi, viii. 

5
 Adı geçen dergideki dernek toplantı tutanakları ve “mektuplaşma” örnekleri için bkz. Yayımcı: Taylor 

& Francis, Ltd. on behalf of Folklore Enterprises, Ltd.; ayrıca bak. Dorson, 1961, s. 302. 
6
 1999, s. 312. 

7
 Dorson, 1961, s. 307-9; Dorson, 1999. 
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folklorcular, akademinin ana akımlarından izoleydiler.
8
 Henüz Andrew Lang (1844-

1912) kuşağında antropologlar ile “etnolojiyle meşgul” folklorcular yollarını ayırmıştı. 

“Derleme” ve “yorumlama” iki ayrı iş alanı olarak görülüyordu. İşin ikinci kısmını, 

yorumlamayı, halkbilimciler üstlenmiyordu. Bu dönemde evrimci kuram da güçleniyor, 

Folk-lore Society de bu evrimci “vahşi” yaklaşımla karşılaştırmalı mit çalışmaları da 

yürütüyordu.
9
 

Dolayısıyla “bir dernek çatısı altında” çalışan halkbilimcilerden olan Garnett’in 

tarzı değerlendirildiğinde onun, ülkesindeki genel kuramlara göre “vahşilerin” eski 

kültürel izlerinden hayatta kalan inanç ve uygulamaları araştıran, “deniz aşırı” bir 

yaklaşımı olduğu söylenebilir.  

2.2. Garnett’in Osmanlı Folkloruna Bakışı 

Mazower, Garnett’i Osmanlı Balkanlarının öncü etnografı olarak nitelendirir 

ve kendi gözlem ve terimlerine dayalı, kenti kendi çekiciliği içinde görebilme başarısına 

sahip kalemlerden biri olarak yorumlar.
10

 Stanley Lane Poole
11

 da, ana dili gibi 

Yunanca, Türkçe ve Bulgarca bilen, ömrünün büyük bir kısmını Türkiye’nin farklı 

yerlerinde geçiren bu İngiliz hanım efendinin, “Türkiye’nin insanlarını”, “kendi ulusal 

karakterleri” ile anlattığını söyler. Politik olarak “tamamen renksiz” olan bu kitapta 

Türk yöneticilerine ne bir saldırı, ne de onların bir savunması vardır. Yine de Garnett, 

Osmanlı kültürünün özgürleşmesinin önündeki engel olarak “sultan”ı anmaktan geri 

durmaz. TKF’yi de “Doğu milletlerini daha iyi anlamaya katkıda bulunabilmesinin ve 

Müslüman ya da Hıristiyan olsun, davalarına daha fazla ilgi uyandırabilmesinin içten” 

arzusuyla, kaleme aldığından söz eder.
12

 1909 tarihli çalışmasının “Giriş” kısmında ise 

dönemin (tartışmalı da olsa) etnoloji ve tarih kitaplarına gönderme yaparak çalışma 

konusu olan Türkleri kısaca tanıtır: Irk (Aryan ya da Semitik olmayan, tartışmalı beyaz 

kan / ırk), Tatarlarla ilişkili Asyalı Turani soy ve Müslümanlaşmayla genişleyen bir 

topluluğun adı (Egedeki adalar ve Balkanlardaki Müslümanlaşmış “beyaz” kanlar).  

Ama Garnett, derlediklerini politik ya da etnolojik bir çözümleyemeye tabi 

tutmaz. Böylesi değerlendirmeleri yapan isim halkbilimci Stuart-Glennie’dir. 

Antropolojik kuramlara uygun olarak Stuart-Glennie, Garnett’in derlediği Osmanlı halk 

kültürü ürünlerini “anasoylu” “vahşi” “pagan” uygarlıklardan “geriye kalmış”, 

anlamları ise büyük ölçüde unutulmuş ürünler olarak yorumlamıştır.
13

 

2.3. Kıyaslama: Osmanlı’nın Yabancı Etnografları 

Preston’un (1945) bibliyografyasında, 19. yüzyıldaki “genel” Osmanlı folkloru 

üzerine yayınlarda üç isim öne çıkmaktadır: Kúnos (1887-9, 1899), H. Carnoy ve J. 

                                                 
8
 Bennett, 1997, s. 5-7. 

9
 Dorson, 1961, s. 201 

10
 Mazover, 2002, s. 76. 

11
 Lady Blunt, 1878, s. viii-xi. 

12
 2009, s. 14. 

13
 Stuart-Glennie’nin yazıları için bkz. TKF ve Garnett, 1886. 
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Nicolaides (1889),
14

 Garnett (1890-1). Ama “Halk masalları” başlığı altındaki 1800-

1915 arasında yayınlanmış eserler arasında Garnett’in OWT’u yer almamaktadır. 

Kúnos,
15

 1845-90 arasında Osmanlı topraklarında ama özellikle 1889-90 yaz 

aylarında Anadolu’da sözlü edebiyat ürünleri derlemeleri yapar. Derlediği sözlü edebi 

türler, Gabrett’inkinden çeşitlidir.  

Hikâye anlatıcılarına bir kimlik verdiği için çalışmaları proto-etnografi olarak 

nitelendirilen Carnoy ve Nicolaidés, hem Garnett gibi, Osmanlıyı sınır genişliği, etnik 

ve din çeşitliliği içinde sunmakta, hem de halkbilim ya da gelenekler odaklı bir dernek 

ve onun yayın organıyla ilişki halindeydiler.
16

 

Cyrus Adler ve Allan Ramsay,
17

 İstanbul’da efsane ağırlıklı derlemeler yapmış, 

kenti Garnett gibi, etnik ve dinsel çeşitliliğiyle sunmuşlardır.  

Yabancı araştırmacıların diğer bir ortak özelliği, ağırlıklı olarak Osmanlı 

başkentinde ya da büyük şehirlerinde güncel sözlü kültürü derlemeleri ve kent hayatı, 

henüz anılarda uzaklaşmamış kişilerle ilgili anekdotlar, ders verici hikâyeler, etnik ve 

dinsel çekişmeler, farklı gelir düzeyinden insanların durumunu anlatmalarıdır. 

Ama Garnett, şu beş yönelimiyle, Osmanlı’ya bakan çağdaşı diğer halkbilimci / 

etnograftan ayrılmaktadır: Kadın toplumsal cinsiyetine odaklanma, alan geçirilen uzun 

zaman (sekiz yıl), farklı etnografik konulara yönelme, bütüncül bakış ve kültürler arası 

etkileşim.  

2.4. Kıyaslama: Osmanlı’da Etnografi 

Osmanlıdaki etnografi ile ilgilenen kişileri iki kısımda incelemek mümkündür: 

Çevirmen etnografyacılar ve entelektüel sözlü edebiyat derlemecileri. Benzer şekilde 

kuramları da ayırmak mümkündür: “Vahşi”ci etnograflar ile romantik milliyetçi 

halkbilimciler. 

1) Etnograflar: Antropoloji, etnoloji ve etnografya terimleri bir kısım Osmanlı 

aydını tarafından bilip kullanılıyordu.
18

 Etnoloji ve etnografya konulu sözlük maddesi 

yazılıyor, kitaplar yayınlanıyor (örneğin, Şemsettin Sami, İnsan; Satı Bey, Etnografya), 

ve Mülkiye’de Etnografya adlı ders veriliyordu. Yine de bu ilgi ve üretim ilişkisinin 

İngiltere örneğinde olduğu gibi, bir dernek ya da akademi çatısı altında 

sistematikleştirilmediği anlaşılmaktadır. Örneğin, Etnografya konulu kitap, makale ve 

ders notları bir alan araştırması değil, çevirilere dayanmaktaydı. Etnografya, Doğu ve 

Türkiyat çalışmaları ile müzecilikten haberdar olup Avrupa’yı gözlemleme şansı da 

                                                 
14

 Çev. S.T. Ağıldere, Ankara: TDK, 2015. 
15

 Radloff ve Kúnos, 1998, s. 7. 
16

 Öztürkmen, 2002, s. 273-4. 
17

 İstanbul 1898 – Kahvehane Hikâyeleri, Çev. S. Kaliç, İstanbul: Maya Kitap, 2012. 
18

 Mektebi-i Mülkiye’deki Etnografya dersi, etnografya konulu çalışma örnekleri, alan çalışmasındansa 

çeviri ya da literatür taramasının yaygınlığı ve Osmanlı’daki etnografya tarihi hakkında bkz. Magnarella 

ve Türkdoğan, 1976, s. 264; Garnett, 2009, s. 611-30; Okay, 2012, s. 31-60, 64, 76, 88-90, 95-101; 

Toprak, 2013, s. 55, 57, 61, 68-71. 
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bulmuş 19. yüzyıl Osmanlı aydınları ise gözlemlerini seyahatname biçiminde kaleme 

alıyorlardı. 

2) Sözlü edebiyat: Preston’un (1945) erken dönem bibliyografyasında, Türk 

masalları üzerine, Türkiye’den sadece üç isim sıralanmaktadır: Suby Bey (1903),
19

 

Mehmed Tevfik (1905-9) ve K.D. (1911). Bu eserlerdeki masalların nasıl derlendiğine 

dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ama o dönemin önemli eseri, Durûb-ı Emsâl-i 

Osmaniye (1863, 1885), büyük ölçüde literatür taramasına dayanıyordu.
20

  

3) Etnografik Kuramlar: Romantik milliyetçilikte tarihi modeller, şimdiyi 

biçimlendirme ve geleceği inşa etmek için keşfediliyordu. Bu hareket, liberal ve 

hümanist bir çizgiyle Amerika ve Batı Avrupa’da 18. yüzyılda etkiliydi. Osmanlı da 

dâhil Orta ve Doğu Avrupa’da ise hareket, 19. – 20. yüzyıl başında, devletin varlığı ve 

niteliği, gelişmişlik düzeyi gibi değişkenlere de bağlı olarak, etnik temelde sınırların 

yeniden çizilmesine aracılık ediyordu. Yeni uluslar, tutku, ulusal farklılıklar ve günün 

politik gerçekliklerindense geçmişin mitlerine dayalı bir ulus inşası ön görülüyordu.
21

 

Belki de bu nedenle, Eberhard,
22

 Fuad Köprülü’yü (1890-1966), “sosyolojik ve 

edebi bakış açısıyla halk anlatılarını ve epiklerini ilk çalışmış” kişi olarak nitelendirir. 

Zira Türkiye’deki erken dönem etnografya yaklaşımı antropoloji esaslıyken, halkbilim 

çalışmaları aydınların merakı ve romantik milliyetçilik etkisiyle gelişen bir ilgi alanıydı. 

Halkbilimsel unsurların, bir yöntem ve kuram çerçevesinde analizi ya da türün yapısal 

incelenmesinden ziyade, kaybolmaktan kurtarılmış metinler yeniden düzenleniyor, belli 

edebi türlere (masal, atasözü vb.) yoğunlaşarak şimdi içinde sürekli izi sürülen geçmişin 

otantikliğine bakılıyordur.
23

 

Görüldüğü üzere, Garnett’in içinde yer aldığı araştırmacılar çevresiyle, 

Osmanlı’daki ortam oldukça farklıdır. Osmanlı’nın etnografları, Garnett’inki gibi bir 

yakın ya da uzak bir kültürü belgelemedikleri gibi, öncü halkbilimciler de “romantik” 

gerekçelerle sadece sözlü kültürle konuyu sınırlamışlardır. Osmanlı’da etnografiye daha 

güçlü bir merak ve eğilimin başladığı dönemde de bunun akademik olmaktan çok daha 

politik bir kuram etrafında yapılması,
24

 Garnett’in duruşunu biraz daha dikkate değer 

kılmaktadır. 

 

                                                 
19

 Berlin’de basılan eser Almancaya Suphi Bey (Souby / Subhi) tarafından çevrilmiş olup önsözü Gülhane 

Askeri Hastanesinin kuruluşunda görev alan Op. Dr. Robert Rieder Paşa (1861-1913) tarafından 

yazılmıştır.  
20 Sözlü edebiyat çalışmalarının alan çalışmasındansa literatür taramasına dayanması konusunda bkz. 

Köprülü, 1999, s. 297, 311; Şinasi, 2003, s. 8. 
21

 Herder ile Romantik milliyetçiliğin Avrupa’daki gelişimi ve genel tutumu hakkında bkz. Wilson, 1973, 

s. 819-821; Abrahams, 1993, s. 14, 19, 30. 
22

 Kısa değerlendirmesi için bkz. Magnarella ve Türkdoğan, 1976, s. 271. 
23

 Romantik ideallerin bir ifadesi olarak bkz. K.D. (2015 [1912]). Daha geç dönem de olsa benzer bir 

hareket s. 15-6. 
24

 Garnett’ten sonraki bir dönemin temsilcisi Gökalp’in sürdürdüğü benzer tutum için bkz. Gökalp, 1982 

[1922], s. 268-9. 
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3. OSMANLI “HALK”I 

“Halk”ın teriminin geçirdiği değişmeler, halkbiliminin çalışma konusu, 

araştırma sahası ve yönteminde de karşılık bulmuştur. Garnett’in Osmanlı’ya bakışını 

anlamak için, onun “halk” terimine yaklaşımını saptamak gerekir. 

3.1. Garnett’in “Halk”ı 

Aşağıda, “halk”, dört boyutta sorgulanacaktır: Anlatıcı, gelenek taşıyıcısı 

topluluk ve bilim dalına uygun bir araştırma sahasının üyeleri, kılavuz kişi.  

1) Anlatıcı yaşlılar: Garnett’in Osmanlı’daki incelemeleri sırasında anlatıcı, 

gelenek taşıyıcı topluluk, bağlam, doku gibi, halk bilgisi unsurlarının çeşitli boyutlarını 

derleyebileceği sorular sormadığı anlaşılmaktadır. Bunun, döneminin bir tutumu olduğu 

ileri sürülebilir. Antik miras paylaşımcısı halkın ortaklaşa ürettiği ürünlerde anlatıcı/ 

yaratıcı / icracı bir “kişi”nin önemi yoktur. Ayrıca dönemin antropoloji geleneği de bir 

topluluğu bütün, aynı cins nitelikte ele almaktaydı. Yani Garnett’in derlemelerini icracı 

bireydense, gruba ağırlık vererek yapması oldukça doğaldır. Yine de anlatıcı, icra ve 

bağlamla ilgili kısmen de olsa verilere, farklı kitaplarında, rastlanmaktadır: 

- Romantik bir genellemeyle, Osmanlının tarımcı Hıristiyan halklarındaki yaşlı 

kadınların yün eğirerek kapı önlerine oturduklarını, birbirleriyle dedikodu yapıp masal 

anlattıklarını ve ailenin küçüklerine eski şarkılar mırıldandıklarını anlatır.
25

 

- Masal anlatmayı teşvik eden bir unsur da insanı eve kapatan ve tedirgin eden 

sert kışlardır. Yine romantize edilmiş bir üslupla Garnett bu dönemde masalların 

büyükanneler tarafından ailedeki genç kızlara, kahramanlık hikâyelerinin ise büyükbaba 

tarafından da genç erkeklere anlatıldığını söyler.
26

 

- Mithat Paşa’ya ithaf ettiği bir kitabında, müzisyen ve hikâye anlatıcıların tatil 

günlerinde, kalabalıklar arasında bir arada şarkılar söyleyip hikâye anlattığından söz 

eder.
27

 

- Özellikle tatillerde, kalabalıklara profesyonel müzisyen ve hikâye anlatıcı 

olan kişiler hitap ederler. Bu kişilerin repertuarı, ailede, nesilden nesle aktarılır. Bu 

masaların çoğu “Binbir Gece” gibi, cinler ve perilerle ilgilidir. Bunları en iyilerinin, söz 

konusu kitaba konmayacak kadar uzun olduğunu söyler.
28

 

- “Şarklıların”, sosyal alışkanlıkları arasında, bir su kaynağına yakın, çınar 

ağacı altı gibi kamusal bir alanda hikâye dinleme ve anlatma alışkanlığı da vardır.
29

 

2) Gelenek taşıyıcı topluluk: Garnett’in, masalların anlatıcı topluluğu 

hakkındaki görüşleri “ayrılık”, “köken” ve “etkileşim” üçgeni içinde değişip 

                                                 
25

 1911, s. 183. 
26

 TLTC, s. 181. 
27

 1909, s. 81-82. 
28

 1911, s. 272-3. 
29

 1911, s. 271. 
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biçimlendiği ileri sürülebilir. Ama bulduğu ortaklıkların daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

a) Ayrılık: Garnett, Türklerin kendilerine “Osmanlı demeyi tercih” ettiklerini, 

ama kendisinin Osmanlı kelimesini 1908 meclis sistemi
30

 duyarlılığıyla kullandığını 

belirtir. Ona göre, “Belki de tüm dünyada hiçbir ülke Türkiye’ninki gibi böylesi 

heterojen bir nüfusu kapsamaz”. Türkiye, farklı kıtalar ile farklı köken ve uygarlık 

düzeyine sahip “ırk” ya da “nationality”den oluşmaktaydı. Bu nedenle OWT’deki 

masalları, sultanın sadece Müslüman değil, aynı zamanda Osmanlı imparatorluk 

nüfusunda geniş yer tutan farklı “ırk”lardaki “özne”lerinden seçtiğini söyler. Ama 

Garnett, “Dostluk ya da düşmanlığın değişik derecelerinde yan yana” yaşayan bu 

halkaları, Osmanlı Türklerinin “son beş yüzyıldır… birleşik bir imparatorluk bağı içinde 

tutmakta, muazzam güçlüklerle” karşılaştığının da farkındaydı.
31

 

II. Meşrutiyet’in liberal ortamı, Garnett’in hayal ettiği bir vatandaşlık 

oluşturmayı hedeflemişse de Türk milliyetçiliğinin henüz tam oluşmadığı bir dönemde 

Balkan Savaşları çıkmış, Türkler kendi ülkelerinin vatandaşlarıyla savaşmak zorunda 

kalmış ve İstanbul Müslüman mültecilerin akınına uğramıştı.
32

 OWT’un basıldığı 

1915’te ise Osmanlı, Garnett’in ülkesinin de aralarında olduğu büyük devletlere karşı 

topyekûn bir savaştaydı. Yani OWT’nin basıldığı yıl, ne okuyucularının, ne de 

Osmanlının kendisinin 1908 meclis ruhunu taşıdığı iddia edilebilirdi. Dolayısıyla 

Garnett’in Osmanlı “halk”ı, Britanya’ya öykünen bir temenni, bir tasarısıydı.  

b) Köken ve gruplararası etkileşim: Garnett, “düzinelerce” farklı “ırk”tan 

insanın olduğu bu ülkede halk masallarının hem grup içinde, hem de gruplararası göç 

edebildiğini ve “uygun görüşlere” uyarlandığını saptamıştır. Bu konuda verdiği örnekler 

şöyledir:
33

  

- “Türk masalı olarak nitelendirilse de”, “popüler” anlatılar “Kırk Vezir” ve 

“Papağanın Hikâyeleri” (Tûtî-nâme), Arap ve İran hikâyelerinden uyarlamadır. Gerçek 

Türk masalları ise geniş Orta Asya düzlüklerindeki maceraların bir yansımasıdır. 

- Yunan adalarından gelen dadılar, antik gelenekleri, çekici ninnileri ve 

masallarını da beraberlerinde anakaraya getirmektedirler. 

- 13. yüzyılda Orta Asya’dan gelen Türk grubu, güney ve doğu Avrupa ile 

karşılıklı evlenmelerle karışmıştır. Osmanlıların haremlerindeki “Kürt, Gürcü, Çerkez, 

Bizans-Yunan, Ermeni, Slav ve hatta Venedik ve Cenevizli”, kadınlar kendi 

folklorlarıyla gelmiş ve sonunda Müslüman düşüncelerin etkisi altına girmişlerdir. 

3) Araştırma sahası: 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimini 

gerçekleştirmiş “merkez” ülkelerde, hem “modern büyük kentin ve modern kentli 

popüler yaşam tarzları” ortaya çıkıyor, hem de sosyal bilimlerin gelişiyordu. 

                                                 
30

 Meclisin etnik dağılımı için bkz. Olgun, 2008, s. 102-3. 
31

 TLTC, s. 1; OWT, s. v. 
32

 Georgeon, 2009, s. 23; Zürcher, 2012, s. 163-7, 173. 
33

 OWT, s. x; 1909, s. 82; 1911, s. 271, 229. 
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“Endüstrileşmiş yeni yaşam örüntüsü”, eğitimli Amerikalı ve Batı Avrupalıları hem 

bilimsel dernek ve kuruluşlarla halkın bilgisini geliştirip yaygınlaştırmaya, hem de 

“endüstri öncesi köylünün ya da zanaatkârın, bozulmamış erdemleri örneklediği[ni] ve 

dilinin, şarkılarının, öykülerinin ve göreneklerinin, halkın ruhunun gerçek hazinesi” 

olduğunu kabul ederek derleme yapamaya teşvik ediyordu. Bu amaçla Fransa ve 

İngiltere’de birçok etnoloji derneği kurulmuş, bu dernekler ve istatistik teknikleriyle 

toplumsal araştırmalar gerçekleştirilmişti. Romantizmle yakın bağı olan bu harekette, 

modernliğin kıyısındaki kırsal bölgelerde, modern öncesi yaşam tarzının izleri aranıyor, 

halk şarkıları derleniyor, eski şiirler yayımlanıyor, yaşayan dilin leksiografileri 

hazırlanıyordu. Folklore sözcüğünün kendisi de bu dönemin icadıydı”.
34

 Eski 

zamanların kültürünü incelemek üzere 1846’da halk-bilim terimini bir İngiliz olan 

William John Thoms’un ortaya atması da bir tesadüf değildi.
35

 

Halkbilimle aynı yüzyılda kurulan antropoloji de modernliğin daha uzak 

kıyısındaki çevre ülkelerdeki, hatta ülkesiz küçük ölçekli kültürel birimlerle 

ilgileniyordu.
36

 Zaten antropolojinin akademik bir disiplin olarak kurulmasındaki öncü 

isimler de sömürge sahibi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’dandır.
37

 

Garnett için Osmanlı ve başkentinin niteliğinin, iki farklı eğilimde ifade 

bulduğu ileri sürülebilir. Bunlardan ilki, TKF’yi yazarkenki “geleneksel” toplum 

niteliğidir. Siyasal anlamda bağımsız olsa da “emperyalist devletler arasında rekabet ve 

paylaşma kavgalarına sahne olan” Osmanlı bir “çevre” ülkeydi.
38

 Bu açıdan eski ve 

kaybolmak üzere olan değil, hali hazırda kentlerde de yaşatılan kültürü araştırmaktan 

doğal bir şey olamazdı. Sözlü kültür ve halk inancı açısından zengin olan bu yaşam 

tarzını Garnett, farklı Osmanlı halklarından derlemelerle örneklemişti. Ona göre benzer 

bir bilgi düzeyindeki (büyü, batıl inanç) bu halklar soy olarak farklı olsa da evlilikler ve 

aynı topraklarda yaşadıkları için birbirine karışıp benzeşiyordu. 

Hatta Garnett, OWT’de, bu masalların, farklı halklar tarafından anlatılsa da 

sadece Osmanlıya ait oldukları, ortak bir biçimde, sosyal sistemin üç gerçekliğini 

yansıttığını söyler:
39

 a) Sihir (zorluklardan kurtulmanın aracı); b) ermişler (fakir ve 

adsız gençlere iyi bir kısmet için öğüt ve gerekli araçları veren kılavuzlar), c) kayıp 

hazineler (“yabancı istilası ya da ırk çatışmaları boyunca şüphesiz sahipleri tarafından 

sıkça gizlenmiş ve asla geri alınamamış, varlığı sonraki nesillerce kazara ortaya çıkan 

gizli istifler”). 

                                                 
34

 Hobsbawm, 1998, s. 286-8, 295-8, 312. 
35

 Thoms’un dahil olduğu araştırmacılar çevresi ve yayınları hakkında bkz. Dorson, 1999, s. 75-90. 
36

 Abrahams, 1993, s. 4, 21, 27. 
37

 Bu isimler, ilk bilimsel kurumların yapılanması, bilim adamı yetiştirilmesi, yayınlar yapılması ve 

kuramlar geliştirilmesinde görev almışlardır: E.B. Tylor (1896, Oxford üniversitesi antropoloji 

profesörü), L.H. Morgan (d. 1818- öl. 1881), D.E. Durkheim (d. 1858 – öl. 1917) ve F. Boas (d. 1858 – 

öl. 1942). Bkz. Jerry D. More (2015). Kültür Teorileri. Çev. A.E. Koca, Ankara: Atıf Yayınları. 
38

 Pamuk, 1993, s. 153-5, 156-7. 
39

 1911, s. 271-2. 
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Garnett’in ikinci tutumundaysa olasılıkla meclis sistemi belirleyicidir. Zira 

1909 ve 1911 tarihli kitapları, kültürel ve mistik yaşamı kadar, Osmanlı’yı modern bir 

devlet olarak öncelikle kurumları (hukuk, askerlik, eğitim vb.), geçim biçimi ve yaşam 

çevresiyle (kent, tarım ve çobanlık) ele alır. Bu tutumu, OWT’de de sürdürmüştür. 

4) Kılavuz kişiler: Etnografinin, birinci dünya savaşının da etkisiyle 

biçimlenen, klasik yöntemi katılımlı gözlemin önerileri arasında, yabancı olunan bir 

topluma gidilecekse o toplumun dilini öğrenmek; ilişkiler kurma, verileri denetleme, bir 

yön bulabilme amacıyla kılavuz kişiler edinmek ve söz konusu toplumun yaşamına 

katılmak vardır. 

Türk ve bazı Balkan halklarının dilini bilen Garnett ilk kuralı 

gerçekleştiriyordu. Ama onun katılımının niteliğini, genellenmiş ve romantize edilmiş 

kaynak kişi anlatımı yüzünden biraz daha incelemekte yarar görülmektedir.  

Garnett,
40

 Osmanlı hakkındaki ana kitabı TKF’yi “büyük ölçüde” kişisel 

gözlemlerine dayalı bilgiler ile “Doğu’yla ilgili mevcut her kitap”tan yararlanarak 

yazdığını bildirir. Bu kitaplardan öne çıkanı, yazımına yardımcı da olduğu, Lady Fanny 

Blunt’ın Osmanlı üzerine kaleme aldığı kitabıdır (1878). 

Garnett’in sekiz yıl süren
41

 Osmanlı macerası, modern anlamda etnografik 

yönteme dayalı bir saha çalışması olarak nitelendirilemez. Zira Osmanlı Sultanının, 

“Doğu dünyasında”, “Doğu Akdeniz’de”, İzmir, İstanbul ve Selanik’teki farklı 

vatandaşlarını konu etse de, yazarın anlatımından bu halkların hepsiyle tanışmadığı, 

kimileri hakkında bilgilerin ona aktarıldığı anlaşılmaktadır. Zira Selanik İngiliz 

Başkonsolosu John E. Blunt
42

 ve eşi Lady Blunt’ın oğulunun öğretmeni olan Garnett,
43

 

TKF’de
44

 Lady Blunt ve ailesinin şahitliklerine sıkça yer vermektedir.
45

 

1890-1 arasındaki masal konulu on altı kitabın altısı Londra’da basılmış olup 

bunlardan biri de TKF’dir.
46

 Ancak TKF, içerdiği masallar yazarı tarafından çevrilse de, 

yazar tarafından derlenmediği, örneğin Yahudi masallarını aldığı “otoritelerin” adı 

verilmediği, iddiasıyla eleştirilmiştir. Eleştiriyi yönelten Hartland,
47

 yine de bu konuda 

az kaynak olduğu için, Garnett’e alana yaptığı katkı dolayısıyla teşekkür eder. Eleştiriye 

verdiği yanıtta Garnett,
48

 masalların birçoğunu kendisinin derlediğini ve birçoğunu da 

Zohrab Beyden dinlediğini yazar. 

                                                 
40

 Garnett, 2009: 13. 
41

 Bkz. Garnett, 2009, ithaf bölümü.  
42

 John E. Blunt’ın ailesi ve Osmanlı’daki görevleri hakkında bkz. Wilson, 2011, s. 22, 23, 31, 56. 
43

 Lady Blunt bu bilgiyi anılarını anlatırken söz arasında ve hatta parantez içinde vermektedir (1918: 175).  
44

 Garnett, 2009: 198-9, 497, 515. 
45

 Garnett’in (2009 [1890-1]) Lady Blunt’a göndermeleri için bkz. s. 197, 307 (dipnot 4), 379; Fanny 

Blunt ve ailesinin deneyimleriyle ilişkili göndermeler için bkz. s. 159, 202, 217 (dipnot 3), 266, 280; 

konsolosluğa yansıyan olaylar hakkında bkz. s. 491-2.  
46

 Çalışmaların basıldığı diğer ülkeler: İtalya, Fransa, Almanya ve Finlandiya. 
47

 1892: 111, 120-1. 
48

 1892, s. 266-7. 
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Lady Blunt,
49

 İstanbul’a yaptığı bir seyahatte, orada bulunanları sıralarken 

ağabeyi Sir Alfred Sandinson ve karısının yanı sıra “kuzenim” dediği Edward 

Zohrab’ın
50

 da adını sayar. İstanbul’da, ağabeyi Alfred, Zohrab ve Mr. Rickett’in, “iyi 

bir hikâye anlatma yeteneğiyle” Türkler hakkında bildikleri birçok şeyi anlattıklarından 

söz eder.  

Dolayısıyla Garnett’in yerel halkla doğrudan temasının, işvereni ailenin etkisi 

altında, Blunt ailesinin kendisi kadar, diğer çalışanları, konukları ve konuk oldukları 

ortamlarda, görece dolaylı bir kanalla mümkün olduğu söylenebilir. 

3.2. Kıyaslama: Türk ve Yabancı Etnograflar Açısından “Halk” 

Cyrus Adler’in anlatımından İstanbul kahvehanelerine gittiği, anlatım 

ortamlarını gördüğü anlaşılmaktaysa da, yayınladığı hikâyelerin yine dolaylı, seçkinci 

bir “sözlü” kaynakta alındığı söylenebilir: Ermeni doktor K. Ohannesyan, George 

Kennan ve Allan Ramsay. Benzer şekilde, Rumca ve Türkçe bilen Nicolaidés de 

Carnoy’un İstanbul folkloru çalışmasının olasılıkla ana veri kaynağıydı.  

Anlatıcılarının adlarını, anlatı ortamını, metinlerin nereden geldiğini belirtmese 

de, belki cinsiyetinin verdiği avantajla da, Kúnos’un kılavuz (ve kaynak kişileri) 

oldukça çeşitlidir: Medrese hocaları, paşalar, mollalar, ordu mensupları, valiler, 

Türkologlar bulunmaktadır.
51

 Kúnos’un (2001) hikâyeci anlatımından anlatıları 

derlediği yer ve bağlam hakkında bilgi alınabilmekteyse de yöntemi gereği anlatıcıya ve 

anlatım bağlamına bir kimlik verilmez. Derleme yapılan yerleşim yerleri de, “Türklük” 

ortak noktaları olduğundan, ana değişken değildir. Ayrıca, diğerlerinden farklı olarak 

onun metinlerinde halk şiirlerinin biçim çözümlemesi de yer almaktadır.  

Görece seçkin kılavuzları olan bu etnograflar, Garnett gibi, araştırma sahası 

olarak Osmanlı’nın büyük kentlerini seçmişlerdi. Verilerini de tüm Osmanlıya 

genellemek yerine, araştırma sahalarını yaşam alanı / mekânı, etnik grup ve din 

topluluklarının sınırlılığı içinde ifade etmişlerdi. 

Türkiye’de, kuruluş aşamasında kuramsal tartışmaların tek çizgide; antropoloji 

açısından ırkçı,
52

 halkbilim açısındansa romantik milliyetçiydi.
53

 Dolayısıyla araştırılan 

halk sadece Türk’tü. Ama derlemenin yapıldığı yıl, yer, kılavuz kişiler, anlatıcı topluluk 

ve anlatıcı hakkında, örneğin K.D.’nin masallarında herhangi bir bilgi verilmemektedir. 

Mehmet Tevfik’in eseri ise zaten bir çerçeve hikâyedir. Ama bu eserlerin bir yerleşim 

yeri ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır: İstanbul. Araştırılan grubun niteliği ve çözümleme 

                                                 
49

 1918, s. 152-4, 223. 
50

 Lady Blunt ve Mısır’daki Hidiv Kasrında görev yapan Sir Edward Henry Zohrab Paşa’nın (d. 1850 

Bursa – öl. 1909 Mısır) aile ağacı hakkında bkz. Blunt, 1918, s. vii-viii, 152-4, 223; Wilson, 2011, s. 13, 

19, 20, 22; erişim: http://www.zorabfamily.co.za/generalz.html. 
51

 Söz konusu kılavuzların kimliği konusunda ayrıntı için bkz. Kovacs ve Karadağ, 1997, s. 13-26; 

Kúnos, 2001. 
52

 Toprak, 2012, s. 57-62. 
53

 Gökalp’in Batılı aydınlarınkiyle uyumlu bir “halk” fikri varsa da, onun Garnett’in çağdaşı olmadığı 

hatırlanmalıdır. Gökalp, 1976a [1922], s. 9; 1976b [1913], s. 11. 

http://www.zorabfamily.co.za/generalz.html
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yönteminin eksikliği dolayısıyla da Osmanlı halkbilimcilerinin sözlü kültürün 

uyarlanma ya da göçü hakkında da eserlerinde bir yorum bulunmamaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Garnett’in Osmanlı üzerine çalışmaları iki odaktan değerlendirilmelidir: 

Etnografik araştırma geleneği ve etnografya yazma geleneği.  

Antropologların kültür terimini, “insan çeşitliliğinin kolektif eklemlenmelerini 

açıklamak için” yarattığını söyleyen Clifford,
54

 terimin geçirdiği değişmeleri şöyle 

sıralar: Evrimcilik (organik bakış), aşırı geniş varlık grupları (ırk, medeniyet), 

bütünlüklü yerel ve işlevsel sistem (göreceli), iletişim (sembolik). 

Garnett’in kültür yaklaşımı, ırkların insanlığa ve medeniyetlerin gelişmesine 

olan katkısını görmeyi amaçlıyordu. Ona göre Osmanlının kendisi farklı ırkların 

katkısıyla olmuş bir medeniyetti. Ama her biri, TKF’de gösterdiği gibi kültürel evrimin 

az – çok aynı basamağında yer almaktaydı. 

Derleme ortamı ve kaynak kişileri modern etnografi sisteminin beklediği gibi 

açık olmasa da alanda uzun süre geçirmesi, gözlem ve anlama şansına sahip olması, 

daha önemlisi yerel dilleri bilmesi Garnett’i modern etnograflara yaklaştırmaktadır. 

Ayrıca, dönemin Türk etnograflarından farklı olarak yaşayan, gündelik kültürü süreç 

içinde (genellikle) derlemiş olması da onu özelleştirmektedir. Bu sayede gündelik 

yaşam hakkındaki etnografik bilgilerin yanı sıra, Kúnos gibi güncel sözlü kültürü de 

kayıt altına alabilmiştir.  

Son bir değerlendirme de bilimsel yazım geleneği üzerine yapılabilir. 

Türkiye’deki etnografya yayınlarının, Garnett’in burada gönderme yapılan kitaplarında 

izlenilen yazım geleneği ile örtüşmediğini göstermektedir. Sonuç olarak bu ayrılığın 

gerekçeleri şöyle sıralanabilir:  

1) Halkbilim olduğu kadar antropoloji için de itici bir unsur olan milliyetçi 

hareketin Osmanlı’da, diğer Osmanlı halklarına göre Türkler arasında daha geç 

başlaması,
55

  

2) Osmanlı’da bilim dalına ilişkin yöntem ve kuramsal tartışmaların yaşandığı, 

ekollerin oluştuğu bilimsel ortamların olmayışı / dağınık oluşu,  

3) Türkiye’de profesyonel ya da alaylı üyeleri sistematik araştırmalar yürüten 

akademik ve sivil toplum kurumları için 20. yüzyılın beklenmesi,
56

  

                                                 
54

 2007, s. 154. 
55

 “Halka doğru giden” ve bu amaçla “kavmî ocaklar” kuran Osmanlı halkları hakkındaki görüşler için 

bkz. Toprak, 2013: 174-5, 180. Ayrıca, Tanzimat’la birlikte gelişen milli bilinç ve bunun farklı eserlere 

yansıtılması, buna aracılık eden aydınlar için bkz. Dursun Yıldırım (1994). “Türkiye’de Folklor 

Araştırmalarının Gelişme Devreleri”, Milli Folklor, S. 21 - Bahar, s. 4-12. 
56

 Türkiye’deki ilk folklor ve antropoloji çalışma ve kurumları için bkz. Preston: 1945: 245; Ülkütaşır, 

1972, s. 28-98; Öztürkmen, 1998, s. 22-34, 41-8, 140; Toprak, 2012, s. 76. 
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4) Türkiye’deki yayınlarda dipnot gösterme, alıntı yapma, kaynakça verme, 

indeks hazırlama, sözlük ekleme gibi akademik sınıflama ve bellek oluşturmanın aracısı 

olan yazım tekniklerinin yanı sıra, yayın evi, yayın yılı, baskı adedi gibi künye 

bilgilerinin hiç verilmemesi ya da bu konuda özensiz olunması. Ayrıca kitap basım 

aşamasında, ilgili alanda uzman bir editörle çalışma geleneğinin bulunmaması.
57

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Garnett’in kitapları bu gözle incelendiğinde modern bilimlerin bu erken tarihlerindeki çalışmasının 

yazım ve basımındaki akademik tarz ve profesyonellik etkileyicidir. Toprak (2013: 69-70), Satı Bey’in 

Etnografya kitabını yukarıda söylenilen çerçevede övgüyle değerlendirerek onun için, “akademik 

normlara harfiyen riayet eden bir aydın kimlikti” der. Ama Akın, Şemsettin Sami’nin (1998 [1878]: 16) 

İnsan’ı yazarken hem Batı, hem de Doğu kaynaklarından yararlandığı anlaşılsa da ne bu kaynaklar ne de 

eseri nasıl yazdığı hakkında bir bilgi verdiğini söyler.  
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KONYA KAZASINDA YERLEŞME VE NÜFUS (1584-1642) 

Doğan YÖRÜK
*
 

ÖZET 

Osmanlı devletinin nüfusu 16. yüzyılın başlarında 12-13 milyon civarında iken, 

yüzyılın ikinci yarısında bütün Akdeniz havzasında olduğu gibi büyük bir artış 

göstermiş ve 25-30 milyon civarına yükselmiştir. Nüfus artışına bağlı olarak Anadolu 

ve Rumeli’de yerleşim birimi olarak ortaya çıkan köy sayılarında da ciddi bir artış 

meydana gelmiştir. Bu dönemde, Konya şehrinin nüfusu 5000 civarında iken, 13.000 

seviyelerine yükselmiştir. Benzer artış seyrinin kırsalda gerek nüfus gerekse yerleşme 

düzeyinde de gerçekleştiği bölge ile ilgili yapılan değişik araştırmalarda dile 

getirilmiştir. Ancak, 16. yüzyılın sonlarına doğru gerek Akdeniz havzasında meydana 

gelen iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, şiddetli soğuklar, hastalıklar ve 

verim düşüklüğü, tarım alanlarının nüfus artışının gerisinde kalması, gerekse sonuç 

alınamayan uzun İran ve Avusturya savaşları, fiyat devrimi, eşkıyalık hareketleri ve 

Celali isyanları gibi gelişmeler Osmanlı şehirlerinin ve kırsalının belini bükmüş, köyler 

ya terkedilmiş ya da şehirlerdeki gibi nüfuslarının önemli bir kısmını yitirmişlerdir. Bu 

süreç, sadece Osmanlı coğrafyasında değil bütün Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştır.  

Osmanlı coğrafyasında bu sıkıntılı döneminin etkilerini takip edebildiğimiz 

kaynak serilerinin başında avarız ve cizye tahrirleri ile şer’iye sicilleri gelmektedir. 

Özellikle avarız tahrirleri, ilgili yerleşmelerin isimleri ve vergiye tabi hane sayıları 

üzerinden tutulduğundan köy adları ile tahmini nüfus rakamları açısından son derece 

önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bağlamda, 1642 tarihli avarız defterleri ile döneme 

ait şer’iye sicillerindeki verilerden hareketle Konya ve çevresinin 1584-1642 yılları 

arasında geçirdiği evrim ve yukarıda zikredilen olumsuzlukların nüfus ve yerleşmeleri 

nasıl etkilediği tahlil edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Terkedilmiş Köyler, Celali 

İsyanları, Avarız Defterleri, Şer’iye Sicilleri. 
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mailto:dyoruk@selcuk.edu.tr


INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 
 

KONYA KAZASINDA YERLEŞME VE NÜFUS (1584-1642)   164 
 

GİRİŞ 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Akdeniz havzasında ve Osmanlı 

genelinde bir nüfus artışı meydana gelmiştir. Nüfus artışına bağlı olarak yeni tarım 

alanları açılamadığından veya yetersiz kaldığından mevcut topraklar üzerindeki nüfus 

baskısı artmıştır
1
. Bu da toprakların daha küçük birimlere bölünmesine yol açmış ve 

topraksız köylülerin sayısının artmasına neden olmuştur. Toprak darlığı bir yandan 

çiftbozanlar üzerinden iç göçleri tetiklerken
2
, diğer yandan da köylünün iaşe ve geçim 

sıkıntısını da beraberinde getirmiştir. Yine 1590’lı yıllardan itibaren hissedilmeye 

başlanan “Küçük Buzul Çağı”nın getirdiği iklim değişikliği ve kuraklık
3
 daha çok köy 

ve köylüleri etkilemiştir. Uzun süren İran ve Avusturya savaşları, fiyat hareketleri, 

tarımda yatırım maliyetlerinin artması
4
, salgın hastalıklar, Celâli isyanları

5
 vs. gibi 

gelişmeler de eklenince köylünün üzerine daha fazla vergi yükü binmiş, vergiden ve 

Celâli saldırılarından bıkan veya kurtulabilen insanlar köylerini terk etmek durumunda 

kalmışlardır.  

Terk edilen köyler
6
 ve nüfusta meydana gelen düşme daha çok XVI. yüzyıl 

tahrir defterleri ile XVII. yüzyıl avarız tahrir defterlerinin verilerinden çıkarılmaktadır. 

Bu defter serilerinden hareketle farklı şehir ve kazaların nüfus ve yerleşme problemini 

konu alan pek çok çalışma yapılmıştır
7
. Hemen hemen hepsinde terk edilen köylere 

veya kayıp köylere işaret edildiği gibi bir önceki yüzyıla göre nüfus azalmasına da 

değinilmiştir. Şehir, kaza ve sancakların coğrafi koşullarına (ovalık-dağlık) göre kayıp 

köyler ve nüfus azalmasının oranı değişmektedir. Nitekim Hütteroth Konya-Karaman 

bölgesindeki düz ovalarda kurulu köylerdeki kayıp oranını % 90, dağlık mıntıkalarda 

ise % 30-50 seviyelerinde olduğunu belirlemiştir
8
. Gümüşçü, 1584-1643 arasında 

Konya’daki kayıp köy oranını % 66,8
9
, Özel ise Amasya kazası için % 38,70 olarak 

vermişlerdir
10

. Bu çerçevede, Konya şehri ve kırsalındaki gelişmeler önem kazanmakta, 

terk edilen köylerin varlığına işaret edilmekle birlikte esas olarak, mahalle ve köyler ile 

nüfus arasındaki değişmeler üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.  

 

 

                                                 
*Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, dyoruk@selcuk.edu.tr 
1
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2
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3
 White, 2013.  

4
 Koç, 2012: 139-148. 
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 Faroqhi, 1977: 289-302. 

7
 Acun - Öz, 2008; Bostan, 2005: 413-429; İnbaşı, 2009: 189-214; Kul, 2010: 271-289; Ünal, 1987: 119-

129; Çakar - Kara, 2005: 385-412; Öztürk, 1997: 249-293; Küpeli, 2011: 113-199; Çakır, 2009: 109-122. 
8
 Hütteroth, 1968: 184-185. 
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 Gümüşçü, 2016. 
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A-KONYA ŞEHRİ 

Osmanlı devletinin Anadolu beyliklerini ilhak sürecindeki en sert çatışmaları 

ve mücadeleleri Karamanoğulları beyliği ile yaptıkları bilinmektedir. Özellikle II. 

Murad’ın Karaman seferi ile başlayan, daha sonra Fatih’in birinci ve ikinci Karaman 

seferleriyle devam eden, akabinde Karaman hanedan üyelerinin ve onlara bağlı 

unsurların Osmanlı yönetimine karşı duruşları ve Osmanlı şehzadelerinin (Cem-

Bayezid) mücadeleleri Konya ve çevresini nüfus, yerleşme ve hizmet binalarının işleyişi 

bakımından olumsuz etkilemiştir. Pek çok vakıf eseri harap olmuş, kullanılamaz hale 

gelmiştir
11

. Bölgede Osmanlı hâkimiyetinin sağlanmasıyla da ulema, tüccar, esnaf, şehir 

sakini ve köylülerden müteşekkil insan unsuru İstanbul ve çevresine sürülmüşlerdir
12

. 

Konya’nın nitelikli insan gücünü yitirmesi eski bir başkent için oldukça bahtsız bir 

durum iken, yeni başkent İstanbul için de bir o kadar olumlu bir katkı olarak 

düşünülmelidir. Nitekim antik dönemlerden itibaren görülen devlet modellerinin 

neredeyse tamamının başkent merkezli
13

 olduğu düşünülürse, memleket sathına 

yayılmış olan değerlerin ve potansiyelin başkent İstanbul’da toplanması makul 

görülmelidir. Mısır ve Tebriz ilhak edildiğinde de buradaki ulemanın İstanbul’a 

getirilmesini bu minvalde değerlendirmek gerekir
14

.  

Konya şehri ve nüfusu büyük ölçüde Anadolu Selçuklu devleti ve 

Karamanoğulları beyliği dönemlerinde şekillenmiş, Osmanlı egemenliğinde de 

gelişerek ve genişleyerek aynı çizgide devam etmiştir. Şehirlerin fiziki genişlemesi ve 

nüfus bakımından gelişmesi doğrudan mahalle kavramıyla ilgili olduğundan, şehirdeki 

mahalle sayılarının azlığı veya kabarıklığı şehirlerin görünümlerini ve niteliklerini 

doğrudan etkilediği bilinmektedir. Şehir nüfusu ile ilgili veriler ilhaktan 32-33 yıl 

sonrasına ait olmasına rağmen, var olan defterin ilk sayfalarının eksikliğinden dolayı, 

sağlıklı veriler elde edilememektedir. 1500 tarihli ilk mufassal defterde 39 mahalle, 884 

nefer tespit edilmektedir. Hâlbuki vakıf defterlerinde
15

 bu defterde adı geçmeyen 25 

farklı mahalle mescidinin varlığı mahalle sayısını en az 64’e çıkarırken, yine mufassal 

defterdeki bir kayıt da şehir nüfusunu 1247 hane olarak vermektedir
16

. Mufassal 

defterlerdeki “nefer” terimi kayıtlı bütün erkekleri, “hane” terimi ise evli erkekleri ifade 

etmektedir. Şehirdeki mahalle ve nefer sayılarıyla ilgili sağlıklı bilgiler 1518 yılından 

itibaren ancak elde edilebilmektedir. Buna göre 1518’de 89 olan mahalle sayısı 1584’te 

121’e çıkacak, buna bağlı olarak nefer sayıları da 1432’den 3755’e yükselecektir
17

. 

                                                 
11

 Bkz. TKGM TT 564; Uzluk, 1958. 
12

 İnalcık, 2004: 309-325.  
13

 Kılıçbay, 2000: 63-64. 
14

 İnalcık, 2011: 244. 
15

 TKGM TT 564; MC.0.116/1; Coşkun, 1996; Erdoğru, 2003a: 119-160; Erdoğru, 2003b: 99-140. 
16

 BOA TT 40, s.188. 
17

 Konya’nın mahalle adları ve nefer sayıları için bkz. Aköz, 2013: 258-263; BOA TT 40: 2-19; BOA TT 

63: 7-23; BOA TT 387: 6-8; BOA TT 415: 2-18; TKGM TT 104: 10b-30a. 
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Tahmini nüfus hesaplamalarında nefer ve hane kavramları üzerinden farklı katsayılar 

kullanılarak bir sonuca gidildiğinden
18

, biz de şehir nüfusu için nefer x 3 formülünü 

kullanacağız, buna % 10’u kadar da defterlere yazılmadığı halde şehirde yaşadıkları 

düşünülen askerî sınıf eklenerek tahmini nüfus değerlerine ulaşmaya çalışacağız. Bu 

doğrultuda, Konya şehrinin 4.726 - 12.392 arasında değişen bir nüfusu bünyesinde 

barındırdığı söylenebilir
19

. Şüphesiz, bu değerler nefer ve hane terimlerine uygulanacak 

çeşitli kat sayı ve çarpanlarla değişecektir. 1518 - 1584 rakamları esas alındığında 

mahalle sayısında % 35,9, nüfusta ise % 162,2 oranında bir artış gözlenmektedir. Bu 

artış Osmanlı coğrafyasındaki şehirlerde görülen artış eğilimiyle örtüşmekte, oran ise 

pek çok şehrin önüne geçmektedir.  

Tablo I- XVI. Yüzyılda Konya Şehri 

Tarih Mahalle % Nefer % Nüfus* 

1500 39 Eksik 884 Eksik 2917 

1518 89 100 1432 100 4726 

1530 88 - 1322 - 4363 

1539 95 6,7 1788 24,8 5900 

1584 121 35,9 3755 162,2 12.392 

*Nüfus: Nefer x 3 + % 10 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru doğuda İran, batıda Avusturya savaşları, içeride 

Celali isyanları, eşkıyalık hareketleri, fiyatlardaki dalgalanmalar, iklim soğuması vs. 

gibi nüfus üzerinde bir dizi olumsuz gelişme yaşanmıştır. Ülke içindeki gerilim ancak, 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında yerini suhulete bırakacaktır. Bu bağlamda, Konya şehir 

nüfusu kırsal kesim aleyhine büyümeye devam edecek yaklaşık 116-117 mahallede 

14.300 – 16.200 civarında bir nüfusu yakalayacaktır.  

Çalışmamızın kaynaklarını XVI. yüzyıl için mufassal tahrir defterleri, XVII. 

yüzyıl için ise avarız tahrir defterleri oluşturmaktadır. Bu defterlerin tertip, düzen ve 

tutulma amaçları birbirinden farklılık gösterdiğinden, doğal olarak vergiyle alakalı 

terimler ve mahiyetleri değişmektedir. Avarız tahrirlerinin nüfus tahminleri ve yerleşme 

tarihi çalışmalarında kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmış ve güvenirlilikleri 

sorgulanmış bu doğrultuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür
20

. Son zamanlarda yapılan 

bir araştırma ile O. Gümüşçü bu konuya eğilmiş, söz konusu defterlerin nüfus ve 

                                                 
18

 Barkan, 1953: 12; Göyünç, 1979: 331-348; İslamoğlu İnan, 1991: 62; Öz, 1999: 63; Cook, 1972: 85. 
19

 Krş. Aköz, 2013: 263; Ergenç 1584 tahririnde Konya nüfusu için 18.491 rakamını vermiştir. Bkz. 

Ergenç, 2012: 67. 
20

 Özel, 1997: 735-743; Tızlak, 2010: 114-123; Demirci, 2006: 181-211. 
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yerleşme açısından son derece güvenilmez olduğunu iddia etmiştir
21

. Buna rağmen, 

avarız tahrirleri üzerinden bugüne kadar pek çok çalışma ve çeşitli değerlendirmeler 

yapıldığı da bir gerçektir. XVII. yüzyıla ait kaynak serilerimizin başında gelen avarız 

tahrir defterleri güvenli değil diye bir kenara itilecek veya göz ardı edilecek kadar 

önemsiz de değildir.  Bu bağlamda, ihtiyatı elden bırakmamak kaydıyla net sonuçlar 

yerine en azından ilgili bölgelerdeki nüfus ve yerleşme eğilimleri hakkında pekâlâ 

kullanılmalıdır. Bu defterler, şeriye sicilleri ve timar defterleri verileriyle 

karşılaştırılabilirse, sözü edilen sıkıntılar da giderilebilir.   

XVII. yüzyıl başlarından itibaren mufassal tahrir yazımları ve defterleri bazı 

yerlerde tek tük yapılmakla birlikte genel olarak terk edilmiş, bunun yerini avarız 

tahrirleri ve defterleri almıştır. Anadolu Selçuklu devletinden itibaren izini 

sürebildiğimiz avarız vergisi
22

 XV ve XVI. yüzyıllarda olağanüstü şartlarda evli 

erkekler esas alınarak istenen bir vergi iken, XVII. yüzyıl başlarından itibaren her yıl 

düzenli olarak toplanan olağan bir vergiye dönüşmüştür. Evli erkeklerden müteşekkil 

hane denilen mali üniteler ekonomik durumlarına göre düşük (ednâ), orta (evsat) ve iyi 

(âlâ) olmak üzere üç gruba ayrılan ve her biri 3-15 arasında değişen gerçek haneler bir 

avarızhane ünitesini oluşturur
23

. Dolayısıyla, bu defterlerdeki nefer terimi evli erkekleri 

yani gerçek haneleri, hane terimi ise 3-15 arasındaki gerçek hanelerin oluşturduğu bir 

avarız ünitesini tanımlar. Bu bilgilerden hareketle 1642 tarihli mufassal ve icmal avarız 

defterlerindeki verilere bakıldığında iki farklı sonuç elde edilmektedir. Mufassal 

defterde, Konya’da 116 mahalle görülmekte, 2432 nefer avarız vergisine muhatap evli 

erkek, 508 nefer bu vergiden muaf erkek olmak üzere toplamda 2940 nefer (evli erkek, 

hane) tespit edilmekte, bu rakamın 5 katsayısı ile çarpılmasıyla toplamda 16.170 kişilik 

bireysel bir nüfusa ulaşılmaktadır.  

Mufassal defterden üretilen icmal defterde ise rakamlarda küçük değişiklikler, 

terimlerde ise farklılıklar görülmektedir. En başta, Konya kazasında bir avarızhanenin 

11 gerçek haneden veya neferden ibaret olduğu bilgisine yer verilmiş, mahalle ve 

köylerin kaç avarızhaneden teşekkül ettikleri belirtilmiş
24

, vergiye tabi ve muaf üniteler 

ayrı ayrı kaydedilmiştir. Bu doğrultuda, 117 mahallede, 19’u muaf, 236,25 avarızhane 

kaydı tespit edilmiş, bu rakam 11 katsayısıyla çarpılarak, 2.598.75 gerçek haneye, onun 

da 5 katsayısıyla çarpımı ve % 10 ilavesiyle toplamda 14.300 kişilik bireysel nüfusa 

ulaşılmıştır. Aynı dönem için Muşmal bir çalışmasında 14.217
25

, başka birinde 

                                                 
21

 Gümüşçü, 2016.   
22

 Turan, 1948: 560. 
23

 Sahillioğlu, 1991: 108-109; McGowan, 1981: 1329. 
24

 Karaman eyaletindeki diğer kazaların avarızhane üniteleri için bkz. BOA MAD 3074, s.4-5; Demirci, 

2006: 200; XVII. yüzyılda Konya’da 1 avarızhanenin 10 gerçek haneye karşılık geldiği hakkındaki bilgi 

ve tartışmalar için bkz. Muşmal, 2006: 204-205. 
25

 Muşmal, 2001: 73-78. 
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20.865
26

,  Sak, 21.630
27

, Oğuzoğlu ise 19.360
28

 rakamını vermektedirler. Bu farklılık 

araştırmacıların avarızhane rakamlarının üzerlerine ekledikleri çok sayıda muaf 

grupların fazlalığından kaynaklanmaktadır.    

Bu veriler doğrultusunda, 1584-1642 tarihleri arasında şehir nüfusunda % 15-30 

arasında değişen bir artışın varlığından söz edilebilir. Muafassal avarız defteriyle icmal 

avarız defteri arasındaki verilerin uyuşmaması bazı vergiden muaf mahallelerin 

avarızhane sayılarının verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, mufassalda 

görülen 260 neferli (gerçek hane) Hazreti Mevlâna (Türbe-i Celâliye, Civâr-ı Merkad-i 

Hazreti Mevlâna) mahallesi ve avarız kaydı icmallerde yer almamıştır
29

. Her iki avarız 

defterinde olmadığı halde Konya şeriye sicillerinde mevcut olan bazı mahalleler de 

bulunmaktadır. Muşmal bunların sayısını 9 olarak vermiş, toplamda 120 mahalleye 

ulaşmıştır
30

. Aynı dönem için Sak 132
31

, Oğuzoğlu 1668 yılı için 109
32

, Küçükdağ ise 

Lale devri ile sınırlandırdığı çalışmasında 140
33

 mahallenin varlığına işaret etmişlerdir. 

Farklı zaman ve kaynak serileri üzerinden yapılan her bir çalışmada mahalle isimleri ve 

sayılarındaki değişme dikkat çekmektedir. Bu değişiklikler XVI. yüzyılda belli 

aralıklarla düzenlenen tahrirlerde bile görülürken, 100-200 yıllık bir sürede meydana 

gelen sayı ve isim değişiklikleri makul karşılanmalıdır. Buradan hareketle, bir bölge ve 

döneme ait yapılacak çalışmalarda mevcut kaynak serilerinin karşılaştırmalı 

kullanımının birbirlerinin eksiklerini kapattığını ve daha sağlıklı sonuçlar elde 

edilebileceğini ifade etmek gerekir.  

Tablo II- Konya Şehir Nüfusu (1584-1642) 

 1584 1642 

Mufassal 

1642 

İcmal 

1642 

Muşmal 

1642 

Sak 

Mahalle 121 116 117 111 130 

Nefer* 3755 - - - - 

Hane - 2432 - - - 

Muaf hane - 508 - - - 

Avarızhane - - 217,25 - 239,5 

Muaf avarızhane - - 19 - - 

                                                 
26

 Muşmal, 2006: 204-205. 
27

 Sak, 2013: 268.  
28

 Oğuzoğlu, 1980: 43; Oğuzoğlu, 2013: 270. 
29

 BOA MAD 3074, s.10-13; BOA MAD 3016, s.2. 
30

 Muşmal, 2001: 73. 
31

 Sak, 2013: 267. 
32

 Oğuzoğlu, 1980: 43-47. 
33

 Küçükdağ, 1989: 87.  
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Toplam avarızhane - - 236,25 235 239,5 

Toplam hane** - 2940 2.598,75 2585 2634,5 

Tahmini Nüfus 

Hane x 5 + % 10 

12.392 16.170 14.292,75 14.217 14.489,5 

*Nefer x 3 + % 10, **Hane x 5 + % 10 

Şeyh Sadreddin, Dehüda, Ali Gav, Şeyh Vefa, Şeyh Şemseddin, Pir Mehmed 

Çelebi, Şerbetçi, Pir Veli Sultan ve Hoca Fakih mahalle sakinleri çeşitli vakıf 

hizmetleriyle yükümlü olmaları rağmen avarız dışındaki tekâlif-i örfiyeden ve şakkadan, 

buna karşılık Hazret-i Mevlâna Mahallesi’nin ise top yekûn avarızdan muaf tutulması 

ilginçtir. Zira klasik dönemde vakıf hizmetleri avarızdan muafiyeti getirirken, XVII. 

yüzyılda yeni vergilerin ihdasıyla birlikte vergi muafiyetinde avarızın bir kademe daha 

yükseldiği söylenebilir. Nitekim Pir Veli Sultan Mahallesi sakinlerinin, yazım esnasında 

avarızdan muaf olduklarına dair 1634 tarihli bir temessük göstermelerine rağmen, bu 

belgenin dikkate alınmayıp, onun yerine avarız dışındaki vergilerden muaf şeklinde bir 

kayıt düşülmesi bu hususu teyit eder mahiyettedir. 

Mahallelerden İçkale, Sarıyakub, Şeyh Sadreddin Konevi, Pir Mehmed Çelebi, 

Kalenderhane, Aksinle, Sedirler ve Hazret-i Mevlâna nüfus bakımından kalabalıklarıyla 

öne çıkmaktadırlar. Bunlar içinde bilhassa Mevlâna Mahallesi 260 gerçek hane ile 

dikkat çekmekte, nihayet müstakil bir çalışmaya da konu olmuştur
34

.  1584’te 213 vergi 

nüfusu barındıran mahalle 1642’de daha genişleyerek ve kalabalıklaşarak 260 haneye 

yükselmesi, şehir sakinlerinin veya etraftan şehre göç edip yerleşmek isteyenlerin 

burayı tercih ettikleri söylenebilir. Mevlana külliyesine hizmetleri karşılığında avarız 

vergisinden muaf olan sakinler için bu mahallede ikamet etmek vergi yükümlülüğünden 

kurtulmanın yanında saygınlık, itibar ve bir din büyüğünün makamına hizmet etmenin 

verdiği manevi huzuru yaşama ve hissetme anlamlarına gelmiş olmalıdır. Nitekim bu 

mahalledeki evlerin diğer mahallelere göre daha yüksek bedelle alım ve satıma konu 

olduğu Muşmal’ın çalışmasında dile getirilmiştir
35

. Yine, görev, unvan, sıfat, lakap ve 

meslek dağılımları itibariyle en renkli mahallenin burası olduğu söylenebilir. Buna göre, 

5 imam, 1 hatip, 1 mütevelli, 1 mesnevihan, 1 türbedar, 2 neyzen, 1 dibekdar, 1 çavuş-ı 

mirmîran, 2 kadı, 1 terzinin yanında derviş, baba, dede, efendi, hacı, halife, şeyh, çelebi, 

seyyid, molla unvan ve sıfatlarını taşıyan kalabalık bir nüfusun varlığı, mahallenin insan 

tipolojisinin niteliğine işaret etmektedir
36

.   

 

 

                                                 
34

 Muşmal, 2013: 581-593.  
35

 Muşmal, 2013, 589-591. 
36

 BOA MAD 3074, s.10-13. 
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B-KONYA KIRSALI 

Tarih öncesi devirlerde Konya iç denizinin sularının çekilmesiyle birlikte 

yaşam alanı olmaya başlayan Konya ve çevresi neolitik dönemden modern zamanlara 

kadar yoğun bir yerleşmeye ve nüfus hareketliliğine sahne olmuştur. Anadolu’daki ilk 

yerleşim birimlerinin Çatalhöyük ve Boncukluhöyük gibi burada kurulduğu bilinmekte 

ve bu yerleşmeler MÖ. 10.000-8.000-’li yıllara kadar tarihlendirilebilmektedir
37

. Yine, 

ilk çağlardan itibaren Anadolu’da kurulan büyük devletlerin etki ve nüfuz sahası içine 

girmesi, bir yandan yüzlerce köyün kurulması, dağılması hatta toprak altında kalmasını 

beraberinde getirirken, diğer yandan da söz konusu medeniyetlere mensup insan 

yokluğu “ölü medeniyetler” ifadesini doğurmuştur. Bu bağlamda, Konya ve 

çevresindeki yerleşmelerin mahiyeti önem kazanmakta, bu husus kendini en fazla XVI. 

yüzyıl sonları ile XVII. başlarında göstermiştir.  

Osmanlı taşra teşkilatı malum olduğu üzere eyalet, sancak, kaza, nahiye ve köy 

yapılanmasından müteşekkildir. Konya sancağının içindeki Konya kazası, Sahra, 

Saidili, Hatunsaray, Sudiremi, İnsuyu ve Zengicek – son iki nahiye daha sonra ayrı 

kazalar haline gelecektir – nahiyelerinden oluşmaktadır. Kaza genelinde köy 

yerleşmelerinde göreceli bir istikrarın yakalandığı söylenebilir. Zira ilk 40 yıllık 

dönemde nüfusta bir artış kaydedilse de köy sayısında herhangi bir dalgalanma 

görülmemektedir. 1500-1539 tarihlerinde 203-193 arasında değişen yerleşme sayısı, 

1584’te % 33 artarak 257’ye çıkmış, 1642’de ise % 43-49 azalarak 145-131’e 

düşmüştür (bkz. Tablo III). Bu durum, söz konusu dönemde Anadolu’nun pek çok 

yerinde gözlenebilen bir vakadır. Yerleşmeleri nahiyeler bazında ele aldığımızda en 

fazla kaybın Sahra nahiyesinde yaşandığı dikkat çekmektedir. Nahiyenin ovalığı, su 

kaynakları bakımından fakirliği ve güvenlik açısından da zafiyeti düşünüldüğünde 

kuraklıktan ve eşkıyalık hareketlerinden olumsuz etkilenebileceği aşikârdır. Ayrıca, söz 

konusu bölgedeki pek çok yerleşmenin 1584 tahririnde ortaya çıkmasından hareketle 

yeni olması ve sakinlerin henüz toprakla aidiyet bağını tam olarak kuramamaları, 

herhangi bir olumsuz gelişmeyle köylerini terk etmelerine neden olmuştur denilebilir. 

Sahra nahiyesindeki köy kayıplarına rağmen, Sudiremi nahiyesi ise yeni köyler ile 

dikkat çekmektedir. Köy sayısındaki bu artış nahiye bünyesinde yeni kurulmuş olan 

köylerden değil, nahiye sınırlarının genişlemesiyle, daha önce diğer nahiyelerin 

bünyelerindeki köylerin buraya aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Mufassal ve icmal 

defter verilerindeki farklılık bazı köylerin özellikle muaf köylerin mufassal deftere 

yazılmamasıyla alakalıdır. Örneğin Konya yakınlarındaki Sultan Alaaddin Cami’ne 

hizmet etmekle yükümlü olan Sille köyü her zaman var olmasına rağmen mufassal 

deftere yazılmamış, buna karşılık icmal deftere kaydedilmiştir. İcmalin diğer deftere 

                                                 
37

 Bahar, 2013: 240-242. 
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göre daha fazla köy içeriyor olması da bu defterin önceki veya daha sonraki yıllarda 

üzerine düşülen notlarla ilgilidir.   

Tablo III- Konya Nahiyeleri Köyler 

 1500 1518 1530 1539 1584 1642 

İcmal 

1642 

Mufassal 

Konya -Sahra 74 78 - 79 123 34 26 

Saidili 37 38 - 39 55 31 28 

Hatunsaray 55 56 - 55 59 45 44 

Sudiremi 20 20 - 20 20 35 33 

İnsuyu 10 10 - - - - - 

Zengicek 7 7 - - - - - 

Toplam 203 209 200 193 257 145 131 

 

Aynı dönemde Konya kırsalındaki nüfusun şekillenişine baktığımızda 1500’de 

6395, 1518’de 5493, 1530’da 6345, 1539’da 6354, 1584’te ise 11425 neferin varlığı 

dikkat çekmektedir. Bu verileri nefer x 3 formülüyle bireysel nüfusa 

dönüştürdüğümüzde 19.185-34.275 arasında bir nüfusa tekabül etmekte, bu da % 78,6 

civarında bir artışa karşılık gelmektedir. Köy sayılarında ve nüfusta 1500-1539 

rakamları arasında ciddi bir farkın görülmemesi, Zengicek ve İnsuyu nahiyelerinin 

1500-1518’de Konya kazası içinde yer alması, 1539-1584 tahrirlerinde de buradan ihraç 

edilmesiyle alakalıdır. Yine 1500 ve 1518 rakamları karşılaştırıldığında doğal olarak 

artış beklenirken bütün nahiyelerde nüfusun eksilmesi ilginçtir. Bu husus muhtemelen I. 

Selim ile Şah İsmail arasında yaşanan mücadeleler esnasındaki “kızılbaş kıranı”ndan 

kaynaklanmış olmalıdır
38

.  

Tablo IV- Konya Kırsalında Nüfus (1500-1584) 

 Konya-

Sahra  

Saidili Hatunsaray Sudiremi Zengicek  İnsuyu Toplam 

Nefer 

Toplam 

Nüfus 

1500 1790 1480 1723 530 358 514 6395 19.185 

1518 1501 1273 1463 509 249 498 5493 16.479 

1530 - - - - - - 6345 19.035 

1539 2529 1334 1936 555 - - 6354 19.062 

                                                 
38

 Her ne kadar bu ifade 1518 tarihli Larende defterinde Canasun adlı köy sakinleri için kullanılmışsa da 

1511’de çıkan Şahkulu İsyanının bütün Karaman topraklarını etkilediği bir vakıadır. Bkz. BOA TT 63, 

s.233; Aköz, 1992: 78, 184 
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1584 5196 2219 3007 1003 - - 11425 34.275 

 

XVI. yüzyıl sonlarındaki kırsal nüfus artışı, bu dönemden itibaren meydana 

gelen bir dizi gelişme, bu kesimi olumsuz etkilemiş, nüfusta ciddi bir eksilme kendini 

göstermiştir. 1642’de avarız vergisiyle bağlantılı 2095-2216 gerçek hanenin varlığı 

görülmekte, bunun da hane x 5 formülüyle
39

  bireysel nüfus karşılığı 10.070-10.477’dir. 

Bu nüfus 1584 rakamlarının oldukça gerisindedir. Öyle ki 1584-1642 tarihleri arasında 

nüfusta yaşanan kırılma veya düşme % 69,4-70,7 arasındadır. Sahra, Hatunsaray ve 

Saidili nahiyelerinin hepsinde, bilhassa Sahra’da çok büyük bir nüfus kaybı, Sudiremi 

nahiyesinde ise yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı artış tespit edilmektedir. 

Tablo V- Konya Kırsal Nüfus (1584-1642) 

Nahiye 1584 1642 İcmal 1642 Mufassal 

Nefer Tahmini 

Nüfus 

Avarız 

hane 

Gerçek 

hane 

Tahmini 

Nüfus 

Gerçek 

hane 

Tahmini 

Nüfus 

Sahra 5196 15.588 21 231 1155 324 1620 

Saidili 2219 6657 37 407 2035 424 2120 

Hatunsaray 3007 9021 58,5 643,5 3217,5 845 4225 

Sudiremi 1003 3009 74 814 4070 623 3115 

Toplam 11425 34.275 190,5 2095,5 10477,5 2216 10.070 

 

XVII. yüzyılda Konya köylerinin bir kısmı çeşitli vazifelerle mükellef 

kılınmışlar, bu doğrultuda avarız vergisinden veya avarız dışındaki tekâlif-i örfiye ve 

şakkadan muaf tutulmuşlardır. Vergi muafiyetine konu olan hizmetler derbendci, 

köprücü, menzilci ve vakıf hizmetleri olmak üzere çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bunlar 

içindeki en kalabalık grup şüphesiz menzilcilerdir. Bunların ellerine verilen menzilci 

fermanının 10 Şevval 1051 / 12 Ocak 1642 tarihini taşıyor olması, bu hizmetle henüz 

mükellef tutuldukları izlenimini vermektedir. Hatunsaray nahiyesinden Detse, 

Kumrallu, Tolasa, Akviran ve Toluca, Gömse, Gürelma, Yatakçı Karaöyük ve Alan, 

Kilisra, Bayat, Avalama olmak üzere 12 köy 28,75 hane; Sudiremi nahiyesinden Resül, 

Kozağacı, Hatıb, Çobanlar, Erkud, Hisarcık, Çeltek, Bilecik ve Sızma olmak üzere 9 

köy, 16,75 hane; Sahra nahiyesinden ise Efe ve Necmeddin olmak üzere 2 köy, 2 hane 

                                                 
39

 Bireysel nüfus tahminleri için nefer x 3, hane x 5 formüllerini kullanmamızın sebebi, XVI. yüzyıl 

mufassal defterlerinin reayanın neredeyse tamamını, XVII. yüzyıl avarız defterlerinin de sadece vergiye 

tabi haneleri kapsamasından dolayıdır.  
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toplamda 23 köy ve 37,50 avarız hane menzil hizmetiyle görevlendirilmiş ve avarız 

vergisinden muaf sayılmışlardır
40

.  

Suluzengi köyü sakinleri buradaki handan dolayı gelip geçenlere yaptıkları 

hizmetler karşılığında derbendci tayin edilmişler ve kendilerine vergi muafiyeti 

getirilmiştir
41

. Mescidli Salur, Ağaçlu Afşar nd. Göde Debbağlu, Arslan, Floris, 

Çukurköy nd. Hıdırlar ve Kavak köyleri Hazret-i Mevlânâ hanikâhına, Botsa köyü 

Hazret-i Mevlânâ’nın şadırvanı suyollarına ve mühimmatına
42

, Ulu Muhsine ve Said 

köyleri Sultan Alaaddin vakfına hizmetleri, Tat köyü Mevlânâ zaviyesine, Karadiğin 

köyü Mevlânâ vakfına, Hatun Tekkesi köyü sakinleri bu köyde var olan hanı kendi 

elleriyle tamir edip gelen geçen yolculara hizmetleri karşılığında avarız ve diğer 

vergilerden muaf tutulmuşlardır. Hatun Tekkesi köyünün bu muafiyeti IV. Murad’ın 

Bağdat seferi yürüyüşü esnasında, bizzat kendisinin teveccühüyle olmuştur
43

. Ladik 

köyü Sadreddin Konevi vakfına, Genç Narlıtay Hacılu köyü Musa Paşa zaviyesine, 

Kiliseini Mevlânâ hanikâhına, Bınarıoğlu köyü yol üzerindeki kuyuya, Kayacık 

Arapları ve Kırkpınar köyleri de gelen geçen yolculara hizmetleri karşılığında avarız 

dışındaki örfi vergilerden muaf sayılmışlardır
44

. Bunların dışında Kiçi Muhsine köyü 

Sultan Alaaddin vakfına, Giryad köyü de Mevlâna vakfına hizmet etmelerine rağmen 

muafiyetlerinin boyutu zikredilmemiştir
45

.  

Kırsal kesimde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak nüfusu azalan köyler iki veya 

üç köyle birleştirilerek ortak avarız haneleri oluşturularak vergilendirilmiştir. Örneğin, 

1,5 haneli Köycüğez - May, 2,25 haneli Yenicekışla – Tavuklar, 2,5 haneli Akviran – 

Toluca, 2,25 haneli Orduözü – Kışlacık - Merde köyleri bu çerçevede birleştirilerek 

müstakil üniteler tesis edilmiştir.  

Köy sakinleri içindeki imam, fakih, halife, hatip gibi dini niteliğe sahip 

insanların yanında herhangi bir meslek icra eden kişilerin varlığı da ilgili toplum için 

son derece önemlidir.  Zira toplum örgütlenmeleri bu tarz kişiler etrafında 

şekillenmekte, dini ve sosyal meseleler bunların önderliğinde bir çözüme 

kavuşturulabilmektedir. En başta imamlar gerek mahallelerde, gerekse köylerde 

kendilerine büyük bir sorumluluk yüklenmiş, mahalle ve köyün merkezine yerleşen 

mescit anlayışı çerçevesinde kanaat önderlerinin başında zikredilmişlerdir. Bu dönemde 

imamların aynı zamanda halife ve fakih unvanlarıyla anılmaya başlaması ilmiye sınıfına 

mensubiyetin sembolü olmanın yanında, kendilerine duyulan saygının da bir işareti 

                                                 
40

 BOA MAD 3074, s.16-23, 73-98. 
41

 BOA MAD 3074, s.23. 
42

 BOA MAD 3074, s.16-21. 
43

 BOA MAD 3074, s.22. 
44

 BOA MAD 3074, s.22-23. 
45

 BOA MAD 3074, s.20. 
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olarak görülebilir. Klasik dönemde imamlar daha az fakih ve halife unvanıyla 

anılırlarken, XVII. yüzyılda tam ters bir durum yaygınlık kazanmıştır. 

Tablo VI- Konya Kırsalındaki Din Görevlileri 

 Hatunsaray Sahra Saidili Sudiremi Toplam 

İmam 8 6 5 6 25 

Fakih İmam - 1  2 3 

Halife İmam 24 7 7 15 53 

Hatip 2 - - - 2 

Halife Hatip 1 - - - 1 

Fakih Hatip - 1 1 - 2 

Toplam 35 15 13 23 86 

Köy Sayısı 45-44 34-26 31-28 35-33 145-131 

 

İmam sayılarıyla yerleşim yerlerini karşılaştırdığımızda Hatunsaray ve Sudiremi 

nahiyeleri sayı ve oran bakımından diğer iki nahiyenin önüne geçmektedirler. Aynı 

zamanda XVI. yüzyıldan XVII. yüzyıla taşınan veya kalan yerleşmeler bakımından da 

bu iki nahiye diğerlerini geride bırakmışlardır. Daha eski yerleşmeler bir yandan 

varlıklarını devam ettirebilirlerken, diğer yandan da din hizmetlerini yürütenlerin daha 

çok bu tür köylerdeki varlıkları dikkate şayandır. Toplamda 86 kişiye ulaşan din 

hizmetlilerinin sayısı yerleşim yerlerine oranlandığında % 68-52’ye karşılık 

gelmektedir. 

Kırsal kesimde bazı meslek dallarının icra edildiği de görülmektedir. Bunların 

başında demirci, kalaycı, sofcu, mahyacı, dirgenci ve düğenci gelmekte, kethüda, çavuş, 

mütekaid ve sipahizade gibi askeri memurlar takip etmektedir. Arap ve Acemden gelen 

kişilerin yanında dışarıya gidip nereyi gittiği belli olmayan “birûnî”ler de yer 

almaktadır. Bunlara ilaveten öksüz ve azatlı kölelerin varlığı da dikkat çekmektedir.  

 

C- KONYA KAZASI  

Osmanlı devletinin en parlak dönemi olarak bilinen XVI. yüzyıl boyunca ülke 

genelinde olduğu gibi Konya özelinde de nüfus ve yerleşim birimleri artmıştır. Şehir bir 

yandan mahalle ve nüfus itibariyle artarken, diğer yandan da iktisadi ve içtimaî 

bakımdan hareketlenmiş ve canlanmıştır. Buna bağlı olarak, ticari örgütlenme 

gerçekleşmiş ve çeşitli meslek dalları şehirde icra edilir olmuştur. Yüzyılın başlarında 

şehirdeki mahalle sayısı 89 iken asrın sonlarına doğru 30 artarak 121’e çıkmış, buna 
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karşılık şehir nüfusu 4726’dan 12.392’ye çıkarak % 162 oranında bir artış 

gerçekleşmiştir. Bu yüzyılın sonlarından XVII. asır ortalarına kadar devam eden 

sıkıntılı ve zor dönemde şehir mahalle sayısı ve nüfus itibariyle olumsuz etkilenmemiş, 

hatta daha da nüfusunu arttırmayı başarabilmiştir. Mahalle sayısı 116-117 arasında 

seyrederken, nüfus ise % 15-30 oranında bir artışla 14.292-16.170 seviyelerine 

çıkmıştır. Söz konusu dönemde Bursa, Bor
46

, Manyas
47

 ve Larende
48

 gibi şehirler 

nüfuslarının önemli bir kısmını yitirirken, Konya’nın arttırması ilginçtir. Muhtemelen 

yerlerini veya köylerini terk eden Konya kırsalındaki köylüler daha emniyetli ve güvenli 

gördükleri Konya şehir merkezine gelip yerleşmiş olmalılar. XVI. yüzyıl sonları ve 

XVII. yüzyıl başlarında Anadolu genelinde yaşanan olumsuz gelişmeler kırsal kesimin 

aksine şehri nüfus bakımından olumlu yönde etkilediği söylenebilir.   

XVI. yüzyılın ikinci yarısında tüm Osmanlı coğrafyası genelinde olduğu gibi 

Konya’da da nüfus artışı olmuş, buna bağlı olarak yeni tarım alanları ziraata açılamadığı 

gibi mevcut toprakların daha da gerilemesi bu topraklar üzerindeki nüfus baskısını ve 

topraksız köylülerin sayısını arttırmıştır
49

. Bu süreç toprakların küçülmesine, yapılan 

masrafların artmasına ve kişi başına düşen üretimin düşmesine neden olmuştur. Yine, 

bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan eşkıyalık hareketleri, suhte, levend ve 

Celâli isyanları
50

 vs. hadiseler birçok köyün terk edilmesine yol açmıştır
51

. Bu 

bağlamda,  1500-1584 arasında Konya kırsalında köy sayısı % 33 oranında artarken, 

1584-1642 arasında % 43-49 arasında düşmüş, nüfus ise % 78,6 oranında artarken, 

1584-1642 arasında % 69,4-70,7 oranında düşmüştür. Her iki dönemi köy sayısı ve 

nüfus arasındaki oran bazında karşılaştırdığımızda XVI. yüzyılda var olan köyler 

bünyesinde daha fazla insan barındırıyorken, 1584-1642 döneminde ise daha az nüfus 

barındırdıkları söylenebilir. Zira nüfus ve köy kaybındaki oranlar birbirlerine çok 

uzaktırlar. 

Tablo VII- Konya Kazasında Yerleşme ve Nüfus (1500-1642) 
 Mah. 

Adedi 

 

Nefer Şehir 

Nüfusu 

Köy Adedi 

 

Nefer  Köy 

Nüfusu 

Toplam 

Nüfus 

1500 39-64 884 2917 203 6395 19185 22.102 

1518 89 1432 4726 209 5493 16479 21.205 

1539 95 1788 5900 193 6354 19062 24.962 

1584 121 3755 12392 257 11425 34.275 46.667 

1642 

İcm 

117 2598 (hane) 14.292 145 2095 (hane) 10.477 24.769 

1642 

Mfs 

116 2940 (hane) 16.170 131 2216 (hane) 10.070 26.240 

                                                 
46

 Koç, 1999: 545-546. 
47

 Küpeli, 2011: 126. 
48

 Yörük, 2012b: 31. 
49

 Bkz. Cook, 1972: 30-81; Koç, 1999: 541; Öz, 1999: 70-71; Yörük, 2012a: 337; Yörük, 2014: 315-316. 
50

 Barkey, 1999: 145-194; Griswold, 2000. 
51

 Faroqhi, 1977: 297. 
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Şehir ve köy nüfusu birlikte ele alındığında XVI. yüzyılın başlarından 

sonlarına doğru % 125,7 oranında bir artış gerçekleşirken, 1584-1642 arasında ise % 

44-47 arasında bir düşme yaşanmıştır. Rakamlar Konya’nın mevcut nüfusunun yarısına 

yakınını kaybettiğine delalet etmektedir. Bu husus, yalnızca Konya ile sınırlı kalmayıp, 

Anadolu genelinde pek çok Osmanlı şehrinde gözlemlenebilmektedir (bkz. Tablo V)
52

.  

 

Tablo VIII- XVI-XVII. Yüzyıllarda Bazı Şehir, Kaza ve Sancaklardaki Nüfus 

Şehir 1570-80 1640-42 Düşüş % 

Konya 46.667 26.240-24.769 44-47 

Manyas 292 nefer 70 nefer 76,1 

Larende 45.044 8047 82,2 

Bursa 12.832 4.644 63,9 

Bor 7.345 2158 70,7 

Bozok 18.740 hane 4917 hane 73,8 

22.780 mücerred 252 mücerred 98,9 

Canik 21.546 hane 6336 hane 70,6 

18.063 mücerred 1181 mücerred 93,5 

 

XVII. yüzyıl ortalarından itibaren şehirlerin ve kırsal kesimin yeniden 

canlanmaya başladığı, hatta Bursa, Ankara, Halep ve Edirne gibi şehirlerde nüfus 

artışının yaşandığı ifade edilmektedir
53

. Bu bağlamda, Konya’nın avarızhane sayısı 

1642’de 316-356 arasında iken, 1643-1692 arasında 381-388’e çıkmış, 1694’te 376’ya, 

1696’da 366’ya, 1699’da ise 335,75 haneye gerilemiştir
54

. Benzer eğilimleri Karaman 

eyaletinin başta Kayseri, Niğde olmak üzere diğer şehirlerinde de görmek 

mümkündür
55

. Avarız verilerinden hareketle Konya nüfusunun XVII. yüzyıl 

ortalarından itibaren yükselişe, yüzyılın sonlarına doğru da inişe geçtiği söylenebilir. 

Avarızhane sayılarındaki dalgalanmaların merkezinde tahrirlere göre bu vergiye tabi 

olan ya da olmayanlar arasındaki farklılık yatmaktadır. Nitekim çalışmamızın hareket 

noktasını teşkil eden aynı tarihli mufassal ve icmal avarız defterlerindeki vergiye tabi 

olanlar ile muafların mufassal defterde yer alması, buna karşılık muafların icmalde 

bulunmamasından kaynaklı iki farklı sonuç çıkmış, değerlendirmeler de bunlara göre 

                                                 
52

 Koç, 1999: 540-547; Özel, 2015: 562-572. 
53

 Koç, 1999: 546. 
54

 Demirci, 2006: 201; Demirci, 2003: 108-109. 
55

 Demirci, 2006: 201-206. 
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yapılmıştır.  1642’deki 316,50 rakamı avarız vergisine muhatapların tamamını, 356 

rakamı ise muafları içermektedir Buna rağmen her iki defterin kayıtlarında zaman 

zaman eksiklikler görülebilmektedir.  Yine, 1643’te rakamın 388’e yükselmesi nüfus 

artışından ziyade sayılmayan veya daha önce dikkate alınmayan birimler ile muaf 

kesimin sınırlarının daraltılmasıyla ilgili olabilir. Bir diğer taraftan, XVII. yüzyılın 

başlarındaki olumsuz havanın kaybolmaya başlamasıyla, bazı Anadolu şehirlerinde 

olduğu gibi burada da göreceli bir istikrarın yakalandığı söylenebilir. 

SONUÇ 

XVI. yüzyıl sonları ile XVII. ortalarına kadar Osmanlı devletinde yaşanan bir 

dizi gelişme nüfus ve yerleşim birimlerini olumsuz etkilemiş, nüfusta % 44-47 

civarında, yerleşmelerde ise % 43-49 oranında bir kayıp meydana gelmiştir. Konya 

özelinde şehir nüfusu artarken, kırsalda köy sayısı ve nüfusu azalmış, böylelikle ikircikli 

bir durum ortaya çıkmıştır. Bu husus, köyünü ve toprağını terk eden köylülerin en 

azından bir kısmının kırsala göre daha güvenli ve emniyetli hissettiği şehir merkezine 

yerleşmelerine sevk etmiştir. Anadolu genelinde yaşanan nüfus kırılması ile terk edilmiş 

veya kayıp köyler sorunu Konya kazası özelinde, bilhassa ova bölgesi olan Sahra 

nahiyesinde çok daha derin bir şekilde görülmüştür.  
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HACI MEHMET AKIF BEY AND THE DIRECTORATE OF ADMINISRATION 

OF ROYAL FURNISHINGS 

Döndü ÇAVDAR
*
 

ABSTRACT 

Hacı Mehmet Akif Bey was born in Istanbul in 1852. His father, Hacı Mustafa 

Efendi, was one of the wardens of hırka-i şerif (Prophet Muhammad’s cloak) at the 

Topkapi Palace. He was brought in a royal environment and served the palace all along 

his life. The reason that makes him eligible for investigation is that he was a person who 

was loved by the royal family and his services were appreciated during the reigns of 

Sultan Abdülaziz, Abdülhamit II and Mehmet Reşat, when the Ottoman State was going 

through hard times. Akif Bey was kept in his position when Abdulhamit II, who was 

decribed as being oppressive in the publications of the Meşrutiyet, or Constitutional 

Era, was dethroned, Sultan Mehmet Reşat acceded to the throne and the royal cadre of 

Sultan Abdulhamit II was changed and reduced in number. As is known, Individuals 

who were popular in the Ottoman Palace, had good morals, did not gossip and 

performed their jobs adequately were kept in their positions for a long time. The fact 

that he was not removed from Office is an indication of his personality. Although he 

had reached the retirement age in 1914 having served the state for 45 years, he was 

asked to continue his services upon request by Sultan Mehmet Reşat. He died in 1917 at 

the age of 65 and when still in office.  

Akif Bey began his working career as a servant at Enderun at the age of 13 in 

1865, and was appointed as the Director of Mefruşat-ı Hümayun Administration in 

1887. He maintained this position until his death. Moreover, he was also assigned other 

duties within the4 scope of the traditional Ottoman culture. These involved serving as 

the director of Hereke Factory in 1890 and the director of Debboy (Depot) 

Administration in 1910. When the Ministry of Finance entered into a financial crisis int 

he early 20th century, he wrote reports about what kind of austerity measures could be 

taken in the Directorate of Mefruşat in which he touched upon important issues and 

demanded that restrictions be imposed on the wasteful spending of the sultan’s children. 

He also contributed to the reorganization of the Palace during the passage from the era 

of Abdülhamit II to the Meşrutiyet, or Constitutional era. 

Key Words: Hacı Mehmet Akif Bey, Administration of Ottoman Royal 

Furnishings, Ottoman Palaces, Private Treasury of the Ottoman Sultans, Ottoman Court 

Organization 
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HACI MEHMET AKİF BEY VE MEFRUŞAT-I HÜMAYUN İDARESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖZET 

Hacı Mehmet Akif Bey 1852 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Topkapı 

Sarayı hırka-i şerif hademelerinden Hacı Mustafa Efendi’dir. Saray ortamında büyümüş 

ve ömrü boyunca saraya hizmet etmiştir. Onun incelenmeye değer olması, Osmanlı 

Devletinin zor zamanlardan geçtiği Sultan Abdülaziz, II. Abdülhamit ve Mehmet Reşat 

zamanlarında sarayda sevilen ve hizmetleri takdir edilen bir şahsiyet oluşundandır. 

Meşrutiyet dönemi yayımlarında istibdatçı olarak anılan Sultan II. Abdülhamit’in tahtan 

indirilerek yerine Sultan Mehmet Reşat’ın geçirildiği ve II. Abdülhamid’e ait saray 

kadrosunun değiştirilerek küçültüldüğü bir zamanda Akif Bey, vazifesi başında 

bırakılmıştır. Bilindiği gibi Osmanlı sarayında sevilen, iyi ahlak sahibi, dedikoducu 

olmayan, işini iyi yapan kişiler uzun süre barındırılırdı. Bu durum onun şahsiyetini de 

göstermektedir. 1914 yılında 45 yıl devlete hizmet ettiğinden emekli edilmesi 

gerekirken Sultan Mehmet Reşat’ın isteği üzerine görevine devam ettirilmiştir. 1917 

yılında 65 yaşında vazifesi başında vefat etmiştir.  

Akif Bey iş hayatına 1865 tarihinde, 13 yaşında Enderun hademeliğinden 

başlamış, 1887’de Mefruşat-ı Hümayun İdaresi Müdürlüğüne atanmıştır. Bu vazifesini 

ölümüne kadar sürdürecektir. Ayrıca geleneksel Osmanlı kültürü çerçevesinde üzerine 

başka görevler de verilmiştir. Bunlar 1890’da Hereke Fabrikası ve 1910’da Debboy 

(Depo) İdaresi Müdürlüğü’dür. 20. yüzyılın başında Hazine-i Hassa Nezareti’nin mali 

bunalıma girmesi üzerine, Mefruşat İdaresinde ne gibi tasarruf tedbirleri alınabileceği 

hususunda yazdığı raporlarda önemli hususlara değinerek padişah çocuklarının israfa 

kaçan harcamalarına bir kısıtlama getirilmesini istemiştir. II. Abdülhamit döneminden 

Meşrutiyet dönemine geçerken saray teşkilatının yeniden düzenlenmesine katkıları 

olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hacı Mehmet Akif Bey, Mefruşat-ı Hümayun İdaresi, 

Osmanlı Sarayları, Hazine-i Hassa, Osmanlı Saray Teşkilatı 
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Figure 1: Hacı Mehmet Akif Bey
1
 (1852-1917) 

 

                                                           
1
 Nazım Demirtaş, “Herekede Zaman Tüneli: I. Bölüm”, 

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=&m2=6&m3=3, June 7 2016, 13:36. 

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=&m2=6&m3=3
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Mefruşat-ı Hümayun İdaresi, or The Directorate of Administration of Royal 

Furnishings, was an institution affiliated with the Hazine-i Hassa, or private treasury of 

the sultan, that, beginning from the 1960s to the year 1924, furnished palaces and 

mansions of all members of the dynasty, above all the sultan, and the flats belonging to 

Hazine-i Hassa
2
. Hacı Mehmet Akif Bey, who was the longest serving director of the 

Directorate of Administration of Royal Furnishings, is also known as Akif Bey or Hacı 

Akif Bey (See Figure 1 for Akif Bey’s portre). The fact that Hacı Mehmet Akif held or 

was able to hold his position, which lasted for thirty years, for so long, and that some 

administrators referred to him positively in their memoirs
3
 suffices to demonstrate that 

Akif had an interesting personality. As such, we will try to write a concise biography of 

him and his activities during the period when he served as the director through such 

questions as Who is Hacı Mehmet Akif, What did he do during his period as director, 

and what services did he render?.  

1. HIS LIFE AND HIS PERSONALITY 

Hacı Mehmet Akif was the son of Hacı Mustafa Efendi, one of the caretakers 

of hırka-i şerif, or the cloak of Prophet Muhammad, at the Topkapi Palace. He was born 

in Istanbul in 1852. He attended Sıbyan and Enderun-I Hümayun
4
 schools. However, 

some memoirs reported that he was illiterate
5
 or was little

6
. Nonetheless, we think that 

he was a little literate based on the fact that he had attended Sıbyan and Enderun 

schools. On the other hand, it is quite interesting that he received many commendable 

compliments concerning his strong memory. Indeed, considering that he did not 

experience any problems at the palace among so many documents and correspondence 

                                                           
2
 See Döndü Çavdar, Administration of Furnishings from the Reformation to the Republic, Selçuk 

Üniversitesi Graduate School of Social Sciences, Division of Modern Age Unpublished Doctoral 

Dissertation, Adviser: Prof. Dr. Muhittin TUŞ, Konya 2015. 
3
 One of these persons was Halit Ziya Bey [Uşaklıgil] (1866 – March 27 1945). Uşaklıgil was a 

prominent Turkish novelist. He served as the chief clerk to Sultan Mehmet Resat between 1909 and 1912 

(Zeynep Kerman, “Halit Ziya Uşaklıgil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Volume: 42, 

İstanbul 2012, p. 227-229). The other person was Lütfi Bey [Simavi]. He served as chief chamberlain at 

the palaces of Sultan Mehmet Reşat (1909-1912) and Sultan Vahidettin (1918-1919).  
4
 Enderun-ı Hümayun was a higher institution of education than madrasahs in the classical period of 

Ottoman State. Rather than a school, it was like a “course and a place of internment where administrative 

and political information was taught practically and abilities were discovered”. In the classical period, 

senior Ottoman administrative and military staff members were generally raised there. Education at the 

Enderun began to deteriorate beginning in the 17th century but its influence continued until the early 19th 

century. Enderun lost its importance in terms of education in the 19th century and maintained its presence 

at the administrative structure of the palace only symbolically. From the 19th century on, military and 

administrative staff members were raised in modern schools such as Engineering Schools and School of 

Political Science (Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, C.11, İstanbul 1995, p.185-187; İlber Ortaylı, “19. 

Yüzyılda Osmanlı Saraylarının Geçirdiği Değişim”, MS, p.20). 
5
 Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Reşad Hân’ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim (Osmanlı Sarayı 

1909-1919), Editor: Sevda Şakar, Şehir Yay., İstanbul 2007, p.201. 
6
 Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, Yay.Haz. Nur Özmel Akın, Özgür Yay., İstanbul 2003, p.67,482. 
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for such a long time, we can say that he was literate enough to meet his needs
7
 (See 

Figure 2 for Akif Bey’s signature). 

 Hacı Mehmed Akif married İfakat Hanım but 

although we do not know whether or not he had 

children from this marriage, we have the knowledge 

that he had an adopted daughter by the name of İhsan. 

İfakat Hanım was a charitable person who was 

sensitive to what was going around and very 

affectionate towards her husband. They had their 

aforementioned daughter marry Bekir Bey [Büke], 

who was a chemical finishing master at Hereke 

Fabrika-yı Hümayunu, or Hereke Royal Factory
8
. On 

28 August 1900, her grandson Mustafa İhsan Efendi, 

was enrolled, upon the sultan’s blessing and 

permission, at the boarding section of Mekteb-i 

Sultani, or Galatasaray High School and he was awarded for once only 15 gold liras to 

meet his clothing needs
9
.  

In his later years, Akif Bey spoke with pauses and his various organs, notably 

his head, shook involuntarily
10

. From a present day medical point of view, his disease 

was probably Parkinson’s disease
11

. At the time, the condition was possibly not 

regarded as a disease. As he did not have any other disease and since all the 

administrators of the period were content with his services, he was not forced to retire 

although his age limit or his tenure had already transcended the limit laid down in the 

law. However, it could be guessed that his spouse did her best to help him during his 

disease because the state awarded İfakat, his wife, all degrees of the Order (Medal) of 

                                                           
7
 BOA, HH.SAİD.d, nr. 1, s.69; BOA, DH.SAİD, nr.25/181, s.357-358.  

8
 Nazım Demirtaş told us orally that his daughter was adopted. Also, see. Nazım Demirtaş, “Herekede 

Zaman Tüneli: 1. Bölüm”, http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=&m2=6&m3=3, 7 Haziran 

2016, 13:36; Nazım Demirtaş, “Herekede Zaman Tüneli: 2. Bölüm”,  

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=1&m2=6&m3=4, 7 Haziran 2016, 13:36. 
9
 BOA, MF.MKT, nr.525/8, 1st and 2nd Documents. 

10
 Uşaklıgil, Ibid. p.67-68. 

11
 “It was first defined by the English doctor James Parkinson in 1817 shaking palsy. There are cells in 

our brains that control and are responsible for our behaviors. Chemical substances are secreted from these 

cells. One of these is dopamine. Dopamine transfers information coming into the brain from one nerve 

cell to the other., thereby ensuring the balance of the body. However, when some of these cells are 

damaged or depleted, then dopamine cannot be secreted. Depleted dopamine leads to shaking in the body 

and moving slowly, which indicate an upsetting of the body balance and this disease is called Parkinson’s 

disease”. See Berat Engin, “Parkinson Hastalığı: Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi”, 

http://www.xn--salk-1wa3i.net/parkinson.html, 09.09.2014. 

 
Figure 2: A signature belonging to 

Akif Bey, Director of Furnishings 

and Hereke Royal Factory 

HH.MFŞ, nr.41/11, 2nd Document. 

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=&m2=6&m3=3
http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=1&m2=6&m3=4
http://www.sağlık.net/parkinson.html
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Compassion, which had three degrees,
12

. Order of Compassion began to be awarded by 

Sultan Abdulhamid, from 1878 on, to women who served the state and the nation in 

times of war, earthquake, fire and flood. Like many other state medals or orders, they 

would not be reclaimed in case of death; instead, they would pass to the heirs
13

.  

It is understood that Hacı Mehmet Akif Bey was a gifted man in 

implementation of administrative tasks and organization. Indeed, Lütfi Bey [Simavi], 

who was the chamberlain at the palace during the reign of Sultan Mehmet Reshat said 

of him that “he had an extraordinary flair for organization and administration”
14

; 

whereas Halit Ziya Bey [Uşaklıgil], the chief clerk, said “he was a man of exceptional 

disposition”, “he was one of those rare men of creation”
15

.  

In addition to all these, Akif Bey was one who did not talk much, or engage in 

fools’ errands, or gossip; he was a reliable man. Probably, one reason why the people at 

the royal palace maintained some respect in the eyes of those outside the palace was that 

reliable, talented, hardworking, honest men of good morals like Hacı Mehmet AkifBey 

worked there. Since talkative, backbiting and lazy people were not liked and kept ta the 

palace, it was deemed appropriate to mention his characteristics such as speaking only 

when it was necessary
16

. Indeed, according to what we learn from Halit Ziya Bey’s 

memoirs, those who envied Hacı Akif Bey tried to create a negative image about him by 

saying that he spent money profusely. However, Halit Ziya Bey defended Akif Bey, 

pointing out that one could not perform the task of obtainment and implementation of 

furnishings without much money
17

. 

Akif Bey died in line of duty on January 5, 1917. From that date on, his family 

was assigned a salary of 1.104 kurush (cents). Although Hacı Akif Bey came into ample 

amount of money due to the furnishings deals, he lived in destitution and died without 

bequeathing a sizeable inheritance
18

. After his death, his wife applied to the Council of 

State demanding that the salary put on her be raised. However, the state, which was 

struggling with financial crises, responded saying that she was put on a pension based 

on the highest civil servant salary during the past ten years according to the law and that 

there was nothing else that could be done
19

.   

                                                           
12

 BOA, İ.TAL, nr.198/48, 1. Belge, 16 Ks 1315 / 27 Ramazan 1317; nr.198/1317, 27 N 1317/29 Ocak 

1900; nr.451/7, 19 Mayıs 1334/2 Cemaziyelevvel 1326; nr.451/1326, 2 Ca 1326/ 2 Haziran 1908. BOA, 

İ.MBH, nr.18/67, 3 Te 1331 / 7 Zilhicce 1333. BOA, MV, nr.241, 4 Te 1331 / 8 Zilhicce 1333. 
13

 İbrahim Artuk, “Nişan”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Volume: 33, 2007, p.155. 
14

 Simavi,ibid,  p.201. 
15

 Uşaklıgil, ibid, p.67, 482. 
16

 For discretion of those living and working at the palace, see. M. Çağatay Uluçay, Haremden Mektuplar,  

p.12-13. 
17

 Uşaklıgil, ibid, p. 484. 
18

 Ibid 
19

 BOA, ŞD, nr.3143/35, 3rd Document. 
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2. HIS PROFESSIONAL LIFE 

In Hacı Akif Bey’s record in the book of records, his services, the promotions 

he received, his salaries and the orders and medals he received were all cited
20

. 

According to this, Hacı Mehmet Akif Bey was initiated into the royal palace at the age 

of 13. In other words, he began his working career on June 7, 1865 as a caretaker of 

Enderun (special school at the Ottoman Palace). He was appointed as Vice Clerk of the 

Imperial Banqueting Team with a salary of 130 kurush on June 8 1873. On June 24 

1878, he became a 4th Degree Caretaker with a salary of 200 kurush. He was promoted 

to the 3rd Degree Caretaker with a salary of 250 kurush on January 14 1880. His salary 

was lowered to 200 kurush within the framework of the general reductions in salaries on 

March 14 1880. However, his salary as raised to 300 kurush on August 7 1882. He 

began to serve at the Guests’ Cellar on October 6 1883 with a salary of 1000 kurush. On 

November 5 1883, he became a 2nd Degree Caretaker of Enderun-ı Hümayun, or 

Imperial School with a salary of 1.040 kurush. On January 13 1885, he was appointed 

with the same salary as a civil servant in charge of maintaining the chamber of guests. 

On January 6 1886, he became the Internal Manager of the Imperial Treasury, his salary 

raised to 1.340 kurush.  

After all these promotions in his Professional life, he was appointed to the 

position where he would spend the rest of his life; or, to put it more accurately, in 

addition to his current position, he was appointed as the Director of Administration of 

Royal Furnishing on February 2 1887 with a salary of 1940 kurush. Indeed, when the 

directorate of administration of furnishings is regarded as a “job” and when Hacı 

Mehmet Akif Bey is seen as an “employee”, it seems as if this job was specifically 

created for him. Hacı Mehmet Akif Bey was so successful in his job that the 

supplementary tasks assigned to him remained almost in the shadow of the task as 

director of furnishings. We can explain this situation as a kind of application of a 

principle in the science of administration known as “Peter’s Principle”. Indeed, Hacı 

Akif Bey continued his position s the director of administration of furnishings from 

1887 until his death in 1917 and according to the information we have, assumed a 

significant role in the formation of this institution. In a process when everything 

changed, when the regime changed from absolutism to constitutionalism and the 

sultanate passed from Abdulhamid II to Sultan Reshad and various institutions and 

people underwent changes, we see that Hacı Mehmet AkifBey neither got a promotion 

and was raised-that is, there was no upward mobility in his career- nor was he appointed 

to a different position. The reason why he did not get a promotion and raised could be 

explained by the fact that he did his perfectly. Instead of raising him to a higher position 

                                                           
20

 BOA, HH.SAİD.d, nr. 1, s.69-70 ve BOA, DH.SAİD, nr.25/181, s.357-358. See also BOA, HH.MFŞ, 

nr.30/52, 25 Muharrem 1321; BOA,HH.d, nr.7181, p.2,3;HH.d, nr.8288; Mehmed Zeki Pakalın, Sicill-i 

Osmanî Zeyli, Volume: VII, Editor.: Emine Güldüoğlu, TTK Yay., Ankara 2008, p.41-43. 
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in his job as a reward, he was made to continue his position by giving him other tasks at 

the same level
21

.  

On August 5 1890, he was appointed as the Director and Board Member of 

Hereke Cloth Factory. He also achieved a certain level of success as the Director of 

Hereke Factory. As a matter of fact, Hereke Factory was one of the units with which 

Furnishings Administration was in most association. Therefore, he had successive 

accomplishments in an environment he was used to as he did in the Administration of 

Furnishings. Shortly after he was assigned to the position of Director of Hereke Factory, 

he established the principle of offering premiums to employees on the basis of their 

performance, thereby raising production significantly Hereke; he also contributed to the 

addition of a carpet section to this factory in 1891. In the course of time, the carpet 

section of the factory was expanded
22

.  

A neighborhood in Izmit was named “Hacı Akif Bey Neighborhood” in honor 

of Hacı Akif Bey in the year 1948
23

. Also, one room of the “Ottoman Mansion”, which 

functioned as a cultural center in Izmit/Hereke, was named “Hacı Akif Room”.  A 

portrait of him and a writing table belonging to him are on display in this room
24

.  

In 1906, he was receiving a salary of 4.036 kurush as the Director of 

Administration of Furnishings and 5.020 kurush as the director of Hereke Factory, in 

total 9.056 kurush. Before the Second Constitution, there was constant increase in Akif 

Bey’s salary except for occasional reduction due to the austerity measures imposed by 

the state. Additional tasks would be assigned to a director to raise his income within the 

framework of traditional Ottoman culture of civil service. Here, too, one may be led to 

think that the Directorate of Hereke Factory was assigned to Hacı Akif Bey to ‘increase 

his revenues’ but this is in fact a rather low possibility. Indeed, the Hereke Factory was 

one that was in close association with the Administration of Furnishings and Hacı 

Mehmet Akif Bey did not see this institution as a source of additional income after he 

was appointed there; instead, he developed policies aimed at setting things right and 

raising. 

                                                           
21

 Lütfi Simavi, who was chief chamberlain during the reign of Sultan Mehmed Reşad, and Halit Ziya 

Uşaklıgil, who was the chief clerk of chamberlain, stated that Hacı Mehmet Akif Bey did his job 

perfectly: See Simavi, ibid,  p.201; Uşaklıgil,ibid, p.482-483. 
22

 Sadi Bayram, “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli, Üzeri Yazılı İki 

Kumaş”, Vakıflar Dergisi, Issue: XV, Ankara 1982, p.141 (139-156). 
23

 See Nazım Demirtaş, “Herekede Zaman Tüneli”, 

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=&m2=6&m3=3, 7 June 2016, 13:36. 
24

 As a result of the efforts and painstaking work of Nazım Demirtas, who has taken a great interest in the 

Ottoman history and culture and is the headman of the Hacı Akif Bey neighborhood in Hereke, such a 

service managed to reach today. I extend my deepest gratitude to him, who is still acting as the village 

headman today, for his sensitivity in this regard. For some photographs of the various walls of the room, 

see. Nazım Demirtaş, “Herekede Zaman Tüneli: Section 3” 

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=1&m2=6&m3=5 , 06.06.2016, 12:15. 

http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=&m2=6&m3=3
http://www.herekeli.com/Tr/Hereke3.asp?m1=1&m2=6&m3=5
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After the declaration of the 2nd Constitution, he forfeited 1200 kurush of his 

salary on October 26 1908. On 15 February 1910, it was deemed inappropriate that he 

should receive two salaries from the two institutions and he began to be paid a single 

salary of 5.500 kurush. In addition, he was appointed as the Director of Tanning 

Administration as a third position. Akif Bey was familiar with this job, which was 

related to Administration of Furnishings. On June 3 1914, he was appointed as a 

member to the Board of the Private Treasury of the. Although there were reductions in 

his salary following the declaration of the Second Constitution, this must not come to 

mean that he was unsuccessful in his job or was regarded as such. In spite of decreases 

in his salary, he continued to be assigned additional duties owing to his successful 

performance at work. Hence, reductions in his salary should not be seen as an indication 

of failure but rather necessary practices required by the circumstances of the time. 

Akif Bey was also given some brief private tasks connected with the dynasty. 

On October 25 1883, he was involved in the ceremony held for the circumcision of the 

sultan’s male children and on March 25 1887, too, he took part in the removal of the 

drapery in the sultan’s private chamber and laying of new drapery. On May 1 1887, he 

served as a commission member established to deal with Fatma Sultan’s inheritance. He 

was put in charge of Surre-i Hümayun
25

, Imperial donations and gifts sent to Mecca and 

Medina in 1900/1901
26

, and on November 12 1914, he acted as witness of the 

bridegroom at the wedding ceremony of Prince Vahidettin’s daughter Ulviye Sultan 

together with Sevket Bey, Clerk of the Chamberlain
27

. 

Akif Bey was awarded the Third rank on July 8 1885, Second rank on August 

28 1887, Distinguished on April 6 1889, and Second rank of the Ula Class on June 24 

1891; he was then promoted to First rank of the Ula Class on July 7 1895, and on 

October 30 1902, he was raised to the rank of Bâlâ. 

On November 3 1886, he was awarded the 4th degree Decoration (Medal) of 

Mecidi, but on January 4 1888, this decoration was changed with the 3rd degree Mecidi; 

On January 20 1893, the decoration he held was replaced with a 2nd degree Mecidi 

Decoration and on June 28 1899, with a 1st degree Mecidi Decoration. On November 3 

1889, he was granted a 3rd degree Ottoman Decoration, but this decoration, too, was 

replaced with a 2nd degree Ottoman Decoration on April 4 1896 and a 1st degree 

Ottoman Decoration on December 10 1901.  

In addition to Decorations, he was also presented with medals. On February 28 

1891, he was awarded silver medal of distinguished decoration, whereas on March 6 

                                                           
25

 Sending of aid and gifts to Mecca and Medina from Istanbul.  
26

 BOA, BEO, nr.1531/114793, 1st Document. 
27

 Murat Bardakçı, Şahbaba, İnkılâp Yay., İstanbul 2006, p.62-63. 
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1894, he was granted silver medal of merit as well as a gold medal of distinction on 

September 24 1894, and on January 3 1900, a gold medal of merit.  

Moreover, Hacı Akif Bey was presented with various decorations by countries 

such as France, Germany, Serbia, Russia, Montenegro, Iran, Bulgaria, Siam, Sweden, 

Norway and Saxony
28

 (See Figure 3).  

Figure 3: Decorations Offered to Hacı Akif Bey by Foreign States 

Date  State Type of Order or Legion 

1889 Germany 3
rd

 Rank Order of Cordon Defer 

23 November 1890 France 4
th

 Rank Legion d’honneur 

16 May 1895 Serbia 2
nd

 Rank Takova 

1 June 1895 Russia 2
nd

 Rank Sen An 

6 December 1893 Montenegro Government 3
rd

 Rank Prince Danilo 

April/May 1896 Iran 2
nd

 Rank Şir u Hurşid 

17 April 1896 Bulgaria 2
nd

 Rank Hürriyet Sivil 

7 July 1899 French Government Onisbe Dö Nesterkuyun  Publik 

1900 Italy 2nd Rank Cordon d’Italia 

17 June 1901 Siamese Government Cordon Karos 

26 December 1904 Swedish and Norwegian 

Government 

2
nd

 Rank Vaza 

22 March 1906 Government of Saxony 1
st
 Rank Albert Korazo 

 

By October 22 1914, his service with government had totaled 45 years and had 

to be retired due to the current law but the sultan demanded him to continue his 

services, so his retirement procedures were not initiated. He died in line of duty on 

January 5 1917. 

Hacı Mehmet Akif Bey took a distinguished place among the Ottoman 

bureaucrats thanks to the ranks, decorations, medals, special tasks assigned to him and 

by virtue of the fact that he was not asked to retire despite his 45 years of service with 

the state. 

3. HIS ACTIVITIES AT THE DIRECTORATE OF ADMINISTRATION 

OF ROYAL FURNISHINGS  

Hacı Mehmet Akif Bey served as the director of administration of royal 

furnishings between February 1 1887 and January 5 1917. The fact that he remained 

uninterruptedly in this position for 30 years, wrote reports at various times and perhaps 

more importantly there were significant documents and information with regard to his 

period made it necessary that we should focus specifically on him. Moreover, the years 

when he was in office were also very important because in the same period the country 

                                                           
28

 BOA, HH.SAİD.d, nr. 1, p.69-70; BOA, DH.SAİD, nr.25/181, p.357-358. Pakalın, ibid, p.41-43. 
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moved from absolute monarchy to constitutional monarchy and everything was 

subjected to a complete reorganization. The fact that he was asked to remain in his 

position especially in the 2nd Constitutional Era, when efforts were being spent to erase 

the traces of Abdulhamid II, makes Hacı Mehmet Akif Bey’s character, the importance 

he attached to his job and his accomplishments more prominent because in the year 

1914, there was a legal obligation making it necessary that those serving the state for 45 

years be retired, but neither Sultan Mehmet Resat impeached Hacı Mehmet Akif Bey 

nor he himself attempted to leave his position due to the age limit
29

; instead, he 

continued to work as the director of furnishings until his death in 1917.  

We can say that Akif Bey played a significant part in the formation of the 

Administration of Furnishings due to the fact that he served as its director for long years 

and due to his skills in dealing with furnishing business. His experiences in the 

institution and his efforts to give it a direction can be seen in the reports he wrote in the 

early 20th century. Hacı Mehmet Akif Bey’s efforts proved especially useful when 

greater damages were prevented in times of uncontrolled dissipation and wastefulness, 

and when furnishing business at the palace was sustained without interruption after 

passage to the Constitutional era. In a period when the Ottoman state was struggling 

with financial ills and entering into a stage of disintegration, Hacı Mehmet Akif Bey 

managed the institution he was in charge in the best way possible and prevented 

problems that could come from within.  

The yearly budget of 900.000 kurush allocated to the Administration of Royal 

Furnishings at the Ottoman Palaces began to be exceeded from 1899 on and thus a 

budget deficit emerged; hence, the Administration of the Private Treasury of the Sultan 

started to impose austerity measures. However, it is understood that the austerity 

measures taken did not work much. Hacı Akif Bey, who had been serving as the 

director of the Administration of Furnishings for a long time, submitted various reports 

beginning in the 1900s in connection with the austerity measures
30

. According to these 

reports, the most important reason for spending exceeding the budget was that the 

furnishings of some flats were replaced unnecessarily with new or used ones. In order to 

prevent this, except for the flats belonging to the members of the dynasty, the 

administration would economize on the renewal and repairing of the spaces and houses 

furnished by the Furnishings Administration. To make the saving or austerity constant, 

a system needed to be established and this system should be maintained at all costs. 

Indeed, the first systematic action imposed was the rule that “the furnishings in the 

rooms of the civil servants employed at the palace will be replaced every five years at 

the earliest”. In this way, the chief of an Office would check if there was a real need to 

                                                           
29

 BOA, HH.SAİD.d, nr. 1, p.69-70. 
30

 BOA, HH.d, nr.25886, p.1-2, 8-9, 20-22; BOA, HH.MFŞ, nr.32/81. 
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change the furnishings there and if not, he would not accept the applications in this 

regard. 

The fact that the austerity measures did not work meant that the problem would 

continue. If the problem persisted, then it would not be wrong to expect those involved 

in one part of the problem to conceive new solutions to the problem. In fact, sometimes 

solution offers are obligatorily given by the system to some parties. However, Akif Bey, 

as an administrator in full awareness of his responsibilities, was prepared to do the task 

voluntarily, not by obligation. We had already mentioned some reports penned by him 

above, so he dedicated his experiences to the smooth running of the things. In another 

report he wrote, he summarized the practices at the Administration of Furnishings, 

explained the extravagance there and how it could be prevented he also stated what kind 

of loopholes were left in the measures taken and attempts were made to circumvent the 

measures. Further, he expounded the important bureaucratic procedures and the system 

of registration at the Administration of Furnishings in the early 20th century. In this 

report
31

, Hacı Akif Bey reiterated some of his findings and additionally proposed some 

new suggestions. They were as follows:  

First of all, the largest hole in the austerity measures is being made by 

members of the dynasty because the old furniture in places that had have been newly 

furnished could be used in other places but members of the dynasty do not care about 

that much. As for the purchasing operations, instead of buying in bulk through 

bargaining, members of the dynasty use expensive merchandize ordered from abroad. 

However, one could save by meeting the needs through wholesale purchase of products 

via auction by underbidding or bargaining. Therefore, instead of allocating money, 

whenever need be, to the flats of members of the dynasty from the budget pool of the 

Administration of Furnishings, a different budget item should be created for their 

furnishing and other needs. This item should be removed from the budget pool, it 

should be able to spend the allocation freely but no Money should be allotted there other 

than that.  

Secondly, who is responsible and to what extent should be clearly determined 

and implemented as regards decisions on furnishings. In fact, this rule was known 

previously but since it may have escaped from the attentions, Akif Bey might have felt 

the need to express it once again. Demands whose costs are up to 1.000 kurush will be 

met by the Director of Administration of Furnishings whereas demands ranging 

between 1.000 and 3.000 kurush will be decided upon by the Administrative Board of 

Private Treasury; those exceeding 3.000 kurush will be met by approval of the sultan. In 

this way, he reminded in the report who had what authorities and what obligations.  

                                                           
31

 BOA, HH.MFŞ, nr.32/81.  
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At the when Abdulhamid II was deposed and Sultan Mehmet Resat succeeded 

him, Chief Chamberlain Lütfi Bey and Chief Clerk of Chamberlain Halit Ziya Bey 

reminisced Hacı Akif Bey with laudatory remarks in their memoirs. 

Halit Ziya Bey, in particular, made detailed descriptions about Akif Bey. This 

must have resulted from the fact that he was a novelist. He had his initial impression 

about him at a meeting held to make an evaluation about the inheritance of Abdulhamid 

II
32

. A part of Akif Bey’s speech at this meeting was as follows: There is useless 

equipment at the depots of the Administration of Furnishings. One cannot make beds 

for caretakers or lay a proper table with them, let alone furnish the palace. In fact, there 

is not even equipment to furnish the rooms in the harem because these materials cannot 

be used until the quantity and ownership of the miscellaneous inheritance left by 

Abdulhamid II could be clearly determined. Without identifying the ownership of the 

items and who they belong to, “Everywhere will be empty and every corner will be a 

realm to be recreated”
33

. Subsequently, Hacı Akif Bey did his best to implement the 

decisions taken. In particular, the fact that the dining room had been furnished perfectly 

within a few days amazed Halit Ziya Bey and he stated that it was as if Akif Bey had a 

magic wand in his hand
34

. 

Akif Bey performed his duties perfectly during Sultan Mehmet Reşat’s visit to 

Rumelia. Halit Ziya Bey wrote the following in this regard:  

“The greatest appreciation during this journey went to Hacı Akif 

Bey, Director of Furnishings .... I was so sure of the aptitude of this man 

through repeated observations that I was completely content at heart during 

the journey that nothing would be missing. All the entourage and the 

servants, with all their equipment and of course in line with their status, 

were able to find a place to stay and sleep. Especially, the sultan himself had 

no complaint to make because there was not reason for complaint…”
35

 

Chief clerk of Chamberlain Lütfi Bey reported the following about the same 

journey:  

“It would be ingratitude if we did not mention Hacı Akif Bey, the 

Director of Furnishings and Hereke Factory who assumed responsibility for 

the accommodation, nutrition and resting needs of the sultan and his 

entourage during the journey to Rumelia. This person, who lacked even the 

primary school level of education but possessed an extraordinary skill 
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 Uşaklıgil, ibid, 67-69. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid, p.103-105. 
35

 Op cit., pp.482-484, 455, 497-498. 
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concerning organization and administration, demonstrated a really laudable 

expertise and mastery”
36

. 

Briefly, it was no coincidence that Akif Bey, who served for a record thirty 

years as the Director of Administration of Furnishings, was kept in this position. It 

should be an indication of his skills for management and administration, his experience, 

honesty and responsibility.       

 

CONCLUSION 

Hacı Mehmet Akif Bey, who was the son of Hacı Mustafa Efendi, one of the 

caretakers of hırka-I şerif, or cloak of Prophet Muhammad, at the Topkapi Palace, was 

born in Istanbul in 1852. Having finished Sıbyan Mektebi (Children’s School), he 

attended the Enderun School at the palace, which had lost its importance in the 19th 

century. Although he had not received a good education, he had learned adequate 

amount of reading and writing. He began his professional life as a caretaker at Enderun 

School at the age of just 13, following various jobs, was appointed as the Director of 

Administration of Furnishings at the age of 35 in 1887, which position he would hold 

until his death. In addition to this position, he was also appointed as the director of 

Hereke Factory in 1890 and the Director of Debboy Administration in 1910. Although 

he exceeded the retirement age in 1914 since he had completed the 45-year service limit 

in the state bureaucracy, he remained in his position by virtue of Sultan Mehmet Resat’s 

decree. He continue this service until his death in 1917. 

Akif Bey was a man of strong memory and had an innate flair for 

administration and organization. He had no strong passions, tried to perform the 

requirements of his job in the best way, was responsible and honest. He began civil 

service at the lowest rank and rose to the second highest rank after vizier, was awarded 

1st rank Mecidi and 1st Ottoman orders as well as gold and silver medals of merit and 

gold and silver medals of distinction. He was granted various orders several states, was 

assigned some special duties and was not forced to retire although he had completed 45-

year state service, all which indicate that he was a principled, hard-working, successful 

and honest man who was good at administration and liked by the palace.  

Hacı Mehmet Akif Bey successfully managed the Royal Administration of 

Furnishings, which was in charge of furnishing the Ottoman palaces and mansions of 

the sultan and members of the dynasty as well as the rooms of those working there and 

in the Private Treasury of the Sultan. He was an exceptional personality whose name 

was practically associated with this institution, which he ran from almost its inception 

until its maturation. 

                                                           
36
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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN CEYHAN’A İSKÂNI (1950-1951) 

 

Erdem ÇANAK
*
 

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti, Balkanlarda gerçekleştirdiği fetihler neticesinde ele geçirdiği 

yerlere Anadolu’dan getirmiş olduğu Türkmenleri de iskân etmiştir. Ancak Osmanlının 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Balkanlardaki topraklarını kaybetmeye 

başlamasıyla birlikte bölgede yaşayan Türkler Anadolu’ya göç etmeye başlamıştır. 

Bölgeden Anadolu’ya yönelik ilk büyük göç ise 1877-1878 yılındaki Osmanlı-Rus 

Savaşı ile birlikte gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren de zaman zaman azalıp artmakla 

birlikte uzun bir süre devam etmiştir. Göçlerin yoğun olarak gerçekleştiği ülkelerden 

birisi de Bulgaristan’dır. 

İkinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında girmiş olan Bulgaristan, savaş 

esnasında Sovyetler Birliği’nin işgaline uğramış ve bu esnada rejim değişikliği de 

yaşanmıştır. İdareyi ele geçiren komünist yönetimin uygulamış olduğu politikalar ise 

başta Türkler olmak üzere etnik azınlıkların gelecek kaygısı yaşamasına neden 

olmuştur. Bunun üzerine Bulgaristan’da daha fazla kalamayacağını anlayan Türkler 

Anadolu’ya göç etmeye başlamış ve bu kapsamda 1950-1951 yılları arasında 

Bulgaristan’dan Anadolu’ya yaklaşık olarak 155.000 kişi göç etmiştir. Ekseriyeti çiftçi 

olan bu göçmenlerin bir kısmı Seyhan vilâyetinin Ceyhan kazasına iskân edilmiştir. Bu 

çalışmada, Ceyhan’a iskân olunan göçmenlerin iskân süreçleri ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimler: Bulgaristan, Göç, Seyhan, Adana, Ceyhan. 
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THE SETTLEMENT OF BULGARIAN TURKISH TO THE CEYHAN 

(1950-1951) 

ABSTRACT 

 

The Ottoman Empire has settled Anatolia Turkomans who are brought from 

seized as a result of conquests place to perform in the Balkans. However, the Turks 

living in the region have begun to migrate to Anatolia with the starting of losing ground 

in the Balkans since the second half of the 19th century of Ottoman. The first great 

migration to the region to Anatolia has begun with the Ottoman-Russian War in the 

years 1877-1878. From this date, it has continued from time to time for a long 

timewhile decrease or increase. Bulgaria is one of the countries that the migration is 

heavily occurred in. 

Bulgaria, which entered The Second World War with Germany, has 

experienced in the meantime regime change  and invasion suffered the Soviet Union's 

during the war. The communist government that have been implemented policies over 

the pass Administration, which has led to worries about life in the first of the Turks 

including ethnic minorities. Upon this, approximately 155,000 people, who understand 

that they can not  stay at Bulgaria, emigrated of Anatolia between the years 1950-1951 

from Bulgaria have begun to migrate to Anatolia. The majority of farmers, who this 

were settled  some of immigrants Seyhan city in the Ceyhan accident In this study, it is 

discussed process settlement of immigrants resettled Ceyhan. 

 

Key Words: Bulgaria, Migration, Seyhan, Adana, Ceyhan 
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Giriş 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki topraklarını kaybetmeye başlamasıyla 

birlikte bölgeden Anadolu’ya yoğun bir göç başlamıştır. Bu göçler, Osmanlı Devleti ile 

Rusya arasında 1877-1878 yılında meydana gelen ve “93 Harbi” olarak da bilinen 

savaşla birlikte daha da artmıştır. Bununla birlikte başta Bulgaristan olmak üzere 

bölgede önemli bir Müslüman/Türk nüfusu yaşamaya devam etmiştir.
1
 Berlin 

Antlaşması ile kurulan Bulgaristan Prensliği ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkinin 

temelini de bu nüfus oluşturmuştur. Nitekim 19 Nisan 1909 tarihinde imzalanan 

protokol ile Osmanlı Devleti Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanırken Bulgaristan da 

topraklarında yaşayan Türklerin Bulgarlar ile aynı haklara sahip olduğunu kabul 

etmiştir.
2
 Buna rağmen Balkan Savaşları sırasında bölgede yaşayan Türklerin bir kısmı 

Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.
3
 

Bulgarlar, Osmanlı Devleti ile 29 Eylül 1913 tarihinde imzaladıkları İstanbul 

Barış Antlaşması ile Türk nüfusun haklarını teyit ederek tekrar güvence vermişlerdir.
4
 

İki ülkenin Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik olması ve Bulgaristan’ın savaştan 

ayrılırken imzaladığı Neuilly Antlaşması ile azınlıkların kültürel ve dinî 

özgürlüklerinin teminat altında olduğunu kabul etmesi üzerine de iki ülke arasındaki 

iyi ilişkiler devam etmiştir.
5
 Ancak 1923 yılında Bulgaristan’da meydana gelen darbe 

neticesinde faşist bir yönetimin iktidara gelmesiyle birlikte Türkler için sıkıntılı günler 

tekrar başlamıştır. Bu sıkıntıda, Kuzey Bulgaristan’daki Rodna Zaştita ile Güney 

Bulgaristan’daki Trakya Komiteleri adlı silahlı Bulgar örgütleri etkin rol oynamıştır.
6
 

Bu örgütlerin saldırıları karşısında çaresiz kalan Türkler ise Türkiye’ye göç etmeye 

başlamıştır. 18 Ekim 1925 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-Bulgaristan Dostluk 

Antlaşması ve Oturma Sözleşmesi ile de iki ülke arasındaki göç hukukî bir temele 

oturtulmuştur.
7
 Fakat antlaşmayı fırsat bilen Bulgarlar, Türklere yönelik baskılarını 

                                                 
1
 Türkler Bulgaristan’da yoğun olarak Eskicuma, Pravadı, Razgrad, Rusçuk, Silistre ve Şumnu gibi 

şehirlerde yer almışlardır. Bilal N. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu”, Bulgaristan’da Türk 

Varlığı, Ankara 1985, s.47-49. 
2
 Ömer E. Lütem, Türk-Bulgar İlişkileri 1983-1989, C.I (1983-1985), Ankara 2000, s.59. Bulgaristan 

Prensliği, Berlin Antlaşması ile 1878 yılında Osmanlı Devleti’nin Tuna Vilâyeti’nde kurulmuş, II. 

Meşrutiyetin ilanı sonrasına tekabül eden 5 Ekim 1908 tarihinde de bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı 

Devleti’nden ayrılmıştır. Beğlan Toğrol, 112 Yıllık Göç (1878-1989), İstanbul 1989, s.18-70. 
3
 Ömer Turan, “Bulgaristan Türklerinin Bugünkü Durumu ”, Yeni Türkiye, S.3, Ankara 1995, s.295. 

4
 Cengiz Hakov, “Bulgaristan Türklerinin Göçmenlik Serüveni”, Türkler, C.20, Ankara 2000, s.371. 

5
 Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri (1878-2008), Ankara 2012, s.65; Toğrol, a.g.e., s.71. 

6
 Bunlardan Kuzey Bulgaristan’da etkili olan Rodna Zaştita; 1923 yılında kurulmuş faşist bir örgüt olup 

1936 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiştir. Rodoplar bölgesindeki Türklere yönelik saldırılar ise 

daha çok Trakya Komitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu”, 

s.53-54. 
7
 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C.I (1920-1945), Ankara 2000, s.261-271; Ömer E. 

Lütem, “Tarihsel Süreç İçinde Bulgaristan Türklerinin Hakları”, Balkan Türkleri, Balkanlarda Türk 

Varlığı, (Der. Erhan Türbedar), Ankara 2003, s.46. Bulgaristan, Türklerin isteğe bağlı göçlerine engel 

olmayacağını, taşınabilen malları ve hayvanları ile taşınmaz mallarını serbestçe satarak elde edecekleri 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 
 

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN CEYHAN’A İSKÂNI (1950-1951) 202 
 

artırmışlardır. Ancak 1930’lara doğru Bulgarların yaptıkları baskıyı azaltmasının da 

etkisiyle Türkiye-Bulgaristan ilişkileri bir süre olumlu bir seyir takip etmiştir.
8
 Buna 

rağmen 1923-1939 yılları arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 198.688 Türk göç 

etmek zorunda kalmıştır.
9
 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında göçler durma noktasına gelmiştir. Bu sırada 

savaşa Almanya’nın yanında girmiş olan Bulgaristan, 8 Eylül 1944 tarihinde Sovyetler 

Birliği’nin işgaline marûz kalmıştır. Alman yanlısı hükümeti görevden uzaklaştıran 

Sovyetler, “Vatan Cephesi” adında komünist bir idare kurmuşlardır.
10

 1946 yılındaki 

seçimleri büyük bir farkla kazanan idarenin tek bir ulus yaratma düşüncesi ise bilhassa 

ülkedeki en büyük etnik azınlık olan Türkleri endişelendirmiştir. Nitekim Türklere 

yönelik baskısını artıran komünist idare, din derslerini kaldırmış, Türkçeyi yasaklamış, 

Türklerin adlarını zorla değiştirmiş, Türk aydınlarını çeşitli bahanelerle tutuklayarak 

sürgüne göndermiş, özel okul statüsündeki Türk okullarını devletleştirmiş ve Türk 

köylülerin topraklarını kooperatifleştirme gerekçesiyle ellerinden almaya başlamıştır.
11

 

Bunun üzerine Türkler, Anadolu’ya göç etmek istemişlerdir. Ancak Bulgaristan’ın 

savaş yıllarında yurtdışına çıkışları yasaklaması ve Türklere pasaport vermemesinden 

dolayı bu pek mümkün olmamıştır.
12

 Bu nedenle Türkler, 1947 yılından itibaren Türk 

makamlarına başvurmaya başlamışlardır. 31 Mayıs 1947 tarihli toplantısında bu 

başvuruları görüşen Bakanlar Kurulu, Bulgaristan’dan Türkiye’ye yönelik iskânlı 

göçmen alma işini uygun bir zamana ertelerken serbest göçmen vizesiyle gelenler ile 

mültecilerin kabul edilmesine karar vermiştir. Bu karar üzerine Türk konsoloslukları 

“Serbest Göçmen” vizesi vermeye başlamışlardır.
13

 Bununla birlikte göçe yönelik 

                                                                                                                                               
parayı yanlarında götürmelerine izin vereceğini kabul etmiştir. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç 

Sorunu”, s.53. 
8
 Bu durum 1932 yılının ilkbahar aylarına kadar devam etmiştir. Ahmet Özgiray, “Türk-Bulgar Siyasi 

İlişkileri (1920-1938)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, S.X (1995), s.60-61. 
9
 Şimşir, Bulgaristan Türkleri, s.229. 

10
 Lütem, Türk-Bulgar İlişkileri, s.73; Şimşir, Bulgaristan Türkleri, s.183; Hakov, a.g.m., s.372; 

Ahmet Şerif Şerefli, Bulgaristan’daki Türkler (1879-1989), Ankara 2002, s.9; Maria Todorova, 

“Balkanlarda Osmanlı Mirası”, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, (Der. Kemali Saybaşılı, Gencer 

Özcan), İstanbul 1997, s.123. 
11

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Lütem, Türk-Bulgar İlişkileri, s.74; Ömer Turan, “Geçmişten Günümüze 

Bulgaristan Türkleri”, Balkan Türkleri, Balkanlarda Türk Varlığı, (Der. Erhan Türbedar), Ankara 

2003, s.24; Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu”, s.57; Ulvi Özgür, Bulgaristan Türklerinin 

1950-1951 Yıllarında Türkiye’ye Göçleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007, 

s.26-43. Göçün başlamasında, Demokrat Parti’nin Amerikan yanlısı tutumundan rahatsız olan Sovyetler 

Birliği’nin Türkiye’yi ekonomik olarak zor durumda bırakmak için etkili olduğunu ileri süren 

çalışmalar da vardır. Savaş Çağlayan, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler (Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nin İlanından Günümüze), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir 2007, s.10. 
12

 Oral Sander’e göre bu durum, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgar Hükümeti’nin ihtiyaç duyduğu 

işgücünden kaynaklanmıştır. Oral Sander, Balkan Gelişmeleri ve Türkiye (1945-1946), Ankara 1969, 

s.73. 
13

 Serbest göçmen ifadesi, Türk Hükümeti’nden herhangi bir yardım talep etmeksizin gelen göçmenler, 

iskânlı göçmen ifadesi ise devlet tarafından belirlenen yerlere yerleştirilen ve iskân süreçleri finanse 

edilen göçmenler için kullanılmıştır. Bu nedenle Türkiye, 1950 yılında Bulgaristan’dan gelmeye 
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kısıtlamalar devam etmiştir. Bu noktada Türkiye, göç etmek isteyenlerden devlete yük 

olmayacakları ve geçimlerinin Türkiye’deki yakınlarınca sağlanacağı yönünde taahhüt 

istemiştir. Türkiye’nin bu talebinin yanı sıra Bulgarların pasaport ve vize almak 

isteyenleri sıkı bir incelemeden geçirmesinin de etkisiyle yılda ancak 1.500 civarında 

kişi göç edebilmiştir. Türklerin hem Bulgar hem de Türk makamlarına yaptıkları 

baskılarını artırmalarına neden olan bu durum karşısında Bulgaristan, 1949 Eylülünden 

itibaren göç etmek isteyen Türklere pasaport vermeye başlamıştır.
14

 

Bu sırada Türkiye’nin resmi göçmen politikası da şekillenmiş ve göçmenlerin 

peyderpey alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilk yıl 25-30 bin kişinin 

alınması planlanmıştır. Fakat bu şekilde hareket edildiğinde bütün Bulgaristan 

Türklerinin 1980 yılına kadar alınabilinecek olması Bulgaristan’ı rahatsız etmiştir. 

Bunun üzerine Bulgaristan, 10 Ağustos 1950 tarihinde Türkiye’ye bir nota vererek göç 

etmek isteyen 250.000 Türk’ü üç ay içinde kabul etmesini istemiştir. Ayrıca, 1925 

tarihli Türk-Bulgar Oturma Sözleşmesi’ne göre de Türkiye’nin isteğe bağlı bu göçlere 

engel olamayacağını belirtmiştir. Üç ay gibi kesin bir süre sınırı koyan Bulgar notasını 

kabul etmeyen Türkiye, 28 Ağustos 1950 tarihinde de sert bir nota ile karşılık 

vermiştir.
15

 Buna rağmen göç devam etmiştir. Göç esnasında Bulgarların vizesiz bazı 

kimselerle birlikte Çingene gönderdiğinin tespit edilmesi ise ilişkileri daha da 

germiştir.
16

 Bu gelişme üzerine Türkiye, 2510 sayılı İskân Kanunu uyarınca sadece 

Türk soyundan olanları göçmen olarak alabileceğini belirterek Bulgaristan’dan 

Çingeneleri geri almasını istemiştir. Bulgarların buna yanaşmaması üzerine de 7 Ekim 

1950 tarihinde Bulgaristan sınırını kapatmıştır. İki ay süren diplomatik görüşmeler 

neticesinde Bulgarların geri adım atması üzerine sınırı 2 Aralık 1950 tarihinde tekrar 

açmıştır.
17

 

Göçün yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye, 16 Nisan 1951 tarihinde aldığı 

bir kararla 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin tümünü 

                                                                                                                                               
başlayan Türklerin iskân sürecinin maddi külfetini karşılayacak yeterli ekonomik duruma sahip 

olmamasının yanı sıra belirli bir iskân programının da olmamasından dolayı iskânlı göçmen gelişine 

sıcak bakmamıştır. Zehra Arslan, “Demokrat Parti İktidarının 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye Göç Eden Göçmenlere Yönelik Politikası (1950-1951)”, Uluslararası Balkan Sempozyumu 

Bildirileri, Isparta 2012, s.336. 
14

 Şimşir, Bulgaristan Türkleri, s.237. 
15

 Lütem, Türk-Bulgar İlişkileri, s.75-76; Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu ”, s.58-59. 
16

 Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu”, s.60. 14 Haziran 1934 tarihinde TBMM’nde kabul 

edilen ve 21 Haziran 1934 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren 2510 sayılı İskân 

Kanunu’na göre Türkiye’ye yerleşmek maksadıyla dışarıdan, münferiden veya müctemian gelmek 

isteyen Türk soyundan meskûn veya göçebe fertler ve aşiretler ile Türk kültürüne bağlı meskûn 

kimselerin iş bu kanunun hükümlerine göre Dâhiliye Vekâleti’nin emrine kabul olunacağı ve bunlara 

muhacir denileceği, kimlerin ve hangi memleket halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağının da İcra 

Vekilleri Heyeti kararıyla tespit olunacağı belirtilmiştir. Kanunun 4. maddesinde ise, “Türk kültürüne 

bağlı olmayanlar, anarşistler, casuslar, göçebe Çingeneler, memleket dışına çıkmış olanlar Türkiye’ye 

muhacir olarak alınmazlar” denilmektedir. “İskân Kanunu”, Resmî Gazete, S.2733 (21 Haziran 1934). 
17

 Lütem, Türk-Bulgar İlişkileri, s.76; Şimşir, Bulgaristan Türkleri, s.244. 
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“İskânlı Göçmen” statüsüne aldığını duyurmuştur. Bu kararla birlikte 1950 yılı 

başından itibaren Türkiye’ye gelmiş olan bütün göçmenlere devlet eli uzatılmıştır. Bu 

sırada Bulgaristan’ın Çingene göndermeye devam ettiğinin ortaya çıkması ise ilişkileri 

yeniden germiştir. Bunun üzerine Türkiye, Bulgaristan’a altı nota vermiştir. 

Bulgaristan’ın bu duruma kayıtsız kalması üzerine de 8 Kasım 1951 tarihinde sınırını 

ikinci kez kapatmıştır. Buna karşın Bulgaristan da 30 Kasım 1951 günü yayınladığı bir 

tebliğ ile Türkiye’ye göçü kesin olarak durdurduğunu açıklamış, hatta bununla 

yetinmeyerek ülkede kalan Türklerin pasaportlarını toplayarak göç konusunun 

konuşulmasını dahi yasaklamıştır. Bu durum, iki ülke arasında 22 Mart 1968 tarihinde 

Ankara’da imzalanan “Yakın Akrabaları 1952 Yılına Kadar Türkiye’ye Göç Etmiş Olan 

Türk Asıllı Bulgar Vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden Türkiye 

Cumhuriyetine Göç Etmeleri Hakkında Anlaşma”ya kadar devam etmiştir. Anlaşmayı 

takip eden 10 yıl içinde ise yaklaşık 130 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir.
18

 

Ceyhan’a İskân Olunan Bulgaristan Türkleri
19

 

Edirne’den Türkiye’ye giriş yapan göçmenler, gümrük ve pasaport 

işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilmiştir.
20

 Bu esnada Karaağaç’ta misafir 

edilen göçmenler
21

, işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben de iskân olunacakları 

vilâyetlere gönderilmişlerdir. Göçmenlerin iskân edildiği vilâyetlerden birisi de 

Seyhan’dır.
22

 Edirne’den trenle şehre sevk edilen göçmenler, 8-10 gün süren bir 

                                                 
18

 1923-1960 arası dönemde Bulgaristan’dan Türkiye’ye 87.373 hanede 374.569 kişi gelmiştir. Şimşir, 

Bulgaristan Türkleri, s.348-349; Hakov, a.g.m., s.374. 
19

 Ceyhan’ın ilk sakinleri, 1859 yılında Osmanlı’ya gelmiş olan ve bir kısmı da Ceyhan’a yerleştirilmiş 

olan Nogaylar’dır. Bölgeye yerleştirilmiş olan Nogaylar, yerleştirildikleri bu bölgeye Nogayca “Kopmuş, 

Yurdundan Ayrılmış” anlamına gelen “Kopçak” adını vermişlerdir. Bir süre sonra ise Kafkasya’da Kuban 

Irmağı civarında yaşadıkları bölgeye benzettikleri için Nogayca “Sığ Irmak” anlamına gelen “Yarsuvat” 

demeye başlamışlardır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Kafkasya ve Rumeli’den gelen 

göçmenlerin de iskân edilmesi ile birlikte hızla büyüyen şehir, önce “Muhacirin” adıyla nâhiye haline 

getirilmiş, II. Abdülhamit’in tahta çıkmasından sonra da Cerid nâhiyesi ile birleştirilerek “Hamidiye” 

adıyla kaza haline getirilip Cebelibereket Sancâğı’na bağlanmıştır. 1909 Adana Ermeni Olayları üzerine 

kurulan örfi idâre dolayısıyla da bir süre “Örfiye” adıyla anılmıştır. Fakat 1909 yılında Hamidiye kazası 

lağvedilerek yerine Ceyhan kazası kurulmuştur. Bundan sonra bazen Adana bazen de Cebelibereket 

Sancâğı’na bağlanan Ceyhan, 30 Mayıs 1926 tarih ve 877 sayılı “Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu” ile 

Cebelibereket Vilâyeti’ne bağlanmıştır. 20 Mayıs 1933 tarih ve 2197 sayılı “Bazı Vilâyetlerin İlgası ve 

Bazılarının Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun” gereğince Cebelibereket Vilâyeti ilga edilince de 

Adana’ya bağlanmıştır. Erdem Çanak, Cumhuriyet Döneminde Tarihi, Sosyal, Siyasal ve Ekonomik 

Yönüyle Seyhan (Adana) Şehri (1923-1956), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Manisa 2013, s.79-80. 
20

 “Bulgaristan’dan Gelen Göçmenlere Samimi Alaka Devam Etmekte”, Yeni Ses, 21 Aralık 1951. 
21

 Göçmenler buranın yetersiz gelmesi üzerine Sirkeci’de bulunan “Göçmen Evi” ile Tuzla’daki 

misafirhaneye gönderilmiş ancak bir süre sonra buraların da yetersiz gelmeye başlaması üzerine önce 

Edirne ve İstanbul’daki misafirhaneler genişletilmiş, akabinde de Tekirdağ ve İzmir’de yeni 

misafirhaneler kurulmuştur. Arslan, a.g.m., s.336. 
22

 Adana Vilâyeti’nin adı, 20 Mayıs 1933 tarih ve 2197 sayılı “Bazı Vilâyetlerin İlgası ve Bazılarının 

Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile merkezi Adana olmak üzere Seyhan olarak değiştirilmiştir. 

Düstûr, III. Tertip, C.14, s.642-645; Resmî Gazete, S.2411 (27 Mayıs 1933); İdare, S.62 (Mayıs 

1933), s.584-585. Ancak 25 Ocak 1956 tarih ve 6644 sayılı “Seyhan Vilâyeti Adının (Adana) Olarak 
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yolculuktan sonra Adana’ya ulaşmışlardır.
23

 Adana’ya ulaşan göçmenler ise gerekli 

işlemleri yapılarak kalıcı olarak iskân olunacakları yerlere gönderilinceye kadar İş 

Bulma Kurumu, Kız Sanat Enstitüsü ve Dârülaceze gibi yerlerde misafir edilmişler, 

işlemleri tamamlandıktan sonra da iskân edilecekleri yerlere gönderilmişlerdir.
24

 

Yapılan planlamaya göre Seyhan’a ilk etapta 5.000 göçmenin iskânı 

öngörülmüştür.
25

 Ancak kısa bir süre sonra iskânı öngörülen göçmen sayısı önce 

5.500’e
26

, akabinde de 6.000’e
27

 yükselmiştir. 9 Temmuz itibariyle iskân edilen 

göçmen sayısının 6.400’e ulaşması üzerine de iskânı öngörülen göçmen sayısı 7.000’e 

yükseltilmiştir.
28

 Bununla birlikte vilâyete yaklaşık olarak 7.500 civarında göçmen 

yerleştirilmiştir.
29

 

Göçmenlerin vilâyet genelinde iskân olunduğu kazalardan birisi de 

Ceyhan’dır. Yapılan planlama doğrultusunda vilâyete iskânı öngörülen 5.000 

göçmenin 750’sinin Ceyhan’a yerleştirileceği açıklanmış
30

, vilâyete iskân olunan 

göçmen sayısının 3.331’e ulaştığı 1951 Martında Ceyhan’a yerleştirilen göçmen sayısı 

da 650’e ulaşmıştır.
31

 Fakat vilâyete yerleştirileceği açıklanan göçmen sayısının 

                                                                                                                                               
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile vilâyetin adı tekrar Adana olarak değiştirilmiştir. TBMMZC, X. 

Devre, 2. İçtima, C.9, s.255; Resmî Gazete S.9223 (2 Şubat 1956). 1950-1951 yıllarında Seyhan’a 

iskân olunan Bulgaristan Türklerinin iskân süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem Çanak, 

“Bulgaristan’dan Seyhan’a Türk Göçü”, Turkish Studies, S.9/4 (Bahar 2014), s.235-253. 
23

 Seyhan’a iskân olunanların ekseriyeti demiryolu ile vilâyete ulaşmıştır. Bunun yanı sıra denizyolu ile 

önce Mersin’e, oradan da Seyhan’a ulaşan az bir kitle de söz konusudur. Mecit Sağır ile 18.04.2014 

tarihinde gerçekleştirilen görüşmeden elde edilmiştir. Seyhan’a genellikle Rusçuk, Şumnu 

(Osmanpazarı-Omurtag), Eski Cuma, Filibe, Elena, Aydos, Varna, Razgrad, Mestanlı, ve Silistre 

bölgelerinden gelen Türkler iskân olunmuştur. BCA, Adana Merkez, Ceyhan, Kadirli, Kozan, 

Osmaniye, Yumurtalık Muhacir Esas Kayıt Defteri; Mecit Sağır ile 18.04.2014 tarihinde 

gerçekleştirilen görüşmeden elde edilmiştir. 
24

 “Valinin Dünkü Tetkikleri”, Türk Sözü, 16 Ocak 1951; “Göçmenlere Yardım İşi Gün Geçtikçe 

Gelişiyor”, Türk Sözü, 18 Ocak 1951; Mecit Sağır ile 18.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeden 

elde edilmiştir. 
25

 5.000 kişinin 1.800’ünün Adana’ya, 750’sinin Ceyhan’a, 750’sinin Kozan’a, 750’sinin Kadirli’ye, 

500’ünün Osmaniye’ye, 200’ünün Karaisalı’ya, 200’ünün Saimbeyli’ye ve 50’sinin de Bahçe’ye iskânı 

öngörülmüştür. “Şehrimizde de Teşekkül Eden Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği’nin Faaliyeti”, 

Yeni Adana, 5 Ocak 1951. 
26

 “Gelen Göçmenler”, Yeni Adana, 17 Nisan 1951. 
27

 “Yerleştirilecek Olan Göçmenler”, Vatandaş, 25 Nisan 1951. 
28

 “İlimize 6.400 Göçmen Yerleştirildi”, Yeni Adana, 10 Temmuz 1951. 
29

 Göçmenlerin kazalara göre dağılımı şu şekilde olmuştur: Adana 1.625, Ceyhan 1.500, Kozan 1.500, 

Kadirli 1.500, Karaisalı 625, Osmaniye 450, Bahçe 150, Saimbeyli 100 ve Feke 50. “İlimize Tahsis 

Edilen Göçmenlerin Taksimi”, Vatandaş, 26 Nisan 1951; “İlimize 6.400 Göçmen Yerleştirildi”, Yeni 

Adana, 10 Temmuz 1951. Kadirli’ye iskân olunan göçmenlere dair ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem 

Çanak, “Bulgaristan Türklerinin Kadirli’ye İskânı (1951)”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel 

Sayısı, C.4, S.69 (Mart-Haziran 2015), s.4163-4172. 
30

 “Şehrimizde de Teşekkül Eden Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği’nin Faaliyeti”, Yeni Adana, 5 

Ocak 1951. 
31

 “İlimize Gelen Göçmenler 3.000’i Aştı”, Türk Sözü, 3 Mart 1951; “Göçmenlere Yardımlar”, Türk 

Sözü, 4 Mart 1951. 10 Nisan 1951 tarihli Yeni Ses Gazetesi’nde yer alan bir haberde, o tarihe kadar 

Ceyhan’a 750 göçmenin geldiği ve peyderpey de gelmeye devam ettiği bilgisine yer verilmiştir. “İlçemize 

Gelen Göçmenler”, Yeni Ses, 10 Nisan 1951. Aynı gazetenin 13 Nisan 1951 tarihli nüshasında yer alan 
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artırılmasına bağlı olarak Ceyhan’a iskânı öngörülen göçmen sayısı da artırılarak 

1.500’e yükseltilmiştir.
32

 Bu sayı, her ne kadar yetkililer tarafından dile getirilmiş ise 

de Ceyhan’a kesin olarak bu kadar kişi yerleştirilmiştir demek mümkün değildir. 

Nitekim iskân edildiği yeri beğenmeyen veya aile fertleri, komşuları ile köylüleri 

başka yerlere yerleştirildiği için iskân yerini ilk günlerde veya ilerleyen süreçte terk 

eden birçok kimse söz konusu olduğu gibi Ceyhan’a gelerek yerleşenler de olmuştur. 

Fakat sahip olduğu çalışma potansiyelinden dolayı bölgenin daha ziyade göçmenleri 

kendine çektiği söylenebilir.
33

 Bundan dolayı vilâyete ve kazaya yerleşen göçmen 

sayısını kesin olarak vermek mümkün değildir. Bununla birlikte Başbakanlık 

Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan ve 1950-1951 yıllarında Ceyhan’a iskân olunan 

Bulgaristan göçmeni Türklere ait bilgileri ihtiva eden “Ceyhan İlçesi 936-951 Yılı 

Romanya ve Bulgaristan Göçmenlerine Ait İskân Esas Defteri”ne göre Ceyhan’a 353 

hanede 1.564 kişi yerleştirilmiştir. Bunların geldikleri yere göre hane sayıları itibariyle 

dağılımı ise şu şekilde olmuştur: 

Geldikleri Yer Hane 

Sayısı 

Geldikleri Yer Hane Sayısı Geldikleri Yer Hane 

Sayısı 

Şumnu 68 Silistre 10 Nigbolu 1 

Omurtag-Osmanpazarı
34

 69 Tırnova 7 Varna 1 

Bulgaristan 38 Harmanlı 7 Koşukavak 1 

Elena 30 Mestanlı 4 Karnabat 1 

Rusçuk 24 Selvi 3 Eski İstanbulluk 1 

Bela 22 Filibe 3 Pavlikeni 1 

                                                                                                                                               
bir haberde ise kazaya 11 Nisan günü 102, 12 Nisan günü 91 kişilik yeni bir kafilenin geldiği ve bundan 

mütevellit köylere yerleştirilenlerin sayısının 1.055’i bulduğu, Hara’ya ise 196 kişinin yerleştirildiği, 

akrabalarının yanına yerleştirilen göçmenlerle birlikte de kazaya gelen göçmenlerin sayısının 1.500’ü 

bulduğu belirtilmiştir. “İlçemize Gelen Göçmenler”, Yeni Ses, 13 Nisan 1951. Adana’daki 

misafirhanelerden Ceyhan’a iskân olunmak üzere gönderilen göçmenlerden 29 hane, Mercimek 

Harası’ndaki ahırların plakayla ayrılmasıyla meydana getirilen odalara yerleştirilmiştir. Göçmenler, 

burada kaldıkları yaklaşık beş aylık süre zarfında ise haranın işlerine yardımcı olmuşlardır. Ailesi ile 

birlikte harada kalanlardan birisi olan Mecit Sağır, kendilerinden sonra harada kimsenin misafir 

edilmediğini belirtmiştir. Bu bilgi, 18.04.2014 tarihinde Mecit Sağır ile gerçekleştirilen görüşmeden elde 

edilmiştir. Hara hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çanak, a.g.t., s.559-560. 
32

 “İlimize Tahsis Edilen Göçmenlerin Taksimi”, Vatandaş, 26 Nisan 1951; “İlimize 6.400 Göçmen 

Yerleştirildi”, Yeni Adana, 10 Temmuz 1951. 
33

 Vilâyete komşu şehirler başta olmak üzere Anadolu’nun muhtelif yerlerinden yaklaşık olarak 1.000 

aile gelmiştir. “Komşu İllerden İlimize Göçmenler Akın Ediyor”, Türk Sözü, 19 Temmuz 1951; 

“İlimize Gelen Göçmenler”, Yeni Adana, 19 Temmuz 1951; “Yerleştirilen 7.000 Göçmenin İskânı 

İşi”, Vatandaş, 9 Ağustos 1951; “Göçmenlere Toprak Dağıtımı Başlıyor”, Vatandaş, 4 Eylül 1951. 
34

 Kayıtlarda 40’ı Omurtag, 29’u ise Osmanpazarı olarak geçmektedir. Osmanpazarı, Omurtag’ın eski 

adıdır. 
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Popköy 18 --------
35

 3 İsperih 1 

Eski Cuma 11 Plevne 2 Yeni Pazar 1 

Hasköy 11 Kırcaali 2 Eski Zagra 1 

Aydos 10 Dobriç 2 ---------- ----- 

Toplam 353 

Tabloya göre Ceyhan’a 353 hanenin iskânı öngörülmüştür. Ancak Rusçuk’tan 

gelen bir hane iskân yerini terk ederek Manisa’ya göç ettiği için 352 hanenin iskânı 

gerçekleştirilmiştir. Göçmenlerin kaydının yer aldığı deftere bakıldığında ise 3 hanenin 

geldiği yere dair herhangi bir bilginin olmadığı, 38 hanenin geldiği yer kısmında da 

Bulgaristan gibi genel bir ifadeye yer verildiği görülmektedir. Rusçuk’tan gelen ve 

Manisa’ya göç eden aile ile geldikleri yer olarak Bulgaristan ifadesinin yer aldığı 38 

hane göz ardı edildiğinde ise geriye kalanların yaklaşık olarak % 77’sinin Şumnu, 

Omurtag, Elena, Rusçuk, Bela ve Popköy’den geldiği anlaşılmaktadır. 

Ceyhan’a iskânı gerçekleştirilen göçmenlerin hane ve birey sayısı itibariyle 

iskân edildikleri yerlere göre dağılımı ise şu şekilde olmuştur: 

İskân Edildikleri Yer Hane 

Sayısı 

Birey 

Sayısı 

İskân Edildikleri Yer Hane 

Sayısı 

Birey 

Sayısı 

Kaldırım 81 350 Belören 5 13 

Rumeli Şükriye 21 95 Azizli 3 12 

Rifatiye/Mustafabeyli
36

 17 69 Büyük Burhaniye 3 12 

Mercimek 14 68 Hamzalı 3 12 

Hamdilli 11 49 Sadiye/Karamezar 2 12 

Küçük Mangıt 10 42 Yumurtalık 3 11 

Kırmıt 9 36 Mercin 2 11 

Sıddıkiye 4 28 Narlık 3 11 

Veysiye 4 28 Kürtköyü 2 11 

Tatarlı 6 26 Yahşiler 2 11 

                                                 
35

 İskân defterinde bunların geldiği yer konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. 
36

 Eski adı Rifatiye olup günümüzde Mustafabeyli olarak bilinmektedir. 
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Mahmudiye 6 26 Hunutlu 3 11 

Sarıbahçe 6 26 Sarımazı 2 9 

Akdam 8 24 Çeçen 2 9 

Kurtpınarı 5 23 Kıvrıklı 2 9 

Kurtkulağı 4 23 Çerkez/Karamezar 1 9 

---------- 4 22 Zeytinbeli 2 9 

Üçdut 6 22 Haliliye 2 8 

Toktamış 4 22 Dikilitaş 2 8 

Türk Şükriye 3 20 Çiftlikat 2 8 

Doruk 4 19 Tahiriye 2 7 

Ayas/Yeniköy 4 19 Hamitbey Bucağı 2 7 

Demirtaş 3 18 Hurşidiye 2 7 

Çarhıpare/Çarkıpare 4 26 Büyük Mangıt 1 7 

Kösreli 4 16 Mustafabeyli 1 7 

Soysallı 3 16 Yalak Cebre 1 6 

Hilmiye 5 16 Tumlu 1 6 

Köprülü 4 22 Kızıldere 1 6 

Narlıören 5 15 Kesmeburun 1 5 

Ayas 4 15 Çohça 1 5 

Çakaldere 4 14 Asmalı 1 5 

İmran 3 14 Isırganlı 1 5 

Çelemli 4 14 Ayvalık 1 4 

Kösreli Bucağı 3 14 Hara 1 4 

Camızagılı 3 14 Nacarlı 1 3 
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Gölovası 4 13 Cihanbekirli 1 3 

Kılıçkaya 3 13 Ayas/Akpınar 1 3 

Toplam 353 1.564 

Göçmenler iskân olunurken, yerleştirildikleri yere daha kolay uyum 

sağlayabilmeleri için Bulgaristan’dan geldikleri yerler göz önünde bulundurularak 

yerleştirilmişlerdir. Aksi takdirde iskân yerlerini terk ederek akrabalarının veya 

geldikleri yerdeki komşularının oldukları yerlere göç etmişlerdir. Ceyhan’a iskân 

olunan göçmenlerin kaza genelinde iskân edildikleri yere göre dağılımlarını gösteren 

tabloya bakıldığında ise göçmenlerin genel olarak kaza geneline dağıtıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte 22 kişiden müteşekkil 4 hanenin iskân edildiği yere 

dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. En fazla göçmenin iskân edildiği yer ise kaza 

geneline iskân olunan göçmenlerin hane itibariyle yaklaşık olarak % 23’ü, birey olarak 

da % 22.5’inin yerleştirildiği Kaldırım köyü olmuştur. 

Göçmenlerin iskân edildikleri yere göre meslek, hane ve cinsiyet olarak 

dağılımları ise şu şekilde olmuştur: 

İskân Olunan Yer Mesleği Hane 

Sayısı 

Cinsiyet Olarak Dağılımı İskân 

Şekli 

Kadın Erkek Toplam 

Kaldırım Çiftçi 81 157 193 350
37

 Serbest 

Rumeli Şükriye Çiftçi
38

 21 47 48 95 Serbest 

Rifatiye/Mustafabeyli Çiftçi 17 37 32 69 Serbest 

Mercimek Çiftçi 14 31 37 68 Serbest 

Hamdilli Çiftçi 11 25 24 49 Serbest 

Küçük Mangıt Çiftçi
39

 10 26 16 42 Serbest 

Kırmıt Çiftçi
40

 9 16 20 36 Serbest 

Sıddıkiye Çiftçi 4 14 14 28 Serbest 

Veysiye Çiftçi 4 11 17 28 Serbest 

                                                 
37

 Kaldırım’a iskân olan 2’si kadın, 3’ü erkek olmak üzere 5 kişiden oluşan ve Rusçuk’tan gelen 1 hane, 

iskân yerini terk ederek Manisa’ya gitmiştir. 
38

 1 hane reisi mesleğini berber ve çiftçi olarak beyan etmiştir. 
39

 1 hane reisi mesleğini çiftçi ve ev hanımı olarak beyan etmiştir. 
40

 1 hane reisi mesleğini aşçı ve dondurmacı olarak beyan etmiştir. 
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Tatarlı Çiftçi
41

 6 9 17 26 Serbest 

Mahmudiye Çiftçi 6 15 11 26 Serbest 

Sarıbahçe Çiftçi 6 12 14 26 Serbest 

Akdam Çiftçi 8 12 12 24 Serbest 

Kurtpınarı Çiftçi 5 11 13 24 Serbest 

Kurtkulağı Çiftçi 4 13 10 23 Serbest 

---------- Çiftçi
42

 4 15 8 22 Serbest 

Üçdut Çiftçi 6 9 13 22 Serbest 

Toktamış Çiftçi 4 11 11 22 Serbest 

Türk Şükriye Çiftçi 3 6 14 20 Serbest 

Doruk Çiftçi 4 9 10 19 Serbest 

Ayas/Yeniköy Çiftçi 4 9 10 19 Serbest 

Demirtaş Çiftçi 3 11 7 18 Serbest 

Çarhıpare/Çarkıpare Çiftçi 4 10 16 26 Serbest 

Kösreli Çiftçi 4 8 8 16 Serbest 

Soysallı Çiftçi 3 5 11 16 Serbest 

Hilmiye Çiftçi 5 7 9 16 Serbest 

Köprülü Çiftçi 4 11 11 22 Serbest 

Narlıören Çiftçi 5 7 8 15 Serbest 

Ayas Çiftçi 4 7 8 15 Serbest 

Çakaldere Çiftçi 4 8 6 14 Serbest 

İmran Çiftçi 3 5 9 14 Serbest 

Çelemli Çiftçi 4 9 5 14 Serbest 

                                                 
41

 1 hane reisi mesleğini terzi olarak beyan etmiştir. 
42

 1 hane reisi mesleğini ev hanımı olarak beyan etmiştir. 
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Kösreli Bucağı Çiftçi 3 6 8 14 Serbest 

Camızagılı Çiftçi 3 8 6 14 Serbest 

Gölovası Çiftçi 4 6 7 13 Serbest 

Kılıçkaya Çiftçi 3 6 7 13 Serbest 

Belören Çiftçi
43

 5 7 6 13 Serbest 

Azizli Çiftçi 3 4 8 12 Serbest 

Büyük Burhaniye Çiftçi 3 7 5 12 Serbest 

Hamzalı Çiftçi 3 8 4 12 Serbest 

Sadiye/Karamezar Çiftçi 2 6 6 12 Serbest 

Yumurtalık Çiftçi 3 6 5 11 Serbest 

Mercin Çiftçi 2 5 6 11 Serbest 

Narlık Çiftçi 3 6 5 11 Serbest 

Kürtköyü Çiftçi 2 4 7 11 Serbest 

Yahşiler Çiftçi 2 6 5 11 Serbest 

Hunutlu Çiftçi
44

 3 6 5 11 Serbest 

Sarımazı Çiftçi 2 4 5 9 Serbest 

Çeçen Çiftçi 2 5 4 9 Serbest 

Kıvrıklı Çiftçi 2 3 6 9 Serbest 

Çerkez/Karamezar Çiftçi 1 6 3 9 Serbest 

Zeytinbeli Çiftçi 2 6 3 9 Serbest 

Haliliye Çiftçi 2 2 6 8 Serbest 

Dikilitaş Çiftçi 2 3 5 8 Serbest 

Çiftlikat Çiftçi 2 4 3 8 Serbest 

                                                 
43

 1 hane reisi mesleğini berber ve çiftçi, 1 hane reisi de traktörcü ve çiftçi olarak beyan etmiştir. 
44

 1 hane reisi mesleğini seyyar satıcı olarak beyan etmiştir. 
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Tahiriye Çiftçi 2 3 4 7 Serbest 

Hamitbey Bucağı Çiftçi 2 4 3 7 Serbest 

Hurşidiye Çiftçi 2 3 4 7 Serbest 

Büyük Mangıt Çiftçi 1 3 4 7 Serbest 

Mustafabeyli Çiftçi 1 4 3 7 Serbest 

Yalak Cebre Çiftçi 1 3 3 6 Serbest 

Tumlu Çiftçi 1 3 3 6 Serbest 

Kızıldere Çiftçi 1 3 3 6 Serbest 

Kesmeburun Çiftçi 1 2 3 5 Serbest 

Çohca Çiftçi 1 2 3 5 Serbest 

Asmalı Çiftçi 1 3 2 5 Serbest 

Isırganlı Çiftçi 1 1 4 5 Serbest 

Ayvalık Çiftçi 1 1 3 4 Serbest 

Hara Çiftçi 1 2 2 4 Serbest 

Nacarlı Çiftçi 1 2 1 3 Serbest 

Cihanbekirli Çiftçi 1 2 1 3 Serbest 

Ayas/Akpınar Çiftçi 1 1 2 3 Serbest 

Toplam 353 749 815 1.564  

Tabloya göre Ceyhan’a 353 hanede 749’u kadın, 815’i erkek olmak üzere 

1.564 kişi iskân edilmiş görülmekle birlikte Kaldırım köyüne iskân olunan ve 5 kişiden 

oluşan bir hane iskân yerini tek ederek Manisa’ya göç ettiği için kazaya 352 hanede 

747’si kadın, 812’si erkek olmak üzere 1.559 kişi yerleştirilmiştir. 

Göçmenlerin hane reislerinin mesleğine bakıldığında 344 hane reisi çiftçi, 2 

hane reisi berber ve çiftçi, 1 hane reisi seyyar satıcı, 1 hane reisi aşçı ve dondurmacı, 1 

hane reisi terzi, 1 hane reisi traktörcü ve çiftçi, 1 hane reisi ev hanımı, 1 hane reisi de 

çiftçi ve ev hanımıdır. Bu bilgilerden iki hane reisinin kadın olduğu görülmekte ve 

ayrıca hane reislerinin mesleklerine dair verilerden şehre iskân olunan göçmenlerin 

neden Ceyhan’a yerleştirildiği de anlaşılmaktadır. 
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Göçmenlerin iskân şekline bakıldığında ise tamamının “Serbest” şekilde iskân 

olunduğu görülmektedir. Bu iskân şeklinin tercih edilmesinde ise Türkiye’nin o sırada 

iskânın maddi külfetini karşılayabilecek ekonomik duruma sahip olmaması önemli bir 

etken olmuştur.
45

 Bunun yanı sıra bu şekilde iskân olunanlar devletten herhangi bir 

yardım almadıkları için istedikleri zaman yer değiştirebilmişlerdir. Ancak 16 Nisan 

1951 tarihinde alınan bir kararla 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren Bulgaristan’dan gelen 

göçmenlerin tümü “İskânlı Göçmen” statüsüne alınmıştır. Ceyhan’a iskân olunan 

göçmenler ise ekseriyetinin 16 Nisan 1951 tarihinden önce yerleştirilmiş olmasından 

dolayı iskân defterine “Serbest” olarak kaydedilmekle birlikte iskânlı statüde 

yerleştirilmiştir.
46

 İskânlı statüde yerleştirilen göçmenler ise devlet tarafından 

gösterilen yere yerleştikleri için yapılan yardımlardan istifade edebilmişler veya bu 

yardımlardan vazgeçmek suretiyle istedikleri yere yerleşebilmişlerdir. Fakat bu durum, 

göçmenlerin gündelik yaşamlarının normale dönmesinin yanı sıra müstahsil duruma 

gelerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına engel teşkil etmiştir. 

Göçmenlerin İskânı ve Ceyhan Kamuoyu 

Seyhan’a gelecek olan göçmenlerin bir kısmının Ceyhan’a yerleştirileceğinin 

açıklanması üzerine, iskânın düzenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 17 Aralık 1950 

Pazar günü Belediye binasında Kaymakam Ragıp Uğural’ın başkanlığında şehrin ile 

ileri gelenlerinin de iştirak ettiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Saat 19.00’da 

başlayan ve 24.00’e kadar süren toplantıda göçmenlere yapılacak yardımın şekli ve 

usulü ile ilgili fikir alış verişinde bulunulmuştur. Bu esnada göçmenlerin iskân işlemi 

gerçekleştirilinceye kadar şehir merkezinde en az yirmi gün misafir edileceği dile 

getirilerek bu süre zarfındaki ihtiyaçları için gerekli olacak 40.000 liranın teminine 

katkıda bulunacak isimler tespit edilerek göçmenlerle ilgilenmek üzere bazı komiteler 

oluşturulmuştur. Bu komiteler ile komiteleri oluşturan isimler şunlardır:
47

 

                                                 
45

 Aslan, a.g.m., s.336. 
46

 Göçmenlerden 23 hanenin iskânı 1950 yılında (2’si Mayısta, 1’i Temmuzda, 1’i Eylülde, 3’ü Ekimde, 

16’sı Aralıkta), 330 hanenin iskânı ise 1951 yılında (52’si Ocakta, 115’i Şubatta, 33’ü Martta, 88’i 

Nisanda, 12’si Mayısta, 25’i Haziranda, 4’ü Temmuzda, 1’i de Eylülde) gerçekleştirilmiştir. Yeni Ses 

Gazetesi’nin 30 Ocak 1951 tarihli nüshasında yer alan bir haberde, şehre o gün 340 göçmenin geleceği ve 

bunların 170’inin Ceyhan’a, geri kalanının da Kadirli’ye iskân edileceği belirtilmiştir. “Bugün İlçemize 

340 Göçmen Geliyor”, Yeni Ses, 30 Ocak 1951. Gazetenin 2 Şubat 1951 tarihli nüshasında ise ekserisi 

Rusçuklu olan göçmenlerin geldiği ve yarısının Ceyhan’a yerleştirildiği, yarısının da Kadirli’ye 

gönderildiği ifade edilmiştir. Bu esnada göçmenlerin Bulgar hududundan çıkana kadar çok eziyet 

çektiklerini ancak anayurda girdiklerinde hüsnü kabul gördüklerini dile getirdikleri belirtilmiştir. 

“Göçmenler Geldi”, Yeni Ses, 2 Şubat 1951. 
47

 “Şehrimize 750 Göçmen Geliyor”, Yeni Ses, 19 Aralık 1950. Göçmenlere Yardım Heyeti, 24 Ocak 

1951 tarihinde 23 üyenin iştiraki ile gerçekleştirdiği toplantıda Daimi Yardım Komitesi’nin üye seçimini 

gerçekleştirmiştir. Oylama sonucunda Kaymakam Ragıp Uğural 22, Hamdi Keskin 19, Nazım Tahaoğlu 

18, Veteriner Selim Deliloğlu 18, Ahmet Güçlü 17, Hasan Yeşil 13 ve Hüsnü İstanbullu 12 oy alarak 

komiteye seçilmiştir. Komitenin kâtipliklerine ise Kaymakam Yardımcısı Selçuk İdem ile Toprak ve 

İskân memuru Yakup Akın getirilmiştir. “Göçmenlere Daimi Yardım Komitesi Kuruldu”, Yeni Ses, 26 

Ocak 1951. 
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Karşılama ve Muvakkat Komitesi: Lütfi Başeğmez, Davut Çoka ve Nazım 

Tahaoğlu. 

İaşe, İbate ve Giydirim Komitesi: Mehmet Civelek, Hakkı Bahşiş, Hüsnü 

İstanbullu, Osman Tarhan ve Tahir Burhanlıoğlu. 

Masraflar İçin Gerekli Parayı Temin Edecek Komite: Hamdi Keskin, 

Süleyman Oğuz, Hüsnü Coşkun, Fazıl Güleç ve Öğretmen Ahmet Güçlü. 

Komitelerin oluşturulmasını müteakiben göçmenlerin iskân sürecinde 

kullanılmak üzere yardım kampanyası düzenlenmiştir. Vatandaşların imkânları 

çerçevesinde katkıda bulunduğu kampanya esnasında toplanan para kısa bir süre 

içerisinde 13.346 liraya ulaşmıştır.
48

 Kampanyaya yerel basın da “Yurddaş! 

Göçmenlerimiz yardım bekliyor” şeklindeki uyarı yazılarıyla destek vermiştir.
49

 Bu 

süreçte, iskânı gerçekleştirilen göçmenlere ev yapılacak arsa tahsis edilerek bu arsalar 

üzerine de evleri inşa olunmuştur.
50

 Bu nedenle Ceyhan’a ilk etapta iskânı 

gerçekleştirilen göçmenlerin evlerinin inşası için her haneye 1.000 lira olmak üzere 

100.000 lira gönderilmiştir.
51

 

İskân esnasında göçmenlerin yerleştirildikleri yerleri benimseyerek uyum 

sağlayabilmeleri ve maddi, manevi olarak sıkıntı çekmemeleri için akraba veya 

geldikleri yerdeki komşularıyla birlikte iskân edilmesine çalışılmıştır. İskânları 

gerçekleştirilen göçmenler ise ilk etapta yerleştirildikleri yerlerdeki insanların 

yardımlarıyla hayatlarını devam ettirmişler
52

 ise de ilerleyen süreçte inşaat veya 

bölgenin zirâi imkânları çerçevesinde tarla işlerinde çalışmaya başlamışlardır.
53

 

Bununla birlikte göçmenlerin hiç bilmedikleri yerde yeni bir hayata başlamaları kolay 

olmamıştır. Bundan dolayı iskânlarını müteakiben toprak dağıtımına ve evlerinin 

inşasına başlanarak bu süreci daha kısa sürede ve kolay bir şekilde atlatmaları 

                                                 
48

 “Göçmenlere Yardım”, Yeni Ses, 22 Aralık 1950; “Göçmenlere Yardım”, Yeni Ses, 25 Aralık 1950. 
49

 Yeni Ses, 26 Ocak 1951; 23 Şubat 1951; 9 Mart 1951; 27 Mart 1951; 30 Mart 1951. Hamdillili 

Demokrat Partililer, köy adına yapılan yardımın haricinde 365.50 lira daha yardımda bulunmuşlardır. 

“Hamdilli Köylülerinin Örnek Bir Hareketi, ” Yeni Ses, 6 Mart 1951. 
50

 Her aileye 1.000 lirası ev inşası için, 1.000 lirası da diğer ihtiyaçları için olmak üzere 2.000 lira 

tahsisat ayrılmıştır. “İlimize Tahsis Edilen Göçmenlerin Taksimi”, Vatandaş, 26 Nisan 1951; 

“Göçmenlerin İskânı İşi”, Türk Sözü, 9 Ağustos 1951. Göçmenlere Kıbrıs Türk halkı da yardım etmiş 

ve bu münasebetle 1951 Şubatının sonuna kadar 1.420 sterlin toplamışlardır. “Kıbrıs’ta Göçmenlerimiz 

İçin Yardım”, Yeni Ses, 23 Şubat 1951. 
51

 Bu para, Ceyhan’daki göçmenlere 150’şer liralık taksitler halinde dağıtılmış ve göçmenler oturacakları 

evleri almış oldukları bu parayla inşa ettirmiştir. “İlçemizde Barındırılacak Göçmenlerin Evleri 

Yapılıyor”, Yeni Ses, 28 Aralık 1951. Yeni Ses Gazetesi’nde yer alan bir haberde, 1951 Ağustosu 

itibariyle göçmenlere tarla ve ev yeri dağıtılmaya başlandığı ve ilk etapta merkeze bağlı köylerde bulunan 

hazineye ait tarlaların göçmenlere tahsis edildiği belirtilerek o ana kadar Toktamış, Çokça ve Kurtpınar 

köylerinde 750 dönümlük arazinin göçmenlere ayrıldığı ve ayrıca 35 ev yeri tahsis edildiği belirtilmiştir. 

“İlçemizde Göçmenlere Tarla ve Ev Yeri Dağıtımına Başlandı”, Yeni Ses, 22 Ağustos 1951. 
52

 “Bir Göçmen Kardeşimiz Anlatıyor”, Yeni Ses, 30 Mart 1951; Bu bilgi, 18.04.2014 tarihinde Mecit 

Sağır ile gerçekleştirilen görüşmeden elde edilmiştir. 
53

 Bu bilgi, 18.04.2014 tarihinde Mecit Sağır ile gerçekleştirilen görüşmeden elde edilmiştir. 
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sağlanmaya çalışılmıştır. Nitekim 2 Ekim 1951 günü açıklama yapan Seyhan Valisi, 

Ceyhan’da 77 göçmen ailesinin topraklandırıldığını ve iskân için arazi verildiğini 

belirtmiştir.
54

 1952 yılı Nisan ayına gelindiğinde ise Ceyhan’daki 209 evden 28’inin 

tamamlandığı ve kalanların da inşaatının devam ettiği açıklanmıştır.
55

 Haziran ayı 

içerisinde ise 150 hane olarak inşa olunan Kaldırım köyünde tamamlanmış olan 57 

evden 25’ine göçmenler yerleştirilerek gündelik yaşamlarının normale dönmesine 

çalışılmıştır.
56

 Ancak Dr. M. Tevfik Baykara’nın Yeni Ses Gazetesi’ndeki 

“Göçmenlerin İskânı” başlıklı köşe yazısından iskânla ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı 

anlaşılmaktadır. M. Tevfik Baykara yazısında; “Her şeyden önce derhal şunu tebarüz 

ettirelim ki göçmen işi artık keyfi ve indi mülahaza ve kararlara yer bırakan bir 

keyfiyet olmaktan çok uzak, milli ve hatta dinî bir mesele halini almıştır. Bu sebeple 

gecesini gündüzüne katıp fedekarane çalışan komitenin ibate işinde bazı güçlüklerle 

karşılaştığı anlaşılıyor. Bu cümleden olarak göçmenlerin şehirdeki muvakkat 

yerleştirilmelerine en müsait olan Sümerbank’ın metruk ambarları vardır ki esefle 

duyduğumuza göre bu müessese sudan bahanelerle komitenin bu pek yerinde olan 

arzusuna ayak diremekte ve güçlük çıkarmakta imiş. Göçmen işi ne kadar milli ve 

lüzumlu yardımların esirgenmemesi zaruri ise bir devlet müessesesi olan 

Sümerbank’ın çıkarmak istediği müşkülat da o nispette yersiz ve müsebbipleri için 

tehlikeli ve zararlıdır. Sırf işgüzarlık edip güya mensup olduğu müesseseyi kollamak 

istediğini göstermek zühulüne kapılan bu mahdut düşünceli zümreye karşı nefret ve 

istikrahımızın çoğalmaması arzu ediliyorsa nihayet babalarının olmayan ve devletin 

malı bulunan mezkur ambarların komiteye tevdii işinde daha fazla zorluk göstermekte 

devam etmezler. 

Lüzumunda ait olduğu makamlarca el konulacağı tabi olan bu işin güzel ve 

anlayışlı bir şekilde hallini bekliyoruz. Aksi takdirde aleyhteki neşriyatımıza devam 

edeceğimiz tabiidir.”
57

 

İskân süreci içerisinde yaşanan bu olumsuzluklara rağmen göçmenlerin 

Ceyhan’a iskânının gündeme gelmesiyle birlikte yerel basında yer alan haberlerden 

göçmenlerin şehre yerleştirilecek olmasının Ceyhanlılarda büyük memnuniyet yarattığı 

anlaşılmaktadır. Nitekim şehre ilk etapta iskânı öngörülen 750 göçmenle alakalı yerel 

basında yer alan ilk haberde, Bulgaristan’dan türlü eziyet ve işkenceler altında 

Türkiye’ye gelen Türklerden 750 tanesinin Ceyhan’a verildiğinin büyük memnuniyetle 

öğrenildiği ve göçmenlerin güzel Ceyhan’da ve onun hamiyetperver köylerinde yakın 

alaka ile muhabbet göreceği ifade edilmiştir.
58

 Hatta gösterilen ilgi ve alakadan da 
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 “Göçmen İşleri”, Yeni Adana, 3 Ekim 1951. 
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 “Göçmen Evleri İnşasına Hızla Devam Ediliyor”, Türk Sözü, 17 Nisan 1952. 
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 “Göçmen Köylerinin İnşaatına Devam Ediliyor”, Türk Sözü, 5 Haziran 1952. 
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 M. Tevfik Baykara, “Göçmenlerin İskânı”, Yeni Ses, 29 Aralık 1950. 
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 “Şehrimize 750 Göçmen Geliyor”, Yeni Ses, 19 Aralık 1950. 
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göçmenlerin yabancı bir diyara gelmediklerini anlayacakları dile getirilmiştir.
59

 

Bunun yanı sıra göçmenler şehre gelmeden önce yerel basında göçmenlerle 

ilgili bazı yazıların yer aldığı görülmektedir. Bunlardan “Göçmenlere Dair” başlıklı 

yazıda
60

; “Birkaç gün sonra Ceyhan İstasyonu’nda tarihimizin bizlere miras bıraktığı 

750 ırkdaşımızı karşılayacağız. Bu 750 Türk yüzlerce sene evvel halen Kore’de bizi 

temsil edenler gibi Avrupa’nın serhad boylarında dedelerimizi, milletimizi yani 

Türklüğü temsil etmiş bahadırların, cihangilerlerin torunlarıdırlar. Bir zaman 

anavatandan zaferleri, şanları alkışlanan Tunaboyu akncılarının çocukları bugün 

makus bir taliin cilvesi ile cetlerinin yalınkılıç ayrıldığı vatanlarına Bulgar denen 

dünkü uşaklarımızın kalleş bir hareketi yüzünden boyunları bükük dönüyorlar. Bu 

ırkdaşlarımız, bu dindaşlarımız yardıma muhtaç ve himayemize sığınmış 

durumdadırlar. Bizden birileri olan gelecek bu misafirlerimize yardım için onlara en 

samimi ağuşumuzu açmamız en tabii harekettir” denmiştir. 

Dr. M. Tevfik Baykara’nın “Vahşet Kurbanları: Göçmen Irkdaşlarımız” 

başlıklı yazısında ise Bulgaristan Türklerinin Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldığı 

şartlar şu sözlerle dile getirilmiştir: “Minarelerimize çan, camilerimize haç takılıp ırz 

ve namusa tecavüzü hiçe sayan, anne ve babalarının gözü önünde çocuklarının 

gözlerini oyan, her taraflarını parça parça edip öldürdükten sonra kolları bağlanmış 

kocalarının yanında kahkahalar savurup kadınlarının ırzına geçen ve nihayet ayni 

perişan kadınların gözleri önünde kocalarının gözlerini oyup kulak ve tenasül 

azalarının kesen hunhar Bulgarlar, elimize su döktürmeğe bile tenezzül etmeyip ancak 

hayvanlarımıza baktırdığımız uşağımız Bulgarlar, Balkan Harbi faciasında yaptıkları 

bütün o rezaletler yetmiyormuş gibi şimdi de eski efendisinin çocuklarını kedi yavrusu 

atar gibi nankörce fırlatıp hudut dışı etmekten haya etmiyorlar. Bu hayasız vahşet 

sürüsünün o kızıl bozması çorbacıların kış kıyamet demeden mallarını, paralarını 

gasbederek çırıl çıplak bıraktıktan sonra oradaki ırkdaşlarımızı sefil, perişan bir hale 

koyarak evlerinden, yerlerinden etmek kadar vahşet tasavvur edilebilir mi? 

Hayatlarında korktukları için değil fakat namus düşmanı bir vahşet timsalinin 

Balkan Harbi’ndeki rezaletini tekrar etmesinden tevahhuş eden ve bugün için yekunu 

80.000’i bulan zavallı ırkdaşlarımız o perişan halleriyle kendilerini anavatana dar 

atabilmişler ve bu suretle kucağımıza, kendi kanlarını taşıyan bizlerin ağuşuna 

atılarak hamiyet ve fedakarlığımıza sığınmış bulunuyorlar. Din, ırk, dil, kültür ve her 

şey bakımından tamamen kendi kanımızı taşıyan bu zavallılar, şimdi şefkatle, bağrınızı 

açıp kendilerini kucaklamanızı, bir kaşık sıcak çorba, bir yudum lokma ile hatırlarının 

alınmasını bekliyorlar. 

Bu zavallı ve talihsiz ırkdaşlarımızdan yine muhakkak ki en talihlilerinden 
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 “Göçmenlere Yurdumuzun Her Tarafında Sıcak Alaka Gösterilmektedir”, Yeni Ses, 19 Kasım 1951. 
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 Yaprak, “Göçmenlere Dair”, Yeni Ses, 15 Aralık 1950. 
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yedi yüz ellisi de Ceyhan’ımızın hissesine düşmüştür. Ulu Tanrı’ya bin şükür, hür 

yurdumuzda bu çok çile çekmiş zavallı ırkdaşlarımızı memnuniyetle bağrımıza basacak 

ve onlara da tıpkı kendimiz gibi rahat ve hürriyet içinde yaşama fırsatı vereceğiz. 

Başlarımız üstünde yerleri var. Hoş ve sefa gelsinler, sefalar getirsinler.”
61

 

Bahaettin Erden ise “Göçmenleri Karşılarken” başlıklı yazısında Ceyhan’a ilk 

gelen göçmen kafilesinin karşılanışını şu şekilde aktarmaktadır: 

“...İstasyon karşılayıcılarla dolu; Öğretmenler, öğrenciler, kalabalık bir halk 

kitlesi... Hepimiz heyecanla trenin gelmesini bekliyoruz. Nihayet uzaktan vahşet 

kurbanı kardeşlerimizi getiren siyah bir şerit gibi uzanıp geldiğini farkediyoruz. 

...Birden bir çığlık gökleri sardı...Yarabbi ne istikbaldi bu. Bütün bu ilgililer 

ve karşılayıcılar onları kucaklamak için seferber olmuşlardı... Tren geldi. 

Irkdaşlarımız inmeye başlıyorlar. Hepsi neşeliydiler. Kendi vatanlarının bu güzel 

köşesine hiç çekinmeden yadırgamadan iniyorlar. En önde 60-65’lik bir ihtiyar 

iniyor... Kaymakam Uğural onunla hasbihal ediyor, “Hoş geldin baba” diyor. “İşte 

görüyorsunuz hepimiz milletçe sizi karşılamaya geldik. Kalabalık bir halk kitlesi, 

minimini mektepliler, öğretmenler ile sizin istikbalinize çıktılar. Sizi kucaklamak için 

can atıyorlar...” 

İhtiyar başını kaldırıyor ve gür sesiyle “Allah bize bu günleri gösterdi, çok 

şükür kurtulduk, gelebildik” dedi. 

...Aralarında henüz 20 yaşlarında olan bir gence “Sen nereden geldin” dedim. 

“Karaağaç’tan” diye cevap verdi. 

Karaağaç’ın zulmetinden kurtuldunuz, aydınlığa, salaha kavuştunuz deyince: 

“Tabii çok şükür Allah’a” dedi. 

Göçmenlerin karşılanışı esnasında Ceyhan Kaymakamı Ragıp Uğural yapmış 

olduğu konuşmada; “…Size yapacağımız iyi muameleden kahpe düşmanlarımız 

şaşacaklardır. 

Evet, o kahpeler ki ırkdaşlarımızı bizim başımıza güya bela olsun, memlekette 

bir iktisadi buhran doğsun diye kötü emellerle göndermişlerdi. Şimdi elbette eğer 

insanlar nedamet duyacaklardır. Kardeşlerimize artık yerlerine yerleştiriliyor, bir 

anda iskân ediliyorlar. Bununla da ayrıca iftihar edebiliriz”
 62

 demek suretiyle Türk 

milletinin hislerine tercüman olmuştur. 

Yeni Ses Gazetesi’nde yer alan bir yazıda ise gazete idarehanesini ziyaret 

eden Şaban Aydın adında ortaokul mezunu münevver bir göçmenin yaşadıklarıyla 

ilgili olarak şunları dile getirdiği ifade edilmiştir: 
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“Şu anda binlerce göçmen anavatana, onlar içinde bizim gibi bahtiyarlar da 

Seyhan iline kavuştuğumuz için sevinç gözyaşları dökmekteyiz. 

Dinsiz ve merhametsiz kızıl ve vahşi ruhlu Bulgarların maddi ve manevi zulüm 

ve işkencelerine daha fazla dayanmak imkânını bulamayan biz Bulgaristan Türkleri, 

selamet bulmak rahat ve hür bir nefes alabilmek için her türlü tehlike ve ölümü bile 

göze alarak kış mevsiminin en fena, en çetin ve korkunç bir zamanında yuvamızı her 

şeyimizi bırakarak fakat namus ve şerefimizi kurtarmak için anavatana canımızı dar 

attık. Biz kış kıyamette perişan bir halde yola çıkarken Bulgarlar bu feci manzara 

karşısında ufacık bir ıstırap duymadan yollarda donup kalacağımız sevinci ile 

karşımızda zevkle bayram yaparak alay ettiler. Fakat yazı kış, kışı yaz yapmağa kadir 

Ulu Tanrı’nın inayetiyle soğuk nedir bilmeden kendimizi toprağının her zerresini 

avuçlayıp koklayarak öpüp bağrımıza bastığımız anavatanda bulduk. Ah bu bizim için 

ne büyük bir devlet, ne büyük bir saadetti. Çünkü burada kulaklarımız beş vakit ezan-ı 

Muhammediyeyi duyuyor, gözlerimiz her tarafta dalgalanmasına hasret kalıp 

korkumuzdan ancak koyunlarımızda saklayabildiğimiz şanlı bayrağımızın nazlı nazlı 

dalgalandığını görüyor, ciğerlerimiz hür vatan havasını teneffüs ediyor, benliğimiz 

kendisini esaretten sıyırıp hürriyet kucağında hissediyor… ve… demek ki bizim de 

vatanımız varmış. Oh! Bundan büyük bir zevk var mı imiş? Artık burada ne bir Bulgar 

palikaryesinin tezyifkâr küfürlerini işitiyor ve ne de o kızıl komünist sürülerinin baskı 

ve ezgisiyle eziliyoruz. Burada herkes şen, herkes rahat gülüp konuşabiliyor. Aile 

sevgimiz bile burada yeniden iktisap etmiş bulunuyor. Çocuklarımızı bağrımıza basıp 

doya doya ancak burada sevebiliyoruz. Hele anayurda ilk ayak basar basmaz 

hükümetimizin sonsuz sevgi ve alaka göstererek sinesine sıkı sıkı basması bizde 

yıllarca hasret kaldığımız ana sevgisini, vatan iştiyakını yeniden canlandırdı. Her 

yerde, her ulaştığımız konakta bizleri daima mahcup eden sonu gelmeyen yardımlarda 

bulunarak her hususta kolaylık gösterilmesi bizi evlattan evlada intikal edecek 

minnettarlıklara gark etti. Ve anladık ki biz şimdiye kadar olduğu gibi artık öksüz Türk 

çocukları değiliz. 

İskân müdürlüğü tarafından hepimiz gayet iyi hazırlanmış programla ve 

hiçbir hoşnutsuzluğa mahal bırakmayacak şekilde illere dağıtıldık. İskân yerlerimize 

giderken yollarda vatandaşlarımızın bizler hakkında gösterdikleri alaka ve sevinç 

tezahüratı karşısında bize Bulgaristan’da yapılan menfi telkine lanet okuyarak, 

gözyaşlarımızla minnettar selamlarımızı bıraktık. Her yerde, en küçük bir istasyonda 

bile ellerinde küçücük bayraklarla karşımıza çıkan çoluklu çocuklu kardeşlerimizin 

sevinç ve nüvazişkar bakışları, kucaklamalarıyla karşılaştık. Irkımızın tarihler 

boyunca esas karakteri misafir severliktir. Fakat bu kadarının oluşu da bize onun 

asalet ve büyüklüğünü bir kere daha ispat etmesi bakımından hem göğüslerimizi 

kabartıyor ve hem de gözlerimizi yaşartıyordu. Vardığımız konaklarda her birimizin 

ayrı ayrı hatır ve derdi soruldu. Hastalarımız derhal hastanelere yatırıldı. Yiyecek, 
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içecek bütün ihtiyaçlarımız fazlasıyla temin edildi. Bir ana babanın evladına bile 

yapamayacağı şeyler yapıldı bize… Yerleştirildiğimiz köyler halkının kendi yatacak 

yerini, kendi yiyecek ve içeceğini tereddütsüz bizlere vermesi bizi ayrıca mahcup ve 

şaşkın vaziyete düşürdü. 

Biz de bundan sonra bu mübarek vatanın yükselmesi ve bu âlicenap 

vatandaşlarımızın terakkisi uğrunda canımızı dişimize takarak onlara yararlı birer 

uzuv olabilmek için geceli gündüzlü çalışacak, bu minnet ve alakaya karşı minnet 

borcumuzu ödemeğe ve icap ederse cephe boylarında onlarla birlikte bu vatan 

uğrunda seve seve döğüşüp can vermeğe ve dünya cehenneminden kurtulup 

kavuştuğumuz cennetler kadar güzel anavatanımızda ırkdaşlarımızın ibzal edip bizleri 

daima mahcup bıraktıkları külfetten kurtarmak ve pek yakında müstahsik olmak için 

zekâ ve vücudumuzun bütün hücrelerini harekete getirerek çalışacak, memleketimize 

faydalı olmağa çalışacağız. 

Şimdilik bütün gayemiz bir an evvel bize verileceğini ümit ettiğimiz toprağa 

kavuşup onunla haşır neşir olmak ve yatıp kalkıp devletimizin ve milletimizin sağlığı, 

varlığı ve teatisi için daima dua etmek olacaktır.”
63

 

Sonuç 

Bulgaristan topraklarından Anadolu’ya yönelik ilk yoğun Müslüman/Türk 

göçü, 93 Harbi sonrasında gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren de zaman zaman azalıp 

artmakla birlikte devam etmiştir. Göçlerin yoğunlaştığı dönemlerden birisi de 1950-

1951 yılları arası olmuştur. Bu dönemde Bulgaristan’daki komünist idarenin baskısı 

yüzünden ekseriyeti çiftçi olmak üzere yaklaşık olarak 155.000 Bulgaristan Türk’ü 

Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Bu nüfusun yaklaşık olarak 7.500’ü de nüfus 

yoğunluğu ve tarımsal potansiyeli gibi nedenlerden dolayı Seyhan Vilâyeti’ne 

yerleştirilmiştir. 

Seyhan Vilâyeti genelinde göçmenlerin yoğun olarak iskân edildiği kazalardan 

birisi de Ceyhan’dır. Bu süreçte Ceyhan’a 352 hanede 1.559 kişi iskân olunmuştur. 

Kaza geneline iskânları gerçekleştirilen bu göçmenler, ilk günlerde yerleştirildikleri 

yerlerdeki insanların yardımlarıyla yaşamlarını sürdürmüşler ise de toprak dağıtımının 

gerçekleştirilmesiyle birlikte müstahsil duruma gelerek kimsenin yardımına ihtiyaç 

duymadan yaşamlarını idame ettirebilmişlerdir. Bu göçmenler uzun yıllar bölgede 

yaşamaya devam etmiş ise de ikinci ve üçüncü kuşakların ekseriyeti, iktisadi 

sebeplerin de etkisiyle farklı şehirlere göç etmiştir. Buna rağmen kaza genelinde 

önemli bir göçmen nüfusu yaşamaya devam etmektedir. 
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BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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*
 

 

ÖZET 

 

Târih-i Âlem (Dünya Tarihi) Süleyman Hüsnü Paşa tarafından 1874-1876 

yılları arasında askeri liselerde okutulmak amacıyla kaleme alınmış iken, (Mizancı) 

Mehmed Murad Bey’in Târih-i Umumî (Genel Tarih) isimli eseri 1881-1883 yılları 

arasında yine eğitime yönelik yazılmıştı.  

Her iki eser de Tanzimat Dönemi’nin gölgesinde yazılmıştı. Tanzimat, 

toplumun her alanında değişim ve yeniliklere sebep olmuş, dolayısıyla tarihçilik ya da 

tarih yazım alanı da bu ortamdan etkilenmişti. Eserlerin özellikle Eskiçağ tarihi ile ilgili 

kısımlarında,  eski ve yeni (Batı/Avrupa-merkezli) tarih algılarını uzlaştırma çabalarına 

şahit olunmaktadır. Batı-merkezli tarih anlayışının, Tanzimat  Dönemi tarih kitaplarında 

sıkıntı yaratmasındaki en önemli etkenler din ve kültür faktörü olduğu açıktır. 

Kitapların Eskiçağ tarihi kısımları uzun tutulmuştur. Târih-i Âlem ve Târih-i 

Umumî’de günümüz Eskiçağ kitaplarında görülmeyen Yaradılış ve Tufan gibi tarih 

biliminin dışında kalan kısımlar bulunmaktadır. Mısır, Assur-Babil, İranlılar, Ermeniler, 

Yunanlılar ve Romalılar gibi tanıdık Eskiçağ konularının yanında, Çin ve Hindistan gibi 

Uzak Doğu uygarlıklarının tarihlerine de yer almıştır. Süleyman Hüsnü Paşa’nın Tarih-i 

Âlem’inde ilk kez Türklerin, Osmanlı öncesi tarihinin de ele alınması dikkat 

çekmektedir. 

Bu çalışmadaki amaç, yukarda bahsi geçen iki eserin Eskiçağ tarihi ile ilgili 

bölümleri içerik ve metot bakımından incelemek daha sonra benzerlik ve farklılıkları 

karşılaştırıp, değerlendirmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Târih-i Âlem, Târih-i Umumî, Süleyman Hüsnü Paşa, 

(Mizancı) Mehmed Murad Bey, Eskiçağ Tarihi. 
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AN EVALUATION OF SECTIONS RELATED TO ANCIENT HISTORY IN 

TÂRIH-I ÂLEM AND TÂRIH-I UMUMÎ 

 

ABSTRACT 

Târih-i Âlem (History of the World) was written by Süleyman Hüsnü Pasha 

between the years 1874 and 1876 to be taught at military high schools whereas 

(Mizancı) Mehmed Murad Bey’s Târih-i Umumî (General History) was written between 

1881 and 1883, again for educational purposes.  

Both works were written against the backdrop of the Tanzimat Dönemi, or 

Constitutional Era. Tanzimat caused changes and innovations in all sections of society 

and therefore historiography or the field of writing history was also affected by this 

environment. One can witness efforts made to reconcile old and new 

(Western/European-oriented) perceptions of history especially in the sections of the 

works on Ancient history. It is obvious that the most prominent reasons why a Western-

oriented understanding of history led to problems in the history textbooks during the 

Tanzimant Era involve religion and culture factors. 

The parts of the books devoted to Ancient History were kept long. Târih-i 

Âlem and Târih-i Umumî included sections such as Genesis and Flood, which are not 

included in today’s history books and regarded as outside the domain of the science of 

history. In addition to the familiar topics of Ancient history such as Egypt, Assyria-

Babylonia, Persians, Armenians, Greeks and Romans, histories of Far Eastern 

civilizations like China and India were also included. It is noteworthy that pre-Ottoman 

history of the Turks was also handled in Süleyman Hüsnü Pasha’s Tarih-i Âlem. 

The purpose of this study is to investigate the parts of the aforementioned 

works related to Ancient history in terms of content and method and then make an 

evaluation on the basis of similarities and differences.   

Key Words: Târih-i Âlem, Târih-i Umumî, Süleyman Hüsnü Pasha, (Mizancı) 

Mehmed Murad Bey, Ancient History. 

 

 

 

 

 

 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

TÂRİH-İ ÂLEM VE TÂRİH-İ UMUMÎ’DE YER ALAN ESKİÇAĞ TARİHİ BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME  225 
 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nde Genel Dünya Tarihi kitaplarının yazılması 19. yüzyılın 

ikinci yarısıyla birlikte hız kazanmıştı. Tanzimat öncesinde Osmanlı ve İslam tarihi 

alanları dışındakilere pek ilgi duyulmazken
1
 bu dönemde başka bölge tarihlerine de 

yönelmedeki başlıca sebep, Osmanlı’nın farklı alanlardaki yaşadığı gerileme ve buna 

bağlı olarak özgüven sarsılmasıyla ilişkili olmalıdır. Devletin bir yerde kendiyle 

hesaplaşması ve yeni politikalar arayışına girmesiyle, eğitim gibi farklı alanlarda yeni 

yapılanmalara gidilmesine neden olmuştu. Eğitimdeki yeniliklerden birisi tarih dersinin 

müfredata girmesiydi
2
. Devletin yöneticileri “geçmişi” okullarda öğretilmesinin önemli 

görmüşler ve dönemin entelektüellerinden buna yönelik kitaplar yazmalarını 

istemişlerdi.  

Geçmişi bilmenin önemini, kitapların yazarları genel olarak, eserlerin girişinde 

belirtmişlerdir. Bazıları “tarihi”, geçmişteki olaylardan ve gelişmelerden haberdar eden 

bir bilim olarak açıklarken, diğerleri bu alanın başta  yöneticiler olmak üzere, toplumun 

her katmanındaki insanlara bir nevi yol gösterici- yani geçmişten örnek alınarak aynı 

hataları yapmamalarını ve faziletli bir topluma ulaşılmasını sağlama gibi fonksiyonları 

olan bir bilim olduğunu savunmaktadırlar. 

Tarihi bilmenin daha sağlıklı bir devlet ve toplum yapılandırılmasında 

yardımcı olacağı bilinci, yazarları daha önceki dönemlerde ilgi odağı siyasi ve askeri 

tarihle sınırlandırmayıp, kültür ve medeniyet yani sosyo-iktisadi alana da yönelmelerine 

neden olmuştu
3
.  

Tarih alanındaki değişiklikler, yazıcılık ve araştırma alanında da görülmüştü
4
. 

Bu dönemde daha önceleri uygulanan narratif ve deskriptif tarih yazımından 

uzaklaşılmaya çalışılmış ve kaynak kritiği, analiz ve karşılaştırmanın ciddiye alındığı 

Batı yöntemi denemeleri başlamıştı
 5
. Örneğin önemli bir devlet adamı ve tarihçi olan 

Cevdet Paşa’nın kaleme aldığı eserlerde, bu iki yöntemin karışımı görülebilir. Paşa’nın 

yazılarında bir taraftan analiz, karşılaştırma ve ciddi bir kaynak çalışması yaptığı 

görülürken diğer yanda eski usul olan annal yazımı, efsanelerin kaynak olarak 

kullanılması ve kinaye de görülebilmektedir
6
.  

Dönemin tarih yazıcılarından ve bu makalenin konusu olan Süleyman Hüsnü 

Paşa ve Mehmed Murad Bey’in tarih yazımında da bu doğu ve batı karışımı tarih 

yazıcılığının izleri görülmektedir. Bu çalışmada Süleyman Paşa ve Murad Bey’in Genel 

Tarih kitaplarının yapısı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra eserlerinin eskiçağ ile 

ilgili kısımları üzerinde bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.  

                                                        
1
 Demircioğlu 2012: 117; Yıldız 2015: 114: Kartal 1977: 255. 

2
 Yinanç 1940: 578. 

3
 Özbilgen 2012: 347; Koçak 1999: 6. 

4
 Emil 2009: 457-458. 

5
 Yinanç 1940: 573; Emil 2009: 456; ayrıca bu konudaki değerlendirmeler için bkz. Göyünç 1977: 243, 

252. 
6
 Yinanç 1940: 576: Arıkan 1985: 1585-1586. 
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I. Târih-i Âlem ve Tarih-i Umumî Eserlerinin Kapsamı ve İçeriği 

Süleyman Hüsnü Paşa’nın Târih’i Âlem isimli eseri ile (Mizancı) Mehmed 

Murad Bey’in Târih-i Umumî’sinde Tanzimat’ın etkileri görülmektedir ve dönem 

şartlarının siyasi durumu çerçevesinde şekillendirilmişlerdir. Eserler daha önce de 

değinilmiş olduğu gibi coğrafi ve zaman bakımında sadece Osmanlı ve İslam tarihiyle 

sınırlandırılmayıp; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının tarihini de kapsamaktadır. Dahası 

Tanzimat döneminin batıcı ve bunun bir parçası olan “milliyetçilik” akımının etkisi 

olarak, bu kitaplarda Osmanlı öncesi Türk tarihine de yer verilmiştir. 

Târih-i Âlem (Dünya Tarihi) 1874-1876 yılları arasında Süleyman Hüsnü Paşa 

tarafından Ahmed Es’ad Paşa’nın sadrazamlığında Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın 

emriyle askeri liselerde okutulmak için yazılmıştır
7
. Süleyman Hüsnü Paşa askeri 

okulların kurulmasında ve bu kurumun programının oluşmasında büyük emek sarfetmiş 

ve burada edebiyat ve tarih öğretmeni olarak görevde de bulunmuştu
8
. Süleyman 

Paşa’nın vefatı sebebiyle, Dünya Tarihi’nın sadece eskiçağ tarihi ile ilgili olan birinci 

cildi yayınlanabilmiştir
9
.  

Gazetecilik, piyes yazarlığı ve siyasi eser yazıcılığı gibi uğraşların yanında 

Mekteb-i Mülkiye’de tarih öğretmenliği de yapmış olan Mizancı Mehmed Murad Bey 

Târih-i Umumî’sini 1880lerin başında eğitimsel amaçla oluşturmuştu
10

. Eser altı ciltten 

oluşur ve erken çağlardan başlayıp 19. yüzyıla kadar olan olayları kapsamaktadır.  

Kitaplar, kapak isimlerine uygun olarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının 

tarihini içerirler. Yazarların kaynak bilgisi verme üslupları az çok benzerdir. Her ikisi de 

“giriş” kısmında eserlerini yazmadaki amaçlarını ve tarihin önemini anlatıp, kaynakçaya 

değinmişlerdir.  

Süleyman Hüsnü Paşa kitabını yazmadaki nedenini askeri liselerde okutulan 

yabancı dillerdeki eserlerin İslam inancı ve milli ahlakla bağdaşmadığını bundan dolayı 

kendisinin Müslüman ve Batılı tarihçilerin eserlerini inceleyip ve karşılaştırıp, İslam 

inancı ve adabına uygun bir eser yazdığını anlatmaktadır
11

. Süleyman Paşa tarihin 

önemini de açıklamaya çalışmıştır. Ona göre tarih “insan türünün örfleri, adetleri ve 

tutumlarıyla geçmişte yaşanmış olaylarını, ilerlemelerini ve erdemlerini anlatan bir 

bilimdir”
12

.  

Diğer taraftan Murad Bey, Süleyman Paşa gibi eserini kaleme almasındaki 

nedeni doğrudan açıklamaz fakat tarihi “Dünyanın ve insanlığın eski durumlarından 

bahseden ilim” ve kendi eserini “târih-i umûmî evlâd-ı beşerin hal-i vahşet ve 

bedeviyyetden çıkıb bu günkü umrân ve medeniyet haline gelinceye kadar tesâdüf 

                                                        
7
 Özbilgen 2012: 365; Nakip 2006: 49. 

8
 Mardin 1985: 348; Alkan 2014: 714. 

9
 Yinanç 1940: 579: Ayın-Göksu 2003, 133. 

10
 Arıkan 1985: 1590. 

11
 Özbilgen 2012: 372-373. 

12
 Demircioğlu 2012: 119; Özbilgen 2012: 374.  
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eylediği ahvâl ve vukû’ât ve tebeddülât ve inkilâbâtı arîz ve amîk beyân ider. Bir Fenn-i 

mu’teberdir”
13

 diyerek eserinin kapsamını anlatır ve tarihin fonksiyonunu “...tarih 

gelmiş ve geçmiş kişi ve toplumların geçmişlerini tetkik ve muhâkeme ederek insana 

fazilet öğretip, kötülüklerden uzaklaşmayı öğretir ve insanın onlara ilişkin his ve 

yeteneklerinden bazılarını dahi yüceliğe sevkeder”
14

diyerek genel bir tanımlama 

yaptıktan sonra bu açıklamayı “yönetimde” olanlar üzerinden giderek “yönetimde 

olanların istifadeleri daha fazladır. Çünkü toplumların veya bir kavim ve milletin 

yükselmeye büyümeye, felakete ve inkıraza duçar olmasının ne gibi sebeplerden 

oluştuğu, olayların tetkikinden anlaşılır” demektedir
15

. 

Yazarlar yazım aşamasında kullandıkları kaynaklardan bahsetmektedirler. 

Süleyman Paşa bu konuda iki liste yapmıştır. Birinci listede toplama ve yazımına 

kaynak olan kitapları, ikincisinde ise toplama ve yazımı sırasında başvurulan kitapları 

listelemektedir
16

. Süleyman Paşa bu bilgilendirmesiyle tarih yazımı kriterlerine 

uymuştur fakat diğer taraftan verdiği kaynakların tam açılımını yazmamış ya da yanlış 

yazmıştır
17

. Daha ciddi bir sorun ise literatürde bazı kaynakların yazarlarını farklı 

sebeplerden dolayı anonim olarak verilmiş olmasıdır
18

. Murad Bey ise tarihte kullanılan 

ya da kullanılması gereken kaynakları açıklamaya çalışmıştır. Ona göre yazılı 

kaynaklar, haber, rivayetler ve antik eserlerle birlikte, tarihin en önemli 

kaynaklarındandır ve bunların yardımcı ilimleri coğrafya, takvim ve dilbilimidir
19

. 

Süleyman Paşa ve Murad Bey’in eserlerindeki konular farklı alanlara 

bölünerek anlatılmaya çalışılmıştır. Süleyman Paşa Târih’i Âlem’de tarihi: Kutsal 

(Enbiya ve Siyer-i Nebi) ve Uygarlık (Siyasi, Edebiyat ve Doğa) tarihi olarak 

bölmektedir
20

. Murad Bey de konularını belli bir çerçevede ayırmış ve Genel ve Özel 

Tarih ayrımına da dikkat etmiştir
21

.  

Yazarlar kitaplarında tarihi, çağlara göre ayırmışlardır ve bunu farklı tarihsel 

olayları göstererek açıklama getirmişlerdir. Süleyman Hüsnü Paşa batılı kronolojik 

dizininden farklı olarak, İslam ve Osmanlı tarihindeki olayları da göz önünde 

bulundurarak yeni bir çağ ayrımını denemiştir
22

. O, çağları Kurûn-i Ulâ, Kurûn-i Vustâ, 

Kurûn-i Ahire ve Cedide olarak ayırmış ve İlkçağ’ı Hz. Adem’den Hicret’e, Ortaçağı 

Hicret’ten Saltanat-ı Osmaniye’ye ve Sonçağ/Yeniçağ’ı da Osmanlı’nın Kuruluşu'ndan 

II. Mahmud dönemi yani Yeniçeriliğin kaldırılışına kadar götürmüştür
23

. Mehmed 

Murad Bey de devirleri Kurûn-i Ûla (ezmine-i mütekaddime), Kurûn-i Vustâ (ezmine-i 

                                                        
13

 Mehmed Murad 1300: 4. 
14

 Yılmaz  2007: XXIX. 
15

 Yılmaz  2007: XXIX. 
16

 Efe 2004: 2014-215. 
17

 Özbilgen 2012: 368. 
18

 Özbilgen 2012: 368. 
19

 Yılmaz 2007: XXXI-XXXII. 
20

 Özbilen 2012: 401. 
21

 Yılmaz 2007: XXX. 
22

 Özbilgen 2012: 401. 
23

 Nakip 2006: 83; Alkan 2014: 717-718. 
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mutavassıta) ve Kurûn-i Cedit (ezmine-i müteahhire) olmak üzere üçe ayırmıştır. 

İlkçağ’ı, Yaradılış‘tan Roma’nın düşüşüne kadar, Ortaçağ’ı Batı Roma’nın yıkılışından 

Doğu Roma’nın çöküşüne kadar ve Yeniçağ’ı da İstanbul’un fethiyle başlatmıştır. 

Murad Bey Süleyman Paşa’ya göre daha bir batı temelli tarih ayrımına gitmişse de, her 

ikisinde de batılı ve doğulu tarihlenmelerin harmanlandığı gözlenir. 

 

II. Târih-i Âlem ve Tarih-i Umumî’de Eskiçağ Tarihi’nin Aktarımı 

Süleyman Hüsnü Paşa Târih’i Âlem isimli eserinde Eskiçağ/İlkçağ tarihine 

geçmeden önce Evren’in anlatılır ve kitabının bu kısmında yerküre (jeoloji), hayvanlar, 

bitkilerin oluşumu ve Prehistorik dönemlere değinilmiştir. Daha sonra tarihi dönemlere 

geçerek, Kurûn-i Ulâ/Tarih-kadim iki bölümde ele almaktadır. Bunlar günümüz İlkçağ 

tarih alanında bilimsel olarak kabul edilmeyen Ezmine-i Evveliye (İlk Zamanlar) ve 

Ezmine-i Esâtinye’dir (Mitolojik Zamanlar). İlk Zamanlar kutsal kitaplara, özellikle 

Tevrat’a dayandırılır
24

. Yaradılış ve Nuh Tufan’ına kadar olan bölümden sonra, 

bildiğimiz ve “bilimsel” olarak nitelendirilen farklı bölge ve uygarlıkların tarihine 

geçilmektedir. 

Târih-i Umumî’nin İlkçağ kısmında Murad Bey, Süleyman Paşa’ya benzer bir 

yol izlemektedir. İlkçağı, Tarih-i Mukaddes olarak isimlendirdiği kısımla başlatır ve 

burada Yaradılış ve Nuh Tufan’ı anlatılır. Murad Bey, Tufan’dan sonra Nuh’un 

oğullarının soyunun dünya üzerinde nasıl yayıldıklarını ve bunlardan farklı ırkların ve 

dillerin nasıl geliştiğini detaylı bir şekilde anlatan Süleyman Hüsnü Paşa’dan farklı 

olarak, bu bölümü kısa tutmuştur. O, Hz. Nuh’u ebu’l-beşer olarak tanımladıktan sonra, 

onun soyunun dünyaya nasıl yayıldığından kısaca bahsedip, İsrailoğulları’nın Hakimler 

ve Krallar devrine geçmiştir. Murad Bey bu  kısımda Kutsal kitaplarda da yer alan 

peygamberleri ve bunların tarihine geniş yer vermektedir
25

.  

Günümüz tarih kitaplarında bulunmayan bu kısımlarda öncelikle Tevrat’tın 

yoğun bir şekilde kullanıldığı dikkat çekmektedir
26

. Batılı tarihçilerin eserlerinde de 

“kutsal tarih” kısımlarıyla başlatıldığı görülmektedir
27

. Örneğin Alvares’in eserinin ilk 

kısmı kainatın yaradılışı, Adem ve Havva, Nuh Tufanı ve Hz. Nuh’un oğulları ve 

bunlardan gelen ırklardan bahsetmektedir
28

. Yabancı yazarların eserlerinden farklı olan 

ise, her iki yazarın yer yer Kur’an-ı Kerim’i kullanmaları ve bazı konulara 

kendilerinden bir şeyler katıp yorumlamalarıdır. Mesela Murad Bey “Beni İsrail’in 

                                                        
24

 Özbilgen 2012: 373. 
25

 Murad Bey bu kısımda farklı peygamberleri anlattıktan sonra tarihi kaynaklarda bulunan Yehuda ve 

İsrail tarihine geçiş yapar bkz. Yılmaz 2007: 31-34. 
26

 Murad Bey “Tarih-i mukaddese bir bakış, Beni İsrail’in Hizmeti” bölümünde Beni İsrail kavmini kutsal 

kitaplardan öğrenildiğini belirtmiştir bkz. Yılmaz 2007: 34. 
27

 Les Freres des Ecoles Chretiennes 1872: VII-XVI. tarafından yazılan Amerika (Kanada ve Kuzey 

Amerika) Tarihi, Kutsal tarih yani Evren’in yaradılışı, Adem ile Havva,  
28

 Alvares 1948: 25-30. 
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Kusuru” isimli bölümde İsrailoğulları’nın Allah tarafından affedilmez kusurlarını 

saymaktadır
29

. 

Eskiçağ tarihçilerinin “mitolojik dönemler” olarak isimlendirdiği bu 

bölümlerden sonra Süleyman Paşa ve Murad Bey bilimsel alanlara geçmişlerdir. 

Süleyman Paşa, Mısır, Asur-Babil, Pers, Çin, Hindistan, Türk, Ermeni, Suriye, Anadolu 

ve Yunan tarihini ele aldığı görülürken, Murad Bey eserini daha geniş bölgeler yani 

Şarki Asya, Mısır, Samiler, İran, Yunanistan, Makedonya ve Roma’dan oluşturmuştur. 

Bu eserde Çin, Hindistan, Türkistan, Mısır, Asur-Babil, Fenike, Kartaca, Fars, Medya 

gibi alt bölümlerden oluşan daha sınırlı bölge tarihleri de yer almaktadır. 

Târih-i Âlem ve Târih-i Umumî’nin bu konuları içerisinde Sümer, Akkad ve 

Osmanlı Devleti toprakları içerisinde bulunan Orta Anadolu menşeili Hitit 

uygarlıklarına yer verilmediği görülmektedir. Hititler’in bu kitapların yazıldıkları 

dönemlerde ya da hemen bir kaç yıl sonrasında keşfedilmesi bu durumu bir yere kadar 

açıklamaktadır. Diğer taraftan Sümer ve Akkad
30

 gibi M.Ö. 3. bin yıl ve Eski Assur ve 

Eski Babil olarak bilinen M.Ö. 2. bin yıl uygarlıklarına değinilmemesi ilginçtir. 

Yazarlar Mezopotamya bölgesinin tarihine, Nuh Tufanı’na değinip sonrasında hemen 

M.Ö. I. bin yıl yani Geç Assur ve Geç Babil dönemlerine geçerek büyük bir atlayış 

yapmışlardır
31

. Oysa bu yıllarda batılı kaynaklar “tarihin ilk imparatorluğu” olarak 

bilinen Akkadlar’dan bahsetmektedirler. Dahası 19. yüzyılın ikinci yarısında batılı 

assiriologlar Sümerlilerin varlığından da haberdardı fakat bölge halkından Eski 

Keldaniler olarak söz etmekteydiler
32

. 1840-1850 yılları arasında ise Mezopotamya’nın 

en güneyindeki bu gizemli halkın konuştuğu dilin Turani dil grubundan olabileceği 

tezleri ortaya atılmaya başlanmıştı
33

. Türk ve Türklük tarihine ilgi duyulmaya 

başlandığı bu dönemde, Osmanlı tarihçilerinin bu konulara girmemeleri onların bu 

araştırmalardan haberdar ya da yeterli bilgiye sahip olmadıkları için uzak durduklarını 

düşündürmektedir. Süleyman Paşa ve Murad Bey’in Eskiçağ tarihiyle ilgili verdikleri 

bilgilerin çoğu bilindik popüler ilkçağ konularıdır. İlkçağ tarihçilerin yazdıkları kitap ve 

makalelerden ziyade, genel dünya tarihi ve ansiklopedi benzeri kitapların kullanılmış 

olması, alandaki yeni bilgi ve görüşlerden uzak kalmalarının sebepleri arasındadır. 

Bahsi geçen kitapların bölümleri incelenince, bunlar arasında uyum olmadığı 

görülmektedir. Mesela Süleyman Paşa Türk tarihine çok fazla yer vermiştir
34

. Murad 

Bey ise Şarki Asya’ya 11 sayfadan oluşurken, Roma tarihine tam bir cilt ayırmıştır. 

Yazarlar konuları belli bir düzeni takip ederek konuları yerleştirmediklerine 

şahit olunmaktadır. Örneğin Târih’i Âlem’de Mısır tarihi kısmında din ve inanış, 

yönetim, sanayi ve eğitim benzeri alt başlıklar bulunurken Türkler anlatılan kısımda 

                                                        
29

 Yılmaz 2007: 36-37. 
30

 Oppert-Menant 1877. 
31

Yılmaz 2007: 87-88. 
32

 Hincks 1850: 5; Smith-Sayce 1878: 34-35: Oppert-Menant 1877: 3. 
33

 Hincks 1850: 5; Hincks 1863: 10; Maspero 1875: 134-135. 
34

 Efe 2004: 213. 
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böyle bir ayrıma gidilmemiştir
35

. Bu metodsuzluk Murad Bey’in kitabında da 

görülmektedir. Assur-Babil kısmında önce usule uygun bir coğrafi tanım ile başlayan 

Murad Bey, buradan siyasi tarih anlatmış ve sonrasında konu akışını bozarak Nemrut ve 

Semiramis gibi Yahudi-Hristiyan tarihinde popüler kişilikleri araya soktuktan sonra 

tekrar bir siyasi olaya yani Assur’un çöküşüne geçmiş ve  evlilik, din gibi özel alan 

tarihiyle bölümü bitirmiştir. 

Konuların ele alınış şekli incelenince, modern tarih araştırma yöntemlerine 

uygun olan kısımların varlığıyla birlikte, bunlardan uzak olanlar da dikkat çekmektedir. 

Yazarlar bulundukları coğrafya, siyasi dönem ve kişisel değer yargıları sebebiyle, belli 

kısımlarda temeli olmayan tarihsel açıklamalarda bulunmuşlardır. Olayları mesela 

İslam’a uyarlama çabaları, bunların arasında gösterilebilir. Süleyman Paşa insanoğlunun 

ortaya çıkışını, Kur’an, Hadis ve Tevrat hükümlerine dayanarak, 6876 yıl önceye 

götürmektedir. Ahmed Cevdet Paşa bu açıklamaya “böyle bir işaret yokken Kuran ya da 

hadisler deyip de Tevrat’ın çeşitli nüshalarına bakan Yahudi ve Hristiyan tarihçiler 

gibi, İslam inançları açısından kendimizi zora sokmaya gerek yoktur” diyerek Süleyman 

Paşa’yı eleştirmiştir
36

. 

Efsanevi ya da mitolojik temelli açıklamalar ve narratif tarihçilik örnekleri de, 

eserleri bilimsel tarihçilikten uzaklaştıran hususlar arasında yer alır. Süleyman Hüsnü 

Paşa Tarih-i Alem’de Troia kenti ve Troialılarla ilgili kısımda bunların kökenini 

bilimsel bir kaynak olmayan Homeros’un İlliada’sını kullanarak açıklama yapmıştır
37

. 

Murad Bey de aynı şekilde Troia bölümünde İlliada ve Odysseia’yı kaynak olarak 

kullanmıştır. Murad Bey Troia tarihini anlatırken, çoğu yerde “rivayete  göre” ya da 

“aşağıdaki fıkra Odyseia’dan alınmıştır” diyerek atıfta bulunmasından
38

, Süleyman 

Paşa’nın Troia bölümünden bilimseldir. 

Yazarlar bazı yerlerde sadece bilgi aktarımı ile kalmayıp, sübjektif görüş, 

analiz ve yorumlama yaptıklarına şahit olunmaktadır. Murad Bey’in “Beni İsrail’in 

Kusuru” bölümünde “İsrailoğullarının Allah tarafından affedilmez kusurlarını” sayması, 

sübjektif bakış açısına iyi bir örnektir
39

. Yine Murad Bey, Roma Devleti’nin çöküşünü 

veya Greklerin belli bir dönemde neden önde olduklarını bazı sebeplerle açıklamaya 

çalışması, analiz ve yorumlama örneklerindendir. Murad Bey bu açıklamalarında 

‘yenilikçi ve açık toplumları’ ‘gelişmiş devlet’ ve cahil ve yeniliğe karşı olanlar ise 

Karanlık Çağ ile eşitlemektedir
40

. O’nun bu yorumları, bulunduğu toplum ve döneme 

gönderme yaptığı yani bir nevi üstü kapalı mesaj verdiği hissi uyandırmaktadır. Eğer 

böyle bir amacı vardı ise de Karanlık Çağı Ortaçağ Avrupası ile eşitleyerek ve İslam 

Medeniyetini yücelterek bu durumu yumuşatması anlaşılmaktadır. 

                                                        
35

 Özbilgen 2012: 405-406. 
36

 Efe 2004: 213. 
37

 Süleyman Hüsnü Ferik 1877: 51-55. 
38

 Yılmaz 2007: 163-166.  
39

 Yılmaz 2007: 36-37. 
40

 Yıldız 2015: 116-117. 
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Yazarlar daha bilimsel kısımlarda da dinsel literatüre atıfta bulunmaya devam 

etmişlerdir. Assur ve Babil’in anlatıldığı bölümlerde örneğin, Murad Bey “...Beni Sam, 

Keldaniler dahi Beni Ham’dır. Lakin kutsal kitaplara nazaran Ham nesli Kabil gibi 

daima Cenab-ı Hakk’a karşı isyankardı. Nemrut zamanındaki Babilliler’in dahi asi 

oldukları malumdur” diyerek dine dayalı bir yorum yapmaktadır
41

.  Süleyman Paşa da 

Tufan’dan sonraki dönemde Babil ve Kalde topraklarında Ham’ın soyunun hüküm 

sürdüğü bilgisini vermektedir
42

.  

Süleyman Paşa ve Murad Bey’in eserlerinde verilen bilgilerden bazıları 

anlatım ve cümle bakımından birbirlerine çok yakın olabilmektedir. Örneğin kitapların 

Türklerin tarihi ile ilgili kısımlarda da önce Türk adı açıklanmıştır sonra da Türk ırkının 

Hz. Nuh’un oğlu Yafes’e ve buradan da  Oğuz Han dönemine bağlamışlardır. Ancak 

Süleyman Paşa Türklerin tarihine Murad Bey’e göre daha fazla yoğunlaşmıştır
43

. Murad 

Bey’in bu bölümdeki giriş bilgileri neredeyse Süleyman Paşa’nın “Türkler” bölümüyle 

çok yakın olması, kullandıkları kaynağın/kaynakların aynı olmasını ya da Murad Bey’in 

Süleyman Paşa’nın eserinden alıntı yapmış olduğunu göstermektedir. 

 

Sonuç  

19. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan Târih’i Âlem ve Târih-i Umumî 

isimli eserler, Osmanlı ve İslam tarihi ile sınırlı kalmayıp, geniş bölge ve dönemlerin 

tarihini barındırmaktadır. Mikro-tarih anlayışından makro-tarihe geçildiği Tanzimat 

sonrası dönemde, karşılaştırmalı ve analizci tarih yazımı denemeleri de başlamıştır. 

Süleyman Hüsnü Paşa ve Mehmed Murad Bey eserlerinin eskiçağ tarihi ile 

ilgili kısımlarının prehistorik dönem bölümlerinde (Yaradılış, Tufan ve Mitolojik 

dönem), başta Tevrat olmak üzere diğer kutsal kitaplardan da faydalanmışlardır. Yazılı 

dönemlerin denk gelen kısımlar ise daha “bilimsel” olarak ele alınmaya çalışılmış ve 

burada batılı tarihçilerin genel tarih kitaplarından yoğun olarak faydalanılmıştır. Bu 

kısımlarda analizci ve karşılaştırmalı bir metodun yanında Tanzimat öncesinde görülen 

eski usul narratif tarihçiliğe de başvurulduğu dikkat çekmektedir.  

Her iki kitabın bölümler arasında bir uyumsuzluk ve konularda karışıklık 

görülmektedir. Yine eskiçağ tarihi ile alakalı kısımlar, büyük ölçüde derlemedir ve ele 

alınan konular ve bunların sıralanmasında, kullanılan kaynaklar belirleyici olmuştur. 

Başvurulan kaynaklar, doğrudan eskiçağ tarihiyle alakalı özel ve daha bilimsel 

kaynaklardan ziyade genel tarih eserlerinden oluşmaktadırlar. 

Yazarlar alıntı ve derlemenin yanında kendi görüşlerini ve yorumlamalarını da 

sunmuşlardır. Çoğu zaman başarısız olunmakla birlikte, bazı tarihi olayları İslam inancı 

ve kültürüne uyarlama çabalarıyla karşılaşılmaktadır.  

                                                        
41

 Yılmaz 2007: 90. 
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Genel olarak eserlerdeki Eskiçağ bilgileri özgün değildir. Her iki yazar da 

“batılı” tarih yazıcılığını denemektedirler fakat yer yer eski tarih yazım usulü de araya 

karıştığına şahit olunmaktadır. Objektif bir tarih anlayışının yanında sübjektif görüşlerin 

ortaya çıkması, mutlaka yazarların yaşadığı dönem, toplum, inanç, kişilik hatta 

kitapların hedef kitlesiyle alakalı olmalıdır. 
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TUNA VİLÂYETİ’NDE İSKÂN EDİLEN MUHACİRLER İLE İLGİLİ 

NİZAMNÂME VE TALİMATNÂMELER 

Hüseyin Baha ÖZTUNÇ
*
 

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti tarih sahnesinde bulunduğu müddetçe farklı coğrafyalardan ve 

farklı milletlerden gelen göç olaylarıyla karşılaşmıştır. Bu göç hareketlerinden birisi de 

Kırım ve Kafkasya’dan gelen ve ağırlığını Çerkeslerin oluşturduğu göçtür. Bölgeden 

Osmanlı Devleti’ne yapılan göçlerin temel sebebi burada hakimiyetini her geçen gün 

arttıran Rusya’nın uyguladığı politikalardır. Bu bildiride, Rumi 1281 (1865/66) 

tarihinde Tuna Vilâyeti Meclis İdâre Komisyonu tarafından vilâyete gelen muhâcirler 

hakkında kaleme alınan nizamnâme ve talimatnâmeler tanıtılarak içeriği hakkında 

bilgiler verilmeye ve bunların muhâcirlerin iskânı için ne derece önem arz ettiği ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Söz konusu dönem gerçekten Osmanlı Devleti’ne büyük göç 

dalgalarının olduğu dönemdir. Bu bağlamda yoğun miktarda göçmenin geldiği bir 

vilâyetin muhâcirlere nasıl davranacağı, onlar hakkında tasarruflarının ne olacağını 

öğrenme noktasında bu nizamnâme ve talimatnâmeler çok önemli bilgiler sunmaktadır. 

Ayrıca Tuna Vilâyeti’nin aldığı bu kararların Osmanlı Devleti’nin göç alan diğer 

vilâyetlerinde yapılan uygulamalar ile örtüşüp örtüşmediği, benzer ve farklı 

uygulamaların neler olduğu da ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bildiride 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki çeşitli tasniflerde bulunan belgelerden ve ayrıca 

Kırım ve Kafkasya göçleri ile ilgili yapılan çalışmalardan da yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Tuna Vilayeti, Göç, Yerleşme, 19. Yüzyıl 

Osmanlı 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

bahaoztunc@gmail.com, TÜRKİYE 

mailto:bahaoztunc@gmail.com


INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 
 

TUNA VİLÂYETİ’NDE İSKÂN EDİLEN MUHACİRLER İLE İLGİLİ NİZAMNÂME VE 

TALİMATNÂMELER   236 
 

REGULATIONS AND INSTRUCTIONS ABOUT SETTLED IMMIGRANTS IN 

THE PROVINCE OF THE DANUBE 

ABSTRACT 

The Ottoman Empire encountered various migration waves from different 

geographies and different nationalities during their history. One of those immigration 

waves came from Crimea and the Caucasus and mainly consisted of Circassians. One of 

the main reasons the immigration into the Ottoman Empire took place from this reason 

were the implemented policies of the Russians, which increased their power day by day. 

In this report I try to introduce and give information about regulations and instructions 

for the immigrants coming to the province by the Danube Provinces Administrative 

Parliament Administration Commission during the Rumi 1281 (1865/66) period and 

demonstrate how important these for the settlement of the immigrants were. The said 

period is indeed a time in which the Ottoman Empire had to endure large waves of 

immigration. In this regard these regulations and instructions give very important 

information about how immigrants that came to the province have to be treated and 

what kind of savings needed to be carried out. It will also be tried to explain if these 

applications of the Danube province comply with the regulations of other provinces of 

the Ottoman Empire that are taking in immigrants and what kind of similarities and 

differences there are. This report will also benefit from documents found in various 

classifications in the Prime Ministry Ottoman Archives and studies related to the 

Crimea and the Caucasus migration.  

Key Words: Ottoman, Danube Vilayet, Migration, Settlement, 19th Century 
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Giriş 

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski bir olgu olup, tarih boyunca çeşitli 

nedenlerle yapılagelmiştir. Bu nedenler arasında ekonomik, siyasi, sosyal, iklimsel 

olaylar gösterilebilir. Tarihin her döneminde ve hemen her devlette görülen göç olayı 

Osmanlı Devleti’nde de yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir. Çalışmamızın konusunu 

içeren 19. yüzyıldaki göç hareketleri ise Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları yaşadığı 

döneme denk gelmektedir. İlk kitlesel göç hareketiyleKırım’ın ilhâkından sonra 

karşılaşan Osmanlı Devleti’ne 1800 yılına kadar Kırım, Kazan, Özi ve Kafkasya’dan 

yaklaşık 300-500 bin göçmen gelmiştir. İlk yıllarda gelen muhâcirlerin çoğunluğu 

Hıristiyan nüfusa karşı Müslüman nüfusun oranını arttırmak için Rumeli’ye 

yerleştirilmiştir (Yılmaz, 1999, 588). Gelen göçmenlerin sayısı hakkında 1856-1876 

yılları arasında Kırım ve Kafkasya’dan gelenlerin sayısının 600.000 ile 2.000.000 

arasında olduğunu söyleyen araştırmalar mevcuttur. Rakamlardaki bu farklılık çok da 

anormal değildir. Zira göçler belli bir düzene göre yapılmamakta ve istatistîki veriler 

yeterli olmamaktadır. Yine başka bazı etkenler de doğru sayıya ulaşmamızı 

engellemektedir ki bunlardan bazıları: Ruslar sadece resmi pasaport alıp göç edenleri 

saymaktaydı. Oysaki yasa dışı yollardan ülkeyi terk edenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. 

Osmanlı Devleti’nin verileri ise ülkeye sağ olarak girenleri kapsamaktaydı. Sadece 

Trabzon’da 1865’e kadar 53.000 kişinin öldüğü göz önüne alındığında göçlerle ilgili 

doğru bir rakama ulaşmanın güçlüğü de ortaya çıkacaktır (Saydam, 2010 ,90). 

Göçmenlerle ilgili işlerle ilgilenmek üzere ilk başta Ticaret Nezâreti, daha 

sonra Şehremâneti görevlendirilmişse de göçlerin yoğunluğu nedeniyle sadece bu işle 

ilgilenmek üzere müstakil bir kurum oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmış ve 

5 Ocak 1860 tarihinde Muhâcirîn Komisyonuadıyla Ticâret Nezâreti’ne bağlı olarak 

kurulmuş ve Temmuz 1861’den itibaren ise bağımsız olarak faaliyetlerini 

sürdürmüştür(Saydam, 2010 ,102-106). 

Devlet bu göçlerle ilgili bir planlamaya gitmiş ve konuyla ilgili nizamnâmeler 

yayımlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bütününde uygulanmak üzere çıkartılan “Muhâcir 

Nizamnâme”lerinin ilki 7 Ağustos 1856 tarihlidir. On dört maddeden oluşan 

nizanmâmenin ilk üç maddesi padişaha ve kanunlara bağlı kalacak herkesin din, dil 

farkı gözetmeksizin yerleştirildikleri bölgede dini vecibelerini serbestçe yerine 

getireceklerini belirtmektedir (Keleş, 2009, 1170-1171). Osmanlı Devleti’nin hemen her 

vilâyeti bu göç dalgalarından nasibini aldığından genel nizamnâmler yanında vilâyetlere 

gönderilen talimatnâmeler ve vilâyet meclislerinin çıkarttığı talimatnâmeler 

bulunmaktadır. Vilâyetlere gönderilen talimatnâmelerden bir tanesi 3 Mayıs 1856 

tarihinde Silistre Vilâyeti’ne Kırım Muhâcirleri’nin iskânı için gönderilmiştir (Saydam, 

2010, 119). Tuna Vilâyeti muhâcirlerin yoğun şekilde geldiği vilâyetlerin başında 

gelmektedir. Vilâyetin sınırları hemen hemen bugünkü Bulgaristan’ın tamâmını 

kapsamaktadır. 13 Ekim 1864’te Tuna Vilâyeti Nizamnâmesi yürürlüğe girmiş ve Niş 
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Vâliliği’ndeki başarısından dolayı Mithat Paşa Tuna’ya vâli olarak atanmıştı (Ortaylı, 

2000, 55-58; Koyuncu, 2014, 677). Yeni kurulan bu vilâyetin önemli gündem 

maddelerinden birisi hiç şüphesiz göçmen sorunuydu
1
.  

Muhâcirlerin Tuna Vilâyeti’nde İskânıyla İlgili Nizamnâme ve 

Talimatnâmeler: Tuna Vilâyeti özellikle Kırım Savaşı’nın ertesinde gelen muhâcirler 

için birinci derecede öncelikli yerleşim merkezi durumundadır (Saydam, 2010 ,102-

106). Tuna’nın bir göçmen kabul merkezi olma özelliği ilerleyen zamanlarda da devam 

etmiştir. Bu göçlerle ilgili yapılacak olan düzenlemeler için çeşitli nizamnameler ve 

talimatnameler düzenlenmiştir. İnceleyeceğimiz nizamname ve talimatnameler 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Defterleri (A..d.) kataloğunda bulunan 4 numaralı 

defterde bulunmaktadır. Defterin kapağında: Muhâcirîn Hakkında Meclis-i İdâre 

Komisyonu Taraflarından Kaleme Alınan Taʻlîmât ve Nizâmâtın Kayd Defteridir sene 

1281 başlığı bulunmaktadır. Toplam kırk beş sayfadan oluşan defterde yer alan 

nizamname ve talimatnameler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1:Tuna Vilâyeti’nde Muhâcirler Hakkında Çıkartılan Talimatlar. 

 
Numara Nizamnâme/Talimâtnâme’nin 

Adı 

Tarihi Madde 

Sayısı 

 

 

1 

Dâ’ire-i Vilâyet Dâhilinde Kâ’in 

Mahallerde Bulunan Muhâcirîn-i 

Çerâkise’nin 81 Senesi Martından 

İ‘tibâren Sûret-i İdâresi Hakkında 

Ta‘lîmâtnâmedir 

Tuna Vilâyet Tab‘hânesinde 

Basılmışdır. Ramazan 21 Sene 1281/5 

Şubat 1280 (17 Şubat 1865). 

14 

 

 

2 

Aşı Hakkında Ta‘lîmâtnâme 

Aşı Maddesi İçin Bu Def‘a Ta‘yîn 

Olunan Hekimlere Verilecek 

Ta‘lîmâtdır 

 

 

_______ 

 

5 

 

3 

Çift Hayvanât ve Edevâtı 

Tevzîʻine Dâ’ir Taʻlîmât 

 

 

11 Safer 1282 (6 temmuz 1865) 

 

12 

 

4 

Muhâcirînin vürûdlarında Tâhir 

Efendi ve Rızâ Bey’e Verilen 

Taʻlîmâtdır 

21 Zilkade 1281 (17 Nisan 1865) 5 

5 Dobruca Arâzîsi Taksîmine Dair 

Ta‘limât‘ 

 13 Rebiülevvel 1282 (6 Ağustos 

1865) 

20 

6 Yüzbaşı Rızâ Efendi’ye Taʻlîmât 21 Zilkade 1281 (17 Nisan 1865) 5 

7 Rızâ Bey’e Taʻlîmât 19 Zilhicce 1281 (15 Mayıs 1865) 5 

8 Rızâ Bey’e 22 Rebiülevvel 1282 (15 Ağustos 

1865) 

8 

9 İsmail Bey’e Taʻlîmât 4 Rebiülahir 1282 (27 Ağustos 1865) 9 

                                                 
1
 Tuna Vilâyeti’nin 1285 (1869) tarihli salnâmesinde, Vilâyetin önemli sorunlarından birisi olan 

muhâcirlerin iskân ve diğer tüm sorunlarıyla ilgilenen bir muhâcir komisyonu bulunmaktadır. Komisyon 

bir başkan, üç üye ve bir kâtip olmak üzere toplam beş kişiden müteşekkildir (Tuna Vilâyet Salnâmesi, 

Def‘a 1, 1285, s.25). 
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10 Elviyeye Yazılan 19 Cemaziyelevvel 1282 (10 Ekim 

1865) 

_______ 

11 İsmail ve Hacı İsmail Beylere 

Verilecek Taʻlîmâtdır 

19 Cemaziyelevvel 1282 (10 Ekim 

1865) 

7 

12 Bâb-ı ‘Âlî’ye Takdîm Olunan 

Varakadan Ta‘lîmât Lâyihâ 

_____________________________ ______ 

13 Gurebâ Hastahânelerine Mahsûs 

Taʻlîmnâmedir 

_________________ 70 

 

14 

Tolcı Sancağı Sinîn-i Sâbıka 

Aʻşârının İstihsâline Gönderilen 

Râkım Efendi’ye Taʻlîmâtdır 

 

19 Safer 1283 (3 Temmuz 1866) 

 

8 

15 ʻUmûmî Emirnâme 29 Zilhicce 1282 (15 Mayıs 1866) ------- 

16 Nisâ Hastahânesine Dâ’ir 

Taʻlîmât-ı Mahsûsdur 

_______________________________ 7 

 

17 

Arâzî Taksîmi Taʻlîmâtına Zeylen 

ʻAzîziye’ye Gönderilen 

Taʻlîmâtdır 

_______________________________ 13 

Tabloda görüldüğü üzere on altı talimatname ile vilâyet genelindeki 

muhâcirlerle ilgili çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. İlki 17 Şubat 1865 tarihinde Tuna 

Vilâyet Matba‘ası’nda basılan “Dâ’ire-i Vilâyet Dâhilinde Kâ’in Mahallerde Bulunan 

Muhâcirîn-i Çerâkise’nin 81 Senesi Martından İ‘tibâren Sûret-i İdâresi Hakkında 

Ta‘lîmâtnâmedir” adlı talimatnâme olup Tuna Vilâyeti’ne yerleştirilen Çerkes 

muhâcirleriyle genel kaideleri düzenlemektedir. On dört maddelik bu talimatnâmede 

özetle şu hususlar vurgulanmaktadır:  

Birinci maddede Çerkes muhâcirlerinin en fazla ihtiyaç duyduğu üç şey 

sıralanmıştır. Bunlar Kalacak yer, beslenme ve maişetlerini sağlayacak işlerde 

kullanacakları aletlerin teminidir. Kalacak yer hususunda hâlâ bazı muhâcirin evsizdir 

ve bunların da yöneticilerin gayreti ve halkın da yardımıyla bir an önce evlerine 

yerleştirilmesi gerekmektedir. Birinci maddede yer alan önemli verilerden birisi de 

muhâcirlerin dört sınıfa ayrıldığı bilgisidir
2
. 1. Sınıf: Yardıma ihtiyâcı olmayan, gücü 

kuveti yerinde ve varlıklı olanlar. 2. Sınıf: Önceden buraya gelip işini bulup çalışma 

hayatının içine girenler. 3. Sınıf: İhtiyaç sahibi olup ziraat veya ticaret gibi işlerde 

çalışabilecek olanlar. 4. Sınıf: Yardıma muhtaç durumda olan çocuklar, dul kadınlar, 

kimsesiz kadınlar, ihtiyarlar, sakat ve iş göremez durumda olanlar. Şimdiye kadar bu 

dört sınıfın iaşeleri hemen her yerde o bölgenin halkı tarafından yardım toplanması veya 

mal sandıklarından verilmesi şeklinde karşılanırken 1 Mart 1281 (13 Mart 1865) 

tarihinden itibaren maddi durumu iyi olan ve işlerini yoluna koyanlara artık bu tür 

yardımlar yapılmayacaktır. Bu nedenle gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar ve diğerlerinin 

bir an önce tespit edilmesi gerekmektedir.  

İkinci madde birinci ve ikinci sınıftan olan muhâcirlere tayinat yevmiyelerinin 

kesileceğinin kendilerine bildirilmesi hakkındadır.  

                                                 
2
 Amasya Mutasarrıfı Abdülhamid Ziyaeddin Bey 18 Şubat 1864 tarihli raporunda Kafkas muhâcirlerini 

üç sınıfa ayırmıştır (Saydam, 2010, 139-140). 
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Üçüncü maddede ise üçüncü sınıftan olan muhâcirler de ikiye ayrılmıştır. 

Birincisi ziraat ve sanat erbabı olanlar ikincisiyse ellerinden bu tür bir iş gelmeyip 

hizmetkarlık, çobanlık ve benzeri işlerde çalışabileceklerdir. İkinci sınıftan olan bu 

kişilere yerleştikleri yerde bekçilik, koruculuk, çobanlık, sığırtmaçlık ve hizmetkarlık 

gibi işlerde çalışmaları tavsiye olunmuştur. Bu durumda olanlara 1 Haziran 1281 (13 

Haziran 1865) tarihine kadar tayinatlarının verilmeye devam edilecek, bu tarihten 

sonraysa verilmeyecektir. Ziraat veya sanat sahibi olanların geçinebilmeleri için gerekli 

adetlerinin temini lazım geldiğinden bunlara yapılacak alet edevat yardımından sonra 

tayinatlarının kesileceği ancak o zamana kadar boş durmamaları ve köylerde mısır ve 

darı ekimi, çapa işleri gibi işlerle meşgul olmaları tavsiye edilmiştir.  

Dördüncü madde son sınıfta olanlar ihtiyaç sahipleridir ki bunlar da kendi 

içinde ikiye ayrılmışlardır. İlki; annesiz babasız, kimsesiz erkek ve kız çocuklar ve eli 

ayağı tutan iş yapabilir kimsesiz kadınlardır. İkincisi; ihtiyar, sakat ve iş göremez kadın 

ve erkeklerdir. İlk sınıftan olan kız ve erkek çocuklar isteyen aileler varsa onların yanına 

verilmeli, yaşları 7-13 arasında olup kimse tarafından alınmayan erkek çocuklar Ruscuk 

ve Niş Islahhânelerine gönderilmelidir. İşe yarayan kimsesiz ve dul kadınlar ise talibi 

varsa evlendirilmeleri yoksa hizmetkarlık için kasabalardaki İslâm evlerine 

yerleştirilmelidir. Bunlara verilen tayinat her hangi bir yere yerleştirildiklerinde 

kesilecektir. İkinci sınıftan olan ihtiyar, sakat ve iş göremez olanlara ise tayinatları 

verilmeye devam edecektir.  

Beşinci madde üçüncü sınıfın ehl-i ziraat ve sanat erbabı olanlar için 

düzenlenmiştir. Ziraat ile uğraşanlara önceden her on beş nüfusa bir çift öküz 

verilmekteydi. Ancak bu faydalı olmamış haneler arasında tartışmalar meydana 

getirmiştir. Öküzler ise ya telef olmuş ya da kesilip satılmıştır. Bundan dolayı artık 

ziraatle uğraşan her aileye birer çift öküz verilmesinin daha uygun olacağı kanaatine 

varılmıştır.  

Altıncı madde, dördüncü sınıfın ikinci kısmını oluşturan iş göremez, ihtiyar, 

sakatlar, mecnunlar, küçük çocuğu olan dul kadınlar ile ilgilidir. Bunların tayinatları 

düzenli olarak verilecektir. Bu türden olanların ihtiyaçlarının karşılanması için gerek 

hazine ve gerekse yöre halkı tarafından uzun uzadıya yardım verilmesi çok da mümkün 

değildir. Bunu sağlayabilmek için her kazâda muhâcirlerin ihtiyaç sahibi olanlarına 

verilmek üzere darı, arpa vb. şeylerin ektirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca muhâcirlerden 

varisleri olmadan vefât edenlerin mallarının da yine bu ihtiyaç sahibi muhâcirler için 

alınması uygun olacaktır. 

Yedinci madde muhâcir bulunan köylere birer kâtip ve memur gönderilerek 

buralardaki muhâcirlerin durumunun tespit edilip ilgili istatistiklerin hazırlanması ve 

bunun 1281 senesi Mart ayı içinde yetiştirilmesi gerektiği ile ilgilidir. 
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Her ne kadar muhâcirlerin bir kısmına yerleşecekleri toprak verilmişse de 

kendilerine toprak verilmeyen büyük miktarda muhâcir bulunmaktadır. Bu nedenle 

gönderilen emirlere istinaden bunlara boş hazine arazilerinden yer gösterilmeli ve tapu 

senetleri düzenlenerek bir an evvel bu iş bitirilmelidir demektedir. 

Dokuzuncu maddede muhâcirler eğer köylere ikişer üçer hâne olarak dağıtılırsa 

kendilerini zor toparlarlar, perişan halleri devam eder ve sürekli yardıma muhtac olurlar. 

Bunun yerine 20-30 veya daha çok hâne hâlinde toplu olarak bir yere yerleştirilirlerse 

birbirlerine yapacakları yardımla çok daha çabuk yeni yerlerine alışacaklardır 

demektedir. 

Onuncu madde ise  muhâcirlerin yerleştirileceği yerlerin ziraate uygun olması, 

mera gibi yerlerden de bir defalık olmak üzere arazi verilebileceğinden bahseder. 

On birinci maddede muhâcirlere verilecek arazinin uzunluk ve genişliğinin 

mümkün mertebe eşit olmasının gerektigini belirtir. 

On ikinci maddede hali vakti yerinde olan muhâcirlerden hayvan veya iş aleti 

kiralayacak olanlara gerekli kolaylığın gösterilmesini istemektedir. 

On üçüncü madde köy ve kasabalarda muhâcirlere yardım edenlerin isimlerinin 

defterlere kaydedilerek merkez vilâyete gönderileceğini ifade eder. 

On dördüncü ve son maddede ise; dört sınıfa ayrılan muhâcirlere nasıl 

muamele yapılacağı özetlenmiştir. Tayinat verilmeye devam edilecek olan dördüncü 

sınıfın ikinci kısmına her bir kişi için günlük yarım kıyye dakik ve beş dirhem tuz 

verileceği ifade edilmektedir. Son maddede Tatar muhâcirlerine de değinilmiş ve birkaç 

seneden beri burada olan ve artık iyiden iyiye Tuna Vilâyeti’ne yerleşen Tatar 

muhâcirlerine bundan sonra tayinat verilemeyeceği, içlerinden hâlâ işsiz güçsüz olanlar 

varsa bunlara uygun işler bulunarak çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı ifade 

edilmiştir (BOA, A.d..4, s.1-5). 

Görüleceği üzere Tunâ Vilâyeti Meclis İdâre Komisyonu’nun hazırladığı 

oldukça ayrıntılı talimatnâme ile vilâyet geneline yerleşecek olan muhâcirlere ne gibi 

uygulamalar yapılacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.  

Muhâcirlerle ilgili bir başka talimat ise Aşı hakkındadır. “Aşı Hakkında 

Ta‘lîmâtnâme: Aşı Maddesi İçin Bu Def‘a Ta‘yîn Olunan Hekimlere Verilecek 

Ta‘lîmâtdır” başlığı altında beş maddeden oluşan talimatta muhâcirlere verilecek sağlık 

hizmetleri ile ilgili önemli hususlar dikkati çekmektedir: İlk maddede muhâcirlerin 

tedavisi için vilâyet bünyesinde doktorlar istihdam edildiği ancak bunların şimdiye 

kadar düzenli bir şekilde çalışamadıkları belirtilerek, Balkanlar’ın kuzeyinin altı 

bölgeye ayrıldığı ve her bölgede bir hastahâne açılmasının kararlaştırrıldığı da ifade 

edilmiştir. Ancak bu hastahânelerin yapımı beklenmeden mevcut doktorların seyyar bir 

şekilde muhâcirlerin hastalıklarıyla yerinde ilgilenmeleri ve çok önemli olan aşılama 
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işinin de Nisan ve Haziran ayları arasında yapılmasının tıbbi zorunluluğu dile getirilerek 

doktorların gerek yerleşik halktan olanların ailelerinin rızası olanları ve muhâcirlerin bir 

yaşından yukarı çiçek çıkartmamış çocuklarının aşılanması gerektiği ifade edilmiştir. 

İkinci madde Aşılama yapılacak saha geniş olduğundan bu doktorlara “memleket”, 

“karantina”  ve “asker” doktorlarının da  muhâcir doktorlarına aşılama işinde yardım 

etmelerinin uygun görüldüğü dile getirilmiştir. Muhâcir doktorlarının gezecekleri 

mahaller hâliyle çok sayıda muhâciri barındıran yerler olacağından karşılaşmaları 

muhtemel hastalıklar için yanlarına gerekli malzemeleri almaları gerektiği yine muhâcir, 

memleket, karantina ve asker doktorlarının yanlarına birer zaptiye verilmesi kararı 

üçüncü maddede konu edinilmiştir. Dördüncü madde doktorların alacakları harcırahlarla 

ilgilidir. Son maddede ise her doktorun dolaştığı köylerde kaç çocuk aşıladığını  ve kaç 

tane hastaya bakıp hangi ilaçları verdiğini bir istatistik hâlinde merkez vilâyetteki 

muhâcir komisyonuna göndermesinin gerekliliği belirtilmiştir (BOA, A.d..4, s.5-6). 

Muhâcirler için önemli bir talimat 6 Temmuz 1865 tarihli “Çift Hayvanât ve 

Edevâtı Tevzî‘ine Dâ’ir Ta‘lîmât” olup özellikle ziraatle uğraşacak olan kesim için 

önemli kararlar alınmıştır. On iki madde altında toplanan bu kararlara özetle bakacak 

olursak; Talimatın giriş kısmında muhâcirlere verilecek çift hayvanı ve diğer aletlerle 

ilgili çok iyi bir düzenleme yapılmazsa hedeflenen amaçlara asla ulaşılamayacağı 

belirtilerek daha sonra maddelere geçilmiştir. İlk maddede hayvan verilecek 

muhâcirlerin tanımı yapılmıştır ki bunlar: Kesin olarak o bölgeye ve evlerine yerleşmiş 

olan, ziraatle uğraştıkları sabit olan ve daha önce bu yardımdan faydalanmayan ihtiyaç 

sahibi muhâcirlerdir. Bu muhâcirlerden her bir aileye bir çift  öküz ve saban, pulluk ve 

araba gibi aletler verilecektir. Üçüncü maddede verilecek hayvanlar için muhâcirlerin 

yerlerine tam olarak yerleşme şartı aranmakta olduğu hatırlatılmaktadır. Ancak 

yerleşemeyenlere vermemek gibi bir tutumun da muhâcirleri zor duruma sokacağından 

bahisle otuz-otuz beş hâneli bir köy veya mahallede on aile bulunduğu itibarıyla daha 

defterleri düzenlenmemiş olan yerlerde kaç hâne ziraat erbâbıysa 1/3’üne çift hayvanı 

verilmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir. Dördüncü maddede muhâcirlere 

verilecek hayvanların uygun meralarda muhâfaza edilmesi, memurların hayvan 

verilecek muhâcir aileleri tespitinden sonra bir mahalle veya köyde kendilerine hayvan 

verilecekler müteselsilen birbirlerine kefil  yapılacaklardır. Bu şekilde kendilerine birer 

tezkire verilecek ve hayvanlarını kaza reislerinden alabileceklerdir. Beşinci maddede  

bir yerleşim yerinde hayvan almaya hak kazananların teker teker değil de toplu bir 

şekilde hayvanlarını almaya gitmeleri ve burada imza, mühür veya parmak izi karşılığı 

hayvanlarını alacakları belirtilmiştir. Hayvan verilecek muhâcirlerin her birine imkanlar 

dahilinde bir araba, saban demiri, saban ağacı, çapa, balta verilmesi ve bunların fiyatının 

yüz elli kuruştan fazla olmaması gerektiği altıncı maddede ele alınan konulardandır. 

Yine bu maddede aletlerin hayvanlarla birlikte hemen verilmesi gerektiği hakkında 

ilgililere gerekli ikaz da yapılmıştır. Yedinci madde; Pulluk kullanacak olan kazâlarda 
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muhâcirlere saban ağacı verilmeyecek bunun yerine iki aileye bir tane olmak üzere 

pulluk verilecektir. Sekizinci madde verilen hayvan ve aletleri gereğince 

kullanmayanlar hakkında derhal işlem yapılması hakkındadır. Kış mevsiminde 

hububatın açıkta kalıp bozulmasını önlemek için muhâcirlere yeter miktarda kereste 

verilerek kapalı yerler yapmalarının sağlanması dokuzuncu maddede ifade edilmiştir. 

Muhâcirlere verilecek hayvanların kış mevsiminde yemsiz kalmamaları için üç seneden 

fazla süredir yerleşik hayat süren muhâcirlerin hububatından elde ettikleri samanı, bu 

türden kimselerin olmadığı mahallerde ise imkan dahilinde saman ve alefin saklanıp 

kışın bu hayvanlara verilmesi onuncu maddede belirtilmiştir. On birinci maddede 

muhâcirlere arazi taksimi hakkında bir talimat gönderileceği fakat o zamana kadar 

beklenmemesi gerektiği ve hayvanların verilmesini müteakip ailelere müsait yerlerden 

ve en az 15-20 dönüm olmak kaydıyla arazilerinin verilmesinin gerektiği bildirilmiştir. 

On ikinci ve son maddede ise; hayvanların talimatın yayımlandığı tarihten itibaren, 

gerekli alet ve edevatın hayvanların verilmesini müteakiben ve arazilerin ise güz 

mevsiminden muhâcirlere verilmesi gerektiği belirtilerek kışlık alef ve bir miktar da 

odun temini işinin kış gelmeden bitirilmesinin lazım geldiği ifade edilmiştir (BOA, 

A.d..4, s.6-8). 

Defterde bundan sonraki talimatların bir çoğu kişilere verilen talimatlardır. 17 

Nisan 1865 tarihindeki; “Muhâcirînin vürûdlarında Tâhir Efendi ve Rızâ Bey’e Verilen 

Taʻlîmâtdır” başlıklı talimatta Anapa’dan Köstence’ye gelecek muhâcirlerden yüz elli 

hânenin Varna’ya bağlı Mangalya kazasına, kalanının Tulça Sancağı’nın uygun 

yerlerine yerleştirilmeleri, yine Varna iskelesine gelen muhâcirlerin ise Hazergrad, 

Ruscuk, Ziştovi kazalarına iskân olunmaları kararlaştırılmıştı. İşte bu kararın 

uygulanması noktasında Tuna Vilâyeti Meclis-i İdâre Komisyonu üyelerinden Tahir 

Efendi Varna’ya, Rıza Bey ise Köstence’ye gönderilmişlerdir. Bu görevliler bir an evvel 

görev yerlerine giderek muhâcirlerin iskelelerde bekletilmeden bir an evvel yerlerine 

yerleştirilmelerine, kalacakları evlerin inşasından, hasta olanlarının tedavisine kadar her 

türlü sorunlarıyla ilgileneceklerdir (BOA, A.d..4, s.9). 

Dobruca arazilerinin muhâcirlere dair 6 Ağustos 1865 tarihli ve yirmi 

maddeden olaşan talimatnâmedeyse; Ruscuk, Varna, Tulça sancaklarıyla, Dobruca 

ovasında meskûn halde bulunan Kırım ve Nogay muhâcirleri ve daha sonra buralara 

yerleşen, yerleşmek üzere olan Çerkes muhâcirlerine henüz bir arazi taksimi yapıladığı 

ve bunun da muhâcirlerle yerli halk arasında anlaşmazlıklara neden olduğu ifade 

edilmiştir (BOA, A.d..4, s.10-13).  

Rıza Bey’e verilen 17 Nisan 1865 tarihli talimat yukarıda bahsettiğimiz Rıza 

Bey ve Tahir Efendi’ye verilen talimatla aynıdır (BOA, A.d..4, s.14). 15 Mayıs tarihli 

talimatta ise; Yeni Pazar ve havâlisindeki bölgelerde 50-60 hâneden oluşan 2-3 köy 

kurulması işinin bir an evvel bitirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (BOA, A.d..4, 

s.15). 15 Ağustos tarihli üçüncü talimatnâme; “Rahovişce ile Beragar  karyesi arasında 
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tekevvün eden münâza‘anın mahallince rü’yeti zımnında Komisyondan gönderilen 

Yüzbaşı fütüvvetlü Rızâ Bey’e Sûret-i Hareketini müş‘ar ta‘lîmâtdır” başlığını taşımakta 

ve sekiz maddeden oluşmaktadır. Bu talimatta Rıza Bey’e Bu bölgede bulunan ve 

önceden yerleşmiş olan Kırım muhâcirleriyle yeni gelen Çerkes muhâcirlerinin 

yerleştirilmeleri noktasında Ruscuk tapu dairesinden gönderilen Mehmet Efendi ile 

birlikte hareket edilmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesi hedeflenmiştir (BOA, A.d..4, 

s.15-16). 

Muhâcirlerin iskân edildikleri yerlerden birisi de Mangalya’ydı. Buradaki iskan 

işleri ile igilenmek üzere görevlendirilen İsmail Bey’e 27 Ağustos 1865 tarihinde dokuz 

maddelik bir talimatnâme gönderilmişti. Alınan istihbarata göre burada iskan edilmek 

istenen muhâcirler buna karşı çıkmaktaydılar. İsmail Bey’in görevi bu muhâcirlerin 

neden yerleşmek istemediklerini araştırmak, bulmak ve ortada ne tür bir sıkıntı varsa 

bunu ortadan kaldırmaktı (BOA, A.d..4, s.16-17). 

Bir diğer talimat ise “Elviyeye Yazılan” başlığıyla genel bir talimatnâmeydi. Bu 

talimatnâmede özetle şu hususlar dile getirilmekteydi: Çerkes muhâcirlerinden bazıları 

yerleştirildikleri yerlerde odun ve su olmadığı veya kavim ve kabilesi başka yerde 

olduğunu bahane edip hükûmetten izin alarak ve çoğunlukla da böyle bir izin almadan 

yerlerini terketmektedirler. İzin almadan gidenlerin tekrar gelmelerine müsaade 

edilmeyecektir. Ancak yakın akrabalarını bulmak için gidip gelenler bu kurala tabi 

tutulmayacaklardır (BOA, A.d..4, s.17). “İsmail ve Hacı İsmail Efendilere Verilecek 

Ta‘limâtdır” adlı ve 10 Ekim 1865 tarihli bir diğer talimatnâme iki adaşa şu görevler 

verilmiştir: Memuriyetleri Tulça, Varna, Silistre sancaklarının Dobruca kısmında 

meskûn Kırım, Nogay ve Çerkes muhâcirlerinden iskanları üç seneyi geçenlerin bu 

seneki aşar miktarının belirlenmesidir. Yine geçen sene üretilen hubûbatın miktarının 

tespit edilmesi de İsmail Beylerin görevleri arasındaydı (BOA, A.d..4, s.18-19). 

Tuna Vilâyeti genelindeki muhâcirlerle ilgili “Bâb-ı ‘Âlî’ye Takdîm Olunan 

Varakadan Ta‘lîmât Lâyihâ” başlığını taşıyan lâyihâda; Vilâyet dâhilinde iskân olunan 

Kırım, Nogay ve Çerkes muhâcirlerden alınması kararlaştırılan aşarın hangi şartlar 

dahilinde alınacağı hakkında 13 Mart 1866 tarihinden itibaren uygulanacak kaideler yer 

almaktadır. Bu lâyihâda muhâcirler vergiden muafiyetleri noktasında; a) çok önceden 

gelmiş ve vergi muafiyeti ortadan kalkmış olanlar. b) Geleli üç sene olmuş ama 

muafiyetleri kalkmamış olanlar. c) Daha geleli üç sene olmayanlar şeklinde üç sınıfa 

ayrılmıştır (BOA, A.d..4, s.20-21). Tuna Vilâyeti’nde kurulacak olan Gureba 

Hastahâneleri ile ilgili talimat yetmiş madde ile incelediğimiz talimatnâmelerin en 

uzununu oluşturmaktadır. “Gurebâ Hastahânelerine Mahsûs Ta‘lîmâtdır” başlığıyla 

verilen talimatnâmede Tuna’da yapılan bu hastahânelere; muhâcirler, misâfirler, 

garipler, fakirler, yerli ve yabancılar bilâ-istisnâ kabul edileceklerdi. Bu hastahânelerin 

genel idâre merkezinin şimdilik muhâcir komisyonu olduğu otuz yedinci maddede 

görülmektedir (BOA, A.d..4, s.23-33). 
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“Tolcı Sancağı Sinîn-i Sâbıka Aʻşârının İstihsâline Gönderilen Râkım 

Efendi’ye Taʻlîmâtdır” ve “Umûmî Emirnâme” başlıkları altındaysa muhâcirlerin vergi 

sorunları ve muhâcirlerden vergi alınması meseleleri hakkında bilgiler verilmiştir 

(BOA, A.d..4, s.33). 

Gurebâ hastahânelerine her ne kadar kadın hastalar alınsa da bunun Şer‘an caiz 

olmadığı görüşü özellikle çok sayıda kadın hastanın gittiği Ruscuk’ta kadınlara has bir 

hastahânenin yapılmasını zorunlu kılmaktaydı. Bu nedenle yedi maddelik “Nisâ 

Hastahânesine Dâ’ir Ta‘lîmât-ı Mahsûsdur” başlıklı talimat  yayımlanmıştır. Talimatta 

kadın hastahânesine hasta kabulünün nasıl olacağı, bir hastanın hastahâneye nasıl 

götürüleceği ve hastaların burada nasıl davranmaları gerektiği hakkında ayrıntılı bilgiler 

verilmektedir (BOA, A.d..4, s.39). 

Defterin son kısımında ise “Meclis-i İdâre Zeyl” ve “Arâzî Taksîmi Ta‘lîmâtına 

Zeylen ‘Azîziye’ye Gönderilen Ta‘lîmâtdır. Muhâcirîn Ta‘lîmâtıdır” başlıklarını taşıyan 

iki zeyl bulunmaktadır. İlk ekte; Ziştovi’ye bağlı köylerdeki muhâcirlerin talepleri ile 

ilgili görüşler belirtilmiştir ikinci zeyl on üç maddeden oluşmakta olup, Azîziye’de 

yerleştirilen muhâcirlere verilecek arâzîlerle ilgilidir (BOA, A.d..4, s.40-41).  

Sonuç 

Yukarıda ana hatlarıyla bahsettiğimiz talimatnâmeler, Osmanlı Devleti’nin 19. 

yüzyılda  yüz yüze kaldığı en önemli sorunlardan birisi olan göç hareketleri karşısında 

alınmaya çalışılan tedbirlerin Tuna Vilâyeti’nde görülen güzel örneklerinden birisini 

oluşturmaktadır. Mithat Paşa’nın valiliği döneminde alınan bu tedbirler ile vilâyet 

genelinde muhâcirlerin iskânı ile ilgili temel kriterler belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 

göçmenlere yapılacak maddî yardımlar, devletin imkanları doğrultusunda olabildiğince 

yaygın tutulmaya çalışılmış ancak maddî gücü yerinde olan muhâcirlere yapılacak 

yardımların da peyderpey kesildiği görülmüştür. Yine talimatnâmelere baktığımızda 

muhâcirlerin sağlık, barınma, iâşelerinin sağlanması, bir an evvel iş hayâtına atılmaları 

gibi konularda da detaylı çalışmaların yapıldığı gözlemlenebilmektedir. Özellikle Tuna 

Vilâyeti matbaasında basılan ilk talimatnâme muhâcir tanımını, muhâcirlerin kaç sınıfa 

ayrıldığını ve hangi sınıfa ne şekilde davranılacağının ayrıntılı olarak verilmesi 

bakımından çok önem arzetmektedir. Tüm bu talimatnâmelerle vilâyet genelinde hem 

muhâcirlerin sağlıklı bir şekilde yerleştirilmelerine çalışılmış hem de yerli halk ile 

aralarında doğabilecek çatışmaların önü alınmaya çalışılmıştır. 
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ÖZET 

 

İnsanlar tarih boyunca deprem, sel, heyelan, çığ ve yangın gibi afetlerle 

karşılaşmışlardır. Afetler, genel manada toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını 

olumsuz yönde etkileyen, önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan, kısmen ya da 

tamamen, doğal veya beşerî etkenlerin neden olduğu olaylar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle afetler, oluş kökenlerine göre iki gruba ayrılabilir. Bunlardan doğal afetler, 

temelde tabiat olaylarına dayanmakta, beşerî afetler ise yangın, nükleer patlamalar ve 

savaşlar gibi, daha çok insanların etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Burada sadece 

meteoroloji kökenli olanlara yer verilmiştir. Anadolu topraklarında Hititlerden 

günümüze kadar çok çeşitli meteorolojik afetler yaşanmıştır. İnsanların, mallarını, 

paralarını, eşyalarını, hayvanlarını ve hatta canlarını alan afetleri sözlü veya yazılı 

kaynaklara aktarmak hususunda daha cömert davrandıklarını söyleyebiliriz. Zira 

insanların hayatlarını doğrudan etkileyen söz konusu afetler, çok eski dönemlerden 

itibaren onlara göre olağanüstü hadiseler veya tanrıların gazabı yahut bir nevi Allah’ın 

cezası gibi görülmeleri nedeniyle bir şekilde kayda geçirilmişlerdir. Diğer taraftan 

modern devletin oluşmaya başladığı dönemlerden itibaren özellikle ortaya çıkardığı 

etkiler nedeniyle yaşanan hadisenin içeriği hakkında bilgi vermek, sonuçları hakkında 

devlet merkezini bilgilendirmek veya büyük oranda yardım talep etmek maksadıyla 

çeşitli yazışmalara konu olmuşlardır. Bu bağlamda bu çalışmamızdaki amaç, 

yazışmaların izin verdiği ölçekte Osmanlı’nın son döneminde Konya özelinde meydana 

gelmiş meteorolojik kökenli afetlerin ve bunların yarattığı etkilerin neler olduğudur. 

Çalışmamızda Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden edinilen kaynakların da yardımıyla 

Osmanlı döneminde Konya ve çevresinde gerçekleşmiş ve kaydı bulunan bazı 

meteoroloji kökenli afetler örneklendirilmiştir. Yine arşiv kaynaklarının yardımıyla bu 

afetlerin, o dönemde insanlar üzerine etkilerinin ne yönde olduğu ve nasıl olduğuna 

değinilmiştir. Şöyle ki, afetlerin meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan fiziksel ve 

psikolojik etkilere göre, insanlar can ve mal kaybı, çeşitli hastalıklar ve göçlere maruz 

kalmışlardır. Belgelerin muhtemelen son dönem belgeleri olması hasebiyle, 

yazışmalarda ahalinin karşılaştığı afeti nasıl gördüğü veya yorumladığı hakkında 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Edinilen belgelerin tamamı neredeyse devlet 

merkezini bilgilendirme ve yardım talep etmeden öteye geçmemektedir. Dolayısıyla 
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Konya halkının yaşadıkları afetleri nasıl gördüklerine dair kesin tespitler 

yapılamamıştır. Ancak günümüzde de sıklıkla görüldüğü üzere uzun süren 

yağmursuzluğun getirdiği kıtlıklar ahali tarafından bir ceza olarak görülmekte olduğu 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Sel, Heyelan, Afetler, Osmanlı, Konya 
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METEOROLOGICAL DISASTERS IN KONYA PROVINCE DURING 

LATE OTTOMAN PERIOD AND THEIR EFFECTS  

 

ABSTRACT 

Throughout history humankind faced with disasters such as earthquakes, 

floods, landslides. Disasters, in general sense, defined as events partially or entirely 

caused by natural or human factors that affect the social, economic and cultural 

structure of the society negatively leading to substantial loss of lives and property. 

Therefore, disasters can be divided into two groups by their origin of formation. Natural 

disasters, essentially, are based mainly on natural events, whereas human-caused 

disasters such as fire, nuclear explosion and war arise from human influence. In 

Anatolian territories since Hittites’ period to present many different varieties of 

meteorological disasters have been occured. It’s fair to state that people acted 

generously more on narrating the disasters that took their goods, money, possessions, 

animals and even their lives to oral or written sources. Because such disasters that 

affected people's lives directly were recorded diligently since the ancient times as 

extraordinary events that occured as wrath of gods’ or, in a way, God's punishment for 

them. On the other hand, from the starting period of formation of modern states on, 

mainly due to posed affects they have been subject of various correspondence for the 

purpose to give information about the content of the incident, to inform the central 

government about the consequences or largely to a request for assistance. In this 

context, our aim in this study is to determine the disasters of meteorological origin 

occured in Konya during the late Ottoman period and their impacts to the extend 

permitted by the correspondence. In our study, some disasters of meteorological origin 

which occured and recorded in Konya and surrounding areas are illustrated with the 

help of the sources obtained from Prime Ministry Ottoman Archives. Again with the 

help of archival sources the study is addressing on which aspects and how these 

disasters had affects on people. Namely, after the occurrence of disasters, by their 

physical and psychological effects, the people were exposed to loss of lives and 

property, and various diseases and migration. Because the documents were possibly 

from the last period, there is no information in the correspondences how they saw or 

interpreted the disasters. Almost all the documents obtained does not go beyond 

informing the central government and requests for assistance. Consequently, no precise 

determinations could be made how people of Konya perceived the disasters they went 

through. As is often seen today also, the shortages brought by prolonged lack of rain 

were perceived by the people as a punishment. 

 

Key Words: Earthquake, Flood, Landslide, Disasters, Ottoman, Konya 
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“Konya’da halk sürekli yağmur dualarına çıkıyordu. 

Zahire pahalansın diye yağmurun yağmaması için büyü 

yaptığını düşündükleri Hacı Tahir Çavuş isimli birini linç 

etmeye çalışmışlardı. Esad Paşa zavallı adamı halkın 

gazabından korumak için birkaç gün hapsettirdiyse de 

bunun da “manasız” olduğuna kanaat getirmiş ve adamı 

Akşehir’e kaçırmıştı. Zira yağmurun hâlâ yağmaması 

ahaliyi iyice kışkırtmıştı. Hacı Tahir Çavuş’un yağmur 

yağana kadar göze görünmemesi şarttı; ancak yağmur 

yağdıktan sonra geri dönebilirdi.” (Yener Bayar, 1873-75 

Orta Anadolu Kıtlığı, MÜ. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

2013, s. 67.) 

Giriş 

İnsanlar tarih boyunca deprem, sel, heyelan, çığ ve yangın gibi afetlerle 

karşılaşmışlardır. Afetler, genel manada toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını 

olumsuz yönde etkileyen, önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan, kısmen ya da 

tamamen, doğal veya beşerî etkenlerin neden olduğu olaylar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle afetler, oluş kökenlerine göre iki gruba ayrılabilir. Bunlardan doğal afetler, 

temelde tabiat olaylarına dayanmakta, beşerî afetler ise yangın, nükleer patlamalar ve 

savaşlar gibi, daha çok insanların etkisiyle ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, karşılaştıkları 

bu afetler neticesinde evlerini, eşyalarını, hayvanlarını ve hayatlarını kaybetmişlerdir.
1
 

Afete neden olan doğal tehlikelerin bir kısmı ani olarak ortaya çıkan, kısa süren 

ve görülmeye başladıkları andan itibaren de önü alınamayan olaylardır. Bugün için 

tehlikeli doğa olaylarının özellikle de atmosferik tehlikelerin büyük çoğunluğu 

önlenemese de, bu olayların nerelerde ve ne zaman daha sık görülebileceği, geçmiş 

bilgilerden, tarihî tecrübelerden faydalanılarak sınırlı ölçüde tahmin edilebilir.
2
 Böylece 

yapılacak araştırmalarla geçmişte yaşanmış doğal afetlere ait tarihî kayıtların sunduğu 

veriler insanları olası bir felaket sonucu yaşanacaklar hakkında bilinçli hale getirecektir. 

Ayrıca tarihteki afetleri ve yol açtıkları zararları belirlemek sosyal ve iktisat tarihi 

açısından meydana gelen sosyo-ekonomik değişimleri inceleyebilmek yönüyle dse 

faydalı olacaktır.
3
 Bu çalışmanın amacı da, yukarıdaki amaca yönelik olarak, yakın 

tarihimizde Konya Vilayeti’nde meydana gelmiş olan bazı meteorolojik afetlerin, 

nerede, ne zaman, ne şekilde, hangi sıklıkla meydana geldiğini tespit etmeye, bunların 

hangi etki ve sonuçlara neden olduğunu sorgulamaya çalışmaktır. 

                                                           
1
 Cemalettin Şahin, Şengün Sipahioğlu,  Doğal Afetler ve Türkiye, Ankara 2002, s. 6; Hikmet Yavaş, 

“Türkiye’de Doğal Afetlerin Merkez-Yerel İlişkiler Açısından Yönetim Sorunları”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. VII, S. 3, İzmir 2005, s. 280. 
2
 Şahin, Sipahioğlu, Afetler, s. 6 vd. 

3
 M. Yavuz Erler, “XIX. Yüzyıldaki Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi”, Türkler, C.XIII., Ankara 

2002, s.762. 
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Öncelikle konuya şöyle bir genel kabul bulunduğunu ifade ederek girmek 

yararlı olacaktır: Taşkın, sel, fırtına, kuraklık ve çığ olayları gibi afetlerin, günümüzde 

mutlaka iklim değişikliği ile ya da yine son yıllarda çok ‘moda’ olan El Niño ile ilişkili 

olduğu yaygın olarak düşünülmektedir. Günümüzde böyle bir kabulün yapılması, 

yöntemsel nedenler, belirsizlikler ile hava ve iklimin karmaşık yapısı ve değişkenliği 

dikkate alındığında, tüm şiddetli hava olaylarını bilimsel temellere ve bulgulara 

dayandırarak iklim değişikliğine bağlamak doğru değildir. Geçmişten günümüze 

neredeyse tüm şiddetli hava olaylarının birer afete dönüşmesi, topografik koşulların, 

yanlış yerleşme ve yanlış arazi kullanımı uygulamaları gibi yerel ya da bölgesel 

coğrafya etmenlerinin yanı sıra, temel olarak insan sistemlerinin ‘olası’ yerel hava 

tiplerine karsı hazırlıklı olma ve önlemler almadaki başarısızlığının doğal bir sonucu 

olarak da görülmelidir.
4
  Acaba günümüzde Büyükşehirlerde sıklıkla ortaya çıkan 

yağmur kaynaklı su baskınları şehirlerdeki çarpık kentleşme, altyapı sorunları gibi temel 

sorunların dışında başkaca sebeplerden de kaynaklanmış olabilir mi? Geçmişte 

yaşanmış afetlerin, pratikte çarpık kentleşme veya altyapı sorunları bulunmadığın 

varsayarak, günümüzde yüksek sesle dillendirilen, küresel ısınma veya iklim 

değişiklikleriyle bir bağlantısı var mıydı? Bu noktada, çok uzun yıllar boyunca devam 

eden sel baskınlarının, dönemsel yağış yoğunlukları veya meteorolojik yağış 

dönemleriyle ilintili olduğu gerçeği akla daha mı yatkındır? Gibi sorulara cevap 

aranacak, ancak öncelikle afetler ve türleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Afetler, oluşum nedenlerine ve ortamına göre yer kökenli (jeolojik) afetler, 

biyolojik kökenli afetler ve atmosfer kökenli (meteorolojik) afetler olarak üç temel 

grupta incelenebilir. Yer kökenli afetlere deprem, volkan patlaması gibi örnekler 

verilebilirken, biyolojik kökenli afetlere salgın hastalıklar, çekirge vs istilası örnek 

gösterilebilir. Ayrıca bunlara insan ihmalkârlıklarının yol açtığı veya kendiliğinden 

ortaya çıkan yangınları da ilave etmek mümkündür. Meteorolojik (Atmosfer) kökenli 

afetler arasında fırtına, don, dolu, aşırı yağmur ve kar yağışı, yıldırım, aşırı sıcak, iklim 

değişikliği gibi olaylar yer almaktadır. Bu türden afetler dolaylı olarak kuraklık, kıtlık, 

çölleşme gibi diğer afetlere de yol açmaktadır
5
.  Aşağıda bu çalışmanın konusunu 

oluşturan meteorolojik afetlere yer verilecek, dolaylı olarak meydana gelen kıtlık 

kuraklık çölleşme ile diğer afet çeşitleri sadece isim olarak zikredilecektir. Arşiv 

belgelerinde uzun süren aşırı sıcaklar veya yağmursuzluk sebebiyle doğrudan veya 

dolaylı olarak kıtlık ve kuraklıklar yaşandığına dair örneklere de tesadüf edilmektedir. 

Ancak hem bu konunun başlı başına ayrı bir araştırma konusu teşkil etmesi ve hem de 

Konya ve çevresinde yaşanan kıtlık, kuraklıklarla ilgili çeşitli araştırmaların yapılmış 

bulunması nedeniyle çalışmamızda bu tür belgelere yer verilmemiştir.
6
 

                                                           
4
Murat Türkeş, “Hava, İklim, Şiddetli Hava Olayları ve Küresel Isınma” Devlet Meteoroloji İsleri Genel 

Müdürlüğü 2000 Yılı Seminerleri, Teknik Sunumlar, Seminerler Dizisi:1, Ankara, s. 199. 

5
 Şahin, Sipahioğlu, Afetler, s.12; Erler, “Doğal Afetler”, s.762. 

6
 Ancak yine de birkaç örnek için bkz. Yağmursuzluk nedeniyle Konya ve Niğde Sancaklarından harice 

zahire çıkarılmasının yasaklandığına, gelecek hasad mevsimine kadar ahaliye satılacak zahirenin 
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I. Osmanlı Son Döneminde Konya Vilayeti’nde Meteorolojik Kaynaklı 

Afetler 

“Konya selden, 

Niğde yelden…” 

İklim bilimcilere göre, atmosferde değişebilen süreçlere bağlı olan hava, 

yeryüzünün herhangi bir yerinde ve andaki atmosferik olayların tümüdür. İnsan 

etkinliklerinin çok büyük bir bölümü, hava olaylarına bağlıdır ve ondan etkilenir. Bu 

yüzden, hava olaylarının kısa süreli öngörülerinin yapılması, insan yaşamı için önemli 

kabul edilmektedir. Bu da, atmosfere ilişkin bilgilerin oldukça kesin bir doğrulukla 

bilinmesine bağlıdır. Tüm atmosfer olayları, süreçleri ve iklim, belirli bir zaman süresi 

ile tanımlanabilmektedir: Rüzgâr hızındaki ani artışlar, birkaç saniye sürebilir; bir 

kümülüs bulutu, birkaç saat içinde gelişip yok olabilir; alçak basınçlar (siklonlar) ve 

onlara bağlı kötü hava koşulları, birkaç günden on güne kadar etkili olabilir; yüksek 

basınçlara (antisiklonlara) bağlı iyi hava devreleri, haftalar sıcaklık ve kuraklık olayları 

aylarca sürebilir. Buzulların eriyip geri çekilmesine yol açan sıcaklık değişimleri, 

onlarca/yüzlerce, buzul ve buzul arası çağlar binlerce yıl sürebilir.
7
 

Ülkemizde iklimde ve hava hareketlerinde meydana gelen bu değişmeler 

nedeniyle, zaman zaman meteorolojik kökenli afetler meydana gelmektedir. Tarihi 

kaynaklarda bu türden bilgilere rastlanmakla beraber, bunları derlemek ve sınırlarını 

tespit etmek bir hayli güçtür.
8
 Ancak bununla birlikte, elde edilebilen örneklerden yola 

çıkılarak meteorolojik afetler hakkında bazı değerlendirmeler yapabilmek mümkündür. 

Mevcut veriler ışığında XIX. yüzyılda Konya Vilayeti’nde meydana gelen bazı 

meteorolojik afetler aşağıdaki gibi tasnif edilebilir.  

A- Yağmur, Sel, Su Baskını 

Meteoroloji karakterli doğal afetler arasında meydana geliş sıklığı açısından ilk 

sırayı seller almaktadır. Seller önemli maddi hasarlar meydana getiren afetler arasında 

ilk sırada yer almaktadır.
9
 Sel, sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, 

geçtiği yerlere zarar veren taşkın su veya su taşkını demektir. Selin geçtiği yere sel 

yatağı, sel sularının yayıldığı yere de taşkın alanı adı verilmektedir. Taşkın alanlarında 

                                                                                                                                                                          
belediyece satın alınması ve satıldıkça bedelini Mal sandığına teslim etmek üzere, Ağnam Rüsumundan 

bir miktar paranın belediye dairelerine borç verilmesine dair. 19 Mayıs 1887, BOA, MV. Nr. 20/15; 

Ankara, Konya ve Adana vilayetlerinde görülen kıtlık hakkında, 17 Temmuz 1887 BOA, İ. DH. Nr. 1038/ 

81655;  Konya'da yağmurların yağması dolayısıyla mahsul bol olacağından orada bulunmasına lüzum 

kalmayan Osman Paşa ile Faik Bey'in memuriyetlerine dönmeleri, BOA, Y.MTV. Nr. 31/82; Konya ve 

havalisinde ara sıra yağmur yağmasıyla ekinlerin yeşerdiği ve bu durumun fakirleri sevindirdiği, BOA, 

Y..PRK.KOM. Nr.139/5; Konya havalisinde mahsulâtın şiddetli yağmur ve sair sebeplerden dolayı zarar 

görmediğinin Konya valisi tarafından bildirildiği, BOA. MKT. MHM. Nr. 319/92. 
7
 Türkeş, “Hava”, s.188. 

8
 Erler, “Doğal Afetler” s.768. 

9
 Hayrettin Akoğlu, “Afet Kavramı ve Meteorolojik Afetlerin Sosyal Yaşama Etkileri”, III. Atmosfer 

Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 19-21 Mart 2003, s.470. 
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meydana gelen derin yarıntılara da sel yarıntısı denilmektedir.
10

 Osmanlı Dönemi 

belgelerinde sel baskını kelimesi yerine, Arapça seyl kökünden gelen seylâb, su taşkını 

manasına da tuğyan ve feyezan kelimeleri kullanılmıştır
11

 

Günümüzde de en yaygın ve önemli afetler arasında yer alan, sel ya da taşkın 

olarak adlandırılan su baskınları “bir akarsu debisinin (yataktaki mevcut su miktarının), 

akarsu havzasına normalden fazla yağmur yağması veya havzadaki mevcut kar 

örtüsünün erimesinden ötürü hızla artması ve yatak çevresinde yaşayanlara, araziye, 

mala mülke zarar vermesi” olarak tanımlanabilir.
12

 Sel oluşumunu ve onun afete 

dönüşmesini iklim özellikleri, bitki örtüsü, fizyolojik özellikler ve beşeri etkinlikler 

belirlemektedir.
13

 Selin en sık rastlanan sebebi, kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller 

kar erimesi sonucu oluşan kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması 

sonucunda da meydana gelebilir. Dağlık bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla 

birleşen kar suyundan meydana gelir.
14

 Aşırı yağışlar ya da ani kar erimeleriyle ilişkili 

akarsu selleri, şiddetli fırtınalara ve tUsunamilere bağlı dalga hareketleriyle ve deniz 

kabarmasıyla oluşan kıyı selleri, göl sularının taşmasına bağlı olarak oluşan seller ile 

dere ve ırmak selleri, dağlık alan selleri, şehir selleri, kıyı seti yol selleri meydana 

gelmektedir.
15

 

Osmanlı Devleti döneminde Anadolu ve Rumeli Coğrafyasında çok sayıda sel 

baskını meydana gelmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan veya elimizdeki arşiv 

belgelerinden hareketle XIX. yüzyılda Konya Vilayeti dâhilinde meydana gelen sel 

baskınlarına çeşitli örnekler vermek mümkündür.
16

 

XIX. yüzyılın son yıllarında Konya Vilayeti Isparta Sancağı’nda bir sel baskını 

meydana gelmiştir. Baskın, Isparta’nın Karaağaç Kazası’nda 48 saat boyunca yağan 

yağmurlardan sonra ortaya çıkmıştır. Meydana gelen yoğun su, yağışın şiddet ve 

yoğunluğundan dolayı kasabanın bir-iki mahallesini basmıştır. Baskın sırasında sel, 

köhne binalarda ve duvarlarda tahribat yapmıştır. Sel baskınında, can kaybı meydana 

gelmemiş, fakat civarda bulunan tarla ve araziler su altında kalmıştır. Sel baskını 

sonunda 800 dönüm kadar arazi üzerinde ekili bulunan afyon bitkisinin, hasar gördüğü 

tahmin edilmiştir.
17

 Bu yıllarda Isparta merkezinde de meydana gelen şiddetli 

                                                           
10

 Reşat İzbırak, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Ankara 1976, s.296. 

11
 Alirıza Gönüllü, “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913)”, 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  S. 28, Konya 2010, s. 353. 
12

 Alpaslan Demir, Esat Aktaş, “Gümüşhane Sancağı’nda Doğal Afetler (1888–1910)”, Otam, S. 24, 

2010, s. 21-53, 2010, s. 23. 

13
 Şahin, Sipahioğlu, Afetler, s.126. 

14
 Fatih M. Kızıloğlu Mustafa Okuroğlu İbrahim Örüng,  “Kırsal Yerleşimler ve Doğal Afetler”, GOÜ. 

Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (2), 53-58, s. 58. 
15

 İzbırak, Coğrafya, s. 38.  
16

 Örneğin; Seydişehir kazasına bağlı Gökhöyük karyesinin, Karaviran Gölü'nün taşmasından dolayı 

gördüğü zararın tesviyesi ve iaşe yardımı yapılması hakkında bkz. BOA, DH.MUİ. Nr. 96/-2/6.  
17

 Gönüllü, “Sel Baskınları (1857-1913)” s. 356. 
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yağmurlardan dolayı, kasabanın ortasından geçen çay taşarak, kasaba iki koldan sele 

teslim olmuştur. Sel baskını sonunda birkaç adet hane ve dükkân tahrip olmuş, can 

kaybı ve hayvan zayiatı da meydana gelmiştir. Açıkta kalan ve ekserisi fakir olan 

insanlar akrabalarının hanelerine yerleştirilmiştir. Konya Vilâyeti tarafından 1 Temmuz 

1901 tarihinde, selden zarar görmüş olan yerel halkın istirahat etmesine çalışıldığı ve 

afetzedelerin maişetlerini temin etmeleri için, hazine tarafından 25.000 kuruşluk bir 

yardıma ihtiyaç duyulduğu Dâhiliye Nezareti’ne bildirilmiştir. Dâhiliye Nezareti de 

Konya Vilâyeti’nin yardım talebini, 21 Temmuz 1901 tarihinde Sadaret’e iletmiş ve 

Sadaret’ten bu konuda gerekli işlemin yerine getirilmesini istemiştir.
18

 

Konya Vilayeti’ne bağlı Aksaray Kazası’nda da çeşitli sel baskınları 

yaşanmıştır. Özellikle 1777, 1863 ve 1911 yıllarında Aksaray’da ciddi hasarlara yol 

açan büyük sel felaketleri meydana gelmiştir
19

.  Bu konuda yapılan araştırmalara göre, 

Aksarayʹda 1777 yılının Şubat ayında büyük bir sel felaketi yaşanmıştır. 20 Şubat 1777 

tarihinde meydana gelen bu sel felâketinde şehirde çok büyük zararlar meydana 

gelmiştir. 20 Şubat günü akşamüzeri şiddetli bir fırtınanın ardından başlayan yoğun 

yağmurdan sonra, Aksaray Kasabası içinden geçen nehir taşmış ve gece yarısı sularında 

insanların uykuda olduğu bir vakitte sel kasabayı sular altında bırakmıştır. Sel sırasında 

nehir üzerinde bulunan büyük köprü tamamen yıkılmış ve Selçuklu Sultanı Alâeddin 

zamanında yaptırılmış olan setin bazı kısımları da zarar görmüştür. Sel, kasabadaki 

evlerin yarısından fazlasını sular altında bıraktığı gibi can kaybına da neden olmuştur. 

Ayrıca büyük miktarda hayvan ve eşya telef olmuş, 20ʹnin üzerinde cami ve mescit, 2 

medrese, 10ʹdan fazla okul, 2 hamam ve 15 değirmen sular altında kalarak harap 

olmuştur. Kasaba yakınındaki ekili alanlar da tamamen sular altında kalmıştır. Canlarını 

kurtarabilen Aksaray halkı, kasabayı terk etmiş ve kasaba tüm nüfusunu kaybetme 

noktasına gelmiştir.
20

 

Konya Vilayeti Aksaray Kazası’nda yaşanan diğer bir sel felaketi 2 Mayıs 

1863 tarihinde meydana gelmiştir. 11 Mayısʹı 12 Mayısʹa bağlayan gece sabaha kadar 

yağan yağmur yüzünden gittikçe artan sel, üç dört koldan şehrin her tarafını sarmıştır. 

Sabah gün ağardığında selin tahribatı ortaya çıkmış ve buna göre şehrin yüksek 

yerlerinde bulunan 200 kadar ev dışında tüm meskenlerin harap olmuş, halkın tüm mal 

ve eşyası, erzakı ve hayvanları tamamen telef olmuştur. Maddî kayıpların yanında 8 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Bu sel felaketinde 388 ev, 1556 oda, 7 mescid, 6 cami, 3 

medrese, 4 tekke,3 okul 6 köprü tamamen yıkılmıştır.
21

 

Konya Vilayeti dâhilinde yaşanan sel baskınlarına bir örnek de Burdur 

Sancağı’ndan gösterilebilir. 13 Nisan 1902 tarihinde şiddetli yağan dolu sebebi ile 

                                                           
18

 Gönüllü, “Sel Baskınları (1857-1913)” , s. 358. 
19

 Mustafa Fırat Gül, Orhan Özdil, “Aksaray Şehrinde ʺİkinci Nuh Tufanıʺ: 1863 Sel Felâketi”, Tarihin 

Peşinde Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,  Yıl: 2013, Sayı: 10, Konya 2014, s. 215. 
20

 Gül, Özdil, “Aksaray”, s. 217. 
21

 Gül, Özdil, “Aksaray”,  221-224. 
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Konya Vilâyeti’nin Burdur Sancağı’na bağlı Kemer Nahiyesi’nin Belenli, Kozca maa 

Çavdıryaka ve Bebekler Köyleri’nde 29.200 dönüm civarında afyon bitkisi tahrip 

olmuştur. Ayrıca dolu yağdıktan sonra bir sel baskını meydana gelmiş ve baskın 

sırasında 500-600 dönüm tarla üzerinde ekili bulunan, çeşitli tarım ürünü zarar 

görmüştür
22

. Benzer bir sel baskını da Konya Vilayeti’ne bağlı Beyşehir Kazası’nda 

yaşanmıştır. Beyşehir Kazası Kurucaova Köyü’nde 26 Kasım 1909 Cuma günü 

meydana gelen sel baskını neticesinde 150 haneden ibaret olan köyün 85 hanesi ile 

ahırları ve zahire ambarları tamamen su içinde kalmıştır. Özellikle 50 hane afet 

sonrasında hiç kullanılmayacak duruma gelmiştir. Neticede köy ahalisinden yaklaşık 

300 kişi açıkta kalmış ve hayvanları telef olmuştur. Sel sonunda çaresiz kalan köy 

ahalisi açlık ve sefalet içinde köyün yüksek noktalarına çekilmiştir.
23

  

Yine 15 Temmuz 1895 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Konya Vilayeti 

Seydişehir Kazası dahilinde bulunan Karaviran (Suğla) Gölü şiddetli yağışlar nedeniyle 

taşmış, böylece çevresinde yer alan ekili araziler tamamen sular altında kalmıştır. 

Taşkın nedeniyle Kuran Köyü ahalisinin arazileri büyük oranda sular altında 

kaldığından ziraat yapılamaz hale gelmiş, ziraat vaktinin geçmesi nedeniyle de ahali 

sıkıntı içerisine düşmüştür.
24

 

Konya Vilayeti’ne dâhil çevre kaza ve sancaklarda görülen bu örnekler dışında 

Konya Vilayet merkezinde de zaman zaman taşkınlar yaşandığı görülmektedir. Yaşanan 

sellerin sıklığından olsa gerek ki, Konya halkının:  

“Konya selden, Niğde yelden…”,  

“Konya’nın ölümü sudan”  

“Konya beş aslanın ağzında: 1. Keçili Deresi, 2. Meram Deresi, 3. Buzluk 

Deresi, 4. Sille Deresi, 5. Apa Deresi…”  gibi serzenişleri zamanla atasözleri hâline 

dönüşmüş olmalıdır. Hatta Meram’ın güneydoğusuna düşen ve Lalebahçe’nin aşağı 

taraflarından Karaman yoluna kadar uzanan yöre, Meram Deresi’nin taşkınları sebebiyle 

“Selbasan” adını almıştır.
25

 Nitekim arşiv belgelerinde bölgedeki bu derelerin kış 

mevsimlerinde zaman zaman taştığına dair örneklere rastlamak mümkündür. 13 Şubat 

1910 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre kış mevsiminde yağan yapışlar nedeniyle 

Konya’nın Dağras Köyü ahalisine ait Yazı adı verilen bölgedeki 20.000 dönüm arazi 

Çay Boğazı’ndan gelen sularla dolarak bir göl halini almıştır. Ahali ileri gelenlerinden 

Osman Nuri bir arzuhal göndererek su nedeniyle ziraat yapamaz halde bulunduklarını, 

                                                           
22

 Gönüllü, “Sel Baskınları (1857-1913)”, s. 359. 

23
 Hüseyin Muşmal, “Beyşehir Kazası Kurucaova Köyünde Yaşanan 1909 ve 1932 Yılı Afetleri ve Afet 

Sonrası Yeniden Yapılanma Faaliyetleri”, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 

Sayı: 16, Konya 2006, s.72. 

24
 BOA, MV, Nr. 80/90. 

25
 Ali Işık, “Konya Tarihinde Seller”, Merhaba Akademik Sayfalar, C. 13 Sayı 5, Konya 2013, s. 73. 
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zaruret ve sefalet içerisinde kaldıklarını ifade etmiş; bir kanal açılarak suyun Dere 

Irmağı’na akıtılmasını talep etmiştir.
26

 

Bilindiği gibi A. Selçukluları döneminde şehrin dış kalesi dışarıdan gelebilecek 

tehlikelere karşı Sultan I. Alâeddin Keykubat tarafından 1221 yılında yaptırılmıştır. 

Surların yapılması sırasında, kalenin etrafına da 15 m genişliğinde bir hendek inşa 

edilmiştir. Dış kalenin etrafına yapılan hendeğin hem dış tehlikelere,  hem de Konya 

şehrinin kuzey batısını çeviren dağlardan gelebilecek sel sularına engel olunması 

maksadıyla yapıldığı bilinmektedir. Dış Kalenin “Bu kal’a bir dairedir ki, şiddetli 

sellerin, şahlanan atların yolunu keser, karanlık gecede gelenlerin tehdidine aldırmaz” 

anlamına gelen bir kitabesinin olduğu da rivayet edilmektedir. Bu kitabeden Konya 

şehrinin tarihi süreçte de sel baskınlarına maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Mesela H. 

1110/ M.1698-99 yılında Konya’yı yedi gün yedi gece yağan yağmurlardan Meram, 

Sille, Akyokuş dereleri coşmuş; camiler, çarşı, Devle ve Çifte Merdiven mahalleleri su 

içinde kalmıştır. Yine 1807 yılında da Meram’dan gelen korkunç bir selden Güherçile 

Fabrikası (Baruthane, eski matbaacılar) civarındaki evler çok etkilenmiştir.
27

 24-25 

Mart 1911 tarihlerinde Konya’da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bir sel hadisesi daha 

yaşanmıştır. Gün içerisinde çıkan fırtınayla birleşen sel nedeniyle şehrin çeşitli 

yerlerinde ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Bir caminin 120 metrelik duvarı ile çeşme 

yolları tamamen tahrip olmuş; evlerin önleri, bahçeler ve sokaklar toprak ve çakıllarla 

dolmuş; bazı köprüler yıkılmış; Fabrika Caddesini takip eden şosenin iki mahalli de 

tamamen tahrip olmuştur. Ayrıca Fabrika harklarının kısmen tahrip olduğu suya 15 

metrelik duvarın yıkılarak sele karıştığı anlaşılmaktadır.
28

  

Osmanlı Devleti’nin yaşanan afetler karşısında çeşitli önlemler aldığı tahmin 

edilebilir. Özellikle sel ya da taşkın hadiselerinden sonra bu afeti tekrar yaşama ihtimali 

nedeniyle bazı yerleşimlerin yer değiştirdiği, bazı mahalle ya da evlerin taşkın 

bölgesinden başka yere nakledildiği anlaşılmaktadır. Ancak devletin afetleri önlemeye 

yönelik herhangi bir çaba içerisinde bulunduğuna dair bir örnekle karşılaşılmamıştır.
29

 

Elimizdeki örnekler daha çok afet sonrasındaki yardımlarla ilgilidir
30

  

 

 

                                                           
26

 BOA, DH.MUİ. Nr. 65/7. 
27

 Işık, “Seller”, s. 75. 
28

 BOA, DH.MKT, Nr. 685/54. 
29

 İstisnaî olarak bazı örnekler bulmak mümkündür. Konya'nın Sille köyünden hasara sebebiyet veren 

heyelandan sonra ikincisinin önlenesi zımnında öngörülen seddin inşası hakkında bkz. BOA.MKT.MVL. 

Nr. 130/13. 
30

 Örneğin; Konya Vilayeti Beyşehir ve Seydişehir Kazalarında 1893 yılında yaşanan taşkın nedeniyle 

Beyşehir Kazası’nda 592 nüfus için 5193, Seydişehir Kazası’nda 78 nüfus için 780 havay buğday ve arpa 

toplamda 2986 buçuk İstanbul kilesi zahire, yarısı arpa ve yarısı buğday olmak üzere ihtiyacı bulunan 

ahaliye dağıtılmıştır. BOA, MV, Nr.73/96; BOA, DH. MKT, Nr. 2053/35. 
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B. Çığ, Fırtına, Tipi, Dolu, Don Olayı 

Dağlık alanların dik yamaçlarında, fazla kar yağışından sonra ortaya çıkan kar 

tabakasının iç ve dış etmenlerle tetiklenmesi sonucu harekete geçerek vadi tabanına 

kaymasına "kar çığı" denir.
31

 Vadiler boyunca kurulan yerleşimlerde özellikle çığ riski 

fazladır. Ülkemizde çığ olaylarının büyük bir kısmı kırsal alanlarda ortaya çıkmaktadır. 

Son yıllarda özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu'nun dağlık kesimlerinde normalin çok 

üzerinde düşen kar yağışları ve orman örtüsünün de ortadan kaldırılmasının etkisiyle çığ 

olaylarında artma görülmüştür. Ülkemizde görülen doğal afetlerin (deprem, su baskını, 

heyelanlar, kaya düşmesi, fırtına, şiddetli yağışlar vb.) etkileri içinde çığın oranı % 0,2 

iken, son yıllarda özellikle 1992 yılından sonra oluşan yoğun çığ olayları sonucu bu 

oran % l'e yükselmiştir.
32

  

Türkiye'nin daha çok Doğu, Güneydoğu ve Kuzeydoğu Anadolu yerleşim 

bölgelerinde ortaya çıkan çığ olayları, gerek can kaybı, gerekse maddi hasarlar 

açısından depremden sonra ikinci derecede önemli doğal afetler konumundadır.  Çığ 

olayları; yerleşim birimleri, tarım arazileri, haberleşme, ulaşım ve enerji nakil hatları, 

sanayi, askeri ve diğer benzeri tesisler için büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Çığlar; 

erozyona, su baskınlarına, suyolları ve ulaşım hatlarının kapanmasına ve ekonomik 

açıdan birtakım sorunlara neden olmaktadır. Çığ, aynı zamanda yeryüzünün topoğrafik 

yapısını da değiştirebilmektedir. Çığlar, özellikle tarımsal yapı ve işletmelerde can ve 

mal kaybına neden olmakta, insanları göçe zorlamaktadır.
33

 

Elimizdeki arşiv belgelerinde Konya Vilayeti dâhilinde herhangi bir çığ olayı 

yaşandığına dair bir belge ya da bilgiye tesadüf edilmemiştir. Ancak aşağıda örnekleri 

görüleceği gibi, yoğun kar ve dolu yağışları ile ilgili bazı örneklere rastlamak 

mümkündür.
34

 Daha çok ziraat ile geçimini sağlayan bölgelerde meydana gelen dolu 

yağışı veya don olayı mahsulâtı telef etmekte ve çiftçiyi güç durumda bırakmaktadır. 

Örneğin; 1888 yılı Nisan ayının 26. Gününde Konya Vilayeti, Karaağaç Kazası’nın 

Desil ve Gümüş köylerinde yoğun bir dolu yağışı olmuştur. Yağış nedeniyle 8000 

dönüm hâsılat telef olmuş ahali aç ve perişan durumda düşmüştür.
35

 Dolu ve don olayı 

gibi iklime bağlı afetlerin özellikle hasat zamanında meydana gelmesi mevcut ürünü 

telef etmekte ve çiftçiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin; 20 Ocak 1889 tarihli 

belgeden anlaşıldığına göre bu tarihlerde Konya Vilayeti’nin Ürgüp Kazası’nda Dağar, 

Karlık ve Elsasın karyelerinde yağan doludan dolayı çiftçilerin bütün ürünleri zarar 

görmüş, tohumluk ve yemeklik tahıl bile bulamaz hale gelmişlerdir.
36

 Devletin bu tür 

                                                           
31

 Akoğlu, “Afet”, s.470. 
32

 Kızıloğlu, Okuroğlu, Örüng,  “Doğal Afetler”, s. 57. 
33

 Kızıloğlu, Okuroğlu, Örüng,  “Doğal Afetler”, s. 57 
34

 26 Temmuz 1904 tarihinde Akşehir Kasabası’nda yağan dolu nedeniyle meydana gelen hasar hakkında 

bkz. BOA, DH.MKT. Nr. 873/83; 20 Kasım 1887 tarihinde Konya havalisine 24 saat boyunca aralıksız 

kar yağdığına dair bkz. BOA, Y.PRK.KOM, Nr. 5/134. 
35

 BOA, Y.PRK.BŞK, Nr. 13/21. 
36

 BOA, DH.MKT. Nr. 1585/114. 
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olaylarda hoşgörü ile yaklaştığı ve çiftçiye hiç değilse vergi yükümlülüğünden 

kurtarmak suretiyle yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. 12 Temmuz 1887 tarihli bir 

belgeden anlaşıldığına göre Seydişehir ve Ilgın kazaları ahalileri yaşadıkları kıtlık 

nedeniyle, devlet tarafından göl kenarlarında bulunan kamışlardan vergi alınmamasını 

talep etmişlerdir.
37

 Benzer şekilde 20 Ekim 1897 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre, 

Konyalı Nakiboğlu Hasan Efendi iltizam eylediği aşarına dolu isabet ederek hasara 

uğramasından dolayı reisülmaldan borcunun tahsile dilmesi ve faizinden sarfınazar 

olunmasına dair bir talepte bulunmuştur. Bunun üzerine mültezimin talebi olumlu 

değerlendirilerek faizi affedilmiştir.
38

 Ancak, dolu nedeniyle zahirenin telef olması 

bölgede o yıl içerisinde zahire kıtlığına sebebiyet vermekte ve zahire fiyatlarında 

artışlara neden olmaktadır. Bu sebeple de halk geçim sıkıntısı içerisine düşmektedir.
39

 

Ürgüp Kazası’nda XIX. Yüzyılda yaşanan dolu hadisesinde devletten zahire sıkıntısı 

çeken ahaliye bir sonraki senenin hasadına kadar 6000 kile yardım talebinde 

bulunulmuştur.
40

 Benzer şekilde 1904 yılında Konya Vilayeti Bozkır Kazası’nın Fart 

Köyünde meydana gelen sel hadisesinde esasen fakir olan ahali sel nedeniyle bir kat 

daha fakirleşmiştir. Yiyecek ekmekten yoksun kalan köylüler, devletin yardımına 

şiddetle muhtaç olduklarını ifade ederek 4000 kuruşluk tohumluk bedeli talebinde 

bulunmuşlardır.
41

 Yine 4 Eylül 1894 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Hocacihan 

Köyü’nde meydana gelen yoğun dolu yağışı nedeniyle bahçe, bağ ve tarlalardaki 

ürünler büyük ölçüde zarar görmüştür. Ahali dolu nedeniyle tohumluk be yemekliğe 

muhtaç kalmalarından dolayı, bir sonraki senenin hasadında ödenmek üzere doludan 

zarar gören 93 hane ahaliye İstanbul kilesiyle 558 kile buğday ve 150 kile arpa 

tohumluk verilmesi talep edilmiştir.
42

 

II-Meteorolojik Afetlerin Etkileri 

Doğal afetlerin tarih boyunca insan hayatına doğrudan veya dolaylı birçok 

etkisi olmuştur. Afetlerin, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki açıdan etkileri 

mevcuttur. Afetler, insan ve hayvan kaybı, ev mesken hasarı, tarımsal ürün kaybı
43

, 

toprak kaybı eşya mal kaybı gibi doğrudan etkilerde bulunabileceği gibi
44

, işsizlik, 

psikolojik etki, fakirlik veya salgın hastalık, kıtlık gibi dolaylı açılardan da etkiler 

ortaya çıkarmaktadır.  Doğal afetlerin verdiği zararlar sadece tahrip olan eserler, yol 

olan topraklar, can ve mal kayıplarıyla sınırlı değildir. Bunların ekonomik ve özellikle 

                                                           
37

 BOA, DH.MKT. Nr. 1431/108. 
38

 BOA, İ. TNF, 23/Ca/1315.  
39

 Erler, “Doğal Afetler”, s. 768. 
40

 BOA, DH.MKT. Nr. 1431/108. 
41

 BOA, DH.MKT, Nr. 865/64. 
42

 BOA, DH.MKT. , Nr. 290/66. 
43

 Konya Vilayet’inde Bucak nahiyesinde yağan şiddetli yağmurdan dolayı ekinlerle üzüm bağlarının 

büyük zarar gördüğünü muhtevi Konya Vilayeti telgrafının Sadaret'e takdimi hakkında bkz. BOA, 
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de sosyal boyutları daha karmaşıktır. Alınan önlemlerle ekonomik kayıplar bir dereceye 

kadar telafi edilebilse de, toplum ve birey üzerindeki sosyal ve psikolojik 

olumsuzlukları gidermek için çok daha kapsamlı önlemler almak gerekmektedir.
45

 

Aşağıda doğal Afetlerin etkileri başlıklar halinde ele alınabilir. 

A-Fiziksel Etkiler 

1-Can ve Mal Kayıpları 

Dünya genelinde birçok ülke; bulunduğu coğrafya, iklim koşulları, jeolojik ve 

topografik özelliklerine bağlı olarak zaman zaman çok önemli boyutlarda mal ve can 

kaybı ile sonuçlanan meteorolojik orijinli doğal afetlere maruz kalmaktadır. Geçmişten 

beri doğanın ayrılmaz bir parçası olarak kuraklık, fırtınalar, seller ve benzeri 

meteorolojik afetler, sürekli ve önemli miktarlarda can ve mal kayıplarına neden 

olmaktadır.  Türkiye’de geçmişte bu tip meteorolojik karakterli afetlere daha az 

rastlanırken günümüzde, nüfus artışı, yanlış arazi kullanımı vb. nedenlerin bir sonucu 

olarak aşırı yağış, çığ, heyelan vb. meteorolojik karakterli afetlere daha fazla maruz 

kalınmakta, can ve mal kayıpları giderek artmaktadır.
46

 

 Atmosferik kaynaklı doğal afetler; seller, taşkınlar, fırtına ve tayfunlar, 

genellikle çok ani oluşmaları ve yüksek tahrip gücüne sahip olmaları nedeniyle, 

dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman önemli boyutlarda 

can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.
47

 1908 yılı Şubat ayı başlarında Konya Vilayeti 

Antalya Kazası’nda yoğun bir şekilde yağış yaşanmıştır. Bu yağış nedeniyle şehir 

merkezindeki kalenin üzerinde yer alan bazı binalar yıkılmış be birkaç kişi bu nedenle 

vefat etmiştir. Yağmurun şiddetinden kale burçlarının dahi yıkıldığı anlaşılmaktadır.
48

 

Osmanlı son döneminde Konya Vilayeti’nde yaşanan meteorolojik kaynaklı afetlerin de 

çeşitli can ve mal kayıplarına da yol açtığı anlaşılmaktadır. 1904 yılında Bozkır’da 

meydana gelen sel hadisesinde tamire muhtaç bir halde bulunan camii şerif sel 

nedeniyle bütünüyle yıkılmış, sel sırasında bazı köprüler hasar görmüş, bazı yollar da 

bozulmuştur.
49

 Aynı sel hadisesi neticesinde merkez kaza ahalisinden Ali Hocaoğlu 

Merhum Mehmed’in zevcesi Ayşe ile Kalaycıoğlu Hacı Ahmed ve Hacı Mahmud oğlu 

Mahmud’un evleri yıkılmıştır. Evlerin yıkılması ile beraber bütün eşya ve zahirelerini 

de sel götürdüğü için perişan hale düşmüşlerdir.
50

 

1 Ekim 1887 tarihli bir arşiv belgesinden anlaşıldığına göre Beyşehir 

Kazası’nın Selki, İsa, Sarı, Gepsalma, Göçü ve Homa köylerinde çok yoğun bir şekilde 

nüzul eden baran ve doludan meydana gelen selden 5485 çifte şinik zahire zayi olmuş, 
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48
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Homa köyünde ise 150 koyun ile bir sürü erzak ve eşya telef olmuştur.
51

 Benzer şekilde 

18 Eylül 1887 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre, Eylül ayının ikinci haftasında 

Konya Vilayeti dahilinde  Burdur Mutasarrıflığı, Gölhisar Nahiyesi, Denkre Köyü 

civarında Kandırna isimli tepeye yumurta büyüklüğünde şiddetle yağan dolu nedeniyle 

150 baş koyun ve doludan meydana gelen sel nedeniyle 19 baş manda ve sığır telef 

olmuştur. Ahalinin haneleri ve haymeleri sel içinde kalmış ise de, kendileri yüksekçe bir 

mahalle çıkarak telef olmaktan kurtulmuşlardır.
52

 

2-Hastalıklar 

Meteorolojik kaynaklı afetler, maddi zararların yanında sıtma ve çeşitli 

hastalıkların yayılmasına, halkın yaşadıkları mekânlardan uzaklaşmalarına, toplu 

barınaklarda yaşamaya mecbur kalmalarına, yiyecek sıkıntıları çekerek ruhsal 

sağlıklarının da bozulmasına etki etmektedir Salgın ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin 

kanıtlar, sel ve taşkınların çeşitli hastalıklara neden olduğunu ortaya koymuştur. Doğal 

nedenli olağandışı afetler arasında en çok bulaşıcı hastalık görüleni sel ve taşkınlardır. 

Çünkü sel ve taşkın olayları esnasında çoğunlukla su şebekeleri ve arıtma sistemleri 

hasar görmekte, kanalizasyon taşmaları oluşmakta, insan ve hayvan artıkları içme 

suyuna karışarak içme suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Bir sel veya taşkın 

olayından sonra farklı nedenlerle farklı hastalıklar meydana gelmesi muhtemeldir. Sel 

ve taşkının ardından etkilenen insanların sağlıklı suya ulaşamaması, en temel 

problemdir.
53

 Konya Vilayeti Yalvaç Kazası Hoyran Nahiyesi’ne tabi Gençali 

Karyesi’nin yaşadığı sorunlar buna bir örnek olarak gösterilebilir. 1912 tarihli bir arşiv 

belgesinden anlaşıldığına göre, meteorolojik yağış yoğunluğu yaşandığı dönemlerde 

Eğridir Gölü sürekli taşmakta ve etrafında bulunan yerleşimleri tehdit etmektedir. Son 

yirmi otuz seneden beri sürekli yükselen Eğridir Gölü suları bir taşıp bir çekildiği için 

yerleşimler etrafında bir takım su birikintileri oluşturarak çevrenin havasını bozmakta 

ve bazı hastalıklara neden olmaktadır. Göl çevresinde oluşan bataklıklar, salgın 

hastalıkların kaynağı haline dönüşmektedir.
54

 Osmanlı Devleti zaman zaman bu 

bataklıkların kurutulması amacıyla çeşitli çalışmalar yürükmüş ve böylece hastalık 

kaynağı olan bazı bataklıklar kurutulabilmiştir.
55

 

3-Göç Yer değiştirme 

Sel felaketlerinin diğer bir sonucu ise göçler veya yer değiştirmelerdir. 

Özellikle nehir kenarlarında yaşayan insanların mutad hale gelen su baskınlarından 

kurtulmak için yerlerini terk ederek iç bölgelere gitmeleri her zaman rastlanabilecek bir 

sonuçtur. Böyle durumlarda bazı huzursuzlukların yaşanması neredeyse kaçınılmaz hale 

gelebilir Böyle durumlarda nehir ve göl kenarlarında yaşamakta olan insanların 
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yerlerinden ayrılıp başka bölgelere göç etmesi dışında her hangi bir şansları 

kalmamaktadır.
56

 27 Mayıs 1912 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Konya Vilayeti 

Yalvaç Kazası’nın Hoyran Nahiyesi’ne tabi Gençali Karyesi, Eğridir Gölü’nün yıllardır 

yaptığı taşkınlar nedeniyle ciddi problem yaşamaktadır. Eğridir Gölü son yirmi senedir 

yavaş yavaş yükselerek taşmakta, karyenin ya da köyün sahilde bulunan bütün 

arazilerini istila ve harap etmektedir. Gölün bu hareketleri nedeniyle çaresiz kalan ahali, 

gölden hayli uzak olan bir noktaya taşınmak durumunda kalmıştır.
57

 

B- Psikolojik Etkiler 

Meteorolojik kaynaklı afetlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hemen olaydan 

sonra ya da izleyen yıllarda başlayıp uzun yıllar devam edebildiği için, psikolojik 

etkiler, sel ve taşkın zararlarının önemli bir sonucu olarak görülmektedir. Sel ve 

taşkınlardan direkt olarak etkilenen insanlarda, taşkını izleyen dönemlerde muhtemel 

olarak fiziksel ve duygusal stres meydana gelmekte, psiko-sosyal bozukluk ve kalp-

damar hastalıklarına hassasiyet görülebilmektedir. Sel ve taşkınların başlıca psikolojik 

etkileri; duygusal travma, stres, depresyon, toplumdan soyutlanma, davranış 

değişimleridir.
58

 

Sonuç 

Tarihi süreçte Anadolu toprakları üzerinde mevcut yazılı kaynaklardan elde 

edilebilen bilgiler ışığında küçük veya büyük çapta afetlerin yaşandığı bilinmektedir. 

Sözlü veya yazılı kaynaklar ya da dinî metinler yaşanan afetler ve afet türleri hakkında 

çeşitli bilgiler vermektedir. Büyük Nuh Tufanı, belki de dünya üzerinde yaşanmış 

meteorolojik kaynaklı afetlerin en büyüğü olarak nitelendirilebilir. Bilim adamları 

bugün, Tufan hakkında araştırma yapmayı sürdürmektedir. 

Anadolu topraklarında Hititlerden günümüze kadar çok çeşitli meteorolojik 

afetler yaşanmıştır. İnsanların, mallarını, paralarını, eşyalarını, hayvanlarını ve hatta 

canlarını alan afetleri sözlü veya yazılı kaynaklara aktarmak hususunda daha cömert 

davrandıklarını söyleyebiliriz. Zira hayatlarını doğrudan etkileyen söz konusu afetler, 

çok eski dönemlerden itibaren onlara göre olağanüstü hadiseler veya tanrıların gazabı 

yahut bir nevi Allah’ın cezası gibi görülmeleri nedeniyle bir şekilde kayda 

geçirilmişlerdir. Diğer taraftan modern devletin oluşmaya başladığı dönemlerden 

itibaren özellikle ortaya çıkardığı etkiler nedeniyle yaşanan hadisenin içeriği hakkında 

bilgi vermek, sonuçları hakkında devlet merkezini bilgilendirmek veya büyük oranda 

yardım talep etmek maksadıyla çeşitli yazışmalara konu olmuşlardır. Bu çalışma söz 

konusu yazışmaların izin verdiği ölçekte son dönem Osmanlı’sında Konya Vilayeti’nde 
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görülen meteorolojik kökenli afetleri mercek altına almıştır. Belgelerin muhtemelen son 

dönem belgeleri olması hasebiyle, yazışmalarda ahalinin karşılaştığı afeti nasıl gördüğü 

veya yorumladığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Üstelik devletin de 

yaşanan afetlerin nasıl görüldüğü konusunda bir merak içerisinde bulunduğu 

söylenemez. Belgelerin tamamı neredeyse devlet merkezini bilgilendirme ve yardım 

talep etmeden öteye geçmemektedir. Dolayısıyla Konya halkının yaşadıkları afetleri 

nasıl gördüklerine dair kesin tespitler yapılamamıştır. Ancak günümüzde de sıklıkla 

görüldüğü üzere uzun süren yağmursuzluğun getirdiği kıtlıklar ahali tarafından bir ceza 

olarak görülmekte olduğu söylenebilir. Çalışmanın başında yer alan epiğrafta da 

görüldüğü üzere yağmursuzluk, kıtlık ve kuraklık bazı bölgelerde uğursuz olarak 

görülen insanlar nedeniyle oluşmakta veya bu durum kıtlıktan rant sağlayan insanlar 

tarafından büyü yapılmak suretiyle oluşturulmaktadır. Konya havalisinde yaşayan ahali 

bu problemi günümüzde de olduğu gibi yağmur duasına çıkmak suretiyle, çözmeyi 

hedeflemiştir.  

Günümüzde sıklıkla tartışılan küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olayların 

meteorolojik afetlerle ne derece ilişkili olduğu bu çalışmanın sınırları dışındadır. Ancak 

tarihî süreçte yaşanan afetlerin küresel ısınma veya iklim değişikliğiyle bir bağı 

bulunduğu ya da bulunup bulunmadığı tespit edilememiştir. Bununla birlikte 

Anadolu’da yaşanan afetlerin ta Hititlerden bu tarafa bir süreklilik oluşturduğu 

düşünüldüğünde inceleme dönemimizdeki örneklerinin meteorolojik yağış dönemleriyle 

alakalı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Örneklerde görüldüğü üzere kesintisiz saatlerce 

veya günlerce süren yağmur, kar veya birkaç saat devam eden dolu yağışları zamansız 

ve iklim normallerinin dışında meydana geldiğinde büyük oranda tarımsal ürün ve 

hayvanlar üzerinde zarar verici, eşya ve malları tahrip edici kontrolsüz bir şekilde sele 

dönüştüğünde can alıcı hale dönüşmektedir. Bu yönüyle günümüz meteorolojik 

afetlerinden, belki de görülme sıklığı, seyri ve biçimi açısından farklı olmamakla 

birlikte sonuçları ve etkileri itibariyle farklılıklar taşıdığı söylenebilir. Zira geçmişteki 

örneklerinde mağdur olan insanlar, çarpık kentleşme veya altyapı gibi sorunların 

getirdiği sonuçlara günümüzdekiler kadar maruz değildir. Zira insanlar Osmanlı 

döneminde sel yataklarında, çoğunlukla iskân oluşturmamışlar ve böyle bir durumla 

karşılaştıklarında ise ikamet yerlerini değiştirmişlerdir. Bu nedenle Konya Vilayeti’nde 

yaşanan meteorolojik afetlerin Osmanlı döneminde bütünüyle atmosfer ile mevsim 

normalleri alakalı olduğu söylenebilir.  
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XVI. YÜZYIL MARAŞ SANCAĞI YERLEŞİM YERLERİNİN İSİM 

ALMALARINDA DULKADİRLİ AŞİRETLERİNİN ROLÜ 

İbrahim SOLAK
*
 

ÖZET 

Dulkadirliler iki asra yakın bir süre (1337-1522) Elbistan ve Maraş merkez 

olmak üzere, Antep, Malatya, Adıyaman, Kayseri, Kadirli, Maraş gibi yerlerde yoğun 

olarak yaşamışlardır. 1522 yılında Kanuni tarafından Şehsuvaroğlu Ali Bey’in idam 

edilmesi ile birlikte beylik ve yayıldığı coğrafya Osmanlılar tarafından tamamen ilhak 

edilir. Dulkadirlilerin Osmanlı’ya ilhak edilme, bağlanma süreci kolay olmaz, 

Dulkadirlilerin yaşadığı coğrafyada 1523-1531 yılları arasında çeşitli isyanlar meydana 

gelir ve ilhak sürecinde dirlikleri ellerinden alınan Dulkadirliler de bu isyanlara önemli 

ölçüde destek verir. Daha sonraki süreçte dirlikleri iade edilen Dulkadirliler, zamanla 

Osmanlı hâkimiyetini benimser. Büyük oranda konar-göçer hayatı yaşayan 

Dulkadirlilerin bir kısmı zamanla kışlak olarak kullandıkları köylere bile yerleşmeye 

başlar. 

Tarih boyunca insanoğlunun yerleşim yerini belirler, seçer iken bazı 

hususiyetlere dikkat ettiği görülmektedir. Yerleşim yeri olarak seçilen yerlerde su 

sıkıntısının olmaması, arazinin sulanabilir olması, ulaşım kolaylığı, güvenli olması, 

saldırılara, baskınlara karşı korunabilecek olması gibi faktörlerin etken olduğu 

bilinmektedir. 

XVI. Yüzyıl Maraş Sancağı içerisinde yer alan Maraş, Elbistan ve Zamantu 

kazâları yerleşim alanlarının yukarıda belirtilen özelliklere sahip, ovalarda, çay ve dere 

kenarlarında, dağ eteklerinde,  kurulduğu görülmektedir. Yerleşim alanlarının isim 

almalarında çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Özellikle şahıs isimleri, idareci, bölge eşrafı 

ve manevi önderlerin isimleri, meslek gruplarından bazılarının isimleri, aşiret, cemaat 

ve boyların isimleri öne çıkmaktadır. 

Bu çalışmada XVI. Yüzyıl Maraş Sancağı içerisinde yer alan yaklaşık 800 

civarında köy yerleşimlerinin isim almalarında ve bunların yeni iskan alanı olarak 

belirlenmesinde, bölgede yoğun olarak yaşan Dulkadirli Ulus’una bağlı aşiretlerin rolü 

incelenmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Maraş, Dulkadirli, Aşiret, Köy, Yerleşim. 

 

 

 

                                                 
*
 Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

isolak@ksu.edu.tr, TÜRKİYE 
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Giriş 

Dulkadirliler iki asra yakın bir süre (1337-1522) Elbistan ve Maraş merkez 

olmak üzere, Antep, Malatya, Adıyaman, Kayseri, Kadirli, Maraş gibi yerlerde yoğun 

olarak yaşamışlardır. 1522 yılında Kanuni tarafından Şehsuvaroğlu Ali Bey’in idam 

edilmesi ile birlikte beylik ve yayıldığı coğrafya Osmanlılar tarafından tamamen ilhak 

edilir. Dulkadirlilerin Osmanlı’ya ilhak edilme, bağlanma süreci kolay olmaz, 

Dulkadirlilerin yaşadığı coğrafyada 1523-1531 yılları arasında çeşitli isyanlar meydana 

gelir ve ilhak sürecinde dirlikleri ellerinden alınan Dulkadirliler de bu isyanlara önemli 

ölçüde destek verir. Daha sonraki süreçte dirlikleri iade edilen Dulkadirliler, zamanla 

Osmanlı hâkimiyetini benimser.  

Şehsuvar Oğlu Ali Bey’in idam edilmesinden sonra Maraş ve Elbistan birer 

sancak olarak önce Rum Eyaleti’ne, kısa bir süre sonra, (23 Cemâziyelâhir 929/ M 5 

Mayıs 1523) Karaman Eyaleti’ne bağlanır
1
. Karaman Beylerbeyliğine gönderilen 

fermanlardan ve bu yıllardaki Osmanlı idari düzeninden anlaşıldığı üzere
2
, Maraş ve 

çevresi 1523-1531 yılları arasında Karaman Eyaleti’ne bağlı kalır
3
. 1531 yılına kadar 

kaynaklarda Maraş veya Zülkadriye beylerbeyine rastlanmamakla birlikte, bu tarihten 

itibaren bazı kaynaklarda beylerbeyinin isminin geçmeye başladığı görülür, ilk olarak 

Trablus Sancak beyi Süleyman Paşa buraya beylerbeyi olarak atanır
4
. Bu tarihten 

itibaren bölgede Dulkadirli Eyaleti’nin kurulduğu görülmektedir. 

Osmanlı toplum yapısını oluşturan unsurlar içerisinde konar-göçer olarak 

bilinen ve yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretlerin önemli bir yerinin olduğu 

bilinmektedir. Aşiret, genellikle yarı göçebe hayatı yaşayan, boyun altında, cemaatin 

üstünde, akrabalık ilişkilerine dayanan, ortak çıkar ve yarar sağlamak için bir araya 

gelen insanların oluşturduğu birlik olarak tanımlanmaktadır
5
. Aşiretler hayat tarzlarının 

gereği olarak kışın genellikle eski, şehir ve kasabaların yakınındaki iskân merkezlerine 

inerler, yazları ise daha serin olan yaylalara göçerler ve buralarda çoğunlukla 

hayvancılıkla uğraşırlar. Yetiştirdikleri hayvanların başında ise koyun-keçi, deve ve at 

                                                 
1
 Bayezid Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler Kısmı, Veliyüddin Efendi nr.1969,vr.120b-121a; Bayezid 

Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler Kısmı,Veliyüddin Efendi nr.1970, vr.51b. 
2
 E.Çakar, “Kanuni Sultan Süleyman Kanun-nâmesi”, s.280-281. 

3
 H.934-M.1527 tarihli timar defterinde Maraş ve civarında Karaman Beylerbeyinin hassı ve hisseleri 

bulunmaktadır, TD 142 s. 56,147; Bayezid Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler Kısmı, Veliyüddin 

Efendi nr.1969 vr.120b-121a; Bayezid Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler Kısmı,Veliyüddin Efendi 

nr.1970, vr.51b-55b. 
4
 Atıf Efendi Kütüphanesi nr.1734, vr.202b-203a; “Zülkadriye vilayetine müstakil beğlerbeği nasb olunub 

ol diyarın riyâz-ı ahvâlî hâr-ı taarruzu fitneden hâli olub zıllî himayetde olalar. Trablus sancağı beği 

Süleyman Paşa zikrolan diyara beğlerbegi olub…”.  
5
 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, İstanbul 1987,s.12; Yusuf Halaçoğlu, 

XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara 1991, 

s.14; R. Lındner, Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, İstanbul 2000, s.78. 
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gelir
6
. Aşiretler kışlak olarak bulundukları yerlerde zaruri ihtiyaçları için ziraat da 

yapmaktadırlar
7
. 

 

A- Dulkadirliler 

Dulkadir kelimesinin etimolojisi ile ilgili ileri sürülen görüşlere bakıldığı 

zaman kelimenin tam olarak ne anlama geldiği ve telaffuzu hakkında net bir görüş 

bulunmadığı görülür
8
. Dulkadirli Türkmenlerinin menşeinin ise arşiv kaynaklarında 

bilgi bulunmamasına rağmen Oğuzların Bozok koluna, boy olarak da Bayat boyuna 

mensup oldukları belirtilmektedir
9
. Dulkadirlileri oluşturan cemaatler genellikle Bayat, 

Avşar ve Beydilli boylarından olmakla birlikte bunların beylerinin hangi boya mensup 

oldukları bilinmemektedir. Dulkadirlileri meydana getiren Türkmenlerin daha çok 

Bayatlar’dan olması beylerinin de Bayat boyundan çıkmış olabileceği ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir
10

. 

Sosyal yapıları gereği il veya ulus adı altında sınıflandırılan aşiretler, boy, tâife, 

aşiret, cemaat, oymak, mahalle, oba şeklinde bölümlere ayrılır
11

. Burada oymak, aşiret 

ve cemaat tabirlerinin genellikle aynı anlamda olduğunu belirtmekte fayda vardır
12

. 

Dulkadirli Ulus’una bağlı aşiretler yukarıdan aşağı doğru tâife ve cemaat şeklinde 

bölümlere ayrılmaktadır
13

. Boyların başında boyun idari işlerini yürüten boy beyi 

bulunur, boy beyleri merkezi hükümet tarafından atanır
14

.  

                                                 
6
 Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, Ankara 1997, s.119 vd; Hasan Basri Karadeniz, 

Atçekenlik ve Atçeken Oymakları, (Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 

1995, s.269 vd. 
7
 BA TD 402, s.99,105,107,111 ve muhtelif sayfalar. 

8
 Dulkadir kelimesinin anlamı ile ilgili görüşler: “Tulgadır”, eski Osmanlı tarihlerinde “Dulkadir” ve İran 

tarihleri ve bu tarihlerin etkisi altında kalan Türk tarihçileri “Zu'l kadr”, Arap tarihçilerin çoğunluğu 

Dulgadır, Zülkadir veya Tulgadır şeklini kullanmışlardır. Arifi Paşa, “Elbistan ve Maraş da Zülkadir 

(Dulkadir) Oğulları Hükümeti”, TOEM, İstanbul 1331, s.359; F. Sümer, “Dulkadir Elini Meydana Getiren 

Oymaklar”, Kahramanmaraş 1. Kurtuluş Sempozyumu 10-11 Şubat 1986, Ankara 1987, s.45; Refet 

Yinanç, Dulkadir Beyliği, Ankara 1989,s.6-7. 
9
  Sümer, “Dulkadir  Oymakları”, s.45. 

10
 Arifi Paşa, “Elbistan ve Maraş da Zülkadir (Dulkadir) Oğulları Hükümeti” s.359; M. H. Yinanç,  

“Dulkadırlılar”, İA (MEB),C.4, İstanbul 1993, s.654;  R.Yinanç, Dulkadir Beyliği, s.8. 
11

 T. Gökbilgin, Evlâd-ı Fatihân, s.19 vd.; C. Orhonlu, Aşiretlerin İskânı, s.14; F. Sümer, Oğuzlar 

(Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, İstanbul 1992, s.163-168; Y. Halaçoğlu, İskân Siyaseti, 

s.16; Mehmet Eröz, Yörükler, İstanbul 1991,s.40-44; R. P. Lındner, Göçebeler, s.78. 
12

 Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve 

Cemaatler, İstanbul 1979, s.17. 
13

 BA TD 402, s.88 vd.; BA TD 998, s.444 vd. 
14

 C. Orhonlu, Aşiretlerin İskânı,s.14; T. Gündüz, Aşiretler, s.112. 
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Maraş ve çevresinde yaşayan Dulkadirli Ulus’una bağlı cemaatlerin en büyük 

birimi tâifeler
15

 olup 1526 yılında bölgede 26
16

, 1580 yılında ise 21 tâife 

bulunmaktadır
17

.   

  

Tablo I: Dulkadirli Ulus’unu Meydana Getiren Tâifeler 

Sıra 

No 

1526 1580 

Tâife Adı Bağlı Cemaat Bağlı Cemaat 

1.  Ağca Koyunlu 20 11 

2.  Anamaslu nâm-ı diğer 

Karacalu 

102 80 

3.  Araban  0 6 

4.  Avşar  0 4 

5.  Bertiz 50 0 

6.  Bostancıyân 11 0 

7.  Cerid 59 46 

8.  Çağırgan 19 7 

9.  Çimelü 15 2 

10.  Demrek 21 0 

11.  Dışarıcıyân ve Gurbet 17 0 

12.  Dokuz nâm-ı diğer 

Beşanlu 

82 45 

13.  Döngelli 39 15 

14.  Elçi 5 1 

15.  Eşkinciyân  0 22 

16.  Evci  5 8 

17.  Eymür 56 116 

18.  Gündeşlü ve Değşirlü 31 6 

19.  Kara Yuvalu  0 8 

20.  Kavurgalu 17 0 

21.  Kızıllu ve Ali Beylü 49 18 

22.  Koyuncuyân  9 7 

23.  Küreciyân 32 20 

24.  Küşne 81 27 

25.  Müteferrik  0 7 

26.  Osmanlu  9 0 

                                                 
15

“Türkmen illeri umumiyetle boy veya tâife adını taşıyan teşekküllerden meydana gelmişleridir”, F. 

Sümer, “Türk Aşiretleri”, s.511. 
16

 BA TD 402, s.84-732, 927-939, 949-958, 960-971; BA TD 998, s.436, 438-439, 444-461. 
17

 TK 116 s.1 vd. 
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27.  Peçenek 48 0 

28.  Tacirlü 7 3 

 TOPLAM  784 459 

 

B- İskan-Yerleşme 

Çalışmamıza esas olan Maraş Sancağına bağlı Maraş ve Elbistan kazalarının 

köylerinin hem isim almalarında hem de yerleşim yeri olarak kullanılmaya, yani köy 

dediğimiz statüye kavuşmasında Dulkadirli Ulusuna bağlı aşiretlerin rolü, etkisi nedir? 

Yukarıda Tablo I’de görülen ve 1526 yılında 26 tâifeye bağlı 784 cemaatten 

müteşekkil Dulkadirli Ulus’unun hepsi Maraş ve çevresinde bulunmamaktadır. Bu 

cemaatlerden sadece 308’i Maraş çevresinde bulunan yerleri kışlak, yaylak, ziraat ve 

otlak sahası olarak tasarruf etmektedir. Dulkadirli Ulus’unu oluşturan cemaatler geniş 

bir coğrafyayı yaylak-kışlak olarak kullanmaktalar. Bu cemaatler ana yurtları Maraş ve 

Elbistan haricinde Şam, Halep, Antakya, Diyarbekir, Mardin, Malatya, Hısn-ı Mansur, 

Antep, Adana, Kayseri, Sivas, Bozok, Yeni İl ve Karaman arasındaki bölgelerde 

dolaşmakta, buraları tasarruf etmektedirler
18

. 1526 yılında bu cemaatlerin haricinde 

Dulkadirli Ulus’una bağlı olan fakat hiçbir yeri tasarruf etmeyen veya tasarruf ettiği yer 

belli olmayan, sadece cemaat adı ile bağlı olduğu tâife belirtilen
19

  cemaat sayısı ise 

274’dür. 

İnsanoğlunun yerleşim yerini belirler iken bazı hususiyetlere dikkat ettiği 

görülmektedir. Yerleşim yeri olarak seçilen yerlerde su sıkıntısının olmaması, arazinin 

sulanabilir olması, ulaşım kolaylığı, güvenli olması, saldırılara, baskınlara karşı 

korunabilecek olması gibi faktörlerin etken olduğu bilinmektedir. 

XVI. Yüzyıl Maraş Sancağı içerisinde yer alan Maraş ve Elbistan kazâları 

yerleşim alanlarının yapılan saha çalışmalarında genellikle yukarıda belirtilen 

özelliklere sahip, ovalarda, çay ve dere kenarlarında, dağ eteklerinde kurulduğu 

görülmektedir.  

Tablo II: Maraş Kazası köyve mezralarının aşiretler tarafından tasarruf şekli 

(1526-1563) 

1526 KZ  Z  B K ZY Y  KY KZY 

Köyler  70 56 4 15 1 2 - 4 

Mezraalar 26 212 - 4 11 1 1 - 

Toplam 96 268 4 19 12 3 1 4 

                                                 
18

 Cemâatlerin tasarruf yerleri ile ilgili olarak bakınız BA TD 402, s. 85-575 arası muhtelif sayfalar. 
19

 BA TD 402, s.351-361 ve muhtelif sayfalar. 
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1563 KZ  Z  B K ZY Y  KY KZY 

Köyler  156 82 4 1 1 - - - 

Mezraalar 28 115   26    

Toplam  184 197 4 1 27    

K:kışlak, Z:ziraat, Y:yaylak, KZ:kışlak-ziraat, ZY:ziraat-yaylak, KY:kışlak-yaylak, 

KZY:kışlak-ziraat-yaylak, B:belirsiz 
 

Maraş Kazası içerisinde yer alan köyler ve mezraalar bu civarda yaşayan 

Dulkadirli ulusuna bağlı aşiretler tarafından bazen kışlak, yaylak ve ziraat, bazen kışlak 

ve yaylak, kışlak ve ziraat, ziraat ve yaylak, bazen de kışlak, ziraat ve yaylak alanı 

olarak tasarruf edilmektedir. 1526 yılında Maraş Kazâsı’na bağlı 152 köy bölgede 

konar-göçer hayatı yaşayan 89 cemaat tarafından, 255 mezraa ise 100 cemaat tarafından 

yukarıda belirtilen şekillerde kullanılmaktadır. 

1563 yılında ise Maraş Kazâsı’nda 244 köyü tasarruf eden 132 cemaatin hemen 

hemen tamamı yerleşik hayata geçmiş bulunmaktadır. Yine aynı tarihte 169 mezraa 71 

cemaat tarafından tasarruf edilmektedir. 

Elbistan Kazâsı’nda yer alan köy ve mezraların bir kısmı da Dulkadirli 

Ulus’una bağlı aşiretler tarafından ziraat, kışlak ve yaylak alanı olarak kullanmaktadır. 

Kaza genelinde köylerden 1526 tarihinde 13’ü
20

, 1540’ta 15’i
21

, 1563’te 18
22

, 

mezralardan ise 1526’da 72’si, 1540’ta 200’ü, 1563’te ise 44’ü aşiretlerin tasarrufunda 

bulunmaktadır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere, mezra ve köylerin büyük çoğunluğu 

aşiretler tarafından ziraat edilmektedir. 

 

Sonuç 

Yerleşim alanlarının isim almalarında çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Özellikle 

şahıs isimleri, idareci, bölge eşrafı ve manevi önderlerin isimleri, meslek gruplarından 

bazılarının isimleri, aşiret, cemaat ve boyların isimleri öne çıkmaktadır. Maraş Sancağı 

içerisinde yaşayan Dulkadirli Türkmenlerinin önemli bir kısmının yerleştikleri köylere 

ve mezralara kendi aşiret isimlerini verdiği görülmektedir. İncelenen dönemden 

günümüze gelindiğinde Dulkadirli Ulus’una bağlı aşiretlerin bakıyelerinin bölgede hala 

yaşamakta olduğu görülür. Bugün Kahraman Maraş ili sınırları içerisinde bulunan köy 

isimlerinin daha önceki aşiret isimleri ile aynı,  benzer veya köylerin isimleri farklı 

                                                 
20

 Küredi Kebir, Küredi Sagir, Göcek-i Gürün, Yazı Kilise, İnanç, Peçenek-i Kebir, Özbek, Konur Oğlu, 

Çelegi, Boyalı, Kafircik, Çobur Deresi nâm-ı diğer Burnik? ve Musacık köyleri. 
21

 Oyumkoz, Kantara, Karaca Viran, Başıkaba, Vehne, Güney Viranı, Depecik, Köse Yahya, Kaya Pınar, 

Çopur, Yukarı Çopur, Bozdoğan, Aşağı Çopurca, Yalak ve Yoğun Söğüd köyleri. 
22

 Çöb Ölçen, Anbarcık, Kamışcık-ı Kebir, Kızıl Kandil, Dere Ağzı, Davşan Alanı, Aktil, Norşun Hanı, 

Ecin Deresi nâm-ı diğer Ecin Kayası, Başı Kaba, Küredicek-i Kebir, Yalnız Koz, Çayırlu, Demürlik, 

Kolmana nâm-ı diğer Kolmana Hanı, Yoğun Söğüd, Ağce Şehir ve Musacık köyleri. 
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olmasına rağmen bunların Dulkadirli aşiretlerinin torunları olduğu bilinmektedir. 

Bunlardan K.Maraş’ın Onikişubat ve Dulkadirli İlçelerine bağlı Döngele, Kürtül, 

Avcılar, Beşen, Bulanık, Budaklı, Çağırgan, Demrek, Döngel, Elmalar, Hacılar, 

Kemallı, Karamanlı, Kısıklı, Kılavızlu, Köselü, Kumarlu, Kurtlar, Küçük Nacar, 

Navruzlu ve Öksüzlü, Afşin ilçesine bağlı Emirli, İncirli Tarlacık(Berçenek), Andırın 

ilçesine bağlı Geben, Akça Koyunlu, Alanlı (Orçan), Bektaşlı, Beşbıçak (Araplar), 

Bostanlu, Boynu Yoğunlu (Kara Hıdır), Çiçekli (Zincer), Kızık, Köklü (Balk) ve 

Kumarlu (Akmezar), Çağlayan Cerit ilçesi ve Küçük Cerit köyü, Ekinözü ilçesine bağlı, 

Alişar, Kürtül ve Soysallı, Elbistan ilçesine bağlı Çiçek, Elmalı, Kara Hasan Uşağı ve 

Özcanlı (Karaçan), Göksun ilçesine bağlı Çağlayan, Elmalı ve Yağmurlu, Pazarcık 

ilçesine bağlı Büyük Nacar, Narlı, Yumaklı Cerit, Akça Koyunlu, Ali Bey Uşağı, 

Aşıklar, Bayram Gazi, Çiçek, Demirciler, Eğlen, Emiroğlu (Araplı), Hanobası, İncirli, 

Karaçay, Kız Kapanlı, Osman Dede, Ördekdede, Pınarhüyük, Salmanlı ve Tilkiler, 

Türkoğlu ilçesine bağlı Şeker Oba (Akça Koyunlu), Özbek, Tahtalı Dedeler, Yeşil Yöre 

(Orçan Araplı), Avşarlı, Çakallı Çullu, Çakallı Hasan Ağa, Hopurlu, Kuyumcular ve 

Uzun Söğüt (Orçanbanı) köylerinin (bugün bunlar idari yapı içerisinde mahalle olarak 

bilinmektedir) isimleri geçmişte Maraş ve çevresinde konar-göçer hayatı yaşayan ve 

yüzyılın sonuna doğru yerleşik hayata geçen Dulkadirli Türklerinin ve ona bağlı 

aşiretlerin adlarından geldiği görülmektedir. 
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18. YÜZYILDA SARAYBOSNA’DA BİR BAKIRCI ESNAFININ MAL VARLIĞI 

 

İsmail KIVRIM
*
 

ÖZET 

Tereke kayıtları Osmanlı sosyal ve iktisadî tarihine yönelik araştırmalar için 

zengin bir kaynak oluşturur. Sicillerde mevcut tereke kayıtlarında ölen kişinin kimliği 

yanında aile durumu, eş ve çocuk sayısı, menşei, unvanı, meslek ve görevleri, servetinin 

miktarı ve dağılımı, menkul ve gayrimenkul mallar, nakit para ve ziynet eşyası, kitaplar, 

borç ve kredi ilişkileri, köle ve câriyeler, mehir ve nafaka, para rayiçleri, mal ve eşya 

fiyatları gibi konularda oldukça ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Bu bağlamda çalışmamızda 18. yüzyılda Saraybosna’nın Kebkebir 

Mahallesi’nde yaşamış olan Bakırcı esnafından Suyunzade Hacı Mustafa’nın Bosna 

kadı sicillerinde geçen tereke kaydı değerlendirilecektir. Hacı Mustafa evli olup bir eşi 

ve biri erkek diğeri kız olmak üzere iki küçük çocuğu vardır. Muhtemelen genç 

sayılabilecek bir yaşta vefat ettiği anlaşılmaktadır. Hacı Mustafa’nın 4.960.249 akçelik 

(20.668 kuruş) bir serveti bulunmaktadır. Serveti içerisinde kitapları, silahları, koşum 

takımları, ev eşyaları, dükkânında bulunan mallar, alacakları, hayvanları, emlakleri, 

babası ve kardeşi ile olan ortak malları görülmektedir. Nitekim Hacı Mustafa, 

Saraybosna dışındaki şehirlere bakır satan büyük bir esnaf olduğu da anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bakırcı, Bosna, Tereke Kayıtları  
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THE ESTATE OF A COPPERSMITH IN BOSNIA IN THE 18TH CENTURY 

 

ABSTRACT 

 

The inheritance records consist of a good source in terms of the studies about 

the Ottoman social and economic history. In the trade registry of inheritance records 

there is a detailed information about the dead person. As well as his identity it tells 

about his family the number of his spouses and children origin title profession duty the 

amount of his wealth his estates cash jewellery books depths credit affairs his servants 

mehr and ailmony amount belonging costs. 

In this respect in our piece it will be studied about the inheritance records of 

Suyunzade Haci Mustafa in the court registry who was a coppersmith and lived in 

Kebkebir district in Bosnia in the 18th century. Hacı Mustafa was married and had  a 

little daughter and son. He is believed to have died at an early age. He had a fortune of 

4.960.249 akce. In his wealth there were books, guns belongings goods in his shop his 

animals estates and other goods which he shared with his father and brother. Therefore 

he is believed to have been an important tradesman who sold copper to other cities 

outside Sarajevo. 

Key Words: Sarajevo, muhallefat, Artisan, Coppersmith 
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Giriş 

Tereke ölen bir insanın gerisinde bıraktığı şeylerdir. Muhallefat ve metrükat 

sözcükleri de terekeyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. 

Tereke kayıtları Osmanlı sosyal ve iktisadî tarihine yönelik araştırmalar için 

zengin bir kaynak oluşturur. Kadılar mahiyetlerinde bulunan kassam denilen görevliler 

vasıtası ile kendilerine intikal eden muhallefatı bütün ayrıntıları ile büyük kadılıklarda 

seriler oluşturabilecek tereke defterleri veya kassam defterleri diğer adı ile metrukât 

defterleri veya muhallefat defterleri adı verilen müstakil defterlere kaydederlerdi. Özel 

olarak tereke defterleri tanzim edilmemişse, kadının diğer işleri için tutuğu şer’iye sicil 

defterlerine kaydedilirdi
1
.  

Tereke listeleri kadı sicilleri arasında dağınık halde yer almaktadırlar. 

Terekeler biçim yönünden tekdüzedir. İlk başta ölenin ismi varsa unvanı vb., sakin 

olduğu mahalle veya köy, varsa eşi, çocukları ve diğer mirasçılarının isimlerinin 

belirtildiği kısa bir giriş vardır. Bu kimlik bilgileri geç dönem belgelerinde kişinin 

yaptığı iş vb. ekleme bilgilerle biraz daha ayrıntılı verilmiştir. Sonrasında kalan her 

türlü malının ve alacaklarının madde madde yazıldığı ve altlarına fiyatlarının biçildiği 

liste yer alır. En sonda kadılık makamının yaptığı paylaştırma hizmetinin karşılığı 

olarak resm-i kısmet, kalemiye, çukadariye, mahzariye gibi vergiler ve cenaze vb. 

masraflar belirtilip kişinin toplam servetinden düşülerek kalan miktar mirasçılara 

bölüştürülürdü. Vefat eden kimsenin borçları olur veya vefat eden kimse mallarının 

belli bir kısmının hayır vb. işler için ayrılmasını istemiş ise bu gibi hallerde bu 

meblağlar da toplam servetten çıkarılarak varisler arasında bölüşüm yapılır
2
.  

Ayrıca tereke defterleri belirli tarihi devirlerde ve bölgelerde, esnaf, çiftçi, 

tüccar ve muhtelif kademede devlet hizmeti gören sosyal gruplar arasında servetin 

dağılımı ve unsurları, maddi kültürün yapısı, hayat konforu veya lüksün seviyesi, 

silahların ve elbiselerin çeşitleri, her türlü imalathaneler ile zirai işletmelerin teşkilatı, 

üretim araçları ve kapasiteleri, ticari usul ve münasebetler, kredi şekilleri ve bütün bu 

servet unsurlarının pek çoğunun yer ve tarihteki piyasa değerlerini tespit ile piyasada 

cari olan para cins ve değerlerini ihtiva etmesiyle para tarihi gibi pek çok konuların 

aydınlatılmasını sağlamaktadır
3
. 

                                                 
1 Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askerî Kassamına Ait Tereke Defterleri (1545–1659)”, Belgeler, III, 1966, s. 1. 
2 Said Öztürk, Askerî Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), İstanbul 1995, 

s. 27. 
3 Terekelerle ilgili yapılan bazı çalışmalar şu şekildedir: Halil İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi 

Kaynakları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C.15, S1-4, İstanbul, 1953; Hüseyin Özdeğer, 1463-

1640 Yılları Arasında Bursa Şehri Tereke Defterleri, İstanbul, 1995; İnalcık, Halil, “Osmanlı İdare, Sosyal ve 

Ekonomik Tarihiyle İlgili Belgeler: Bursa Kadı Sicillerinden Seçmeler: III. Köy Sicil ve Terekeleri”, Belgeler, C. 

XV, S. 19 (1993), s. 23-168; Yavuz Ercan, “Bir Ayanın Muhallefatı: Havza ve Köprü Kazaları Ayanı Kör 

İsmailoğlu Hüseyin (Muhallefât Olayı ve Terekenin İncelenmesi”, Belleten, C. XLI, S. 161, 1977, s. 41-78; Yuzo 

Nagata, “Karaosmanoğlu Hacı Hüseyin Ağa'ya Ait Tereke Defteri”, IX. Türk Tarih Kongresi, (Ankara 21-25 Eylül 

1981), Kongreye Sunulan Bildiriler, C. II, Ankara, 1988, s.1055-1063; Savaş, Saim, “Sivas Valisi Dağıstani Ali 

Paşa'nın Muhallefatı: XVIII. Asrın Sonunda Osmanlı Sosyal Hayatına Dair Önemli Bir Belge”, Belgeler, C. XV, 
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Suyunzâde Hacı Mustafa’nın Terekesi 

Bu çalışmanın ana kaynağı 12 numaralı Saraybosna şer’iyye sicil defterinin 20 

ve 21. sayfalarında kayıtlı, Bakırcı esnafı olan Suyunzâde el-hâc Mustafa ibn-i el-hâc 

Mehmed’in terekesidir. Terekenin kayıt tarihi 23 Rebiyülevvel 1183/27 Temmuz 

1769’dur. Belgede Hacı Mustafa’nın bakırcı esnafı olduğu belirtilmemiştir. Ancak 

muhallefatının muhteviyatına bakıldığında bakırcılıkla uğraştığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim Balkan Yarımadası’ndaki yol şebekesinin bir düğüm noktasında olan 

Soraybosna’nın coğrafi konumundan istifade ederek, Selanik, Yenişehir ve Saroz’a gibi 

şehirlerle ticari ilişkiler kurmuştur. 

Suyunzade Hacı Mustafa Saraybosna’nın Kebkebir Mahallesinde ikamet 

etmekte, eşraftan olup aynı zamanda babası ve kendisi de hacı unvanına sahiptir. 

Saraybosna Sicilleri ile ilgili yapılan bir çalışmada tespit edilen muhallefat sahibinin 

yaklaşık olarak %19’a varan kişi
4
 hacı unvanlıdır. Bu da nüfusun büyük bir oranının 

dini vazifesini tamamlamış olduğu söylenebilir. Nitekim Osmanlı toplumunda bireyler, 

sahip oldukları meslekî, dinî ve sosyal özelliklere bağlı olarak unvan ya da lakaplarla 

anılırlardı. İslam dininin temel ibadetlerinden olan hac, belli bir mal varlığı olan 

kimselerin yerine getirmesi gereken bir vazifedir. Zira ulaşım zorlukları ve maddi 

imkânsızlıklar hacca gitmek gibi uzun bir yolculuğun yapılmasını büyük oranda 

engellerdi. Nitekim hacı olan kimselerin, İslami şartlardan birisini yerine getirmelerinin 

yanı sıra, Osmanlı toplumunda belli bir saygınlık kazandığı söylenebilir. 

                                                                                                                                               
Sayı 19, 1993, s. 249-290; Zeynel Özlü, 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep, Gaziantep, 2004; Zeynel Özlü, 

“Terekeler Işığında Göynük’te Aile”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, Yıl: 8, S. 29, s. 81-102; Zeynel Özlü, 

“Terekeler Işığı’nda Göynük’te Konutlarda Mekân Düzenlemesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2006, Temmuz- 

Ağustos, S. 163, s. 103-142; Zeynel Özlü, “Terekeler Işığında Bolu-Göynük'te Giyim Kuşam”, Gazi Üniversitesi 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, 2005 Kış (36. Sayı), 207- 233; Nuri Yavuz, “Borç-

Alacak ilişkileri Çerçevesinde Besni-zade (Behisnizade) Seyyid Mehmed Efendi’nin Terekesi”, (ed. Doç. Dr. 

Yusuf Küçükdağ), Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu (22 Ekim 1999), Gaziantep 2000, s. 67-75; Tülay 

Artan, “Terekeler Işığında 18. Yüzyıl Ortasında Eyüp’te Yaşam Tarzı ve Standartlarına Bir Bakış Orta Halliğin 

Aynası”, 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, (ed. Tülay Artan), İstanbul 1998, s. 49- 63; 

Hülya Canbakal, “Barkan’dan Günümüze Tereke Çalışmaları”, Ömer Lütfi Barkan: Türk Tarihçiliğine Katkıları ve 

Etkileri Sempozyumu, İstanbul 2011; İsmail Kıvrım, “Kilis ve A‘zaz Voyvodası Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa 

ve Muhallefâtı”, OTAM, S. 24/Güz 2008, Ankara 2010, s. 147-173; Tarık Özçelik, “Yeniçeri Ağası Köse Mehmed 

Ağa ve Muhallefâtı”, History Studies, C. 5, S. 1, Ocak 2013, s. 287-310; Özer Küpeli, “Yenişehir (Bursa) Âyânı 

Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefâtı” History Studies, 3/3, 2011, s. 245-263; Cahit Telci, “Aydın Muhassılı 

Abdullah Paşa ve 1148 (1735) Senesinde Zaptedilen Muhallefatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XV, 2000, s. 

199-219; Cahit Telci, “Turgutlu Voyvodası Seyfi-zâde Es-Seyyid Halil Ağa'nın 1791 Senesinde Müsadere Edilen 

Muhallefatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXII/1 Temmuz 2007, s. 173-216; Cahit Telci, “Muhassılın Serveti: 

Aydın Muhassılı Abdülbaki Paşa'nın 25 Temmuz 1697 (6 Muharrem 1109) Tarihli Muhallefatı”, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, C. XXVI/2, Aralık 2011, s. 551-576; Feridun M. Emecen, “Ayan ve Muhallefatı: 

Karaosmanoğlu Hacı Mustafa Ağa”, CIEPO, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi 

XIV. Sempozyumu Bildirileri, 18- 22 Eylül 2000, (ed. Tuncer Baykara), Ankara 2004, s. 141-148; Halime Doğru, 

“Öldürülen Hacı-Oğlu Pazarı Ayanı Sarıkoğlu ile Adamlarının Muhallefatı ve Tasfiyesi”, Uluslararası Osmanlı ve 

Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2005, Bildiriler Kitabı, Osmangazi 

Üniversitesi, 2005, s. 157-169; Ertan Gökmen “Manisa Mevlevihanesi Şeyhi Mehmed Bahaeddin Efendi’nin 

Terekesi (1771)”, Sufi Araştırmaları, C 5, Sayı 9, Kış-2014, s. 1-61. 
4 2047 kişiden 364 kişi hacı unvanlıdır. Yuzo Nagata, Maçiko Nagata, “Saraybosna Şeriyye Sicilleri Üzerinde Bir 

İnceleme”, XII. Türk Tarih Kongresi (12-16 Eylül 1994, Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, III, Ankara 1999, s. 

63. 
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Suyunzade Hacı Mustafa tahminen Temmuz 1769’da vefat etmiştir. Yine 

muhtemelen genç bir yaşta ölmüş olmalıdır. Geriye mirasçıları arasında küçük bir erkek 

bir kız çocuğu vardır. Varisleri olarak eşi Fatma, annesi Ümmühan, çocukları Mehmet 

ve Afife ve erkek kardeşi Bagu İbrahim Ağa’dır. Hacı Mustafa’nın babası Hacı 

Mehmet’e daha önce vefat etmiştir. Nitekim küçük oğlu Mehmet’e kendisinden bir ay 

sonra ölmüştür (6 Rebiyülâhır 1183/9 Ağustos 1769).  

Hacı Mustafa’nın terekesi kaydedilirken, klasik tereke yazma kuralına 

uyulmuş, eşyanın ve malın sayımında herhangi bir tasnife gidilememiştir. Ev eşyası 

yazılırken, araya bir hayvan veya kitap sıkıştırıldığı veya ev eşyası ile ilgisi olmayan 

malın yazıldığını görmekteyiz. Eşyaları kaydedilirken değerleri hem akçe hem de kuruş 

olarak belirtilmiştir. Nitekim terekede 1 kuruş 240 akçedir. 

Hacı Mustafa’nın terekesindeki eşya ve gelirleri altı ayrı bölümde yazılmıştır. 

Birinci bölümde Hacı Mustafa ile kardeşi İbrahim Ağa’nın ortak oldukları eşya ve 

havyalar yazılmış, ikinci bölümde alacaklı oldukları kişilerdeki alacak miktarları, 

Selanik ve Saroz’a gönderilen nakit para ve Yenişehir emtiası kaydedilmiştir. Üçüncü 

bölümde kardeşi ile ortak oldukları emlak, akarat ve hayvanat yazılmıştır. Dördüncü 

olarak Hacı Mustafa ile İbrahim Ağa’nın babaları Hacı Mehmed’in kardeşi Hacı 

Süleyman’la olan ortak emlak ve akaratları kaydedilmiştir. Beşinci olarak nakit para 

yazılmıştır. Buraya kadar kaydedilen eşyaların ve akaratın miktarı toplamı 9.612.938 

akçedir. Bu miktar iki eşit parçaya bölünmüş ve 4.806.369 akçe müteveffa Hacı 

Mustafa’ya ve 4.806.369 akçede kardeşi İbrahim Ağa’ya verilmiştir. Altıncı kısımda 

müteveffa Hacı Mustafa’nın kendisine ait eşyalar kaydedilmiştir. Bu eşyaların değeri 

153.780 akçe olup toplam tereke miktarı 4.960.249 akçe olmuştur. Nitekim Hacı 

Mustafa’nın terekesinin % 96,9’u babasından kalırken % 3,1’i kendisinin malıdır. 

1762-1802 yılları arasında Saraybosna şer’iye sicillerine
5
 göre 285 kişinin 

meslek, unvan ve lakaplara göre muhallefat değerleri tablo 1’de verilmiştir. Buna göre 

69 kişinin (%26,04) muhallefatı 50. 000 akçenin altındadır. 142 kişinin (%53,59) yani 

yarıdan daha fazla kişinin terekesi ise 51.000 ile 500. 000 akçe arasındadır. 18 kişinin 

501.000-1000.000 arasında iken, 11 kişinin terekesi ise 2000.000 ve üzerindedir. Bu 11 

kişiden bir kişinin (tüccar-hacı) 9.381,146 akçe
6
, ve bir kişinde (haseki- hacı) 5.558.080 

akçedir
7
. Diğerleri ise dört milyon akçenin altındadır. Buna göre Hacı Mustafa’nın 

terekesi hayli yüksektir. 

 

Tablo 1: Meslek, Unvan ve Lakaplara Göre Muhallefat Değerleri 

                                                 
5 Bu kişiler Yuza Nagata ve Maçiko Nagata’nın çalışmaları olan “Saraybosna Şeriyye Sicilleri Üzerinde Bir 

İnceleme” adlı çalışmalarının ek kısmındaki liste 3’ten çıkarılmıştır. Yine bu tabloda 10 ve 40 numaralı sicille dâhil 

olmak üzere aradaki 21 adet sicilden faydalanarak hazırlanmıştır. Nagata, “Saraybosna Sicilleri”, s. 702-711. 
6 Nagata, “Saraybosna Sicilleri”, s. 702. 
7 Nagata, “Saraybosna Sicilleri”, s. 710. 
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1-Kardeşi ile ortak oldukları eşyalar 

Bu bölümde Hacı Mustafa ile kardeşinin eşit olarak ortak oldukları çeşitli eşya 

ile hayvanlar kaydedilmiştir. Bu kısımda 80 kalem çeşitli eşya ve üç hayvandan 

oluşmakta, değeri ise toplam 3.911.620 akçedir. Bu eşyalar aşağıda tasnif edilerek 

verilmiştir. 

Kitaplar; Aile bakırcı esnafı olmasına rağmen eğitim önem verdikleri 

görülmektedir. Özellikle Arapça bildikleri düşünülmektedir. Nitekim Arapça dil bilgisi 

kitabı olan iki adet Sarf
8
 ve bir adet nahiv

9
 kitabı bulunmaktadır. Yine İki adet Mushaf-ı 

şerifi (Kuran-ı Kerim) ve bir adette En’am-ı şerif
10

 vardır. Diğer kitaplar ise, Kâfiye 

ma’a Cimah, Hülâsa-i Ahbar, Cami‘ü’l-Fıkıh, Kısas-ı Yusuf ma’a Evrak-ı Perişan, 

Kudurî nâ tamâm ve Haydar’ş-şerife’dir. Ayrıca Pirinç’ten bir divitte vardır. 

Silahları; Dört adet büyük tüfek, bir çift gümüş süslemeli piştov, bir adet 

gümüş kabzalı kılıç, bir kılıç ve beş adet eski kılıç, bir adet Gümüş zincirli gümüş bıçak, 

gümüş süslü külünk ve demir kolçak ve başlıktır. 

Koşum takımları; Dört adet gümüş at koşum takımı, bir çift Pirinç üzengi ve 

gümüş at koşumu parçaları. 

Ev Eşyaları; Ev eşyaları da kardeşi ile ortak kaydedilmiştir. Bu da Hacı 

Mustafa’nın geniş aile yapısına sahip olduğunun göstergesi olabilir. Ayrıca kendisine ait 

mallar kaydedilirken bunların içerisinde eve rastlanmamaktadır. Yer döşemesi olarak bir 

adet büyük halı, bir adet kilim, sekiz adet Yanbolu keçe, üç hasır, üç keçe, beş adet 

küçük alaca kilim vardır. Ayrıca oda içerisinde oturmak için üçer adet mâi çuka mak‘ad 

(oturacak yer, minder) ve minder vardır. Beş vakit namaz kılarken kullandıkları bir adet 

halı seccade bulunmaktadır. Evin pencereleri için dokuz adet perde kaydedilmiştir. 

Yatmak için iki adet döşek, üç adet yorgan ve 15 adet bursa yastığı vardır. Zamanı 

                                                 
8 Sarf İstenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden bilgi dalıdır. (şekil bilgisi) Sarf ilmi 

kelimenin isim ve fiil çeşitleriyle meşgul olur. Bir kelimenin bir şekilden diğer şekle konmasına tasrif denir.  
9 Nahiv, Kelimelerin cümle içindeki vazifelerine ve bu vazifelere göre sonlarının aldığı durumu öğreten bilgi dalıdır. 
10 En çok okunan Kur’an-ı Kerim süreleri ve aşr-ı şeriflerin yer aldığı eser. 

No  Servet Miktarı (akçe) Adet % 

1 5.000-50.000 69 26,04 

2 51.000-100.000 43 16,23 

3 101.000-200.000 46 17,36 

4 201.000-300.000 26 9,81 

5 301.000-400.000 19 7,17 

6 401.000-500.000 8 3,02 

7 501.000-1000.000 25 9,43 

8 1.001.000-2.000.000 18 6,79 

9 2.001.000 ve üzeri 11 4,15 

Toplam 285 100 
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öğrenmek için iki adet çalar saat ve bir adet Pandol saat kullanmaktalar. Odaların 

aydınlatılması için altı adet şamdan kayıtlıdır. 

Mutfak eşyası olarak 262 adet çeşitli bakır kaplar ve cam bardaklar vardır. 

Ayrıca 75 kıyye
11

 (97 kğ) kahve ve 57 adet fağfurî (porselen) kahve fincan ve buna 

ilaveten gümüş zarflı 10 adet fağfurî kahve fincanı vardır. Yine demir bir mangal ve 

kahve takımı bulunmaktadır.  

Bu bölümde, hububat olarak 20 şinik
12

 buğday, 40 şinik darı, 17 şinik arpa 

kaydedilmiştir. Ayrıca sekiz kulaç da odun bulunmaktadır.  

Bu kısımda bir adet gümüş makara, 2 adet gümüş hamâil, bir adet demir 

sandık, kenarlık ipek ve 100 dirhem ipek, alaca çuka parçaları ve üç adet kırmızı fes 

yazılmıştır.  

Hayvan olarak da bir doru at, bir kır tay ve bir kır bargir yazılmıştır. 

Dükkândaki eşyaları;  264 kıyye (343 kğ) kalay, 33,5 kıyye (43,5 kğ) eski 

bakır, Tönteli bakır, 3671 kıyye (4772 kğ) külçe bakır, 7000 kıyye (9.100 kğ) Pirinç
13

, 

5550 kıyye (7.215 kğ) işlenmiş cedid (yeni) bakır ve 32 kıyye (41 kğ) nişadır
14

 

kaydedilmiştir.  

2- Alacakları 

Bu bölümde alacaklı oldukları kişilerdeki alacak miktarları, Selanik ve Saroz’a 

gönderilen nakit para ve Yenişehir’e satılan malların miktarı olan 2.956.320 akçe 

kaydedilmiştir.  

Bunlar; Karakaş adlı Yahudi’den toplamı olarak (3.729 kuruş) 894.960 akçe, 

Yanko’dan senet karşılığı (110 kuruş) 26.400 akçe, yine senet karşılığı Poluğoğlu 

Osman Beşe’den (279 kuruş) 66.960 akçe, Kıbti Ali’den de senet karşılığı (60 kuruş) 

14.400 akçe alacak. Selanik’e gönderilen nakit (1.800 kuruş) 432.000 akçe ve Saroz’a 

gönderilen (3.800 kuruş) 916.000 akçedir. Yenişehir emtiasında olan (2540 kuruş) 

219.600 akçe. 

3- Kardeşi ile ortak oldukları emlak, akarat ve hayvanat  

                                                 
11 Kıyye, vukıyye ve okka, 1,2822945 kg. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), (çev. Ruşen 

Sezer), İstanbul 2003, s. 253. 
12 Şinik, 0,25 kile içinde kullanılır. Kile, Saraybosna kilesi 1565’te 22 okka=28,224 kg. İnalcık, Klasik Çağ, s. 251-

254. 
13 Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi. Pirinçte bulunabilen diğer bazı 

elementler, kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden 

bazı pirinçlere tunç da denilmektedir. Aslında tunç (veya bronz) bakır-kalay alaşımıdır. 
14 Nişadır, Amonyak tuzu olarak bilinen amonyum klorür bileşiği (NH4Cl). Lehim yapmada kullanılır. Tuzun 

ayrışmasından meydana gelen amonyak (NH3) ve hidroklorik asit (HCl), metalin yüzeyinde hâsıl olmuş oksit 

tabakasını kaldırdığından metal, lehime müsait hâle gelir. 
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Bu bölümde 934.320 akçe değerinde tarım ürünleri, hayvanlar (öküz, inek ve 

koyun), kazancılar çarşısındaki dükkânlar, Kebkebir Mahallesi’ndeki bahçe, Suskiçe ve 

Dobrine köylerinde bulunan ev, arsa, bağ ve bahçeler kaydedilmiştir.  

Bunlar; 27 adet Öküz, üç adet inek ve 103 adet koyundur. Ayrıca 40 şinik darı 

kaydedilmiştir. Kazancılar çarşısında bir dükkânın yarı hissesi, yine kazancılar 

çarşısında bir adet dükkân, Çinkar köprüsü çarşısında bir dükkân ve bitişiğinde bir 

mahzen ve Han-ı atik’de bir mahzen. Kebkebir Mahallesi’nde büyük bir bahçe ve 

Suskiçe Köyü’nde mukataalı bir arazi ve emlakler, Dobrine Köyü’nde bağ, bahçe ve 

binalar.  

4- Babası müteveffa Hacı Mehmet ile babasının kardeşi Hacı Süleyman’ın 

ortak oldukları emlak ve akaratlar  

Bu kısımda Hacı Mustafa’nın amcası babası Hacı Süleyman’la babası Hacı 

Mehmet’in ortak olan emlakleri kaydedilmiştir. Ancak bunların toplam değer 1.416.000 

akçe olup, bundan 205.318 akçe çıkarılıp kalan 1.210.682 akçe Hacı Mustafa’nın 

kardeşi olan ortak miktara yazılmıştır. Demek ki amcaları Hacı Süleyman’ın hissesi 

205.318 akçedir. 

Bunlar, Kebkebir Mahallesi’nde bir ev ve bitişiğinde bir miktar bahçe, yine 

aynı mahallede üç gözlü su değirmeni, Kazancılar çarşısında altı adet mahzen ve boş 

arsa, yine kazancılar çarşısında dört adet mahzen ve dört adet dükkân, Medrese 

Mahallesi’nde bir bahçe, Loçnik Köyü’nde üç, Dobrine Köyü’nde bir adet emlak ve 

Dobrine Köyü’nde üç gözlü su değirmeni.  

5- Nakit para 

Bu kısımda nakit 2500 kuruş ve değeri olan 600.000 akçe kaydedilmiştir. 

Buraya kadar yazılan kısımlardaki toplam miktarlar toplanıp 9.612.938 akçe 

olmuştur. Bu miktar ikiye bölünmüş olup yarısı olan 4.806.369 müteveffa Hacı 

Mustafa’nın yarısı ise kardeşi İbrahim Ağa’nın olarak belirtilmiştir. 

6- Hacı Mustafa’nın kendisine ait eşyalar  

Bu bölümde Hacı Mustafa’nın kendisine ait eşyalar kaydedilmiştir. Bu 

eşyalarının toplamı 153.780 akçedir. Burada en dikkat çeken Hacı Mustafa’nın Gürcü 

asıllı Hasan isminde bir kölesinin olmasıdır. Bundan başka üç gümüş kara bıçağı, bir 

gümüş kılıcı, bir Pandol saati, bir gümüş yüzüğü, yaldız şişeli buhurdanı, bir döşeği ve 

yorganı, 15 kıyye (19 kğ) ağırlığında da bir kazanı vardır.  

Hacı Mustafa’nın giyim eşyaları şunlardır; birer adet Zerdeva paça kürk, köhne 

nafe kürk, müstamel kaplı kürk, yeşil çukaya çalık kaplı kürk ve yol kürkü. Bir alaca 

kaftanı, birer adet alaca yelek ve yeşil çuka yelek, iki adet çuka cübbe ve bir adet köhne 

vişne rengi çuka cübbe, iki adet Şam alaca entari ve bir köhne entari, birer adet yeşil ve 

kırmızı çuka biniş, birer adet mai çuka şalvar ve kırmızı çuka çakşır, ikişer adet don, 



INOCTE 2016  

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches  

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

18. YÜZYILDA SARAYBOSNA’DA BİR BAKIRCI ESNAFININ MAL VARLIĞI  285 
 

gömlek ve kalpak, birer adet kırmızı ve al kuşak, birer adet siyah dizlik, sarık ve siyah 

poşudur 

Buraya kadar Hacı Mustafa’nın terekesinin toplam 4.960.249 akçedir.  

Terekenin bu bölümde çeşitli masraflar ve ödemeler kaydedilmiştir. Bunlar 

fukaraya dağıtılmak üzere (232,5 kuruş) 55.800 akçe, mezarının düzenlenmesi için (40 

kuruş) 9600 akçe, haccı bedel için (60 kuruş) 14.400 akçe, mahkeme masrafları için 

(Resm-i kısmet, Kassamiye, Kalemiye, Hıdamiye, İhzariye, Kaydiye) 125.016 akçe, 

eşine olan mihr-i müeccel borcu (sonraya bırakılmış mihir) 12.000 akçe, kölesi 

Hüseyin’e 2.160 akçe, Hademe Meryem’e 9.600 akçe ve diğer çeşitli masraflar ve 

ödemeler için olmak üzere toplam 322.616 akçe ayrılmıştır.  

Bu kısımda terekeden çeşitli masraflar için ödenen 322.616 akçe çıkarıldıktan 

sonra kalan 4.637.633 akçe varislerine paylaştırılmıştır. Belgenin başında da belirtildiği 

gibi kalan kısım 72 yetmiş hisseye ayrılıştır. Bunun dokuz hissesi eşi Fatma’ya 

(579.704 akçe) annesi Ümmühan’a 12 hisse (772.706 akçe), oğlu Mehmet’e 34 hisse 

(2.190.148 akçe) ve kızı Afife’ye ise 17 hisse (1.095.074 akçe) olarak dağıtılmıştır.  

Terekenin son bölümünde ise Hacı Mustafa’nın oğlu Mehmet’in vefat etmesi 

üzerine babasından intikal eden 2.190.148 akçenin mirasçılara paylaştırılmasıdır. 

Mehmet’in terekesinin taksiminde mahkeme masrafları ve diğer masraflar olan 85.468 

akçe düşüldükten sonra kalan 2.104.680 akçe, annesi Fatma’ya 701.560 akçe, kız 

kardeşi Afife’ye 1.052.340 akçe ve amcası Bagu İbrahim Ağa’ya 350.780 akçe olarak 

taksim edilmiştir. 

Sonuç 

Hacı Mustafa ve ailesi maddi olarak zengin oldukları halde mütevazı bir hayat 

yaşadıkları söylenebilir. Nitekim ev eşyalarında lükse kaçan neredeyse hiçbir eşya 

yoktur. Şehirde bakırcılık işleri ile uğraşırlarken, aynı zamanda kırsalda hayvancılık ve 

tarımla da ilgilendikleri görülmektedir. Nitekim Saraybosna dışında Selanik, Yenişehir 

ve Saroz gibi şehirlerle de ticaret yapmaktadırlar.    
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Ek1: Suyunzade el-hâc Mustafa ibn-i el-hâc Mehmed’in 12 numaralı 

Saraybosna şer’iye sicilindeki 20-21 numaralı sayfalar da kayıtlı olan terekesidir 

 

Medine-i Saraybosna’da Kebkebir Mahallesi sakinlerinden bundan akdem 

vefat eden Suyunzade el-hâc Mustafa ibn-i el-hâc Mehmed nam müteveffanın veraseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma bint-i el-hâc Muharrem nam hatun ile validesi 

Ümmühani bint-i el-hâc Muharrem ve sulbî sağir oğlu Mehmed’e ve sulbiyye sağire 

kızı Afife’ye münhasıran ve tashih meselesi yetmiş iki sehimden olub sihâm-ı 

mezkureden zevce-i mezbure Fatıma’ya dokuz sehimi ve validesi mezbure 

Ümmühaniye on iki sehimi ve sulbi sağir oğlu mezbur Mehmed’e otuz dört sehimi ve 

sulbiyye-i sağire kızı mezbure Afife on yedi sehimi isabeti tahakkukundan sonra 

mezbure Fatıma tarafından defter-i kassam hitamına değin vekil-i müseccel-i şer’isi 

olan babası mezbur el-hâc Muharrem ile sağire-i mezbure Afife’nin ba-huccet-i şer’iye 

vasisi olan müteveffayı mezbur el-hâc Mustafa’nın er karındaşı ve sağire-i mezburenin 

ammisi ve velisi Bagu İbrahim Ağa’nın bi’l-vesaye ve bi’l-vekale taleb ve marifetiyle 

ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkim ve ala mâ-farazallahu tevzi‘ ve taksim olunan 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. huriren fî el-yevmi’s-salis ve’l-ışrin min 

rebi’ü’l-evvel lisene selase ve semanin ve miete ve elf müteveffa-yı mezbur el-hâc 

Mustafa karındaşı mezbur Bagu İbrahim Ağa ile şirket-i mülk ile şerik olub emlak ve 

akaratı ve hayvanat ve menkulatı ve nukud ve zimem-i nas bi’l-münasafa olduğu bu 

mahalle kayd olundu. 

 
Cinsi  Miktarı  Değeri (akçe) 

Mushaf-ı şerif  1 Kıta 6.000 

Defa Mushaf-ı şerif  1 Kıta 4.320 

Kafiye ma‘a Cimah  240 

Enam-ı şerif   960 

Nâ tamâm nahiv   240 

Sunu’?  120 

Sarf   360 

Defa sarf   420 

Hulasa-i ahbar  300 

Câmiü’l-fıkıh  720 

Kısas-ı Yusuf ma‘a evrak-ı perişan   180 

Sim kara makara  3.300 

Temur kolçak ma‘a başlık   7.200 

Kebir tüfenk 1 6.000 

Defa kebir tüfenk 1 3.360 

Defa kebir tüfenk 1 2.400 

Sim kara bıçak ma‘a sim zincir   14.400 

Defa tüfenk 3 8.640 

Sim kabza kılıç   12.000 

Defa kılıç  2 7.200 

Sim kara …ile sim ile murassa külünk  8.400 

Sim raht ma‘a sim reşm  36.000 
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Çalar saat  2 4.800 

Fağfurî fincan  57 5.130 

Defa sim raht   4.800 

Defa sim raht ma‘a reşm  33.600 

Sim hamâil  12.000 

Sim ile murassa piştov 1 33.600 

Defa fağfurî fincan 10 sim zarif 10  4.800 

Müstamel bursa yasdık fi 900 15 adet 13.500 

Müstamel kebir kaliçe 1 7.200 

Müstamel kaliçe seccade   3.840 

Müstamel mâi çuka makad 3 minder 3   13.200 

Pencere perdeleri  9 adet 1.080 

Abgine maşrabalar  480 

Pandol saat   1.820 

Defa sim hamail   3.600 

Köhne kilim  5 adet 3.600 

Devni doru at  1 re‘s 28.800 

Devni kır tay  1 re‘s 13.000 

Kır bargir 1 re‘s 3.600 

Çadır ma‘a tuzluk ma‘a çeşme   16.800 

Müstamel döşek 2 adet yorgan 3 adet  5.280 

Şamdan  6 adet 1.440 

Pirinç üzengi  1 çift 600 

Eğer uç takımıyla   4.320 

Yanbolu kebe 3 hasır 1  1.920 

Defa müstamel yanbolu  4 1.920 

Müstamel keçe   1.440 

Evani-i nühasiye 262 65.400 

Köhne kılıç  5 adet 1.300 

Hınta 20 şinik fi 60  12.000 

Darı 40 şinik fi 360  14.400 

Şair şinik 17 (27) fi 360  9.720 

Temür sanduka   7.200 

Hatab kulaç 8  3.840 

Hurde-i hane-i ma‘a zehâir  26.400 

Temür mangal ma‘a kahve takımı  3.600 

Külçe bakır fi 180 kıyye 3671 (2753 guruş 1 rub)  660.780 

Defa müstamel Yanbolu kebe  3 720 

Mahzen döşeme   1.440 

Zerdeva 1 360 

Kenarlık ipek   2.160 

Defa ipek 100 dirhem   720 

Kırmızı fes  3 600 

Sim raht parçaları   2.400 

Alaca ma‘a çuka parçaları   720 

Haydarü’ş-şerife  720 

Kudurî nâ tamâm  120 

Pirinç divit   360 

Kalay fi 264 kıyye 63  16.560 

Kahve fi 75 1600 kıyye   72.000 

Şayak 2 yük  180 zira fi 44 300 guruş  79.200 

Sagir alaca kilim  5 adet 2.400 

Bir miktar boya?  720 

Tütün 20 kıyye  2.400 
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Dükkânda müstamel bakır fi 180 33,5 kıyye   5.850 

Köhne (ne olduğu yazılmamış) fi 180  8 adet   1.440 

Tönteli? bakır  38.800 

Pirinç fi 43 7000 kıyye  301.000 

İşlenmiş cedid bakır fi 280 5550,5 kıyye  (6475,5 guruş)  1.554.140 

Nişadır fi 500 32 kıyye   12.400 

Yekün müşterek der eşya ve hayvanat ve tereke bil münasafa 3.911.620 

Der-zimmet-i Karakaş Yahudi an cihet-i karz-ı temessük1.980 guruş 475.200 

Defa der-zimmet-i merkum Karakaş Yahudi an cihet-i karz-ı temessük 879 

guruş 
210.960 

Defa der-zimmet-i Karakaş Yahudi an cihet-i karz 870 guruş  208.800 

Defa der-zimmet-i Yanko ba-temessük 110 guruş 26.400 

Der-zimmet-i Poluğoğlu Osman Beşe ba-temessük 279 guruş 66.960 

Der-zimmet-i Kıbti Ali ba-temessük 60 guruş 14.400 

Nukuddan Selanik’e irsal olunan 1800 guruş 432.000 

Nukuddan Saroz’a irsal olunan 3800 guruş 912.000 

Yenişehir emtiasında olan 2540 guruş 609.600 

Yekûn 

Bi’l-münasafa zimem-i nas maa Selanik’e ve Saroz’a nukuddan irsal 

olunan ve Yenişehir emtiasında olan  

2.956.320 

Bi’l-münasafa olan emlak ve akarat ma‘a hayvanat ile tereke 

Darı 40 şinik fi 360 14.400 

Öküz 27 re’s inek 3 re’s 300 guruş 72.000 

Koyun 103 re’s fi 240 102 guruş 24.720 

Nısf dükkân der suk-ı kazganiyan 200 guruş 48.000 

Defa suk-ı kazganiyandan dükkân 1 bab 350 guruş 84.000 

Cinkar köprüsü sukunda dükkân 1 bab ma‘a ittisalinde mahzen guruş 500 120.000 

Mukataalı arazi ma‘a emlak ve ebniye der karye-i Suskiçe 1500 guruş 360.000 

Han-ı atik derununda tahtanide mahzen 1 bab 300 guruş 72.000 

Nısf emlak ve ebniye der karye-i Dobrine 80 guruş 19.200 

Kebir bağçe der mahalle-i Kebkebir 500 guruş 120.000 

Yekûn bi’l-münasafa emlak ve akarat ve hayvanat ve tereke  934.320 

Müteveffa-yı mezbur el-hâc Mustafa’nın babası müteveffa evvel el-hâc Mehmed karındaşı 

el-hâc Süleyman ile bil münasafa mutasarrıf oldukları emlak ve akarat ber-vech-i ati tahrir 

olunur  

Mülk menzil ma‘a ittisalinde bir mikdar bağçe der mahalle-i Kebkebir 

2000 guruş 
480.000 

Asiyab 3 göz fi 250 der mahalle-i mezkure 60.000 

Der-suk-ı Kazganiyan 6 mahzen ma‘a arsa-i haliye 1000 guruş 240.000 

Defa der suk-ı kazganyan 4 mahzen 1000 guruş 240.000 

Defa der suk-ı kazganyan 2 dükkân 250 guruş 60.000 

Defa der suk-ı kazganyan 2 dükkân 800 guruş 192.000 

Bağçe der mahalle-i Medrese 100 guruş 24.000 

Emlak ve ebniye der karye-i Loçnik 3 adet der karye-i Dobrine 1 adet 200 

guruş 
48.000 

Asiyab göz üç der karye-i mezkuriye 300 guruş 72.000 

Müteveffan-ı mezburân el-hâc Mehmed ve el-hâc Süleyman bil münasafa mutasarrıf 

oldukları emlak ve akarattır 

Yekûn: 1.416.000 – 205.318=1.210.682    

Bunlar ihracü’l-tarikü’l-münasaha müteveffa-yı mezburlar el-hâc Mehmed’in zevcesi 

Ümmühani müteveffa-yı mezbur el-hâc Mustafa’ya zevci mezbur el-hâc Mehmed’den ve 

oğlu el-hâc İsmail ve Salih ve el-hâc Abdullah’dan intikal eden hisse-i ırsiyesidir baki el-hâc 

Mustafa ve Bağu İbrahim Ağa’ya bil münasafa kalmışdır bu mahalle şerh verildi 

Nukud-ı mevcud 2500 guruş 600.000 
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Şirket ile müteveffa-yı mezbur el-hâc Mustafa ve karındaşı Bağu İbrahim Ağa’nın 

beyinlerinde olan emlak ve akaratın tasarrufunda olan akarat ve menkulat ve 

hayvanat ve nukud ve zimem-i nas da balada mezkur olan bil münasafa olduğu meclis-i 

şerif de ….  ihraç mezbur Bağu İbrahim Ağa’nın nısf hissesi: 

Yekûn: 9.612.938-4.806.369=4.806.369 

Baki kalan müteveffa-yı mezbur el-hâc Mustafa’nın nısf hissesi olan kayd şod 

Müteveffa-yı mezbur el-hâc Mustafa’nın eşya-i mahsusasından olub bervech-i ati zikr 

ve tahrir olunur  

Sim kara bıçak  1.440 

Sim kılıç  7.200 

Döşek yorgan  2.820 

Pandol saat  12.000 

Zerdave paça kürk  16.800 

Köhne mai çuka  480 

Köhne alaca yelek  240 

Defa sim kara bıçak  720 

Köhne nafe kürk  1.200 

Çuka cübbe 1.820 

Köhne çuka cübbe 720 

Müstamel Şam alaca entari  1.440 

Yeşil çuka yelek  720 

Defa Şam alaca entari  960 

Kırmızı kuşak  240 

Yeşil çuka biniş  4.320 

Köhne entari  480 

Kırmızı çuka biniş 7.200 

Siyah dizlik  240 

Köhne vişne rengi çuka cübbe 960 

Mai çuka şalvar  960 

Müstamel kaplı kürk 3.840 

Defa sim kara bıçak 4.800 

Kırmızı çuka çakşır ma‘a mest 2.000 

Yaldızlı şişe ma‘a buhurdan  1.820 

Alaca kaftan  1.440 

Sim hatem 480 

Yeşil çukaya çalık kaplı kürk  7.200 

Müstamel sarık 3 6.240 

Cufe 480 

Kazgan fi 240 15 kıyye  3.600 

Yol kürkü 4.800 

Don 2 gömlek 2 1.200 

Kalpak  960 

Kalpak eski 960 

Alaca parça  720 

Defa alaca parça  960 

Gürcü gulamı Benan Hasan  48.000 

Al kuşak  360 

Siyah poşu 1.200 

Yekûn müteveffa-yı mebzur el-hâc Mustafa’nın eşya-i mahsusasıdır 153.780 

Ceman yekûn muhallefat 4.960.249 

Minhâ’l-ihrâcât 
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 Akçe 

Ber muceb-i salâttan, ıskattan ve tekvin ve fukaraya ita 232,5 guruş 55.800 

Berây-ı ihata-i kabir 40 guruş 9.600 

Medine-i münevvereden bedel-i hac içün 60 guruş 14.400 

Berây-ı tenfiz vesayeyi mezbur Bagu İbrahim Ağa’ya 30 guruş 7.200 

Berây-ı ianet vasi 10 guruş 2.400 

Resm-i kısmet  74.212 

Kassamiye 24.804 

Kalemiye 12.400 

Hıdamiye 6.200 

İhzariye  6.200 

Kaydiye  1.200 

Mehr-i müeccel zevce-i mezbure der zimmet-i müteveffa-yı mezbur 12.000 

Nısf-ı ücret el-hâc Süleyman  18.000 

Nısf ücret Hüseyin gulam 2.160 

Pirinç içün mezkureye nısf ücret 6.000 

Meryem hademeye nısf ücret  9.600 

Harc-ı hüccet vesayet verese-i kibar rıza ve itiraflarıyla  4.800 

Harc-ı müteferrika  12.000 

Yekün el-ihracat  322.616 

 
Sahhü’l-bâkî  li’t-taksîm-i beyne’l-verese 4.637.633 

 
 Akçe 

Hisse-i zevce-i mezbure Fatıma  579.704 

Hisse-i ümm-i mezbure Ümmühani 772.706 

Hisse-i ibn-i mezbur Mehmed 2.190.148 

Hisse-i bint-i mezbure Afife 1.095.074 

 

Bade mezbur Mehmed dahi fevt olub veraseti valdiesi mezbure Fatıma ve li-ebeveyn 

kız karındaşı mezbure Afife’ye ve li-ebeveyn ammi-i mezbur Bagu İbrahim Ağa’ya 

inhisarı tahakkukundan sonra hisse-i irsiyesi verese taleb ve marifeti ve marifeti şerile 

tahrir ve terkim ve beyne’l-verese ala farazallah tevzi‘ ve taksim olunur ber-vech-i âtî 

beyan olunur huriren fî el-yevmi’t-tasi‘ rebiü’l-ahır sene1183 

 
Hisse-i ibnü’l-mezbur   2.190.148 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

 

 

 

…  Berây-ı huccet 24.000 

Resm-i kısmet 12.852 

Kassamiye 10.950 

Kalemiye 5.474 

Hıdamiye 2.736 

İhzariye  2.736 

Berây-ı mesarif-i lâzıme 6.000 

Yekûn el ihracat 85.468 
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Sahhü’l-baki li’t-taksim-i beyne’l-verese 2.104.680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akçe 

Hisse-i ümmi merkume Fatıma  701.560 

Hisse-i ahiye mezbure Afife 1.052.340 

Hisse-i ammisi mezbur Bağu İbrahim Ağa 350.780 
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Ek 2: Belge 
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“BOSNIAKHOOD” IN THE AUSTRO-HUNGARIAN POLITICS  

IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY 

Ivan BALTA
*
 

 

ABSTRACT 

The Austro-Hungarian Ministry of Finance, a crucial influence on events in 

Bosnia and Herzegovina as occupied and anektiranoj province, especially in the design 

of the Bosnian nation, the Bosnian language and identity. As it was a joint Ministry of 

Finance, in which a decisive role was played by the Austrians and Hungarians, whose 

ministers created Austro-Hungarian politic towards Bosnia and Herzegovina, 

encouraging migration to and from Bosnia and Herzegovina. Discovering the roots of 

the Bosnian peculiarities of time many years of Ottoman rule, the Minister Kallay 

wanted to show independence, especially Muslims to develop their identity, and in 

particular has been an important and topical theme, the so-called. “Trial creation of 

Bosniaks“. 

The formation of the Bosnian people, Kallay tried to create equality, but 

"Bosniakhood" is imagined as a nation with multikonfesijom, strong patriotism, which 

connects only the belief of separation. From this point of view can be understood then 

government aims to be at the time of conversion of the Bosnian Muslim countries cope 

with the new situation and to respond to the feudalistic accounts and other challenges 

and to be able to compete with other religious and national groups. The formation of the 

Bosnian people, Kallay tried to create a civil rights by itself, ie, to isolate other ethnic 

national influences, and important element of the historical foundations of the Bosniak 

concept was the Bosnian Muslim, especially Bogomils in the Middle Ages. 

In addition to the construction of the Bosnian cultural and scientific 

institutions, worked on the construction of the foundations of an independent Bosnia, 

distinguishing it from the South Slavic countries, giving it its own personality. Kállay 

successor Burián broke with the continuity of the formation of the Bosniak people, 

however, after a successful attempt to create the nation, the future of Bosnia-

Herzegovina's ethnic communities are not developed under the sign of integration, but 

the sign of strengthening religious communities and separating people. External and 

internal economic relations, especially in the rivalry between the Austrian and 

Hungarian government influenced the Bosnian-Herzegovinian government, which were 

valid parallel Austrian and Hungarian laws and the Austro-Hungarian customs area. 

Until the promulgation of the Constitution of 1910 in relation to the monarchy, the 

administration in Bosnia and Herzegovina had an absolute character. 

                                                           
* Prof. Dr., University of Osijek, CROATIA 
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In the constitutional period, the Austrian political factors and heir to the throne 

Franz Ferdinand, insisted on preserving the existing rights of the crown, and the 

Hungarians, in opposition to the aspirations of the Bosnian-Herzegovinian Parliament, 

sought to prevent the annexed country (Bosnia and Herzegovina) eventually become the 

embryo of a third state territory in the Monarchy. 

 

Keywords: Bosniakhood, Austro-Hungarian, 19th Century 
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The Austro-Hungarian Ministry of Finance,
1
 a crucial influence on events in 

Bosnia and Herzegovina as occupied and anexed province, especially in the design of 

the Bosnian nation, the Bosnian language and identity. 

As it was a joint Ministry of Finance, in which a decisive role was played by 

Hungarians Béni Kállay de Nagy- Kálló and István Burián the mandate period (1878-

1912.), the listed ministers have created the Austro-Hungarian or Hungarian policy 

towards Bosnia and Herzegovina encouraging good part of the Hungarians to settle in 

Bosnia and Herzegovina, where they organized cultural life, school, and that the 

occupation of the Hungarian government policy designed “Magyar állomi eszme” 

(Hungarian state idea), a policy of annexation and “Julián akcio”.
2
 

The task of the joint Ministry of Finance, in addition to its jurisdiction over 

Bosnia and Herzegovina, was the preparation of the common budget for which the 

funds were provided by both state governments (Hungary and Austria). 

Joint Ministry of Finance in close relationship with the government, given the 

political importance of the deal with Hungary (Hungarian) side, and the deal was still on 

the Austro-Hungarian Compromise to a common minister must be an Austrian, 

Hungarian and the other mandatory. 

At the time of dualism, joint Ministry of Finance meant in hungarian 

Hitbizomány (for expanded domination), for more than thirty years two Hungarians 

were jointly finance ministers Béni Kállay and István Burián. Performing ministerial 

duties became more complex at the time the joint Ministry of Finance expanded the 

management occupied Bosnia and Herzegovina.
3
 

Events in Bosnia and Herzegovina in 1878 accelerated and dictated the fast 

pace of the international diplomacy,
4
 and is influenced by external factors, as well as 

some internal, achieved agreed solution on the last day of January 1878.
5
 

                                                           
1
 Ivan Balta, Julijanska akcija u Bosni i Hercegovini s osvrtom i na Hrvatsku i Slavoniju, HKD Napredak, 

Zagreb, 2009., p. 1-444. 

Imre Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900. (The role of joint 

ministries in the Hungarian national life 1867-1900.), Limes, 10, Budapest, 1998/1., …Magyarok a közös 

pénzügyminisztériumban (Hungarians in the joint Ministry of Finance), p. 229-273. 

2
 Ивaн Бaлтa, Аустро-Угарски министри Калај и Буриан у стварању босанског језика и нације, 

Зборник радова, knj. 7., tom I., међународни научни скуп „Образовање и култура“, Филозофски 

факултет у Бањој Луци, 2006., p. 265-281.    
3
 I Ress wrote: „Between the beautiful building Vienna Hoffburga there was one simple palace 

Questenberg Kaunitz, which emerged during the dualism, a joint government office, which is not so very 

gravity of the office hierarchy of buildings.“ 

4
 Tibor Pal, Mađarska politička javnost i srpsko pitanje na Balkanu 1860-1878., monografije, knjiga 40., 

Filozofski fakultet Novi Sad, 2001. 
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Before submitting its proposal for the war, Andrássyi hesitated, because it is 

against their personal belief in principle possibility of the occupation of Bosnia and 

Herzegovina by Austria-Hungary, if the conditions are met.
6
 

The agreement of joint ministries to fill vacancies, the Hungarian government 

has been given the right to suggestions „de facto“, but the former Hungarian Prime 

Minister, K. Tisza on a joint proposal of Foreign Minister Andrássy, set up Belgrade's 

main consul Kállay in 1875. 

At that time, the Hungarian public opinion was not popular as any service in 

joint ministries, because those who have accepted the service were not fully able to 

merge with the political entity of the Monarchy, but Kállay at the head of Belgrade's 

diplomacy considered exponent only Hungarian government.
7
 

Circumstances of Kállay elections in dualistic structure for joint finance 

minister, emphasized the impact of Hungarian government. Previously, the Hungarian 

delegation forced resignation of joint finance minister József Szlávy because he did not 

                                                                                                                                                                          
5
 Чедомир Попов, Источно питање и националне револуције балканских народа у XIX. веку до 

1878., Нови Сад, 1985., p. 212.  
6
 E. Arató, Mađarsko javno mnenje i Bosna i Hercegovina (1875-1878), međunarodni naučni skup 

povodom 100-godišnjice ustanka u BiH, II. dio, Sarajevo, 1977., p. 43. 

7
 Kállay in the spring of 1875, withdrew from the place of the diplomatic consul, because he did not 

accept the government party led by Kálmán Tisza because of its liberalism. He joined the conservative 

party that made a poor showing in elections in 1875, but is still in Kállay Erdélyi in a small town, 

Erzsebetváros, came to his mandate in the Hungarian Parliament. 

Kállay did not achieve his political mandate because of his conservative program, but due to the small 

amount of money that was intended to convince “political” retailers. He appointed his political group with 

18 party members, but soon just like in similarity of former fans of Andrássy, Kallay possessed distrust in 

his followers. Due to ignorance of domestic politics and foreign policy elite, which was carried out, 

Kállay got into political isolation. 

During the events of 1875 to 1878, his journalistic writing and comments in Parliament has become 

undesirable. Kállay turned from the government party and the opposition approached. Defending foreign 

policy Andrássy pointed to Turkey as a country “status quo policy” and the inevitable conversion of the 

Balkan and the need to strengthen the power of the monarchy. 

Due to the political isolation of thought and a return to the previous service. Gyula Andrássy, his mentor, 

a common foreign minister, explained that with the way it has been before the Russian-Turkish war 

indebted confidential mission. Kállay's return to foreign political office occurred after the Berlin 

Congress, when he became the chief delegates of the European Commission for working out autonomy 

for Western Rumelia. 

During this work, and in collaboration with the English diplomacy, trying to be in that autonomous part 

of the Ottoman Empire against the opposition of the Russian Empire, remain in force liberal rights. Gyula 

Andrássy him with the Vienna Ballhaus Plaza, in the fall of 1879, said that “to change or replace the 

ministry to dualistic habits and rights,” the positions of the Federal Ministry should reach a confidential 

person. Then Kallay became representative of Deak party and while József Szlávy a joint finance 

minister, the role of pretender common foreign minister received Béni Kállay. 
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passed special loans in government that were designed for ex-soldiers (veterans 

retirement) from Bosnia and Herzegovina. 

Between Budapest and Wien telegrams were sent which were shared by the 

Minister of Foreign Affairs of the de facto acknowledgment for the proposal of the 

Hungarian Minister of the President and his right place guarding the Hungarians. Since 

they could not find such person in Budapest, Béni Kállay took over the leadership of the 

joint Ministry of Finance in the summer of 1882, but primarily due to the construction 

and reconstruction of Bosnia and Herzegovina. 

Kállay believed that the integration of Hungary and maintaining its role was 

feasible only within the monarchy, but for twenty-one years while he was in power, he 

tried to increase the number of Hungarian in parlament. 

A great effort of Kállay was in research and modernization of Bosnia and 

Herzegovina because he believed that the local and religiously heterogeneous 

population may be closer to Europe by their uniqueness. He believed that careful and 

slow social reforms, technical means, backward economy of Bosnia and Herzegovina 

can be introduced in the European civilization, and in the same way meant to achieve 

the modernization of the legal and economic sides. 

In addition to the economic arrangement, Kállay supported the independent 

Bosniak historical and political identity. Kállay has certainly given support for bilateral 

directive monarchy and its complex but effective foreign and domestic policy.
8
 

Internal stabilization of Bosnia and Herzegovina in his opinion, could be 

achieved only through Muslim transmission, which is still regarded with nostalgia at the 

sultan's empire collapsed and their former privileged state. 

Kállay claimed there were two Christian religious side fighting for their 

territory in Bosnia and Herzegovina. They could expect new conflicts since according to 

him, Serbs and Croats wanted to nationalize the Muslims, that is, they wanted them to 

“retract” in Serbian or Croatian people. 

The formation of the Bosnian people, Kállay tried to create equality, he wanted 

to make it difficult for national decisive majority influence one hand. 

Bosnian people Kállay is imagined as a nation with multikonfesijom, strong 

patriotism, which connects only the belief of separation. From this point of view can be 

understood by government targets, that at the time of conversion of the Bosnian Muslim 

                                                           
8
 Ivan Balta, Hrvatsko-mađarski politički odnosi /od hrvatsko-ugarske nagodbe do kraja Prvog svjetskog 

rata kao posljedica odnosa od Mohačke katastrofe do 20. stoljeća/, Povećalo, br. 2-3., znanstveni skup s 

međunarodnim sudjelovanjem „Mohačka pogibelj 1526-2006“, Beli Manastir, 2006., p. 188-212.     
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countries cope with the new situation and to respond to the feudalistic accounts and 

other challenges and to be able to compete with other religious and national groups. 

In the opinion of Imre Ress: “Kállay create the nation was not planned goal, 

but it was adopted by the second half of the 1880s, developing the independence of the 

Bosnian Muslims, in addition, means added national symbol, flag, coat of arms and the 

creation of the historical independence of Bosnia.”
9
 

Discovering the roots of the Bosnian peculiarities Kállay wanted to show 

independence, especially Muslims to develop their identity, and in the process, a great 

role played by scientific institutions, museums and writings, which led to huge 

popularity due to historical, geographical and general national findings.
10

 

                                                           
9
 „A Kállay által célul tűzött bosnyák nemzetteremtés tehát nem valamifajta mesterséges konstrukció volt, 

hanem gyakorlatilag felkarolta az 1888-as évek második felétől kibontakozó boszniai muzulmán nemzeti 

önazonosulási folyamatot. Ehhez kétsgtelenül felülről, igazgatási eszközökkel rendelte hozzá a nemzeti 

szimbólum rendszer, úgymint a zászló, a címer megalkotását és a boszniai önállóságot erősitő történeti 

kutatásokat.” 

10
 József Margitai, A Horvát- és Szlavononországi Magyarok sorsa, nemzeti védelme és a Magyar-Horvát 

testvériség (In Croatia-Slavonia fate of Hungarians, national defense and the Hungarian-Croatian 

fraternity) - (A Julián-egyesület nyug. tanügyi tanácsa, Budapest Eggenberger-féle könyvkereskedés... 

Károly Rényi), Budapest, 1918., p. 317-355. (Bosniai és Hercegovinai Magyarok - Hungarians in Bosnia 

and Herzegovina) 

Margitai as experienced longtime advisor and supervisor for the Hungarian Julian schools in Croatia and 

Slavonia and Bosnia and Herzegovina published a book in which the separated part of the „history of 

Hungarians in Bosnia and Herzegovina in the late 19th and early 20th century“ under the heading: 

„Hungarians from Bosnia and Herzegovina“ (А Boszniai és Hercegovinai Мagyarok:). The book begins 

with a description: „Recently, in the southern part of the Pozega end with the Bosnian-Herzegovinian 

border, to a greater or lesser extent, Hungarians settled in around 40-50 Croatian and Serbian-majority 

villages. Some have crossed the Sava River and settled in the river valley where they appropriated a piece 

of land. In most places now is 50-100 people. This is only the forerunner of a larger number of 

Hungarians who would later settle it because migration is constantly up to date. Nobody them in their 

migration does not support. These forces inexplicable longing for crossing the river to find a new home 

there. Is them the northern part of Posavina much away? Their memories as to be associated with 

Dubica, Sana and Usora and to the educational end. How much has to do with each other, we can see the 

old Hungarian maps and in the file relating to the history prekosavskog areas: Old Bosnia is then 

extended to the basin because the space occupied over the Sava River Sana and Banja place that 

belonged to Lower Slavonia. The western part is occupied Dubica place that stretched across the river 

Orbászmegyéhez (Vrbas), and east Ozorai- bánsághoz (banovina Usora) i Sói-bánsághoz (banovina 

Soli), which were under the rule of Hungarian kings. In the southern part, where he ended the borders of 

these regions, beginning to Bosnia, and a part of it called the Ratan“ („А régi Bosznia nеm terjedt а 

Száváig, mert túl а Száván, аz Аlsó-Szlavóníához tartozó Zаnа- és Orbászmegye s ezektől nyugatrа - 

Dubíсamegyének Unnántúli része, kеlеtrе pedig а mаgyar királyok fönnhatósága аlá tartozó Ozorai és 

Sói- bánságok feküdtek. Е vármegyék és bánságok déli határán túl kezdődőtt Boszniа, melynek egyrészét 

Rátának hivták)...“ All that the Hungarians won in Bosnia in the 12th century along the river Rama, 
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From the common Austro-Hungarian statewere obtained literary help with a 

largesubsidy, the 1895 launching of the magazine “Nada”, which is written in Cyrillic 

and Latin alphabets, and come out every two weeks andwas entertaining character. 

In addition to the construction of scientific and cultural infrastructure, Kállay 

with more political governments wanted to show the independence of Bosnia and 

Herzegovina. The government and education, cooperation famous linguist has 

developed a standard Bosniak (Bosnian) language and a whole program of education, 

which is a phonetic spelling and Latin script from 1890, finally entered in 1910 and the 

Constitution of Bosnia and Herzegovina. 

These linguistic norms are built on a regional South Slavic tradition and legally 

Bosnian language and education, Kállay was separated by fields, protectively, in order 

to oppose a possible Serbian and Croatian nationalism. 

However, in Muslim religious schools priest of conservative notions prevent 

the introduction of language reform and Serbian and Croatian public opinion is partially 

disagreed with the proviso that the language of the area call the Bosniak, not Serbo-

Croatian language. 

With its elitist school policy Kállay is of great importance to the training given 

to the education of the new government, is to assist university education introduced a 

scholarship, founded in Vienna in “Bosniak boarding” in which poor students stay free 

of charge, and that in the future thought hire in Bosnian-Herzegovinian state 

government. 

Kállay effects in Bosnia was supposed to showthe European public 

opinion, and is in fact a major role had releases launched newspapercolleagues, both 

domestic and foreign, who followed an interesting economic and culturalevents related 

to Bosnia and Herzegovina. 

International Archaeological Congress, because spas Ilidzse or the Racetrack, 

journalists are closer to the Monarchy and the world, writing about the results of 

consistent civilizatorskih western and oriental entry relations, and the surprising safety 

and satisfactory relations hygiene and traffic. England praised this situation, a regular 

contributor to the London “Times”, the Vienna correspondent Henry Wickham Steed, 

had a special role. 

                                                                                                                                                                          
called the Rama. Hence, among the titles „mаgуаr kírályok” (Hungarian kings) create and name “Rámа 

királya” („king Rama“). The term „Bosznia“ (Bosnia), the parts over the Sava River started to be used 

only in the second half of the 15th century during the Ottoman conquest of the disappearance limits on 

Sana and Vrbas. 
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One of the assessment of the role Kallay evregime gave the Bosnian-

Herzegovinian historian Kraljačić
11

 or portrait Béni Kállay would not be complete if it 

is not known for an informal belief that in an office position used forthe development 

of Hungarian internal politicsin whose role was Kallay. Performance dualistic Habsburg 

Monarchy law makers are very careful that the Minister exclude from the 

Hungarian state administration and are ascommon as minister counselor of the 

Emperorcloser, could give their opinion on the issues of the Hungarian domestic 

politics. 

Kállay, in addition to his entire ministerial career was very important 

informational role of the people and the higher authorities, because the then two joint 

Foreign Minister Gustáv Kálnóky von Köröspatak and his successor Agenor 

Goluchowski, were not well versed in Hungarian domestic politics. 

Against the common Austro-Hungarian army in Budapest, Kállay associates 

for example for the Emperor and the Minister of Foreign Affairs wrote a confidential 

report. So Kállay not only registered the events in Hungarian politics, but sometimes in 

person or through associates intervened with the Minister of Foreign Affairs and the 

Emperor. 

Although he did not have good relations with the Hungarian Minister President 

Kálmán Tisza, which is considered sitnostranačkim politician and a person who is not 

looking far, when there was a problem about state law, there was no doubt at all that 

you will Kállay to side with the Hungarian Minister President. Joint Finance Minister 

Kállay for long ministerial departments considered potential Hungarian prime minister, 

a “dream” are Kállay in the English diplomacy, because they saw him as an ideal 

person, which might Hungary and Hungarians separated from the joint Austro-

Hungarian government. 

However, the real Kállay had no chance to become the Hungarian Minister 

President, because his popularity was not inclined in such manner, which was created 

by K. Tisza and his followers, who saw in him the secret Federalist. Kállay has enjoyed 

the confidence of the emperor, but he missed the generous party politics and his 

political connections. 

At the beginning of the 20th century interrupted in Austria-Hungary from 

habits that representatives from each of the ministries, ie. The Hungarian representatives 

and common ministers of the Hungarian Parliament and the people of the government's 

domain, transferred the duty to the Vienna office. 

Kállay in 1903 replaced István Burián from Hungarian political elite, which is 

weak political foreknowledge came to the ministerial position. Burián's career joint 

                                                           
11

 Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903, Sarajevo, 1987., p. 521-526. 
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minister become a family legacy resulting from the rules of diplomatic school, when 

prepared diplomat from office married the daughter of Géza Fejérvárya, then extremely 

confidential court counselor, who took over the position of Prime Minister of Hungary 

from 1905 to 1906. years. 

Burián stopped creating the Bosniak people in Bosnia and the Bosniak 

language and turned again in Serbo-Croatian. He also abolished the exit of some 

newspapers and instead the then Muslim-Croatian cooperation, he relied more on the 

Bosnian Serbs and was for religious tolerance in Bosnia and Herzegovina. When 

annexation came into play in in the fall of 1908, the Burian fell the difficult task of its 

implementation, however, is stabilizing policies are devised tactics, which was 

presented to Parliament, and in which all three religious parties were equally 

represented.na i Hercegovina koju je vodio Burián nije aneksijom dobila politički mir, 

pa su mu njegovi suvremenici i kritičari s pravom zamjerali njegovu “terorističku” 

narav, opuštenost i česte ispade.  

The diary of Josef Baernreithera can be read on the nature of the two 

Hungarian Finance Ministers: “Burián was very versed in these areas relate to the last 

detail. For hours, he did talk about it like a professor. In a conversation with him 

always touches us scientific air. One can not imagine a greater contrast as can be found 

between Kallay and Burian. Kallay a person has been created for the role of leader, 

and his respect was based on his person, which corresponded to other nations, Serbs 

and Croats. Such is the strength and should now be used for modern purposes (after 

annexation). 

Burián was relaxed and did not come close. All that visit going to freeze. In 

Bosnia has never made a public statement, between him and the people there were 

contacts not good nor bad. Because of the Hungarian coalition government and its 

disintegration, in addition to the Bosnian affairs is increasingly getting in Hungarian 

internal politics at the end of the decade. Sándor Wekerle, who wanted to rid the role of 

Prime Minister, during the half year was mostly with Burian discussed the 

establishment of a new government. After that, it may be noted that it is more interested 

in Hungarian internal politics, but keeping Bosnia and Herzegovina.”
12

 

                                                           
12

 “…József Baernreither nаplójában olvashаtó аz alábbi, nаgуоn talàló pàrhuzam а két mаgуаr közös 

pénzügyminiszterről: Burián ismeretei е tartományok viszonyairól а legkisebb részletig lеmеnőеn nagyon 

nagyok. Órák hosszat képes ezeket tudàlékosan előadni, mint еgу professzor. А vеlе vаló beszélgetés alatt 

mindig megcsapja az embert а tudományos szeminárium levegője [...] nеm lehet nаgуоbb ellentétet 

elképzelni, mint ami Кállaу és őközte található. Аz előbbi, mondhatnak rólа bàrmit, élettel teli alak, 

vezéri természet volt. Tekintélye személyiségén аlарult, аmеlуlуеl éppúgy imponált а bégeknek, mint а 

szerbeknek és horvátоknаk. Ilуеn szuggesztív erőt kellett volna most, аz аnnexió után is, а modern célok 

érdekében sugározni. Burián merev és megköizelíthetetlen. Mindenki, aki hоzzá jön, megfagyva távozik. 
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In February 1912, Aehrenthal died - a common Foreign Minister, and Burián 

expect this new duty on himself. In the end, the chosen one was Leopold Berchtold, 

who even though he was a Hungarian citizen even though he did not know the 

Hungarian language. Burián had to give up duties as joint minister of finance because 

the two Hungarian Ministers could not be appointed at the same time in the Austro-

Hungarian government.  

The government had, on Buriánovo surprise, during the oath added new tasks: 

”Some support the Tisza and the common foreign ministry. You have a lot of 

confidence”, explained his car. Burián was to develop interrelations between common 

Foreign Minister and the Hungarian Minister President.
13

 His awareness was important 

for the Hungarian Minister President, but he himself felt obliged to regular counseling 

boss at Ballhausplatz.
14

 

Due to the ruler's confidence, Burián has become important in order to see the 

Interior, among other things, he reported regularly to the emperor of Tiszinim meetings, 

and it was useful for the Emperor and the critical days in Sarajevo. Car is Burian 

indebted to the Hungarian minister assured the president change his mind about the 

opposition to the war, and although not Burián did not give a blessing to the war,
15

 

accepted the assignment and izavršio it. He said, as the Emperor Ferenc József as the 

creator of foreign policy in the Monarchy can not argue, eagerly listening to the 

emperor in particular the participation in the joint ministerial consultations, when he 

was against territorial concessions at the expense of Italy.
16

 

After the death of Emperor Burián has high hopes for achieving peace, but all 

was in vain due to financial difficulties and economic disintegration of the country. His 

political decline was the decision of the new ruler who fired him from his position of 

minister, but not separated from the joint government but has returned to his old job, in 

a joint Ministry of Finance.
17

  

                                                                                                                                                                          
Boszniában nyilvánosan még soha nеm tartott beszédet, közte és а lakosság közt sohа nеm volt kontaktus, 

se jó, se rossz.” 

I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900. ...,  p. 236. 
13

 Stephan Graf Burián, Drei Jahre aus der Zeit meiner Amtsführung in Kriege, Berlin, 1923. 
14

 István Dioszegi, A ballhausplatzi palota utolsó gazdája (The last owner of the palace Ballhausplatz), 

In: Hazank és Európa (Our country and Europe), Budimpešta, 1970., str. 196-235. 
15

 Báró Burián István naplói (Logs Baron Istvan Burian 1907-1922.), Budapest, 1999.  
16

 I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 237. 
17

 Boszniai Hirek (Hirlaptudósitó), sign.: H 19.838, Széchenyi Könyvtár, Budapest, 14. IV. 1914. 

Bosnian News (News correspondent), signature: H-19838, Szechenyi Library, Budapest, 14 IV. 1914th 

Enforcement of Mohammedan autonomy in Bosnia 

Bosnian news izvješćivaju: In Bosnia Moslems (Muslims) get autonomy in 1909. But this autonomy has 

not been fully constructed. By name were to fill the jobs Mufti (judges), recently organized Mufti Office in 
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In February 1917 rebuilding began of the destroyed self-government in Bosnia 

and Herzegovina. But in vain, mainly because of the war situation and seeing more and 

more South Slavic national issues. 

Radically reducing the cultural and scientific expenditure under Burián, senior 

office clerk Thallóczy
18

 opposed and considered important continuation Kállay political 

work in Bosnia and Herzegovina, helping the Bosnian scientific institutions, particularly 

in the construction of the Sarajevo National Archives and Museum. When Burián 

resigned in 1912, Thallóczy remained in the service of the ministry in Vienna, a new 

joint Finance Minister Leon Bilinski did not hide his intention to the office level in the 

joint Ministry of Finance improve the situation in relation to Hungarization.
19

 

Thallóczy proved to be indispensable in particular because of their expertise in 

dealing with južnoslavenima and information for the development of Hungarian policy 

towards them. In addition to more duties he performed, the excellent results achieved 

Thallóczy in historical sciences, though not completed its study “the History of Bosnia 

and Hungary country in the Middle Ages.” 

Do not forget the value Thallóczy journal, led by more than three decades ago 

when he was an office clerk in Vienna, where his observations almost always correct, 

his views on Sarajevo, and skeptically watching the Habsburg Empire at the time when 

she entered the war, when has compiled a declaration addressed to the joint government: 

"We have many reasons to be sad. We have a Minister of Foreign Affairs of the kid's 

head, common financsija minister, who is helpless, the Minister of Defence who knows 

just shoot and a Bosniak space maintainers, who wants to wash the blood clumsiness ... 

“.
20

 His sharp tongue did not defend the rulers: “1866th car was thoughtless, today's 

smart (...) but also rattles the sword, like a young major, but can not hide 84 years.”
 21

 

After entering the Austro-Hungarian Empire in the war, Thallóczy had to 

perform their duties. Near the front, in the occupied Serbia became the commissioner of 

the Hungarian government and the official military government and Bosnian-

Herzegovinian “civil adlatus” and the main civil commissioner. Finally: “After the great 

                                                                                                                                                                          
Sarajevo and other Mufti. The new Reis-ül-Ulema, appointed is to postpone the appointment and called a 

candidate set of Ulema-medzalis, which, according to the provincial government to put an alternative 

proposal. 

18
 I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900. ..., p. 239. 

19
 Ėva Somogy, Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarciában (The Government's regime in 

dualistic Habsburg Monarchy), Budapest, 1996. 
20

 “Szomorúságra van ok elég. Vаn egy gyerekes külügyminiszter, egy meglehetősen tehetetlen közös 

pénzügyminiszter, а hadügyminiszter, aki csak lőni tud, s egy bosnyák helytartó, aki vérrel akаrja lemosni 

ügyetlenségét...”.  
21

 “1866-ban а király heves volt és megfontotatlan. Ма okos (...), dе mégis úgy csörteti а kаrdot, mint egy 

fiаtаl hadnagy, аzоnban а 84 évét nеm lehet letаgadni.”  
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funeral on his return to Serbia, in the vicinity of Budapest, was a participant in a traffic 

accident and then his tragedy symbolized the sinking of one world.”
22

 

Especially important, even more important topic, it was Kállay's “trial creation 

of Bosniaks”. 

The national awakening at the beginning of the 19th century on the territory of 

the Ottoman Empire, in Bosnia and Herzegovina, have developed three religious and 

social groups with the same language, which did not have the same political goals and 

ideals. Muslims, grkoistočni, ie, Orthodox and Catholics, showed interest in various 

spiritual values, which have evolved from the faith. Under such circumstances, the 

regional patriotism could not be developed so that appropriated all three religions with 

integral Bosniak national ideology. 

When two nations in the first half of the 19th century felt the difference, ie. In 

the Serbian and Croatian national thought. In the Greek-Eastern, ie, the Serbs, the 

process is completed during the Serbian uprising against the Ottomans, in which 

Bosnian Orthodox priests and merchants awakened hope in the national Social 

emancipated autonomous empire that was supposed to occur. Catholics connect with 

“Bosnian” Croatian national movement, in which the Franciscans in the first half of the 

19th century cherished memory of the independent Bosnian kingdom. 

Muslims are difficult merged with the first two peoples and religions, as in 

former times, with Christians and Christians had conflicts, especially during the 19th 

century “to defend the true faith”
23

 and to preserve their characteristics.
24

 Muslim 

conservatism, under the influence of South Slav nationalism, between socio-religious 

communities, hardly the other two nations held spiritual communication.
25

 

The key events were: „Religious Christian uprising around 1870 against 

Ottoman rule, he showed all the diversity of the three communities. Serbs had hoped to 

join with their national state, on behalf of the Croats, the Franciscans want to be in the 

area of the Habsburg authorities, ie, together with the area of the Three Kingdoms 

(Croatian, Slavonia and Dalmatia) and the Muslims have raised arms against the 

Ottoman Empire because of the retention of the status quo.“
26

 

                                                           
22

 “А nagy temetés után, visszatérőben Szerbiába, Budapest közelében vasúti szerencsétlenség érte. 

Egyéni tгagédiája еgу еlsüllуеdő világ sorsát jelképezte.”  
23

 “az igaz hit védelméért”  

I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 243. 
24

 I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 243. 
25

 Srećko M. Džaja, Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Herzegovina, 

Voremanzipatorische Phase 1463-1804., München, 1984. 
26

 “A török fennhatóság megszüntetésére irányuló keresztény felkelés az 1870-es évek második felében 

világosan megmutatta a három közösség elterő törekvéseit. A szerbek nemzeti államukhoz való 
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The result of the tumultuous events were completed at the Berlin Congress in 

1878, by which Austria-Hungary took over, ie, occupied Bosnia and Herzegovina, 

among other goal of the occupation was to prevent the spread of Serbia and imaginary 

idea of a great South Slavic state. However, Serbia has not been able to take the 

Bosnian-Herzegovinian area, and the Ottoman Empire could not pacify the same 

areas.
27

 

Bosnia-Herzegovina's entry into the Austro-Hungarian according to some 

scientists is the normal thing, because termination of Ottoman rule there was no greater 

emigration of the Muslim population, and that they are after the occupation of Bosnia 

and Herzegovina, its people entered the modernization processes. With careful and slow 

social reforms, with the occasional addition of technical innovation, and development 

are to improve the same areas that were lagging behind in economy, culture and 

mentality, and it had to be put in the framework of European civilization,
28

 and for what 

they have merit joint Austro-Hungarian Finance Ministers.
29

 

So Kallay uvođivao national government and has been acquiring transport 

infrastructure, opened a modern production and turn helped living standards. With great 

care he has worked on the identity of the independent Muslim-historical policy, but 

Kállay's understanding of the Bosnian national problems are constantly changing.
30

 

In the judgment of the Bosnian-Herzegovinian people's social issues, Kállay 

was built netransperentnu double foreign and domestic policy.
31

 When in the summer of 

1882, after the fall of the new Muslim uprising, Kallay over management of the 

occupied territories and the leadership of the Federal Ministry of Finance to spend 

internal stabilization of Bosnia and Herzegovina and fit these areas in the state and legal 

system of the dual monarchy, considered at that time how this can be achieved through 

the Muslim Christianize. 

                                                                                                                                                                          
csatlakozasban reménykedtek, a horvátok nevében szóló ferencesek a Habsburg-uralkodó jogara alá 

tartozó “háromegy” (horvát-szlavón-dalmát) királyságba vágyakosztak, a muzulmánok viszont az 

Oszmán Birodalomhoz való tartozásért és a társadalmi status quo fenntartásáért ragdak fegyvert”. 
27

 I. Ress, Das nationale Problem und die Minderheitenfrange des Osmanischen Reiches in den 

Reisestudien von Felix Kanitz, Bulgarien Historical Review, 1996/2., p. 112-117. 
28

 T. Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903..., p. 186-278. 
29

 Ante Malbaša, Hrvatski i srpski nacionalni problem u Bosni za vrijeme Benjamina Kállaya, Osijek, 

1940. 
30

 Enver Redžić, Kállays bosnische Politik, Kállay These über di „bosnische“ Nation, Österreichische 

Osthelfe, 7 (1965/5), p. 361-378. 
31

 T. Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903..., p. 284-286. 
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Such are the particular objectives in taking other religious ethnic groups have 

led to new conflicts, because the Serbs and Croats each other to take away the rights of 

Bosnia and Herzegovina.
32

 

The formation of the Bosnian people, Kállay tried to create a civil rights by 

itself, ie, to isolate other ethnic national impact. Bosnian people is conceived as a 

political phenomenon in which the multi-confessional elites held strong patriotism 

against the separation of Bosnia. As holders of the Bosniak national ideology counted 

on the following groups: Muslims or the Muslim aristocracy who refused Croatian-

Serbian national thought, for religious reasons, and the Austro-Hungarian bureaucracy. 

South Slavic nations were not then so distinguished by language, but rather the 

culture and the Kállay historical-philosophical understanding, western and eastern 

cultural mentality collided in Bosnia, but in the course of history developed a special 

Bosnian individualism in which both state value worth East and western particularism.
33

 

The greatest possibility of so-called. process “Bosnianhood”, Kállay is seen in 

the Muslim aristocracy, which had a large agricultural area, the necessary education and 

that could lead the same idea. State centralism and social division were the two 

elements that have made Kállay program of folk music Bosnianhood. From this angle I 

can understand his goals and the government to be in the conversion of Bosnia Muslim 

farmers adapt to new circumstances and to be ready to confront with other religious 

groups.  

In these political positions come into play agrarian and school policy in Bosnia 

and Herzegovina. On the issue of agriculture Kállay preferred arbitrary conversion, and 

in his mind should be abolished serfs relating to farms and to get used to coat Muslim 

farmers. Kállay is assumed that this might not have been without consequence because 

the Bosniak farmers together with the Greek-eastern become majority owners and had a 

huge economic impact that would result in the strengthening of Serbian separatism.
34

 

Important element of the historical foundations of the Bosniak concept by 

Kállay were Bosnian Muslim, ie. Bogomil, who was explaining how they continue to 

exist in Bosnia from 1463 under the Ottoman Empire, when the rich layers and free 

peasants crossed with Bogomil faith to Islam, because they are so able to keep their land 

and preserve the leading social position. All this after Kállay point to the existence of 

                                                           
32

 I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 245. 
33

 „A bosnyák nemzeti ideológia kordozójaként elsődlegen két társadalmi csoportra számítot: egyrést a 

kizárólagos szerb és horvát nemzeti gondolatot vallási okokból elutasító muzulmánságra, főként a 

muzulmán arisztokráciára, másrészt pedig a felekezetileg semleges tartományi államszervezetet 

működtető értelmiségi bürokráciára.“  

I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 246. 
34

 Andrej Mitrović, Istorija srpskog naroda u šest knjiga, VI/I., Beograd, 1983., p. 615. 
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Bosniak Muslims in the Middle Ages, which is as historically authentic in the last third 

of the 19th century was against "dumping" from Europe or assimilation and in conflict 

with the Balkan nationalisms.
35

 

But at the same time, it is the Kállay and called. folk indifferent Bosnian 

Muslims on Croatian or Serbian nationalization, which is due to such ideological 

aspirations caused a reaction or defense of Muslims around 1880. She appeared in the 

book Lipcse 1866. “Die Gegenwart un die Nachste zukunft Bosniens” (“Present Bosnia 

and its near future”), which was published in the Zagreb press. 

This brochure describes the Bosnian Muslims in negative clichés, which are in 

the European public opinion in terms of civilizing the rest as in the time of Mohammed. 

After that the Bosnian Muslims were enemies of the Catholic Habsburg Monarchy, and 

many emigrated to Asia Minor, and which suited the Monarchy, but some authors 

concluded: “Since neither the Greek-East were not trusted, the monarchy was desirable 

to implement the Bosnian impact and strengthens the Catholic element.”
36

 

Muslim aristocracy was partially accepted the Habsburgs, and is educated 

Muslim representative Mehmed Kapetanovic Ljubušak such a commitment to explain 

the brochure “What do Mohammedans think in Bosnia”. Kapetanovic thinking resulted 

in the conclusion that the Bosnian Muslims as well as the importance of national 

identity recognized the sign of the Slavs. At the time, such thinking would mean 

termination with the current entrenched Muslim opinion. Kállay government has 

accepted the traditional Muslim group, which in 1884 began with the release of the 

newspaper “Vatan” (“Haza”), ie. “Domovina”, nurturing the Turkish language and 

Arabic script. 

Such innovations, in the decade after the occupation, were the causes of 

disintegration „elite“ of the Bosnian Muslims, which was known to Muslims occupy a 

special place within the Bosniak people as carriers of old habits and guardians of the 

language. He integral folk concept was supported, as in 1891 Kapetanovic launched 

newspaper „Bošnjak“
37

 in Latin and in the South Slavic language, which is a national 

program were Bosnian Muslim thought and their preservation, routing and 

strengthening Slavic Bogomilism as base South Slavic unity. 

Kállay tried to then known South Slavic and Bosnian literary works appear as 

scientific works with rich illustrations and to oppose the influence of Serbian and 

                                                           
35

 Imre Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900.., p. 247. 
36

 Muhsin Rizvić, Književna stvaranja muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austro-ugarske 

vladavine, I., Sarajevo, 1973., p. 80-82. 

“Következretése egytényezős: mivel a boszniai görögkeletiek is megbízhatatlanok, Monarchia boszniai 

befolyását a katolikus elem növelésére és erősítésére kell alapozni.“ 
37

 M. Rizvić, Književna stvaranja muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini..., p. 80-87. 
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Croatian acts and shows. A special feature of Bosnian individuality counted in the 

important tasks of the magazine „Bošnjak“, which is thought to spend in a neutral way 

not offending religious feelings, giving the magazine a regional role, objective and with 

good reviews, which will monitor and Croats and Serbs and other South Slavic nations 

in literature and cultural life. 

The magazine is called for. „Bosniak direction“, had their opponents in Serbia 

and Montenegro, but not the worship is not in Croatia. After the death of Kallay, a new 

joint finance minister did not accept the financial burden revijnih editions. 

In addition to the construction of the Bosnian cultural and scientific 

institutions, Kállay has worked to build the foundations of an independent Bosnia, 

distinguishing it from the South Slavic countries, giving it its own personality. The 

Croatian people with Serbian partially merged in the Bosnian people, and Kállay 

probably thought that eventually may disappear and the two peoples and will disappear 

and faith differences among the Bosniaks. The granting of self-government in the 

different institutions advantage they had Bosnian attributes, which is gradually 

decreasing as the use of it in his opinion could conserve religious isolation of the 

Bosnian population. 

In politics, the religious communities did not allow the establishment of 

religious autonomy, but the religious communities supported the building of the church 

hierarchy. In order to self-government and education using the language of southern 

Bosnia and southern Herzegovina, in cooperation renowned linguist, developed the 

norms of the Bosnian language and education, which are phonetic spelling published in 

Cyrillic and Latin alphabet introduced in 1890-ies in Bosnia and Herzegovina. 

Kállay's determination of the official language and the language of education 

considered the procedure for defense of the Bosnian and off the serbian and Croatian 

language. Approaching three Bosnian religious people, Kállay wanted to facilitate 

education in Bosnian language, and where students were required to learn the Cyrillic 

and Latin alphabet, while in Muslim religious schools conservative clergy resisted and 

prevented the introduction of reforms. 

Croatian and Serbian public opinion disagreed with the fact that the provincial 

language of Bosnia and Herzegovina has not called Serbo-Croatian but Bosnian 

language.
38

  Due to the strong reaction in favoring the Bosnian language, Kallay 

defended slavist Vienna University Jagić, who publicly defended the views over the 

delegation at the plenary session of the Austrian Parliament.
39

 

                                                           
38

 Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske okupacije (1878-1918.), 

Sarajevo, 1972., p. 13. 
39

 Vatroslav Jagić, Spomena mojega života, II. (1880-1923.), Beograd, 1934., p. 146-351. 
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In the opinion of Jagić, the introduction of the Bosnian language should be 

accepted because it means the development of language in the region, at the same time 

it means a passing phase and does not threaten the unity of the South Slavic language. 

Meaning of Bosniak language Jagić commented: „The appointments come and then go, 

there will be only cultural progress, which in the literary life depends on linguistic 

unity. The movement, for example, as regards the appointment already belongs to the 

past, only our other works that still used every Serb, Croat, Slovene.“
40

 

Over time, the Bosniak name and cultures that are specially developed to 

Sarajevo to speak with respect, and among those who did not agree with the concept of 

Bosniac.
41

 Among some Slavic scholars and politicians Kállay the work considered 

outstanding, so the Czech politician Tomas Masaryk studied Kállay create an 

independent Bosniak people and 1892./1893. year with a group of scholars addressed 

the issue of the Bosnian people and school policy. 

 „His statement was original in the sense that the Bosnian state by growing 

ethnic-religious communities, was against the construction of schools of religious 

communities and mixing state operation of religious schools. Separation of the Bosnian 

or Bosniak people and the creation of this nation is not exaggerating, giving free space 

to the development of Serbian and Croatian identity. O Muslims repeating ancient 

Serbian and Croatian idea and suggested that concrete examples of how the solution for 

Muslims to choose between Serbian and Croatian identity.“
42

 To catch up with the other 

two nations, for the Bosnian people is proposed agrarian reform, the Europeanization of 

Bosnia and Slavic spirituality, without favoritism any nation. 

                                                           
40

 „Elnevezések jönnek és elmúlnak, csupán a kulturális haladás lesz maradandó, amely az irodalmi 

életben végső soron a nyelv egységétől függ. Az illírizmus például, ami az elnevezést illeti, már a múlté, 

egyedül alkotásai maradtak ránk, a azokat meg ma is áldja minden értelmes szerb, horvát és szlovén“.  
41

 V. Jagić, Spomena mojega života.., p. 353. 
42

 I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 252. 

amounts to sources in German and Hungarian on attitudes T. Massaryka:  

„Besonders wünschte die Bevölkerung аllеr vier, jedenfalls dеr zwei christlichen Confessionen, dаß in 

Веzug auf die confessionellen Schulen die Regierung einen etwas аndеrеn Standpunkt einnehme, als sie 

es thut. Bosnien, sofern es sich um die moralische Basis des Landes handelt, ist ja noch ganz auf die 

Religion angewiesen, sowohl dеr Katholik als аuch der Grieche und ebenso die Türke, und deshalb sollte 

die confessionelle Schule in einem solchen Landе nicht im Geiste des Wiеnеr und Budapester 

Liberalismus gepflegt werden.” Masaryk beszéde. 1893. június 16., SSPDR, p. 186. 

Masаryk beszéde,1892. október 19.: “Masaryk arról szólt, hogy а muzulmán ifjúságnál а szláv 

nemzetiségi érzés ébredését tapasztalta, és közóttük nаgуоn sok а megrögött “Stаrčević-hívő”, аzаz а 

nemzeti szellemű horvát. SSPDR, 1892, p. 157. “Еgу évvеl később а szerb érzlműе Mehemet Spahic 

рéldáján azt követelte, hogy а muzulmánoknak éррúgу jogа legyen ahhoz, hogy szerbek legyenek, miként 

Magyarországon és Ausztriában а zsidók is magyarok vagy németek lehetnek”. SSPDR 1893, 186., i  

Masaryk bеszédе, 1893. június 16., SSPDR, p. 188. 
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He showed real goal Kállay confident in the integration of Bosnian Muslims, 

Serbs and Croats, which is calculated at the turn of the 19th and 20th century, in the 

hope that it can get to social security and to overcome the difficulties in creating a 

Bosnian identity, but where could develop a dominant Muslim Bosniak people. 

That's a big role in Bosnia and Herzegovina had a religious choice, a division 

of religion for Muslims is not meant as a firm commitment to the Croats to be a 

Catholic and the Serbs Orthodox. Muslim local patriotism was unsafe content, without 

differentiation and melted into a kind južnoslavizma. 

Mainly showed uncertain identity of Muslims, and the late 19th and early 20th 

century public opinion, most writers, few identified themselves as Croatian a little as 

Serbian Muslims. Careful reforms Kállay in relation to religion, Muslims are 

strengthened and demanded their religious rights, ie, religious autonomy, and later 

Muslim religious communities have efforts to create a Muslim-Bosnian people.
43

 

Kállay successor István Burián interrupted with forced formation of the 

Bosniak people and open the way for religious autonomy, and soon he and Bosnian in 

1907 officially changed the Serbo-Croatian language. The consequences were obvious: 

“Because after attempts to create a nation in the future, the Bosnian-Herzegovinian 

ethnic communities developed not under the sign of integration, but the sign of the 

strengthening of the separation of religious communities and the nation.”
44

 

Bosnian Muslims in the national independence of the South Slavic area, were 

based laws that determine which language to develop the ethnic peoples. Built is an 

important element by which the national identity of adoption religion and historical 

development by which determined people. 

The two most important criteria are indicated on Serbian and Croatian 

detachment, albeit in a different historical development, in which they have developed 

special relationships of the nation, for example, concerns the Croatian-Slovenian or 

Serbo-Montenegrin. These cases have reduced the possibilities of identifying the 

general framework of South-Slavic, but strengthened the ethnic autonomy, which later 

led to the unification of nations based on common ethnic base of the same or similar 

language. 

For the independence of the Bosnian Muslims, the Imre Ress greatly 

influenced historical events from the Middle Ages. According to him, it turned out, that 

                                                           
43

 original work: (Benjamin Kállay), Die Lage der Muhammedaner in Bosnien, Wien, 1900., p. 123-126. 
44

 “A meghiúsult nemzetteremtési kísérlet után a boszniai nemzeti közösségek fejlődése nem az 

integrálódás jegyében, hanem a felekezeti, nemzeti elkülönülés útján folytatódott“.  

I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 253. 
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is a Bosnian Muslim ethno-genesis of the Middle Ages arose in 1463, when the 

Ottomans destroyed the remains of the Bosnian state and cut her cultural development. 

After the Ottoman occupation of Bosnia, for a short time and the other 

European areas that are Osmanilje occupied, there was Islamization, when much of the 

population converted to Islam, which was considered and objašanjavalo betrayal of the 

Bosnian-Herzegovinian noble class. 

Srecko M. Džaja came to the conclusion that the Islamization was the result of 

the historical events that occurred in a period of 150 years. A statement that the entire 

leadership of the Bosnian noble class took to Islam, can be found objections, because 

the footprint of Bosnia and Herzegovina Sultan Mehmed II. carried out ethnic cleansing 

of most old Bosnian aristocrats, and is only a small part of the Bosnian aristocrats, ie. 

the nobles, fled outside Bosnia and Herzegovina, mostly in Croatia, Slavonia and 

Dalmatia. 

The historical statistics can be confirmed that in the 16th century and among 

the Bosnian Ottoman elite-fifth did nobles from that area. With the disappearance of the 

Bosnian noble class and the disintegration of the Church of Bosnian institutions reduced 

hopes that the Bosnian Kingdom regain which opened a wide expanse of the Ottoman 

authorities in 1480 for large Islamization.
45

 

Over time, the most important Bosnian shopping centers and places that meant 

something to the Ottoman strategy, as mining towns, losing the old religious and 

cultural backgrounds, because they are settled in their Ottoman and religious 

institutions. Maturity in Bosnia, the army, the authorities and Muslim religious 

institutions, ethnic consisted of a colorful picture, where it was the Turks, Tartars, 

Albanians, Arabs, no one can claim with certainty that the majority of them came from 

other South Slavic regions and nations. 

Muslims with unknown ethnic groups began to settle in large numbers, which 

is to some extent prevented that the Bosnian Muslim leadership more closely involved 

in the participation of government. Threat of war and state of turbulence on the 

Bosnian-Herzegovinian border, made it possible for the service of the army and police 

involved and “local” people. 

Bosnia and Herzegovina's Muslim etnogeneza was successful because the 

peasants voluntarily or under duress switch to Islam. The conversion to Islam had a role 

and rehabilitation of children who have been brought up odveđeni and outside the 

country, of which few could have military or clerical career. 

                                                           
45

 I. Balta, Problematika mađarske Julijanske akcije u zemljama jugoistočne Evrope krajem 19. i 

početkom 20. veka, naučni skup „Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju“, Zbornik radova, br. 2., Filozofski 

fakultet Novi Sad, 2007., p. 283.-309.    
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There were examples of forced change of religion, but also voluntary Religious 

attractive offers tax relief or retention of rural / “kmet” status. This process did not go 

easily and quickly in the 16th century, but after the peace agreements of the Habsburgs 

and the Turks of the late 16th and early 17th centuries, there were massive conversions 

to Islam. Islamic atraktivizaciju reduced the local Muslim leaders, which was contrary 

to the rule of central Istanbul, which caused frequent revolts 

During migration Bosnian Muslims to the mid-18th century managed to 

preserve their individuality, but later gradually lose as indicated by the works of 

Bosnian Muslim literature as in the 17th and 18th centuries, Muslims in Bosnia and 

Herzegovina lacked memories of the Bosnian kingdom of the Middle Ages and their 

Slavic origin.
46

 

Muslim Bosnian-Herzegovinian social groups with a certain patriotism and 

Slavic language, which the eastern cultural values were almost unknown, the local 

foundation has developed literature, life and customs, so that the tempting financial 

offers tax in the existence of the Bosnian people did not significantly enhance the 

Islamization, which certainly has advantages, but it has not gained the majority of the 

Bosnian population. 

The weakening Ottoman Empire ordodoksni eastern and western Catholics are 

disposed with a good position to survive, even for possible development, because of the 

16th and 18th centuries in one part of Bosnia and Herzegovina increased the number of 

Greek-Eastern. Migration called. Vlachok, who were engaged in cattle breeding and 

were auxiliaries in the Austrian army, were given “privileged” status and permanent 

residence permit, but the travel books of the early 17th century, wrote about the spread 

of the Greek-Eastern population. 

Serbian migration in the 17th century but has been focused on the cities where 

they are dealing with the craft industry, reaching important positions. Great Serbian 

transition or migration in Bosnia took place in the 18th century, and soon by the end of 

the same century, a Greek-Easterners formed the largest Bosnian religious community 

and come up with a viable economic position, especially in the Bosnian Transit Trade. 

As the number of the Serbian population in parallel with that build the network of 

orthodox religious community, which has fostered the Serbian political traditions and 

spread ideological thought that the earth has considered Serbian, wherever Serbs live.
47

 

The survival of Catholicism in Bosnia, Franciscans held to the fullest extent 

since the Middle Ages, but during the Ottoman rule of Catholicism in Bosnia and 
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 Enver Redžić, O posebnosti bosanskih muslimana, Tokovi i otpori, Sarajevo, 1970. 
47

 I. Ress, A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900..., p. 257. 
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Herzegovina largely been on the defensive, when Catholics were subjected latent 

religious pressures moving on to another religion. 

In large Turkish-Austrian wars followed by large-scale emigration of Bosnian 

Catholics, so that the beginning of the 18th century remained barely 30,000, but at the 

end of the 18th century there were 100,000. An eternal resistance to the Ottomans 

weakened the Catholics, but has strengthened the Greek-Easterners. The former 

tentatively called “Pure” Bosnian-Herzegovinian Orthodox areas was lower, and in 

Catholic areas was higher transition to Islam. 

The Franciscans have maintained the tradition of the Bosnian kingdom of the 

Middle Ages and of the Catholic monarchs, especially of the Habsburgs, expect the 

“liberation” of Bosnia and Herzegovina of the Ottomans. Relationships between the 

three religious groups in society determine the religion which is reflected in the 

inequality realization of social rights in which Muslims were privileged. Due to this 

situation could not be equally develop all three religions and national ideology in the 

Ottoman Bosnia and Herzegovina. 

Things have started to change somewhat the appearance of civic nationalism 

on the one hand and ideology of unity of all peoples on the other. Since the 19th century 

meaning “Bosniak” gradually lost meaning and turning into a particular meaning, but 

they are called “Bosniak” entailed mainly Bosnian Muslims. To determine the Serbian 

and Croatian ethnic folk base, serve mainly linguistic criteria, regardless of the religious 

community, and is “Bosnian” language in the first half of the 19th century called the 

Serbian and Croatian, and later the Serbian-Croatian. 

In the Bosnian Muslims who had lived together with the Serbs and Croats, 

were not so much related incurred outside the revolutionary social and national 

impulses in seeking changes to existing social relationships, how they were represented 

in the Serbian and Croatian national movements.
48

 Muslims are simply responded to 

these challenges by binding to the Islamic religious tradition.
49

 

Muslims are operated by religious societies, which have not led to the 

Ottoman-Turkish social or linguistic nationalism. In the Ottoman Empire great 

“conversion” in time “Tanzim” equal rights of believers and reform in Bosnia and 

Herzegovina, could be achieved only by the military. 

In the regional Bosnian Muslim context, over the Islamic national 

traditionalism, there has been opposition to the central Ottoman Turkish authorities and 

serious conflicts. 
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 A. Malbaša, Hrvatski i srpski nacionalni problem u Bosni i Hercegovini za vrijeme režima Benjamina 

Kallaya, Osijek, 1940. 
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Since 1870 in Bosnia and Herzegovina came to the fore three religious 

community. Most Serbs took the weapon with the intention of uniting with the mother 

country, the Franciscans in the name of Croats prayed Catholic Habsburg Empire to 

protect them, and Muslims have fought to maintain the framework of the Ottoman 

empire and domestic social status quo. 

During the Bosnian insurrection, Serbia has failed to annex Bosnia-

Herzegovina area, and the Ottoman Empire pacify the country. Therefore, the major 

powers expected and gave the right to the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and 

Herzegovina. 

Occupation and Austro-Hungary Self-Muslims are experienced as a threat, 

because they change state governments lose the guarantee of a privileged social 

position. There was a Muslim problem, there has been a partial emigration of Muslims 

and guidance of conversion to another faith. 

Vainly they demanded the old law and the laws that protect them Muslims in 

Bosnia, and which led to the uprising in 1882 in Herzegovina. After a failed uprising, 

Muslims have become distrustful of the Austro-Hungarian rule and began to massively 

emigrate to the Ottoman Empire, so that in the period in the next 25 years from Bosnia 

and Herzegovina moved out about three hundred thousand.
50

 

In the course of modern Austrian-Hungarian rule (the occupation and 

annexation), the Bosnian Muslim elite is organized in an attempt to obtain religious 

autonomy, the implementation of social and agrarian reform and the preservation of the 

Islamic school system. They failed experiments with restatement of previous Muslim 

religious schools, which are used in the education of language “Koran”, ie. The Arabic 

language and alphabet.
51

 

It lacked teaching general education subjects and learning the mother tongue, 

which is reduced education to Muslims, but also launched in 1909, not only the school 

but also the religious autonomy for Muslim confessional separation. That was the 

resistance, as a Muslim aristocrat Mehmed Bey Ljubušak, who spoke out against the 

preferred traditionalism on compulsory Turkish and Arab culture of writing. 

In the center of Muslim identity has set up a regional separation of Bosnia and 

native language, South Slavic features and the acquisition of these criteria would lead to 

opportunities confessional signs and declaring the Bosnian popular unity.
52
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 A muzulmán bizalmatlansá tartós fennmaradásának jele az Oszmán Birodalomba való folyamatos 

kivandorlas, amenynek során az okkupációt követő négy évtized alatt mintegy háromszázezren hagyták el 

Boszniát.  
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In this spirit, integrated national concept was emerging from 1891 through two 

decades of newspaper “Bosniak” in Latin as South Slavic weekly, whose program was 

"clearing" of existing opinions Bosnian Muslim-Ottoman Turkish values, strengthening 

knowledge of Slavic and bogomils South Slavic unity, with particular emphasis on the 

name "Bosniaks" and the reconciliation of all three national religious community.
53

 

The then current objectives of the various programs in politics ranged from 

defense “extrusion” of Muslims from Europe, especially in the midst of Balkan 

nationalism, on the other hand expressed the equality of Muslims from Serbs and 

Croats. Integrated Bosnian national understanding, in leading circles in the Monarchy, 

in the first place common financial minister Béni Kállay, had a support that is not led to 

the creation of the Muslim Bosnian national state because the Serbs and Croats resisted 

integration. 

In the experiment of creating a Bosniak people in the late 19th century is an 

important role played containment Muslim social structure and national identity and 

tendency towards distrust južnoslavizmu.
54

 The birth of national Muslim identity 

supported certain historical components, the Muslim-Bogomil continuity, which was 

suitable to serve as a defense against the Muslims Serbian or Croatian nationalism, ie. 

That the Muslims do not integrate into the Serbian or Croatian people. 

Its difficulties and all the complexities of “governance” Bosnia and 

Herzegovina wrote Biliński in his memoirs:
55

 

 “The question of Bosnia and Herzegovina have not belonged to the “common 

issues” because they were determined by the Austro-Hungarian Compromise of 1867, 

and are limited only to diplomacy, military and joint finances. The three departments 

are guided by a common sovereign ministers (with low common control in diplomacy) 

by (?) Zakonodavog share “joint delegation”. 

Extending these common tasks, according to the Hungarian belief, it was 

forbidden because it would with Austria and Hungary formed the third group (then in 

politics frightening trialism!), It was forbidden even less because of the threat of crimes 

against the state (Hungary!). It implied that Bosnia and Herzegovina is actually 

belonged to the administration of Hungary and Austria (with the help of the joint 

                                                           
53

 Ennek az integrális nemzetkoncepciónak a szellemében jelentette meg 1891-től két évtizeden keresztül a 
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Minister of Finance), and the delegations is only allowed to discuss the relationship of 

these regions, but were not allowed to accept their budget contrary to the common 

budget. 

The budget is accepted Bosniak parliament, but again non-parallel with budget 

acceptance and application of both the parliaments of both countries in the Monarchy, 

or non-parallel with a common budget, which is approved by the delegation but as -sui 

generis- under the influence of Austria and Hungary. In other words, it was a real result 

svemađarske fantasy, which is Austria obediently accepted! 

In this regard, in 1868 in both the Parliament passed tantamount laws, 

according to which a common government minister that area “with the prior approval 

of both governments about important issues”, and that means before issuing important 

orders he had to jointly Minister (Finance ) to send to both the government; If we agree, 

the command can take effect; do not you agree, then a joint minister should continue to 

work through every detail for as long as you do not win both sides; otherwise, the 

command could not enter into force. 

Furthermore, if the finance minister wanted the Bosniak-Herzegovina propose 

a project of the law, he had to do a similar or even more complicated way as the first 

needed the consent of both governments to the emperor asked “the first sanctions” 

(Vorsanction), which is was necessary in the Empire prior to enactment of the law in 

parliament, and then - after the adoption of the law - the need to re-approval of both 

governments to its proposed sanctions, though the acceptance of the law is not nothing 

changed the meaning of the first sentence. 

If the Parliament against the will of the provincial government in anything 

changed project law, then he should not have to submit to sanction the monarch, but 

that has not previously obtained approval for changes of both governments; otherwise 

the law could not vote and had to, if necessary, be re-submitted to the Parliament and 

preventing the whole procedure again. No you can not even imagine loitering, 

resentment and anger, which is common to the Minister caused, law enforcement from 

1869. 

It should be known that the Austrian government - and to each - during these 

negotiations recklessly managed interest in the welfare of the occupied regions. 

Therefore, it is in fact the Austrian government almost always match - and quickly - 

with a joint project of the Minister, who has generally worked to the benefit of these 

regions; hence in exceptional cases only with the Austrian side erupting conflicts, for 

example, that the Burián about the Hungarian Agrarian Bank in connection with the 

state buying!” 
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The Hungarian government is dependent on the character of each of the new 

head of government and managed only one goal: “oppression” of Bosnia and 

Herzegovina in favor of Hungary, and contrary to the interests of Austria. Of course that 

this tendency is not too harsh should express to the Minister - Hungarians, who already 

had to agree with that; but because very often and strongly expressed by the Secretary - 

Austrian. 

External and internal economic relations of Austria-Hungary, had an impact on 

Bosnia and Herzegovina, especially the rivalry between the Austrian and Hungarian 

governments on the Bosnian-Herzegovinian government. 

Joint Ministry of Finance in respect of Bosnia and Herzegovina gradually 

developed into a complete government, covering all branches of the administration, 

while the Sarajevo Provincial Government turned in its executive body.
56

 

Valid for Bosnia and Herzegovina parallel Austrian and Hungarian laws and 

the Austro-Hungarian customs territory,
57

 and until the proclamation of the Constitution 

of 1910 in relation to the monarchy, the administration in Bosnia and Herzegovina had 

the absolutist character, which has opened a number of problems in a variety of 

interpretations applicable principles in the management of Bosnia and Herzegovina and 

the practical resolution of legal, political, financial and economic issues. 

The rivalry is Austria and Hungary further intensified by giving privileges by 

the Ministry of Finance, especially when the Minister Burián given privileges 

Hungarian Privileged agrarian and commercial bank in Bosnia and Herzegovina.
58

 

There have been a number of attempts to modify the role of the former status and gain 

an advantage Austrian or Hungarian parties in respect of Bosnia and Herzegovina.
59
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 Ferdo Hauptmann, Djelokrug austrougarskog Zajedničkog ministarstva financija, Glasnik 

arhiva i Društva arhivista BiH, III., Sarajevo, 1963., p. 13-18. 
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arhiva i Društva arhivista BiH, VI., Sarajevo, 1966., p. 143-170. 
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 The new organization of the General Administration of Bosnia and Herzegovina would consist, as was 

explained Baernreither 26 June 1909 in the Upper House of the Austrian Parliament, that it is modeled 

on Customs and Trade Conference at the Ministry of Foreign Affairs Bosnian establish a conference 

composed of representatives joint ministries, Austrian, Hungarian and Bosnian governments. There was 

to be led by the Ministry of Foreign Affairs discussed the main directions and principles of Bosnia and 

Herzegovina's administration to the direct contact of the invited factors, primarily the two governments, 

eliminate mutual friction and speed up the progress of the operations. The new instance is supposed to be 

a surrogate for a new, fourth in a central position within the common ministry, because the creation of a 

new authority for Bosnia and Herzegovina as well as at all of the new joint bodies opposed the 

Hungarians. 
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Regarding the introduction of the constitutional institutions and the work of the 

Bosnia-Herzegovina Parliament an agreement was reached between the members of the 

joint ministries to jointly finance minister suggesting the Bosnian-Herzegovinian legal 

drafts, not only presidents of the Austrian and Hungarian governments, but the other 

two common Ministers. 

Joint Ministry of Finance is not a constitutional period always complied with 

the agreement reached, which caused protests of joint Ministers, for example, the 

Hungarian Prime Minister Burian, the purpose of sending BH legal draft “to know” the 

other ministers shared was the fact that they only given the possibility of taking a 

position and to provide their possible suggestions and comments. 

Furthermore, the joint finance minister Leon Biliński, soon after taking over 

the functions of the opinion that the legislative proposals submitted by the government 

of Bosnia and Herzegovina Parliament, to paragraf 37 of the Constitution of Bosnia and 

Herzegovina, only required the consent of both governments monarchy, not even the 

approval of the common foreign and war.
60

 

Biliński opposed the War Minister Moritz Auffenberg, especially Foreign 

Minister Leopold Berchtold,
61

 which held that all together ministers must have the right 

to question the legal draft from the standpoint of common interest Monarchy and Bosnia 

and Herzegovina. At the end of the Berchtoldstag attitude formally accepted and 

Biliński, but still remaining in the understanding that there is no legal obligation of the 

joint Ministry of Finance to seek formal approval of the joint Ministers. 

After the outbreak of the Balkan war, the joint finance minister Biliński 

initiated Bosnia and Herzegovina to be represented in the delegations of the three 

representatives, in order to have the possibility of a legal declaration on the common 

affairs of the Monarchy.
62

 However, the Provincial Governor Oszkár Potiorek held that 

the Bosnia-Herzegovina Parliament can not allow the powers in military matters or the 

right to discuss foreign policy, as this fueled particularistic tendencies. 

                                                           
60

 According to Leon Biliński Bosnia-Herzegovina's legislative plans were submitted for review together 

ministers (foreign affairs and war), so that they, as members of the Joint Ministry was ongoing legislative 

activities in Bosnia and Herzegovina. 

61
 Leopold Berchtold formulated the view that the responsibility of the Federal Ministry, established in 

the Act of 1880 and re-emphasized in the first member of the Bosnia-Herzegovina Constitution, extends to 

all government measures in Bosnia and Herzegovina and that is why all members of the joint ministries 

must retain the right to make the impact on the legislative activities of the Bosnian-Herzegovinian 

Parliament. 
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 Plan Bilinskog dobije je podršku ministra vanjskih poslova Berchtolda i prijestolonasljednika Franza 

Ferdinanda. 
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Hungarian viewpoint, expressed in 1913 former Hungarian Prime Minister 

Wekerle, noting that “Bosnians have more freedom than you deserve”, and that Bosnia 

and Herzegovina in the future have to divide between Austria and Hungary. I Potiorek 

in 1914 was a proponent of the plan on the division of Bosnia and Herzegovina to the 

Austrian and the Hungarian part, but as there is no other combination of amending state 

and situation of the country during World War II, could not be effected.
63

 

On the other hand, the constitutional period, the Austrian political factors and 

heir to the throne Franz Ferdinand, insisted on preserving the existing rights of the 

crown, and the Hungarians, in opposition to the aspirations of the Bosnian-

Herzegovinian Parliament, sought to prevent the annexed land eventually become the 

embryo of a third state territory in the Monarchy. 
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ÖZET 

Vilayet Usulü, Âli ve Fuad paşalar tarafından “devletin mülki idaresini ve 

mâliyesini intizam ve disiplin altına almak” için düşünülmüştü. Anadolu ve Rumeli’de 

numune olarak seçilen bölgelerde tecrübe edilerek görülen aksaklıklar giderildikten 

sonra her tarafta uygulanması kararlaştırılmıştı. Vilayet Usulünden beklenen neticenin 

hasıl olması için vilayet dahilinde işlerin nasıl yürütüleceği belli kaidelere bağlanması 

gerekiyordu. Bunun için de Midhat Paşa Tuna Vilayeti’ndeki icraatıyla kısa sürede 

vilayet usulünün vilayet dahilinde nasıl tatbik edileceği hususunda gereken mevzuatı 

hazırlayarak Bâb-ı Âlî’ye takdim etti. Bu tecrübeler neticesinde tedvin edilen mevzuat 

1867 yılında bir talimatla bütün vilayetlerde icra edilmek üzere yayınlandı. 

Bu mevzuat içinde vilayet nizamnamesinin yanı sıra vilayet dahilindeki 

meclisler ve kalemlerin nasıl işlediğini ve memurların vazifelerini anlatan bir de 

tarifname mevcuttur. Bunlardan başka mali işlerin yürütülmesi, verginin tahsili, Kıptî 

vergisinin tahsili, tapu işleri, yol yapımı, belediye, ıslahhaneler, memleket sandıkları, 

hayvan hırsızlığı, tüccar ile ahali arasında yapılacak kontrat, teftiş memurlarının 

seçilmesi ve hareket tarzları gibi konularda hazırlanmış talimat ve nizamnameler yer 

almaktadır.  

Bu mevzuatı önemli kılan öncelikle İstanbul’da değil de vilayet 

nizamnamesinin uygulandığı vilayet dahilinde tecrübe edilerek yazılmış olmasıdır. 

Ayrıca vilayet nizamnamesindeki hususların vilayet dahilinde nasıl hayata geçirileceğini 

düzenlemesidir.  
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COLLECTION OF REGULATIONS PRINTED IN 1867  ABOUT VİLAYET 

SYSTEM 

 

ABSTRACT 

Vilayet System was conceived to regulate civil administration and finance of 

the country by Ali and Fuad Paşas. According to the decision, at first, the system was to 

be experienced in selected regions of Anadolu and Rumeli and after overcoming the 

deficiencies, it was to be and finally applied to all other parts of the country. In order to 

obtain the excepted results about how the procedures to be performed in a vilayet, the 

needed regulations had to be prepared. Midhat Paşa prepared the regulations about how 

to apply vilayet system in a vilayet and and presented them to Bâb-ı Âlî. In 1867, 

regulations codified with the experiences derived from practices in Danube Vilayet was 

published in order to be applied in other vilayets.  

In the publication, initially, there are a general directive about the way of 

execution for the all regulations and then vilayet Regulation. The publication also 

included discriptive text (tarifname) on how to execute the councils and offices apart 

from the Vilayet Regulation. Along with the items given above, it also had directives 

and regulations about fiscal and deed matters, road making, municipality, ıslahhane, 

agricultural credit cooperatives, theft of livestock, contracts between public and 

merchants, and selecting and manners of police officers. 

What makes the regulations important is that vilayet regulation (nizamname) 

was composed by experiencing it in the vilayet, namely in Danube Vilayet as a 

laboratuary, where it was applied but not in İstanbul, and that it includes detailed 

procedures on how to realieze vilayet system. 

 

Key Words: Administration, Reform, Vilayet, Regulation, Province 
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GİRİŞ 

 

1864 yılında taşra teşkilatında ıslahat yapmak üzere Fransız department 

sisteminden de faydalanarak tasarlanan Vilayet Usûlü’nün uygulanmasına karar verildi. 

Bu usulün tasarlanmasında katkısı olanlardan biri de Midhat Paşa idi. Bu usulü ilk 

tecrübe etmek üzere kurulan Tuna Vilayeti’ne vali olarak da Midhat Paşa atandı. Tuna 

Vilâyeti Nizâmnâmesi’nde yeni usulün ana hatları belliydi; ancak vilayetteki devlet 

daireleri ve meclislerin nasıl işleyeceği, birbiriyle ilişkilerinin nasıl düzenleneceği ve 

bunun teferruatı hakkında bir mevzuat yoktu. Bir yandan Tuna Vilayeti kurulurken bir 

yandan da bu hususları kural ve kaideye bağlayacak mevzuat burada tecrübe edilerek 

kaleme alındı ve hayata geçirildi. Yani bir anlamda Tuna Vilayeti, Vilayet Usulü’nün 

laboratuvarı veya atölyesi gibi bir vazife gördü.  

Tuna Vilayeti’nde hazırlanan mevzuat diğer vilayetler kuruldukça oralara da 

gönderiliyordu. 1867 yılında Tuna Vilayeti’nin kendine has olanlar dışında diğer 

mevzuat bastırılarak yayınlandı. “Osmanlı Devleti’nde Bir İdârî Reform Denemesi: 

Tuna Vilâyeti 1864-1867” başlıklı doktora tezinde bu mevzuattan istifade edilmiştir. 

Bu mevzuatı değerlendirirken 23 Rebiülevvel 1284’de (25 Temmuz 1867) 

Matba‘a-i Âmire’de basılan doküman esas alınacaktır. 284 sayfadan oluşan bu 

dokümanın başında vilayetlerin idaresi ve nizamatının nasıl icra edileceği hakkında bir 

umumi talimat yer almaktadır. Bu talimatı ve bu talimattan sonra yer alan “Vilâyet  

Nizâmnâmesi’ni saymazsak bu yayında talimat, nizammane, ilanname gibi adlarla 19 

adet  mevzuat yer almaktadır. Bu mevzuat Tuna Vilayeti’nde hazırlanmış ve İstanbul’a 

gönderilmiştir. İstanbul’da bastırıldıktan sonra diğer vilayetlerde de uygulanmak üzere 

yayınlanmıştır.  

Tanıtmaya çalışacağım bu mevzuat mecmuası Tuna Vilayeti’nde kaleme alınan 

ve diğer vilayetlerde de icra edilmek üzere yayınlanan talimat, nizamat vesair adlarla 

anılan düzenlemelerden oluşmaktadır. Dokümanın üzerinde herhangi bir isim 

bulunmamaktadır. Ancak başta yer alan “Vilâyetlerin İdâre-i Mahsûsası ve Nizâmâtının 

Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Ta‘lîmât-ı ‘Umûmiyyedir” başlığını taşımaktadır. Bu 

talimat eserdeki bütün mevzuatın uygulanmasını emrettiğinden adı olarak da 

değerlendirilebilir.  

1. Vilayet Mevzuatının ortaya Çıkışı 

Ali ve Fuad Paşaların Midhat Paşa’nın Niş Eyaleti’ndeki icraatını tasavvur 

ettikleri vilayet usulüne uygun görmeleri sonucunda bu usulü hayata geçirmeye karar 

verdiler (Midhat, 1325: 23; İnal, 1982: 318; Selimoğlu, 1995: 20). Vilayet ve sancakları 

büyüterek mülki taksimatı yeniden düzenlemek, başlarına da yetkileri genişletilmiş 

tecrübeli ve muktedir valiler atanmak suretiyle merkezin yükü hafifletilmek isteniyordu 
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(Karal, 1988: 152-153; Ahmet Cevdet, 1980: 110-111). Osmanlı taşra idaresi için 

düşünülen bu usul Anadolu ve Rumeli’de tecrübe edildikten sonra her tarafta 

uygulanacaktı. Midhat Paşa’nın da iştirakiyle Tuna Vilayeti Nizamnamesi hazırlandı. 12 

Cemâziyye’l-evvel 1281’de (13 Ekim 1864) Tuna Vilayeti’nin kurulması için gereken 

irade çıktı (Davison, 1997: 168; İ.MMS. 29/1245: H.1281: Karakoç, H.1281: 

No:1700/2173). Tuna Vilayeti’nin kurulması Aralık 1864 başında tarihlerinde 

gerçekleşmişti (Acar, 2013: 44). 

Bu tarihlerde vilayetin kurulması temel olarak gerçekleşmişti. Ancak vilayet 

usulünün tam olarak işlerlik kazanması için yapılması gerekenler hakkında teferruatlı 

bir mevzuat yoktu. Tuna Vilayeti İdare Meclisi kurulduğu günden itibaren 14 Mart 

1866’ya kadar usul ve kaidelere bağlı olarak yapılması gereken hususlarla ilgili olarak 

yirmi adet nizamat, talimat ve layiha hazırlandı. Bunlardan başka çok sayıda tarifname, 

tenbihat, layiha ve saire de yayınlanmış ve bu mevzuatın hükümleri fiilen ve tamamen 

icra olunmakta idi (YEE.36/9, 1282: madde 9).  

Diğer Vilayetler kuruldukça Tuna Vilayeti’nde kaleme alınan bu düzenlemeler 

diğer vilayetler tarafından istenmiştir. (A.MKT.MHM.360/50, H. 1283). Diğer 

vilayetlerin talep ettiği mevzuatın 1867’de yayınlanan dokümanda yer aldığı 

görülmektedir.  1867’de toplu olarak yayınlanan bu düzenlemelerin Tuna Vilayeti’nde 

hazırlanıp hazırlanmadığı incelediğinde sadece “Yolların Emr-i Tesviyyesi ve Ahâlînin 

Sûret-i İstihdâmı Hakkında Ta‘lîmât” başlıklı dokuz maddelik talimatın izine 

rastlanamamıştır. Diğerlerinin Tuna Vilayeti’nde hazırlandığı Tuna Gazetesi’nden ve 

Tuna Vilayeti ile İstanbul arasında yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır. Yol yapımı 

ile ilgili talimat ile vilayetin işleyişi hakkındaki tarifname dışındaki diğer mevzuat 

birinci tertip düsturlarda da yer almaktadır. Ancak bunların nerede hazırlandığı 

belirtilmemiştir. (Düstur 1. Tertip 1. Cilt,  1289 ; Düstur 1. Tertip 2. Cilt, H.1290). 

Mart 1866’da Tuna Vilayeti’nin İstanbul’a gönderdiği tarifnamede Vilayet 

İdâre Meclisi tarafından hazırlanan mevzuattan bahsedilmektedir. Bunların büyük 

çoğunluğunun 1867’de yayınlanan dokümanda yer aldığı görülmektedir. Bu 

tarifnamede bahsedilen Dobruca Ovası, Tuna sahil karakolları ve bölgeye yerleştirilen 

Kırım, Nogay ve Çerkes muhacirlerle ilgili düzenlemeler 1867 tarihli dokümanda yer 

almamaktadır. Dikkat edildiğinde bunların Tuna Vilayeti’ne has düzenlemeler olduğu 

ve diğer vilayetleri ilgilendirmediği anlaşılmaktadır.  

2. Genel Olarak Vilayet Usulünü İlgilendiren Mevzuat 

Bu dokümanda yer alan yirmi bir mevzuatın üç tanesi vilayet usulünün genelini 

ilgilendirmektedir. Birisi en başta yer alan vilayetler hakkındaki umumi talimat, diğeri 

de Tuna Vilayeti Nizamnamesi’nin Tuna Vilayeti’nde tecrübe edildikten sonra yapılan 

değişiklerle Vilayet Nizâmnâmesi’ne dönüştürülmüş şeklidir. Bir diğeri de vilayetin 

işleyişini izah eden tarifnamedir. 
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Vilayetler Hakkında Umumi Talimat: 1867’de yayınlanan bu dokümanın 

başında “Vilâyetlerin İdâre-i Mahsûsası ve Nizâmâtının Suver-i İcrâiyyesi Hakkında 

Ta‘lîmât-ı ‘Umûmiyyedir” başlığı altında 22 madde ve bir hatimeden oluşan üç fasıllı 

bir talimat bulunmaktadır. Birinci Fasılda mülki idarenin, meclislerin ve nizamiye 

mahkemelerinin nasıl tertip edildiği, İkinci fasılda davaların nasıl görüleceği 

anlatılmaktadır. Üçüncü fasılda ise vilayetlerin umumi vazifeleri ve ıslahata bağlı olarak 

yapılacak icraattan bahsedilmektedir (Matbaa-i Amire, H.1284: 2-18). 

Vilayet Nizamnamesi: Tuna Vilayeti için hazırlanan nizamnamenin edinilen 

tecrübe sonucunda bazı ufak tefek değişikliklerle bütün vilayetlerde geçerli olmak üzere 

yayınlanmış halidir. Yetmiş iki madde ve bir de madde-i mahsusadan oluşmaktadır. Beş 

bâba ayrılmıştır. İlk üç bâb sırasıyla vilayet merkezi, sancaklar ve kazaların idaresiyle 

ilgilidir. Her bâbda Mülkî idare ile hukukî  işlere ait fasıllara ayrılmıştır. Birinci bâbda 

ayrıca vilayetlerin hususi işleri hakkında üçüncü bir fasıl açılmıştır.  Dördüncü bâb ise 

köylere ait işlerin idaresi hakkındadır. Seçim usulüne dair olan beşinci bâb dört fasıldan 

müteşekkildir. Sırasıyla köylerde, kazalarda, sancaklarda ve nihayet vilayet 

merkezindeki seçimlerin nasıl yapılacağı gösterilmiştir. En sonda yer alan madde-i 

mahsusa meclis üyelerinin tekrar seçilebilme şartları ve bazı birimlerin birleştirilmesi ile 

ilgildir.
 
(Matbaa-i Amire, H.1284: 19-43). 

Vilayetin İşleyişi Hakkındaki Tarifname: Midhat Paşa,14 Mart 1866’da 

Tuna Vilayeti’nde uygulanan usulün nasıl işlediğini tarif eden 92 maddelik bir 

tarifnameyi Sadarete  gönderdi. Sadaret de bu tarifnameyi diğer vilayetlerde icra 

edilmek üzere Maarif Nezaretine bastırılarak çoğaltıldı. Vilayet merkezindeki devlet 

daireleri, memurları ile buralardaki işlemlerin nasıl yürüdüğü tafsilatıyla açıklanıyordu 

(A.MKT.MHM.353/69, H.1282; YEE.36/9,1282). Bu tarifname Tuna Vilayeti’ne 

münhasır bir tarifname idi. 1867 tarihli mevzuatın yer aldığı dokümandaki tarifname 

bütün vilayetler için yayınlanmıştı ve 86 maddeden oluşmaktaydı. (Matbaa-i Amire, 

H.1284: 71-121). 

3. Vilayetlerin Umumi Vazifeleri İtibariyle İcraatlarını İlgilendiren 

Mevzuat 

Dokümanın baş tarafında yer alan vilayetler hakkındaki umumi talimat 

vilayetlerin umumi vazifeleri itibariyle icraatını üç kısma ayırmaktadır: Tahsil-i emval 

ve tapu ve arazi, zaptiyenin idare ve hareket tarzı, menafi-i umumiye. Daha kısa bir 

ifadeyle maliye, zabtiye ve menafi-i umumiye şeklinde özetleyebiliriz (Matbaa-i Amire, 

H.1284: 10-17). Bu esaslar çerçevesinde değerlendirildiğinde bu mevzuatı maliye, 

zabtiye ve menafi-i umumiye ait olmak üzere üç kısımda ele alabiliriz. 
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3.1. Maliye İle Alakalı Olanlar 

“Umur-ı Maliyeye Dair Nizamname-i Mahsusa”nın yanı sıra vergi ve bedelat-ı 

askeriyenin idaresi, ceza-i nakdi, kıpti vergisi, tapu işleri, senet ve mahkumiye harçları,  

gibi tahsil-i emval ile tapu ve arazi konularında altı talimat ve nizamname yer 

almaktadır. 

Umur-ı Maliyeye Dair Nizamname-i Mahsusa: Altmışsekiz madde ve bir 

madde-i mahsusadan oluşmaktadır. Dört bâbın her birisinde sırasıyla köylerde, 

kazalarda, sancaklarda ve vilayet merkezinde emval-i devletin nasıl idare edileceği 

gösterilmiştir. Babların içinde de devlet malının köylerde, kazalarda, sancaklarda nasıl 

tahsil ve sarf edileceğine dair fasıllar bulunmaktadır. Dördüncü bâbda vilayet 

merkezinde hesap işlerinin nasıl görüleceği açıklanmıştır (Matbaa-i Amire, H.1284: 44-

70).
 
 

Vergi ve Bedelat-ı Askeriye: Toplam on maddelik iki fasıldan oluşmaktadır.  

Birinci fasılda verginin ikinci fasılda da bedelat-ı askeriyenin taksimi, nasıl tahsil 

edileceği ve vergi borçlarını zamanında ödemeyenler hakkında yapılacak muameleden 

bahsedilmektedir (Matbaa-i Amire, H.1284: 122-130).  

Mahkemeler Tarafından Alınan Harç ve Rüsumat: On altı madde ve 

sonradan ilave olunan bir fıkradan oluşmaktadır.  Mahkemelerde görülen davalardan 

alınacak harç ve senetler ile tahsil olunan rüsumatın nasıl toplanacağı hakkında bir 

nizamnamedir. Davalar sebebiyle mahkemelerden verilen mazbata, defter, ilam, hüccet, 

senet vs. harçlarının, mahkeme kararı üzerine gerçekleşen tahsilatın rüsum-ı tahsiliyesi 

gibi işlemleri bu nizamnamenin hükümleri düzenlemektedir (Matbaa-i Amire, H.1284: 

136-146). 

Ceza-i Nakdi: Ceza Kanunnamesi gereği ceza-i nakdi gerektirin fiiller 

işlendiğinde bunun tahsili gerekmektedir. Ceza-i nakdi alınmasına kimin ve nasıl karar 

vereceği, nasıl tahsil edileceği, hangi belgelerin düzenleneceği, kayıtlarının nasıl 

tutulacağı, elde edilen miktarın kaydının ve mal sandığına tesliminin nasıl olacağı bu 

talimata göre icra edilmesi gerekiyordu (Matbaa-i Amire, H.1284: 147-152). 

Kıpti vergisi: Kıptilerin Müslüman olanlarından asker, gayr-i müslim 

olanlarından da bedelat-ı askeriye alınması gerekmiyordu. Köy ve kasabalarda yaşayıp 

emlak ve arazisi olanlardan yeni tahrir usulüne göre vergi alınıyordu.  Ancak her sene 

erkeklerden tahsil edilmesi gereken vergi sadece Kıptilik hali için söz konusuydu. Bir 

sancak ya da kasabada yerleşmeyip köyden köye, dağdan dağa gezdiklerinden 

vergilendirmek için farklı bir usul uygulanması gerekiyordu. Eskiden beri var olan bu 

verginin bir kaideye bağlanması için böyle bir nizamname hazırlanmıştı (Matbaa-i 

Amire, H.1284: 153-159). 
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Tapu Mesalihi: Tahrir işlemleri  ile ilgili bazı hususların yeni vilayet usulüne 

göre izahı için Tuna Vilayeti’nce “Tapu Mesâlihi Hakkkında Ta‘lîmât” hazırlandı 

(Matbaa-i Amire, H.1284: 160-161). İlk hazırlandığında Tuna Vilâyeti memurlarına 

verilen on beş maddelik bu talimat (Tuna Gazetesi, H.1283, No:71-73) burada da yer 

almıştır. 

Bu talimatta Defter-i Hakânî Müdürlüğü’nün vilayet merkezi, sancak ve 

kazalara kadar teşkilatı, görevleri belirtilmektedir. Tapuların nasıl dağıtılacağı, eski tapu 

senetlerinin nasıl yenileneceği, köylerden vilayet merkezine kadar bütün tapu ve arazi 

işlemlerinin icrası esnasında memurların nasıl hareket edeceği bu talimatta izah 

edilmiştir (Matbaa-i Amire, H.1284: 160-173). 

3.2. Zaptiye İle Alakalı Olanlar 

Vilayet idaresi hakkındaki umumi talimata göre bu türlü meseleler polis 

usulüne ait işlerin görülmesi, emval-i devletin istihsali ve suçluların yakalanması 

şeklinde özetlenebilir. Bu dokümandaki dört düzenlemenin polis hizmeti, tahsildarlar, 

mahbusların getirilmesi ve zaptiyeye verilecek izhariye ücretiyle ilgili olduğunu 

görüyoruz. 

Tahsildarlar Hakkındaki Talimat : Hazine alacakları zaptiye tarafından 

tahsil ediliyordu. Vilayet usulü ile ayrıca bir tahsildar idaresi kurularak görevleri 

hakkında bir talimatname hazırlanmıştı (Midhat, 1325: 38) Tahsildar olacak kişilerde 

aranması gereken nitelikler, kıyafet, silah ve malzemelerinin nasıl olacağı, tahsildarların 

sınıfları ve nasıl görev yapacakları bu talimatla düzenlenmişti (Matbaa-i Amire, H.1284: 

131-135). 

Zabtiye İhzariye Ücreti Hakkında Talimat: Köylerden veya diğer 

kazalardan mahkemede hazır bulundurulması gerekenlerin mahkemeye getirilmesi, 

görülen davalarda akçe, eşya ve sairenin tahsili, koru, çayır ve emlak gibi davalardan 

dolayı durumun tahkiki için zabtiye askeri görevlendirilmesi gerekiyordu. Bu gibi 

durumlarda görevlendirilen zabtiye askerine gideceği yere ve maslahatına göre ne kadar 

ücret verileceği, bu ücretin kimden ve nasıl tahsil edileceği, nasıl sarf edileceği, 

kayıtlarının nasıl tutulacağı hakkında yedi maddelik bir talimattır (Matbaa-i Amire, 

H.1284: 260-264). 

Mahbus Nakleden Zabtiyeler Hakkında Tenbihat: Adam öldürme, 

haydutluk, adi hırsızlık, darb ve yaralama gibi gibi çeşitli sebeblerle haps edilenlerin bir 

yerden başka bir yere naklinin nasıl yapılacağı hususundan zabtiye zabitlerine ve kol 

vekillerine ihtar olarak kısaca yazılmış bir varakadan ibarettir (Matbaa-i Amire, H.1284: 

265-266). 

Teftiş Memurları Hakkında Talimat: Polis usulünün uygulanması için ilk 

defa olarak teftiş memuru unvanıyla zabtiyeden farklı bir uygulamaya gidilmiştir. On 
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beş maddelik bu talimatta teftiş memurlarının kaç sınıfa ayrıldığı, her sınıftaki teftiş 

memurunda aranan nitelikler ve alacakları maaşlar belirtilmektedir. Teftiş memurlarının 

asli vazifeleri, kıyafetleri, görev yerleri görev yeri değişiklikleri ve görevden ihraçları 

gibi hususlar da yine bu talimatla düzenlenmiştir (Matbaa-i Amire, H.1284: 267-274). 

3.3. Menafi-i Umumiye ile Alakalı Olanlar 

İmarat ve ıslahat-ı mülkiye olarak da adlandırılan umumi menfaati ilgilendiren 

hususlarda ikisi belediyelerle ilgili olmak üzere yol yapımı, ıslahhaneler, izdivaç, 

memleket sandıkları, hayvan hırsızlığı ve tüccarla halk arasında yapılacak sözleşmelerle 

ilgili olmak üzere ilanname, talimat ve nizamname olarak tanımlanan sekiz adet 

düzenleme bulunmaktadır.  

Yol Yapımı: Yol ve köprü yapımı için Nafia Nezaretinin çikardığı mevzuata 

göre halktan para toplanması veya halkın yol yapımında çalıştırılması mümkün idi. 

Midhat Paşa bunu yeterli bulmayarak köylünün mizaç ve tabiatına daha uygun bulduğu 

bir usulle yol yaptırmayı tercih etmişti. Niş valisi iken kullandığı bu usulü Tuna 

Vilayeti’nde de uygulamıştı (Midhat, 1325:28). Bu makasatla hazırlanan talimatta 

yolların yapımı konusunda izlenecek yol ve halkın yol yapımında nasıl çalıştırılacaği 

düzenlenmiştir (Matbaa-i Amire, H.1284: 174-182). 

Belediye Hizmetleri: İstanbul’daki altıncı belediye dairesi dışında taşrada 

belediye yoktu. Taşrada ilk belediyeler Midhat Paşa’nın gayretleriyle kurulmuştu. 

Bunlarla ilgili mevzuat da yine onun idaresinde gerçekleşmişti. Bunlardan birisi 

belediyenin tertibi ve memurların vazifeleri hakkında diğeri de belediye meclisinin 

genel görevleri hakkında hazırlanmış olan iki talimat idi. Bunlardan birincisi dokuz 

ikincisi on altı maddeden oluşuyordu (Matbaa-i Amire, H.1284: 183-192). 

Islahhaneler: Bu okullar kimsesiz çocuk sayısının artması sebebiyle temelde 

bu çocukların sefaletten kurtarılması ve eğitimi için açılmış yetimhanelerdi. Ancak 

sanat okulu niteliği de taşıyordu (Acar, 2013: 114-115). Bu ıslahhaneler için elli iki 

madde ve bir hatimeden oluşan bir nizamname hazırlanmıştı.  

Nizamnamede, ıslahhaneye alınacak çocukların taşıması gereken şartlar, gida 

ve giyecek ihtiyacının nasıl karşılanacağı, ne derecede eğitim alacakları, ıslahhanede 

çalışan memur ve çalışanlarının görevleri, muhasebesinin nasıl yapılacağı, çocukların 

eğitimin nasıl yapılacağı, sınıfların tertibi, ceza ve mükafat işlemlerini teferruatıyla izah 

eden bir nizamnamedir (Matbaa-i Amire, H.1284: 193-224). 

İzdivaç: Evlenmek isteyen kişilerden gücünün üzerinde masraf yaptırılması 

sebebiyle evlenmenin zor hale getirilmesi, bu parayı temin etmekte zorlananların 

borçlanması, bunu daha sonra hayatını da zorlaştırması, evlenebilecek durumdayken bu 

türlü gereksiz maddi zorluklar sebebiyle evlenemeyenlerin gayri meşru yollara 

sapmaları bunun da cinayetlere ve hapsedilmesine varan sosyal sıkıntılara sebep olması 
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dolayısıyla izdivaç meselesinin kolaylaştırılması için hazırlanmaış on maddelik bir 

ilannamedir. Uğurluk, çeyiz, nişan, düğün gibi hususlarda israfı önlemek için 

taraflardan istenilen hediye ve saireye kısıtlama ve yasak getirilmiştir (Matbaa-i Amire, 

H.1284: 225-233). 

Memleket Sandıkları: Çiftçilerin borç ihtiyacını karşımak için tefecilere 

başvuruyorlar ve yüksek faizle borç alıyorlardı. Bunun önüne geçmek çiftçiye 

Avrupa’daki gibi düşük faizle borç verebilmek için  memleket sandıkları kuruldu 

(Midhat, 1325: 29). Bu sandıkların nasıl kurulacağı, çiftçiye nasıl borç verileceği, nasıl 

işleyeceği ve yönetileceğini gösteren bir nizamname hazırlandı. Tuna Vilayeti’nden 

İstanbul’a gönderilen layihada ve gazetede yayınlanan nüshasında yirmi maddeden 

oluşuyordu. (İ.DH.26970, H.1281; Tuna Gazetesi, H.1281, No:7-10). Ancak bu 

bildirinin konusu olan 1987 tarihli dokümanda sandık defterlerinin nasıl tutulacağını 

tarif eden dokuz maddenin daha eklendiğini görüyoruz (Matbaa-i Amire, H.1284: 234-

252). 

Hayvan Hırsızlığı: Karasığır, manda, hergele gibi hayvanların başı boş 

gezmesinden dolayı hayvan hırsızlıklarının çoğalması üzerine hazırlanmış ve kasaba ve 

köylere dağıtılmış bir ilannamedir (Tuna Gazetesi, H.1283, No:115) Hırsızlığın 

önlenmesi için hayvan alım satımı için bir tezkire icad edilmiş ve bu şekilde hayvan 

hırsızlığı ile mücadele edilmeye çalışılmıştı. Tezkiresiz hayvanlara yapılacak işlemler, 

çalıntı hayvan için salhane ve kasaphanelerin kontrolleri gibi hususları düzenleyen altı 

maddeden müteşekkildir (Matbaa-i Amire, H.1284: 253-255). 

Kontrato: Zahire, yapağı, ravgan gibi ticari mal alışverişi yapan tüccarlar ahali 

ile yaptıkları mukavele ve kontratlara yerine getirilmesi mümkün olmayan şartlar 

koyuyorlardı. Başta böyle ağır teklifleri anlamayan köylü durumu fark ettikten sonra 

bundan kurtulmak için hile ve yorumlara sapıyordu. Bunun neticesinde ortaya çıkan 

davaların çözümlenmesinde zorluklar yaşanması ticaretin gelişmesini engelliyordu. Bu 

zorluklar da tüccarın köylü ile yaptığı mukavelenamelerin yolsuz ve kuralsız 

olmasından kaynaklanıyordu (Tuna Gazetesi, H.1282, No:12) Bu durumu düzeltmek 

için kontrat ve mukavelelerin nasıl yapılması gerektiğini belirleyen sekiz maddelik bir 

nizamnamedir (Matbaa-i Amire, H.1284: 256-259). 

 

SONUÇ 

Ali ve Fuad Paşaların düşündükleri vilayet usûlü Midhat Paşa’nın idaresinde 

Tuna Vilayeti’nde hayata geçirildi. Başta İstanbul’da Midhat Paşa’nın da katılımıyle 

hazırlanan vilayet nizamnamesi esas alınarak ilk vilayet “Tuna” adıyla kurulduktan 

sonra Tuna’da yaşanan tecrübelerle vilayetin dahili idaresine dair tefrruatı ihtiva eden 

birçok nizamname, talimat vs. hazırlandı ve diğer vilayetlerde de uygulanmak üzere 
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İstanbul’a ve oradan da diğer vilayetlere dağıtıldı. Bu mevzuatın büyük bir kısmı 

1867’de mecmua halinde bir doküman olarak yayınlandı. Bu dokümanda vilayet 

dahilinde vilayetin mülki idaresi, maliyesi, meclisleri, mahkemeleri, zaptiyesi, belediye 

hizmetleri gibi faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği teferruatıyla gösterilmiştir.  

Bu dokümanda yer alan talimat, nizamname, tarifname gibi isimlerle 

yayınlanan mevzuatın Tuna Vilayeti’nde hazırlandığı net olarak anlaşılmıştır. İkincisi, 

Bu dokümanda yer alan mevzuattan yola çıkarak bir vilayette işlerin nasıl yürütüldüğü 

ayrıntılarıyla anlaşılabilir. Üçüncü olarak, bu mevzuatın Tuna Vilayeti İdare Meclisi 

tarafından hazırlanmış olmasıdır. Burada vilayet idare meclisinin mahalli bir yasama 

organı gibi çalıştığı da anlaşılmaktadır. Sonuç olarak vilayet usulünün anlaşılması ve 

Osmanlı vilayet yönetiminin esaslarını ve teferruatını vermesi bakımından en mühim 

kaynaklardan biridir. 
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KONYA MERKEZE YERLEŞTİRİLEN YUGOSLAVYA MUHACİRLERİ 

Kürşat KURTULGAN

 

 

ÖZET 

Türkiye, Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinden itibaren başlayan ve 

günümüzde de halen devam eden göçlere tanık olan bir devlettir. Bu yönü ile göç ve 

göçmen sorunları ile yoğrulmuş bir coğrafyadır.  Özellikle Balkan Coğrafyasının tek 

güvenli limanı olarak görülmüş ve görülmektedir. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve 

akabinde yaşanan Balkan savaşları ile iyice yoğunlaşan bu göçler ile Yugoslavya 

bölgesinden birçok muhacir gelmiş ve Cumhuriyet döneminde daimi iskânları yapılarak 

Türkiye’nin birçok bölgesine yerleştirilmişlerdir.   

Bu göçmenler, nüfus yoğunluğu düşük olan ve insan gücüne ihtiyaç duyulan 

bölgelere yerleştirilmişlerdir. Bu süreçte Yugoslavya’dan gelen muhacirlerin bir kısmı 

da Konya merkez de yerleştirilmiştir. Araştırmamızda bu muhacirlerin hangi 

mahallelere yerleştirildikleri ve iskân sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere yer 

verilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Yugoslavya, Muhacir, İskân, Konya. 
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YUGOSLAVIA EMIGRANTS PLACED TO THE CENTER OF KONYA 

ABSTTRACT 

 

Turkey is a state that witnessed migration from the collapse of the Ottoman 

Empire to nowadays. From this perspective, Turkey is a geography which dealing with 

immigration and immigration problems. Turkey was seen as the only safe haven, 

especially in the Balkans Geography. After the Ottoman-Russian War in 1877-1878 and 

Balkan Wars, with increasing immigration   many of the refugees have come from 

Yugoslavia and during the Republic period they were placed in many regions of Turkey 

by making permanent. 

These immigrants, placed to the regions which have low population density 

and need manpower. In this process, some of the refugees from Yugoslavia was placed 

in the center of Konya. In our research, the activities carried out in the settlement 

process and the places where they placed are touched upon. 

 

Keywords: Balkans, Yugoslavia, Refugees, Settlement, Konya. 
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Giriş 

Azınlıklar meselesi geçmişten günümüze Avrupalı devletlerin oldukça fazla 

ilgilendiği ve kullanıldığı sorunların başında gelmektedir
1
. Bu kapsamda uygulanan 

stratejiler dönemlere göre farklılık gösterse de hedefe ulaşmak için birbirine 

benzemektedir. Bu yönü ile ulus devlet olabilmenin en büyük koşulu etnik ve dini 

farklılıkların olabildiğince homojenleştirilmesidir. Bu çerçevede yapılan çalışmaların 

sonuçları yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti zamanında alınabilmiştir. Öncelikle 

Türkiye ile Balkan Devletleri arasında antlaşmalar imzalanmış, bundan sonra başlayan 

göç sürecinde Türkiye’ye ve Balkan devletlerine karşılıklı göçler başlamış ve 

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk gibi Balkan 

coğrafyasında bulunan devletlerinden Anadolu’ya binlerce Türk ve Müslüman göç 

etmiştir. Bunun sonunda Balkanlardaki ve Anadolu’daki demografik yapı büyük ölçüde 

değişikliğe uğramıştır.  

Balkan savaşları öncesine baktığımızda 1911 yılı itibariyle Osmanlı 

hâkimiyetinde bulunan Rumeli’de 2.315.293 Müslüman’ın yaşadığı görülmüştür. 

Balkan savaşları esnasında yaşanan katliamlar sonucu ölen Müslüman sayısı 632.408 

kişiyi bulmuştur. Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya kaynaklarına göre, 2.315.293 

olan Müslüman nüfusun Balkan savaşları sonrasında,  870.114’e düştüğü görülmüştür. 

Bu durumda bölgede bulunan Müslümanların nüfusu, 1.445.179 gerilemiştir. 1912 

yılından 1920 yılına kadar geçen süre zarfında ise,  413.922 kişi daha göç ederek 

Anadolu’ya sığınmıştır. Bazı kaynaklarda bu rakamın 600.000’e kadar ulaştığına işaret 

edilmiştir
2
. 

Göçlerle birlikte, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımlayan “Ulus 

Devlet” anlayışına uygun olarak gayrimüslimlerden boşalan bölgelere Türk ve 

Müslüman muhacirler yerleştirilmiş ve homojen bir yapı oluşturulmuştur. 

Araştırmaya konu olan göçleri iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlar birincisi 

Balkan Savaşları sonrasında gelenlerden oluşurken; ikincisi ise 1923-1928 yılları 

arasında yoğun olarak yaşanan, 1928-1933 döneminde ise giderek azalan göçlerle 

gelenlerden oluşmaktadır.  Aşağıda Cumhuriyet’ten önce Anadolu’ya gelmiş fakat iskân 

ettirilememiş muhacirlerin belli başlıklar altında yerleştirilmeleri incelenecektir. 

 

                                                           
1
 Yaşar ERTÜRK, Büyük Oyunun Eski Perdesi Doğu, Güneydoğu Ve Musul Üçgeni (1918–1923), 

İstanbul 2007, s. 11. 
2
 Justin, MCCARTHY, Osmanlı’ya Veda İmparatorluk Çökerken Osmanlı Halkları, (Çev.Mehmet 

Tuncel), Etkileşim Yay. İstanbul 2006, s.176; H. Yıldırım AĞANOĞLU, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Balkanlar’ın Makûs Talihi Göç,  İstanbul 2001, s. 94. 
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1. Cumhuriyet’in İlanından Önce Gelen Yugoslavya Muhacirlerinin 

İskânları  

Balkan savaşlarının sona ermesiyle birlikte başlayan göçler, ilk zamanlarda 

oldukça yoğun olarak yaşanmışsa da, zaman içerisinde bu yoğunluğunu kaybetmiş fakat 

az sayıda da olsa kesilmeden devam etmiştir. Bu süreçte gelen muhacirlerin geçici 

olarak Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Adana, İzmir gibi şehirlerde kendi imkânlarıyla 

kaldıkları görülmüştür. 1912 ile 1919 yılları arasında geçen zaman zarfında gelen ve 

Konya'ya gönderilen iki hanede dokuz Akovalı, iki hanede beş Kolaşinli, bir hanede iki 

Kosovalı ve bir hanede bir kişi Manastırlı olmak üzere toplamda altı hanede 17 kişi 

Yugoslavya muhaciri Konya merkezinde iskân edilmiştir. Bunlardan sekiz kişiden 

oluşan bir hanenin daha sonra Karaman’a göç ettikleri tespit edilmiştir
3
.  

I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle, Anadolu’da yaşanmaya başlayan yurt içi 

göç olaylarının içerisinde Yugoslavya muhacirleri de yer almışlar ve Konya’ya doğru 

göç etmişlerdir. Müslüman nüfus hareketlerinin yaşanmasındaki en büyük sebep, hiç 

kuşkusuz işgallerle başlayan yeni dönemde can güvenliklerini sağlama ve geçim 

kaygılarıdır. Bu dönemde, Doğu Anadolu’dan, Karadeniz’den, Trakya’dan ve Batı 

Anadolu’dan birçok insan mülteci sıfatıyla göç ederek yerlerini terk etmiş ve Konya 

gibi, güvenlik sorunlarının az olduğu şehirlere gelmişlerdir. 1919 yılından itibaren 

başlayan göçlerle, Konya’ya 179 hanede 653 Yugoslavya muhaciri gelmiş ve bu şehirde 

iskân edilmişlerdir
4
.  

Söz konusu dönemde göç etmeye başlayan muhacirlerin 1920 yılı içerisinde 

Haziran ayından itibaren gelmeye başladığı ve bu süreçte en fazla muhacirin Eylül ayı 

içerisinde geldiği görülmektedir. Bu muhacirlerin % 1’inin Haziran, % 5’inin Temmuz, 

% 15’inin Ağustos ve % 79’unun ise, Eylül ayı içerisinde geldikleri anlaşılmaktadır.  

Gelen Yugoslavya muhacirlerinden, bir süre sonra iskân yerlerini değiştiren 

aileler olmuştur. Ereğli, Akşehir, Doğanhisar, Karaman ve Eskişehir gibi yerlere doğru 

masrafları kendilerine ait olmak şartıyla gitmek isteyenlere, bu konuda zorluk 

çıkartılmamış ve gitmelerine izin verilmiştir. Bu çerçevede, üç hanede beş kişi Priştine 

muhaciri 24 Haziran 1920 tarihinde ve bir hanede dört kişi Saray Bosna muhaciri ise, 

iskân edildikleri 1920 yılı Eylül ayından bir ay sonra Ereğli'ye göç ederek gitmişlerdir. 

İki hanede 10 kişi Üsküp muhaciri, 10 Temmuz 1920 tarihinde Akşehir'e giderken, bir 

hanede beş kişi olan Üsküp muhaciri ise, 7 Ağustos 1920 tarihinde Doğanhisar'a 

gitmiştir. Ayrıca iki hanede altı kişi Priştine muhaciri Eskişehir'e, bir hanede sekiz kişi 

                                                           
3
 BCA. Kod:271, Defter No: 16, Muhacir Esas Kayıt ve Sevk Defteri, İl: Konya, İlçe: Merkez, Tarih: 

1920. 
4
 BCA. 16 numaralı defter. 
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Akova muhaciri, Karaman'a gitmiştir. Bir hanede yedi kişi Prizren muhaciri ise, 

kendilerine uygun görülen Maarif köyüne sevk edilmişlerdir
5
.  

Yugoslavya muhacirlerinin yoğun olarak Priştine ve Üsküp’ten gelenlerden 

oluştukları ve I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği günlerde yola çıkarak göç ettikleri 

anlaşılmaktadır (Tablo 1).   

Tablo 1- Konya merkezde iskân edilen Yugoslavya muhacirlerinin 

geldikleri yıllara göre hane ve kişi sayıları 

Geldikleri Yer 1912–1919 Yılları Arasında 1920 Yılı İçerisinde 

Hane Nüfus Hane Nüfus 

Akova 2 9 13 48 

Koçana - - 6 22 

Kolaşin 2 5 10 42 

Kosova 1 2 6 22 

Manastır 1 1 12 29 

Priştine - - 44 172 

Prizren - - 1 8 

Saray Bosna - - 22 68 

Üsküp - - 63 232 

Yeni Pazar - - 2 10 

Toplam 6 17 179 653 

 

Yugoslavya’dan gelen bu aileler, muhtemelen geride kimseyi bırakmak 

istemedikleri için olsa gerek, bazen yanlarına evlatlık olarak, öksüz veya ailesinden ayrı 

düşen çocukları da alarak gelmişlerdir. Müslüman çocukların alınması, her ne kadar 

doğal görünse de, bazı ailelerin Müslüman olmayan çocukları da yanlarına evlatlık 

olarak aldıkları görülmüştür. Bu durum, ilginç olsa da, Türk kültüründe ve tarihinde 

oldukça fazla örneği olan mağdurun elinden tutulması ve yardım edilmesi gerektiğine 

dair hâkim olan insani anlayıştan kaynaklanmıştır. Söz konusu olay, Balkan Savaşı 

sebebiyle Edirne’den göç ederek gelen ve Bursa’da geçici olarak ikamet eden Hasan 

Oğlu Mehmet ailesinin buradan Konya’ya gelirken yanlarına 17 yaşında olan “Saça” 

                                                           
5
 BCA. 16 numaralı defter. 
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isminde bir Yahudi kızını da alarak geldiklerinin tespit edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu 

durum, iskân memurlarının dikkatini çektiği için deftere kaydedilmiştir
6
. 

Zor şartlar altında göç ederek gelen Yugoslavya muhacirlerinin bir kısmı geçici 

olarak çevrede bulunan medreselerde ikamet etmeye başlamış, bir kısmı ise, değişik 

nedenlerle başka yerlere göç eden gayrimüslimlerin terk ettikleri evlere yerleştirilmiştir. 

Ayrıca bazı muhacirler, daha önce burada yerleşmiş olan akrabalarının yanında, 

imkânları iyi olanlar ise, ev kiralamak suretiyle hayatlarını devam ettirmişlerdir. 

Medreselerde kalan muhacirler de, bir süre sonra kendilerine tahsis edilen evlere 

yerleşmişlerdir. Kesin iskânları yapılıncaya kadar geçen süre zarfında bu muhacirlerin, 

yerli halk tarafından yapılan yardımlar ve iaşelerle hayatlarını devam ettirdikleri 

görülmüştür
7
.  Gelen bu muhacirlerin % 72’sinin ev verilmek suretiyle daimi 

iskânlarının yapıldığı, % 28’inin ise, bir süre geçici olarak medreseler, mektepler ve 

devlet dairelerinde ikamet ettirildikten sonra daimi iskânlarının yapıldığı 

anlaşılmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 21- Konya merkezde iskân edilen Yugoslavya muhacirlerinin 

yerleştirildikleri yerler ve sayıları
8
 

Yerleştirildikleri Mahalleler Hane  Nüfus 

1- Çifte Merdiven Mahallesi 3 11 

2- Denkeş Mahallesi 1 3 

3- Gazi Âlemşah Mahallesi 10 43 

4- İstasyon Caddesi 26 82 

5- Mahmuriye Mahallesi 1 4 

6- Sarı Yakup Mahallesi 3 8 

7- Sedirler Mahallesi 2 5 

8- Şems Mahallesi 12 42 

9- Konya Dâhilinde 79 286 

Geçici İskân Yerleri Hane  Nüfus 

1- Alâeddin Tepesindeki Mektep 12 38 

2- Hacı Hafız Medresesi 1 3 

3- Karatay Medresesi 11 39 

4- Larende Medresesi 7 34 

                                                           
6
 BCA. 16 numaralı defter, s. 241. 

7
 BCA. 272.12.43.62.17. L.5-6. 

8
 BCA. 16 numaralı defter. 
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5- Molla Efendi Medresesi 8 33 

6- Nakip Oğlu Medresesi 1 2 

7- Süleymaniye Medresesi 7 30 

Diğerleri Hane Nüfus 

1- Maarife Sevk 1 7 

Toplam 185 670 

 

Muhacirlere ev verilmek suretiyle, iskânlarının yapılması sorunlarının 

tamamen çözüldüğü anlamına gelmemektedir. Özellikle şehir merkezinde yerleştirilen 

muhacirlerin mesleki özellikleri, yapılan bu iskânların başarılı olup olmadığına dair 

önemli ipuçları vermektedir. Bunun yanı sıra, bu insanların ekonomik ve toplumsal 

yapıya aktif olarak katılabilmeleri için bir an evvel üretici duruma getirilmeleri 

gerekmektedir. Aksi takdirde, bu insanlar büyük bir sefalet içerisine düşüp çevresindeki 

insanlara zarar vermeye başlayabilirdi. Hem huzur ve güven ortamını sağlamak ve hem 

de uzun yıllardır süren savaşlarda kaybedilen insanların ortaya çıkardığı demografik 

yapının normalleşmesi için, insanların bir an evvel üretici duruma getirilmeleri son 

derece önemlidir. Böylelikle bir taraftan geçimlerini sağlayabilecekler, diğer taraftan da 

ülke ekonomisinin canlanmasında aktif olarak rol alabileceklerdir. 

Konya merkezine yerleştirilen muhacirlerin, giden gayrimüslim nüfusun 

ekonomik yapıdaki rollerinin ortaya çıkardığı boşluğu tamamen doldurmayacakları 

aşikârdır.  Bu süreçte giden gayrimüslimlerin ekonomik yapıda üretimden çok 

pazarlama işi ile meşgul oldukları görülmüştür. Bu sebeple, giden gayrimüslimlerle 

yerlerine gelen bu insanların aynı kefeye konması ve bu bağlamda karşılaştırılmaları 

doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bir tarafta pazarlamacı konumunda ve ticaretle 

uğraşan gayrimüslimler, diğer tarafta ise, çiftçilikle geçimlerini sağlayan ve üretimde 

aktif olarak yer alan muhacirler bulunmaktadır. Buna rağmen, gelen bu insanların ülke 

ve bölge ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ekonomik canlanma için gerekli olan 

dinamizmi sağladıkları söylenebilir. Bu çerçevede, gelen muhacirlerin meslekleri son 

derece önemlidir. Muhacirlerin meslekî yapılarına bakıldığında; % 46’sının çiftçilik, % 

18’inin ise, arabacı, aşçı, bakkal, demirci, kunduracı, nalbant ve tatlıcı gibi 

mesleklerden oldukları görülmektedir (Tablo 3). Söz konusu dönemde gelen ve 

gidenler, şehrin genel ekonomik yapısı üzerinde değişime sebep olmuşlardır. Her şeye 

rağmen bu değişim, zamanla normalleşmiş ve olumlu neticeler alınmıştır. 

Tablo 3- Konya merkezde iskân edilen Yugoslavya muhacirlerinin 

meslekleri 

1- Çifte Merdiven Mahallesi 8- Sedirler Mahallesi 5- Maarife Gidenler 
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Meslek Adet Meslek Adet Meslek Adet 

Rençper 2 Kâtip 2 Ziraatçılık 1 

Mesleksiz 1 Mesleksiz 1 6- Molla Efendi Medresesi 

2- Denkeş Mahallesi 9- Şems Mahallesi Meslek Adet 

Meslek Adet Bakkal 1 Jandarma 2 

Arabacı 1 Mesleksiz 5 Mesleksiz 1 

Rençper 1 Polis Memuru 2 Rençper 5 

3-Gazi Âlemşah Mahallesi Rençper 4 7- Nakip Oğlu Medresesi 

Meslek Adet Geçici İskân Yerleri Meslek Adet 

Mesleksiz 3 1-Alâeddin T.’ndeki Mektep Mesleksiz 1 

Okur Yazar 3 Meslek Adet 8- Süleymaniye Medresesi 

Rençper 1 Aşçı 1 Meslek Adet 

4- İstasyon Caddesi Mesleksiz 2 Mesleksiz 1 

Meslek Adet Nalıncı 1 Nalbant 1 

Arabacı 4 Rençper 8 Rençper 5 

Aşçı 1 Tüccar 1 9- Konya Dâhilinde 

Bağcı 2 2- Hacı Hafız Medresesi Meslek Adet 

Çavuş 1 Meslek Adet Bakkal 2 

Mesleksiz 10 Rençper 1 Çiftçi Esnaf 4 

Pastacı Tatlıcı 2 3- Karatay Medresesi Kunduracı 2 

Rençper 7 Meslek Adet Mahkeme Mübaşiri 1 

Tatlıcı 1 Mesleksiz 3 Mesleksiz 33 

Yüzbaşı Emeklisi 1 Okur 1 Muallim Çiftçi 1 

6- Mahmuriye Mahallesi Rençper 7 Rençper 35 

Meslek Adet 4- Larende Medresesi Tatlıcı 1 

Rençper 1 Meslek Adet 

Not: Mesleksiz olanlar 

başlığı altında kadın aile 

reisleri ile çocuk ve yardıma 

muhtaç yaşlı insanlar 

bulunmaktadır. 

7- Sarı Yakup Mahallesi Demirci 1 

Meslek Adet Mesleksiz 3 

Mesleksiz 2 Okur Yazar 2 

Rençper 1 Rençper 2 
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1.1. Genel Bir Değerlendirme 

Yaşanan savaşlar sonrası Balkanlardan çekilmek zorunda kalan Osmanlı 

Devleti, doğal olarak geride bıraktığı Müslümanlara sahip çıkamamış ve yeni kurulan 

devletlerin insafına bırakmıştır. Bunlar ise, fırsattan istifade bölgelerinde bulunan 

ötekilerin yaşama özgürlüklerini kısıtlayarak, onları göç etmeye zorlamışlardır. Bu 

bağlamda XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Balkanlar,  göç dramının en fazla yaşandığı yer 

olmuştur. Osmanlı- Rus savaşları, Balkan savaşları ve I. Dünya Savaşı, Balkanlardaki 

etnik, siyasi ve ekonomik yapıyı oluşturan temel dinamiklerin değişmesine sebep 

olmuştur. Her savaş sonrası göçler giderek artmış; özellikle Yunanistan ve 

Yugoslavya’dan ağırlıklı olmak üzere Balkanlardan Anadolu’ya doğru yoğun bir göç 

trafiği yaşanmıştır. Gelen muhacirlerin iskânları, maddi ve manevi zorluklarla boğuşan 

Osmanlı Devleti’ni iyice sıkıntıya sokmuştur. Muhacirler, içinde bulunulan ekonomik 

dar boğaz sebebiyle kendi başlarına kalmışlar ve yaşanan gelişmelere göre Anadolu’da 

oraya buraya savrulmuşlardır. I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar hâkim olan belirsizlik, 

1922’ye kadar sürmüştür.  

Konya ve ilçeleri, 1912-1922 yılları arasında aktif olarak bu dramdan 

etkilenmiş; halk muhacirlere kucak açmıştır. Uçsuz bucaksız ovalara ve arazilere sahip 

olan Konya ve çevresine, gerek bu özelliklerinden, gerekse bünyesinde barındırdığı 

güvenlik potansiyelinden olsa gerek,  Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre zarfında, 

birçok muhacir kendi imkânlarıyla veya devletçe sevk edilerek gelmiştir. Bunlar daha 

çok Konya merkezi ile yakın çevresi ve Akşehir’e yerleştirilmişlerdir. Diğer ilçelere 

iskân yapıldığına dair incelenen arşiv kaynaklarında herhangi bir kayda şimdilik 

rastlanmamıştır.  

1.2. Konya Merkez ve Yakın Çevresinde İskân Edilenler 

İncelenen arşiv kaynaklarına göre 1912-1920 yılları arasında Balkan 

muhacirlerinin bir çoğunun özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya’dan 

geldikleri görülmektedir. Gelenlerin sayısı 1920 yılında gelenlere kıyasla oldukça 

düşüktür. Buna sebep, söz konusu dönemde gelen muhacirlerin büyük şehirlerde 

kalmak istemeleri ve I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile sevklerinin gerçekleştirilememiş 

olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı 1915’ten önce Konya’ya gelen muhacir sayısı oldukça 

azdır. Çünkü bu sırada gelenler daha çok İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde kalmayı 

tercih etmişlerdir.  

Genel itibariyle 1912-1920 yılları arasında gelen muhacirlerin 362 hanede 

1.244’ünün iskân edildiği tespit edilmiştir. Yukarda da bahsedildiği gibi bu dönemde 

Konya iline sevk edilen muhacirlerin büyük bir kısmını Yugoslavya ve Yunanistan’dan 

gelenler oluşturmuştur  
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Konya merkez ve yakın çevresine iskân edilen 362 hanede 1.244 Balkan 

muhacirlerinin % 54’ünün Yugoslavya, % 38’inin Yunanistan, % 8’inin ise Arnavutluk, 

Bulgaristan ve Romanya gibi diğer ülkelerden gelenlerden oluştukları görülmektedir. 

2. Cumhuriyet Döneminde Gelen Yugoslavya Muhacirlerinin İskânları 

Bilindiği gibi Millî Mücadele’nin hemen ardından bağımsız Türkiye 

Cumhuriyeti ilan edildi. Genç Cumhuriyet’in idaresi, uluslaşma politikasına uygun 

olarak savaşlarda yaşanan insan kayıplarının ortaya çıkardığı boşlukları doldurmak ve 

ekonomik hayatı canlandırmak amacıyla çalışmalara başladı. Bu aşamada ilk olarak 

gayrimüslim nüfus milli sınırlar dışındaki ilgili devletlere gönderildi. Mukabilinde 

onların gittikleri ülkelerde yaşayan Müslümanlar kabul edilerek nüfusun 

homojenleşmesi sağlandı.  

Mübadele Antlaşması’na bağlı olarak 1923-1925 yılları arasında muhacirlerin 

taşınma ve yerleştirme işlemleri büyük oranda gerçekleştirildi. 12 Mayıs 1339/12 Mayıs 

1923 tarihinde alınan karar gereği, bu tarihler arasındaki süreçte Yunanistan dışındaki 

Balkan ülkelerinden gelecek olan muhacirlere izin verilmedi
9
. Nihayet 1925 yılından 

sonra mübadillerin nakil ve iskân faaliyetlerinin büyük ölçüde sona ermesi ile diğer 

Balkan ülkelerinden gelmek isteyenlere izin verilmiş ve gelen muhacirlerin iskân 

çalışmalarına başlanmıştır.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan ve uzunca bir süre devam eden yoğun 

göçler nedeniyle zor durumda kalan hükûmetin ilk amacı muhacirleri başlarını 

sokabilecekleri evlere yerleştirmek ve onları üretici duruma getirmekti. Bu çerçevede 

geniş tarım arazileri bulunan Konya önemli bir iskân merkezi olmuştur. Ağırlıkla 

Yunanistan ve Yugoslavya devletlerinden gelen muhacirlerin oluşturduğu bu kitleler 

Konya merkezine ve ilçelerine yerleştirilmişlerdir. Aşağıda Cumhuriyet’in ilanından 

sonra Anadolu’ya göç eden Balkan muhacirlerinin geldikleri ülkeler, şehirler, sayıları, 

meslekleri ve Konya merkez ile ilçelerinde yerleştirildikleri mahaller üzerinde 

durulacaktır. 

2.1. Konya Merkez ve Yakın Çevresine İskân Edilen Yugoslavya 

Muhacirleri 

Yugoslavya muhacirleri, 1924 yılı içerisinde Konya’ya gelmeye başladılar. 

Mübadele İmar ve İskân Vekâleti tarafından Nisan 1924 tarihinde verilen emir 

gereğince, İzmir Mıntıka Müdüriyeti tarafından gönderilen mübadil muhacirlerin 

Ağustos ayı ile Aralık ayları arasında geldikleri anlaşılmaktadır
10

. Söz konusu dönemde 

                                                           
9
 BCA. 272.12.40.41.7. L.7. 

10
 BCA. 272.11.18.84.3. L. 2. 
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şehre gelen altı hanede 27 muhacirin iki haneden oluşan 16 kişisi şehir merkezine, dört 

haneden oluşan 11 kişi ise Sille’de iskân edilmiştir
11

. 

Göçmen sayılarında 1925 yılı içerisinde büyük bir artış söz konusudur. Bu 

yıl içerisinde Mayıs ayından itibaren Aralık ayının ortalarına kadar geçen süre zarfında 

ilgili vekâletçe gönderilenlerin yanı sıra kendi imkânlarıyla göç ederek gelen 

muhacirlerin İnegöl, Kırklareli, Adana, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Afyonkarahisar, 

Kocaeli ve Manisa gibi yerlerden Konya’ya geldikleri anlaşılmaktadır. Bu yıl içerisinde 

63 hanede 271’i Konya merkezde, 10 hanede 29’u Sille’de, üç hanede 17’si 

Hatunsaray’da, 10 hanede 63’ü ise Kızılviran dâhilinde olmak üzere toplam 86 hanede 

380 Yugoslavya muhacirinin yerleştirildikleri görülmektedir. 

Bir sonraki yıl Nisan ile Aralık ayı arasında adı geçen vekâletçe 

gönderilenlerin dışında İzmit, İzmir, Yenişehir, İstanbul, Manisa, Adana, Malkara gibi 

şehirlerden kendi imkânlarıyla gelen muhacirlerin de bulunduğu görülmektedir. 1926 

yılı içerisinde Bu süreçte 33 hanede 101 muhacir Konya şehir merkezinde iskân 

edilmiştir. Aynı yılın Ağustos ayında üç hanede 19 kişiden oluşan Priştineli bir muhacir 

kafilesi Karapınar yerleştirilmiş ancak burada kalmak istememeleri üzerine 1927 yılı 

Haziranında şehir merkezine getirilmişlerdir.  

Mübadele İmar ve İskân Vekâleti’nce gönderilen yada İzmir, İstanbul ve 

Adana’dan geldikleri tespit edilen muhacir gruplarının 1927 yılı Mart ayından itibaren 

Konya’ya ulaşmaya başladıkları görülmektedir. Her biri şehir merkezine yerleştirilen bu 

kafileler 18 hanede 46 Yugoslavya muhacirinden ibaretti. 

Konya’ya gönderilen Yugoslavya muhacirlerinin gelişlerinin 1928 yılı 

içerisinde nerdeyse bittiği söylenebilir. Zira bu yıl içerisinde sadece bir Üsküplü 

muhacirin dışında Konya merkeze yerleştirilen başka kimsenin kaydına şimdilik 

rastlanmamıştır
12

. 

Konya’ya 1924 ile 1928 yıları arasında gelen muhacirlerin Marttan Ocak ayına 

kadar olan süreçte geldikleri tespit edilebilmektedir. Göçlerde Temmuz ile Ekim ayları 

arasında yoğunluk görülmektedir. Muhacirlerin, kış aylarında oldukça az sayılarda 

geldikleri anlaşılabilir bir durumdur. Ekim en fazla, Mart en az muhacir göçlerinin 

yaşandığı aylardır. Bunların, % 18’i Temmuz, % 21’i Ağustos, % 15’i Eylül, % 25’i 

Ekim ve % 22’si ise, diğer aylar içerisinde gelmişlerdir. Bunun temel sebebi göç 

zamanının uygun iklim şartlarının olduğu aylarda yapılmasıdır. 

Konya merkezde 1924 yılı ile 1928 yılları arasında iskân edilen Yugoslavya 

muhacirlerinin daha çok Priştine, Saray Bosna ve Manastır gibi şehirlerden geldikleri 

görülmektedir. Oran olarak ise, % 49 ile en çok muhacirin geldiği şehir Priştine’dir. 

                                                           
11

 BCA. 15 numaralı defter; 33 numaralı tasnif edilmemiş sevk defteri. 
12

 BCA. 33 numaralı tasnif edilmemiş sevk defteri. 
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Priştine’den sonra % 26’lık bir oranla Manastır ve onu da % 10’luk bir oranla Üsküp 

şehri izlemektedir.  Diğer şehirlerden gelen muhacir sayılarının oranı oldukça düşük 

seviyededir (Tablo 4). 

Tablo 4- Yugoslavya muhacirlerinin geldikleri ve yerleştirildikleri yerlere göre 

sayıları 

1924 yılı içerisinde gelen muhacirler 1926 yılı içerisinde gelen muhacirler 

Geldikleri Yer Hane Nüfus İskân Yeri Geldikleri Yer Hane Nüfus İskân Yeri 

Manastır 2 16 Konya M. Kalkandelen 1 1 Konya M. 

Saray Bosna 4 11 Sille Manastır 7 21 Konya M. 

1925 yılı içerisinde gelen muhacirler Priştine 17 48 Konya M. 

Geldikleri Yer Hane Nüfus İskân Yeri Saray Bosna 2 8 Konya M. 

Kalkandelen 1 1 Konya M. Taşlıca 1 12 Konya M. 

Manastır 15 61 Konya M. Üsküp 1 1 Konya M. 

M.Pirlepe 2 4 Konya M. Yeni Pazar 2 2 Konya M. 

Preşova 4 27 Konya M. 

Priştine 27 123 Konya M. 1927 yılı içerisinde gelen muhacirler 

Prizren 4 16 Konya M. Geldikleri Yer Hane Nüfus İskân Yeri 

Saray Bosna 3 9 Konya M. Akova 2 4 Konya M. 

Üsküp 4 14 Konya M. Kolonya 2 2 Konya M. 

Yeni Pazar 3 15 Konya M. Komanova 1 4 Konya M. 

Priştine 3 17 Hatunsaray Manastır 3 12 Konya M. 

Priştine 6 43 Kızılviran Pirlepe 1 4 Konya M. 

Üsküp 4 20 Kızılviran Priştine 8 36 Konya M. 

Priştine 8 24 Sille Saray Bosna 3 3 Konya M. 

Üsküp 2 5 Sille Üsküp 1 1 Konya M. 

1926 yılı içerisinde gelen muhacirler 1928 yılı içerisinde gelen muhacirler 

Geldikleri Yer Hane Nüfus İskân Yeri Geldikleri Yer Hane Nüfus İskân Yeri 

Akova 1 2 Konya M. Üsküp 1 1 Konya M. 

İpek (Peç) 1 6 Konya M. Toplam 147 574  
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Yugoslavya muhacirlerinin büyük çoğunluğunun mübadelenin yoğun olarak 

devam ettiği ve Yunanistan muhacirlerinin büyük bir kısmının taşındığı 1924 yılı 

sonrasında gelmeye başladıkları görülmektedir. Bunun en önemli sebebi hiç kuşkusuz 

mübadele kapsamında gelecek Yunanistan muhacirlerinin iskânlarından önce diğer 

Balkan ülkelerinden gelecek olanlara devletin yardım yapmayacak olması ve kendi 

başlarının çaresine bakmak zorunda kalacak olmalarından duyulan kaygılarıdır. Zaten 

Osmanlı hâkimiyetinden ayrıldıkları günden beri rahat bırakılmayan bu insanların, 

geçen süre boyunca elinde avucunda ne varsa bağlı bulundukları devlet tarafından vergi 

olarak, çeteler tarafından da haraç olarak alındığı görülmektedir
13

. Bu yüzden büyük bir 

kısmı bir süre daha sabretmeyi tercih ederek beklemişlerdir. Fakat durumun giderek 

kötüleşmeye başlamasıyla bu coğrafyadan yükselen çığlıkların da arttığı görülmüştür. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti idarecileri daha fazla bu insanların mağdur olmasına 

dayanamamış ve 1925 yılından itibaren gelen muhacirleri sınırlardan içeriye almaya 

başlamıştır.  

Konya merkez ve yakın çevresine iskân edilmek maksadıyla 1924 yılı 

içerisinde gelen muhacirlerin sayısı oldukça düşüktür. Yugoslavya muhacirlerinin % 

5’inin 1924 yılı içerisinde, % 66’sının ise 1925 yılı içerisinde iskân edildikleri 

görülmektedir. 1926 yılında oran % 18’e ve 1927 yılında ise oran % 11’lere kadar 

düşmüştür. Türkiye genelinde, yoğun olarak 1925 yılı içerisinde, Yugoslavya 

muhacirlerinin göç ederek geldiklerini ve 1926 yılından itibaren bu göçlerin giderek 

azaldığını ve 1927 yılı sonuna doğru ise neredeyse son bulduğu görülmektedir.  

İncelenen arşiv kaynaklarına göre, 1924-1928 yılları arasında gelen 

muhacirlerin büyük bir kısmı çiftçilikle uğraşan insanlardan oluşmaktadır.  Bunun yanı 

sıra esnaflık ve zanaatla uğraşanların da sayıları oldukça fazladır. Yugoslavya 

muhacirlerinin meslek dallarına bakıldığında, dönemin Konya ekonomik hayatına 

oldukça yakın meslek dallarına mensup insanların geldikleri söylenebilir
14

. 

Menteşe Milletvekili Esad Bey tarafından hazırlanan ve 19 Mart 1340/19 Mart 

1924 tarihinde Meclis başkanlığına sunulan bir önerge üzerine, Mübadele İmar ve İskân 

Vekâleti iskân mıntıkalarından bu çerçevede, Türkiye’ye ne kadar muhacir geldiği, 

bunların nerelerde iskân edildikleri ve kendilerine nelerin verildiğine dair konu ile 

alakalı olarak bilgi talep etmiştir
15

.  Bunun üzerine Konya Valisi tarafından 6 Ekim 

1924 tarihinde Dâhiliye Vekâleti’ne altı kıtadan oluşan bir cetvel gönderilmiş ve bu 

cetvelde Konya’da muhacirlere dağıtılan söz konusu mal mülk hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir. Bu cetveldeki kayıtlarda Konya merkez ve yakın çevresinde, 

gayrimüslimlerden kalan toplam 1.264 evin olduğu belirtilmiştir. Bu evlerin 424’ünün 

                                                           
13

 BOA. EUM. 1.ŞB. 14.34. L.2; HR. İM. 18.165. L.2. 
14

 Dr. Nazmi, Türkiye’nin Sıhhî-yi İçtimai Coğrafyası, Konya Vilayeti, Ankara 1922, s. 19. 
15

 BCA. 030.10.6.38.2. 
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hâlihazırda iskâna elverişli oldukları, geri kalan 371’inin tamire muhtaç ve 469’unun ise 

harap bir halde olduğu bilgisi verilmiştir
16

.  

Harap olan evlerin büyük bir kısmının Millî Mücadele döneminde buradan göç 

ederek giden gayrimüslimlerce bilerek kullanılamaz bir hale getirildiği bilinmektedir
17

. 

Diğerleri ise uzun bir süre boş kaldıkları için bakımsızlıktan bu hale gelmişlerdir. Bu 

evlerin 621’inin 1924 yılına kadara geçen süre zarfında gelen muhacirlere verildiği ve 

bunlar tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca altı evin resmî daireler, 42’sinin 

asker ve memurlar, 17’sinin izinsiz, yedisinin ise yerli ahali tarafından kiralanmak 

suretiyle kullanıldıkları görülmektedir. Geriye kalan 701 ev ise boştur
18

. Resmî 

dairelerin kullanımında olan evlerin daha çok Çifte Merdiven Mahallesi’nde olduğu 

görülmektedir. 1925 yılı itibariyle bu evlerin bir kısmı askeriye tarafından, bir kısmı 

devlet memurları tarafından ve bir kısmı da Milli Eğitimce okul olarak kullanılmaya 

başlanmıştır
19

. 1924 yılından sonraki zaman zarfında bu 701 evin 616’sı gelen yeni 

muhacirlere dağıtılmıştır (Şekil 1)
20

. 

Şekil 1- Konya merkezde iskân edilen Balkan muhacirlerine tahsis edilen 

evlerin mahallelere göre dağılımları 

 

                                                           
16

 BCA. 272.11.19.96.11. L.3. 
17

 BOA. DH. İ.U.M. E50.25; İleri Gazetesi, 22 Eylül 1923. 
18

 BOA. DH. İ.U.M. E50.25; BCA. 272.11.19.96.11. L.3. 
19

 BCA. 030.10.143.27.13. L.5. 
20

 BCA. 39 numaralı tasnif edilmemiş, Muhacirine Verilen Ev Vesair Emvali Gösterir Defter; BCA. 

Kod:271, Defter No: 25, Rumlara Ait Emval-i Metruke Defteri, İl: Konya, İlçe: Merkez, Tarih: 1924. 
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Sonuç olarak incelenen kaynaklar ve defterlerden elde edilen veriler ışığında 

Konya merkeze yerleştirilen muhacirlere toplam, 1.223 ev, üç mağaza, 108 dükkân, 12 

adet fırın ve dört adet kahvehane, 86 metrekare ile ikibuçuk dönüm arasında değişen 

miktarlardan oluşan 77 parça arsa, 943 dönüm bağ, 139 dönüm bahçe ve 1.793 dönüm, 

iki evlek, iki hektar ve  5.760 m
2
 tarla,   dağıtılmıştır. Ayrıca şehre yakın yerlerdeki 

Akviran, Cihanbeyli, Çumra, Sille ve Karapınar gibi yerler de hesaba katılırsa toplamda 

6.312 dönüm arazi verilmiştir
21

.  

Sonuç  

Avrupa ve Asya’nın birleşme noktasında bulunan Balkan yarımadası, tarihte 

önemli roller oynamış ve birçok mücadeleye tanık olmuş stratejik bir coğrafyadır. Bu 

yönü ile büyük devletlerin hâkimiyet mücadelelerine sahne olmuştur. Bu mücadeleler 

sebebiyle insanlık tarihinde derin yaralar bırakan dinî, etnik savaşlar yaşanmış ve her 

olay sonrası Balkan Coğrafyasından Anadolu’ya doğru yoğun göç olaylarının yaşandığı 

görülmüştür. Cumhuriyet Dönemi’nde Balkanlar’dan Anadolu’ya doğru 80 yıl önce 

gerçekleşen göçler, hem Türkiye ve hem de Balkan devletleri için son derece önemli 

sonuçlar doğurmuştur. Sağlanan huzur ve barış ortamında yaraların bir an önce 

sarılması ve bir daha bu acıların yaşanmaması için çalışan ulus devletler, bu sayede öz 

sermayelerine ve öz varlıklarına sarılmak durumunda kalmıştır. Yeni gelenlerin 

sağladığı potansiyel ve iş gücü, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ekonomisine olumlu yönde etki etmiş ve Ulus devlet tesis edilmiştir. 

Milli Mücadele sonrasında Yunan ordularıyla beraber gidenler hariç 112.104 

Rum gönderilmiş, yerlerine 99.709 hanede 379.613 mübadil ile diğer Balkan 

ülkelerinden 58.027 hanede 248.392 muhacir gelmiştir.  

Mübadele kapsamında 1923’ten itibaren Konya ilinden 583 erkek ve 2.719 

kadın olmak üzere toplamda 3.302 gayrimüslim Rum gönderilmiştir. Buna karşılık 

toplamda 10.995 nüfus Balkan muhaciri, Konya’ya iskân edilmiştir. Bunlardan 3.100’ü 

Cumhuriyetin ilanından önce, 7.895’i ise sonra gelmiştir. Bunlar arasında Yugoslavya 

muhacirlerinin sayısı 972 hanede 3.897 kişi olarak tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak 

1.669 hanede 6.402 nüfus Yunanistan ve 178 hanede 696 nüfus ise Arnavutluk, 

Bulgaristan ve Romanya gelen muhacirlerin iskanları gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca Konya’ya 156 Karahacılı, 1.400 Honaklı ve 7.100 Ali Aşireti’nden 

olmak üzere toplam 8.656 Doğu mültecisi yerleştirilmiştir. Söz konusu dönemde 

mübadele kapsamında Konya iline sevk edilen ve gelen muhacirlere 1.021 ev, 156 

dükkân, 33.858 dönüm tarla, 32 dönüm bağ ve 492 dönüm de bahçe verilmiştir. 

                                                           
21

 BCA. 272.11.19.96.11. L.5. 
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Muhacir ve mülteci olarak gelen ve Konya’ya iskân edilen muhacirlere ise, 466 ev, 42 

dükkân, 17.982 dönüm tarla, 741 dönüm bağ dağıtılmıştır. 
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EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE SERHADLER VE SERHADLİLER 

Mehmet Ali ÜNAL
*
 

ÖZET 

Evliya Çelebi büyük bir seyyah olmasının yanı sıra aynı zamanda inanmış, 

idealist bir Osmanlı idi. Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın Avusturya seferlerine katıldı. 

Birçok kalenin fethinden sonra burçlarında fetih salaları okudu. Bazen bizzat savaşlara 

ve akınlara katıldı. Bir savaşçı mücahid olarak Evliya Çelebi de katıldığı akınlardan 

payına düşen ganimetleri aldı. Ayrıca Osmanlı serhadlerini dolaştı ve serhad kalelerinde 

görev yapan “serhadliler” ile tanıştı. Uçlardaki hayata dair gözlemlerde bulundu ve 

bunları seyahatnamesinde anlattı.  

Evliya Çelebi uçlardaki hayat tasvir etti. Serhadlilerin giyim kuşamları, âdet ve 

gelenekleri, geçimlerini nasıl temin ettikleri konusunda etraflıca bilgiler verdi. Bu 

bilgiler bazı hikâyeci ve romancıların anlattıklarından daha gerçekçidir.  Evliya 

Çelebi’nin yazdıkları “Gâziler meskeni” olarak tasvir ettiği serhad boylarındaki şehir ve 

kalelerdeki hayat konusunda eşi bulunmaz bir kaynaktır.  

Bildirimizde Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler başta olmak üzere devrin diğer 

kaynaklarında yar alan bilgiler değerlendirilerek XVII. yüzyılın ikinci yarısında serhad 

boylarındaki toplum farklı cihetlerden ele alınacak ve incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Serhad, Serhadliler, Evliya Çelebi, Seyahatname 
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FRONTIERS AND FRONTIER SOLDIERS ACCORDING TO EVLİYA 

ÇELEBİ 

ABSTRACT 

Evliya Çelebi, along with being a great traveler, was also a convinced, an 

idealist Ottoman at the same time. He took part in Köprülü Fazıl Ahmed’s Austria 

campaign. He recited conquest salats on the towers of many castles after their conquest. 

Occasionally he attended wars and raids in person. As a warrior mujahid he also got his 

shares of plunders from raids he attended. Besides, he wanders frontiers and met 

frontier soldiers who performed their duties in frontier castles. He made observation on 

life in frontiers and narrated them in his seyahatname. 

Evliya Çelebi described life in frontiers. He gave detailed information on 

frontier soldiers’ clothes, traditions, customs and how they earned their living. This 

information was more realistic than those told by storytellers and novelists. The writings 

of Evliya Çelebi were indispensable source on life in cities and castles in frontiers, 

which he described as “Gâziler meskeni”. 

In our study, primarily, information given by Evliya Çelebi, and information 

from other sources of the era will be evaluated. Thereby, society in the second half of 

the 17
th

 century in frontiers will be treated and examined from different aspects. 

 

Key Words: Frontiers, Frontier Soldiers, Evliya Çelebi, Seyahatname (Travel 

Book) 
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Evliya Çelebi seyahatlerinin çoğunu Osmanlı imparatorluğunun son ikbal 

çağında yaptı. Devlet, Köprülüler’in restorasyon dönemini yaşıyordu. Gazâ ve cihâd 

ideolojisi yükselmiş; Uyvar kalesi feth olunmuş, 25 yıldır devletin başına büyük bir 

gaile olan Girit alınmıştı. Evliya Çelebi her iki sefere de katılmış, serhadleri dolaşmış, 

feth olunan birçok kalede fetih salaları okumuş, serhadliler ve Tatarlarla birçok akınlara 

katılmıştır. O böylece mümin bir Müslüman olarak gazâ ve cihâd farzını yerine getirdiği 

gibi elde edilen ganimetlerden de payını almıştı.  

Yolu birçok serhad şehir ve kalesine düşen Evliya Çelebi sedhadlerin ahvalini 

müşahede etti ve buralarda yaşayan serhadlilerle tanıştı. Muazzam seyahatnamesinde 

bunlara dair çok zengin bilgiler verdiği ve uçlardaki hayata dair gözlem ve tesbitlerde 

bulundu. Şimdi Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler ve bunların değerlendirmesine 

geçebiliriz. 

Serhad ve Serhadli Kavramları 

Selçuklularda olduğu gibi, Osmanlılar da Hıristiyan ülkelerle olan hudutların 

güvenliğini akıncı ocağı denilen bazı ailelerin eline bırakmıştı. Akıncıların görevi, 

düşman ülkesine âni baskınlar (akınlar) düzenleyerek, düşmanın moralini bozmak, 

askerî ve ekonomik kaynaklarını çökertmek ve ulaşım sistemini felce uğratmaktı. 

Tecrübeli akıncı beylerinin komutasında düzenlenen akınlarda birçok düşman şehir ve 

kalesi ele geçirilir, yağmalanır ve binlerce esir ve ganimet alınarak geri dönülürdü. Ordu 

seferden dönerken de düşmanın herhangi bir baskınını önlemek için tedbirler alır ve 

düşmanı Türk topraklarına sokmazdı. 

Akıncı beyleri, Avrupa dillerinden birçoğunu bilirlerdi. Avrupa şehir ve 

kasabalarını yakından tanırlar, düşman ülkesi ve ordusu hakkında bilgi toplarlar kısacası 

istihbarat işlerini de görürlerdi
1
. 

Klâsik döneminin hafif süvari kuvvetleri olan akıncılar, iyi binici olan 

süvarilerden meydana geliyordu. Pek seri hareketlerinden dolayı bu sıfatla 

tanınmışlardı. Akıncılar harp zamanlarında ordunun keşif kolu hizmetini görüp, düşman 

arazisini keşfederek, orduya yol açarlar ve bu suretle düşmanın pusu kurmasına mâni 

olurlardı. Doğudaki ve batıdaki bütün seferlere katılırlar ve serdârların emrine girerlerdi.  

Bundan başka ordu güzergâhındaki hububatı muhafaza ve aldıkları esirler 

vasıtası ile düşmanın vaziyeti hakkında orduyu bilgilendirmek ve düşmana yarayacak 

şeyleri imha ile köprü ve geçitleri emniyet altında bulundurmak ve böylece ordunun 

sıkıntısızca ilerlemesini temin eylemek de bunların esas vazifelerindendi. Bundan 

                                                 
1
 Akıncıların istihbrat işlerindeki rolü konusunda bkz. Takats, Sandor, Macaristan Türk Aleminden 

Çizgiler, Çev. Sadrettin Karatay, İstanbul, 1992.  
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dolayı akıncılar, asıl ordudan 3-5 gün daha ilerde giderlerdi. Akıncılar, düşman 

topraklarında inanılmayacak derecede süratle ilerler, etrafa şaşkınlık verirlerdi.  

Akıncı kanunu gereğince, bin akıncıya, bir binbaşı, yüz nefere bir yüzbaşı ve on 

nefere, onbaşı kumanda ederdi. Düşman ile karşılaşan akıncılar, birbirlerinden muayyen 

aralıklı olarak ard arda kademelenirlerdi. Hücum eden öndeki kısım bir direnişle 

karşılaşırsa, arkadaki takım yıldırım sürati ile hücuma geçerdi. Bu hücumlar pek âni ve 

sert olduğundan, düşman saflarını dağıtır ve parçalardı. 

Düşman memleketine yapılan bir akının akın ismini alabilmesi için, o 

taarruzun mutlak surette akıncı beyinin, yani akıncı kumandanının, emri altındaki bütün 

kuvvetler ile yapılması lâzımdı. Eğer akıncı kumandanı bizzat gitmez ve akına 

gönderdiği kuvvet yüz kişiden fazla olursa, bu tür akına, harâmilik denirdi. Akına 

katılanlar yüzden az olduğu takdirde, bunlara çete veya patera ismi verilirdi. Evliya 

Çelebi bunu potura şeklinde kullanır. Akın ve harâmîlikte alınan esirlerden, pençik 

denilen, beşte bir resim alınır fakat çete’den alınmazdı. Bu resimleri almak için, akıncı 

beyinin yanında akıncı kadısı veya pençikçi başı bulunurdu
2
. 

Akıncılar toplu olarak bir yerde bulunmayıp, Rumeli’nin muhtelif 

mıntıkalarında, ikamet eder ve hizmete hazır dururlardı. Her mıntıkanın kumandanı ayrı 

olup, akıncılar mensup oldukları kumandanların aile isimleri ile anılırlardı: Turhanlu 

akıncıları, Mihallu akıncıları ve Malkoçlu akıncıları gibi. En meşhur akıncı sülaleleri, 

Arnavutluk ve Dalmaçya kıyılarında Evrenuz Oğulları, Bosna, Semendire ve 

Sırbistan’da Mihal Oğulları, Silistre civarında Malkoç Oğulları, Mora’da Turhan Bey 

Oğulları idi
3
. Bunlardan Mihal Oğulları ve Malkoç Oğulları XVI. yüzyılda büyük ün 

kazanmışlardı. Akıncı beyleri doğrudan padişaha bağlı idiler. 

Akıncıların mevcudu kesin olarak bilinmemektedir. Bunların XV. asır 

ortalarına kadar mevcutları 40.000 civarında idi. Birinci Kosova savaşı sırasında akıncı 

mevcudu 10.000 idi. 1559’da yapılan bir yoklamada Turhanlı akıncılarının 7.000 

neferden fazla olduğunu biliyoruz. Kanunî Süleyman zamanında yapılan Budin ve 

Avusturya seferlerinde Mihallı akıncılarının mevcudunun 50.000 kişi olduğunu o 

zamanın tarihlerinde görüyoruz. 

Osmanlı akıncılığı 1595 senesine kadar, kuvvetli olarak, devam etmiştir. Bu 

sene içinde veziriâzam Sinan Paşa’nın Eflâk’ta mağlup olması üzerine, askerin 

gerisinde kalan akıncıların Sinan Paşa’nın hatası sonucu pek azı kurtulabilmiş ve 

bundan sonra akıncı ocakları eski ehemmiyetlerini tekrar elde edemeyerek sönmeye yüz 

tutmuştur. 1625’te mevcudu 2-3 bine düşmüştür
4
. Bundan sonra devlet akıncıların 

                                                 
2
 Ahmet Akgündüz, “Kanunnâme-i Pençik”, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, 2, İstanbul, 

1990, s. 129. 
3
 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, Ankara 1975, 573. 

4 
Uzunçarşılı, “Akıncı”, İA, c. I, 239 vd. 
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yerine, hudut kalelerindeki serhad kulu teşkilâtına önem vermiş ve bir taraftan da 

akınlar için Kırım kuvvetlerinden istifade etmek yolunu tutmuştur
5
.  

 Serhad, kelime olarak hudut başı mânasına gelir. Umumiyetle iki devletin 

toprağının birbirine bitiştiği sınır mahalli ve bunların iki tarafındaki gayri muayyen bir 

arazi şeridi için kullanılır
6
. Serhad kavramı yerine bazen “uç” ve “hudut” tâbirleri de 

kullanılmıştır. Serhadli de hudutlarda ve hudut kalelerinde hizmet gören mahalli halktan 

toplanmış askerlere denir. Bunların bir adı da serhad kulu’dur. Bunların bir kısmı 

dirlikli, yani tımarlı, idiler. Tımarlı olanların dirlikleri gedikti, yani muayyen miktarda 

olup artıp eksilmezdi. Gediklerde münhal olursa, ulûfeli serhadlilerden birisine tevcih 

olunurdu
7
. Bazı serhad kullarının eyalet defterdarından maaş alırlardı

8
. Serhad kulları 

yerli halktan Müslüman olmuş kimselerdir. Serhad kalelerinde 300-500 kişilik birlikler 

halinde yerli kulları bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi, serhad, serhadli, serhad gâzileri veya sadece gâziler ve çoğulu 

olan guzât kavramlarını kullanır. Akın kelimesini çapulla birlikte veya eş anlamlı olarak 

kullanır
9
. Akıncı tâbiri çok geçmez. Akıncı kelimesini 16. yüzyıldaki akınları anlatırken 

zikr eder
10

. 

Serhadlerin yaşantıları, giyimleri, kuşamları, örf ve âdetleri, silahları, dilleri, 

geçim kaynakları bakımından imparatorluğun diğer sahalarına göre farklılıklar olması 

ve karakteristik özellikler göstermesi tabiidir.  

Serhadliler coğrafyayı ve mahalli örf ve âdetleri bildiklerinden ve lisanlarına 

aşina olduklarından dolayı Osmanlı ordusunun Avusturya, Lehistan ve Venedik 

yönündeki seferlerinde klavuzluk etmektedirler. Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir 

yerinde Fazıl Ahmed Paşa’nın Uyvar seferi sırasında Kanije altından Avusturya 

topraklarına akına çıkan Tatar akıncılarına 10 bin serhadlinin katıldığını 

kaydetmektedir
11

. Bu rakam bile 15. ve 16. yüzyıllarda akıncı ocağına bağlı akıncı 

                                                 
5
 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 11. baskı, Isparta 2015, s. 91-93. 

6
 “Serhad”, Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011. 

7
 “Serhadli”, Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü. 

8
 “Bu Polata ve Began ve Çavka kal‘alarının cümle bin iki yüz aded neferâtları Budin defterdârından 

vazîfe-i mu‘ayyenelerin alırlar. Bu kal‘anın bâğ u bâğçeleri çokdur, ammâ etrâflarına kâfirden korutmak 

içün karavullar koyup zirâ‘at edüp bâğlarına varırlar, gâyet serhad yerdir. Eriği ve emrûdu gâyet çokdur 

ve âb-ı hayât sularına nihâyet yokdur”, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 7. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit 

Ali Kahraman, Robert Dankoff neşri) 1. baskı, İstanbul 2003, s. s. 27. 
9
 “Aksu üzre cümle şayka gemilerin bulup cümle ihrâk bi'n-nâr edüp vilâyetine çapul, ya‘nî akın seferi 

edüp elin vilâyetin ihrâk bi'n-nâr edüp…”, EÇS, 7. kitap, s. 202.  
10

 “Andan nehr-i Sava üzre cisirler kurulup asker-i İslâm Sirem ve Ösek ve Pojega ve Valpova ve şikloş 

ve Peçoy ve Budin'e varınca akıncı kavmiyle Ungurus vilâyetlerin harâb ü yebâb ve halkın esîr-i kebâb ve 

hânelerin ıhrâk [u] türâb edüp…”, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi(EÇS), 5. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali 

Kahraman, İbrahim Sezgin neşri) 1. baskı, İstanbul 2001, s. 192. 
11

 “Ata dona mâlik olan garîb yiğitler mâl-ı ganâ’im isteyenler şimdi gidecek Tatar askeriyle gitsinler 

deyü fermân olunca hemân on bin aded serhadli tüfeng-endâz gâzîleri de gelüp bizim askere ilhâk olup 

cümle Tatar ve serhadli kırk yedi bin aded güzîde asker oldu”, EÇS, 7. kitap, s. 1-2. 
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beylerinin 40-50 kişilik akınları yanında mütevazı kalmaktadır. Kaldı ki Evliya 

Çelebi’nin rakamlar konusunda abartma temüyülünü de göz önüne almak gerekir.  

Serhad Kaleleri ve Serhad Şehirleri 

Serhadlerde günlük hayat kalelerde ve çevresindeki varoşlarda geçmektedir. 

Serhad şehirlerinin etrafı çok defa surla çevrilidir. Bazı kalelerin varoşlarının etrafı da 

surla çevrilidir. Ayrıca şehrin ortasında sarp bir tepe veya kayalık üzerinde ya da nehir 

hendeği ile çevrilmiş bir mevkide iç kale bulunmaktadır. Surların dışında tarım ve 

hayvancılık yapılan alanlar vardır. Osmanlı kalelerinin ana simgesi bir câmi veya 

mesciddir. Câmi düşmandan alınmış kalelerde çok defa kiliseden tahvil edilmiştir
12

. 

Avusturya, Venedik ve Lehistan gibi Osmanlıya komşu devletlerin kalelerin ana yapısı 

ise kilise ve katedrallerdir. Evliya Çelebi çeşitli vesilelerle gördüğü düşman kale ve 

şehirlerindeki kiliselerden sık sık bahseder ve mimarî özellikleri hakkında etraflıca 

bilgiler verir
13

.  

Serhadlerdeki önemli kale-şehirlerin bazısı serhad vezirleri tarafından idare 

olunmaktadır. Vezir rütbesindeki bir şahsın bir serhad kalesine atanması kalenin ve 

şehrin ehemmiyetinden kaynaklanmaktadır
14

. 

Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği kalelerin bir kısmı “intihâ-i serhadde” yani 

düşman kaleleri ile karşı karşıyadır
15

. Bunlar içinde serhad kulu denilen muhafızların 

beklediği basit kalelerdir. İçinde bir câmi, bir anbar ve muhafızların evlerinden başka 

yapı yoktur
16

. Bazılarının çevresinde varoş da yoktur. Kale içerisinde evlerin bazıları 

                                                 
12

 Nedaj kalesinden bahsederken, “…ve içinde kenîseden bozma Süleymân Hân câmi‘i ve ancak kırk 

kadar tahta örtülü daracık evleri var.”, EÇS, 7. kitap, s. 19; “…Ve bu iç kal‘ada aslâ evler yokdur. Ancak 

taş kubbeli kenîseden bozma bir mescidi ve bir uzun kiremit örtülü evi var…”, EÇS, 7. kitap, s. 222.  
13

 “…ammâ bu şehr-i Raytinad'ın ortasında kal‘adan ziyâde sa‘b u metîn bir Şeddâdî binâ-yı azîm manas-

tır-ı kadîmi var kim gûyâ İslâmbol'da Ayasofya-i Kebîr-misâl bir kubbe-i âlîsi ve üç yüz aded dahi gayri 

kubâbları cümle rusâs-ı hâs-ı nîlgûn ile mestûr bir deyr-i ma‘mûr kim cânib-i etrâfında evc-i âsumâna ser 

çekmiş dörd aded çanhâne kulleleri var, ammâ ortadaki kubbe-i kebîrin alemi beş âdem kaddi kadar haç 

alem idi. Sâ’ir üç yüz ad[ed] kıbâbların alemleri üçer âdem kaddi gümüş haçlar olup cümle zeheb-i hâlis 

ile mutallâ salîbe alemlerdir kim bu alemlerle bu deyr-i kebîr kâfiristânda ve rûy-ı arzda alem olmuşdur”, 

EÇS, 7. kitap, s. 6.  
14

 Evliya Lehistan hududundaki Lubin kalesinden bahsederken “ammâ evvel ve âhir Leh kralı hükmünde 

başka serhad vezîrliği şeklindedir kim on yedi bin güzîde askere ve yetmiş bin re‘âyâ Kazağ'a mâlikdir”, 

diyor, EÇS, 5. kitap, s. 81. 
15

 “Derûn-ı hisârda elli kadar tahta örtülü müfîd ü muhtasar hânecikler ve bir câmi‘ ve anbârı var ve taşra 

varoşu şeklinde bir hân ve on aded dükkân var, ammâ bâğları yokdur, zîrâ kefere katanası gelüp 

bâğlarından âdemleri alup esîr edüp gider, gâyet serhad yerdir.”, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi(EÇS), 6. 

kitap, (Seyit Ali Kahraman-Yücel neşri) 1. baskı, İstanbul 2002, s. 110. 
16

 Evliya Façat kalesinden bahs ederken şöyle diyor: “Bu kal‘a içre cümle altmış aded hâne ve bir câmi‘ 

ve bir anbâr var. Gayrı âsâr-ı binâdan bir şey yokdur. Ve maşrık cânibine nâzır ancak bir kapusu var. Aslâ 

çârsû-yı hân ve imâretden bir şey yokdur.”, EÇS, 5. kitap, s. 211. 
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şindire
17

 tahta örtülüdür
18

, bazıları da toprak damlıdır
19

. Bu tür kaleler her an düşman 

saldırısına açık olduğundan çevresinde bağ ve bağçesi de yoktur
20

. Birbirlerine baskın 

yapıp yakaladıkları kimseleri esir alıp giderler
21

. 

Serhadlerin iç kısmında kalan kalelerde muhafız sayısı azdır
22

. Fakat bu tür 

kalelerin etrafındaki varoşları tam bir şehir özelliği gösterir. Bunlar bağlı bahçeli, 

tahtanî ve fevkanî, kiremit örtülü mamur şehirlerdir. “İntihâ-i serhad” olmadığından 

bazılarının etrafında sur da yoktur
23

. Serhadlerdeki bazı köyler hem düşman tarafına 

hem de Osmanlı’ya vergi vermektedirler. Evliya Çelebi serhadlerdeki bu köyler için “iki 

kılıç altındadırlar”, der
24

. 

Evliya kalelerin yüksekliğini anlatırken sık sık “evc-i âsumâna ser çekmiş” 

tâbirini kullanır
25

. Kalelerin dörtgen (murabba)
26

, beşgen (muhammes)
27

 veya altıgen 

                                                 
17

 Şindire, Kamus-ı Türkî’de “şendere” şeklinde “kaplamalık ince ve dar tahta” olarak geçmektedir. 

Derleme sözlüğünde “şindiri”, çivisiz geçme tavan olarakr tarf edilmekteir. Fakat Evliya Çelebi, “şindire” 

biçiminde harekeleyerek vermektedir. 
18

 “Ve taşra varoşda cümle üç bin aded kiremitli ve şindire tahta örtülü mükellef hâne-i zîbâlardır ve 

cümle üç yüz aded dükkânlardır, bezzâzistânı yokdur, ammâ her zî-kıymet eşyâlar bî-kıymet mevcûd-

dur.”, EÇS, 5. kitap, s. 318. 
19

 “Cümle bu kal‘a içre üç yüz aded toprak örtülü bâğ u bâğçesiz ve havlıları dar daracık dârlardır.”, EÇS, 

5. kitap, s. 95. 
20

 “Derûn-ı hisârda elli kadar tahta örtülü müfîd ü muhtasar hânecikler ve bir câmi‘ ve anbârı var ve taşra 

varoşu şeklinde bir hân ve on aded dükkân var, ammâ bâğları yokdur, zîrâ kefere katanası gelüp 

bâğlarından âdemleri alup esîr edüp gider, gâyet serhad yerdir”. EÇS, 6. kitap, s. 110; “ 
21

 “Hersek Sancağında Taşlıca kalesi, “Ve bu şehir gâyet serhad yerdir. Hattâ Venedik kâfirinin Kotur 

kal‘ası bu şehrin cânib-i cenûbuna iki konak yer olup Kotur'un Uskok kâfirleri bir gecede dağlar içre 

gelüp bu Taşlıca'dan esîr alup kâhîce kâfirler de esîr olup giderler, bir serhad şehirdir.”, EÇS, 6. kitap s. 

252. 
22

 Drava nehri kenarında darda kalesinden bahsederken; “…Gerci bu kal‘ada cebe ve mühimmât çokdur, 

ammâ kal‘anın büyüklüğüne göre âdemî-zâdı yokdur, zîrâ bu kal‘a cümle serhadlerin ortasında vâkı‘ 

olmağile kulu azdır, ammâ taşr[a] kal‘anın âdemleri ve amâristânları çokdur.”, EÇS, 6. kitap, s. 116. 
23

 Baç kalesi dış varoşu için, “Ve cümle bu varoşda iki yüz aded bâğlı ve bâğçeli tahtânî ve fevkânî vâsi‘ 

büyût-ı zîbâlardır kim cümlesi kiremit ile mestûrdur ve beğ sarâyı bu varoşda hânedân-ı ma‘mûrdur. 

Lâkin bu varoş palanka hisâr içinde değildir, zîrâ intihâ-i serhad olmamak ile etrâfına sûr-ı üstüvâr 

çekmemişler.”, EÇS, 7. kitap, s. 139. 
24

 EÇS, 5. kitap, s. 272; EÇS, 7. kitap, s. 75. 
25

 Vilagoş kalesini anlatırken, “Hâlâ Yanova hâki hudûdunda vâki‘ olmuşdur kim evc-i âsumâna ser 

çekmiş bir yalçın kırmızı kaya üzre şahin yuvası gibi bir küçük seng-tırâş kal‘a-i sâhib-i savaşdır.”, EÇS, 

5. kitap, s. 211; “Evc-i âsumâna ser çekmiş bir beyâz kayanın burnunda bir kal‘a-i bâlâdır”, EÇS, 7. kitap, 

s. 222. 
26

 “…palanka-i Tomastin Buna nehri kenârına nâzır olup olup zemîni bir bayır üzre şekl-i murabba‘dan 

tûlânîce handaklı ve bir kapulu ve dizdârı ve üç yüz kulu ve bir câmi‘i var, ammâ bâzârı ve gayri 

imâretleri yokdur.”, EÇS, 7. kitap, s. 16. 
27

 “…ammâ kal‘ası Nemet nehri kenârında şekl-i muhammes bir kârgîr binâ bir sûr-ı ra‘nâdır.”, EÇS, 7. 

kitap, s. 7; “Bir düz yerde şekl-i muhammes Şeddâdî taş binâ-yı metîn iç kal‘adır.”, EÇS, 7. kitap, s. 15. 
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(müseddes)
28

 şeklinde olduğunu belirtir. Bazı kaleler kıymetli malların, hazinenin ve 

cebehanenin muhafaza edildiği mekânlar haline gelmiştir
29

. 

Maksadımız Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler ışığında serhad kalelerinin 

mimarî özelliklerini anlatmak değildir. Serhad kalelerinin ve bu kaleler etrafındaki 

şehirlerin bazı özelliklerini ve serhadlilerin yaşantısı içerisindeki bunların yerini 

belirlemektir.  

Budin, Tımışvar, Semendire, Bosnasaray, Peçoy
30

, Banyaluka, Pojega, 

Üsturgon
31

 (Estergon) Yanova, Lipova, Yakova, Yenebazar, gibi eyalet ve sancak 

merkezi konumundaki serhad şehirleri gelişmiş birer ticaret merkezidir. Etrafında tarım 

yapılmakta ve şehir merkezlerinde çeşitli sanayi faaliyetleri görülmektedir. Evliya bu 

şehirler için birer şehrengîzler ayırır ve şehir hayatının gelişmişliğini vurgular.  

Serhadlilerin çoğu kalelerin içindeki evlerde oturmaktadırlar. Bunlar çok defa 

toprak örtülü, bazen de kiremitle kaplı evlerdir. Bazı evler tahtânî ve fevkânî yani iki 

katlı bazıları ise tek katlıdır. Bazılarının küçük birer avlusu vardır. Evliya Özü kalesini 

anlatırken, “Ve bu kal‘ada cümle havlısı küçük iki yüz aded bâğçesiz üstleri serâpâ 

toprak örtülü tahtânî ve fevkânî serhad evleridir”, diyor
32

. Çanad sancağına tabi Eski 

Beçey kalesi içerisindeki evler de “cümle yüz aded kiremitli ve saz örtülü tahtânî”dir
33

. 

Evliya’nın gezmesine izin verilen Leh kralı hükmündeki Hanarvaş vilayetindeki 

Izvaraş kalesindeki evler de “gâyet musanna‘ kârgîr binâ sarâylar” da “cümle şindire 

tahta örtülüdür”
34

. 

Büyük kalelerin varoşlarındaki evler şehrin ticaret, tarım ve sınaî potansiyeliyle 

orantılı olarak daha güzel ve mamûrdur.  

Yeni feth olunan kaleleri henüz serhad kulu teşkilatı kurulmadığından ve 

İslamlaşma olmadığından Anadolu’dan getirilen askerler kaleyi beklemektedir. Evliya 

                                                 
28

 “Andan yine Kopan sancağında Kopan'a 4 sâ‘at karîb kal‘a-i Dünyol, şekl-i müseddes Şeddâdî taş binâ 

handaklı ve bir kapulu ve bir câmi‘li…”, EÇS, 7. kitap, s. 16. 
29

 “Bu Nârin kal‘ada dizdâr ve imâm ve mü’ezzinlerden gayrı olmaz, zîrâ hazîne ve cebehâne ve 

mahzenler bu hisârdadır.”, EÇS, 5. kitap, s. 209. 
30

 “Âmmeten dörd yüz aded dekâkîn-i ehl-i hırefdir, ammâ Karanlık Çârsû nâm mahalde bezzâzistân 

dükkânları gibi Hind ü Yemen tefârûklarından zî-kıymet emti‘a-i fâhireler ve akmişe-i nâdireler bulunur. 

Gerçi şehrine göre dükkânları azdır, ammâ cemî‘i serhaddin bu şehir bezzâzistânıdır. Ve Budin ka-

pusundan taşra âb-ı hayât sular kenârında bir tabahâne çârsûsu var kim gûyâ Anadolu'da Afyonkarahisârı 

tabahânesidir.”; “Eyle bir şehirdir kim cemî‘i zamânda anda sâkin olanlar deyyâr gam ve gussa 

görmezler, zîrâ cemî‘i dağları ve taşları bâğ-ı Merâm'dır ve her cânibi sayd [u] şikârgâh-ı hâs [u] âmdır.”, 

EÇS, 6. kitap, s.118-119. 
31

 “Ve cümlesi her şeyden pâk ü pâkîze olduklarından sokakları dahi pâk kaldırım taşı döşeli şâhrâhlardır. 

Ve gâyet sık ve ma‘mûr olmağile şehrin her cânibi ve kal‘aları ve handakları cümle pâkdir.”, EÇS, 6. 

kitap, s. 170. 
32

 EÇS, 5. kitap, s. 94. 
33

 EÇS, 7. kitap, s.144. 
34

 EÇS, 5. kitap, s. 71. 
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Çelebi, yeni feth olunan Varat kalesinde Ulesi varoşunu anlatırken “Hevâsı gâyet 

letâfet-i i‘tidâlde olduğundan halkı tendürüst olup mahbûb u mahbûbeleri hüsn-i 

cemâlde ve hevâsı gibi lütf-ı i‘tidâlde meşhûr Macar zenâneleri vardır, ammâ yeni feth 

olmağile ekseriyyâ âdemleri Rûm âdemleridir. Dahi serhadli Boşnak kavmi azdır”, 

diyor
35

.  

Serhadlerdeki Lisan 

Serhadlerde Türkçe’nin yanında Sırpça, Boşnakça, Macarca, Bulgarca ve 

Almanca dileri konuşulur. Macaristandaki kalelerdeki serhad gâzilerinin çoğunluğu 

Macar asıllı Müslüman, Bosna eyaleti hududundakiler Boşnak asıllı Müslümanlardır. 

Evliya Çelebi, Alacahisar’dan bahsederken “âb u havâsının letâfetinden 

Alacahisâr güzeli meşhûrdur ve halkı serhadli esbâbı geyüp Türkçe ve Sırfca ve 

Bulgarca kelimât eder garîb-dost gâzîlerdir”, diyor
36

. Keza Vuçıtrin halkı için “bu şehir 

halkı cümle Rûmeli kavmidir. Çokluk lisân-ı Bosnevî tekellüm etmezler. Ekseriyyâ Arna-

vud lisânın ve Türk lisânın tekellüm ederler”, diyor
37

. 

Macaristan içerisindeki serhad kalelerinde halkın ekseriyeti Macarca 

konuşurlar
38

. Türkçe idare edenlerin dilidir. Beylerbeyi, sancakbeyi, kadı, dizdar ve kale 

muhafaza etmekle subaylar ile kethüdayeri, yeniçeri serdârı, muhtesib, bâcdâr, şehir 

kethüdâsı ve harâc ağası gibi görevlilerin ve bunların ailelerinin teşkil ettiği üst sosyete 

Türkçe konuşurlar. Birçok serhad kale ve şehrinde sadece sıbyan mektepleri
39

 ve 

bazısında orta derceli medreseler vardır. Bosnasaray, Peçoy
40

 gibi büyük şehirlerde ise 

darül-kurra ve darül-hadis vardır
41

. Bazılarında müstakil bina olarak darül-kurrâ ve 

                                                 
35

 EÇS, 7. kitap, s. 154. 
36

 EÇS, 5, kitap, s. 316. 
37

 EÇS, 5, kitap, s. 293. 
38

 Evliya Peçoy’dan bahsederken, “Ekseriyyâ çete ve potura kovan yiğitleri Macar kâfiri esbâbı geyüp tâ 

Macar diyârına giderler, zîrâ fasîh ü belîğ Macarca bilirler.”, diyor, EÇS, 6. kitap, s. 118. 
39

 Evliya, Lipova’dan bahsederken, “Ve yedi aded mekteb-i sıbyânı var. Püserân-ı ciğer-kûşeleri gâyet 

necîb ve reşîdlerdir, ammâ serhad şehri olmağile evlâdları cümle çete ve potura seferlerine gitmek 

sevdâsındadırlar ve üç aded tekyeleri vardır.”, diyor, (EÇS, 5. kitap, s. 208); “Banyaluka’dan 

bahsederken, “Ammâ dârü'l-hadîs ve dârü'l-kurrâ-yı mahsûsu yokdur, zîrâ ümmî âdemleri çokdur. Ve 

cümle on bir aded mekteb-i sıbyânları var.”, diyor (EÇS, 5. kitap, s. 267-268. 
40

 “Evvelâ barısı beş aded dârü't-tedrîs-i müfessirân-ı âlimândır. Cümleden kadîm iç kal‘ada olan 

Eflâtûn-ı İlâhî'nin medrese-i dârü'l-ulûmudur kim cümle yetmiş aded tâk-ı Kisrâ ve tâk-ı kasr-ı 

Havarnaklı hücrelerdir. Bunların da her birinde birer gûne ilm-i mi‘mârî üzre musanna‘ tasarruflar var 

kim evsâflarında lisân kâsır ve kilk-i cevâhir-nisârlar kâsirdir. Zamân-ı Eflâtûn'da bu medreselerde 

kavm-i İşrâkıyyûn ve kavm-i Meşşâ’iyyûnlar sâkin olup cemî‘i ulûm-ı garîbe vü acîbeleri Eflâtûn'dan 

görüp tekmîl-i fünûn ederlermiş, ammâ şimdiki hâlde bu hücrelerde kal‘a neferâtları ehilleriyle zevk 

ederlermiş. Andan Seğitvar kapusunun taşrasında Yakovalı Hasan Paşa medresesi, câmi‘in haremindedir, 

talebeleri çokdur. Andan yine Seget kapusundan içeri Memi Paşa medresesi.”, EÇS, 6. kitap, s. 116. 
41

 “Cümle sekiz mahalde Hazret-i Kur’ân-ı azîm ve Furkan-ı mecîdi kırâ’at-i Hafz ve kırâ’at-i seb‘a üzre 

tilâvet ederler, ammâ hâfız-ı Kur’ânı azdır ve mahsûsen kubbe-i âlîli ve evkâf-ı azîmli kurrâlar yokdur, 

lâkin ulu câmi‘lerde şeyhü'l-kurrâlar vardır.”; “Cümle on yerde ilm-i hadîs görülür. Evvelâ Hünkâr 

câmi‘inde ve Ferhâdiyye ve Hüsreviyye'de ve Koca Alî Paşa'da ve İsâ Beğ'de ve niçe yerlerde hasbî şey-
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dârü’l-hadis olmasa da câmilerde Kur’an ve Hadis bilimleri tahsil edilir
42

. Buralarda 

ciddi bir Müslüman nüfus olduğundan birçok câmi, medrese, tekke, mevlevihâne, 

imarethâne, han ve hamam gibi eserlere rastlanır. Evliya Peçoy’u anlatırken “Ve 

cemî‘isi Fârisî-hândır kim her birinin elinde Dîvân-ı Hâfız ve Gülistân u Bostân ve 

Hayyâm ve Hamse-i Nizâmî dîvânları var. Kaçan kim düşman üzre birkaç yiğit çeteye 

gitmek murâd edinseler Dîvân-ı Hâfız'dan bir tefe’ül edüp eğer hasb-i hâllerine 

münâsib bir beyt-i ra‘nâ geldiyse hemân Tevekkülen-alallâh deyüp azm-i gazâ ederler, 

bi-emri Hudâ mansûr u muzaffer gelirler.”, diyor. Ayrıca hepsinin Sırpça, Bulgarca, 

Macarca, Rumca ve Acemce’yi fasîh bildiğini kaydediyor
43

. 

Hersek sancağındaki Pirepol kasabasından bahsederken de “Boşnakça ve Sırfça 

ve Bulgarca ve Latince kelimât ederler.”, diyor
44

. Hersek Paşasının tahtı olan Taşlıca 

kasabası ahâlîsi de “cümle Boşnakça kelimât edüp cümle serhadli esbâbı geyerler.”
45

. 

Cümle halkı Boşnak olan İzvornik’te de Boşnakça konuşulur
46

. 

Evliya Çelebi bazı şehir ve kalelerden bahsederkne halkının Poturca 

konuştuğunu söylüyor
47

. Bununla kast ettiği Boşnakça’dır. Bosna’nın Müslüman 

halkından toplanan devşirmelere Poturoğulları deniyordu. Acemi Ocağı için 

Müslümanlardan devşirme alınmaması kanun olduğu halde Fatih Sultan Mehmed 

Müslüman olan Bosnalıların ricasını kabul ederek onlardan devşirme alınmasına devam 

edilmesini emretmiştir. Bu yüzden Pataren denilen Bosnalı Müslümanların çocukları da 

devşirilirdi. Bunlara Poturoğulları denir ve çiftçi ailelerine verilmeyerek doğrudan 

saray ile bostancı ocağına alınırlardı
48

. 

Evliya Çelebi Semendire’ye tâbi Yagodina kasabasını anlatırken “cümle halkı 

Poturlardır kim Boşnakça kelimât edüp daracık serhadli esbâbları geyerler”, diyor
49

. 

Bir eyalet olan Kanije halkı ise Boşnak olmakla beraber Sırpça, Bulgarca ve 

Latince bildikleri gibi Macarlarden daha güzel Macarca konuşurlar
50

. Kanije eyaletinde 

                                                                                                                                               
hü'ş-şuyûh muhaddisânlar vardır, lâkin mahsûs kubâblı dârü'l-hadîs binâ olunmamışdır.”, EÇS, 5. kitap, s. 

225. 
42

 “Ve cümle beş aded medrese-i müfessirândır. Medrese-i Gâzî Bâyezîd Beğ, medrese-i Bayram Beğ, 

medrese-i Murâd Paşa, bunlar meşhûr dârü't-tedrîs-i âlimânlardır kim cevâmi‘lerde subh u mesâ ilm-i 

hadîs ve ilm-i fıkıh ve ferâiz görülür, ammâ mahsûs binâ-yı azîm dârü'l-kurrâ ve dârü'l-hadîsleri yokdur.”, 

EÇS, 6. kitap, s. 102. 
43

 EÇS, 6. kitap, s. 118. 
44

 EÇS, 6. kitap, s. 249. 
45

 EÇS, 6. kitap, s. 252. 
46

 EÇS, 6. kitap, s. 295. 
47

 Raça şehrinden bahsederken, “Ve cümle Poturca kelimât edüp ticâret ile geçinüp ekseriyyâ cümle halkı 

tıransa gemicilerdir.”; Keza Şikloş’tan bahsederken, “Ve cümle halkı Poturca kelimât edüp serhad es-

bâbları geyüp ticâret ile geçinüp sofra sâhibi garîb-dost gâzî âdemlerdir kim intihâ-i serhaddir.”, EÇS, 6. 

kitap, s. 296, 300. 
48

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, Ankara 1975, s. 554. 
49

 EÇS, 5. kitap, s. 190. 
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sancakbeyi tahtı olan Kopan halkının çoğu Türkçe bilmez; Macarca konuşurlar. Çünkü 

ekseriya münasebetleri Macar küffârı iledir
51

. Halkının çoğunluğu tüccar, garîbdost, 

sâlih ve mütedeyyin olan ve cümle serhadli esvabı giyen Şemetorna (Şimantornya) halkı 

da Boşnakça ve Macarca konuşurlar
52

. Segedin sancağına tâbi Baç kalesi halkı da 

Boşnak olup Poturca konuşurlar
53

. Çanad sancağına tabi Beşkelek şehri ahalisi de 

“serhadli esvâbları geyüp Poturca kelimât ederler. Ve cümle re‘âyâ vü berâyâları 

Eflakân ve Sırf kavmi olup gâyet mutî‘lerdir.”
54

.  

Temeşvar eyaletinde sancakbeyi tahtı olan Göle şehrinin cümle halkı da “hodi 

sedi bilmez sehel Türkçe bilir ve Eflak ve Macarca çok bilir bir alay serhad esbâbı 

geyer çuka kalpaklı gâzîler ve tüccârlardır”
55

.  

Feth-i İslâm kalesi halkının hepsi Boşnakça ve Türkçe ve Eflakçe dahi bilirler. 

“Tâze yiğitleri çârsû-yı bâzârda eyi kopuz ve dilli düdük ve çağırtma düdük çalarlar”
56

. 

Serhadlilerin  Giyim Kuşamı 

Serhadlilerin giyimleri her yerde aynı olmamakla beraber birbirine benzediği 

anlaşılmaktadır. Çünkü Evliya çok defa “serhadli esvâbı” giyerler ibaresini kullanır. 

Evliya bu konuda dikkatli bir gözlemcidir. Küçük farklılıkları bile seyahatnamesinde 

vurgular. Osmanlıların sarık, kalpak gibi başlıkları; çakşır (şalvar), kuşak, cepken, 

kaftan vs. gibi elbiseleri bütün Rumeli coğrafyasında yaşayan toplumları etkilemiştir. 

Serhadli elbiseleri de özünde Osmanlı askerî kıyafetlerinin taklididir, denilebilir. Fakat 

Boşnak, Sırp kıyafetlerine ait unsurlar da dikkati çekmektedir. Evliya’nın “intihâ-i 

serhad” dediği uçlarda mahalli Macar kıyafetleri ile Osmanlı kıyafetlerinin karışımı bir 

kıyafet ortaya çıkmaktadır. Aslında kıyafet hususu başlı başına bir araştırma konusu 

olacak kadar geniştir. Biz burada Evliya’nın verdiği bilgilerden hareketle kısa bir 

değerlendirme yapacağız. 

Evliya Çelebi bazen elbiseler hakkında kısa bilgiler veriyor. Yagodina kasabası 

halkı için “daracık serhadli esbâbları geyerler”
57

, diyor. “Daracık” tâbiri ile ayağa 

                                                                                                                                               
50

 “Ammâ gerçi halkı Boşnak olmağile Boşnak lisânı ve Sırf ve Bulgar ve Latin lisânı bilirler, ammâ fasîh 

u belîğ Macarca bilirler kim kavm-i Macar ol kadar fesâhat u belâğat üzre tekellüm edemezler.” EÇS, 6. 

kitap, s. 318. 
51

 “Cümle güderi nâmıyla ma‘rûf deri dolama ve (...) ve kırmızı Macar kalpağı ve sıkma deri çakşır ve 

kısacık esvâb geyüp çokluk Türkçe bilmezler, cümle Macarca tekellüm ederler, zîrâ ekseriyyâ ihtilâtları 

Macar küffârıyladır, ammâ gâyet musallî ve ehl-i sünnet ve'l-cemâ‘at hâl sâhibi gâzîleri vardır.”, EÇS, 7. 

kitap, s. 16. 
52

 EÇS, 7. kitap, s. 20. 
53

 EÇS, 7. kitap, s. 139. 
54

 EÇS, 7. kitap, s. 145. 
55

 EÇS, 7. kitap, s.148. 
56

 EÇS, 7. kitap, s.176. 
57

 EÇS, 5. kitap, s. 190. 
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giyilen şalvarı ifâde etmektedir. Yanova’yı anlatırken de, “ekserisi Potur ve 

Boşnaklardır kim Tımışvâr ve Lipova halkı gibi serhadli esbâblar geyerler”, diyor
58

. 

Tımışvar’ı anlatırken daha teferruatlı bilgi veriyor: “Ekseriyyâ halkı çuka 

serhadli ve çuka dâr abâ kopçalı çakşırlarının dizleri sahtiyân kaplı ve başlarında yeşil 

serhadli çuka kalpaklar ve ayaklarına kubâdî pabuçlar geyüp gezerler”
59

. Çuka yünlü 

bir kumaştır. Abâ da kalın yünlü bir kumaş olup, cübbe, hırka, çakşır, kalçın, kepenek, 

barak, çul keçe gibi şeyler yapılır
60

. Kopça ise Sırpça olup elbiselerin iki yakasını 

birleştirmekte kullanılan bir halka veya çengelden meydana gelir
61

. Buradan Tımışvar 

halkının çuha veya abâdan yapılma kopçalı çakşır (şalvar) giydikleri ve bunların dizleri 

sahtiyan kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Başlarında ise yeşil renkli serhadli çuha kalpaklar 

vardır. Ayaklarına ise kubâdî papuçlar giymektedirler. Kubâd tâbiri “kaba, biçimsiz”
62

 

anlamına gelmekte ve halen kullanılmaktadır. Ne var ki Evliya çakşırın üstüne giyilen 

elbise hakkında bilgi vermiyor. 

Hâlbuki Hırvatistan’daki kalelerdeki gâzilerin kıyafetlerini anlatırken çakşırın 

üstüne giyilen elbise hakkında malumat buluyoruz. Gâzilerin cümlesi “kırmızı 

pirankona çuka daracık bağır yelekleri“ giyiyorlar
63

. Yelek, malum olduğu üzere 

kolsuz bir üst giysisidir. Gâzilerin göğüslerinde ayrıca birer okka gümüş halkalar vardır. 

Kuşakları zünnâr
64

 tâbir edilen teybend kuşaktır. Evliya, Hıristiyan rahiplerin bellerine 

sardıkları kuşak olmasından dolayı “gerçi haramdır ammâ”, kâfirleri esir ettiklerinde 

onunla bağlarlar ve bir kuyudun su çekseler kuşaklarıyle çekerler, diyor. Ayrıyeten nice 

gâzilerin esîr olduklarında kuşaklarını kemend edip kâfir kalelerinden firâr ettiklerini 

belirtiyor. “Ehl-i şer’ yanında zünnâr kuşak harâm ise, anlara lâzım olduğundan ol 

kadarca ruhsat verilmişdir.”, diye ilave ediyor. Hırvatistan kalelerindeki gâziler belden 

aşağı beyaz dimi’den şalvar veya kırmızı çuhadan kopçalı daracık serdelye giyiyorlar. 

Serdelye mahallî bir kıyafet olmalı. Ayakkabı olarak ise bir çeşit “nâzük” çarık 

giyiyorlar. Evliya, “ol sengistânda her biri ceyrân gibi sekerler”, diyor. Başlarına ise 

kırmızı çuhadan Hırvad arakiyesi
65

 giydiklerini kaydediyor
66

.  

                                                 
58

 EÇS, 5. kitap, s. 222. 
59

 EÇS, 5. kitap, s. 206. 
60

 “Abâ”, Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011. 
61

 Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, İstanbul 2007. 
62

 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük,  
63

 Prankona çeşitli renklerde yünlü bir kumaş olmalı. Çünkü Evliya bazen “kırmızı pirankona”, bazen de 

“gûnâ-gûn pirankona çuka ferâce” diyor, EÇS, 9. kitap, s. 77. 
64

 Zünnâr, Hıristiyan rahiplerin bellerine bağladıkları uçları sarkık, ipten örülme yünden kuşaktır 

(Ayverdi, Misalli Büyük Türk Sözlüğü). 
65

 Arakiyye, yün ve tiftikten döğülerek yapılmış ince keçe kumaş. Başa kavuk giyildiği devirlerde, bu 

serpuşun altına yağlanıp kirlenmesin diye ve teri emmek için giyilen dövülmüş ince kesecikten bir nevi 

baş giyeceği. Cübbe, potur, külah ve takke yapılırdı. Daha ziyade dervişler giyerdi. İyileri Bursa'da 

yapılırdı. Bir adı da arakçin idi. Belli tarikat dervişlerinin başlarına giydikleri çoğu tiftikten dokunmuş 

külaha da arakiye denilirdi, bkz. Ünal, Osmanlı Tarih sözlüğü. 
66

 EÇS, 4, kitap, s. 274. 
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Evliya’nın Bosna’yı anlatırken ayân ve kibârın kıyafetleri hakkında verdiği 

bilgiler biraz daha ayrıntılıdır.  “Evvelâ a‘yân u kibârı gâyet firâvân-ı kübbârân 

kimesneleri cümle saya çuka ferrâce ve saya kontoş ile semmûr kürk geyerler ve vakt-i 

şitâda Bosna'nın kırmızı makbûl tilki nâfesi ve tilki boğazı kürk ile atlas haftân geyerler, 

zîrâ bu diyârda çuka ve atlas bî-kıymetdir ve pâypûşları serâpâ sarı ve destârları 

başdan başa hünkârî ve hezârî mutallâ dülbend sarınırlar. Vasatü'l-hâl olanlar kezâlik 

İskerled çukalar geyüp kubâdî pabuçlar ile reftâr edüp şitâ eyyâmında Dobra-

Venedik'in siyâh makbûl kuzu kürkü geyerler. Ednâyâne halkı kezâlik çukalar geyüp 

niçesi başlarına serhadli yeşil kalpak geyerler”
67

. 

Evliya Çelebi burada, seyahatnâmesinin birçok yerinde yaptığı gibi kıyafet 

bakımından halkı üçe ayırmaktadır. Ayân ve kibâr yani üst tabaka, vasatü’l-hal olanlar 

yani orta tabaka ve ednâyâne halk yani gelir bakımından en alt tabaka.  

Ayân ve kibârın giydiği ipekli kumaşlar, kürkler, kaftan, sarı papuç ve 

başlarına sardıkları hünkârî ve hezârî mutalla tülbend’tir. Saya, ipekli bir Çin dokuması, 

kadın giysisi, entari, bir tür güvercin, ayakkabının yumuşak olan üst kısmının derisi; 

ayakkabı yüzü, iş önlüğü; üste giyilen iş gömleği, kadın elbisesi; entari ve koyun ağılı, 

gibi birçok anlama gelen bir kelimedir
68

. “Saya çuka ferrâce” ve “saya kontoş” ile kast 

edilen ipek yün karışımı bir kumaş olmalıdır. Kontoş, Macarca olup, dar kollu, kalçaya 

kadar inen bir cins üst elbisesidir ve çuhaya dikilmiş paça samur, kubur samur, sırt 

samur, sincap, kakım gibi çeşitleri vardır. Büyük devlet adamları ve bilhassa Tatar 

beyleri giyerlerdi
69

. Bosnasaray’ın üst tabakası kürk olarak samur (semmûr), kış günleri 

(vakt-i şitâ) Bosna’nın kırmızı tilki nâfe ve tilki boğazı kürk veya atlas kaftan giyerler. 

Çünkü Bosna’da çuha ve atlas kıymetlidir. Ayaklarına giydikleri sarı papuç ise makbul 

ve pahalı bir ayakkabı olmalıdır. Başlarına sardıkları tülbend ise baştan başa hünkârî ve 

hezârî işlemeli yaldızlıdır. 

Orta halli halk ıskarlat
70

 (iskerled) denilen Venedik menşeli yünlü bir kumaş 

elbise giyerler. Ayakkabıları ise kubâdî papuçtur. Kış günlerinde ise Dubrovnik malı 

makbul kuzu kürkü giyerler. Samur ve tilki kürklerine göre kuzu kürkünün daha ucuz 

olması tabiidir.  

                                                 
67

 EÇS, 5. kitap, s. 227. 
68

 Çağbayır. 
69

 Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü; Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara 

1967. 
70

 Iskarlat, eski devirlerde Venedik mensucatından boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi 

ve şarkta pek makbuldü. Aslı İtalyanca Scarlato’dur. Kırmızı, beyaz, yeşil gibi çeşitli renkleri vardı fakat 

en çok kırmızı olanı yaygındı. Yeniçeri ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her 

sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "lskarlat bedeli" denirdi 

(Bkz. Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü). 
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Evliyâ’nın edyânâ dediği en alt tabaka da yünlü kumaşlar (çuka) giyip 

başlarına serhadli yeşil kalpak giyerler. Evliya’nın ifadelerinden kalpağın şekli 

konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. 

Vuçitrin şehri halkının giydiklerini anlatırken Evliya, üst, orta ve alt tabakadan 

bahsetmiyor. Hepsinin çuha elbiseler giydiklerini başlarında ise serhadli kürk ve samur 

alçak taçlı kırmızı kalpak olduğunu ve kalpağın kürkünü çevirip kalpak kenarında siyah 

dârâyî pervazların göründüğünü belirtiyor. Bellerinde ise teybend kuşak
71

 bulunduğunu 

ve “kortela
72

 varsak bıçak” taşıdıklarını kaydediyor. Çakşırları kırmızı sıkma gümüş 

kopçalıdır. Ayakkabı olarak kubâdî nazik papuçlar giyerler
73

.  

Evliya, Banyaluka şehri halkının kıyafetlerini anlatırken yukarıdakileri ilaveten 

“çuka dolama”dan bahsediyor. Ayrıca kadınların cümle çuka ferâce giydiklerini ve 

“yassı baş terpûş üzre beyâz dülbend yaşmak” örtündüklerini belirtiyor
74

. 

Evliya Çelebi, Erdel keferesinin kıyafetlerini anlatırken Macar kavmi gibi yeşil 

ve kırmızı ve çeşitli renklerdeki çuhadan yapılma samur ve zerdava postu kaplı kalpak 

giydiklerini ve yine çeşitli renkteki çuhadan dolamalarının yenleri ve göğüsleri altında 

gümüş düğmeler olduğunu belirtiyor. Çakşırları ve kutmenleri
75

 rengârenk çuha 

kumaşıdır. Papuçları ise sarı ve kırmızı kubâdî serhadli pâbucudur. Kuşakları cümle 

ipek zünnâr teybend kuşakdır. Evliya “bu Macar tâ’ifesi pür-silâh atlı dörder ve beşer 

tüfengli yarar katanalardır”, diye devam ediyor ve ipahileri yani atlı olanları “ekseriyyâ 

güderi dolama ve güderi çakşır geyerler”, diyor. Erdel kadınları ise ipek rokla ve çeşitli 

renklerde fistan giyiyorlar. Kızların saçları ve kadınların başlarında renkli ipek 

arâkiyeler üzerinde çeşitli inci, la’l ve yakutlu taçlar vardır. Kadınlar da sarı ve turuncu 

sahtiyandan renkli kubâdî pâbuçlar giyip gezerler. Evliya, bütün Erdelistan kadınlarının 

kıyafetlerinin böyle olduğunu, Alman (Nemse) ve Fransız (Fireng) kadınları gibi 

eflatuniye kara şapkalı olmadıklarını belirtiyor
76

. 

Evliya’nın, Peçoy halkının kıyafeti hakkında verdiği bilgiler diğer serhad 

şehirlerindekine benzmektedir. Peçoylular cümle serhadli esvâbı gibi göğsü ve yenleri 

gümüş düğmeli çuhadan kısacık dolamalar ve yine çuhadan sıkma kopçalı çakşırlar 

giyerler. Bellerinde teybend ipek kuşakları vardır. Ökçesi biraz yüksek kubâdî papuçlar 

giyerler. Başlarında cümle beyaz çuhadan samur kalpaklar olup, pürsilah kortela kılıç, 

şeşper (şeştüper) ve şiş ile gezerler. Evliya “ammâ cemî‘i serhad halkı mâbeyninde bu 

Peçoy halkı besbellidir”, diyor. Başlarında beyâz kalpakları ve bellerinde abdâllar gibi 

                                                 
71

 Teybend kuşak tâbiri bildiğimiz kadarıyla sadece Evliya Çelebi’de geçiyor.  
72

 Kortela, İltayanca coltello’dan gelir. Bir çeşit hançer demektir (Bkz. Robert Dankoff, Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Çev. Semih Tezcan, İstanbul 2004). 
73

 EÇS, 5. kitap, s. 293. 
74

 EÇS, 5. kitap, s. 268. 
75

 Kutmen, Rumelide ve serhadlerde giyilen bir çeşit elbise olmalı. Çakşırla beraber geçtiğine bakılırsa bir 

çeşit ayağa giyilen don olabilir. 
76

 EÇS, 6. kitap, s. 31-32. 
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kemend (pâlheng-i murassa‘), yeşim ve balgamî taşlı kuşakları ve bellerinde kortela 

denilen bıçakları ve levendânlarının ellerinde topuzları ve kiminin ellerinde kopuzların 

çalarak yollardan geçerler. Çete ve potura kovan yiğitler Macar kâifiri esbâb giyip tâ 

Macar diyarına giderler. Gayet güzel Macarca bilirler
77

. 

Rodnik halkının kıyafetleri de Peçoylularınkine benzemektedir
78

. Fakat Rodnik 

keferesinin kadınları ve kızlarının bir çeşit turfe (acayip) örgülü saçları vardır. Kızların 

hepsi başı örgülü saçlı gezerler. Başlarındaki takyelerin üzerine çeşitli gümüşler, paralar 

ve akçeler dizerler. Bir turfe elbiseli ve fistanlı, başları örülü kadınlardır
79

.  

Hersek sancağındaki Pirepol kasabası halkı Arnavud esvâbı gibi daracık çakşır 

ve serhadli çuka esvâp giyerler. Başlarında ise renkli çuhadan kalpaklar vardır
80

. Yine 

Hersek sancağında sancakbeyi tahtı olan Taşlıca şehri halkı dizleri hizasında çuka 

dolama ve serhadli esvabı, sıkma kopçalı çakşır, kubâdî papuç ve başlarında renkli 

çuhadan samur ve zerdava serhadli kalpakları giyip hepsi kılıç ve tüfekleriyle gezerler. 

Bir alay mücahid gâziler olup Boşnakça konuşurlar
81

.  

Bir sancak olan Şemetorna (Şimontornya halkı serhali esvâbı giyerler. Hepsi 

“tüccâr ve garîb-dost ve sâlih ve mütedeyyin” insanlardır. Keza Segedin Sombor 

Palankası, “Ekseriyyâ ahâlîleri tüccâr olup yine cümle serhadli esbâbları geyüp gâyet 

mü’eddeb gâzî âdemlerdir. Hîn-i savaş-ı perhâşda bu şehirden iki bin yarar cürd atlı 

asker çıkar”
82

.  

Avusturya serhaddindeki meşhur Kanije şehrinde “Bir vecih ile ta‘bîr olunmaz 

cellâd-ı felek misilli kağan arslan fetâları vardır”. Sair serhadli gibi başlarına turna 

telleri ve şahin çelengleri takmayı nâmus etmişlerdir. Çünkü her biri hadden ziyâde 

kelleler kesip, küffâr ele geçirmiş, dil almış gâzilerdir. Hangi biri için başlarına çeleng 

soksunlar. Bu yüzden çeleng takmayı bir nevi övünme ve ayıp sayıp çelengsiz gezerler. 

Ancak Kanijeli idikleri başlarındaki taç kalpaklarından ve kâfir esbâbı gibi güderi 

deriden dolamalarından ve kutmen adlı esbâblarından, meşin ve sahtiyanlı 

çakşırlarından ve mahmuzlu kubâdî papuçlarından ve kısacık
83

 kıyafetlerinden belli 

olur. Gören onların Kanijeli olduğunu anlar zira diğer serhad halkının kıyafetleri böyle 

                                                 
77

 EÇS, 6. kitap, s. 118. 
78

 “Ve cümle halkı Poturca kelimât edüp çuka esvâblar geyüp kopçalı serhadli çakşırları ve kubâdî 

pâbuçları ve çuka kalpaklar geyüp bir alay tüccâr âdemlerdir”, EÇS, 6. kitap, s. 239. 
79

 Evliya Çelebi’de kadın kıyafetleri konusunda bkz. Nurettin Gemici, Evliya Çelebi’nin Gözlemleriyle 

17. Yüzyılda Kadınlar, İstanbul 2011. 
80

 EÇS, 6. kitap, s. 249. 
81

 EÇS, 6. kitap, s. 252. 
82

 EÇS, 7. kitap, s. 20, 138. 
83

 Evliya burada “"Elbisenin iyisi (eteği) kısa (yerden sürünmeyeni) olanıdır" mealindeki bir hadise 

gönderme yaparak “sünnetden kısacık esbâblarından bellidir” diyor.  
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değildir. Bu kıyafetle diğer serhadliler gezemezler. Gayri serhadliler bunları görseler 

kefereye benzetip ceng ederler veya firar edip giderler
84

.   

Evliya Çelebi’nin anlattıklarından Kanije haricindeki diğer serhad 

şehirlerindeki gâzilerin öldürdükleri düşman sayısı kadar başlarına turna telleri ve şahin 

çelengleri taktıkları anlaşılıyor. Kanije gâzilerinin öldürdükleri veya asir aldıkları 

düşman sayısı sayılamayacak kadar çok olduğu için bunu gereksiz bir övünme ve ayıp 

sayıyorlar.  

Evliya Çelebi, Macar serhaddindeki Kopan şehri halkı için “kulları gâyet 

bahâdır gâzîlerdir, ammâ müselmân üslûbunda gezmezler”, diyor. Kopan gâzileri 

güderi deriden dolama ve kırmızı Macar kalpağı ve sıkma deri çakşır ve kısacak esvâp 

giyerler. Çoğu Türkçe bilmez, Macarca konuşurlar. Zira çoğunun ihtilatları Macar 

küffârıyladır. Evliya, “ammâ gâyet musallî ve ehl-i sünnet ve'l-cemâ‘at hâl sâhibi 

gâzîleri vardır”, diye ilave ediyor
85

. Estergon kalesi gâzileri de ekseriya Macarca 

konuşurlar ve Macarlar gibi giyinirler. Çünkü gece gündüz Macar içinde ceng 

etmektedirler
86

. 

Öyle anlaşılıyor ki, serhadlerde Müslüman olan halk, Mülüman olmadan 

önceki giyim, kuşam ve bazı örf ve âdetlerini değiştirmemişlerdir. Bilhassa Evliya’nın 

“sıkma deri çakşır” dediği daracık deri pantolon birçok serhad şehrinde görülmektedir. 

Bunun Macar ve Alman kıyafeti olduğu anlaşılmaktadır. 

Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetindeki şehirlerde yaşayan Hıristiyanların 

kıyafetleri de serhadli kıyafetlerine benzemektedir. Evliya Bükreş’i anlatırken, 

“kefereleri mâvî dolama ve çuka kontuş ve serhadli geyüp başlarına Tatar kalpağı 

geyüp sağîr ü kebîrlerinin boğazlarında altundan ve gümüşden yâhûd pirinçden birer 

haç asılıdır, zîrâ bu kefereler millet-i Mesîhiyye'den olup kitâbları İncîl'dir”, diyor. 

Kadınları ise “yüzü açık gezüp dîbâ ve zîbâ ve şîb ve zerbâf fisdân-ı elvânlar geyer-

ler”
87

. 

Osmanlı devleti toplumu mensup oldukları dine göre ayrım yaparak her 

milletin kıyafetini bile merkezden belirlemeye çalıştığı halde kültürel etkileşimin 

devletin kıyafet ayrımını etkisiz hale getirdiği söylenebilir. Serhadli kıyafetlerinin bir 

kısmı mahalli halkın giydiği kıyafetlerden etkilenmiştir. Evliya’nın “cümle tüccardır” 

dediği serhad şehirleri halkı da birer savaşçı kıyafeti olan “serhadli esvâbı” 

giymektedirler.  

                                                 
84

 EÇS, 6. kitap, s. 318. 
85

 EÇS, 7. kitap, s. 16. 
86

 “Cümle esbâbları Macar gibi güderi dolama geyerler. Gören bunları Macar katanası sanırlar, zîrâ şeb 

[ü] rûz Macar içinde ceng etmededirler.”, EÇS, 6. kitap, s. 162. 
87

 EÇS, 7. kitap, s. 183. 
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Serhad Halkının Geçimi 

Serhad şehri halkının bir kısmı geçimlerini düşman ülkesine yaptıkları akın, 

çete ve poturalar esnasında aldıkları ganimetlerle temin ederler. Bu yüzden her an 

savaşa hazır ve silahlı vaziyettedirler. Evliya, Lipova kalesini anlatırken “Ve yedi aded 

mekteb-i sıbyânı var. Püserân-ı ciğer-kûşeleri gâyet necîb ve reşîdlerdir, ammâ serhad 

şehri olmağile evlâdları cümle çete ve potura seferlerine gitmek sevdâsındadırlar ve üç 

aded tekyeleri vardır”, der
88

.  

Serhadlerde her zaman emniyet ve asayiş olmadığından tarım ve hayvancılık 

yapmak zordur. Evliya seyahatnamesinde şöyle diyor : “Kal‘a-i Ösek dahi bir konak 

yakın(?) olması bu serhadler kâfir elinden emn u amân olsa ol kadar nebâtât u giyâhâtlı 

ve gûnâ-gûn mahsûlâtlı zemîndir kim ta‘bîr olunmaz”
89

.  

Evliya Çelebi, şecaat, yiğitlik, bahadırlık gibi kavramları yüceltir. Gazâ malı 

helaldir. Sık sık alınan esir ve malları anlatır
90

. Kendisi de katıldığı akın, çete ve 

poturalarda esirler almış, ganimet mallar elde etmiştir. Evliya bunları gazâ yaptığı 

arkadaşlarıyla paylaşır. Mal taksimini genellikle okuma yazma bildiğinden dolayı 

Evliya kendi yapar
91

. 

Evliya Kopan’dan bahsederken “cümle gazâ ile geçinirler, zîrâ gâyet 

serhaddir”, diyor
92

. Evliya, birçok serhad şehri için aynı ifadeleri kullanır. Fakat bazı 

şehirler halkı ticaretle uğraşmaktadır. Evliya buralar halkı için “tüccâr” veya “ticâret ile 

geçinir”, der
93

.  Meselâ, Tımışvar eyaletinde Çanad sancağı halkı “cümle halkı kış ge-

celeri birbirlerine ziyâfet-i azîmler ederler. Cümle gâzîler ve tüccârlar ve hacılardır”
94

. 

Evliya, yine Çanad sancağına tabi Eski Beçey kalesi halkı için “İskele-i azîm olmağile 

halkı ekseriyyâ tuz ve balık bâzergânlarıdır kim ankâ ve hânedân sâhibi garîb-dost 

âdemleri ekseriyyâ hacılardır”, der
95

.  

                                                 
88

 EÇS, 5. kitap, s. 208. 
89

 EÇS, 5. kitap, s. 278. 
90

 “Ve Mehemmed Paşa gâzîleri hod evlâ bi't-tarîk bir harbendesi bir kapudanın cümle bârhânesine yüz 

kîse nakid guruş ile mâlik olup harbende ağanın huzûrunda şeb [ü] rûz kırk aded pençe-i âfitâb gulâm-ı 

mehtâblar [26a] el kavuşırlardı. İşte şecâ‘at ve bahâdır olan böyle gazâ mâlıyla bay olurlar. Gâyet lezîz 

helâl-i zülâl mâl [u] menâldir”, EÇS, 6. kitap, s. 43.  
91

 “Hâsıl-ı kelâm mukaddemâ yedi kişi sarâydan çıkardığımız mâlı ve gayri mâlları dörd Budinli dahi 

Tatar yiğitler araba çekerlerdi, anlar ile on bir kişi pây berâber olmağa kavl etmişdik. Ol sarâyda alınan 

mâlımız cümle on bir kîse olup on bir kişi birer kîse gazâ mâlı kardaş gibi pây edüp Fâtiha tilâvet etdik. 

Ve sâ’ir üsârâ ve devâbbât ve kâlâ ve vâlâları sekiz yüz yiğitler fürûht edüp anların mâl-ı ganâ’imleri 

cümle kırk bir kîse mâl edüp sekiz yüz yiğit defterimle kardaş gibi pây edüp her yiğide (---) (---) guruş 

hisse düşüp hakîr de kitâbetim içün ve istikâmet ile bu gâzîler taksîm-i guremâ etdiğimçün yüz guruş ve 

bir nûr-ı mahz esîr ve bir at ve bir gümüş küçük şem‘dân verdiler.”, EÇS, 6. kitap, s. 45. 
92

 EÇS, 7. kitap, s. 16. 
93

 Evliya, Segedin sancağına tâbi Baç kalesini anlatırken, “Bu Baç halkı dahi kavm-i Boşnak ve Poturca 

kelimât edüp cümle ticâret ile geçinir sulehâ-yı ümmetden âdemlerdir…”, diyor, EÇS, 7. kitap, s. 139. 
94

 EÇS, 7. kitap, s. 144. 
95

 EÇS, 7. kitap, s. 145. 
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Bazı serhad şehirlerinde her yıl panayırlar kurulmakta ve dünyanın her 

yerinden gelen tüccarlar belirli bir mevsimde mallarını satmaktadır. Panayır kurulan 

serhad şehirleri arasında Ösek, Varat da vardır. Varat, Erdel eyaleti sınırında Kerş 

(körüş) nehri kıyısında yer alan, üç adet varoşu olan, beş büyük tabyadan oluşan bir 

kaledir. Kalenin hendeği Tissa nehrine karışır
96

.  

 Varat Rumeli’nde önemli Osmanlı kalelerinden biridir. Köprülü Mehmed 

Paşa zamanında Köse Ali Paşa tarafından feth olunmuştur. Evliya Çelebi Varat kalesi 

ve teşkil olunan Varat eyaleti hakkında etraflıca bilgiler verir.  

 Varat kalesinini Değirmen kapısının dışında kaleden bin adım kıble 

yönünde, düz bir ovada bir büyük çarşu-yı bâzâr dükkânları ve hanları olup ona sülüş 

bâzârı derler. Dört bin adet dükkânların çoğu basit yapılardır. Yaz kış haftada bir gün 

“bâzâr-ı azîm” kurulup 40-50 bin insan bir araya gelir. Paşa askeri, subaşı ve yeniçeriler 

pür-silah gelip pazarın güvenliğini sağlarlar. Pazarın vergi geliri Varat kalesi askerine 

tahsis olunmuştur
97

. 

 Fakat asıl büyük Pazar Hıristiyanların kızıl yumurtasından 40 gün önce 

kurulur. Panayır denilen bu günde Hind, Yemen, Arap ve Acem’den gelen tüccarlar ile 

“küffâr tüccârları” mallarını satmaya gelirler. Yüzbinlerce insan toplanır. Varat sahrası 

“hayme vü hargâh ve bâr u büngâhlar” ile süslenir. Yirmi gün yirmi gece yenilir içilir 

ve ticaret yapılır. Nice bin yük çözülüp satılır, nice bin yük bağlanır. Nice Mısır ve Rum 

hazinesi kâr olur. Panayırdan 40 gün önce Yanova Varat ve Varat eyaleti askerleri 

silahlarıyla gelip, çadırlar kurarlar ve panayırın güvenliğini sağlarlar
98

. 

                                                 
96

 Banu Özgüven, Osmanlı Macaristan'ında Kentler, Kaleler, İstanbul, 2001, s. 131-132. 
97

 EÇS, 7. kitap, s.  154, “Mezkûr Değirmen kapusunun taşrası önünde kal‘adan bin adım ba‘îd kıble 

cânibinde bir düz fezâda bir azîm çârsû-yı bâzâr dükkânları ve hânları var, ana sülüş bâzârı derler, ammâ 

niçe dükkânları çalas ve palaş ve malaşdan külbe-i ahzânlardır, ya‘nî kârgîr binâlı dükkânlar değildir. 

Sayf u şitâda elbette haftada bir bâzâr gün bâzâr-ı azîm olup kırk elli bin re‘âyâ vü berâyâ cem‘ olup 

bâzâr-ı azîm durdukda paşa askeri ve subaşı ve cümle yeniçeri askerleri pür-silâh gelüp her hafta bâzârı 

günleri âmâde olup vakt-i gurûbda yine herkes târumâr olup vatanlarına giderler. Bunda bâc-ı bâzârdan 

mîrî mâl hâsıl olup kal‘a neferâtlarına aklâm kayd olmuşdur. Cümle dörd bin aded dükkânlardır kim vâsi‘ 

yolları sadranc nakşı tarh olunmuşdur.”.  
98

 EÇS, 7. kitap, s. 154, “Ammâ bu mahalde yıl başında bir kerre küffârın kızıl yumurtasından kırk gün 

mukaddem yıl bâzârı durdukda Hind ü Yemen ü Arab u Acem'den ve'l-hâsıl cemî‘i ekâlîm-i seb‘adan 

niçe kerre yüz bin küffâr-ı tüccâr-ı füccâr ve elsine-i muhtelife mahlûku cem‘ olup bu Varat sahrâsı 

hayme vü hargâh ve bâr [u] büngâhlar ile zeyn olup yigirmi gün yigirmi gece ayş [u] ışret edüp bir kâr [u] 

kisb olup niçe bin yük metâ‘ bozulup fürûht olur ve niçe bin yük vâlây-ı kâlây-ı gûnâ-gûn alınup yük 

bağlanup niçe Mısır [ve] Rûm hazînesi kâr olur. Ammâ bu mahalde kırk gün mukaddem Yanova Varat ve 

eyâlet-i Varat askerleri pür-silâh gelüp kâmil bir iki ay Varat sahrâsında haymeleriyle muhâfaza edüp 

bâzâr bozulup tavtavlanup savsavlandıkdan sonra Varat vezîrinin izniyle muhâfazaya gelen asâkir-i İslâm 

herkes vatanlarına giderler.”.  
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 Evliya Çelebi Varat panayırını Ösek, Dolyan, Alasonya, Maşkolor ve 

Yanya panayırları gibi olduğunu fakat Varat panayırının daha kalabalık olduğunu 

kaydediyor
99

.  

 Panayır kurulan bir diğer serhad şehri Ösek’tir. Ösek, Osijek adıyla 

Hırvatistan sınırları içinde, Drava nehri kenarında eski bir Macar kenti olup 

Osmanlıların Avrupa’ya açılan önemli merkezlerinden biridir. Mohaç seferi sırasında 

feth olunmuş ve kalesi yıktırılmıştır. Daha sonra stratejik önemi anlaşılarak tekrar inşa 

edilmiştir. Kale Sirem, Oyluk ve Varat bölgelerinin emniyeti için önem taşımaktadır. 

Ösek, hem askerî hem ticarî bir yol üzerinde bulunmasının yanında Drava nehri 

üzerinde kurulan köprüsüyle de meşhurdur. Köprü Kanuni’nin emri üzerine Karlıeli 

sancağıbeyi Ali Portuk Bey tarafından yaptırılmıştır
100

.  

 Evliya, Rumeli’deki mühim bir kale ve şehir olan Ösek panayırını 

övgüyle anlatır. Burada kiraz mevsiminde (yaz başı) ve güz mevsiminde yılda iki defa 

panayır kurulur. Bu panayıra pek çok ülkeden binlerce tüccâr gelip mallarını satarlar. 

Rum, Arap, Acem, Hind, Sind, Semerkand, Belh, Buhara, Laristan, Moltan, Moskov, 

Leh, Çeh, İsveç, Felemenk, Nemse, Macar ve Dip Firengistan’dan velhasıl yedi 

iklimden yüz binden fazla çeşitli milletlere mensup tüccarlar ve ankâ bâzergânlar gelip 

Ösek kal’asında kalıp her bir tüccar malına göre bir iki dükkân kurup malını satar. 

Panayırın güvenliğini Pojega Paşası ve Kanije ağaları sağlar. 40 gün süren bu panayırda 

malını satan kırk günden sonra gider. Panayır kalesindeki dükkânların kirâ gelirlerini 

Kanije ağaları tahsîl ederler. Çünkü panayır mâlı Kanije kullarına tahsis olunmuştur. 

Her sene yedi sekiz bin guruş hâsıl olur. Bu hayrât Kanije fatihi İbrâhîm Paşa’nın 

hayrâtıdır
101

.  

 Evliya Çelebi Tatar askerleri ile akına çıktığında Harpunya kalesini 

şiddetli bir çarpışma sonunda ele geçirmişlerdir. Aldıkları esirler ve ganimetlerle 

beraber Maslovin kalesi civarında bulunan ordu karargâhına gitmek istediklerinde 

serhad gâzileri ve esirler buna engel olmuşlar ve “Ösek panayırı günleridir. Cümle 

                                                 
99

 EÇS, 7. kitap, s. 154, “Devlet-i Âl-i Osmân'da böyle panayurun, ya‘nî böyle bâzâr yeri Ösek kal‘ası 

panayuru, Dolyan panayuru, Alasonya panayuru, Maşkolor panayurları ve Yanya panayurları gibi bâzâr 

olur, ammâ bu Varat panayuru gâyet cem‘iyyet-i kübrâ olur, temâşâgâh-ı azîmdir.”. 
100

Burcu Özgüven, aynı eser, s.124-129. 
101

 EÇS, 6. kitap, 108, “Kaçan kim kiraz mevsimi ola yâhûd güz eyyâmı ola Rûm ve Arab ve Acem ve 

Hind ü Sind ü Semerkand ve Belh u Buhârâ ve Laristân ve Moltan ve Maskov ve Leh ve Çeh ve İsfaç ve 

Filimenk [ve] Nemse ve Macar ve Dip Firengistân'dan ve'l-hâsıl ekâlîm-i seb‘adan yüz binden mütecâviz 

ecnâs-ı milel tüccârlarından ankâ bâzergânlar gelüp bu kal‘ada meks [edüp] her bir tüccâr metâ‘ına göre 

bir iki dükkâna girüp arz-ı kâlâ eder… Hulâsa-i kelâm eğer bu panayır cem‘iyyet-i kübrâsını 

manzû[ru]muz olduğu üzre tahrîr etsek başka bir risâle olur. Ancak kırk günden ziyâde duramazlar, zîrâ 

herkes metâ‘ın alınca ve satınca her tarafdan Macar katanaları tüccârlara sataşmasın deyü kol kol asker 

olup arabaların tabur çatarak Kanije ve Pojaga askeriyle kırk günden sonra gitmeğe âmâde olup bu 

panayur kal‘asındaki dükkânların kirâların Kanij[e] ağaları tahsîl ederler, zîrâ bu panayır mâlı Kanije 

kullarının aklâmlarıdır kim beher sene yedi sekiz bin guruş hâsıl olur. Bu hayrât Fâtih-i Kanije İbrâhîm 

Paşa hayrâtıdır.”. 
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esîrlerimiz ve mâl-ı firâvânlarımız ile bir cem‘iyyet-i kübrâda inşâallâh kıymetlü fürûht 

ederiz", diyerek Ösek panayırına gitmişler, burada esirlerini ve sair mallarını gayet iyi 

bir fiyata satmışlardır
102

.  

Ayrıca bazı serhad şehirlerinde ticaretin yanında çeşitli mal imal eden atelyeler 

de vardır. Evliya Lipova kalesini anlatırken deri ve tekstil sanayine ait bilgiler 

vermektedir
103

.  

Düşmandan alınan ganimetler serhad şehirlerindeki pazar yerlerinde 

satılmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi esir ticaretidir. Mühim mevki ve 

makamları işgal eden düşman esirleri ayrıca yüksek fiyata fidye-i necat karşılığında 

serbest bırakılır ve bundan ciddi gelir elde edilir. Aşağıda ele alınacağı üzere Bihke adlı 

kalenin komutanı için Osmanlı idaresi 40 bin guruşu gözden çıkarmıştır. 

Serhadlilerin Karakteri ve Serhad Hayatı 

Serhad halkı savaşçı, gazâya düşkün, hayatını daha çok akın, çete ve 

poturalarda elde ettiği ganimetle geçinmekle beraber son derece ikram perest ve garip-

dosttur.  Pek çok kere Evliya “bir alay mücâhidün fî-sebîlillâh garîb gâzîlerdir”, 

ibaresini kullanır. 

Evliya Çelebi, Bosna halkını anlatırken, “Ve benî Âdemi gâyet mehâbet ve 

selâbet ve şecâ‘atde Sâm ve Nerîmân-sıfat fetâ bahâdırânları hadden efzûndur. Hattâ 

Budin ve Egre ve Kanija ve Bosna eyâleti serhadlerinde cümle yedi yüz altmış aded 

serhad kal‘aları vardır. Cümlesinin gâzîleri bu Bosna serhaddi gâzîlerindendirler kim 

şeb [ü] rûz her tarafın kâfirleriyle ceng [u] cidâl ve harb [u] kıtâl ederler”, diyor
104

.   

Evliya, Lipova kalesi halkı için “bir alay-ı gâzîyân-ı mücâhidândırlar, ammâ 

ulemâya ve gurebâlara gâyet rağbet edüp zekât ve sadaka verirler”, diyor
105

. 

Peçoy’da ise kopuz denilen sazı çalanlar Evliya’nın dikkatini çekmiştir: 

“Kopuz sazın çalmak bu Peçoy gâzîlerine mahsûsdur, ammâ Hudâ'ya ayândır ol 

mertebe sûznâk zemzeme ile ferdaş edüp çalar kim istimâ‘ edenler cûş u hurûşa gelüp 

birbirlerin cenge tergîb ederler”. Peşinden ilave ediyor; “Bu diyârda sâz u söz ve ayş ü 

işret, atmak dutmak ve asmak ve basmak ve kesmek ayıb değildir”. “Dîv palasına benzer 

zeber-dest ve tüvânâ hünerver ü server ü dilâver erleri” olan Peçoy halkı savaşçılığının 

yanında “Gâyetü'l-gâye garîb-dost ve lâ-kayd ve sofraları meydânda hânedân sâhibleri 

                                                 
102

 EÇS, 6. kitap, s. 319-320, “…alayımızla kal‘a-i Ösek hâricinde Panayur palankası nâm mahalde cümle 

haymemizle meks edüp iki günde ol âdem deryâsı olan Ösek panayuru bâzârında cümle esîrlerimizi ve 

cemî‘i mâl-ı ganâ’imlerimizi cümle girân-bahâya fürûht edüp cümle mâlımız kırk altı bin guruş olup…”. 
103

 “Sanâyi‘-i memdûhâtından yağlı tokmak kayışı dollâblarda edüp pembe-misâl kayışı olur. Cümle 

serhad halkı kılıç bağları ve rahtların ve atlara gögsüne bağların bu kayışdan ederler. Ve şayak nâm bir 

gûne çuka dokurlar”, EÇS, 5. kitap, s. 209. 
104

 EÇS, 5. kitap, s. 230. 
105

 EÇS, 5. kitap, s. 209. 
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var. Ve cümle muhibb-i Hânedân'dır. Muta‘assıb dehhâl âdemi sevmeyüp cümle ehl-i 

tevhîdlerdir”
106

. 

Evliya, Peçoy halkını anlatırken esasen 16. ve 17. yüzyıldaki Osmanlı insanını 

tasvir etmektedir. Orta Asya’dan beri yaşayıp gelen gelenekler, fethedilen coğrafyada 

karşılaşılan unsurlar İslamî pota içerisinde eriyerek zamanla Osmanlı kültürünü 

meydana getirmiştir. Muhakkak ki, bu kültürün içerisinde, imparatorluk coğrafyası 

içerisindeki toplumların her birinden bir unsur bulunmaktadır. Fakat bu unsurları 

kaynaştırıp, imtizacı gerçekleştiren Türk’ün kendine has karakter ve vasıfları ile İslamın 

kazandırdığı tesamuh, tevazu ve vakârdır.  

Ayrıca Osmanlı kavramının siyasî ve askerî mânâsından başka, vakur, 

hamiyetli, salâbetli, şecaatli, mürüvvetli, cömert, merhametli, semahatli, ferasetli, 

faziletli, celadetli, nezaketli, şerefli ve haysiyetli bir insan tipini ifade eden “Osmanlı 

adam” ya da “Osmanlı kadın” gibi sıfat haline gelmesi Osmanlı kültürünün bir 

ürünüdür. Kısacası Osmanlı insanı bu dünyayı fâni bulan, fâni bulduğu için de ona 

metelik vermeyen, serâzâd ve kimseye minnet etmeyen bir özelliğe sahiptir
107

.   

Bu minvalde Evliya’nın Peçoylular için söylediği “Cemî‘i ahâlîsi lâ-kayd ve 

bî-kayd şûh u şengül âdemlerdir kim şeb ü rûz sohbet-i hâslar edüp gam-ı dünyâyı 

ferâmûş ederler ve hâl sâhibi pîşvâ-yı tarîk sulehâ-yı ümmetden çok kimesneleri vardır, 

zîrâ bu şehr-i kadîm mecma‘-ı ulemâ ve menba‘-ı fuzelâ ve mesken-i şu‘arâ vü 

guzevâdır ve iklîm-i garîbe vü acîbedir”
108

, sözleri bir anlam kazanır. 

Evliya Budin’i anlatırken Peçoy halkı için resmettiği manzaraya benzer bir 

tablo ortaya koyuyor. Budin’de dârü'l-hadîs ve dârü'l-kurrâ yoktur. Ama ulemâya itibâr 

eder çokdur. “Zîrâ bu serhadlerde fuzelâyi'd-dehrden kimesneler yokdur, zîrâ bu 

serhadlerde bir alay mücâhidün fî-sebîlillâh hacıyân gâziyân âşıkân sâdikân muhibbân 

yeridir”. Gece gündüz “ceng ü cidâl ve harb ü kıtâl yeridir”. Hey’et (Kozmografya) ve 

hikmet (felsefe) okuyan bir âdem bu diyârda bir hafta duramaz elbette firâr eder. Ondan 

dolayı bu şehirde ulemâ makbûldür, diyor
109

.  

Estergon kalesi gâzileri de savaşçılıkları ve bahadırlıkları ile meşhurdur. Şecî 

ve nâmdar yiğitlerdir. Bir yere seğirdim (akın) etseler dörder ve beşer çatal atlar ile 

seğirdirler. Her birinin elinde ve belinde ve yeninde ve yakasında ve atlarının eğer kaş-

larında ve terkilerinde beşer ve altışar adet çarhlı karabina tüfengleri vardır
110

. Ancak 

                                                 
106

 EÇS, 6. kitap, s. 118. 
107

 Mehmet Ali Ünal, “Osmanlı Devri Türk Kültür ve Medeniyetinin Temel Özellikleri”, Türkler, c. 9, 

Ankara 2002, 54-59. 
108

 EÇS, 6. kitap, s. 119. 
109

 EÇS, 6. kitap, s. 147. 
110

 “Cümlesi bir yere seğirdim etseler dörder ve beşer çatal atlar ile seğirdüp her birinin elinde ve belinde 

ve yeninde ve yakasında ve atlarının eğer kaşlarında ve terkilerinde beşer ve altışar aded çarhlı karabina 

tüfengleri var”, EÇS, 6. kitap, s. 162. 
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Estergon gâzileri cengâverliklerinin yanında misafirperverlikleri ile de tanınmışlardır. 

Şehirde misafirler için han yoktur. Misafirleri handa yatırmak ayıptır diye hayrat 

sahipleri han inşa etmemişlerdir. Arap ve Acem’den bir tüccar Estergon’a gelse bir 

hâneye varıp kendi evi gibi iki ay kalıp “kisb ü kâr” edip çekip gidebilir. Şehrin kapıları 

misafir ve mücâvirîne (komşulara) açıktır. Gâziler yemeklerini hep misafirle yerler. O 

yüzden han yapmazlar
111

.   

Lipova şehri halkı da misafirperverdir ve herkesin kapısı gelen gidene açıktır. 

Nimetleri bol olduğundan imâret yapmamışlardır. Han da ihtiyaç değildir. Bütün 

misafirler hânedanlarda veya bir fakir evinde misafir olsa istiskal etmezler. Zira gayet 

ganimet şehirdir
112

.  

Kanije kalesinin kadınları da cengâverdir. Normal zamanda asla evlerinin 

kapusundan dışarı çıkmazlar fakat Kanije muhasara edilecek olursa ayaklarına çizme 

giyip, başlarını örtüp, eski püskü elbiseler giyip cengde yardım ederler. Bununla 

övünürler. Kanijeliler, "Erkek arslan ola da, dişi arslan dahi arslan değil midir?", 

derler. Kanijeliler’in “Cümle asmak ve basmak ve kesmek dutmak ve vurup kapmağa 

çalışır yiğit gulâmları” vardır
113

.  

Evliya Çelebi, Macarlar’ı da temiz, cengâver ve misafirperver bulur. Macarlar 

kıyafetleri itibariyle serhadli Osmanlı askerlerine benzerler. Onların esirlerine Almanlar 

(Nemse) gibi işkence etmediklerini söyler ve “Osmanlı gibi kılıç çalarlar” der
114

.  

Evliya, Segedin Sancağına tâbi, Sombor şehrinde Mütedeyyin Paşa câmi‘i ha-

reminde birkaç ihtiyârlar ile serhad ahvâlleri üzerine konuşurken şahid olduğu bir olay 

serhadlilerin karakterini yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Bir küçük oğlan oyun 

oynarken babası oğlana, "Niçün cemâ‘at huzûrunda edepsizlik edüp oynarsın?", diye bir 

                                                 
111

 “Ammâ bu şehrin hânı yokdur, ayıbdır deyü sâhibü'l-hayrâtlar hân inşâ etmemişler. Hemân ki Arab u 

Acem'den bir garîbü'd-diyâr müsâfir tüccâr-ı berr ü bihâr bu şehre geldikde bir hâneye varup kendü evi 

gibi anda karâr edüp bir iki ay kisb [ü] kâr edüp bir yere dahi azm-i diyâr eder, zîrâ bu şehrin cemî‘i 

kapuları müsâfirîne ve mücâvirîne meftûhdur. Bir alay gâziyân-ı mücâhid olmağile ta‘âmların yalnız 

yemezler, elbette bir gece müsâfirsiz olmazlar. Anıniçün bu şehirde hân yapmağa râzı olmazlar, bir acâ’ib 

ganîmet şehr-i gâziyândır”, EÇS, 6. kitap, s. 170. 
112

 “Ve bu şehirde sebîlhâne ve çeşme-sâr ve medrese ve dârü'l-hadîs ve dârü'l-kurrâ ve imâret-i dârü'z-

ziyâfesi yokdur, ammâ her hânedânın kapuları meftûh olup âyende vü revendelere ni‘metleri mebzûl 

olduğundan me’kel imâreti yokdur. Andan bu şehir hâna ihtiyâc değildir. Cümle müsâfirîn ve mücâvirîn 

hânedânlarda ve bir ednâ kişi hânesinde bir sene mihmân olsa istiskâl etmezler, zîrâ gâyet ganîmet 

şehirdir kim tâ diyâr-ı Erdel'den beher sene niçe bin aded zahîre gemileri gelüp gider, zîrâ vilâyet-i vâsi‘i 

ma‘mûr ve halkı dâ’imâ mesrûr ve buk‘aları hûb ve hâk-i pâki mergûb bir şehr-i mahbûbdur.”, EÇS, 5. 

kitap, s. 208. 
113

 EÇS, 6. kitap, s.318-19. 
114

 “…kavm-i Macar'ın gerçi devletleri za‘îfdir, ammâ sofra sâhibleridir ve müsâfir katlanırlar ve 

vilâyetleri ekin biçin vilâyetleri olmak ile ekinci kavmdirler. Ve hakkâ ki bahâdır kavmdirler, Tatar gibi 

her vilâyete çatal atlar ile seğirdüp beşer onar tüfengleri ve bellerinde kılıçları var. Ve serhadli as-

kerimizden fark olunmaz, eyle esbâb geyüp küheylân at binerler ve pâk gezerler ve pâk yerler ve müsâfire 

gâyet ri‘âyet ederler ve esîrlerine Nemse gibi işkence etmezler. Ve Osmânlı gibi kılıç çalarlar “,EÇS, 7. 

kitap, s. 87. 
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tokat vurur. Tokatın şiddetinden oğlan yere düşüp sara tutar gibi olur. Mecliste 

bulunanlar yerlerinden kalkıp adamı azarlarlar. Adam terbiye etmek için dövdüğünü 

söyler ve bir beyit söyler: “Babası döğse oğlunu mahaldir/Oğul cândan durur derler 

meseldir”. Bu benim oğlumdur, döverim, esirgerim, size ne der? Mecliste bulunanlar, 

"Senin ciğerpâre evlâdın işte bizim serhaddimizin gülü ve gözümüzün nûru bir gâzî yiğit 

olacakdır. Birkaç yıldan kâfirden intikâm alacakdır. Şimdiden tabanca ile gözün 

korkudursun yarın da bugün de kâfirin şiştöper ve balta ve külüngünden korkup kâfirle 

yaka yakaya olamaz mu ya! Şu serhaddimiz oğlanların böyle döğmeye", diye “ta’n-

âmiz” sözlerle babayı rüsva edip, oğlana teselli ederler. Evliya,  “yiğitlerine ri‘âyet ve 

hürmet edüp herkese murâd u merâmı üzre dil-nüvâzlıklar eder bir alay garîb-dost 

hacıları çok âdemlerdir“, diyor
115

.  

Evliya Mitroviçe’yi anlatırken on adet mektebi-i ebcedhanları olduğunu fakat 

çocukların ilimle meşgûl olmadıklarını söylüyor. Çünkü hepsi “yiğitliğe heves edüp 

atma ve dutma ve asma ve kesme ve cenge müte‘allık şeylere mukayyeddirler”
116

.  

Evliya Çelebi’nin Çanad kalesinde yaşadığı bir macera serhadlerdeki hayatı 

yansıtması bakımından önemlidir. Evliya, arkadaşları, köleleri ve seyishanesi ile Çanad 

kalesine girerken seher vakti kale kapısı açılır. 400-500 cürd atlı pür-silah gâziler kale 

kapısından dışarı çıkarlar. Evliya köprü başında beklerken Kassâbzâde, Behlûl Ağa, 

Dizdâroğlu ve niçe gâzîler hemen Evliya’yı görünce, “Elhamdü lillâh uğurdur, Osmânlı 

yüzü gördük. Ağa seni uğur okuduk. Hele dur, ma‘an bizimle çeteye ve poturaya 

gidelim. İşte bağdala hunkasında kâfirin katana yunakları bizi katlanır, durma gidelim", 

derler. Evliya, arkasına bakınca bağdala hunkası dedikleri yüksek depenin dibinde 

karasığır sürüsü gibi kara şapkalı ve kara saçlı küffâr askerlerini görür. Evliya o tarafdan 

gelmiştir. Küffâr Evliya’y ıgördüğü halde hareket etmemişler, kale halkı duyar diye 

sessizce beklemişlerdir. Evliyâ küffârın çokluğunu görünce, "Vallâhi gâzîler! Beni uğur 

okuman. Ben bir uğursuz âdemim, zîrâ kırk altı yıldır saçım sakalım tırâş edüp cullâkî 

ışığa döndüm ve Yanova'dan ılgar ile geldim. Atlarımız yorgundur", diye çeşitli özür ve 

bahaneler ileri sürer. Gâziler Evliya’nın manâsız özürlerini kabul etmezler. Bütün 

gâziler, "Ya biz seni sabâhdan râst gelüp uğur okuduk. Bire durma-gör bin-a! Bire 

durma, durma-gör bin-a!" diye bağırırlar ve Evliya’nın başına üşüşüp, elini ayağını 

öperler. Neticede Evliya, yüklerini köleleriyle kaleye göndererek kendisi diğer dört 

gulamıyla birlikte gâzîlere karışır.  

“Bismillâh niyyetü'l-gazâ, tevekkülen alallâh" deyip kaleden yüz yüz elli adım 

kadar çıkdıklarında hemen kâfir mezkûr hunka tepe ardından at depip “meydân-ı 

ma‘rekeye girüp” at başı berâber baştanbaşa “rikâb rikâba” dururlar. Beri tarafta gâziler 

de dizdize ve omuz omuza pür silah hazır durunca Evliya’ya bir “vecd ü hâlât” gelir ve 

                                                 
115

 EÇS, 7. kitap, s. 138. 
116

 EÇS, 6. kitap, s. 102. 
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"Gülbâng-ı nebî sırr-ı Muhammedi'l-Arabî, gerçekler ve hâzır ve gâ’ib ve ricâlü'l-gayb 

ve ümenâ vü büdelâ ve evtâd ve cemî‘i ervâh-ı enbiyâ ve evliyâların ervâhları hâzır ola. 

Gerçek erenler demine hû diyelim hû" diye gülbâng-ı Muhammedî çekince cümle 

gâziler "Allâh Allâh!" deyüp ileri at sürerler. Küffâr ile aralarında bir tüfek menzili 

kalır. Evliya arkasındaki Göle kalesine bakınca kalenin burçları ve duvarlarının sancak 

ve bayraklarla süslenmiş, mehter (tablhâneler) çalmakta ve burçlar üzerinde küçük 

büyük herkes el açıp hayr duâ etmektedirler. Evliya da asâkir-i İslâm içinde yüksek 

sesle Fetih suresi okur. Bu sırada küffârdan “gök demire müstağrak olmuş bir kâfir 

küheylân atın meydâna depüp”, "Kani benim bugünkü gün Virene külüngü altından 

cânın kurtarır Kassâboğlu'n meydânıma okudum, gelsin" diye el kaldırıp birkaç na‘ra 

atıp “şarâb-ı bî-hicâbdan” gözleri kan çanağına dönmüş vaziyette ileri ceng meydanına 

(meydân-ı vegâ) gelip Kassâboğlu'nu ister.  

Beri tarafdan Kassâboğlu "Gâzîler! Beni hayr du‘âdan unutman. Sizi Allâhıma 

ısmarladım" deyip meydâna çıkıp, at sıçradup, meydânda birkaç kerre dönüp küffâra bir 

kerre hamle eyler. Fakat ilk hamlesi başarılı olmaz. Bu defa kâfir elindeki Ferhâdî 

külüng ile Kassâbzâde'ye bir hamle eder. Fakat onun hamlesi de boşa çıkar. Kassâboğlu 

ikinci hamlesini yapıp elindeki yedi okka gelir Hemedân demiri dokuz yaprak şeşperi 

kâfirin kellesine vurunca miğferi hurda olup kâfirin beyni dışarı çıkıp atından tepesi 

üzere yıkılır. Atı kâfir tarafına doğru kaçar.  Hemen Kassâbzâde atının dizginin koluna 

geçirip atdan inip kâfirin kellesin  keser ve kelleyi ağzından eğer kaşına yumruğuyla 

vura vura geçirüp “sâlimîn ü gânimîn” gâziler içine girer. Askerin içinden bir "Allâh 

Allâh!" sadâsı evc-i âsumâna çıkar.  

Bu defa kâfir tarafından iki nefer zırhlı (gök âhenlere müstağrak olmuş) küffâr 

meydana çıkıp biri Dizdârzâde'yi, biri Behlûloğlu'nu isterler. İki gâzî “kâfir üzre at 

bırağup ol ân ikisi de kâfirlere amân u zamân vermeyüp kâfirleri atlarından akdarup 

kellelerin kesüp İslâm tarafına gelirken” küffâr topluca  İslâm askeri üzerine "Yajuj, 

Yajuj!" diye hücûm ederler. Gâziler de "Allâh, Allâh!" deyip saldırırlar. Kaleden toplar 

atılır. İki ordu bir sâat cenk edip savaş meydânı kandan bir halîc olup küffâr cesediyle 

zemîn Şecer-i Vakvâk gibi olur. Kısa sürede iki yüz küffâr ölüp dört yüz zırhlı küffâr 

esir olur.  Bir kısım düşman da kaçar. Bunları kaleden çıkan gâziler ikindiye kadar takip 

eder ve 105 kelle ve 70 esir alıp kaleye dönerler. O gün kalede top şenlikleri ve oda 

sohbetleri yapılır.  

Bu savaşta gâziler on yedi şehîd verirler. Birer birer cenâze namâzlarını kılıp 

defn ederler. Gazâ mâlından rûhlarıyçün helvâlar ve pişiler pişirüp fukarâya dağıtırlar. 

Evliya’ya de gazâ mâlından bir kîse yoklama-bahâ ve iki at ve iki esîr katana kâfiri 

verirler. Evliya iki esiri gâzîlere bir kese talar guruşa satar
117

.  

                                                 
117

 EÇS, 7. kitap, s. 148-149. 
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Serhadli Âdetleri 

Serhadlerde zaman içerisinde belirli âdetler ortaya çıkmıştır. Evliya zaman 

zaman bunlardan bahsetmektedir. Şimdi bunlardan bazısını zikr edelim. 

Esirleri Öldürmemek 

Melek Ahmed Paşa Bosna beylerbeyisi iken serhadliler, serdarları Bosna 

sancağı alaybeyisi İsmâil alaybeği ve maiyyetindeki Çoltaroğlu, Yenge Kırığı, Nakoğlu, 

Gırbo Bölükbaşı, Çitineli Baba Ahmedoğlu İsmâil Bölükbaşı adlı gâzilerle iki bin kadar 

asâkir-i İslâm çete ve poturaya gider. Kâfirin İspilet kalesi altından bir hayli ganimet 

alıp gelirken düşman bunlara Porolok dağında pusu kurar. Bu yüzden gâziler Melek 

Ahmed Paşa’den yardım isterler. Paşa da iki bin askerle yardıma gider. Yardıma giden 

kuvvetler içinde Evliya da vardır. Yapılan cengde düşman mlağlup edilir ve gâziler bir 

hayli esir ve ganimet alırlar.  

Alınan ganimet ve esirlerle Hilevne sahrâsında paşanın otağı önüne gelirler. 

Esîrler ve kelleler sırıklar üzere dizilir. Savaş sırasında can veren şehidler bir yere 

toplanıp cenâze namâzları kılınıp şehîdlik nâm mahalde defn olunur. Ondan sonra ordu-

yı İslâm'da bir yaylım tüfeng şenlikleri ve kaleden de top şenlikleri yapılır. Paşanın 

huzûruna serhadlilerin esir aldığı altı yüz avrat ve oğlanlar getirilip bunların içinden 

güzîdelerinden yüz elli esîri penç-yek verirler. İmdâda giden askerin aldığı esîrlerin 

güzîdelerinden ve yetmiş aded harâmî başları esîrlerden ve yedi yüz aded orta hâlli 

esîrlerden paşaya iki yüz nâmdâr esîr verirler. 

Ondan sonra paşa "gayrı esîrleri otak önünde kırarım" deyince cümle serhad 

gâzîleri rızâ vermezler. "Serhaddimizin âdeti budur” diyerek esirlerin öldürülmesine 

karşı çıkarlar. Biz istesek onları Porolok dağnda cüme kırardık. Yarın biz de esir olsak 

onlar da bizi kırarlar, diye itiraz ederler
118

.   

İki Tarafın Şehidlerine Saygı 

Serhadlerde yapılan savaşlarda iki taraf da birbirinden öldürdükleri cesedlere 

saygı duyuyorlar. Onları topluca bir yere gömüp, üzerlerine toprak yığıp bir tepe haline 

getiriyorlar. Düşman, Müslüman şehidlerinin gömüldüğü tepenin üstüne yeşil tahtadan 

bir sırık üzere bayrak dikiyorlar. Serhadliler küffâr ölülerini aynı şekilde gömüp 

üzerlerine ağaçtan haçlar dikiyorlar
119

.  

                                                 
118

 “Serhaddimizin âdeti budur ve kanımız bahâsıdır kim pây-berâber hissedâr oluruz. Eğer devletli vezîr 

kırmak lâzım gelirse sultânıma ortadan verilen esîrleri dahi kırmak iktizâ eder. Ve eğer kırmak olmasa biz 

anları esîr etdikden sonra Porolok dağında cümle kırardık. Ve Allâhümme âfinâ biz de anlara esîr olsak 

anlar dahi bizi kırarlar, deyü bunun emsâli niçe gûne güft ü gûlar oldu”, EÇS, 5. kitap s. 238.  
119

 “Ve bu kadar gâziyân-ı mücâhidân, mü’minân-ı ehl-i îmân şehîd oluncaya dek yüz bin iki yüz küffâr 

dendân-ı tîğ-ı insândan geçüp lâşe-i nâ-pâkleri yedi yerde yığılıdır, zîrâ bu serhadlerde kânûndur kim bir 

savaş-ı perhâş yerine cümle re‘âyâ cem‘ olup eğer müselmânı ve eğer küffârı dağlar gibi yığup üzerlerine 

hunka toprak yığup İslâm askeri meyyitleri üzre [85a] yeşil tahtadan bir sırık üzre bayrak dikerler, küffâr 
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Tuhaf Bir Yeminleşme 

Melek Ahmed Paşa Bosna beylenbeyisi iken Paşa Hilevne sahrasındadır. 

Porolok dağlarına düşmanla gazâya giden serhadliler küffârın pususuna düşerler ve 

Melek Ahmed Paşa’dan yardım isterler. Paşa istenilen yardımı gönderir. İçlerinde 

Evliya Çelebi de vardır. Serhad gâzileri ve yardıma giden kuvvetler birleşerek düşmanı 

mağlup ederler. Pek çok esir, düşman kellesi ve ganimet alınır. Melek Ahmed Paşa 

gâzilere esirlerin bir kısmının öldürülmesi için emir verir. 200 kadar esir hemen 

öldürülür. Fakat gâzilerden biri bir esiri öldürmeyip sakladığını paşaya haber verirler.  

Paşa çok kızar ve: "Tîz ol âdem ile ol kâfiri getirin", der. Gâzi ile koruduğu 

düşman askerini getirirler.  Paşa, cellâda kâfirin kellesini kesmesini emr edince gâzi 

yiğit kâfirin boynuna sarılıp, "Amân koca vezîr, ceng mahallinde bu kâfire dînim verüp 

anın dînin ben alup bu kâfirle kardaş okumuşum. Eğer bunu öldürürsen benim dînim 

onıyla cennete gidüp ben garîbe yazıkdır. Haçan ki ben ölsem bu kardaş okuduğum 

kâfirin dîni benimle kalup biz cehenneme gideriz. Bu kerre yine bana yazıkdır" diye 

ağlayıp feryâd ederek kâfirin üzerinden ayrılmaz.  

Paşa gâzinin sözlerine şaşırır ve: "Gâzîler bu âdem ne der?" diye suâl eder. 

Serhad gâzîleri: 

"Bu serhadlerimizdeki yunaklarımız kâfire esîr olduklarında ba‘zı kâfirler ile 

yeyüp içme arasında kâfir anı esîrlikden kurtarmağa ahd eder. Müselmân da ‘Eğer sen 

de bize esîr olursan ben de seni Türk'den kurtarayım’ deyü ahd ü amân arasında, ‘Eyle 

olsun, senin dînin benim ve benim dînim senin olsun mu? Olsun’ deyü kan yalaşup kâfir 

müselmân ile dîn karındaşı olurlar.”  

“İşte şimdi bu gâzînin bu kâfir karındaşı olup bu müselmânı esîrlikden 

kurtarmış. Şimdi bu kâfir bunların elinde esîr olup saklayup halâs etse gerek kim ahd ü 

emânı yerine gelüp kâfirden îmânın alup kâfire îmânın vermiş ola. Bu kerre şimdi kâfir 

katl olursa cennete gitmiş ola. Bu ölürse kâfirin bî-dînle cehenneme girir ola. Bu ise 

müselmânın ve kâfirlerin kitâbında bile yokdur. Ancak bu serhadlerde bu bed-âyîn 

çokdur" dediklerinde,  

Hazır cevap Melek Ahmed Paşa: "Bire şu iki kâfiri dahi âzâd etdim. Biri 

rızâsıyla mürted kâfir, biri zâtî kâfirlerdir" diye esîr kâfiri mürted kâfire verir
120

.  

 

                                                                                                                                               
leşleri hunkası üzre ağaçdan haçlar dikerler. Mü’min ve gayr-i mü’min mezâristânının alâmetleri budur”, 

EÇS, 7. kitap, s. 150. 
120

 EÇS, 5. kitap s. 239-240. 
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Serhad Gâzilerinin Silahları  

Tüfeğin icadı 14. yüzyıla kadar geriye gitmektedir. Osmanlılarda ilk silahlı 

birlikler II. Bayezid devrinde teşkil edilmiş; tüfek yeniçerilerin aslî silahı olarak kabul 

edilmiştir. Osmanlı ordusunun Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Ridaniye ve Mohaç gibi 

meydan savaşlarında zafer kazanmasında en büyük pay top ve tüfeğe aittir. Ateşli 

silahları düşmanlarından daha etkili olarak kullanmaları Osmanlı ordusunun 

başarılarının temel sebebini oluşturur. Fakat 16. yüzyılın sonlarına doğru Batı’da ateşli 

silahların teknolojisindeki gelişme ve “tabur”
121

 denilen savaş sistemi Osmanlı 

ordularının eskisi kadar kolay zafer kazanmalarını önlemiştir. Haçova meydan savaşı bu 

konuda bir dönüm noktası teşkil eder. Bu savaş büyük bir Osmanlı zaferi olarak tarihe 

geçmekle beraber top ve tüfek teknolojisi açısından Avusturya’nın bir adım ön geçtiği 

kabul edilir.  

Bu gelişme aynı zamanda tımar sisteminin sonunun başlangıcı olacaktır. 

Serhadlerdeki komutanlar merkezden “bize mızraklı değil, tüfekli asker lazım” diye 

ateşli silahlar kullanan asker talep edecektir. Tüfek toplu talim yapmayı gerektiren bir 

silah olması itibariyle tüfek kullanan yeniçeri sayısı arttırılma yoluna gidilecek, böylece 

tımar sistemi ihmal edilmiş olacaktır.  

Süvarinin namludan dolan ve tek atış yapabilen tüfeği kullanması ok ve yayı 

kullanmasıyla mukayese edildiğinde çok zordur. Çünkü dörtnala giden bir at üzerinden 

rahatça ok atabilen Osmanlı sipahisi, tüfeği aynı rahatlık ve başarıyla kullanamaz. At 

üzerindeki serhadliler bazen bu yüzden birden fazla tüfek taşımaktadırlar.  

17. yüzyılda serhad kalelerinde tüfeng-endâz denilen piyade kuvvetleri vardır.  

Evliya Çelebi sık sık tüfeng-endâz serhad gâzilerinden bahseder. Bunların bir kısmı 

piyade bir kısmı süvaridir
122

.  

 Serhadlilerin silahları iki temel silah tüfek ve kılıçtır. Bunlara ilaveten şeşper, 

topuz, külüng, şiş, pala
123

 gibi silahları da kullanırlar. Evliya, Hırvadistan kalelerindeki 

gâzileri anlatırken tüfek ve kılıç olmak üzere cümle iki silahları olduğunu kaydediyor. 

Tüfekleri çakmaklı tüfektir. Evliya, “Asla fitilli tüfekleri yokdur”, diyor. Savaşırken bir 

                                                 
121

 Aslı Macarca istabur’dur. Etrafı çepeçevre hendekler, şarampol, çark-ı felek ve birbirine zincirle 

bağlanmış arabalarla çevrili müstahkem mevzi ve ordugâh. Tabur denilen bu müstahkem mevziler, 

genellikle yan veya arka taraflarında dağ, göl ve nehir gibi tabii engellerden istifade olunmak suretiyle 

meydana getirilirdi. Bu tür istihkâm hazırlanmasına tarihi kaynaklarda tabur kurmak, tabur bağlamak, 

tabur düzmek, tabur çatmak, tabur kesmek, tabur çevirmek, tabur kazmak tâbir olunmaktadır. Tabur 

denilen müstahkem mevzilere karşı yapılan savaşlara da tabur cengi denilmektedir. Bkz. Ünal, Osmanlı 

Tarih Sözlüğü. 
122

 “Tatar ile bile giden tüfeng-endâz serhad gâzîleri iki bin güzîde piyâde ve esb-süvâr ile mezbûr 

taburun üzerlerine varıldıkda hınzîr batakdan çıkar gibi cümle küffâr batakdan taşra çıkup kâmil üç sâ‘at 

ceng [ü] cidâl ve harb [ü] kıtâl olunup…”, EÇS, 6. kitap, s. 10. 
123

 Evliya, Pirepol kasabasından bahsederken, “Ve ekseriyyâ tâze yiğitleri cümle baldırları çıplak gezüp 

cümle kılıç ve pala ve pinyal şiş taşıyup pür-silâh gezerler ve kâhîce gâzîleri kâfirin Kotur kal‘ası 

cânibine çeteye gider gâzî serbâz [u] şehbâz dilâver server yiğitleri var”, diyor, EÇS, 6. kitap, s. 249. 
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yaylım tüfek atıp,  "Allâh Allâh" deyüp dal kılıç olup girişirler. Ya alışırlar, ya verişirler, 

yâhûd barışırlar
124

. 

Fitilli tüfek, 15-17. yüzyıllarda yaygın olarak kullanılmış bir tüfektir. Bir süre 

çakmaklı tüfekle beraber kullanılmış, zamanla çakmaklı tüfeklerin teknolojik gelişimi 

ile fitilli tüfek tarihe karışmıştır
125

. 17. yüzyılda İstanbul’da tüfek fitili imal eden Esnâf-ı 

fitilciyân-ı tüfeng-endâzân
126

 denilen bir esnâf grubu vardı.  

Evliya, Estorgon (Üstorgon) gâzilerini anlatırken “…cümlesi gâyet güzîde 

bahâdır ve şecî‘ ve nâmdâr yiğitleri var. Cümlesi bir yere seğirdim etseler dörder ve be-

şer çatal atlar ile seğirdüp her birinin elinde ve belinde ve yeninde ve yakasında ve 

atlarının eğer kaşlarında ve terkilerinde beşer ve altışar aded çarhlı karabina tüfengleri 

var”, diyor
127

. 

Gâzilerin dörder beşer at götürmeleri aldıkları ganimet ve esirleri yüklemek 

içindir. Bunun yanında her biri 5-6 adet çarklı karabina tüfekleri taşıyorlar. Bunun 

sebebi tek atımlık tüfeği at üzerinde doldurma imkânları olmamasıdır. Karabina’nın 

boyunun kısa oluşu at üzerinde taşıma avantajı sağlıyordu
128

. 

Evliya Çelebi’nin Bihke Kapudanını Esirlikten Kurtarışı 

Evliya Çelebi Melek Ahmed Paşa’nın Bosna valililiği sırasında Banyaluka’da 

iken 1071 yılında Melek Ahmed Paşa tarafından huzura çağrılır. Osmanlılara tâbi olan 

Bihke kalesi kapudanı uzun yıllardır Zirinoğlu elinde esirdir. İstanbul’dan gelen emirde 

Bihke Kapudanı’nın 40 bin guruş verilerek kurtarılması emr edilmektedir
129

.  

Evliya serhadlerde birçok yeri defalarca görmüştür ama Bihke kapudanının esir 

olduğu istikametteki yerleri görmemiştir. Bu yüzden paşanın emrini hararetle kabul 

eder. Ayrıca bu hizmeti karşılığında Melek Ahmed Paşa’nın istihkakı olan kışla zahire-

                                                 
124

 “Ve cümle ancak iki silâhları var. Bir kılıç ve bir çakmaklı tüfeng. Aslâ fitilli tüfengleri yokdur. Ancak 

bir yaylım tüfeng atup, "Allâh Allâh" deyüp dal kılıç olup girişirler. Ya alışırlar, ya verişirler, yâhûd 

barışırlar. Cümle piyâde şehbâzlardır, ammâ her birine at yetişmez ve taşlık diyâr olmağile at işlemez” 

EÇS, 5. kitap, s.274. 
125

 Gabor Agoston, Barut, Top ve Tüfek, Çev. Tanju Akad, İstanbul 2006, s.126-131. 
126

 Tüfek fitili imal eden esnaf. Eski tüfeklerin bir kısmı fitilli bir kısmı çakmaklı idi. Bu fitiller ayrıca 

bomba yapımında da kullanılırdı. 17. yüzyıl ortalarında İstanbul’da fitil yapan 30 dükkân vardı ve bu 

dükkanlarda toplam 50 kişi çalışıyordu. Bunlar tüfekçibaşıya yamak esnaflardandır. (EÇS, 1. kitap, s. 

305). 
127

 EÇS, 6. kitap, s. 162. 
128

 Karabina, Osmanlı ordusunda kullanılmış olan ateşli silâhlardan birinin adıdır. Boyu gayet kısa ve 

namlusunun ucu geniş bir tüfekti, bkz. Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü. 
129

 “Evliyâm, bilir misin? Mukaddemâ Âsitâne tarafından emr-i pâdişâhî sâdır olup Bihke kapudanı (---) 

Ağa'yı kırk bin guruşa varınca Zirinoğlu nâm âsîden halâs edesin, buyurulmuş idi. İmdi Evliyâm sen hâzır 

ol ve sana istediğin gibi yarar âdemler koşayım. Durma tedârik gör" dedikde, "El-emrü emrüküm" 

dedim…”, EÇS 5. kitap, s. 269. 
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bahâsını toplama hakkı Evliya’ya verilir. Yani Evliya vergi tahsildarlığı yapacak ve para 

da kazanacaktır
130

. 

Zirinoğlu’na verilecek 40 bin guruş nakid değildir. Birçok mal ve eşyadan 

oluşmaktadır. Bunların listesini Zirinoğlu bir defter olarak göndermiştir. Bunlar 

arasında “semmûr ve kırmızı Diyârbekir bezi ve bin top kız dimisi ve elvân lekkeffûrî 

Acem bezi ve kırmızı Usturumca abası bin top ve yüz çift kebe ve bin aded sarı ve bin 

aded kırmızı sahtiyânlar ve bin çift kırmızı çizme ve bin çift sarı çizme ve bin çift pabuc 

ve bin çift mest ve bin çift kaba ve ince gömlekler ve bunun emsâli niçe bin elvân şeyler” 

vardır.  

Bu mallar temin edilip Evliya’ya 20 nefer güzide paşalı ve Bihke Kapudanı 

adamlarından 40 nefer olmak üzere toplam 60 nefer muhafız verilir. Zirinoğlu’na 

yazılmış bir nâme ve ayrıca “bir seccâde ve bir harîr münakkaş haliçe ve bir semmûr 

kürk kırmızı çukaya kapluca hedâyâlar” hazırlanır. Paşadan 1 kese guruş harcırah alan 

Evliya yola düşer.  

Banyaluka’dan batıya hareket eden Evliya Çelebi sırasıyla Tiran kasabası 

menzili, Kıradişka kalesi, Oneyiçse vadisindeki Yasanoviçse kalesi, Dobniçse kalesi, 

Kosdaniçse kalesine gelir. Oradan Ona nehri kıyısından hareketle Koknovi kalesine 

varır. İki gün sonra da “Evsâf-ı serhadd-i tehlike, ya‘nî dâr-ı gâzîyân kal‘a-i Bihke” 

şeklinde başlık attığı Bihke kalesine ulaşır. Burası Banyaluka’ya tâbi 150 akçelik şerîf 

kazâdır. Evliya burada, Bihke kapudanı sarâyında üç gün misafir olur. Bu arada zahire-

bahâları tahsil eder ve tahsil edilen malı Banyaluka’daki Melek Ahmed Paşa’ya 

gönderir. Kendisi Kırka sancağında olan kalelerden zahire-bahâ toplamaya gider. Daha 

sonra Bihke kapudanın kurtulması için verilecek malları Bihke kalesine emanet koyup 

Zirinoğlu’na gidecektir. Götürülecek 40 bin guruşluk malları Zirinoğlu’nun tahtı olan 

Ligradçık kalesine getirmeyi Bihke ayanları ve kale neferâtları üstlenirler
131

. 

Evliya Bihke kalesinden yine baş yukarı Ona nehri yalısıyla gidip, küçük Lika, 

Odvina kalelerini geçip III. Murad devrinde Osmanlılarca yeniden yapılmış olan 

Yenikale’ye gelir. Burası 1001 tarihinde Avusturya üzerine akınlar yapıp daha sonra 

büyük bir düşman kuvvetine rast gelip Kübe nehrinde boğulan Düş Hasan Paşa’nın 

üssüdür. Kale Avusturya kuvvetlerince kuşatılmışsa da Rumeli Beylerbeyisi Mustafa 

Paşa yetişerek kaleyi kurtarmıştır. Evliya kalenin hikâyesini ihtiyarlardan dinlemiştir. 

                                                 
130 “

Evliyâm, bu hidmetin mukâbelesinde sana benim kışla zahîre-bahâm tahsîliyçün emrler vereyim. 

Nehr-i Sava ve nehr-i Buna ve nehr-i Pakra ve nehr-i Drava kenârlarında olan serhad kal‘alarından kal‘a-i 

Kıradişka ve kal‘a-i Kosdaniçse ve kal‘a-i Bihke ve kal‘a-i Odvina ve kal‘a-i Lika serhadlerinin cümle 

zahîre mâlların tahsîl edüp kal‘a-i Çernik'e ve kal‘a-i Pojega'ya ve kal‘a-i Yakova sancaklarına varınca 

benim zahîre-bahâ tahsîli hidmetin sana verdim" dedikde, hakîr Melek Ahmed Paşa efendimizin dest-i 

şerîfin bûs edüp hazz etdim, zîrâ cemî‘i serhatleri kerrât ile gördüm, ammâ bu mezkûr serhadleri aslâ 

görmemiş idim.”, EÇS 5, s. 269.  
 

131
 EÇS 5, s. 271. 
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Yenikale’den hareket eden Evliya Siska kalesinden geçerek Zagrab kalesine 

gelir. Bu kalenin nahiyelerinin bir kısmı Osmanlıya tâbi bir kısmı ise Avusturya’ya 

tâbidir. Bu tür kalelerin reayası iki kılıç altındadır. Evliya, “zîrâ her bâr bu kal‘aları 

gâh kâfir istîlâ eder, gâh İslâm askeri mutasarrıf olurlar”, diyor
132

.  

Evliya Çelebi Korpa, Oburça, Pudak, Dereslak, Zirin, Kırım, Velim, Rakpinçe, 

Korlad kalelerinden geçer. Bu kaleler hakkında çok kısa bilgiler verir ve bahsi uzatsak 

seyahatimize mani olur der. Ancak bu kalelerdeki gâzilere “aşk olsun” diyerek 

serhadlerdeki hayat hakkında bizzat müşahede ettiği açıklayıcı bilgiler verir. Evliya’ya 

göre gâziler “cümle mü’min ve muvahhid gıll u gışdan berî sâf-dil bir alay gâzîyân u 

mücâhidân-ı fî-sebîlillâhlardır”. Gece gündüz Hırvad gâzileri gece gündüz Hırvad ve 

Islovin ve Fireng kâfirleri ile ceng ü cidâl ve harb ü kıtâl ederler. Belki bir günde beş 

altı kerre cengden başka gece yarılarında bile niçe kerre ceng vâki‘ olduğunu Evliya 

görmüş ve bazılarına bizzat katılmıştır. Bu gâzîlerin dâimâ kılıçları bellerinde ve 

tüfengleri ellerindedir. Gece gündüz silâhlarıyla yatarlar. Hattâ gusul ederlerken ve 

namâz kılarken dahi silahları beraberindedir. Hattâ Hırvat gâzîsi ceng esnesında "Benüm 

puşkamı ve sabulamı, ya‘nî tüfengimi kılıcımı benimle mezâra bile koyun. Göreyim 

anda dahi şeytân ve zebânîler yanuma uğrayabilirler mi?" demiş ve dâr-ı bekâya 

gitmiştir. Bu mertebe silâhına mukayyed gâzîler aynı zamanda  âbdestsiz yere 

basmazlar ve zikrullâhsız gezmezler
133

. 

Evliya Çelebi’nin Hırvad gâzileri tâbirinden Hırvatistan’daki kalelerdeki 

gâzilerin Müslüman olmuş Hırvadlar olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum Macar 

serhaddindeki kaleler için de geçerlidir. Bu kalelerdeki gâziler de Macar asıllıdır.  

Evliya, paşanın zahire-bahâ vergisini toplarken gâzilere zulm etmemiş ve hatta 

“ücret-i kadem” yani ayak ücreti de almamıştır. Sadece gâzilerin kendi rızalarıyla 

verdikleri kılıç ve tüfek gibi hediyeleri kabul etmiştir. 

Evliya daha sonra Kırka, Çernik, Rahoviçe ve Pojega sancağındaki kalelere 

uğrar ve yoluna devam ederek Bihke kalesine gelir. Burada Bihke kapudanını kurtarmak 

için Zirinoğlu’na verilecek eşya ve malları görür ve mühürler. Bir gece kalede kaldıktan 

sonra yoluna devam ederek Kosdaniçse, Yasavoniçse kalelerini geçerek Koprovnik 

serhaddinde Çernik kalesine gelir. Bu kale beyinden refikler alarak Velika kalesine 

varır. Bu garip kale Sava nehrinden biraz uzakta, ormanlı dağlar içinde İlove nehri 

kenarında beşgen şeklinde eski bir kaledir. Hisar içerisinde tahta örtülü neferât evleri, 

anbarları ve cebehane mahzenleri ve bir câmi vardır. Medrese, han, hamam ve çarşı ve 

Pazar gibi imar eserleri yoktur. Ancak cümle gâzîleri kale kapısı arasında ve köprü 

başındaki ağaç kasırda oturup herkes “cavk cavk zevk u şevk edüp pür-silâh âmâde 

durup dağlarda karavulları ve avcıları gûnâ-gûn alabalıkları ve semîn ve şahîm iri 

                                                 
132

 EÇS 5, s. 272. 
133

 EÇS 5, s. 274. 
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geyikleri avlayup yaz ve kış şikâr ile geçinüp dâ’imâ şikâr eti yerler, zîrâ avgâhları 

diller ile ta‘bîr olunmaz”. 

Vâdîlerinde aslâ buğday ve arpa bitmez. Biterse de kâfir komaz. Cümle 

zahireleri Sava yalılarından gelip anınla geçinirler.  

Bunlarda aslâ koyun ve kuzu ve keçi ve sığır ve at ve katır yokdur. Gerçi 

çemenzâr yerlerdir, ancak kâfir derdinden bir kobla, ya‘nî bir kısrak beslemeğe kâdir 

değiller. Evliya bunlara acımış ve zahîre-bahâ bir akçe ve habbe almamıştır. Kale imâmı 

Nâ’imîzâde'ye bir sarık hibe edip kaleden kırk aded refîkler alarak Belusitina kalesine 

geçer. Evliya 70 nefer muhafızı olan bu kaleden de zahire-bahâ almaz ve bu kaleden 3 

saat ötede dağlar içindeki Pakriçse kalesine gelir. Pakriçse içinde 600 neferatı olan biraz 

daha büyük bir kaledir. Oradan Jabca kalesi, Kapdan karyesi, Sezce kalesi, 

Ostobçaniçse kalesi ve Dobrakuga kalesine ulaşır. Bunlar Çernik sancağına tâbi 

kalelerdir
134

. 

Evliya Çelebi ondan sonra refîkleriyle kuzey istikametinde azîm balkanlı 

dağlar aşıp Pojega vilâyetinde Tuna kenarında dağlık alandaki içinde 50 nefer muhafızı 

olan küçük Vokin kalesine gelir. Oradan içinde 100 kadar neferâtı olan Virovotiçse 

kalesine varır. Buradan Drava kenarındaki Maslovino kalesine ulaşır. Bu kalenin karşısı 

Bobofça, Brezense ve Sigetvâr kaleleri toprağıdır. Bu serhadlerde Maslovin iskelesi 

meşhûrdur.  

Evliya’nın bundan sonraki durağı Pojega kalesidir. Burası önce Bosna 

eyaletine tâbi bir sancak iken 17. yüzyılın başında feth olunan Kanije
135

 eyalet haline 

getirilince oraya bağlanmıştır. Pojega kalesi Orlova nehri kenarında altıgen şeklinde 

içinde 600 muhafızı olan bir kaledir. Maksadımız Evliya’nın kaleler hakkında verdiği 

bütün bilgileri aktarmak olmayıp serhadlerdeki hayatı ve serhadliler hakkındaki bilgileri 

tahlil etmek olduğundan Evliya Çelebi’nin uğradığı kaleleri isim olarak zikr edip 

geçiyoruz.  

Evliya Pojega’dan sonra Rahoviçse kalesine, oradan da Yakova kalesine geçer. 

Bu kaleler halkı bir düşman saldırısı halinde Kanije’ye yardıma gitmekle mükelleftirler. 

Yakovalı ayânı, "Vallâhi Evliyâ Çelebi, biz Bosna aklâmına tâbi‘ değiliz, ammâ yine 

serhaddümüze geldiniz sizi boş göndürmeziz", derler.  Evliya kale komutanı pîr-i fânî 

İbrâhîm Paşa'ya durumu anlatır ve ondan bir mektup ile beraber 100 adet silahlı adam 

vermesini ve kendisini Bihke’ye ulaştırmalarını rica eder. İbrhim Paşa Evliya’nın 

ricasını yerine getirdiği gibi ayrıca kendisine bir kese guruş harcırah ile beş çift kol 

tüfeği, beş donluk Macar çukası ihsan eder. 50 atlı ve 50 piyade pürsilah muhafızlarla 

Yakova’dan hareket ederek 8 saat sonra hudut boyundaki Brut kalesine varır. Bu kalede 

                                                 
134

 EÇS 5, s. 275-277. 
135

 Kanije veziriazam İbrahim Paşa tarafından 1600 yılı baharında feth olunmuştur, bkz. Uzunçarşılı, 

Osmanlı Tarihi, III/2, Ankara 1977, 2. baskı, s. 82.  
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iken Sarhoş İbrâhîm Paşa’dan mektûblar gelir. İbrahim Paşa  "Benüm oğlum Evliyâ 

Efendi” hitabıyla başlayan mektubunda, Maslovin, Virovoniçse ve Valina kalesine 

giderken Bihke'ye giden adamlarının cümle mâl ile Bihke'den çıkıp kendisiyle 

buluşmasını istemekte ve “ikişer yüz tüfeng serhad yiğitlerinden almayınca kâfiristân 

içine girmeyesin” demektedir. Paşa da beş yüz aded yarar şehbâz yiğitler gönderecektir. 

“Kâfiristân-ı Hırvadistân kaht u galâ yeridir. Askerimiz sizi anda vâsıl etdikden sonra 

bir ayak mukaddem ileri bize bir mektûb-ı mahabbet-uslûbunuz bu cânibe gönderesiz" 

demektedir. Bunun üzerine Evliya Brut'dan kalkıp kuzeye doğru karavullar ile dağlı 

ormanlı yerler gidip, Vokin kalesine gelir. Evliya daha önce bu kaleye uğramıştı. Kale 

kumandanı Evliya’yı karşılar ve Melek Ahmed Paşa’dan buyruldu geldiğini ve 

kendisinin 12 araba mal ile Zirinoğlu tahtına ulaştırılmasının emr edildiğini söyler. 

Evliya "Fermân pâdişâh vekîlinindir. Bizim cânımız başımız anın yoluna. Anlar da 

sa‘âdetlü pâdişâhdan gelen hatt-ı şerîfe amel edüp Bihke kapudanın Zirinoğlu'ndan 

halâs [için] bu kadar mâl ile bizi gönderdi", der.  

O gece Vokin kalesinde kalan Evliya gâzîler ile sohbetler eder. Sabahleyin 

guzât kapudanlarıyla kaleden çıkarlar.  Kale kapısını kapatırlar. Derûn-ı hisârda topçu 

ve cebeciler kalır.  

Oradan yedi sâ‘at yürüdükten sonra “üç aded katana kâfiri esbâblı”
136

 adamlar 

ortaya çıkar ve koyunlarından beyâz makrameler çıkarıp sallarlar. Bunlar Bihke 

kapudanı yiğitlerindendir. Bihke kapudanı vekili ve diğer bazı kale kapudanları 

Zirinoğlu’na gidecek 12 araba malı ve esir olan gâzilere gönderilecek 40 araba yiyecek 

ve içeceği taşımakla görevlidirler. Evliya’dan takat kalmamıştır ama beş saat daha 

giderek arabaları taşıyan kafile ile buluşurlar
137

. Beş saat sonra Virovotiçse kalesine 

ulaşırlar. Bu kaleden batıda İslam kalesi yoktur.  

Bundan sonra Zirinoğlu toprakları başlamaktadır. Evliya’nın dikkatini çeken 

şey, ormanlar içerisinde dağlar gibi ağaç dalları kesilip yığılarak teşkil edilen ve kırıntı 

denilen bir nevi savunma siperidir. Çok büyük ağaçların bulunduğu bu alan üç günlük 

yol tutmaktadır
138

. 

                                                 
136

 Katana, Macarca katona’dan gelir asker demektir. 
137

 “Hamd-i Hudâ ol tarafdan ve bizim tarafdan İslâm bayrakları nümâyân olunca iki askerimiz birbiriyle 

mülâkat olup, arabalara girüp cümle mührümle mevcûd bulup kadının arz [u] mahzarına ve a‘yân-ı 

Bihke ve Korpa'nın mektûblarıyla her şeyi mevcûd bulup yine beş sâ‘at gerü deyüp vakt-i gurûbda, 

Menzil-i kal‘a-i Virovotiçse'ye vâsıl olduk.”, EÇS 5, s. 279. 
138

 “Bu serhadlerde kırıntı derler. Nemse ve Alaman'da tabur derler. Erdel'de ve Leh'de ve Eflâk ve 

Boğdan'd[a] becene derler, ammâ bu Zirinoğlu kırıntısı tâ nehr-i Drava'dan tâ nehr-i Sava'ya varınca, 

ya‘nî şimâlden kıble cânibine üç günlük yol kırıntı etmiş kim(?) ve hâlâ her sene tecdîd edüp aslâ ne 

kal‘aya benzer ve ne tabur handakına benzer ve kırıntı içre olan sıradaki(?) evc-i âsumâna ser çekmiş 

ağaçları kesmeyüp yerli ağaçlar kalup hıyâbân ormanistân olmuş, devlet-i mühmelleri sekiz yüz yıldan 

berü beher sene niçe kerre yüz bin kâfir cem‘ olup niçe kerre yüz bin ve sad kerre hezâr dıraht-ı bâlâları 

kırup sene-i mâzîde kırılmış dıraht üstlerine dağlar gibi yığdıklarından bu diyârda kırıntı derler”, EÇS 5, 

s. 279-280. 
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Bu Zirinoğlu hudûdu kırıntısının iç yüzlerinde birbirlerinden birer top menzili 

uzaklıkta tepeler üzerinde varda denilen haberci kuleleri mevcut olup her birinde asker 

vardır. Herhangi bir tarafdan düşman bu kırıntı üzerine gelse, o tarafdaki varda 

kulesinden bir top atılınca bilirler ki Osmânlı tarafından saldırı vardır. Göz açıp 

kapayıncaya kadar Morava, Drava ve Sava nehirleri kenârında cümle üç yüz altmış yedi 

pâre vardiya kulelerinden toplar atılır ve cümle Hırvadistân'ın başına âteş düşüp top atıl-

dığı semte yüz bin kadar küffâr toplanır. 

Evliya Çelebi ve yanındaki askerleri beyâz vire bayraklarıyla görünce, kırıntı 

tabyaları ve kuleleri üzerinden, "Bire gidi Türk, bu kadar asker ile nereye gidersiz?" 

diye sorarlar. Evliya da "Zirinoğlu kralınıza bu mâlı Bihke kapudanıyçün getürürüz" 

diye cevap verir. 

Kuledekiler, "Hay gidi Türkler, kendi âdemlerin niçe kurtarmağa gelirler, 

ammâ biz esîr olsak bizi kimse kurtarmayup kürekde ölürüz" derler.  

Ondan sonra bir günde kuzeye doğru gidip Maslovino kalesi menziline gelirler. 

Evliya daha önce zahire-bahâ toplamak için gelmiş fakat Melek Ahmed paşa’nın eyaleti 

olmadığından bir şey tahsil edemeden dönmüş, ancak az bir harcirah alabilmiştir. Bu 

kalede iken Yakovalı İbrâhîm Paşa'dan yüz koyun ve on araba peksimet ve beş yüz yiğit 

ile bir keskin Bosnevî kadı gelir. Kadı hakikaten hem kadı ve gâzî’dir. O gün vezîr 

önünden bir “cüvân mehpâre Firengzâde” gelip, 

Zirinoğlu’nun davetini bildirir. Sabahleyin cümle bin beş yüz yiğit olmuşlardır. 

Bu arada, Maslovin kapudanı heyetle beraber gelmek istemez. Evliya ısrar edince, "Ya 

ben kal‘ayı kime bıragayum” mazeret  beyan eder. Evliya, "Ben bu yiğitlerden kal‘aya 

beş yüz yiğit korum ve seni götürüp Sührâb Mehemmed Paşa'dan bir arz alup senin 

yerine bir gayrı kapudan dikerim" deyince, “kapudanın aklı gidüp topçuları ve ce-

becileri ve niçe yüz iş görmüş ihtiyârları kal‘ada bırağup sarâyından çıkarken 

hareminden beş yüz Ungurus altunu”nu Evliya’nın koynuna koyar. 

“İbrâhîm Paşa'nın alay çavuşları tabılbâzlara turralar urup” Maslovin'den 

hareket edip iki sâat giderler. Kırıntı nâm mahallin boğaz kapısı olan yere gelince cümle 

Evliya, “guzât-ı müslimîne” alay çavuşu gibi haykırır: 

"Bak a gâzîler, bu varacağımız sulh u salâh üzre kâfir diyârıdır ve şarâbı ve 

avratı ve oğlanı mübâhdır. Eğer birinizi avrat oğlanda ve şarâb ve rakıda kızarmış 

bozarmış ammâ pişmemiş bulursam sizi döğe döğe bişiririm ve karnınızı şişiririm. Buna 

ka’il misiz?" deyince cümlesi, "Allâh senden râzî ola, bizde eyle âdem yokdur" diye 

cevap verirler. 

O gün gidip Vaslovin karyesinde yatarlar. Burası bin hâneli, çarşı ve pazarı 

olan kasabaya benzer bir köydür. Evliya bu köyden bir adamıyla Zirinoğlu’na iki Kaya 

Sultân yağlığı ve bir “kûse destâr-ı Muhammedî” gönderir. Sabâh bir niyâznâme 
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gönderince Zirin Ban adlı kilisenin yanında büyük bir saray döşedikleri haberi gelir. 

Ertesi gün yevm-i bâzârdır. Alay ile Çakatorna kalesine girerler. 

Zirinoğlu Evliya ve heyetini büyük bir askerî törenle karşılar. O gün 

kendilerine tahsis edilen sarayda misafir olurlar. Ertesi günü alayla Zirin Ban’ın 

sarayına giderler. Evliya Zirinoğlu ile öpüşür ve görüşür. Divanhânede ayrı ayrı 

sandalyelerde otururlar. Divan erbabı da kendi sandalyelerinde oturmaktadır. Mermerle 

kaplı divanhane döşeli değildir. Evliya Çelebi, ayağa kalkıp mektup ve nâmeyi 

Zirinoğlu’na verir. O da tercümanlarına verir. Mektuplar ve nâme okunup tercüme 

olunup mefhumu anlaşıldıktan sonra Zirinoğlu "Kanı benim defter ile istediğim mâl?" 

diye sorar.  

 Evliya huddâmlarına işâret eder ve on iki Sirem arabası mâl ve kıymetli 

eşyâları meydâna gietirilir. Bütün eşyâları tek tek ban huzûrunda sayılır. Ban’ın 

defterdârı bunları alıp kabz ettiğinde ban:  

"Ya kanı paşadan kırk at istedim idi, göndermemiş" deyince, Evliya: "Bizim 

atlarımız bu sovuk yerde yaşamayup helâk olur ve bizim atlar Hersek ve Taşlıca 

atlarıdır. Eyle atlardan a‘lâ sizde çok iyi atlar gördüm. İşte ol atların yerine beş 

semmûr kürk defterinizden ziyâde gönderildi" deyince, ban: 

"Belî, öyle oldu. Beni Paşa Melekci pek sever" der.   

Evliya bunun üzerine esir olan kapudanı ister. Ban adamlarına "Var Bihke 

kapudanın getir" deyince dîvânhâneye kapudanı getirirler. Kapudanın ayağında yigirmi 

yedi okka neybe
139

 demir vardır. Evliya hemen seğirdip hakîr kapudan ile ağlaşarak 

öpüşür ve tevâbi‘leri dahi kapudanının elini öpüp geriye dururlar.  

Evliya kapudanın ayağındaki neybenin çıkarılmasını ister. Ban: "Çıkarsınlar, 

Mariya Ana'yı şâhid dutup bir dahi bizim vilâyetimizi yakup yıkup harâb etmeye. Eğer 

bir dahi ederse böyle esîr etmem. Elime girirse yetmiş bundan artık eyle öldürüp sonra 

derisin yüzerim" deyince Evliya, "Serhad hâlidir. Siz de onların vilâyetin anlar da sizin 

şehirleriniz vururlar. Âdet böyle, bir eğlence maskara dünyâdır" diye cevap verir. 

Kapudanın ayağındaki neybe demirini zorlukla çıkarabilirler. Yürümekte güçlük çeken 

fakîr Bihke kapudanı gelip Evliya’nın yanındaki bir iskemleye oturur. 

Evliya, "Banım, beği böyle çıplak yollama. Bir kat esbâb ve bir at ve 

ayağından çıkan demirin ihsân eyle" deyince, ban derhâl bir kat esvâb ve bir semmûr 

kürk ve rahtıyla bir mebrûm sırmalı eğerli at ve demirin ihsân eder. Yemeği beraber 

yerler.  Sonra Bihke kapudanını gönderirler. Evliya, kapudana "Benimle buluşmayınca 

paşaya varma" der. Kapudan 1060 adet güzîde asker ile çıkıp gider. Evliya 400 atlı ile 

Çakatorna şehrini temâşâ için kalır. Evliya üç gün misafir olduğu Çakatorna’da çok iyi 

                                                 
139

 Neybe, esirlerin ayağına vurulan demir bukağıya denir. Bkz. Dankoff, Robert, Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Çev. Semih Tezcan, İstanbul 2004.  
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ağırlanır. Ban Evliya Çelebi şerefine Ligaradçık’ta av tertip eder ve birçok hediyeler 

vererek yolcu eder
140

. 

Yukarıda anlatılan hikâye serhadlerde rutin işlerdendir. İki taraf da birbirinden 

kıymetli esir aldıkları zaman onu yüksek bir fidye karşılığında satmaya çalışır. Nitekim 

Evliya Çelebi de 1664’te başlayan Avusturya seferi sırasında Tatar akıncıları ve 

serhadliler ile katıldığı akınlarda ele geçirdikleri esirleri Kanije kalesinde satarlar fakat 

yüksek rütbeli “iki bayrak kapudanın”ı "Sa‘âdetlü pâdişâh esîridir" diye alırlar. Evliya 

her biri 10’ar bin altın ederdi, diyor
141

. Keza Evliya Çelebi’nin kendi esir aldığı Sen 

Martin kalesi kapudanı oğlu ve kale yüzbaşısı olan iki esirine Hacı Paşa 500’er guruş 

teklif eder. Evliya razı gelmez. Sonunda 5 bin guruşa anlaşırlar
142

. 

Serhadlerde esir bir kale komutanı (kapudanı)’nın fidye-i necatı yani kurtulma 

bedeli 40 bin guruş civarındadır. Erdel kralına tâbi Köyvar kalesin dibinde pusu kuran 

gâziler kaleden çıkan muhafızlardan 500 kadarını esir alırlar. Bunların içerisinde tebdil-i 

kıyafet etmiş olan kale kapudanı da vardır. Esirler satılırken kale kapudanına 40 bin 

guruş değer biçilmiştir
143

. Evliya Çelebi’nin elçiliği ile Zirinoğlu’nun elinden kurtarılan 

Bihke kapudanının bedeli de yukarıda anlatıldığı gibi 40 bin guruştur. Gerçi Melek 

Ahmed Paşa Veziriazam köprülü Mehmed Paşa’ya yazdığı mektupta bunu 87 bin guruş 

olarak göstermektedir. Bu rakama fidyeden başka yapılan masrafların dahil edildiği 

anlaşılıyor. 

 

Sonuç 

Osmanlı medeniyetinin özelliği sadece uzun bir dönemi kapsaması değildir. 

Hakim olduğu coğrafya üzerindeki toplumlar üzerinde bıraktığı muazzam tesirlerdir. 

Bazıları Girit’teki Rum’un, Yemen’deki Arab’ın, Kuzey Afrika’daki Berberi’nin 

Osmanlı ile ne alakası var diyorlar. Böyle sakat bir tarih anlayışı esasen bilgi 

eksikliğinden ve Osmanlı devri kültürünün özelliklerini kavrayamamaktan ileri 

gelmektedir. Orta Avrupa’dan Yemen’e, Afrika içlerinden Ukrayna bozkırlarına kadar 

olan geniş Osmanlı coğrafyası içerisinde hiçbir toplum yoktur ki, Osmanlı kültürünün 

herhangi bir unsurundan etkilenmemiş olsun. Bu coğrafya içerisindeki toplumlar hiç 

Türkçe bilmese ve Müslüman olmasa bile, kimisi Osmanlı lisanından, kimisi Osmanlı 

                                                 
140

 EÇS, 5. kitap, s. 281-285. 
141

 EÇS, 7. kitap, s. 14. 
142

 EÇS, 7. kitap, s. 54. 
143

 “Ba‘dehu cümle ganâ’imle cümle üsârâlar fürûht olunurken meğer kal‘a kapudanı olan mel‘ûn tebdîl-i 

câme etmiş ol ma‘rakede esîr olmuş. Ol mel‘ûn-ı kallâş-ı nâ-tırâş hâmûş-bâş dururken serhad gâzîleri içre 

kırk bin guruşa dek bahâya çıkınca ne olduğu ma‘lûm olup mukaddemâ asker-i İslâm'dan aldığı ümmet-i 

Muhammed esîrlerinin yüz yigirmisin dahi verüp kırk bin guruşa fürûht olunup her bahâdır yiğitlere 

otuzar aded guruş hisse değdi”, EÇS, 6. kitap, s. 13. 
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nezaket ve zarafetinden, kimisi devlet idare etme kabiliyetinden, kimisi askerî 

disiplininden, kimisi yemek kültüründen, kimisi oturup kalkma âdâbından, kimisi Türk 

musikisinden, kimisi mimarisinden, kimisi giyim kuşamından, kimisi Osmanlı 

vakârından şöyle veya böyle etkilenmiştir.  

Rumeli’de Osmanlı fetihleri başlayınca Murad-ı hüdavendigar zamanından 

itibaren Anadolu’dan göçürülen nüfus belirli yerlerde iskân edilmiştir. Fakat fetihler 

genişledikçe serhadler daha da ileriye gitmiş ve buralara Anadolu’dan nüfus 

getirilmemiş veya getirilememiştir. 

Öte yandan Osmanlılar Rumeli’ye ayak bastıkları andan itibaren Balkanlarda 

İslamlaşma başlamıştır. Arnavut ve Boşnak zümreler arasındaki kitle halinde İslamlaş 

her yerde vuku bulmamıştır. Ancak fetholunan serhad şehirleri ve kaleleri çevresindeki 

halk arasında İslamlaşma devam etmiştir. Birçok kaleyi serhad kulu, serhad gâzileri 

denilen bu zümreler beklemişler ve 16. yüzyıldaki akıncıların görevini üstlenmişlerdir.  

Sedhadlerde kendine has bir hayat tarzı ve bir serhad kültürü ortaya çıkmıştır. 

Kıyafet itibariyle mahallî kıyafetlerden büyük ölçüde etkilenen bir serhadli kıyafeti 

ortaya çıkmıştır.  

Serhadlerde Türkçe’nin yanı sıra Macarca, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Latince 

gibi diller de konuşulmakta, serhad gazileri bu dillerin birçoğunu bilmektedirler. 

Bazıları Türkçe bilmemektedir. 

Serhadliler geçimlerini büyük ölçüde düşman topraklarına yaptıkları çete ve 

poturadan elde ettikleri esir ve ganimetlerle sağlamaktadırlar. Ancak bunlara ilaveten 

bazı şehir ve kaleler çevresinde tarım ve ticaret de yapılmaktadır. 
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EMSİLE VE KAVÂİD KİTAPLARINA GÖRE TANZİMAT DÖNEMİNDE 

OSMANLI NAHVİ“SÖZ DİZİMİ-CÜMLE BİLGİSİ” 

Meriç GÜVEN
*
 

 

ÖZET 

Cümlelerin yapılarını, kelimelerin cümle içindeki yerlerini ve görevlerini 

beyan ve tarif eden nahiv, Osmanlı Türkçesi döneminde medreselerde yaygın olarak 

okutulan ve ulûm-ı âliye sınıfından sayılan önemli bir ders ve bu dersle ilgili fen ve 

ilimdir. Osmanlı Türkçesi ile yazılan ve kaynaklarda mevcut olan Türkçe ilk gramer 

kitabı Müyessiretü’l Ulûmdan sonra yazılış tarihi itibarıyla ilk gramer kitabı Mikyâsu’l 

Lisân Kıstâs’ul-Beyân’a kadar tüm gramer kitapları, doğrudan Arap dilinin kurallarını 

esas almış ve bu kurallara göre oluşturulmuşlardır. Bu yüzden dil içindeki işlevine ve 

önemine rağmen Tanzimat dönemine kadar nahiv hakkında Türkçe müstakil herhangi 

bir eser yazılmamıştır. Arapların “Acemceye karışarak bozulan dilleri”ni  düzeltmeye 

çalışmalarıyla başlayan ve Basra ve Kûfe ekolleri ile ilminin zirvesine çıkan Arap 

nahvi, Osmanlı nahvini etkilemiş ve Osmanlı nahvi varlığını ve gelişimini asırlarca 

Arap nahvinin etkisinde kalarak sürdürmüştür. Kelimelerin belli bir sıraya göre 

dizilmesi bakımından söz dizimini, bu dizilme olgusu üzerinde yapılan çalışmalar 

yönüyle cümle bilgisini ilgilendiren ve bugünkü literatürde sentaks, eski literatürde 

nahiv olarak adlandırılan bu eserler, Osmanlı Türkçesinde kavâid, emsile ve sarf 

kitaplarında bölüm; nahv kitaplarında ise “müstakil kitap” düzeninde hazırlanmışlardır. 

Osmanlı nahvi,ile ilgili Tanzimat döneminde yazılan bu tür kitapların önemli bir kısmı 

kelimelerin cümledeki görevlerini esas alan bir tasnife göre hazırlanmışken bir kısmında 

yeni tasnif biçimleri denenmiş,  yeni ve orijinal bir terminoloji uygulanmıştır. Bu 

çalışmada Türk cümlesinin gelişmesinde önemli etkileri ve katkıları olan nahiv 

konusunun Tanzimat döneminde Osmanlı Türkçesi ile yazılan emsile ve kavâid 

kitaplarındaki işlenişi örneklem olarak seçilen Emsile-i Türkiyye ve Kavâid-i 

Osmaniyye kitaplarından yararlanılarak karşılaştırmalı yöntemle incelenecek, böylece 

kelamın terkib ve telifiyle kelimelerin mevki-i istimallerinin düzenlenmesi olan nahiv 

konusunun Osmanlı Türkçesindeki gelişimine ve işlenişine ışık tutulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Türkçesi, Tanzimat Dönemi, Osmanlı Nahvi, 

Cümle, Söz Dizimi 
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OTTOMAN NAHIV, SYNTAX AND SENTENCE INFORMATION AT 

TANZIMAT ERA ACCORDING TO EMSİLE AND KAVÂİD BOOKS 

 

ABSTRACT 

Nahiv, which can be defined as representing and illustrating the sentence 

structure and the places and functions of the words in a sentence, is an important lesson, 

science and knowledge that is taught widely in madrasahs at the Ottoman Turkish Era. 

“Müyessiretü’l Ulûm” was the first grammar book in the literature written with 

Ottoman Turkish. After that, according to the time of completion, came “Mikyâsu’l 

Lisân Kıstâs’ul-Beyân”. All grammar books between these two have predicated on to 

the rules of Arabic language. Therefore there is no written literature for Nahiv that was 

formed entirely by Turkish language rules until Tanzimat era, despite its importance and 

function in language.The endavour that has been started by Arab`s attempts 

to“correcting the corruption in Arabic language caused by mixing with Farsi language” 

followed by Basra and Kûfe schools has risen the Arabic Nahiv to the top of its 

knowledge. Arabic Nahiv has affected Ottoman Nahiv and Ottoman Nahiv has 

continued its evolution under the influence of the Arabic Nahiv for centuries. Studies 

related not only to the syntax by forming the word order in a sentence, but also to the 

sentence information because of the works on the syntax fact, are called nahiv in old 

literature, or syntax in new literature, are formed as ‘chapter order’ in kavâid, emsile 

and sarf books, or formed as ‘a stand alone book order’ in nahiv books. Most Tanzimat 

era books about Ottoman Nahiv was formed according to a classification that rested on 

the functions of words in a sentence. Few of them has tried new classifications and 

applied a new and an original terminology. In this study, it is aimed to cast a new light 

on the evolution and processing of Nahiv in Ottoman Turkish that has important 

impacts on and contributions for the evolution of Turkish sentence, by benefiting and 

cross referencing its discussion in “Emsile-i Türkiyye” and “Kavâid-i Osmaniyye” 

books that were written with Ottoman Turkish at the Tanzimat era. 

 

Keywords: Ottoman Turkish, Tanzimat Era, Ottoman Nahiv, Syntax 
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GİRİŞ 

1.1 Emsile, Kavâid ve Nahiv-Nahvi’n Tanımı ve Kapsamı 

Kelamın terkib ve telifiyle kelimelerin mevki-i istimallerini ve görevlerini, 

cümlelerin yapılarını beyan ve tarif eden nahiv, Osmanlı medreselerinde yaygın olarak 

okutulan ulûm-ı âliye sınıfından ders ve bu dersle ilgili ilimdir. Emsile ezbere dayalı, 

üzerinde pek çok şerh yapılmış, Kur’an-ı Kerim Arapçasının kelime yapısı 

(sarf=morfoloji)na münhasır fiil ve isimlerden ve bunların çekimlerinden oluşan “binâ”, 

“maksûd”, “izzi” ve “merâh” ile devam eden Arapçaya giriş mahiyetindeki sarf 

kitabının başı, temel gramer kitabı; “kavâid” ise eğitim ve öğretim amacına yönelik 

dilin ses ve yapısı üzerine sade ve basit tutularak yazılmış gramer kitabıdır. Fıtrata 

müteallik olarak gelişen ve vehbi olan nahiv ilmi, batinî beş duyu ile kavranılır ve 

tefekkür edilerek kazanılır (sarfnahiv.com, 2008: 1). Nahvin bu yönüyle modern 

dilbilimdekine benzer biçimde “yüzey yapı”ya aksetmiş cümle yapısı ve “derin 

yapı”dan “yüzey yapı”ya geçmiş “örtük -sezgisel dil” ile uğraştığı söylenebilir. Cümle 

bilgisi, söz dizimi ve sentaks adlarıyla da anılan nahiv, bugünkü literatürde içerik 

“mazruf, zımnî-content” ve içerim “implication” yönüyle “sentaks”a uygun düşer ve 

kelimelerin belli bir sıraya göre ve art arda dizilmesi bakımından “söz dizimi”ne bu 

dizilme olgusu üzerinde yapılan dilsel çalışmalar yönüyle “cümle bilgisi”ne benzer. 

Grameri meydana getiren ve farklı içeriklerde oluşturulan nahiv bir bilim olarak, sarf-

emsile ve kavâid bilimi ile sistematik, nesnel, fonksiyonel, ve mantıksal olmak 

bakımından benzer ve ortak özellikler gösterir. Sınırları tam olarak çizilemeyen bu 

yüzden tasniflerinde tereddüt ve ikircikler bulunan ortak konuları yanında birbirlerinden 

farklı içerikleri ve içerimleri olan bu bilim dalları ile ilgili kitaplar, eskiden beri 

medreselerde okutulur ve fen edilir. Yazarı bilinmeyen “Emsile”, “Binâ” ve 

“Maksûd”, yazarı bilinen “İzzî (İzzeddin Abdülvehhab b.İbrahim ez-Zincânî  ö.1257)” 

ve “Merâh (Ahmed b.Ali b.Mesud ö.?)” “sarf bilimi” ile;  “Avâmil  ve  İzhâr  Birgivî 

Muhammed Efendi ö.1573)”, “Kâfiye İbn Hâcib ö.1174)”, “Mugni’l-Lebîb İbn Hişam 

ö.1360)” ve “Elfiye İbn Mâlik / İbn Melek ö.1273)” nahiv bilimi ile ilgili olarak 

Osmanlı medreselerinde asırlarca okutulmuş kitaplardır (Hızlı, 2008: 43)  

1.2 Nahvin Doğuşu ve Gelişimi 

Nahiv, Arap coğrafyasında ve İslâm âleminde Kur’ân-ı Kerîm’i anlama arzusu 

ile başlatılan filolojik çalışmaların etkisiyle doğmuş; bu bilime münhasır bir kitap olarak 

Kur’ân-ı Kerîm’in kitap haline getirilmesi ve yazılması sırasında sözün doğrusu ile 

yanlışını ayırt ederek Allâh kelâmının mânalarını ve pratik faydalarını fasih ve beliğ 

şekilde anlatmaya yönelik bir amaç ve hedef doğrultusunda hazırlanmıştır. 

İslâmiyetle birlikte Arapların, Arapça bilmeyen milletlerle ve topluluklarla 

karşılaşmaları ve bunlarla ilişkileri neticesinde dillerinde günlük konuşmaları aşıp, 

Kur'an-ı Kerim’in yanlış okunmasına varan dil bozulmaları meydana gelmesi üzerine 
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Hz. Ali ilk Arap gramercisi Ebülesvedi'd-Du'ali'ye  Aristo'daki üçlü esası “üç aksamü'l 

kelâmı” (söz bölükleri-isim, fiil, harf) ve emsile'yi (paradigma) öğretmiş ve bu esas 

üzerine Arapçanın gramerini yazıp dillerini düzeltmesini buyurmuştu. Arap nahvinin ve 

Basra ekolünün ilk yazarı Ebu’l-Esved ed-Duelî (ölüm. 688)nin bu esas üzerine Kur’an 

âyetlerindeki kelimelerin sonlarına i‘rab harekelerini koyması ile Arap nahvi üzerindeki 

bilimsel çalışmalar başlamış olur (Çetin, 1991: 296). Önce Basra'da daha sonra Küfe'de 

devam eden nahiv çalışmaları Basra ve Kûfe ekolü nahivcilerinin çalışmalarıyla gramer 

ilminin zirvesine çıkar. Duyum (sema’)u ve kıyası esas alan yönleriyle başlangıçta 

birbirine benzer özellikler gösteren bu iki ekol arasında zamanla içerik, tanzim ve 

yöntemden kaynaklanan görüş ayrılıkları oluşur. Basra Ekolü Arap dilini hatasız bir 

şekilde konuşan bedevî Arapların fasîh lehçesini esas alıp, dile ait genel kurallar 

koyarken; Kûfe Nahiv Ekolü, fasih lehçeden uzaklaşmış, duyumu ihmal eden kullanımı 

kabul edip üzerine kıyas da yapmıştır (Şevkî Dayf, 1987: 20; Kılıç, 1992:118, 2002: 

345). Basra ekolü ile Kûfe ekolü arasındaki ayrılık zamanla daha da artmış terimlerde 

ortaya çıkan hatta farklılaşma genel kavramlara ve kurallara da yansımıştır. Basralılar, 

ism-i fâili isim kategorisinde değerlendirirken Kûfeliler, fiil kategorisinde 

değerlendirmiş; Basralılar’ın fiilin masdardan türediği görüşünün aksine Kûfeliler, 

masdarın fiilden türediği görüşünü ileri sürmüşlerdir (Durmuş, 2006: 304). Kûfe 

ekolünün temsilcisi Ebû Ca’fer er-Ruâsî (ö. 187/803) ile Basra ekolünün temsilcisi Halil 

b. Ahmed arasında kitaplara ve taraftarlarına yansıyan nahiv konusundaki bu ve benzeri 

ihtilaf ve tartışmalar daha sonra Kûfeli el-Kisâî ile Basralı Sîbeveyh arasında devam 

etmiş; Basra(Basriyyûn) ve Küfe (Kufiyyûn) ekolleri temsilcilerinin konuyla ilgili 

hüküm ve tahlilleri ile tartışmalar ileri bir seviyeye taşınmıştır.  

Nahiv (sözdizimi) bilimi Bağdat ekolü ile gelişimini sürdürmüş iki ekol 

arasında uyum gözeten Bağdad ekolünün seçmeci (eclectiçue) çalışmalarıyla Mısır'a ve 

oradan Endülüs'e geçmiş; kültür alışverişi ve bilimsel etkileşim neticesinde İslâm 

coğrafyasında ve ortak medeniyet kurmuş islam milletleri arasında yayılmış, “hâkim 

kültür”ün ürünü olarak süreç içerisinde Osmanlı nahvini etkileyerek hakimiyeti altına 

almıştır.  

1.3. Arap ve Osmanlı Nahvinin Etkileşimi 

Meşhur Arap dilbilgini Sîbeveyhi’nin dağınık bir durumda bulunan gramer 

kurallarını bütün haline getirerek yazdığı “El Kitab” bütün islâm bilginlerini etkilemiş; 

şerh, izah ve ihtisar edilerek İslâm coğrafyasında asırlarca ikmal ve tenkit türünde 

müracaat eseri olarak kullanılmıştır. 11. Asırda Harezmli Zemahşeri meşhur eseri “El 

Mufassal”ı bu etkinin altında yazmıştır. “El Mufassal” Sîbeveyhi’nin “El Kitab”ı ile 

birlikte medreselerde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuştur.  

Zemahşerinin Arapça “El-Mufassal”ından sonra aynı dönemin nahvivle ilgili 

önemli bir eseri de Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı ve Divanü Lugati’t Türk’te bahsettiği, 

ancak yazılı nüshasına ulaşılamayan Türkçe Kitâb-ı Cevâhirü’n Nahv fi Lugâti’t Türk 
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“Türk Dilininin Söz dizimi Cevherleri”tür. Yazılı belgelerle varlığı kaim olan ve 

mevcudu elimizde bulunan cümle ile ilgili ilk ve en eski Türkçe gramer ise Bergamalı 

Kadrinin 1530 yılında bugünkü gramer kitaplarına yakın bir kompozisyon ve 

muhtevada yazdığı ve cümleyi, “fi’il-fâil-mef’ûl” olarak üç ana bölümde incelediği 

Müyessiretü’l Ulûmdur. 

İslam âleminde Kuran ve hadis başta olmak üzere, İslâm dini ile ilgili 

kaynaklarını Arapça olmasından ötürü dinî konular yanında ilmî ve edebî konularda 

yazılan eserler de Arapçanın etkisinden kurtulamamış telif ve tercüme dalındaki 

kitapların hemen tamamı zamanın geleneğine uyularak Arapça yazılmıştır. Osmanlı 

âlimleri kendilerinden önce yazılan (Sîbeveyh’in (ö.180/796) el-Kitâb, Halîl b. Ahmed 

el-Ferâhîdî’nin (ö.175/791) Kitâbu’l-‘âyn, Ebû ‘Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın (ö.224/838) 

el-Ğarîbu’l-musannef ve İbn Kuteybe’nin (ö.276/889) Me‘âni’l-Kur’ân gibi) Arapça 

sarf, nahiv ve kavâid kitaplarını asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutmuş; 

kendileri de aynı konularda Arapça telif, muhtasar şerh ve hâşiyeler yazmışlardır. 

Cemâleddin el-Aksarâyî’nin “Telhis”, Molla Fenârî’nin “Hâşiye ale’d-Dav”, Ali 

Kuşçu’nun “Şerhu’t-Tecrîd”, Muhyiddin el-Kâfiyeci’nin “Şerhu'l-i'râb'an Kavâ'idi'I-

i'râb”  Şemseddin Sivâsî’nin “Hallü ma‘âkıdi’l-kavâ‘id”, Kemalpaşazâde’nin “Esrârü’l-

‘Arabiyye (Esrârü’n-nahv)” ve Birgivî’nin özgün bir tertiple âmil-mâmul-amel (i‘rab) 

taksimine göre yazdığı “Avâmil” Osmanlı döneminde Arapça yazılmış ve medreselerde 

okutulmuş önemli gramer kitaplarıdır (Durmuş, 2006: 306). Süreç içinde doğrudan 

doğruya gramer(sarf ve nahiv)le ilgili veya grameri destekleyici içerikte Türkçe birkaç 

kitap ancak yazılmıştır Molla Câmî (15.asır)’nin Kurt Muhammed Efendi (öl.1587) 

tarafından Türkçeye çevrilen “el-Fevâidü’z-Zıyâiyye fî Şerhi’l-Kâfiye” nahiv (Hızlı, 

2008: 36).ve İsmail Ankaravî(16.asır)nin, “Miftahü’l- Belağa ve Misbahü’l- Fesâha” 

belagat ilmi temelinde bu dönemde yazılmış dolaylı gramer ve nahiv kitabıdır.  

 

BULGU VE TESPİTLER 

2.1 Tanzimat Döneminde Osmanlı Nahvi 

Asırlar önce Bergamalı Kadri tarafından yazılan Türkçe ilk gramer kitabı 

Müyessiretül Ulum ile kendi orijinal nahvini “sentaksını” oluşturan Türk cümlesi, uzun 

tarihi boyunca gerek İslam kültürünün ve Kur’an dilinin etkisiyle Arap nahvinin, 

Osmanlı nahvini etkilemesi ve hakimiyeti altına alması; gerek komşu dil ve kültürlerin 

etkisi ile kendi dilcilerinin ana dillerini ihmal ve imhali yüzünden millî ve orijinal 

nahvini yazamamış, gelişimini sağlayamamış, tekamülünü tamamlayamamış ve özgün 

bir disiplin olarak varlığını sürdürememiştir. Bu itibarla Osmanlı nahvi varlığını ve 

gelişimini ancak Arap nahvinin etkisinde ve hakimiyetinde ve kalarak devam 

ettirebilmiştir. Genelinde Türk dili ve Türkçe grameri, özelinde Türk sentaksı, bu 

inkıraz ve inhita yüzünden yaklaşık üç asır Türkçe açısından sönük ve cılız bir disiplin 
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olarak kalmıştır. Tanzimat’a kadar Türkçe olmayan ve ferdi teşebbüs mahiyetini 

aşamayan birkaç çalışma bir taraf bırakılacak olursa Türk nahvi bu sürede müstakil ve 

bağımsız bir disiplin olarak kurulamamış; bu yüzden dil içindeki işlevine ve önemine 

rağmen Tanzimat dönemine kadar nahiv hakkında Türkçe müstakil herhangi bir eser 

yazılmamıştır. Kütahyalı Fevzi Efendi tarafından 1847’de yazılan ve 1882’de 

İstanbul’da basılan “Mikyâsu’l Lisân Kıstâs’ul-Beyân, Müyessiretü’l Ulûmdan sonraki 

(yazılış tarihi itibarıyla), en eski Türkçe grameri ve önemli bir nahiv kitabıdır.  

Münhasır konulara teşmil olmak ve sınırlı konularda yazılmakla birlikte bu 

dönemde yazılan “kavâid ve emsile” kitaplarından bazısı cümle konusu üzerinde de 

durmuş ve cümle ile ilgili bilgiler de vermiştir. Arap dilinin kurallarına göre oluşturulan 

bu kitaplar, Osmanlı Türkçesi döneminde yazarların Türkçeyi, üç dilden mürekkep bir 

dil olarak sayma anlayışı; nahivde söz dizimi ve cümle bilgisi konularının 

ayrıştırıl(a)maması ve nahiv kitaplarının bazen kelime türlerine, bazen kelimelerin 

cümledeki yerlerine ve kelimelerin cümledeki görevlerine göre düzenlenmesi ve 

düzenlemelerde bir veya birkaç yöntemin bir arada kullanılması yüzünden karışık 

şekilde oluşturulmuş ve yazarların Arapça kavâid ve emsile kitapları yanında, Türkçe 

nahiv kitabı yazmalarını da zorlaştırmıştır. Nahiv kitaplarında içerik ve düzenleme 

birliğinin olmaması ve konuların işlenişinde ve düzenlenmesinde farklılıklar bulunması 

sebebiyle Osmanlı Türkçesinde içerik ve tasnif yönünden farklılıklar gösteren birçok 

nahiv kitabı yazılmıştır. Farklı ekollerin etkisinde kalınarak ve farklı tasnif usulleri 

denenerek olgunlaşan Osmanlı nahvindeki eserler, Arap kelime sistemindeki tasnife 

uygun olarak kelime türlerine (önce isimler, sonra fiiller, sonra harfler), kelimelerdeki 

i'rab harekelerine=kelimelerin cümledeki yerlerine “önce merfular (ismin sonundaki 

ötre “o, ö, u, ü), sonra mensublar (ismin sonundaki üstün: “a, e” ) daha sonra 

mecrular ismin sonundaki esre:“ı, i”) ve kelimelerin cümledeki görevlerine göre (önce 

isim cümlesi ve ögeleri, sonra fiil cümlesi ve ögeleri daha sonra isim ve fiil cümlelerinin 

tamamlayan ögelerine göre) tasnif edilmiş ve hazırlanmışlardır.  

 

YORUM VE TARTIŞMA 

3.1 Tanzimat Döneminde Osmanlı Nahvi İle İlgili Çalışmalar 

Bilim dalı olarak nahiv, Osmanlı Türkçesinde kavâid, emsile ve sarf 

kitaplarında bölüm; nahiv kitaplarında ise “müstakil kitap” düzeninde hazırlanmıştır. 

Tanzimat’a kadar Türk nahvi müstakil ve bağımsız bir disiplin halinde kurulamamış bu 

sebeple on dokuzuncu yüzyıla kadar gramerin her dalında  ve bütün dil bilgisi 

kitaplarında Arap dil bilgisi metodu izlenmiştir (Banguoğlu, 1987: 37). Batıdaki 

Türkoloji çalışmaları ile başlayan Türkçülük ve Türkçecilik hareketine eşlenik olarak 

Tanzimat döneminde Türk dili ve kültürü ile ilgili çalışmalar da hızlanmış, Bu tarihten 

itibaren Türk grameri üzerinde yoğun ve kimi zaman derinlikli çalışmalar da yapılmaya 
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başlanmıştır. Eserlerinde Arap lisanının metodunu uygulayan Ahmed Cevdet ve 

Mehmed Fuad paşanın Medhal-i Kavâid (1851) ve devamındaki Kavâid-i Osmaniyye 

(1851) ile başlayan Türkçe gramer çalışmaları, Abdullah Ramiz Paşa’nın Lisan-ı 

Osmanî’nin Kavâidini Havi Emsile-i Türkî (1866), Süleyman Paşa’nın İlm-i Sarf-ı 

Türkî (1874) Ahmet Cevdet Paşa’nın Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmaniyye (1875), 

Mehmed Rıfat’ın Külliyât-ı Kavâid-i Osmaniyye (1885), Şemseddin Sami’nin Nev-

Usûl Sarf-ı Türkî (1892), Necib Asım’ın Osmanlı Sarfı (1894) ve eserlerinde Fransız 

lisanının metodunu uygulayan Şeyh Ali Vasfi’nin Mufassal Nahv-i Osmanî (1900), 

Hüseyin Cahid’in Türkçe Sarf u Nahv (1908); Ahmed Cevad’ın Lisan-ı Osmanî (1912) 

eserleri ile önemli mesafeler katetmiş; Selim Sabit'in Sarf-ı Osmanî ve Nahv-i Osmanî 

eserleri ile olgunlaşmış ve nihayetinde Kütahyalı Abdurrahman Fevzi'nin Mikyasül-

Lisan Kıstasü'l-Beyan eseri ile ilminin üst mertebelerine çıkmıştır. 

Osmanlı Türkçesi temelinde kelime ve şekiller arasındaki ilişkileri ve cümle 

yapısını inceleyen farklı ad ve işlevdeki bu kitaplar, Arap gramerinin tasnif ve 

kalıplarına göre Arapça terimlerle oluşturulmuştur. Bununla birlikte bu süreçte nahiv 

konusunu işleyen ancak nahvin yanında başka gramer konularına da yer veren bu 

sebeple gramer içinde bu tasniflerin ikisine ve üçüne uygun düşen eserler de yazılmıştır. 

Kelimelerin belli bir sıraya göre dizilmelerini esas alan yönüyle söz dizimini, bu dizilme 

olgusu üzerinde yapılan çözümlemeler yönüyle cümle bilgisini ilgilendiren ve bugünkü 

literatürde “sentaks bilmi”yle uyumlu nahiv çerçevesindeki bu eserler, Osmanlı 

Türkçesinde kavâid, emsile ve sarf kitaplarında bölüm; nahv kitaplarında ise “müstakil 

kitap” düzeninde hazırlanmışlardır. Osmanlı nahvi ile ilgili Tanzimat döneminde 

yazılan bu kitapların önemli bir kısmı kelimelerin cümledeki görevlerini (müpteda, 

haber, fail, mefûl, rabıta) esas alan bir tasnife göre hazırlanmış ve teşkil ettirilmişken bir 

kısmında yeni tasnif biçimleri denenmiş;  Mikyâsu’l Lisân Kıstâs’ul-Beyân gibi 

eserlerde ise yeni tasnif biçimi ile birlikte eski literatürle ilgisi olmayan yeni ve orijinal 

bir terminoloji uygulanmıştır.  

3.2 Tanzimat Döneminde Emsile ve Kavâid Kitaplarında Osmanlı Nahvi 

Tanzimat döneminde, Mustafa Reşit Paşa tarafından Fransız İlimler Akademisi 

örnek alınarak kurulan bilim kurulu hüviyetindeki Encümen-i Dâniş, dil alanındaki 

çalışmaları teşvik etmiş ve Kavâid-i Osmaniyye” Cevdet ve Fuat Paşa tarafından bu 

dönemde böyle bir teşvik ve telkinle ve Batıdaki örnekleri esas alınarak yazılmıştır. 

1838 yılında meşveret meclisi konumundaki Meclis-i Vâlâ’da alınan karar dorultusunda 

rüşdiye mekteplerinin açılmasıyla Arapça, Farsça ve Fransızca zorunlu dersleri 

yanınında Osmanlı lisanına ait kuralların anlatıldığı Türkçe dil bilgisi derslerinin 

öğretimi de başlamış; sınırlı kalmak ve Osmanlı aydınlarının ancak bir kısmına teşmil 

olmak üzere, yine ilk defa bu dönemde Osmanlı mekteplerinde nahiv dersleri Türkçe 

okutulmuştur.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Re%C5%9Fit_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_%C4%B0limler_Akademisi
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Abdullah Ramiz Paşa’nın 1866 yılında yazdığı ve girişle (El Mukaddime) 

birlikte üç bölüm ve yedi fasıla ayırıp “Hâtime” ve “Tekmile” ile tamamladığı. “Emsile-

i Türkiyye” bu dönemde yazılan “Sarf Cümlesi” nev’inden önemli bir eserdir. Eserin 

isim beyanındaki birinci bâbı üç fasıldan meydana gelmekte birinci fasıl “isimlerin 

ahvalleriyle tasrifi”, ikinci fasıl sıfat ve izâfet ve esmâ-i a’dât ve mukâyesât, üçüncü 

fasıl kinâyât beyanında bilgiler içermektedir. Fi’il beyanındaki İkinci bâbı tek fasıl ve 

üç bahsden meydana gelmekte; masdâr, fi’il l’âne-i amme-i nâkısa(son harfi elif, ye vav 

olan yardımcı fiil) ve ef’âl-i âmme ve mürekkebe  ve hâsse (yardımcı, birleşik ve asıl 

fiiller) ile zevât-ı ef’âl(fiil çekimleri) ve fer’i fi’il(ortaç) beyanındaki bilgileri 

kapsamaktadır. Eserde, günümüz gramer anlayışına uygun olarak Sûret-i İhbâriyye 

başlığında haber kipleri, Sûret-i İnşâiyye başlığında dilek kipleri incelenmiş; edat 

beyanındaki üçüncü fasılda edevât, hurûf-ı âtıfe, râbıta ve nidâ (bağlaç, bağlama ve nida 

harfleri) anlatılmıştır. Cümle konusunun ele alındığı hâtime, “Cümlelerin Cümle-i 

İsmiyye ve Fi’iliyye Olarak Terkip ve Rabtı Ve Bunların Mütemmimâtı 

Beyânında”başlığında verilmiş. ve eser zeyl mahiyetindeki tekmile ile tamamlanmıştır.  

Abdullah Ramiz Paşa cümle konusunu, “Emsile-i Türkiyye”nin gramer kısmında 

parçalar halinde ve “Hâtime” kısmında müstakil başlık altında incelemiş, söz gelimi şart 

sigasını işlerken şartlı birleşik cümleyi, anlatmış; şart ifadesi taşıyan kısma cümle-i 

şartiyye, temel cümleye “cümle-i cezaiyye demiş ve “Bursaya gittiyseniz elbette ziyaret 

mahallerini ve kaplıcaları görmüşsünüzdür.” örneğini vermiştir. Cümleyi: “birtakım 

kelimelerden terekküp edip muhâtaba fâ'ide-i tâmme ifâde ve beyan eden söz”olarak tavsif 

edip tanımlamıştır. Daha sonra cümleleri isim ve fiil cümlesi olarak ikiye ayırmış, cümle-i 

ismiye’nin “sıfat(niteleyen)” ile “mevsuftan(nitelenen)” yani “müpteda” ile “haberden” 

ibaret olduğunu ve mübtedânın, isim cümlesinde kendisi hakkında yargıda bulunulan 

“merfu isim” veya isme te’vil edilen sözcük, “haber”in ise onun hakkında verilen yargı 

olduğunu söylemiştir. İsim cümlesinde “haber”in, fiil-i nakıs-ı âmmın zevat-ı ef’âlinden 

(genel olarak son harfi elif, vav, ye olan fiillerin çekimlerinden birinin getirilmesiyle) 

hasıl olduğunu bildirmiş,  

“efendi âkildir.” örneğini vermiştir. Ramiz Paşa’ya göre terkipteki; 

Efendi mübtedâ(özne) ve mevsuf (nitelenen)olup “akil” sıfat, “-dır” lâfzı rabıta 

(bağlaç-bildirme eki)dır ve ikisi birden efendiye haber olur. Mübtedâlar (özneler) isim vefa 

isim hükmünde olan “masdar” veyahut “kinâyâttan(zamir, işaret ismi ve belgisizler)” ve 

“fer'-i fiil(sıfat fiil-ortaç)”den biri olur der ve “Taş katıdır. Siz âlimsiniz.” örneklerini verir.  

Abdullah Ramiz Paşa, fiil cümlesini “fail, meful ve fiil” başlığı altında 

değerlendirir ve fiilleri “fi’li lâzım” ve “fi 'l-i müte'addi” diye ikiye ayırır “F’il-i lâzım” ile 

geçişsiz fiillerle “fi 'l-i müte'addi” ile geçişli fiillerle yapılan fiil cümlelerini inceler. Yüklemi 

geçişsiz fiillerden olan cümlelerin geçişli hale getirilme usul ve yöntemini izah eder. Nitekim:  

“Çocuk geziniyor ve büyüyor ve güzelleşiyor." gibi. Eğer fi'l-i mezkûr (zikredilen 
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“geçişsiz”fiiil) meçhul kılınabilir ise almaşı olduğu(münavebeli bulunduğu) mef ûlün 

ileyh(yönelme durumu e ve a’yı alan tümleç) ve fîh (“ne zaman” ve “nerede” sorusuna 

cevap veren tümleç) ve minh yahut anhlar (ayrılma durumu dan,-den ekini almış tümleç) 

edevatlarından tecrit kılınmayarak nâ'ib-i fâ'il (sözde -edilgen özne) makâmında kâ'im olup 

rabt-ı fi'ili dahi meçhul kılınarak getirilir ve. bu suretle geçişsiz fiil cümleleri ya 

ma'lûm(belirli-etken) veyahut meçhul(belirsiz-edilgen) olarak ve birkaçı sec'an bulunarak bir 

fiil ile rabt kabul eder, der.ve meselâ "Bu gün Rifat Efendi mektebe gitti. Bugün mektebe 

gidildi. " örneklerini verir. Geçişli fiilden terekküp eden fiil cümlelerinin dahi rabtı fâ'ili ve 

mefûlü bulunduğu takdirde geçişli fiillerin çekimlerinden biri getirilirek birbirine benzer 

birkaç cümle dahi zikredilen fiil ile bağlanabilir, der: "Evlâtlarını ziyâde seven ve bunların 

feyz ü rifatlerini isteyen peder ve mâder bunlara muhabbetlerini asla belli etmeyerek ve yüz 

vermeyerek ilm ü kemal tahsil etmelerine sa'y ve gayret etmelidirler." örneğini veririr.  

Abdullah Ramiz Paşa Emsile-i Türkiyye’de “Fi’liye” başlığı altında fi’l 

cümlesini, “İsmiye” başlığı altında İsim cümlesini vermiş; bu cümleleri mâzî-i şühûdî, 

mâzî-i naklî, hâl ve muzâri ve müstakbel durum ve kiplerine göre incelemiştir. İsim 

cümlesi veya fiil cümlesini, bu beş zamana uygun düşecek biçimde isim veya fiil 

cümlesi başlığında ayrı ayrı ele almış; cümlenin üretiliş sürecini, dönüşümlere yer 

vererek göstermiştir. Cümleler arasında özdeş bağıntılar kurarak dönüşüm kurallarına 

uygun biçimde yeni ve farklı cümle formları oluşturmuş; cümleleri hem aktif hem pasif; 

hem basit hem birleşik; birleşik cümleleri ise iç içe ve girişik cümle olarak vermiştir. 

Tahlil sırasında cümleyi oluşturan ögeleri ve öge konumundaki kelime ve (kelime 

gruplarını) sarf ve nahivdeki konumlarına göre ve bir arada göstermiştir. Söz gelimi 

“Mâzî-i Naklî” başlığı altında verilen: 

Fİ 'İLİYE: Bu evi hocaya Mehmet Efendi satmıştır. 

bu: ism-i işaret      //       evi: mef ul ve müte'allik-i fi'il 

hocaya: mef ulun ileyh ve müte'allik-i fi'il      //      Mehmet Efendi: fâ'il 

satmıştır: fi'l-i rabt-ı ma'lûm (etken bağlama fiili) 

Ma'lûm olarak: cümle-i fi'iliyye olup ihbariyedir. 
J
 

Bu ev hocaya Mehmet Efendi ma'rifetiyle satılmıştır. 

bu: ism-i işaret (gösterme sıfatı, zamiri)      //      ev: nâ'ib-i fâ'il (sözde özne, 

edilgen) 

hocaya: mef ûlün ileyh ve müte'allik-i fi'il (e, a ekini almış tümleç) 

Mehmet Efendi ma'rifetiyle: isti'âne (ile edatı ve ile edat grubu) 

satılmıştır: fi'l-i rabt-ı meçhul (edilgen bağlama fiili) 

Meçhul olarak cümle-i fi'iliyye olup isti'âne tarikiyle ihbariye (haber cümlesi)dir. 
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Bu eve pek çok kimseler bakılmış idi yahut bakmıştır. 

İSMİYE: Bu evi hocaya satmış olan Mehmet Efendidir. 

Bu: ism-i işaret     //     evi: hâl-i mef ul (-i hali, nesne gösteren i)       

hocaya: hâl-i mefûlün ileyh (-e hali, nesne gösteren i) 

satmış olan: ism-i fâ'il ve sıfat bima'nâ satan Mehmet Efendidir mevsuf ve haber 

satmış olan Mehmet Efendi: cümle-i vasfiyye olup müte'allik-i hâl-i mef 

ul(nesne) ve mefûlün ileyh olarak mübtedâ(özne) 

Mübtedâ ma'a haber cümle-i ismiye olup zamân-ı mâzîye râci'dir. 

Mehmet Efendi ma'rifetiyle hocaya satılmış olan ev budur.  

Mehmet efendi ma'rifetiyle: isti'âne      //     hocaya: hâl-i mefûlün ileyh 

satılmış olan: ism-i mef ûl bi-ma'nâ satılan ve sıfat      //     ev: mevsuf  

budur: haber      //     hocaya satılmış olan ev: cümle-i vasfiyye olarak râci'dir 

hâl-i mefûlün ileyh ve müte'allikidir isti'ânenin 

Mübtedâ ma'a haber cümle-i ismiye olup zamân-ı mâzîye râci'dir.  

Bu eve pek çok bakmış olan hoca efendi imiş yahut efendidir. 

Abdullah Ramiz Paşa’nın kendisinden önce yazılan gramer kitaplarındaki, 

önce sarf ve nahiv bilimleri ile ilgili tanımların yapılıp ardından Türkçe alfabenin 

tanıtılması ve hareke sistemi hakkında bilgi verilmesi, sonra kelime türlerine geçilmesi 

biçimindeki gramer tertip ve düzeni yerine eserini doğrudan isim fiil ve edatları içine 

alan bir sıralama düzeninde başlatması; zarflara cümle bahsinde yalnızca cümle 

çözümlemelerinde yer vermesi gibi yönlerden diğer gramer kitaplarından ayrılır. 

Abdullah Ramiz Paşa’nın  Fer’i fiillerle (fiilimsilerle) cümleleri genişletmesi ve uzayan 

cümlelerde noktalama işaretlerini kullanmaması ise onu diğer gramer kitaplarından 

farklı ve özgün kılar. Osmanlı Türkçesi içerisinde Türkçe kaidelerle Türkçe bir gramer 

yazmaya çalışması, örneklerini Türkçe cümlelerden seçmesi Türk gramerciliğinde 

önemli bir aşama sayılır. Eserine“Emsile-i Türkiyye” gibi bir isim vermesi de dil 

duyarlılığı ve Türkçe sevgisi yönünden önemli bir husus olarak değerlendirilir.  

Kavâid-i Osmâniyye ise, Ahmet Cevdet ve Fuat Paşa’nın klasik kavâid 

kitaplarının düzenine uygun olarak hazırladığı bir mukaddime beş bap ve bir 

“hâtime”den” meydana gelen, her babında Türkçe, Arapça ve Farsça kuralların 

anlatıldığı Tanzimat döneminin önemli kavâid kitaplarından birisidir. Muhtevası, 

düzenlenmesi ve dilin kurallarını tespit eden düzgün anlatımı ile dönemindeki “Türk”ve 

“Türkî” unvanlı diğer eserlerden daha çok Türkçe bir kavâid kitabıdır. Kitap sarf ve 

nahiv bölümleri birleştirilerek dilin ses ve yapı özelliklerine ve ifade biçimlerine yer 

verilerek oluşturulmuş; böylece eski geleneğin devamı olmaktan çıkarılarak özgün bir 
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kitap yazılmaya ve klâsik Osmanlı gramer anlayışı aşılmaya çalışılmıştır (Usta: 284-

285). Kitapta cümle, öğretimlik gramerlere uygun bir formatta kısa biçim ve sade bir 

içerikte: “Bir sıfat (,) ve bir mevsûf(sıfat tamlamasının isim kısmı’na isnat olunarak 

muhataba fâ'ide-i tamme ifâde eyleyen söz” olarak tanımlanmış; “efendi âkildir” örneği 

verilmiştir Terkîbde, efendi müsnedün-ileyh(özne), âkil müsned(yüklem), dır 

rabıta(bağlama görevi yapan ek veya edat olarak ögelerine ayrılmıştır. 

Cevdet ve Fuat Paşa Kavâid-i Osmaniyye’de cümleyi Arap kelime 

sistemindeki kelime türlerine göre (önce isimler, sonra fiiller, sonra harfler) tasnif etmiş 

ve cümlenin asıl unsurlarının müsnedü ileyh, müsnet ve rabıta olduğunu, ancak 

bunlardan başka bazı cümle tamamlayıcıları bulunduğunu söylemiş ve üç kısıma 

ayırdığı cümle tamamlayıcılarını saymıştır. Birinci kısımda hâl-i terkibinin(zarf fiilin) 

cümleyi nasıl mütemmim kıldığının kurallarını anlatır. İkinci kısımda belirsiz olan 

cümleyi belirli yapmanın yani “temyizin” kaidesi kaçtır ve nasıldır onu açıklar. 

“Temyiz”in sıyga-i sılanın (sıfat fiilin) arkasına cihetle getirilerek diğeri olmak ve 

olması mastarlarına bağlanması cihetiyle olduğunu söyler. Üçüncü kısımda bir fiile 

bağlı olan (müte’allikaat-ı fil) kelimeleri “mefulün bih(yükleme hali) mefulün 

ileyh(yönelme hali) edât-i istila(yükseklik: üzre), edât-ı talil(sebep:için) edât-ı 

beyan(açıklama eki: dan) edât-intiha(bitiş edatı: ya kadar) edât-ı zarf zarf eki) edât-ı 

musahabet ve istiane (beraberlik ve yardım edatı ile)ve edât-ı teşbih (gibi, sanki)” 

bildirir. Cümle içindeki kullanılışlarını örneklendirir: “kalbimi kırma  her ne verir isen 

elinle ver.” gibi  

Ögelerin “Sarf Cümlesi” olarak kuruluş ve oluşum biçimlerini açıklar. 

Müsnedün-ileyh (isim cümlesinde özne) mevsuf (tamlanan) ve müsnet(isim cümlesinde 

yüklem) onun sıfatı makamında olduğundan müsnedün-ileyhler isim veya isim 

hükmünde olan masdar veyahut kinâyattan birisi olur taş katıdır, sen merhametlisin 

gibi. İsim cümlesinde isim unsuru düşen sıfatların cümle oluşturma kurallarını ve 

cümlelerin oluşumlarını açıklar: “Tamlananı düşen ve ba'zen mevsûf(sıfat tamlamasının 

isim kısmı)u mahzûf olan (kullanılmayan) sıfatlar, zahiren müsnedün-ileyh (isim 

cümlesinde özne) olursa da hakîkatte müsnedün-ileyh (isim cümlesinde özne) 

mevsûf(sıfat tamlamasının isim kısmı)-ı mâhzuf olur(çıkarılır) ve sıfat tamlamasının 

isim kısmı kullanılmaz. Nitekim şu yazıyı yazan pek kâmildir denildikte yazan adam 

demek olup hakîkatte müsnedün-ileyh (isim cümlesinde özne) adamdır ve müsnetler 

sıfat veya sıfat hükmünde olan zevât-ı ef âl ile fürû'-ı fi'lden (fiilden türemiş) birisi olur. 

Sıfat veyahut fer'-i fi'l oldukta rabıta gaa'ip(3. Şahıs) suretlerinde Dlr ve 

mütekellim(konuşan-1.şahıs) ile muhatap(dinleyen-2.şahıs) suretlerinde zamîr-i 

nisbîler(zamir kökenli şahıs ekleri) olur ve menfîlerinde rabıta(bağlayıcı-bağlaç)dan 

evvel değil getirilir. ve ba'zen fi'l-i i'âne(yardımcı fiil) tahfîf olunup(hafifletilip) bu 

surette dahi tasrîf olunur.” der, örneklerini verir. 

müsbetlerin misâlleri: ben âkilim; menfîlerin misâlleri: ben âkil değilim  
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müsbetlerin misâlleri: ben memnun idim menfîlerin misâlleri: ben memnun 

değil idim. 

Ahmet Cevdet Paşa-Fuat Paşa’nın yazdığı Kavâid-i Osmaniyye’de cümleler 

oldukça kısalmış ve noktalama işaretleri kullanılmıştır. Eser, gramere ait kuralların 

nesnel; açık ve anlaşılır olması; somuttan soyuta; basitten karmaşığa ve kolaydan zora 

doğru sıralanması bakımından öğretimlik amaç taşır. Kavîd-i Osmaniyye, Türkçenin 

kurallarını ders kitabı hüviyetinde anlatması, verilen örneklerin terbiyevî amaç 

gözetilerek seçilmesi, akılda kalacak şekilde kısa ve öz olması, Türkçe zevki 

uyandıracak bir format ve seçicilikte verilmesi, terimleşmenin belirtilmesi ve yazı dili 

ile ağız dili farklarının gösterilmesi bakımlarından da (Polat, 2003: 451-453) 

kendisinden önce ve aynı dönemde yazılmış “kavâid kitapları”ndan ayrılır ve onlara 

nispetle daha bir önem ve kıymet taşır. Kavâid-i Osmaniyye’de yapılan izah ve 

açıklamalarla verilen örneklerin bir kısmı kendisinden sonra yazılan Emsile-i Türkiyye 

kitabında da görülür. Söz gelimi “isim cümlesi”nin örneği ile “adlaşmış sıfat”ın özne 

olarak kullanımı ve bununla ilgili örnekler ufak değişikliklerle her iki kitapta da görülür 

”Bununla birlikte “Emsile-i Türkiyye”deki tanım ve izahların, terim ve ıstılahların, 

taksim ve tanzimlerin Kavâid-i Osmaniyyedekinden daha yüksek seviyede ve yeni 

nahiv kitaplarındakine uygun format ve içerikte olduğu; dolayısıyla Emsile-i 

Türkiyye’nin Kavîd-i Osmaniyye ‘den daha ağdalı bir dille fakat daha akademik bir 

üslûpla yazıldığı söylenebilir. 

Eserde kelime çeşitleri ve kelime kuralları ile ilgili izahların Fransız 

nazariyelerine uyularak kaleme alındığı ve eserin, Türkçenin söz dizimi ve çekimini 

işleyen basılmış öğretimlik ilk kitap olduğu ve yaklaşık yarım asır ders kitabı olarak 

okutulduğu, kendisinden sonra gelen Kavâid kitaplarına öncülük ettiği, yol gösterdiği ve 

ufuk açtığı söylenebilir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kelimelerden terkipler ve cümleler yapma bilimi olan nahvin geçmişi milâdi 7. 

yüzyıla ve Arap dilcilerine dayanır. Nahiv bilimi, Arap dilcisi ve Basra ekolünün 

kurucusu Ebu Ebu’l-Esved ed-Duelî’nin “üç aksamü'l kelâm” (söz bölükleri-isim, fiil, 

harf) ve emsile (paradigma)’den yararlanarak Kur'an-ı Kerim’in yanlış okunmasına 

varan dil bozulmalarını düzeltip Arap dilini daha fasih ve beliğ yapma çalışmaları ile 

başlamıştır. Basra’da doğan ve Kûfe’de gelişen nahiv bilimi, dil alanındaki çalışmalar 

ve bilim alanındaki gelişmeler ile, İslâm dininin, İslâm milletleri arasındaki kültürel 

alışverişlerin ve ortak İslâm medeniyetinin etki ve tesiriyle genişleyerek bütün İslâm 

coğrafyasına yayılmış Bağdat, Endülüs ve Mısır ekollerinin çalışmalarıyla bütün İslâm 

milletlerini etkilemiştir. Osmanlı nahvi bu etkileşim dolayısıyla varlığını ve gelişimini 

ancak Arap nahvinin etkisinde kalarak ve onu taklit ederek sürdürmüş, aradaki ferdî 

birkaç çalışma bir yana, asırlarca Türkçe özgün eser ver(e)memiştir. Osmanlı bilim 

adamları, Arapça nahiv kitapları okuyarak ve bu kitapları okutarak ve kendileri de 
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Arapça nahiv kitapları yazarak çalışmalarını sürdürmüş nahiv ilmine katkıda 

bulunmuşlardır. Tanzimatla birlikte Batılı tarzda okulların açılması, okul 

müfredatlarının Batılı müfredatlara göre düzenlenmesi ve Batıdaki Türkoloji 

hareketlerinin etkisiyle Türkçecilik hareketinin başlamasına bağlı olarak Türk dili ve 

grameri ile ilgili Türkçe eserler de yazılmaya başlanmıştır. Dönem içinde Arap 

gramerinin “sarf ” ve “kavâid” disiplinleri yanında “nahiv” ilmi ile ilgili çok sayıda 

kitap yazılmış; çoğu Arap gramerinin, bir kısmı Fransız gramerinin etkisiyle yazılan 

nahiv kitaplarında nahiv konusu müstakil olarak işlenirken Arap gramerinin etkisiyle 

yazılan kavâid ve emsile kitaplarında “nahiv”e ilgili sadece bölümlerde yer verilmiştir. 

Tanzimat dönemi, ortaya konan fikirler, yapılan çalışmalar ve meydana getirilen eserler 

açısından Türk nahvi için velûd ve verimli bir devre, aynı zamanda bir mektep 

manzarası arz eder. Türk nahvi, bu mektep vasıtasıyla yapılan tedrisler ve yazılmış 

eserleri ile gelişiminin üst mertebelerine çıkmıştır. Türk cümlesi ve Türkçe söz 

diziminin on birinci asırdan itibaren “el Mufassal, Müyessiretü’l Ulûm, Avamil ve 

Kafiye ile” ile başlayan ve Tanzimat dönemindeki çalışmalarla devam eden gelişimi, 

türdeş eserler üzerinde yapılacak ilmî ve akademik çalışmalarla gösterilebileceği gibi 

Türk cümlesi “yapısalcı ve işlevselci anlayış” ile değerlendirilerek “prototipi”nin ve 

“sentaktik” zenginliklerinin ortaya konulacağı da bir gerçektir. 
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İSLAM BOŞANMA HUKUKUNDA MÜT’ATÜ’T-TALÂK 
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ÖZET 

İslam aile hukukunda muaşeret ve diğergâmlık tavsiye dilmiş; fakat beraberliği 

sürdürmenin bir yararı ve imkânı kalmamışsa “en sevimsiz helal şey” olarak 

nitelendirilerek boşanmaya da kapı aralanmıştır. İslam aile hukukunda eş ve çocukların 

nafaka mükellefiyeti evin reisi baba/kocaya aittir. Kocanın yükümlülüğü bununla da 

sınırlı değildir. Evlenirken eşine bağış niteliği taşıyan ve mehir olarak adlandırılan maddi 

kıymete sahip üzerinde uzlaşı sağladıkları bir şeyler vermek zorundadır. Ayrıca koca 

eşini boşadıktan sonra da -her ne kadar karı-koca ilişkisi kalmasa da- eşine ömür boyu 

değil iddet müddetince nafaka ödemek zorundadır. Müt’atü’t-talâk, mehir ve nafaka 

kapsamında tartışılan, gerekçesi, miktarı ve kim/lere verileceği hususunda doktrinde 

üzerinde hayli tartışma yürütülen bir konudur.  

Müt’ayla ilgili üç ayetten söz edilebilir. Bakara 2/236’da kendileriyle cinsel 

ilişkiye girmeden veya mehir belirlemeden boşamanın vaki olması halinde zengin olanın 

zenginliğine, fakir olanın da kısıtlı imkânlarına ve örfe uygun şekilde müt’a vermesi 

gerektiği ifade edilmiştir.  Ahzâb 33/49 da bu emrin tekrarı sayılabilir. Bakara, 2/242 de 

ise sadece mehir alamayan kadıların değil “boşanmış bütün kadınlar”ın bir şekilde 

metalandırılması gerektiği emredilmiştir.  

Cumhur, müt’ayı sadece mehir alamayan boşanmış kadınlar için zorunlu 

görürken şafii hukuk telakkisi mehir alsın ya da almasın boanmış bütün kadınların mehir 

iddet nafakası yanın da bi de müta nafakası alacağını dile getirmiştir. Mısır başta olmak 

üzere şafii mezhebinin yaygın olduğu azı islam ülkeleri de bu yorumu kanunlaştırarak 

boşanmış her kadına nafaka dışında süresi 2 yılı bulan müta nafakasını da öngörmüştür.  

Kanaatimizce, Hanefîler’in yaklaşımı daha isabetlidir. Buna göre Bazı Arap 

ülkelerindeki uygulamalarda da görüldüğü üzere müt‘atü’t-talâk, mehir belirlenmeden 

yapılan bir nikâhı müteakiben cinsel temas olmadan boşanan kadına (müfevviza) mehire 

bedel olarak verilmeli ve yapılacak bu maddi ödeme de kocanın malî gücüyle mütenasip 

olmalıdır. Kocaya mehir ve iddet nafakası yanında bir de müt’a nafakası ödemeyi zorunlu 

görmenin hakkaniet ve adaletle bağdaşmayacağı açıktır. Kaldı ki müt’anın mehir 

alamayan kadınların bir hakkı olduğunun ayette açıkça ifade edilmesi onun esasında 

nafaka değil mehir yerine kaim olduğuna delalet etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Evlenme, Mehir, Boşanma, Nafaka, Müt’a 
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THE TEMPORARY ACQUISITION FOR DIVORCING IN ISLAMIC DIVORCE 

LAW AND THE RELEVANT MEASUREMENTS 

ABSTRACT 

Islamic family law advises adopting altruism and getting into social 

relationships. However, it also allows divorce as an option, describing it as, "the least 

favorable halal thing," if there is no good in maintaining a relationship or chance to do so. 

According to this law, the father/husband has the liability of paying alimony to his wife 

and children as the breadwinner of the family. Yet, his liability is not limited to alimony. 

When getting married, the man has to give something to his wife-to-be as a donation, 

which has material value, and the two parties agree on. This donation is called mehir. In 

addition, the man has to pay alimony to the wife during the period of delay (the period of 

waiting to remarry after divorce) rather than for a lifetime even though they do not have a 

husband and wife relationship any more. The temporary acquisition for divorcing 

(müt’atü’t-talâk) is intensely discussed in this doctrine in context of mehir and alimony, 

regarding its reason, amount and the individual(s) who receive it. 

There are three verses in the Koran related to temporary acquisition (mut'a). 

Bakara 2: 236 says that it is necessary to pay mut'a in case of a divorce before sexual 

intercourse or determining a mehir in accordance with the wealth of the rich and the 

financial limits of the poor, obeying the customs. Ahzâb 33: 49 is accepted as a repetition 

of this order. Bakara 2: 242 says that all divorced women should somehow be given any 

kind of property rather than just those who are not given mehir. 

A majority of Islam experts in divorce law say that mut'a is only compulsory for 

divorced women who are not given mehir. On the other hand, the understanding of law in 

Shafiism asserts that all divorced women (whether they receive mehir or not) should get 

mut'a alimony in addition to the alimony during the waiting period. Some Islamic 

countries, including Egypt, have transformed this interpretation into an act of law and 

ordered that all women should be given mut'a alimony for up to two years in addition to 

alimony. 

The researcher believes that the approach of the Hanafi sect is more accurate. 

This approach is followed by some Arabian countries, and it requires that the müt’atü’t-

talâk be given to the women who get divorced without having had sexual intercourse 

("müfevviza") as an equivalent of mehir subsequent to a wedding that is performed 

without determining a mehir. In addition, this financial payment should be in accordance 

with the financial power of the husband. Obviously, making it obligatory for husbands to 

pay mut'a alimony besides mehir and alimony during the waiting period is not acceptable 

in terms of fairness and justice. Moreover, the relevant verse in the Koran clearly says 

that mut'a is a right of the women who do not receive mehir, which shows that mut'a is 

not alimony, but a replacement of mehir. 
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1. Tanım ve Kavramsal Çerçeve 

Sözlükte “uzamak, yükselmek, menfaat, faydalanma”
1
 anlamlarına gelen müt‘a 

(mit‘a) kelimesi bu haliyle Kur’an’da yer almaz; ancak aynı kökten türetilen çok sayıda 

kelime gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse hadislerde çok sık geçmektedir. Söz gelimi 

Ebü’l-Ferec ibnü’l-Cevzî, (597/1201)  Kur’an’da geçen meta kavramının “süre, menfaat, 

alet-edevat, müt‘atü’t-talak, yük” olmak üzere beş vecihte kullanıldığını belirtir.
2
 Râgıb 

el-İsfahânî, (502/1108) bunlara ilaveten müt‘atü’n-nikâh ve müt‘atü’l-hac vecihlerini de 

ekler
3
 ve böylelikle kelimenin fıkıhtaki kullanımları da ortaya çıkmış olur.  

Müt‘atü’t-talâk, boşanmış kadınlara ve özellikle mehir tesmiye edilmeden 

yapılan bir nikâhı müteakiben temas olmadan boşanan kadına (müfevviza) verilecek 

maddî desteği ifade eder.
4
 Müt‘atü’l-hac (temettu’ hac) ise hac aylarında önce umre, 

ardından hac için iki defa ihrama girerek yapılan hactır. Buna niyetlenen hacı adayı, 

aradaki zaman diliminde ihramsız durmak suretiyle koku, av, cinsel ilişki, tıraş olma vb. 

ihramlıya yasak olan şeylerden faydalanmak ister.
5
 Müt‘atü’n-nikâh ise Şîa’nın fıkhî kolu 

Ca’feriyye’de hâlâ kabul gören ve onu bir mezhep olarak Sünnilikten ayıran temel 

kurumlardan biri olan meta karşılığı geçici evlilik türünü yani müt’a nikâhına ifade eder.
6
  

Bu araştırmada sadece müt‘atü’t-talâk ele alınacak, konuyla ilgili naslar 

dolayımında doktrinde bağlayıcılığı, miktarı ve takdirindeki ölçülere yönelik ortaya 

konan görüşler ve İslam ülkelerindeki uygulamalar irdelenecektir.  

2. İlgili Naslar ve Müt’anın Hükmü 

Boşanma hukukunda, fakihler tarafından müt’anın meşruiyetine gerekçe 

gösterilen ve yukarıda tarif edilen teknik anlamdaki müt’ayla ilgili farklı kalıplara sahip 

üç âyet-i kerimeden söz etmek mümkündür. Bunlardan ikisi Bakara, biri ise Ahzâb 

                                                           
1
 Ebü'l-Hüseyin Ahmed b. Faris b. Zekeriyyâ İbn Fâris, Mu'cemu mekayisi'l-luga, thk. Abdüsselam 

Muhammed Harun, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1979, V, 395-6; Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-

Ensârî İbn Manzûr, Lisanü'l-Arab, Kahire: Dâru’l-Maârif, [t.y.] XXXXVI, 4127; Ebü'l-Feyz Murtaza 

Muhammed b. Muhammed Zebîdî, Tâcü'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmûs, thk. Mustafa Hicazî, Kuveyt: 

Matbaatu Hukumeti’l-Kuveyt, 1975, XXII, 179 vd.  
2
 Cemâlüddîn Ebü’l-Ferec Abdurrahmân b. el-Cevzî, Nüzhetü'l-a'yüni'n-nevazir fî ilmi'l-vücuh ve'n-nezair, 

thk. Muhammed Abdülkerîm Kâzım er-Râzî, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1984/1404, s. 558 vd. 
3
 Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb el-İsfahani, el-Müfredat fî garibi'l-Kur'ân, thk. 

Muhammed Seyyid Kilani, Kahire: Mustafa el-Babi el-Halebî, 1961, s. 461. Ayrıca bk. Mecdüddin 

Muhammed b. Yakub Fîrûzabâdî, Besâiru zevi't-temyiz fî letaifi'l-Kitâbi'l-aziz, thk. Ali en-Neccâr, Beyrut: 

el-Mektebetü'l-İlmiyye, [t.y.] IV, 477-8. 
4
 Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed b. Ahmed Nesefî, Tılbetü't-talebe fi'l-ıstılahati'l-fıkhiyye, talik 

ve tahric. Halid Abdurrahman el-Ak, Beyrut: Dârü'n-Nefâis, 1995/1416,  s. 134 vd; Mahmûd Abdurrahman 

Abdülmün’im, Mu’cemü’l-mustalahat ve’l-elfazi’l-fıkhiyye, Kahire: Dârü’l-Fazile, [t.y.] III, 209. 
5
 Ahmed b. Yusuf b. Abdiddaim es-Semîn el-Halebî, Umdetü'l-huffâz fî tefsiri eşrefi'l-elfaz, thk. 

Muhammed Basel Uyun Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1996/1417, IV, 64-5. 
6
 Heyet, “Müt’a”, el-Mevsuatü'l-fıkhiyye, Kuveyt: Vizaretü'l-Evkaf ve'ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1996, XXXVI, 

93 vd. 
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suresinde geçmektedir. Buna göre sırasıyla Bakara 2/236 ve Ahzâb 33/49’da şöyle 

buyrulmaktadır:  

تُِّعوُهنَّ عا  ما ةً وا وُهنَّ أاْو تاْفِرُضوا لاُهنَّ فاِريضا سُّ ا لاْم تاما اءا ما لاْيُكْم إِْن طالَّْقتُُم النِّسا لا  َلا ُجنااحا عا

لا  اْلُمْحِسنِي ق ًا عا ْعُروِف حا تااًعا بِاْلما ُرهُ ما لا  اْلُمْقتِِر قادا عا ُرهُ وا  ناْلُموِسِع قادا

Henüz kendileriyle cinsel ilişkiye girmeden veya mehir belirlemeden 

kadınları boşamanız halinde size bir vebal yoktur. Ancak siz yine de zengin 

olanınız zenginliğine, fakir olanınız da kısıtlı imkânlarına ve örfe uygun şekilde 

onlara müt’a verin!  Bu, samimiyetle kulluk etme gayretinde olan kimseler için bir 

boyun borcudur. 

ا لا  وُهنَّ فاما سُّ ْحتُُم اْلُمْؤِمنااِت ثُمَّ طالَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قاْبِل أاْن تاما ا ناكا نُوا إِذا لاْيِهنَّ ِمْن يااأايُّهاا الَِّذينا آما ُكْم عا

وناها  ٍة تاْعتادُّ ِميًل ِعدَّ اًحا جا را ُحوُهنَّ سا رِّ سا تُِّعوُهنَّ وا  ا فاما

Ey Mümin erkekler! Mümin hanımlarla evlenip zifafa girmeden önce 

onları boşadığınız takdirde, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu 

durumda onlara müt’alarını verin ve onları güzellikle serbest bırakın! 

Öncelikle ifade edelim ki ayette mehir belirlemeden kadınları boşama 

imkânından ve bunda bir vebal olmadığından söz ediliyorsa o halde işâretin delaletiyle 

mehrin nikâhın sıhhat şartlarından biri olmadığı, aksine akdin mâlî bir sonucu olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Kadın için yedek akçe işlevi gören mehir ve müt’anın öncelikli ve 

genel olarak boşama yetkisini elinde bulunduran kocanın mükellefiyetinde bulunduğu 

ise ibârenin delaletiyle ifade edilmektedir. 

Kadının mehrin tamamına (müsemmâ) hak kazanabilmesi kocasıyla cinsel 

ilişkide bulunmuş olmasına (duhul) ve ya buna engel bir durum olmayacak şekilde baş 

başa kalmış olmasına (sahih halvet) ya da taraflardan birinin ölmüş olmasına bağlıdır.
7
  

Buna karşın nikâh esnasında veya nikâha müteakiben mehir az veya çok taraflarca 

tesmiye edilmiş, ancak zifafa gerçekleşmeden talâkın vâki olması halinde kadın, ilgili 

ayetin
8
 âmir hükmü gereği anılan mehrin yarısını hak eder. Ayette belirtildiği üzere, 

gerek zifaf gerçekleşmese bile yine de mehrin gerekliliğinin belirtilmesi gerekse de 

başka ayette
9
 bunun bir yönüyle bağış olduğunun ifade edilmesi, mehrin sırf cinsel 

faydalanmanın bir sonucu olduğu şeklindeki mülahazalara da reddiye anlamı 

taşımaktadır. 

Nikâh akdedilmiş; fakat duhul olmadan ve mehir tesmiye edilmeden boşama 

gerçekleşmişse söz konusu ayetlerin açık ifadesine göre bu durumda kadın için müt’a 

gündeme gelmektedir.  

                                                           
7
 Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed İbn Kudâme, el-Muğnî, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin 

et-Türkî, Dâru Hicr, 1997, IV, 341-2; Ahmet Yaman, İslâm Aile Hukuku, Yediveren Yay., Konya 2002, s. 

48 vd. 
8
 Bakara, 2/237. 

9
 Nisa, 4/4. 
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Bakara 2/241’de kocaların ölüm gelip çatmadan önce karıları için, kapı dışarı 

atılmamalarını, bir yıl evlerinde oturabilmelerini ve nafakalarının karşılanmasını vasiyet 

etmeleri gerektiği; ancak dul kalan eşlerin kendi arzularıyla evi terk etmeleri ve bu 

durumda kendilerine yeni bir hayat kurmak üzere attıkları/atacakları örfe uygun, meşru 

bir adımın kocayı (ölenin yakınlarını) sorumluluk sahibi kılan bir tarafı bulunmadığı 

ifade edildikten sonra bu defa “boşanmış bütün kadınlar” için geçerli olmak üzere 

لا  اْلُمتَّقِينا ) ق ًا عا ْعُروِف حا تااٌع بِاْلما لِْلُمطالَّقااِت ما  müt’a/nafaka vermenin bir yükümlülük olduğu (وا

vurgulanmaktadır.
10

 

Rivâyetlerde Hz. Peygamber’in nikâhladığı halde beraber olmadığı ve boşadığı 

kadınlardan söz edilmektedir. Esmâ bint Nu‘mân (veya Ümeyme bint en-Numan eş-

Şerâhîl) bu kadınlardan biri olarak zikredilmekte ancak hem ismi hem de Hz. 

Peygamber’in ayrılık sebepleri hakkında farklı bilgiler verilmektedir.
11

  

Sahîh-i Buhârî’de (256/870) geçen rivayetlere bakıldığında İbnetü’l-Cevn 

isminde bir kadın (Esmâ bint Nu‘mân), Rasûlullah ile nikâh olup onun huzuruna 

alındığında senden Allah'a sığınırım, demiş ve bunun üzerine Rasûlullah "Sen şânı 

büyük olan Allah'a sığındın, artık ailenin yanına git!, buyurmuştur. Bir başka tarikte ise 

Hz. Peygamber’in kadının yanına gelerek nefsini bana bağışla!, demesi üzerine “hiç 

melike bir kadın, nefsini kendi teb'asına hibe eder mi?” şeklinde hakaretamiz bir 

ifadeyle karşılık vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kadını sakinleştirmek için 

elini tuttuğunda İbnetü’l-Cevn, senden Allah'a sığınırım, demiştir.  Hz. peygamber, "Sen 

hakikaten sığınılacak yüce bir makama sığındın!" buyurmuş ve Ebû Useyd’e dönerek 

(müt’a olarak) ona râzıkıyye denilen beyaz keten kumaştan biçilmiş iki kat elbise 

giydirmesini ve onu ailesinin yanına götürmesini emretmiştir.
12

 İbn Sa’d’ın aktardığı bir 

rivayete göre de istiâzeyi söylemesini, Esmâ’nın dillere destan güzelliğini kıskanan bazı 

eşleri öğütlemişlerdir.
13

  

Emir es-San'ânî, (1182/1768) bu rivayetin müt’anın meşruiyetine delil 

olduğunu ifade etmektedir.
14

 Ancak ahkâm hadisleri eserlerini hariç tutarsak ne tefsirler 

ne de fıkıh kitaplarında bu rivayetin müt’anın meşruiyetine delil olarak kullanıldığına 

tesadüf etmedik. Bunda rivayetin muzdarib olmasının etkisi olabileceği gibi ilgili 

ayetler, bilginleri müstağni kılmış da olabilir. 

                                                           
10

 Bakara, 2/242. 
11

 Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Abdülber el-Kurtubî, el-İstiab fî ma'rifeti'l-ashab, tashih ve tahric. Adil 

Mürşid, Umman: Darü’l-A’lâm, 2002, s. 870-1; Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn 

Hacer Askalânî, el-İsabe fî temyizi's-sahabe, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, [t.y], VIII, 11-2. 
12

 Buhârî, “Talak”, 3; “Eşribe”, 30. 
13

 Muhammed b. Sa'd b. Meni' ez-Zührî, Kitâbü't-tabakati'l-kebir thk. Ali Muhammed Ömer, Kahire: 

Mektebetü’l-Hanci, 2001/1421, X, 138 vd. Ayrıca bk. İbn Hacer, Fethü'l-bari bi-şerhi Sahihi'l-Buhari, thk. 

Abdülkadir Şeybe el-Hamd, Riyad: 2001, IX, 268 vd. 
14

 Ebû İbrâhim İzzeddin Muhammed b. İsmail Emir es-San’ânî, Sübülü's-selam şerhi Bulugü'l-meram min 

cem'i edilleti'l-ahkâm, thk.  Halil Memun, Beyrut: Dârü'l-Marife, 1995, III, 240. 
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İlgili âyetler etrafında müt’ayla ilgili gerek bağlayıcılığı gerekse miktar ve 

takdirindeki ölçü/lere ilişkin doktrinde pek çok düşünce dile getirilmiştir.  Takdirindeki 

ölçünün kudret ve ma’rûf kavramlarıyla ifade edildiğini kısaca belirtelim ve bu konuyu 

bir sonraki başlığa bırakalım.  

Müt’anın hükmüne ilişkin farz/vâcip ve müstehap olmak üzere iki farklı 

yaklaşım bulunmaktadır. Mâlikîler, müstehap olduğunu benimserken diğer mezhepler, 

bunun nikâhın doğurduğu ve kocanın mükellef olduğu bir boyun borcu (vâcip) olduğunu 

kabul etmektedir.
15

 Her ne kadar cumhur, müt’anın hükmü konusunda uzlaşı sağlasa da 

kime/ler/e verileceği hususunda ihtilaf etmiştir. 

 Hanefîler, Hanbelîler ve kavl-i kadîmine göre Şâfiî, sadece nikâhı kıyılmış 

fakat mehri tesmiye edilmeden boşanmış kadınlar için ilgili ayetin âmir hükmü gereği 

müt’anın vâcip olduğunu; ancak ayette belirtilenin dışında kalan boşanmış bütün 

kadınlar için -ayrılığın ve kusurun kadından kaynaklanması hariç- müt’anın müstehap 

olduğunu iddia ederler.
16

 Buna mukabil, başta kavl-i cedîdinde Şâfiî (204/820), İbn 

Hazm (456/1064) ve bir kısım fakîh ise Bakara 2/232’ye istinâden boşanmış bütün 

kadınlar için -yine bazı şartlar mahfuz olmak üzere- müt’ayı vâcip kabul etmektedir.
17 

Hanefîler, iddialarını ispat sadedinde bazı nas ve aklî gerekçelere tutunmuştur.  

Buna göre Bakara 2/236’da geçen gerek “hakkan” gerekse “ala” sözcükleri müt’anın 

farz olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Bakara 2/236 ve Ahzâb 33/49’da geçen 

“mettiûhunne” lafzı, emir formundadır ve emirler de aksi yönde bir karîne olmadığı 

sürece vucûba delalete eder. Hukuken geçerli bir nikâhta mutlaka kadına bir şeyler 

verilmesi gerekir. Bu, tesmiye edilmesi ve duhulün gerçekleşmesi halinde tam mehir; 

tesmiye edilmesi ve duhul öncesi talak halinde mehr-i müsemmanın yarısı; tesmiye ve 

duhul olmadan talak vaki olması halinde ise müt’adır. O halde erkeğin müt’a ödemek 

zorunda olduğu tek yer burasıdır. Hem mehrin hem de müt’anın ödenmesi mecbur 

                                                           
15

 Burhâneddîn Ali b. Ebûbekir el-Mergînânî, el-Hidâye, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, [t.y.], I, 199; 

Mevsılî,  Abdullah  b.  Mahmûd  b.  Mevdûd  el -Mevsılî, el-İhtiyâr  li-Ta‘lîli’l-Muhtâr, 

İstanbul: Çağrı Yay., 1996, III, 102; Şemsuddîn Muhammed b. el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, 

Beyrut: Dâru’l-Marife, 1997, III, 318; Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ en-Nevevî ,  el-Mecmu’ 

şerhu'l-Mühezzeb li’ş-Şîrâzî , thk.  Muhammed Necib el -Muti i,  Cidde:  Mektebetü’l-İrşâd 

[ t .y. ] ,  XVIII, 72; Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, es-Seylu’l-Cerrâr, n ş r .  M a h m u d  İ b r â h î m  

Z e y d ,  B e y r u t :  Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, [ t.y.], II, 283; Bedruddîn Muhammed b. Abdillâh ez-

Zerkeşî, Şerhu’l-Hırakî, Riyad: Mektebetü’l-Übeykân, 1993, VI, 305; Ebü’l Velîd Muhammed b.   Ahmed 

İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesid, Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1982, II, 27. 
16

  Alâuddîn es-Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ,  Beyrut: Dârü’l-Mektebeti’l-‘İlmiyye,  1984,  I,  141; 

Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülazîz İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtâr, ale’d-Dürri’l-Muhtâr, Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l- ‘İlmiyye, 1996,  IV, 244; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 356-7; Nevevî, el-Mecmu’, XVIII, 

70. 
17

 Abdulkerîm Zeydan, el-Mufassal fî Ahkâmi’l-Mer’e fî Şerîati’l-İslâmiyye, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 

1993, VII, 135 vd; Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, 

Beyrut: el-Mektebetü’l-‘İlmiyye, 2003, s. 158.  
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koşulamaz. Diğer seçeneklerde müt’a zorunlu olmayıp tamamen kocanın isteği ve 

diğerğamlığına bırakılmıştır.
18

     

Şâfiî’nin kavl-i cedîdine göre ise müt’a, mehri tesmiye edilen ancak duhul 

öncesi hakkında talâk vaki olan ve bu nedenle mehr-i müsemmânın yarısına istihkak 

kazanan kadın hariç, bütün boşanmış kadınlar için ödenmesi zorunludur. Müt’anın hak 

edilebilmesi için ayrılığa kadının değil, irtidat, liân, iktidarsızlık, îlâ vb. şekillerde 

kocanın sebep olması gerekir. Hanefîler için zikrettiğimiz vucûbiyet gerekçelerinin 

Şâfiîler için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
19

  Şu kadar var ki Şâfiîler, 

Bakara 2/241’de geçen ( ِلِْلُمطالَّقاات  kelimesinin umum ifade ettiğinden bütün boşanmış (وا

kadınları ihtiva ettiğini ancak Bakara 2/236 ayetinin bunu tahsis ettiğini, bu nedenle 

müfevviza kadının bu hükmün dışında kaldığını belirtir.
20

 

Mâlikîler’e göre de müfevviza hariç, her boşanmış kadın için müt’a 

düşünülebilir. Ancak, Mâlikîler müt’anın hükmü bakımından geride andığımız gibi 

Şâfiîler’den ayrılır.
21

 Mâlikîler’e göre emre ve gramere dayalı olarak vucûbiyet 

iddiasında bulunmak isabetli değildir. Vâcip fiil, bir mükellefiyet gerektirdiğinden her 

herkes/imi kapsaması gerekir. Oysa ayette sadece muttaki ve muhsinler zikredilmiştir. O 

halde ayet, müt’anın, ihsan ve tafaddul olduğuna işaret etmektedir.
22

 Cessâs (370/981),  

Kur’an’ın da muttakiler için hidayet kaynağı olduğunu (Bakara, 2/2) ancak hiç kimsenin 

hidayeti muttakilere hasredemeyeceğini, bütün insanlığa indiğini belirtmek suretiyle bu 

gerekçeyi isabetsiz bulur.
23

 

Gerekçelere bakıldığında Hanefîler’in yorumunun daha isabetli olduğunu 

söyleyebiliriz. Bakara 2/236’da müt’anın mehir alamayan kadının hakkı olduğunun 

sarahaten ifade edilmesi, esasında mehir ile müt’a arasında asıl-yedek türünden bir ilişki 

olduğunu, biri varken diğerinin olamayacağını ve müt’anın talakla değil daha ziyade 

nikâh akdiyle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle müt’anın sadece 

müfevviza kadın için zorunlu olması gerekir.  

Diğer taraftan Şâfiîler’in Bakara 2/241’de geçen ( ِلِْلُمطالَّقاات  kelimesinin umum (وا

ifade etmesinden hareketle bütün boşanmış kadınlar için müt’ayı vacip görmeleri 

kanaatimizce isabetli değildir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kur’an’da geçen her 

                                                           
18

 Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsî, Mebsut, edit. Mustafa Cevat Akşit, İstanbul: Gümüşev 

Yayın., 2011, VI, 94-5; Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes'ud b. Ahmed el-Hanefi Kâsânî, Bedaiü's-

sanai' fî tertibi'ş-şerai', thk. Ali Muhammed Muavvaz, Adil Ahmed Abdülmevcut, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-

İlmiyye, 2003, III, 542-3. 
19

 Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb, XVIII, 72. 
20

 Şirbînî, Muğnî’l-Muhtâc, III, 317-8; 
21

 Abdüsselam b. Saîd Tenuhi Sahnûn, el-Müdevvenetü'l-kübra, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994, II, 

238 vd. 
22

 Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. İdris b. Abdürrahim Karâfî, Zahîre, thk. Muhammed Bu Hubze, 

Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1994, IV, 448-9. 
23

 Bk. Ebû Bekr Ahmed b. Alî Râzî Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, Muhammed es-Sadık el-Kamhâvî, Beyrut: 

Dâru İhyai't-Türasi'l-Arabi, 1996, II, 138. Ayrıca bk. Kâsânî, Bedâiü’s-sanâi' fî tertibi'ş-şerai', III, 543. 
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metâ’ kavramı, dâima müt’a anlamına gelmez. Burada metâ’ kavramının “iddet 

nafakası” anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Aksi halde bu yoruma göre bir 

kadın, hem mehir ve müt’a hem de nafaka alacaktır. Kaldı ki ilgili ayetin hemen 

öncesinde kocaların ölüm gelip çatmadan önce karıları için, kapı dışarı atılmamalarını, 

bir yıl evlerinde oturabilmelerini ve nafakalarının karşılanmasını vasiyet etmeleri 

emredilmektedir. Şâfiîler’in istidlalde bulunduğu 241. ayet, bu emrin bir tekidinden 

ibaret olsa gerekir.
24

 Nitekim Elmalılı (1942) da ilgili âyeti bu meyanda 

yorumlamaktadır: 

[M]utallâkalar için de şer'an ve adeten ma’ruf veçhile bir meta' bir hakkı 

intifa' vardır ki verilmesi müttekilere, takvanın manâi eammiyle mü'minlere 

vacibdir. Zevc onu vermeli, vermezse hükkâmı müslimîn alıvermelidir. Bu meta' 

medhulün biha olanlar için, nefakai ıddet, olmıyanlar için de müt'adır. Fakat müt'a 

balâda geçmiş bulunduğu cihetle burada aslı masikaleh nefekai ıddet olacağı 

aşıkârdır. Bunun ma'rufu da zevcin vüs'una göre zevcenin haliyle mütenasib 

olmasıdır.
25

 

Mezheplerin müt’anın hükmüne yönelik ifadelerini bu şekilde resmetmek 

mümkün. Müt’anın meşru kılınmasındaki hikmet-i teşriye bakıldığında kadını ekonomik 

olarak desteklemenin yanında onu duygusal olarak onarma ve onurlandırma, kadındaki 

üzüntüyü hafifletme, yaralarını sarma ve onun gönlünü alma amacı taşıdığı 

görülecektir.
26

 Belki de bu yüzden Araplar “ısıtmak, kaynaştırmak” anlamında müt’a 

için “tahmîm” tabirini kullanmaktadırlar.
27

 Zira bu süreçte kadınlar, erkeklerden daha 

fazla üzüntü, yalnızlık ve ümitsizlik hissetmekte ve geliri olmayan ya da ayakta 

kalmakta zorlanacak gelire sahip kadınların boşanma sonrası iktisadî açıdan daha fazla 

zorluk çekmektedirler. Bu açıdan bakıldığında müt’ayı manevî tazminat olarak 

düşünmek mümkündür.  

Diğer taraftan zifafa girmeden bir kadını boşamak şeref ve haysiyetiyle ilgili 

söylentiler üretilmesine sebep olacaktır. Fakat müt’a verilmesi halinde sebep ve kusurun 

erkekten kaynaklandığı anlaşılacak ve kadın için su-i şöhrete neden olmayacaktır.
28

 

                                                           
24

 Bk. Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, II, 141 vd; Ebû Ca‘fer Muhammed b. Hasen b. Alî Tûsî, et-Tibyân fî 

tefsiri’l-Kur’ân, tahkik ve tashih. Ahmed Habib Kasır el-Amili, Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, [t.y.], 

II, 282; Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Râzî, Tefsiru Fahri’r-Râzî,  Beyrut: Dârü’l-Fikr, 

1981, VI, 173; Şevkânî, Fethü'l-kadir, İtina. Yusuf el-Gûş, Beyrut: Dâru’l-Marife, 2007, s. 167. 
25

 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul: Eser Kitabevi, [t.y.], II, 817.   
26

 Muhammed b. yusuf b. Ebü’l-Kâsım, et-tâc ve’l-iklîl li muhtasari Halîl, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1398, IV, 

105; Nâsıruddîn Abdullah b.  Ömer Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-

‘İlmiyye, 1999, I, 127; Muhammed b.  Muhammed Ebu’s-Suûd, İrşâdu’l-akli’s-selîm ilâ mezâyâ’l- 

Kitâbi’l-Kerîm, nşr. Muhammed Subhî, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2001, I, 411. 
27

 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali Beyhâkî, es-Sünenü'l-kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir Ata, 

Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 2003, VII, 398. 
28

 Ahmed Mustafa Merâgî, Tefsirü'l-Merâgî, Kahire: Mustafa el-Bâbî el-Halebi, 1946, II, 197. 
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Ayrıca müfevviza kadın, nikâhla beraber iptizâle uğramış, talak sebebiyle ise muhtemel 

meyil, teveccüh ve rağbeti kaybetmiştir.
29

 

3. Müt’anın Miktarı ve Takdirindeki Ölçüler 

Müt’anın ekonomik değeri ve tespiti hususunda Bakara 2/236’da geçen ma’rûf 

ve kader (kudret) lafızlarının anahtar kavram işlevi gördüğünü söylemek mümkündür. 

Semîn el-Halebî, (756/1355) ma’rûfu akıl ve ilâhî yasaca tanınan ve güzel görünen her 

davranışın genel adı
30

 şeklinde tanımlamaktadır. Semîn el-Halebî’nin tanımında 

belirleyici olarak yer alan akıl ve ilâhî yasa ibarelerine Ebü’l-Bekâ, (1094/1684) örf 

kelimesini de ilave etmek suretiyle oldukça kapsamlı bir tanım yapar.
31

 Bu durumda 

aklın, dinin ve örfün onayladığı ve benimsediği söz ve davranışlar ma’rûf kapsamına 

girecektir. Böylelikle, Ebü’l-Bekâ, bize ilgili kavramın örf anlamına da gelebileceğinin 

ipucunu verir. 

Anılan kavramın tefsir geleneğinde çeşitli şekilde yorumlandığına şahit 

olmaktayız.  Bazıları hayır hasenatta orta yolu takip etme (iktisat)
32

 bazıları şer’e yakışan 

bir şekilde (meşru)
33

 kimileri ise din ve örfe uygun şeklinde tefsir etmiştir.
34

 

Konunun gerek ekonomi/geçim şartlarıyla ilgili olması gerekse de tefsir ve fıkıh 

geleneğinde verilen örneklere ve müt’a miktarının ne olacağı konusunda bilginlerin 

söyledikleri ya da aktardıkları ifadelere bakıldığında ma’rûfu “iktisadî örf” olarak 

anlamak mümkündür. 

Müt’a miktarının hangi kriter/ler/e göre tespit edilmesi gerektiği hususunda 

farklı görüşler mevcuttur. Bazılarına göre sadece erkeğin sosyo-ekonomik durumu; 

kimilerine göre sadece kadının sosyal konumu; nassa bütüncül bakan bazı bilginlere göre 

de her ikisinin de durumu ve konumu gözetilmelidir.
35

 

Erkeğin durumunu merkeze alanlar,  âyetin  ( لا  ُرهُ  اْلُموِسعِ  عا لا  قادا عا قاْدُرهُ  اْلُمْقتِرِ  وا ) 

kısmını; kadının durumunu dikkate alanlar, âyetin ( تااًعا ْعُروفِ  ما بِاْلما ) kısmını; her ikisinin de 

dikkate alınması gerektiğini ileri sürenler ise her iki hitabı da ön plana çıkarmaktadır.
36

 

Örneğin Burhânüddîn Mergînânî (593/1197), müt’a miktarı belirlenirken mehr-i 

mislin dikkate alındığı ve mehr-i mislin de kadının sosyo-ekonomik konumuna ve 

                                                           
29

 Nevevî, el-Mecmu’, XVIII, 70. 
30

 Semîn el-Halebî, Umdetü’l-Huffâz fî Tefsîri Eşrefi’l-Elfâz, IV, 57. 
31

 Ebü’l-Bekâ, Eyyûb b. Mûsa, el-Külliyât, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1998, s. 804. 
32

 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire: Dâru’l-Hadîs, 

1996, III, 202; Tûsî, et-Tibyân fî tefsiri’l-Kur’ân, II, 281. 
33

 Ebü’l-Kâsım Mahmûd b.  Ömer Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâiki’t-Tenzîl, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 1995, I,  281;  Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I,  127; Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl 

ve Hakâiku’t-Te’vîl, nşr. Mervan Muhammed, Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1996, I, 187. 
34

 Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I, 438. 
35

 Abdulhamîd, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye, s. 159 
36

 Bk. Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye, Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî, 1957, s. 202.  
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çevresine göre belirlendiği gerekçesiyle erken dönem Hanefî usulcülerden Kerhî’nin 

müt’ada kadının durumunun esas alınması gerektiği şeklinde görüş ortaya koyduğunu 

aktarır ve ekler: 

[A]ncak doğrusu, erkeğin durumunun dikkate alınması gerektiğidir. 

Çünkü ayette yer alan “Pek tabi ki zengin olanınız zenginliğine, fakir olanınız da 

kısıtlı imkânlarına uygun şekilde vermelidir.” şeklindeki ifade bunu zorunlu 

kılmaktadır.
37

  

 Erken dönem Hanefî usulcülerden Cessâs (370/981) ise parçacı okumalara 

karşın her iki hitabı ve ma’rûf kavramını ön plana çıkarır ve “zorunlu müt’anın takdiri” 

başlığı altında kocanın boyun borcu haline gelen müt’a miktarını tespit etmenin yolunun 

ictihat ve galip zandan geçtiğini ifade ederek bunun da zamanla değişikliğe uğrayacağını 

belirtir. “Çünkü” der o, 

Allah Teâlâ, müt’anın tespiti hususunda iki şeyi şart koşmuştur. 

Bunlardan biri, kocanın ekonomik gücü, diğeri ise ma’rûftur. Dolayısıyla bu 

hususta her ikisini de dikkate almak gerekir. Hal böyle olunca zenginlik-fakirlik 

de insanların âdetine dayanıyor, adetler de farklılık arz ediyor ve değişim 

gösteriyorsa o halde bu hususta zamana bağlı adetleri dikkate almak icap eder. Bu 

da havadisin ahkâmı hakkında ictihadın cevazına kaynak teşkil etmektedir.
38

 

Müt’anın türüne yönelik ifadelere göz attığımızda bilginlerin kendi dönemine ve 

yöresine uygun malzemelerle konuya açıklık getirdiğini görüyoruz. Verilen örneklerin 

tahdîdî değil ta’dâdî olduğunu ve zorunluluk arz etmediğini peşinen belirtelim.
39

 Söz 

gelimi Hanbelîler’de müt’anın tespiti erkeğin ekonomik durumuna göre şekillendiğinden 

en üst sınır (zenginler için) boşanmış eşine bir hizmetçi tutmak; fakirler için namaz 

kılınabilecek bir elbisedir.
40

 Mâlikîler’e göre daha önce de ifade ettiğimiz gibi müt’a 

gönüllülük esasına dayanmakta, bu nedenle uyuşmazlık olduğunda hâkim sadece 

tavsiyede bulunabilir, zorlayamaz. Koca verecekse,  kendi durumuna göre vermelidir. 

Kaldı ki müt’ada bir sınır bulunmamaktadır.
41

 Hanefîler’e göre ise Elmalılı’nın özgün 

ifadesiyle lâekal baştanbaşa bir kat elbisedir ki bunun da ekalli bir başörtüsü, bir entari, 

bir çarşaf veya bunların bedelidir.
42

 Şâfiîler’de ise ortalama 30 dirhem olacağı görüşü 

                                                           
37

 Mergînânî, el-Hidâye, I, 199. Krş. Hırakî, Ebü’l-Kâsım Ömer b. Hüseyn, Muhtasaru’l-Hırakî, Mısır: 

Dâru’s-Sahâbe, 1993, s. 107. 
38

 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, II, 143. Krş. Reşid Rıza, Tefsîru’l-Menâr, Kahire: Dâru’l-Menâr, 1947, II, 

430.  
39

 Abdulhamîd, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye, s. 158 
40

 İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 143. 
41

 Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed Kurtubî İbn Abdülber, el-Kâfî fî Fıkhı Ehli’l-Medîne, 

Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992, s. 291. 
42

 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 805. Ayrıca bk. Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, I, 141; İbn Âbidin, 

Reddu’l-Muhtâr, IV, 244; Nureddîn Ebû’l-Hasen Ali el-Kârî, Fethu Bâbi’l-İnâye, Beyrut: Dâru’l-Erkâm, 

[t.y.], II, 56. 
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ağırlık kazanmıştır.
43

 

Müt’anın üst limitinin ne olacağı hususu da doktrinde tartışmıştır. Mâlikîler’i 

hariç tutarsak cumhura göre bu, en fazla mehr-i mislin yarısı kadar olmalıdır. Kuşkusuz 

bu yargı, hiyerarşik bir mukayeseye dayanmaktadır. Şöyle ki nikâh esnasında ya da 

sonrasında mehir tesmiye edilmiş ve duhul, sahih halvet, tarafların ölümünden herhangi 

biri gerçekleşmiş ise mehr-i müsemmâ (tam mehir) gerekir.  

Buna mukabil, akit sırasında mehir zikredilmemiş ve daha sonra taraflar bu 

konuda bir uzlaşıya varamamışlarsa
44

 veya mehir vermeme şartıyla evlenilmişse
45

 akit 

sırasında mehir anılmış fakat bu, mütekavvim (istifadesi mubah, mümkün ve meşru) 

değilse veya miktarı, cinsi ve evsafı konusunda bilgisizlik tartışmaya sebebiyet verecek 

derecede ise
46

 bütün bu sayılan hususlarla beraber duhul, sahih halvet veya cinsel 

temastan önce eşlerden birinin ölümü durumları gerçeklememişse mehr-i misil gündeme 

gelecektir. Mehr-i misil ise zevcenin babası tarafından ve olmadığı takdirde beldesi 

ahâlisinden akran ve emsali kadınların dikkate alınması suretiyle tespit edilecektir.
47

. 

İmdi duhul, sahih halvet, ölüm gibi mehri teyit edici unsurlar müt’ada bulunmadığına 

göre müt’a en fazla mehr-i mislin yarısı kadar olmalıdır.
48

  

Diğergâmlık unutulur ve müt’anın miktarı hususunda karı-koca arasında tartışma 

çıkarsa tarafların sosyo-ekonomik durumları da dikkate alınarak anılan sınırı aşmamak 

şartıyla miktarın tespit ve tayininde hâkimin takdir yetkisi bulunduğu açıktır.
49

 Aile 

Hukuku Kararnâmesi, (1917-1919) bu hâkim telakkiyi dikkate almış ve şu ifadelerle 

kanunlaştırmıştır: 

Akd-i sahihde mehir tesmiye edilmediği veya edilip de ehad-ı tarafeynin 

vefâtı veya ictimâ-i sahihden sonra talâk vukûu ile mehr-i misil lâzım olur. Amma 

ictimâ-i sahihden evvel talâk vukû bulursa mut’a lâzım gelir. Mut’a mehr-i mislin 

nısfını tecavüz etmemek üzre örf ve âdete göre tayin edilir.
50

 

Mısır ve Suriye arasında 1 Şubat 1958'de ilan edilen ve her iki ülkedeki 
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 Şirbînî, Muğnî’l-Muhtâc, III, 318. 
44

 Şirbînî, Muğnî’l-Muhtâc, III, 303; Zeydan, el-Mufassal, VII, 114; Vehbe b. Mustafa ez-Zuhaylî, el-

Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletüh, Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1985, VI, 268. 
45

 Ebû Zehra, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye, s. 186. 
46

 İbn Sahnûn, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, Mısır: Matbaatu’s-Saâde, 1323, II, 217; Semerkandî, Tuhfetu’l-

Fukahâ, I, 138 vd; İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtâr, IV, 242; Abdulhamîd, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye, s. 134; Krş. 

Şirbînî, Muğnî’l-Muhtâc, III, 298; Hırakî, Muhtasaru’l- Hırakî, s. 106; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 

28. 
47

 Aile Hukuku Kararnamesi, md. 80. 
48

 Kâsânî, Bedaiü's-sanai' fî tertibi'ş-şerai', III, 546-7; Şirbînî, Muğnî’l-Muhtâc, III, 318; Muhammed Kadri 

Paşa, el-Ahkamü'ş-şer'iyye fi'l-ahvali'ş-şahsiyye, itina. Abdülvaris Muhammed Ali, Beyrut: Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 2014, s. 20 (mad. 76) 
49

 Nevevî, Minhâc, s. 402; Gazâlî, el-Vasît, Mısır: Dâru’s-Selâm, 1997, V, 269; Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 

127; İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 144. 
50

 Aile Hukuku Kararnamesi, md. 84. Krş. Kadri Paşa, el-Ahkamü'ş-şer'iyye fi'l-ahvali'ş-şahsiyye, mad. 90. 
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plebisitlerle onaylanan siyasi birleşme sonucu kurulan Birleşik Arap 

Cumhuriyeti Devleti için bir Medeni Kanun hazırlamaları yönünde Mustafa Ahmed ez-

Zerkâ’nın başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiş, komisyon Zerkâ’nın ifadesiyle 

hiçbir mezhebe bağlı kalmadan, sorunların üstesinden gelebilecek bir potansiyele sahip 

dört başı mamur bir taslak hazırlamış,
51

 ne var ki bu taslak, 27 Eylül 1961 tarihinde 

Hafız Esad öncülüğünde gerçekleştiren bir askerî darbenin ardından atıl kalmış hayata 

geçememiştir.  

Bu taslakta mehir ve müt’a konusu da ele alınmıştır. Buna göre, mehir alamayan 

müfevvizaya hâkim altı aylık nafakayı geçmeyecek şekilde def'aten veya irat şeklinde 

müt’a takdirinde bulunabilecektir. Taslak bununla yetinmemiş Şâfiî’nin yaklaşımında 

olduğu gibi duhul sonrası boşanmış her kadına da iddet nafakası dışında takdir yetkisini 

hâkime bırakmak suretiyle kocanın ekonomik durumuna münasip bir yılı geçmeyecek 

şekilde aylık ödeme şeklinde müt’ayı öngörmüştür. Fakat kadın kaynaklı şiddetli 

geçimsizlik halinde, kadının rızasıyla, taraflardan birini ölümü halinde veya kocanın 

gündelik nafaka ödeme güçlüğü nedeniyle boşanma hallerinde yer alan durumlarda 

kadının müt’aya istihkak kazanamayacağına karar vermiştir.
52

 

Mısır Medeni Kanunu (mad. 18) Şâfiî hukuk telakkisini kanunlaştırmak 

suretiyle sahih nikâhla evlenmiş ve duhul sonrası boşanmış her kadına –boşanma sebep 

ve kusurunun kadından gelmemesi şartıyla- iddet nafakasına ilave olarak kocanın 

ekonomik gücüne mütenasip şekilde müt’a nafakasını takdir etmiş ve bunun en az 2 

yıllık olacağını öngörmüştür.
53

 Bu nedenle Mısır’da koca, memur ise maaşının aylık % 

25’i oranında kesinti yapılmasının örf haline geldiği ifade edilmiştir.
54

 Sudan ise bu 

süreyi altı ay olarak belirlemiştir.
55

 Görünen o ki kanun yapıcılar, ülkelerinde yaygın 

mezhebi dikkate almak suretiyle kadınların maslahatı (!) için Şâfiîler’in vucûbiyet 

yaklaşımını tercih etmiş; fakat müt’anın en fazla mehr-i mislin yarısı kadar olacağı 

şeklindeki üst limiti ise terk etmiştir. Kuveyt Medeni Kanunu (mad. 64)
56

  ve Birleşik 

Arap Emirlikleri Medeni Kanunu (mad. 52)
57

 ise, Hanefîler’in yaklaşımını tercih ederek 

sadece müfevviza kadına müt’ayı mehr-i mislin yarısını geçmemek ve hâkimin takdirine 

bağlı olarak gerekli kılmıştır. Ürdün Medeni Kanunu da (mad. 46) müfevvizaya müt’ayı 

öngörmüş; fakat müt’a kavramını değil, klasik telakkiye de uygun olarak “mehr-i mislin 
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 Heyet, Meşruu kanuni’l-ahvâli’ş-şahsiyye el-müvehhed: li’l-iklimeyni’l-Mısrî ve’s-Surî, Dımaşk: Dârü’l-

Kalem, 1996/1416, s. 5 vd. 
52

 Heyet, Meşruu kanuni’l-ahvâli’ş-şahsiyye, s. 243-4. (mad. 127) 
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56
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57
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yarısı” tabirini kullanır.
58

 

4. Sonuç 

Boşanmış kadınlara ve özellikle mehir belirlenmeden yapılan bir nikâhı 

müteakiben duhul olmadan boşanan kadına verilecek maddî destek şeklinde tanımlanan 

müt‘atü’t-talâk, kanaatimizce Hanefîler’in yaklaşımı doğrultusunda kocanın malî gücüyle 

mütenasip ve toplumda cârî âdetlere ve uygulamalara göre sadece müfevviza kadına 

sosyal statüsüne uygun olarak ödenmelidir. Şâfiîler’in boşanmış bütün kadınlar için 

düşündüğü vucûbiyet yaklaşımı isabetli değildir. Zira müt’anın ayette mehir alamayan 

kadının bir hakkı olduğu ifade edilmiş, dolayısıyla mehir yerine bedel kılınmıştır. Kaldı 

ki bu Şâfiîler’in bu yaklaşımı, bazı fakîhleri dışarda tutarsak diğer mezhepler tarafından 

da kabul görmemiştir. Boşanmış bir kadının hem mehir hem nafaka hem de müt’a alması 

hakkaniyete uygun değildir. Fakat müt’anın mehr-i mislin yerine kâim olduğu ve duhul 

olmadığından ancak onun yarısının kadına verilebileceği ve üst limitin de bu olduğu 

şeklindeki hiyerarşik kıyas da isabetli değildir. Müt’anın miktarının tespit ve tayinin de 

kocanın ekonomik gücü kadar kadının sosyal statüsü de rol oynamalıdır. Dolayısıyla 

herkes/im için geçerli bir limit belirlemek doğru olmayacaktır. Miktarın tespitinde hâkim 

yetkili olmalıdır.  

Ne Mâlikî hukuk tefekkürüne sahip kimselere “bazı kalın kafalılar” (zû gabâin) 

diye hakaret eden Zerkâ’nın yaklaşımı ne de bu süreyi en az iki yıla çıkaran mer’î Mısır 

Medeni Kanunun sağlıklı bir düşüncenin ürünü olduğu söylenemez. Öyle sanıyoruz 

kanun yapıcıların hareket noktası, kadının mağduriyeti ve onu bu mağduriyetten kurtarma 

isteği ya da onun maslahatını gözetme gayretidir. Bekli de ömür boyu müt’aya mahkûm 

etmediği için şükretmeliyiz! 

Kanunların müfevviza kadına altı aya kadar kocanın ekonomik gücüne münasip 

müt’a takdiri yerindedir. Buna mukabil,  batı hukuk düşüncesinde olan maddî ve manevî 

tazminatı andıran ve nafakanın yedeği şeklinde bir müt’a düzenlemesi kanaatimizce 

doğru değildir. Günümüzde boşanmış kadınların mağdur olduğu bir gerçektir. Fakat asıl 

kusurlunun kim olduğunun sadece mahkeme salonunda tespiti zordur. Gaybı ancak Allah 

bilir. Boşanma, gerek sebepleri gerekse de sonuçları ve etkisini tartışmak bu makalenin 

vüs’atını aşmaktadır.  

Kadını korurken erkeğe zulmetmemeli ve hakkaniyeti gözetmeliyiz. Kadının 

mağdur olması kadar, iki yıllık müt’a tazminatına çarptırılan erkeğin yeni bir evlilik 

yapmaktan kaçınması, tamamen çalışmayı bırakması ve nafaka/müt’a ödememek adına 

kanuna muhalif eylemlere girişmesi, zina ihtimali de aynı derece toplum için tehlikelidir. 

Ulemanın ittifakıyla nafaka iddet süresince geçerledir. İddet süresini aşan nafaka veya 

Mısır da olduğu gibi alacaksa şayet kadının müt’ası, artık aralarında hiçbir bağ kalmayan 
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eski kocası değil, devlet tarafından ödenmelidir. Boşanmış kadına ömür boyu nafaka 

vermek ya da devlet tarafından bakılması yerine, yeniden yuva kurmasına ön ayak olmalı 

ve “nikâhta kerâmet/bereket vardır” mottosu da canlı tutulmalıdır. 
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TANZİMAT DÖNEMİ TEFTİŞ UYGULAMALARI HAKKINDA 

(1863-1864) 

M. Murat ÖNTUĞ
*
 

 

ÖZET 

Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni dönemde, Osmanlı Devleti’nin 

idari, ekonomik, sosyal yapısı başta olmak üzere her alanda önemli değişimler 

yaşanmaya başlandı. Tanzimat reformlarının ana hedefi ülkenin taşrasında etkili bir 

merkezi devlet yönetimi oluşturmaktı. Bu yönetimsel reformların uygulanabilmesi için 

de onun yararına inanmış, iyi eğitim almış, güvenilir devlet memurlarına ihtiyaç vardı. 

Fakat devletin elinde yeterli sayıda yetişmiş personel olmaması ciddi sorunları 

beraberinde getirdi. Taşra yönetiminde ortaya çıkan insan kaynaklı bu sorunların 

çözümlenmesi ve yeni reformların işlerliğinin denetlemesi için olağanüstü yetkilerle 

donatılmış müfettişler Rumeli ve Anadolu’ya gönderilmişlerdir. Tanzimat dönemi 

öncesinde Osmanlı Devleti’nde taşradaki mülkî ve idarî yapıyı devamlı denetleyen bir 

teftiş kurumu yoktu. Gerek duyulması halinde eyaletlerin denetlenmesine müfettişler 

gönderiliyordu. Tanzimat döneminde 1840, 1842 ve 1850 yıllarında mülkî ve idarî yapı 

teftiş ettirilmişti. Müfettişler incelemelerde bulundukları yerlerde hesapları kontrol 

etmişler, yeni reformların yerel yönetimlerde uygulanmasına gayret göstermişlerdi.  

Tanzimat’ın ilanına müteakip on yıl içinde üç kez taşraya teftiş heyetleri 

gönderilmiş, fakat bir netice alınamamıştı. Ali ve Fuat Paşalar 1863 yılında eyalet 

yönetiminde yeni düzenlemeler yapmak için hazırlıklara başladılar. Yeni vilayet 

nizamnamesinin hazırlıkları sürdüğü sırada ülkenin taşra idaresindeki sorunları çözmek 

üzere 1863 yılında Rumeli ve Anadolu’da büyük çapta teftiş hareketine girişildi. 

Osmanlı Devleti, taşra memurları içinde bulunan bir takım ehliyetsiz adamların 

suiistimallerini teftiş ve tahkikine ihtiyaç duyulduğu için Meclis-i Vâlâ azasından 

Ahmed Vefik Efendi, Subhi Bey Efendi, Rıza Efendi ve Ferid Efendi teftiş 

memurluklarına atanmışlardır. Bu tebliğde teftiş vazifesiyle görevlendirilen 

müfettişlerin görevleri ve taşrada yaptıkları uygulamalar ele alınacaktır. Müfettişlerin 

şehir, kaza, nahiye ve köylerdeki uygulamaları arşiv belgeleri, dönemin gazeteleri ve 

diğer eserlerin elverdiği ölçüde ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Tanzimat, Teftiş, Müfettiş. 
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ON INSPECTION PRACTICES DURING THE TANZİMAT PERIOD 

 (1863-1864) 

ABSTRACT 

When the Edict of Gülhane was issued, a new period with many important 

administrative, economic and social changes began in the Ottoman State. The main aim 

of Tanzimat reforms was to establish an efficient centralized state government structure 

in the provinces of the country. In order for these administrative reforms to be 

effectively implemented, the state needed highly educated, reliable state officials, who 

also believed in the benefits of these reforms. However the state did not have enough 

qualified personnel and this inadequacy caused serious problems. The Ottoman State 

sent inspectors with extraordinary authority to the Rumelia and Anatolia for resolution 

of problems concerning  the personnel and inspection of operability of new reforms in 

the provincial administration. Before the Tanzimat period, there was no inspection 

institution, which regularly supervised civil and administrative structure in the 

provinces of the Ottoman State. Inspectors were sent to the provinces only if needed. 

The civil and administrative structure were inspected in 1840, 1842 and 1850 during the 

Tanzimat period. Inspectors performed audits on accounts of the government offices 

they were assigned and guided the implementation of new reforms in local 

governments.  

Boards of inspection were sent to the provinces three times in ten years 

following the Edict of Gülhane, but no results were achieved. Ali and Fuat Pashas 

began preparations for new regulations in the provincial administration in 1863. As 

preparation for the new provincial regulation continued, a large-scale inspection 

operation was undertaken in order to resolve the problems in the provincial 

administration in the Rumelia and Anatolia in 1863. The Ottoman State assigned 

Ahmed Vefik Efendi, Subhi Bey Efendi, Rıza Efendi and Ziya Efendi from among the 

members of Meclis-i Vâlâ to the inspection offices, because inspection and 

investigation of misconducts of some incompetent men among the provincial officials 

became necessary. In this study, duties of these inspectors and their activities in the 

provinces will be discussed. The practices of inspectors in cities, towns, districts and 

villages will be analyzed according to the archival records, newspapers of the period 

and other records. 

Keywords: Ottoman, Tanzimat, Inspection, Inspector. 
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Giriş: Tanzimat Dönemi Teftiş Uygulamaları Hakkında 

Tanzimat Fermanın 3 Kasım 1839 tarihinde ilanına müteakip hemen 

uygulanmasına geçildi. Tanzimat, Osmanlı toplumunda yaşayan Müslümanların ve 

Gayrimüslimlerin kanun önünde eşit olduğuna özellikle vurgu yapmaktaydı. Başta 

Padişah bütün devlet erkânı fırsat buldukça yaptıkları konuşmalarda Osmanlı tebaasının 

eşitliğine vurguda bulundular. Vergilerin düzenli usule göre belirlenmesi ve toplanması, 

ülkede yaşayan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması 

Tanzimat Fermanı’nın en belirgin maddeleriydi. Tanzimat reformları, daha etkili ve 

merkezi bir devlet yönetimi oluşturulmasını öngörmekteydi. İdari teşkilatta yapılan 

ıslahatla valilerin nüfuz ve etkileri azaltıldı, onlara yalnız asayiş işleri bırakıldı. Mali 

konular merkezden Padişah tarafından tayin olunan ve vergi toplamada geniş salahiyete 

sahip muhassıllara verildi. Bu sayede vergi tahsil işleri vali ve ayanların kontrolünden 

çıkarılıp, bu sayede onların yaptıkları veya sebep oldukları suiistimallere son verildi. 

Ayrıca idarenin her kademesinde halkın katıldığı idare meclisleri, taşra meclisleri teşkil 

edildi. Eyalet yönetiminde 1 Ocak 1840 tarihinde yeni bir düzenleme yapıldı
1
. Eyalet 

merkezlerinde Eyalet Meclisleri kurularak vali, defterdar, kaymakam ve kaza 

müdürlerinin görev ve yetkilerini belirleyen nizamnâme hazırlandı. Eyalet 

Meclisleri’nin görevlerinden bazıları şöyleydi
2
: halkın asayişi, refahı, askere almada 

kura usulünü denetlemek, kaymakam, kadı, naip, kaza müdürleri gibi yüksek devlet 

görevlilerinin Tanzimat’ın kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak ve kontrol 

etmek, vergi toplama usulünün adil olması, fiyatlar, ölçü ve tartı aletlerinin 

denetlenmesi, yolsuzlukla mücadele, salgın hastalıkların görülmesi halinde karantina 

kuralları uyulması.     

 Yeni vergi düzenlemeleri, taşra meclislerinin işletilmesi, valiliklerin 

etkinliklerinin arttırılması, güvenlik önlemleri, askeri düzenlemeler ülkenin her yerinde 

uygulanmaya çalışıldı. Elbette fermanın ilanı sonrasında taşrada uygulanmasında bazı 

sorunlar ve güçlükler yaşandı
3
. Karşılaşılan güçlüklerin başında fermandaki prensiplerin 

uygulamasının ne şekilde yapılacağına ilişkin önceden hazırlanmış bir programın 

olmayışı gelmekteydi. Yine can ve mal güvenliğinin sağlanarak herkesten gelirine göre 

vergi toplanabilmesi için ülkenin tamamında mal, mülk ve nüfus sayımının yapılması 

zorunluluğu vardı
4
. Bu eksikliklerden dolayı Tanzimat reformları Devletin bütün her 

yerinde aynı zamanda uygulamaya konulamadı. Reformların ilk uygulanacağı yerler 

                                                           
1
 Bu tebliğin hazırlanmasında; Ahmed Vefik Paşa’nın Anadolu Sağ Kol Müfettişliği, adlı kitabımın giriş 

kısmından istifade edilmiştir.   
2
 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yenileşme Dönemi Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Türkler, C.13, s.570-571. 

3
 Tanzimat’ın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve sosyal tepkilere karşı Bkz. Halil İnalcık, 

“Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”, (Yay. Haz. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu), 

Tanzimat, Ankara, 2006, s.109-131; Musa Çadırcı, “Tanzimat’ın Uygulanması ve Karşılaşılan 

Güçlükler”, (Yay. Haz. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu), Tanzimat, Ankara, 2006, s.133-140.  
4
 Çadırcı, a.g.m, s.133. 
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Edirne, Bursa, Ankara, Aydın, İzmir, Konya ve Sivas olarak belirlendi. Fakat bu 

eyaletlerde Tanzimat reformlarının uygulanmasında beklenen başarı elde edilemedi. 

Hatta bazı yerlerde güvenliğin tesis edilemediği yolunda haberler alındı
5
. Yeniliklerin 

taşrada uygulanmasında yaşanan başarısızlıktan ilk zamanlarda eyaletlerin başındaki 

valiler sorumlu tutuldu. Merkezden atanan muhassılların vergi toplamadaki becerileri 

beklenen düzeyde olmaması üzerine eski dönemlerdeki iltizam usulüne geri dönülmek 

zorunda kalındı ve valilerin yetkileri arttırıldı. Aslında Tanzimat reformlarının 

uygulanmasındaki başarısızlığın temel sebebi bu reformların ruhuna uygun hareket 

edecek, devlet otoritesini tanıyan ve emirlere uyan iyi eğitim almış personelden mahrum 

olunmasıydı.   

Tanzimat fermanıyla başlayan Osmanlı Devleti’nin siyasal, toplumsal ve 

ekonomik yapısını batılı anlamda düzenlemeyi hedefleyen reformlar sürecinin taşradaki 

tatbikatından elde edilen sonuçları görmek, aksaklıkları gidermek ve daha iyi yönetim 

için tekliflerde bulunmak üzere belirli aralıklarla ülke genelinde teftişler yapılmıştır. 

Tanzimat dönemi öncesinde Osmanlı Devleti’nde taşradaki mülkî ve idarî yapıyı 

devamlı denetleyen bir teftiş kurumu yoktu. Gerek duyulması halinde eyaletlerin 

denetlenmesine müfettişler gönderiliyordu. Örneğin, Viyana bozgunu sonrasında 

Anadolu’da ortaya çıkan eşkıyalık hareketlerine karşı Paşa rütbesinde teftiş memurları 

tayin edilmiştir
6
. Olağanüstü durumlarda eyaletlerin denetlenmesine sonraki yıllarda da 

devam edilmiştir. Eyalet valilerinin geniş yetki sahibi olmalarından dolayı teftiş 

kurumuna ihtiyaç duyulmamıştı. Fakat Tanzimat fermanın hükümleri yürürlüğe 

konulduktan ve bu hükümlere göre mülkî idarede yapılan değişiklerin denetlenmesi için 

teftiş kurumuna ihtiyaç olduğu anlaşılmış, bununla birlikte teftiş kurumunun bir nizama 

bağlanması hemen mümkün olmamıştı
7
. Mustafa Reşit Paşa, 1840 yılında Rumeli ve 

Anadolu’da fermânın tatbik olduğu mahalleri teftiş etmek, bu yerlerde fermânın 

içeriğinin tam anlaşılmasını sağlamak, hükümet nüfuzunu kuvvetlendirmek ve 

memurların yeni düzeni benimsemelerini temin amacıyla 28 Mart 1840 tarihinde halk 

içinde saygı gören ulemadan İsmet Bey zâde Arif Hikmet Bey’i Rumeli’ye, Çerkeşî 

Mehmed Raif Efendi’yi Anadolu’ya görevlendirdi
8

. Çerkeşî Mehmed Efendi’nin 

Çanakkale civarında vefat etmesi üzerine Meclis-i Umûr-ı Nafia Müftüsü Müderris Ârif 

Hilmi Efendi 24 Kasım 1840’da Anadolu Müfettişliğine getirildi. Bu kişilerin 

mahiyetinde her türlü konuda ihtisas sahibi memurlar da vardı
9
. Bunlar eyaletleri, 

                                                           
5
 Yücel Özkaya, “Tanzimat Öncesi Sosyal ve Kültürel Durum, 1840-1850 Arasında Taşrada Tanzimat’ın 

Uygulanışı”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, KBY, Ankara, 1991, s.121-139.   
6
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, 1. Kısım, TTK, Ankara, 1983, s.483. 

7
 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, Ankara, 1983, s.131. 

8
 Mahir Aydın, “Ahmed Ârif Hikmet Beyefendi’nin Rumeli Tanzimat Müfettişliği ve Teftiş Defteri”, 

Belleten, LVI/215, (Nisan, 1992), s.69-70. 
9
 Karal, Osmanlı Tarihi, C.V, Ankara, 1983, s.171; C.VI, s.132.  
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sancakları, kazaları dolaşarak Tanzimat reformlarını halka anlattılar
10

. Tanzimat’ın ilanı 

sonrasındaki ilk teftiş girişiminin beklenen neticeyi vermemesi üzerine Haziran 1841 

tarihinde teftişten vazgeçilmiş, Anadolu ve Rumeli’ye gönderilen teftiş heyetleri geri 

çağrılmıştı. Teftiş sonrasında eyaletlerde güvenliğin sağlanması müşir ve defterdarlara, 

mali ve diğer konularda denetimin yöneticiler bırakılmasına karar verilmişti
11

. 

Ağustos 1842’de yani ilk teftiş hareketinden yaklaşık bir yıl sonra tekrar 

ülkenin teftişine başlandı. Teftişin yapılış sebebi “Anadolu ve Rumeli taraflarında 

ittihaz olunan usul ve nizamların yürürlüğünü sağlamak ve memurların çalışmalarını 

yakından görmek” şeklinde ifade edilmiştir
12

. Yani Tanzimat’ın uygulandığı eyalet ve 

sancaklardaki vali ve diğer görevlilerle görüşmeler yapılacak, karşılaşılan sorunlar 

çözülmeye çalışılacak, Tanzimat reformlarını yerine getirmeyen memurlarla, yanlış 

yorumlayan kişilere yol gösterilecekti
13

. Bunları gerçekleştirmek üzere eski Hariciye 

Nazırı Rıfat Paşa Rumeli’ye ve eski Meclis-i Vâlâ Reisi Hasib Paşa Anadolu’ya teftiş 

memuriyetiyle gönderilmişlerdir. Fakat kısa süre sonra bu memuriyetlerin, İstanbul’da 

bulunması istenmeyen kişilerin merkezden uzaklaştırılması amacıyla teşkil edildiği 

lafları çıkarıldı. Nitekim Sadrazam İzzet Mehmed Paşa’nın görevinden alınması ve kış 

mevsimin yaklaşmasıyla bu ayların teftişe elverişli olmayacağı düşüncesiyle teftiş 

ertelendi ve Anadolu ve Rumeli’ye gönderilen müfettişler geri çağrıldılar
14

. Lütfi Efendi 

teftişlerdeki başarısızlığın sebebini, müfettiş tayin edilen kişilerin bunun bir ihtiyaçtan 

değil, kendilerinin İstanbul’dan uzaklaştırılmaları şeklinde yorumladıkları için kırgınlık 

gösterdiklerini ve bundan dolayı görevlerini layıkıyla icra etmemelerine 

bağlamaktadır
15

. Maalesef ilk teftişte olduğu gibi ikinci teftiş teşebbüsü de neticesiz 

kalmıştı.  

Merkezden taşraya gönderilen müfettişler taşrada tutulan hesapların kontrolünü 

ve Tanzimat reformlarının yerel yönetimlerdeki uygulamalarında karşılaşılan güçlükleri 

saptayıp bunların çözümüne yardımcı oluyorlardı. 1840 ve 1842 yıllarında yapılan genel 

teftişlerden alt yapı eksikliğinden dolayı esaslı bir sonuç elde edilememişti
16

. Teftiş 

uygulamasında netice alınamayınca ülkede genel bir ıslahat için eyaletlerin sorunlarının 

tespit edilmesine çalışıldı. Bu doğrultuda 1845’ten sonra diğer bir denetleme 

uygulaması olan eyalet temsilcilerinin İstanbul’a çağrılarak yaşadıkları yerler hakkında 

                                                           
10

 Ahmed Ârif Hikmet Bey’in hayatı ve Rumeli müfettişliği ile hazırladığı Rumeli Teftiş Defteri hakkında 

detaylı bilgi için bkz. Mahir Aydın, Ahmed Ârif Hikmet Beyefendi: Bir Tanzimat Devri Şeyhülislamı, 

TTK, Ankara, 2013; Aynı yazar, “Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmet Beyefendi”, Belleten, LIV/209, 

(Nisan, 1990), s.245-260. 
11

 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ankara, 

1997, s.198. 
12

 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, s.132. 
13

 Çadırcı, a.g.e, s.198. 
14

 Karal, a.g.e, s.132; Çadırcı, a.g.e, s.198. 
15

 Ahmed Lütfi Efendi, Tarih-i Lütfi, C.VII, Dersaadet, 1302, s.42-43. 
16

 Abdullah Saydam, “Tanzimat Devri Reformları”, Türkler, C.12, s.786.  
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doğrudan kendilerinden bilgi alınması yöntemine başvurulmuştur. Taşrada reformların 

tatbikinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve alınacak yeni tedbirlerin belirlenmesi 

amacıyla her eyaletten iki temsilci İstanbul’a davet edildi. Eyaletlerden gelecek 

temsilcilerin yol ve diğer masrafları geldikleri yörenin vergi gelirinden karşılanacaktı ve 

İstanbul’da üst düzey devlet adamlarının konaklarında misafir edileceklerdi. Ülkenin 

dört yanından yapılan davete eyalet ileri gelenlerinin büyük kısmı icabet ettiler. 

Temsilcilerden, ülkenin ve geldikleri yörenin içinde bulunduğu durum ve neler 

yapılması gerektiği hakkında düşüncelerini yazılı bildirmeleri istenmişti. Meclis-i 

Vâlâ’ya verilen lahiyalarda eyaletlerdeki en önemli sorunun vergilerin çokluğu, 

toplanmasındaki yolsuzluklar ve haksız uygulamalar olduğu anlaşıldı. Diğer konular 

yol, köprü yapımı ve içme suyu gibi sorunlardı. Meclis-i Vâlâ, layihaların tahkikatı 

neticesinde vilayet temsilcilerinin isteklerini makul karşılamış ve 12 Mayıs 1845 

tarihinde meclis başkanı Süleyman Paşa’nın bütün eyalet temsilcilerine yönelik yaptığı 

toplantıda vergi meselesinin halledilmesine yönelik her yörenin vali ve defterdarlarının 

gerekli inceleme ve mal-mülk yazımı işini gerçekleştireceğini, oluşturulacak İmar 

Meclisleri sayesinde hangi bölgeye ne yapılacağının belirleneceğini söylemiştir. İmar 

Meclislerinde askeriye, ilmiye ve mülkiye sınıfından üç kişi ile birer kâtip görev 

yapıyordu. Meclislerin görev yerleri daha ziyade Tanzimat'ın uygulandığı Anadolu ve 

Rumeli'den birkaç eyaletin birleştirilmesi ile oluşturulan yerlerdi. Bu bağlamda beşi 

Anadolu'da,  beşi Rumeli'de 10 İmar Meclisi oluşturuldu. İmar Meclisleri memurlarına 

verilecek talimatnameler 13 Şubat 1845 tarihinde belirlenmiş olup, buna göre İmar 

Meclisi memurları nüfus, tarım, ticaret, hayvancılık, bayındırlık, madencilik, evlilik, 

sağlık, borçlanma, eğitim ve değirmencilik gibi birçok konuda tahkikatlar 

yapacaklardır
17

. İmar Meclisleri bir nevi teftiş görevini yürüten ve bir yıl gibi kısa bir 

süre devam eden kurullardı. Bu kurullar sayesinde incelenen yerlerdeki eksik veya 

onarımına ihtiyaç duyulan bina, köprü ve okul gibi yapıların ihyâsına gayret edilmiş, 

sorunların yerinde tespiti yapılabilmişti.  

Teftiş yönteminin olumlu neticeleri olmadığına yukarıda değinilmişti. Devlet 

bu kez imar meclisleri sayesinde eyaletlerde yeni bir denetim gerçekleştirmeye çalışmış 

bu doğrultuda ülke on bölgeye ayrılmış, her bölgeye birer meclis gönderilmiştir
18

. İlber 

Ortaylı, İstanbul’a gelen eyalet temsilcilerinin taşradaki gerçek nüfuz ve iktidar 

sahipleri değil, onların adına gönderilen kişiler olduğunu, bunun için merkezi 

hükümetteki devlet erkânının ve vilayetlerdeki eşrafın canını sıkmamak adına susmayı 

tercih ettiklerinden vilayetlerin dertleri ve çözüm bekleyen sorunları hakkında bir şey 

öğrenilemediğini ifade etmektedir
19

. Bu girişimden sonuç alınamadığından olsa gerek 

Babıâlî 12 Kasım 1850’de ülkenin teftişi meselesini üçüncü kez ele aldı. Meclis-i 

                                                           
17

 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Dönemi İmâr Meclisleri”, OTAM, S.3, Ankara, 1992, 

s.325,328,329. 
18

 Çadırcı, a.g.e, s.199-201. 
19

 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), TTK, Ankara, 2000, s.44. 
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Ahkâm-ı Adliye’nin talimatıyla Anadolu Eyaleti’nin teftişine eski Filibe Valisi Vezir 

İsmet Paşa, Rumeli’ye vezir rütbesi ihsan buyrulan Tırhala Mutasarrıfı Mısırlı Sami 

Paşa görevlendirildi. Kısa süre sonra Anadolu ve Rumeli Eyaleti’nin iki memur ile 

teftişinin çok vakit alacağı anlaşıldığından Rumeli’nin Tuna sahillerine Şekip Efendi ve 

Anadolu’nun Trabzon ve Erzurum taraflarına Aydın Kaymakamı sâbık ricâlden Osman 

Efendi tayin kılınmışlardı
20

. Tanzimat sonrası yapılan ilk teftişten yaklaşık on yıl sonra 

teşkil edilen üçüncü teftiş hareketi öncekilerden edilen tecrübeyle çok daha planlı tertip 

edilmiştir. Öyle ki; Anadolu ve Rumeli’nin teftişine bu sefer ikişer müfettiş tayin 

kılınmıştır. Ayrıca müfettişlerin teftişi ne şekilde yapacaklarına dair bir talimatnâme 

hazırlanmış, Anadolu ve Rumeli’de bütün kazaların müdür ve memurlarına 

gönderilmişti. Buna göre müfettişlerin vazifeleri: Teftiş edecekleri yerlerin durumunu 

görüp tetkik etmek, Tanzimat fermanın hükümlerinin tam manasıyla yürürlüğünü 

sağlayacak tedbirleri almak, bu hükümlere aykırı gördükleri halleri menetmek, 

Tanzimat hükümlerine aykırı hareket eden memurlarla, memurluk ahlakına uymayan 

karakterde bulunanların cezalandırılması için gerekli teşebbüslerde bulunmaktı. 

Müfettişler ülkedeki vali, kaymakam ve kaza müdürlerini denetleyecekler, başarılı 

olanlarını taltif edecek, kusurlu olanların adları merkeze bildirilecekti. Hazine 

gelirlerinin zamanında toplanıp gönderilmesi, memurların ticaret yapmamaları, devlet 

malını kullanmamaları gibi hususlar müfettişlerin görevleri arasındaydı
21

. İsmet 

Paşa’nın Anadolu teftişi iki buçuk yıl kadar sürmüştü. Onun müfettişliği süresince Lütfi 

Efendi teftiş mahiyetinde yer almıştır. Müfettişlik heyeti gittikleri yörelerdeki 

aksaklıkları raporlar hazırlayarak posta ile Babıâlî’ye bildiriyorlardı. Lütfi Efendi, 

Anadolu’da yol olmadığı için hayvanlarla gezildiğini, hatta bazı yerlerin teftişinde 

yürümek zorunda kaldıklarını, teftiş esnasında çok sıkıntılar çekildiğini belirtmektedir. 

Olumsuzluklar yüzünden Müfettiş İsmet Paşa’nın pek çok yeri üstün körü teftiş etmek 

zorunda kaldığını yazan Lütfi Efendi, eserinde teftişi yapılan Denizli Sancağı hakkında 

bilgiler vermektedir. Aydın’dan Denizli Sancağı’na giden teftiş heyeti seksen yüz sene 

evvel vuku bulan depremde şehrin içindeki bütün binaların yıkıldığını, bütün ahalinin 

şehrin dışındaki bağlık-bahçelik alanlara yerleştiğini, deprem sonrasında halkın şehir 

merkezine sadece cami, hamam ve dükkân inşa ettiğini fakat mesken yapmadıklarını 

yazmaktadır
22

. Müfettiş İsmet Paşa’nın Babıâlî’ye yaptığı başvuru üzerine 4 Aralık 

1851 tarihinde Sadrazamın emriyle teftiş memurlarının kaza kaza dolaşmalarına son 

verilmiştir. Müfettişler bu tarihten sonra sadece sancak merkezlerinde gerekli 

incelemeleri yapacaklar, yıllık muhasebe defterlerini inceleyeceklerdi. Böylece 

memurların halktan fazla vergi ve bedava yem-yiyecek almalarının önüne geçilmiş 

                                                           
20

 BOA. A.MKT.NZD. nr.9/19; Ahmed Lütfi Efendi, Tarih-i Lütfi, (Yay. Münir Aktepe), C.IX, İstanbul, 

1984, s.43-44. 
21

 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, s.132; Çadırcı, a.g.e, s.198. 
22

 Ahmed Lütfi Efendi, Tarih-i Lütfi, C.IX, s.44. 
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oldu
23

.  Rumeli’nin Tuna sahillerinin teftişine gönderilen Meclis-i Vâlâ azasından Şekip 

Efendi, Vidin’de uzun süredir halledilemeyen Gospodarlık (köy ağalıkları) arazisinin 

reayaya satılması ve Bulgaristan’da ıslahat ve huzuru sağlama çabaları da maalesef 

sonuçsuz kalmıştı
24

. Tanzimatın ilanından sonra girişilen bu üçüncü teftiş de taşradaki 

sorunları çözmede bekleneni vermemişti. Bundan sonra ülkede 1863 yılına kadar büyük 

teftiş hareketine girişilmedi. 

I. 1863-1864 Yıllarında Anadolu ve Rumeli’nin Teftişi 

Ali ve Fuat Paşalar 1863 yılında eyalet yönetiminde yeni düzenlemeler yapmak 

için hazırlıklara başladılar. Yeni vilayet nizamnâmesinin hazırlıkları sürdüğü sırada 

ülkenin taşra idaresindeki sorunları çözmek üzere 1863 yılının başlarında Rumeli ve 

Anadolu’da büyük çapta teftiş hareketine girişildi. 27 Mart 1863’te Tasvir-i Efkâr’da 

taşra memurları içinde bulunan bir takım ehliyetsiz adamların suiistimallerini teftiş ve 

tahkikine şiddetle ihtiyaç duyulduğu için Meclis-i Vâlâ azasından Ahmed Vefik Efendi, 

Subhi Bey Efendi, Rıza Efendi ve Ferid Efendi ve Ziya Efendi’nin teftiş memuru 

atanacaklarına dair haber çıkmıştır
25

. Takvim-i Vekayi’de 30 Mart tarihinde çıkan 

haberde Anadolu ve Rumeli cihetlerine müfettişlerin atandıklarına dair Padişah fermanı 

yayınlanmıştır
26

: “Cenâb-ı hüdâ-yı müste'ân sâye-i adâlet-vâye-i cenâb-ı zillullahilerini 

ile'l-ebed medâr-ı kıvam devâm-ı âsâyiş-i memâlik ve büldân buyursun. Veliyy-i nimet-i 

bî-minnetimiz şehinşâh-ı kişver-i adl ü dâd efendimiz Padişahımız hazretleri mebde-i 

teceddüd-i saadet-i mülk ü memlekete taht-ı âlî baht-ı zılliyet-penâhilerine lem'a-sâz-ı 

şeref ve ikbâl oldukları rûz-ı firûzdur. Ol yevm-i mesûd-ı feyz-âlûddan bed' ile Devlet-i 

aliyyelerinin tevfîr-i esbâb miknet ve kuvvet ve bi'l-umûm teb’â’-i şahânelerinin tezyîd-i 

refâh ve mamûriyeti ve şu vesâil-i hayriye ile memâlik-i mahrûsâ-i mulûkhânelerinin 

istikmâl-i asayiş ve rahatı emrinde bi'z-zât bezl-i inayât buyûrarak bu lütf u ihsân-ı 

âlînin pek çok asâr-ı nafiası dahi nûr paş a'yen-i iftihar ve mübâhât olmakta 

bulunmasıyla beraber daha ne makûle şâyân ıslah-ı keyfiyât ve hâlât var ise anları 

görüp anlamak ve iktizâlarını buraya yazmak ve mahallerince kabi'l-icrâ olanlarını bilâ 

tehir yapmak ve yaptırmak üzere Anadolu ve Rumili’nin mevâhı-i lâzimesine erbâb-ı 

vukûf ve malûmattan mahsûs teftiş me'mûrları ta'yîni husûsu dahi mehbit-i ilhamat olan 

karihâ-i mekarim sariha-i hazret-i hilafetpenâhiden emr u fermân buyrulmuş 

olduğundan dirayet ve ehliyet-i mücerrebe ve vûkûf ve istikâmet-i müsellemelerine 

mebni Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azâ-yı kirâmından atûfetlü Ahmed Vefik Efendi 

ve atûfetlü Rıza Efendi hazerâtı Anadolu ve atûfetlü Subhi Bey Efendi ve atûfetlü Ferid 

Efendi ve Divân-ı hümâyûn beylikçisi saadetlü Ziya Bey Efendi hazerâtı dahi Rumili 

taraflarına tensîb ve ta'yîn olunarak müteallik buyrulan irâde-i seniye-i cenâb-ı 
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 Çadırcı, a.g.e, s.199. 
24

 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren yay. İstanbul, 1992, s.105-106. 
25

 Tasvir-i Efkar nr.78 6 Şevval 1279 (27 Mart 1863). 
26

 Takvim-i Vekâyi nr.689 9 Şevval 1279 (30 Mart 1863). 
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cihanbâni mantûk-ı celil-i vechile müşar'ül ileyhim hazerâtı mütteki-i hareket ve azimet 

bulunmuşlardır. Şu sûretle dahi ibrâz buyrulan himem-i celile-i hazret-i Padişahî hakka 

ki cümle ahâli ve teb'â için şükrü muhal bir lütf-ı mehasin iştimal olmağla vecibe-i 

zimmet-i musadakat olan de'âvât-ı hayriyet âyât-ı cenâb-ı zillullahi yâd ve tekrar 

olunmaktadır.”      

Fermanda Padişahın ülkenin emniyet, asayiş ve faydalı eserlerinin ıslahı, 

gelişmesi için nelerin yapılabileceği konusunda vakit kaybetmeden lüzumlu şeyleri 

yapmak ve yaptırmak üzere Anadolu ve Rumeli’nin gerek görülen beldelerine özel 

donanıma sahip, yetkin ve alanında uzman kişilerin teftiş memuru atanmasının uygun 

görüldüğü, müfettiş atanıp tayin olan Meclis-i Vâlâ üyelerinden Anadolu canibine 

Ahmed Vefik Efendi ve Rıza Efendi, Rumeli cihetine Subhi Bey, Ferid Efendi ve 

Divân-ı hümâyûn beylikçisi Ziya Bey Efendiler’in dirayetli, tecrübeli ve herkes 

tarafından hakkı teslim edilen kişiler olduğu vurgulanmıştır. Görevlerine atanmalarıyla 

ilgili Padişah emri şahıslara bildirilmiştir. Osmanlı ahalisi müfettişlerin atanmasını 

memnuniyetle karşılamıştı
27

. Müfettiş olarak atan kişilerin biri hariç diğer üçü Mehmet 

Seyitdanlıoğlu’nun tabiriyle
28

 adeta “Tanzimatçı” yetiştiren bir okul işlevi gören 

Meclis-i Vâlâ üyesiydi. Ahmed Vefik 1856’da Meclis-i Vâlâ üyeliğine atanmış ve bu 

tarihten sonra 1865 yıllına kadar sekiz kez azalık vazifesini ifa etmiştir
29

.  

Osmanlı ülkesinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenen teftiş hareketi, 

Tanzimat’ın ilanından sonra tertip edilenlerin en planlısıydı. Önceden düzenlenen 

teftişlerden edinilen tecrübelerden ders alınmışa benziyordu. Osmanlı ülkesinin 

büyüklüğü göz önüne alınarak iki müfettiş Rumeli’ye ve iki müfettiş Anadolu tarafına 

gönderildi. Olağanüstü yetkilere sahip bu müfettişlerin mahiyetlerine kendi alanlarında 

uzman ve tecrübeli devlet adamları verilmişti. Müfettişlerden gelen raporların daire 

daire dolaştırılmadan ivedi şeklide icraya konulması için Babıâlî’de özel bir komisyon 

ve mahiyetinde bir kalem teşkil edildi. Komisyona askeriye ve maliyeden birer üye 

tayin olunup, komisyonun başkanlığına Cevdet Paşa getirildi
30

. 

 Rumeli ve Anadolu’ya atanan müfettişlerin mahiyetlerine 3 Nisan 1863’te 

tecrübeli zabitler tayin edilmiştir
31

. Buna göre: Rumeli sol kol müfettişi Subhi Bey 

Efendi’nin refakatine Bursa’nın harap arazisine tayin olunmuş kaymakam Eşref Bey ve 

Rumeli Ordusu süvari askerlerinden bir çavuş, bir onbaşıyla dört nefer süvari tayin 

                                                           
27

Anadolu ve Rumeli cihetlerine müfettiş atanmasıyla ilgili Padişah fermânı Ruznâme-i Ceride-i 

Havadis’te de yayınlanmıştır. Bkz. Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.600 10 Şevval 1279 (31 Mart 1863).  
28

 Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK, Ankara, 1999, s.86. 
29

 Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, C.II, İstanbul, 1944, s.653-664; Mehmed Süreyya, Sicill-i 

Osmanî, Matba-ı Amire, İstanbul, 1308, s.308; Seyitdanlıoğlu Salnamelere göre oluşturdu listelere göre 

Ahmed Vefik yedi kez Meclis-i Vâlâ azalığında bulunmuştur. Bkz. Seyitdanlıoğlu, a.g.e, s.209-215. 
30

 Cevdet Paşa, Ma'rûzât, (Haz. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul, s.60-61; Cevdet Paşa, Tezâkir 13-20, (Yay. 

Cavid Baysun), TTK, Ankara, 1986, s.266. 
31
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edilmiştir. Bosna-Hersek müfettişi Ziya Bey Efendi’ye lazım olan miktarda zabit ve 

süvari neferinin mahallinden tedarik olunması ve Anadolu sol kol müfettişi Rıza 

Efendi’ye gerekli zabitanın tayin edileceği, Anadolu sağ kol müfettişi Ahmed Vefik 

Efendi’nin mahiyetine Çemberli Taş Karakolhanesi Kol Ağası Ali Ağa ile Hassa 

Ordusu’ndan bir süvari çavuşu, bir onbaşı ve dört nefer süvari tayin edilmişti. Ahmed 

Vefik’in teftiş mahiyetinde bulunan çavuşlardan biri ihraç edilmiş ve diğerleri alaya 

döndükleri için ayrılanların yerine dört çavuşun tayin kılınması hususunda 22 Mart 

1864’te Meclis-i Vâlâ’ya tezkere gönderilmiştir
32

.       

Müfettişlerin görevli oldukları yerlere gitmeleri ve teftişe başlamaları atanma 

tarihlerinden yaklaşık bir ay sonradır. Teftiş heyetinin teşkil edilmesi, zaptiye 

neferlerinin görevlendirilmesi, atanan memurlara harcırah verilmesi ve maaş tahsisi gibi 

sebeplerden dolayı müfettişler hemen İstanbul’dan ayrılamamıştı. Bosna ve Hersek 

Eyaletleri’ne müfettiş atanan Ziya Bey 21 Nisan 1863 Pazartesi günü İstanbul’dan 

hareket ederek Varna ve Tuna yoluyla teftiş yerine hareket etmişti
33

. İstanbul’dan 26 

Nisan 1863’te ayrılan Anadolu sol kol müfettişi Rıza Efendi Erzurum’a ve Rumeli’de 

batı cihetindeki eyaletleri teftiş edecek Subhi Bey Efendi Selanik’e doğru hareket 

etmişlerdi
34

. İstanbul’dan en son 4 Mayıs’ta Anadolu sağ kol müfettişi Ahmed Vefik 

Efendi ayrıldı
35

. Müfettişler, teftiş edilen her yerde Padişah’ın fermanını okumuş, belde 

halkının refahı, huzuruna çalışılacağı için her kimin kimden şikâyeti, rahatsızlığı varsa 

gelip söylemesini istemişlerdir. Kaza, kasaba ve köylerin mutat şekilde vergi defterleri 

ve tahsilât pusulalarını incelenmiştir
36

.  

Müfettişler sürekli teftiş mahallinde kalmıyorlardı. Kısa süreliğine aldıkları 

izinle İstanbul’a geliyorlardı. Bu kısa seyahatlerinde ifa ettikleri görevler hakkında 

istişarelerde bulunmak ve kendi özel işleri öncelik arz ediyordu. Örneğin Anadolu sağ 

kol müfettişi Ahmed Vefik Efendi İstanbul’dan ayrıldıktan sonra sürekli teftiş 

bölgesinde kalmamış, kısa süreliğine izinli olarak İstanbul’a gelmiştir. İlk İstanbul’a 

gelişi kentten ayrıldığı tarihten dört ay sonra 3 Eylül 1863’tedir
37

. İkincisi Babıâlî’den 

aldığı izinle 29 Ocak 1864 Perşembe günü gerçekleşmiştir
38

. Bazı mühim hususları 

görüşmek üzere on beş gün içinde teftiş bölgesine avdet olması şartıyla kendisine izin 

verilmişti
39

. Bir aydan fazla başkentte kalan Vefik Efendi’nin 4 Mart günü şehirden 

                                                           
32

 BOA. A.MKT.MHM. nr.294/101. 
33

 Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.614 3 Zilkade 1279 (22 Nisan 1863). 
34

 Tasvir-i Efkâr nr.87 7 Zilkade 1279 (26 Nisan 1863); Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.617 7 Zilkade 

1279.  
35

 Tasvir-i Efkâr nr.89 15 Zilkade 1279 (4 Mayıs 1863). 
36

 Öntuğ, a.g.e, s.26. 
37

 Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.703 21 Rebiyülevvel 1280 (5 Eylül 1863); Tasvir-i Efkâr nr.125 21 

Rebiyülevvel 1280 (5 Eylül 1863). 
38

 Tercüman-ı Ahval nr.444 19 Şaban 1280 (29 Ocak 1864); Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.806 19 Şaban 

1280 (29 Ocak 1864). 
39

 BOA. A.MKT.MHM. nr.291/15. 
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ayrılacağına dair haber yayınlanmış
40

, fakat onun Dersaadet’ten hareketi, emrine tahsis 

edilen vapurla ancak 13 Mart’ta mümkün olmuştur
41

.   

Rumeli sağ kolunun teftişine Meclis-i Vâlâ azası Subhi Bey görevlendirildi. 

Subhi Bey teftiş görevine atanmadan önce Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde 

bulunmuştu. Subhi Bey, Yanya Eyaleti’nde bağlı Zagor nahiyesi emlak tahriri görevini 

başarıyla tamamladığını ve yöre ahalisi memnuniyetlerini 13 Şubat 1862 tarihinde 

merkeze gönderdiği takrirde ifade etmiştir
42

.  Yine 27 Haziran 1862 tarihli bir belgede 

Bursa’nın şehir planını en ince detayına kadar gösteren mufassal harita hazırlamış
43

,  

Yanya Eyaleti’nde Korondos nahiyesi emval ve yetim nüfusun tahririni 19 Aralık 

1862’de tamamlayıp merkezi sunmuş
44

 ve vazifelerindeki üstün gayretleri ve 

başarılarından dolayı Rumeli ve Anadolu müfettişliklerine görevlendirilen Rıza Efendi 

ve Subhi Beyefendi’ye 8 Nisan 1863 tarihinde nişan takdim kılınmıştı
45

. Subhi Bey 

teftiş görevi için 9 Haziran 1863’te Siroz’dan Selanik’e hareket etmiştir
46

. Preveze’de 

bulunan Subhi Bey’in vapur ile 9 Temmuz 1863 tarihinde Galos’a geçmesiyle birlikte 

başladığı teftiş hareketi
47

 kronolojik sırasına göre; Görice kazasındaki gölün 

temizlenmesi ve ıslah edilmesi, Siroz ovasındaki nehirler üzerindeki köprülerin tamiri, 

Pirlepe ve Filorina ahalisinin Kırım ordusu için verdikleri erzak bedellerinin miri 

alacağa karşılık tutularak adaletin sağlanması, Manastır hapishanesinin ıslahı ve görevli 

personel istihdamı, Teftiş sahasında konsolosluk bulunan yerlerdeki mahkemelerin ve 

hükümet konaklarının tamiri, Teftiş bölgesindeki önemli yerlerin haritaların çıkarılması, 

Niş’te aşar tertip edecek memurların görevlendirilmesi, Drama’da bulunan Puruşta Gölü 

ve Karasu Gölü’nün açılması için gerekli paranın Siroz mal sandığından tedariki, 

Debre-i Bala mal katibinin azledilmesi, Emekli asker listelerinin hazırlanması, Kavala 

kasabasının ıslahına yönelik faaliyetleri, İstarova kazası müdürünün azledilerek yerine 

yeni müdür tayin edilmesi, Debre’de zaptiye maaşlarının irtikabı olayının teftişi, Görice 

Hapishanesi suçlularının yoklamalarının icrası, Manastır’ın teftişi ve ıslahı hakkında 

yapılan faaliyetler ve Berat Sancağı’nın muhasebesinin görülmesi ile vilayetlere maliye 

konularında tecrübeli memurların gönderilmesi gibi konularda görüşler bildirmiştir
48

.  

                                                           
40

 Tercüman-ı Ahval nr.459 25 Ramazan 1280 (4 Mart 1864). 
41

 Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.836 5 Şevval 1280 (14 Mart 1864); Tercüman-ı Ahval nr.462 5 Şevval 

1280 (14 Mart 1864). 
42

 BOA. MVL. nr.943/70. 
43

 BOA. HRT.h. nr.569. 
44

 BOA. MVL. nr.958/33; nr.958/21. 
45

 BOA. A.MKT.MHM. nr.259/87. 
46

 BOA. A.MKT.MHM. nr.265/53. 
47

 BOA. A.MKT.MHM. nr.269/17. 
48

 BOA. A.MKT.MHM. nr.269/77, nr.269/81, nr.270/2; MVL. nr.965/13; A.MKT.MHM. nr.270/45; 

MVL. nr.966/54; nr.966/53; A.MKT.MHM. nr.273/8; MVL. nr.968/69, nr.965/34; A.MKT.MHM. 

nr.274/59, nr.274/91; MVL. nr.969/3; nr.970/7, nr.970/60, nr.970/66; A.MKT.MHM. nr.289/59; MVL. 

nr.977/42, nr.977/38. 
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Subhi Bey’in Rumeli’de teftiş ettiği yerler ve mali konularda yaptığı tahkikatlar değişik 

disiplinler tarafından da merak uyandırmıştır
49

.  

Rumeli sol koluna Bosna-Hersek eyaletlerinin teftişine gönderilen Ziya Bey’in 

müfettişlik görevi bir aydan kısa sürmüştür. Cevdet Paşa Ma'rûzât adlı eserinde Ziya 

Bey’in yolsuz ve uygunsuz hareketlerinden dolayı görevinden azledildiğini, yerine 

müfettiş olarak kendisinin atandığını yazmaktadır
50

. 3 Haziran tarihli Takvim-i Vekâyi 

göre; Padişahın iradesiyle Ziya Bey’in Meclis-i Vâlâ üyeliğine atandığı, Divan-ı 

hümâyûn beylikçiliğine ilaveten Meclis-i Vâlâ azası Emin Efendi kısa bir süreliğine 

Bosna müfettişliğine tayin edilmiştir
51

. Emin Bey’in on onbeş gün yürüttüğü Bosna 

müfettişliğine Cevdet Paşa atanmıştır. 20 Haziran 1863’te Cevdet Paşa’ya Anadolu 

Sadareti payesi ihsan olunmuş, 23 Haziran’da İstanbul’dan donanmaya ait bir gemiyle 

Hersek’e yola çıkmıştır
52

. Ahmed Cevdet Paşa Bosna’da Tanzimat reformlarının 

uygulanması konusunda üstün bir gayret sarf etmiş ve çok başarılı olmuştur
53

.  

Anadolu sol kol cihetinin teftişine memur olan Ali Rıza Bey, 26 Nisan 1863 

tarihinde teftiş sahasındaki Erzurum’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılmıştır. Teftiş 

esnasında Canik Sancağı ve Amasya Sancağı’nda bulunan hasarlı ve tamire muhtaç 

birçok cami ve dergâhı onarmıştır
54

. Bu hizmetleri bölge halkı tarafından büyük 

memnuniyetle karşılanmıştır. Bu konudaki belgeler ve dönemin gazeteleri Ali Rıza 

Efendi’nin de aynı Ahmed Vefik Efendi gibi cami ve dergâh gibi abidevî eserlerin 

onarımında gayet başarılı olduğunu ifade etmektedir.  

Olağanüstü yetkilerle donatılmış olan müfettişlere çok geniş talimat verilmişti. 

Kazaların vergi defterlerini kontrol etmek, Tanzimat reformlarına uygun hareket 

etmeyen rüşvet alan, mal-ı miriyi zarara uğratan, irtikâp suçu işleyen memurları vazifen 

almak, faizcilerle mücadele, asayişin temini maksadıyla kurulan zaptiye teşkilatının 

çalışmalarını denetlemek, eyalet yollarını onarmak ve yeni yollar açmak, köprülerin 

                                                           
49

 Erkan Tural, “Rumeli Taşrası Teftiş Raporu, 1860’larda Osmanlı Maliyesi ve Emperyalist Âdâb”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler, 16/1, (Ocak 2007), s.101-124. 
50

 Cevdet Paşa, Ma'rûzât, s.61. Ziya Paşa’nın azledilmeyip, kendisinin Bosna müfettişliğinden istifa ettiği 

1863’ün Haziran ayında Meclis-i Vâlâ azalığına ve aynı yılın Eylül’ünde Deâvi Nezaretine getirildi. Fuat 

Paşa’nın saraydan uzaklaştırma çabaları neticesinde Aralık’ta Amasya Mutasarrıflığa atanarak 

rahatsızlığına rağmen hemen İstanbul’dan görev yerine gönderilmiştir. Bkz. Kenan Akyüz, Ziya Paşa’nın 

Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar Belgeler I, Ankara, 1964, s.2-3.  
51

 Takvim-i Vekâyi nr.698 15 Zilhicce 1279 (3 Haziran 1863). 
52

 Cevdet Paşa, Ma'rûzât, s.61. 
53

 Cevdet Paşa, Tezâkir 13-20, (Yayınlayan: Cavit Baysun), Ankara, 1991, s.265-275; Aynı yazar, Tezâkir 

21-39, (Yayınlayan: Cavid Baysun), s.3-99; Ahmed Cevdet Paşa’nın Bosna müfettişliği için ayrıca bkz. 

Hatice Akın, Ahmet Cevdet Paşa’nın Bosna Müfettişliği, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2004. 
54

 İbrahim Serbestoğlu, “Ali Rıza Efendi’nin Teftişi Esnasında Canik ve Amasya Sancaklarında Dinî 

Yapıların İnşa ve Tamir Faaliyetleri”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.3, S.3, s.117-

139; Aynı yazar, “Abdülaziz ve Teftiş: Ali Rıza Efendi’nin Canik Sancağını Teftişi”, Sultan Abdülaziz ve 

Dönemi Sempozyumu 12-13 Aralık, Ankara, 2013. 
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tamiri, yeni telgraf hattı döşemek, arazinin ıslahı, ziraatın gelişmesine destek olmak, su 

kanalları açmak, abidevi eserlerden olan cami, türbe, imaret gibi eserlerin bakım ve 

onarımı, muhacirlerin iskânı, hapishaneleri gezmek, şehirlere hükümet konağı, hastane 

gibi yeni binalar tesis etmek müfettişlerin belli başlı görevleri arasındaydı. Teftiş edilen 

kaza ve kuraların nüfusunun tespiti amacıyla yeni nüfus sayımlarının yaptırılması
55

. 

Osmanlı ülkesinde son dönemde görülen tarım ürünlerindeki azalmasının sebebi tarım 

alanlarının yanlış kullanımına bağlı olduğu bilindiğinden, müfettişlerin teftiş ettikleri 

yerlerdeki tarım alanlarını ıslah etmeleri, köylüye yeni ziraat usullerinin öğretilmesi ve 

tarım alanlarının özelliklerine göre toprağa ekim dikim yapılması, tarım arazilerinin su 

baskınlarından korunması ve bataklıkların ıslah edilerek toprağın tarım arazine 

kazandırılması diğer görevleri arasında sayılabilir
56

. Müfettiş Ahmed Vefik, İzmit 

Sancağı’ndan başlayarak arazi imarı, yol tesviyesi, zaptiye neferatının taht-ı nizama 

sokulması, kaza müdürlerinin maaşlarını lüzumu kadar zam yapmak veya azaltmak, 

hastahâne yapmak gibi Nafia-i mülkiye ile ilgili işleri icra ettikten sonra teftişe Kocaeli 

Sancağı, Hüdavendigar Sancağı, Kütahya Sancağı ve Karesi Sancağı’ndan devam 

etmiştir 
57

.   

II. Müfettişliklerin Kaldırılması 

Osmanlı ülkesinin Rumeli ile Orta Doğu’sunda yaşanan karışıklıklara ve 

ayaklanmalara eyaletlere teftiş heyetleri gönderilerek kısmen önlem alınmıştı. 

Müfettişliklerin devam ettiği 1863 yılı sonlarına doğru taşra idaresi sorununu çözmek 

için Ali ve Fuat Paşalar eyaletlerde yeniden ıslahat yapmayı uygun görmüşler ve 

yapılan çalışmalar neticesinde 7 Kasım 1864 tarihinde yeni Vilayet Nizamnamesi 

yayınlanmıştı. Bu nizamname ile eyaletler kaldırılarak, yerine livalardan oluşan vilayet 

üniteleri kurulmuştu. Eski eyaletlerin yerini, büyük ölçüde genişletilmiş yirmi yedi tane 

vilayet almış ve her biri geniş yetkilere haiz bir vali yönetimine verilmişti. Yeni 

nizamnamenin hazırlanmasında Niş valiliği sırasında başarılı bir yönetim örneği veren 

Midhat Paşa’nın düşünce ve çalışmalarından oldukça fazla istifade edilmişti
58

. Yeni 

nizamname hemen bütün ülke genelinde uygulanmaya konulamadı. Babıâlî ilk 

uygulamayı Midhat Paşa’nın valilik yaptığı Tuna Vilayeti’nde başlatmayı uygun 

görmüştü. Tuna Vilayeti eski Niş, Vidin ve Silistre eyaletlerinin birleştirilmesiyle 

kuruldu ve valiliğine Midhat Paşa atanmıştır
59

. Midhat Paşa’nın valiliği sırasında Tuna 
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 Tercümân-ı Ahvâl nr.418 17 Cemaziyelsaniye 1280 (29 Kasım 1863). 
56

 Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.830 7 Şevval 1280 (16 Mart 1864). 
57

 Bkz. Öntuğ, a.g.e., s. 77-133; Ruznâme-i Ceride-i Havadis nr.928 7 Rebiyülevvel 1281 (10 Ağustos 

1864). 
58

 Göyünç, Göyünç, Nejat, “Midhat Paşa’nın Niş Valiliği Hakkında Notlar ve Belgeler”, TED, Prof. Dr. 

Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, S.XII, İstanbul, 1982, s.280-281; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin 

Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı), TTK, Ankara, 1991, s.384. 
59

 Çadırcı, a.g.e, s.250-251; Ortaylı, a.g.e, s.53. 
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vilayetinde başarılı sonuçlar alınması üzerine nizamname 1865 yılı başında Anadolu, 

Arabistan ve Rumeli’deki diğer bazı vilayetlerde de uygulanmasına geçilmiştir.  

 Yeni Vilayet Nizamnamesi’nin Kasım 1864’te uygulamaya geçmesiyle 

birlikte Mart 1863’ten beri Rumeli ve Anadolu cihetlerine gönderilmiş olan müfettişlere 

gerek kalmamıştı. Nitekim vilayet nizamnamesi yayınlanmadan önce 2 Ekim 1864’te 

bütün müfettişlikler kaldırılmıştı. Müfettişliklerin ilgası hakkında Ruznâme-i Ceride-i 

Havadis’te çıkan Gurre Cumadelahire 1281 (1 Kasım 1864) tarihli haber şu şekildedir: 

“Teftiş-i ahvâli büldân ve sükkân irade-i lütf-i ifadesiyle mukaddema Anadolu ve 

Rumeli’nin cihet-i ma'lûmesine teftiş me'murları ta'yin buyrulmuşdu. Rumeli’nin sol 

kolu teftiş me'muru mukaddema avdet etmiş ve Bosna ve Hersek cihetleri me'muru dahi 

bu kere ifayı levazım-ı teftişiye ile geçen hafta Bosna’dan hareket eylemiş olduğu gibi 

Anadolu’nun canibi yemin ve yesarı müfettişleri iki seneye karib hayli mevakiin esbab-ı 

teftişiyeye ve ıslahiyesine i'tina ve himmet ederek mevsimi şitanın an be an takarrübü 

cihetiyle içerulerde gezilecek mahallerin matlûb üzere teftişinde müşkilât bedihî 

bulunmuş idüğüne ve me'murin-i teftişiyeye aid bulunan mesalih ise zaten mahalleri 

vülâtı izam ve mutasarrıfın-ı kiramına aid vezaifi mahsusadan olup teftiş me'murin-i 

kiramı kaide-i teftişiyenin esas ve müteferriatını her tarafa  bildirmiş olduklarına mebni 

bakıyye-i mesalih-i teftişiyenin vülât ve mutasarrıfın-ı müşar ve müma ileyhime 

havalesiyle icrayı icabına hemişe i'tina ve dikkat olunmasının ba-tahrirat-ı mahsusa 

kendülerine tavsiyesiyle atufetlû Ahmed Vefik ve Rıza Efendiler hazeratının dahi 

bulundukları yerlerde tesviyesi kuvve-i karibeye gelmiş olan mesalihi hemen ru'yet ve 

tesviye ederek Dersaadete avdet eylemeleri husûsuna emr ü fermân-ı hümâyûn-ı hazret-

i hilâfetpenâhi şeref efzayı sünuh ve südur buyrulmuş ve devair-i teftişiye me'murin-i 

kiramına ezserinev-i Bâbıâlîden ve sayeyi mukteziye icrâ buyrulmuş olduğu 

işidilmişdir.”   

Müfettişlikler gayet ciddi sebeplerle ihdas ettirilmişti. Fakat lağvedilmesine kış 

mevsiminin yaklaşması, teftiş bölgesinde daha ileri gitmenin zorlukları ve müfettişlerin 

yaptıkları işlerin mutasarrıflarca yürütülmesi gibi basit sebepler gösterilmişti. Cevdet 

Paşa Ma'rûzât’ında Rumeli ve Anadolu’ya gönderilen müfettişlerin hiçbirinin başarılı 

olamadığını yazmaktadır
60

. Cevdet Paşa’ya göre: Rıza Efendi Canik’e varıp bir iki 

harap mescidi tamir etmiş, vaktinin büyük kısmını hamamlarda geçirip, teftiş sahasının 

içerilerine gitmemiştir. Ziya Bey Saray Bosna’ya varır varmaz yolsuz ve uygunsuz 

hareketlerinden dolayı azledilmişti. Subhi Bey süratle Manastıra gitmişse de İşkodra 

taraflarına gitmeyerek kısa sürede Dersaadet’e dönmüştür. Ahmed Vefik Efendi 

Bursa’da saplanıp kalmış ve teftiş esnasında sertliği ve kendine has üslubundan dolayı 

halkın şikâyeti ayyuka çıkmıştı. 

 

                                                           
60

 Cevdet Paşa, Ma'rûzât, s.61. 
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OSMANLI AVARIZ TAHRİRLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNE 

Osman GÜMÜŞÇÜ
*
 

ÖZET 

Avarız, Tanzimat’a kadar, fevkalade hallerde ve bilhassa harp masraflarını 

karşılamak üzere, hükümdarın emri ile halkın doğrudan doğruya devlete vermeğe 

mecbur tutulduğu her türlü hizmet, eşya ve para şeklindeki vergiye/tekalife verilen 

isimdir. Bu devire ait vesikalarda “avarız-ı divaniye” ve “tekalif-i örfiye” namı altında 

zikredilen vergiler sayı ve çeşit bakımından oldukça fazladır. Klasik dönemde, savaşlar 

ve afetler gibi olağanüstü hallerde alınan avarız vergisi, XVI. yüzyıl sonlarından 

itibaren mali, askeri, siyasi ve sosyal açılardan olağanüstü bir dönem yaşandığından, 

devletin içerisine düştüğü mali sıkıntıyı hafifletmenin bir aracı olarak görülerek sürekli 

ve çeşitli isimlerle fazlaca alınmaya başlanmıştır. 

Hem olağanüstü bir ortamda alınması, hem de kişi başına yerine topluluktan 

alınması, avarızlarla ilgili çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diğer 

taraftan bu verginin toplanma amacının “yönetimin düştüğü mali sıkıntıyı aşmanın en 

kolay yolu olarak” görülmesi, bu verginin kaydedildiği avarız tahrirlerinin 

güvenilirliğini de azaltmıştır. Klasik mufassal tahrirler güvenilir oldukları halde, 

bunların güvenilirliğini sorgulayan birçok çalışma yapılmasına rağmen, şimdiye kadar 

avarız tahrirlerinin güvenilirliği pek sorgulanmamıştır. XVII. yüzyılda, klasik 

dönemdeki mufassal tahrirlerin artık yapılmayışı, günümüz araştırmacılarını, bu 

kaynaklara mecbur bırakırken, diğer yandan mufassal tahrirler güvenilir olduğundan, 

avarız tahrirlerinin de güvenilir oldukları önyargısını oluşturmuştur. Üstelik sadece 

avarız ve cizyelere dayalı çalışmalarda, hemen önceki dönem kayıtlarında yer alan iskan 

ve nüfus kayıplarının “açıklanamayan boyutlarda” olmasına rağmen, yine de bu 

kaynakların güvenilirliği test edilmemiştir. 

İşte bu noktadan hareketle yapılan bu çalışmada, hem dönemin kaynaklarında 

avarız tahrirleri ile ilgili sıkıntılara dikkat çekilecek, hem de nüfus ve iskan ile ilgili 

araştırmalarda, açıklanamayan boyutlardaki sorunlar belirtilerek, avarız tahrirlerinin 

güvenilirliği sorgulanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Tahrir, Avarız, Arşiv, Birincil Kaynak, İskan, 

Nüfus 
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ABOUT THE RELIABILITY OF OTTOMAN AVARIZ TAHRİRS 

 

ABSTRACT 

Avarız is the name of the taxes in the form of all kinds of services, goods or 

money which people are compelled to give to the state directly with the order of 

emperor in case of emergency and particularly to meet the war costs until the reforms. 

Under the name of “avarız-ı divaniye” and “tekalif-i örfiye” taxes are pretty much in 

terms of numbers and types in documents belonging to this period. Avarız, which is 

taken in exceptional cases like wars and disasters in the classical period, has begun to 

take much with various names to ease financial troubles of states since last of XVI. 

century due to experiencing extraordinary period aspects of financial, military and 

social. 

Both taken in case of emergency and taking from community instead of per 

capita has led to emerge various difficulties related to avarız. On other side, the purpose 

of this tax collecting was seen as “the easiest way of to overcome the financial difficulty 

of management” has reduced the reliability of avarız tahrirs which this taxes were 

registered. Even though classical mufassal tahrirs are reliable, there are several studies 

which is questioned their reliability, but the reliability of avarız tahrirs are not 

questioned by now. Because of mufassal tahrirs of classical period is nonexecution in 

XVII. century, today’s researchers compelled to these resources, on the other hand since 

the mufassal tahrirs are reliable, it has been prejudice that the avarız tahrirs are reliable. 

Although the settlement and population losses, which take part in records of previous 

period, were so much in studies that just based on avarız and cizye, the reliability of 

these resources has not been tested. 

Starting from this point in this study is pointed out both the difficulties related 

to the avarız tahrirs and with indicating the difficulties in reseaches related to the 

population and settlement, the reliability of avarız tahrirs will be questioned. 

 

Key Words: Ottoman, Tahrir, Avarız, Archive, Primary Source, Settlement, 

Population 
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Giriş 

Avarız, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’ın ilan edildiği tarihe kadar, 

olağanüstü/fevkalade hallerde ve bilhassa harp masraflarını karşılamak üzere, hü-

kümdarın emri ile halkın doğrudan doğruya devlete vermeğe mecbur tutulduğu her türlü 

hizmet, eşya ve para şeklindeki tekalife verilen isimdir. Bu devire ait vesikalarda 

“avarız-ı divaniye” ve “tekalif-i örfiye” namı altında zikredilen vergiler sayı ve çeşit 

bakımından çok fazlaydı. Askerin geçeceği yollar boyunca tesis edilen menzil 

teşkilatına evsaf ve miktarı muayyen zahireyi götürüp satmak (sürsat), ordunun ihtiyacı 

için lazım gelen harp malzemesini, arpa ve samanı tedarik ve nakletmek, icabında 

amele, araba ve hayvan bulmak, kürekçi, azap, cerehor, kavas vb. namlar altında, 

orduya yardımcı sınıflar temin etmek, hisar yapmak ve nihayet “avarız akçesi” yahut 

“avarız bedeli akçe” namı altında, muayyen bir miktar para ile devletin veya seferin 

idare masraflarına iştirak etmek, “avarız-ı divaniye” denilen vergilerin belli 

başlılarından idi.
1
 

Avarız-ı divaniyye veya tekalif-i örfiyye de denilen avarız, XVI. yüzyılın 

sonlarına kadar, fevkalade zamanlarda alınan ve miktarı doğrudan “Divan-ı Hümayun” 

tarafından tespit edilen bir vergi türüdür. Devletinin kuruluşundan Tanzimat’a kadar 

devam eden bu vergi, tahakkuk ve tarh usulleri bakımından diğer vergilere nazaran 

farklılık arz eder. Halktan nakit olarak toplanabileceği gibi, ayni ve hizmet olarak da 

istenebilir. Bu meyanda mesela kürekçi bedeli hizmet olarak, nüzul zahiresi de ayni 

olarak alınırdı. XVII. yüzyıla kadar bu vergi umumiyetle sefer masraflarının 

karşılanması için toplanmış ve bu yönüyle arızi bir özellik göstermiştir. Fakat XVI. 

yüzyılın sonlarında Osmanlı para sisteminin çöküşü ve vergi düzeninin ıslah 

edilemeyişi sebebiyle avarız, her yıl muntazaman toplanan, devamlı ve nakdi bir vergi 

haline gelmiş ve miktar itibariyle öşür haricindeki resm-i çift, bennak, ispenç vb. gibi 

şahıs başına alınan bütün vergileri geçmiştir. Aynı şekilde sefer zamanlarında halktan, 

un ve hububat olarak toplanan nüzul zahiresi de ayni olmaktan çıkıp nakdi hale 

gelmiştir.
2
 

Esas itibariyle örfi bir vergi olan avarızın, şeri hale getirilmeye çalışıldığı da 

olmuştur.  Avarız mükellefi olanlar askeri sayılmayan reayadır. Askeri deyiminin 

içerisine, fiilen askerlik hizmeti yapanların dışında ulema, suleha, sadat, derbentçi, 

tuzcu, çeltükçi, ortakçı, katrancı, doğancı, vakıf reayası gibi birçok zümrelerin de dahil 

edildiği malumdur. Askeri sınıfa girenler avarız türü vergiden muaf olurlar ancak bu 

sınıfta olup ticaretle iştigal edenler ise bunun dışındadır. “Kar u kisb üzere” olanlar 

durumlarına göre reaya gibi avarız vergisine katılmaktadırlar. Avarız mükelleflerinin 

                                                           
1
 Avarız hakkında fazla bilgi için bkz: Ö. L. Barkan. 1979. “Avarız”, İA. C. 2, s. 13-19; H. Sahillioğlu. 

1991. “Avarız”, DİA, C. 4, s. 108-109; L. Küçük. 2007. Osmanlı Vergi Hukukunda Avarız Kavramı 

ve Avarızın İdaredeki Rolü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 
2
 M. A. Ünal. 2011. “Avarız”, Paradigma Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 63. 
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tespiti hususunda muayyen bir kuralın bulunmadığı görülmektedir. Bölgelere ve halkın 

gelir durumuna göre değişen nispetlerde oranlar belirlendiği anlaşılmaktadır. Şahısların 

avarız mükellefi olması için ev, tarla, dükkan vb. gibi bir gayrimenkul sahibi olmaları 

şartı aranmaktadır. Ancak çok defa bir ev sahibi olmak mükellefiyet için yeterli 

olmaktadır. Oturduğu evin mülkiyetine sahip olmayanlar avarızdan muaf olmaktadırlar. 

Ayrıca ihtiyar ve çalışamayacak derecede ama, sakat ve hastalıklı olanlar ile yetim, sabi 

ve dul hatunlardan da avarız alınmamaktadır. Halk, gelirine ve sahip olduğu 

gayrimenkule göre “ala, evsat, hakir, ahkar ve edna” olmak üzere çeşitli gruplara 

ayrılmakta ve bu esasa göre avarız toplanmaktadır. Devlet, bir kazadaki avarız 

hanelerini tespit ettikten sonra avarız ve nüzul zahiresi ya da kürekçi bedeli toplanırken 

hane başına düşen miktarı her yıl için belirlemekte ve buna göre vergi toplamaktadır. 

Dolayısıyla avarız tahrirleri avarız vergisinin toplanması açısından büyük önem 

taşımaktadır. XVI. yüzyıldaki tahrir defterlerinde avarız ile ilgili bazı kayıtlara 

rastlanmaktadır. Bundan, avarız için ayrıca bir tahririn yapılmadığı, timar ve zeametleri 

belirlemek ve devletin baştan beri alageldiği vergileri tespit etmek amacıyla yapılan 

genel tahrirler sırasında avarız hanelerinin de tespit edildiği istidlal olunmaktadır. Oysa 

XVII. yüzyılda sadece avarız hanelerinin tespiti için tahrirler yapılmıştır. Bunun sebebi 

XVI. yüzyıldaki tahrir defterleri esas alınarak toplanan “resm-i çift, resm-i bennak, 

resm-i mücerred, resm-i ispenç” vb. gibi vergilerin miktarları arttırılamadığı için 

ehemmiyetsiz hale gelmeleridir. Sadece üründen muayyen bir nispette alınan öşür 

bundan istisnadır.
3
  

Askeri sınıflarla ilmi ve dini bazı mansıbların sahipleri ve yukarıda belirtilen 

derbentçi, tuzcu, çeltükçü, ortakçı, katrancı ve doğancılar ile bazı vakıfların reayası gibi, 

esasen avarızdan affedilmek mukabelesinde, ağır hizmet ve mükellefiyetleri olan 

sınıflar müstesna, herkes, kendi kudreti nispetinde, bu nevi vergiler ile mükellef 

tutulmuştu. Örfi tekalife ve avarız vergilerine iştiraki icap eden halkın memleket nüfusu 

içindeki mevkii ve her hangi bir şekilde avarızdan muaf olanların sayısı hakkında, 

aşağıdaki rakamlar bir fikir verebilir. Anadolu vilayetinde, XVI. yüzyıl başında, kayıtlı 

bulunan 550.139 avarız hanesi üzerinden, 79.105’i (% 14.3), çeltükçü, madenci, 

derbentçi, vakıf hademesi ve askeri taifeye mensubiyet gibi sebepler ile avarızdan muaf 

idiler. Aynı şekilde Rumeli’nin sağ koluna ait kazalarda mevcut 96.329 haneden 

12.464’ü (% 12.9) muhtelif sıfatlar ile avarızdan muaf sayılmışlardı. Bununla beraber, 

bazı istisnai vaziyetlerde devlet sıkışınca bu muafiyetlerin çoğunu dinlemeyip, her kese 

“bitilü, bitisiz demeyip avarız salmakta” ve bazen de zamanla alakadar mükellefler birer 

berat tedarik edip, muaflar arasına geçmek suretiyle, diğerlerinin yükünün artmasına 

sebep olmakta idi; memleketin, avarız hanesi şeklinde, vergi mesuliyeti bakımından, bir 

                                                           
3
 M. A. Ünal. 2011. “Avarız”, Paradigma Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 63-64. 
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takım birlikler halinde, teşkilatlanmış olması, yalnız avarız akçesinin değil, belki de her 

türlü avarız-ı divaniyenin tarh ve cibayetinde bir esas teşkil etmektedir.
4
 

Buraya kadar verilen ve avarız vergisinin bazı niteliklerini açıklayan kısa 

bilgilerden sonra, bize göre avarız tahrirlerinin problemli olduğu hususlara geçilecektir. 

Konuyu, detaylara boğmamak amacıyla kısa ve öz bir şekilde yaklaşılacak ve avarız 

tahrirlerinin problemli, eksik veya yanlış olduğunu düşündüğümüz tarafları maddeler 

halinde açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bize göre avarız vergisi ve bu vergilerin kaydedildiği avarız tahrirlerinin 

problemli olduğu hususlardan ilki, “avarızhane” kavramıdır. Konunun daha iyi 

anlaşılması için burada avarız hanesi tabirine biraz açıklık getirmekte fayda vardır. 

Ünal’ın da belirttiği gibi, avarız hanesinin gerçek hane ile bir ilgisi yoktur. Hane genel 

olarak ev demektir. Osmanlı vergi ıstılahındaki anlamı ise bir evde oturan evli çifttir. 

Avarız hanesi ise, 3, 5, 7, 10, 15 (hatta daha fazla) evden oluşan bir vergi birimidir. 

İmparatorluğun her yeri için standart bir avarız hanesi birimi de yoktur. Her kaza için 

farklı ölçüler esas alınmıştır. Bazı yerlerde 10 hane (ev) bir avarız hanesi kabul 

edilirken, bazı yerlerde bu sayı 15-20’ye çıkabilmektedir.
5
 

Avarız hanelerinin nasıl oluşturulduğu ve alınan vergilerin kaç gerçek haneden 

oluştuğu, hem belgelerde hem de haliyle bu belgelere dayanarak yapılan araştırmalarda 

-şimdiye kadar- açıkça ortaya konulamamıştır. Gerçekten de bu konuda M. Ç. Uluçay 

yıllar önce yaptığı çalışmada aynen şu bilgiler verilmektedir: “Avarızhanelerin tespiti: 

İncelediğimiz Manisa ve diğer memleketler sicillerinde, kaç hanenin birleştirilip bir 

avarızhaneyi teşkil ettiklerine dair açık bir vesikaya rastlayamadığımız için, kaç 

hanenin birleşip bir avarızhaneyi teşkil ettiklerine dair, esaslı bir rakam veremeyeceğiz. 

Bazı yıllarda şehrin nüfusunu ve avarızhanelerini bildiğimiz halde, muaflarını ve diğer 

muafiyet listesine dahil olanları bilmediğimizden, kati bir neticeye ulaşamadık. Mesela 

iki kişinin bir, beş kişinin bir avarızhane teşkil ettiğini tespit ettiğimiz gibi; 14 evin de 

bir avarızhane addedildiğini de müşahede ettik”.
6
 1944 yılında yapılan bu çalışmada 

belirtilen 2, 5 ve 14 gerçek hanenin bir avarızhanesi sayıldığı ifadesi, 1991 yılındaki 

başka bir çalışmada şu şekilde verilmiştir: “(Avarızhane) Vergi terimi olarak, yerine ve 

vergisine göre, sayım birimi olan gerçek avarız hanesinin 4 ila 50 hanesi bir avarız 

hanesini oluşturuyordu”.
7
 

Avarızhanelerin belirlenmesi hususuna temas eden Ö. Küpeli ise şu bilgiyi 

vermektedir: “Avarızhanelerin nasıl tespit edildiği hususuna gelince; MAD 614'teki bazı 

kayıtlardan Manyas Kazası’nda avarızhane hesaplamalarında muaflar hariç olmak 

üzere, nefer sayısının esas alındığı açıkça belirtilmekte, hatta hesaplamaların üç nefer 

                                                           
4
 Ö. L. Barkan. 1979. “Avarız”, İA. C. 2, s. 13-19. 

5
 M. A. Ünal. 2011. “Avarız”, Paradigma Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 63-64. 

6
 M. Ç. Uluçay. 1944. XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 42. 

7
 H. Sahillioğlu. 1991. “Avarız”, DİA, C. 4, s. 108-109. 
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bir avarızhanesi hükmünce yapıldığı anlaşılmaktadır. Yalnız bu hükmün pek de geçerli 

bir kaide olmadığı da söylenebilir. Zira yerleşim birimine göre avarızhane başına nefer 

(muaflar hariç) sayısı farklılık arz etmektedir. Bu durumda avarızhanesinin “itibari” 

bir birim olduğu, belirlenmesinde nefer sayısından ziyade yerleşim yerinde 

yaşayanların ekonomik güçlerinin dikkate alındığı barizdir ve defterimizde bunu 

doğrulayan ifadeler mevcuttur”.
8
 

Toplanan verginin esasını oluşturan avarızhanenin kaç gerçek haneden 

müteşekkil olduğu meselesi, yukarıda belirtilenler de dahil şimdiye kadar yürütülen pek 

çok araştırmada hep tartışılmış ve bu meseleye hala net bir cevap verilememiştir. 

Nitekim, M. Todorova bu konu hakkında, “avarızhane gibi bir konsept içerisinde 

toplanan vergi miktarını saptamak oldukça zordur” diyerek devamında şu bilgileri 

vermektedir: “Toplanan vergi, bölge, zaman, vergilendirilebilir nüfusun durum ve 

koşullarına göre değişebilmekte ve üniversal manada bir katsayıya sahip 

bulunmamaktaydı. Bu tarz avarız hanelerde vergi veren yetişkin erkek sayısı 3-15 

arasında değişebilmektedir. Bazı somut vakalarda cizye avarız hane arasında 

örtüşmeler bulunur. Bana göre bu konuyu araştıran birisi genel geçer ve çok spesifik 

manada bir “hane” tanımı aramaktan kaçınmalıdır.
9
 

Şu durumda verilen tüm bu bilgilerde avarız hanesinin, 2 ile 50 arasında gerçek 

haneden meydana geldiğinin belirtilmesi, bu konuda ilk çalışanlardan biri niteliğindeki 

Ö. L. Barkan’dan bugüne kadar geçen uzun süreye rağmen durumun hala belirsiz 

olduğunu açıkça göstermektedir. O halde akla başka bir soru gelmekte ve ister istemez 

şu düşünceye ulaşılmaktadır: “Bunca yıldır çok sayıda kişi tarafından avarızlar üzerine 

çalışıldığı halde, avarızhane için belirli bir rakamın tespit edilememesi, sorunun 

araştırmacılarda değil, bize göre kaynağın doğasında, yani avarız tahrirlerinde olduğunu 

kanıtlamaktadır”. 

Avarızın ikinci problemi, avarız vergisinin mantığıdır, yani esas olan hususun, 

ihtiyaç hissedilen para, mal veya hizmetin mutlak ve en kısa zamanda yerine getirilmek 

istenmesidir. Başka bir ifade ile belki de olağanüstü kökenli olmasından kaynaklı 

olarak, devletin içine düştüğü mali problemi çözmek için avarızı en kolay yol görmesi 

ve sadece bu eksiği gidermek amaçlı bir tahsilat yapmayı düşünmesidir. Şu halde, nasıl 

belirlendiği net olmayan avarızhanelerden toplanan vergi kayıtlarına göre, merkezi 

yönetim için “esas olanın paranın toplanması” olduğu meselesi burada ayrıca önem 

kazanmaktadır. Bu hususu destekleyen başka bir nokta ise, bir iskan merkezinde 

nüfusun bir kısmı kaçsa bile, belirtilen verginin mutlaka toplanması amacıyla, bu 

miktarın geriye kalanlara yüklenmesi meselesidir. 

                                                           
8
 Ö. Küpeli. 2011. “1604 Tarihli Manyas Kazası Avarız Defteri”, s. 121-122. 

9
 M. Todorova. 1988. “Was there a demographic crisis in the Ottoman Empire in the seventeenth 

century?”, s. 61. 
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Avarız kayıtlarının mantığının anlaşılması amacıyla avarız konusunda hala en 

iyi yazı niteliğinde olan ve önemine binaen Barkan’ın yazısına değinmekte fayda vardır. 

Burada avarız vergisi miktarının nasıl belirlenip tahsil edildiği şöyle açıklanmıştır: “Bu 

nevi vergilerin ne şekilde tarh ve cibayet edilmiş olduğu meselesine gelince; Osmanlı 

Devleti, her hangi bir fevkalade vaziyetin icap ettirdiği masraflar ile muayyen vasıfları 

haiz yiyecek maddelerini ve harp levazım ve hizmetlerini, eli altında bulunan 

kaynakların mutat ve muayyen olan verimi ile karşılayamayacağını anlayınca, 

fevkalade tedbirler ile memleketin bütün imkan ve kudretlerini seferber etmeğe karar 

verirdi. Bu karar mucibince, vaziyetin icaplarına göre, kendisine lazım gelen para, hiz-

met, eşya ve mahsul miktarının umumi tutarı tespit edilir ve bu yekünler, divanın eli 

altında bulunan bir takım defterlere göre, muhtelif mıntakalara tevzi ve taksim 

olunurdu. Memleket nüfusu, daha evvel, bu nevi tekalifin tevzi ve taksimine esas teşkil 

edecek bir takım vergi birliklerine, zamanında kullanılan tabir ile “avarız hanelerine” 

bölünmüş bulunuyordu. Bu hanelerden her birinin tayini için, muhtelif esaslar göz 

önünde bulundurulmuştu. Mıntakanın zenginliğine, halkın şehirli, köylü, göçebe ve 

muhacir olup olmadığına, dükkan, ev ve tarla miktarına ve nihayet zamanın ve vaziyetin 

icaplarına göre, vergi tarh ve tevzii işinde esas teşkil etmek üzere, birer vergi birliği 

halinde, teşkil edilen itibari avarız haneleri içinde, 3, 5, 10 veya 15 evli kimse 

bulunabilirdi. Defterlerde her mahalle ve köyün nüfusu kaydedildikten sonra, hususi 

kaidelere göre, bir de ayrıca bu nüfusun kaç avarız hanesi addedileceği tayin ve tespit 

edilirdi. Bu sebeple, bazı mahalle ve köylerin avarız hanelerinin, ½, 1/4 veya 1/5 gibi, 

kesirli olarak tespit edilmiş olduğu da görülmektedir. Devlet daireleri, tespit edilen 

ihtiyaç yekününün memleketin umum avarız hanesi adedine taksimi suretiyle, elde 

edilen rakamı bir defa tayin ettikten sonra, her mıntakanın kadısına hükümler 

göndererek, o mıntakadaki avarız hanelerine göre hesaplanmış miktarlarda, avarız-ı 

divaniyeyi toplamağı emrederdi. Bu şekilde vergi tarhı keyfiyetine “salmak” veya 

“salgun” denilirdi. Neticede, bu suretle üzerine para, arpa, saman veya her hangi bir 

hizmet salınmış olan köy veya mahalle halkı toplanır ve aralarında her birinin, iktidar 

ve haline göre, salguna iştirak hissesini tayin ederlerdi. Halk, iktidarı nispetinde, ala, 

evsat ve edna olarak, muhtelif derecelerden teklife iştirak ettirilmekte ve iktidarı 

olmayanların hissesi ise, zenginler tarafından temin edilmekte idi. Devlet, her hangi bir 

mıntakadaki avarız haneleri adedini azaltarak veya çoğaltarak, vergi yükünü ayarlardı. 

Bu ayarlama neticesinde avarız hanesi azalırsa, kaza halkı, bu azalma nispetinde, 

tenzilattan istifade ederdi, Mesela padişah, hudut boyunda olan veya harap olmağa yüz 

tutan bir mıntakanın avarız hanelerinin tenzilini ve bu suretle vergi yükünün 

azaltılmasını emrederdi”.
10

 

Bu izahattan anlaşılan ve konumuzu ilgilendiren esasları kısaca şöyle belirtmek 

mümkündür: Devlet yönetimi, reayadan istenecek para, mal veya hizmet ihtiyacı hasıl 

                                                           
10

 Ö. L. Barkan. 1979. “Avarız”, İA. C. 2, s. 14-15. 
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olduğunda, toplam tutarı belirler ve bir idari birim içerisinde kaç gerçek hanenin olduğu, 

ilgili değişkenlere göre tespit edilen avarız hanesi sayısına bölerek, istenen miktarı 

tahsil etmeye çalışırdı. Yani burada, toplanması gereken miktar, memleketteki toplam 

avarız hanesi sayısına taksim edilerek, bahsi geçen miktarın tahsil edilmesi esastı. 

Dolayısıyla, halkın ekonomik gücüne göre genellikle üç kategoriye ayrılarak yapılsa da, 

merkezi yönetim açısından asıl önemli olan husus, ihtiyacın giderilmesi ve istenen 

tahsilatın yapılması olduğundan, tahsilat yapıldığı sürece hiçbir sorun bulunmuyordu. 

Fakat uygulama sırasında, yani yerinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşan kadı ve 

beraberindekiler, avarız hanenin içerisinde kaç gerçek hane olduğunu belirlerken ciddi 

sıkıntı çekmiş olmalıdırlar. Üstelik daha büyük zorluk, avarız hane içerisinde kalan 

gerçek hanelerin azalması ve dahası tamamen göç ederek hiç kalmamalarıydı. Şüphesiz 

böyle bir durumda, üzerlerine düşen vazifeyi yapmak gayesiyle, sayısı azalan avarız 

hanelerin yükünü geride kalanlara yüklemek veya avarız hanelerin tamamen göç etmesi 

durumunda da başka köylerde ve mahallelerde olsa da, var olanlara yüklemekti (Bu 

husus aşağıda ele alınmıştır). Bu son düşüncemizi kanıtlayan yüzlerce belge olup 

hepsinde de, yerini terk ederek gidenlerin ödemesi gereken vergilerin geride kalanlara 

yüklendiğinden bahseden ve aşağıda verilen şikayetler bulunmaktadır. 

Avarızın üçüncü problemi, tahsil edilen verginin kişi başı yerine topluluktan 

alınmasıdır. Yukarıda belirtilen amacın, yani önemli olanın sadece verginin tahsil 

edilmesi hususunun da etkisiyle, avarız vergisinin topluluktan alınması, aslında takibi 

çok zor olan belirli bir topluluğu sorumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, bu tahsili yapan 

görevliler, ödeme ile yükümlü olan ve bir iskan merkezinde yaşayan kişilerden 

kaçanların takibini yapamadıklarından, onların vergisini de kalanlara yüklemişlerdir. Bu 

son hususun esasına bakıldığında İslam hukukuna, adalete, insanlığa daha doğrusu 

hiçbir şeye uymayan bir gerçekle karşı karşıya kalındığı ortadadır. Klasik dönem 

tahrirlerinde kesinlikle görülmeyen bu gerçek; avarız vergisini ödeyecek kişi 

bulunamadığında, belirtilen esas doğrultusunda verginin bir başkasından tahsil 

edilmesidir. Çok sayıda belgede açıkça kaydedilen bu husus, hukuken ne anlama 

gelmektedir ve mali açıdan nasıl izah edilmelidir? 

XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde açıkça görüldüğü üzere, Klasik dönemde 

reayadan alınan bazı vergiler, tahrir defterlerinde açıkça görüldüğü üzere “kişi başına” 

alınıyorken, çeşitli sebeplerle sistemin her açıdan sıkıntıya girdiği XVI. yüzyıl 

sonlarından itibaren, avarız vergilerinin kişi başı hesabı yerine “topluluktan” alınması, 

doğal olarak bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla burada avarızlarla 

ilgili bize göre son derece önemli olduğu halde, şimdiye kadar pek dikkati çekmemiş, 

göz ardı edilmiş olan bu sorunu irdelemekte fayda vardır.  

Bu dönemin meşhur layihacısı Koçi Bey, risalesinde, bahsi geçen mesele için 

aynen şu ifadeleri kullanmaktadır: “Benim devletli hünkarım, memleketin tahriri gayet 

lazımdır. Çünkü (pek çok) seferler olduğu için reaya köyleri bırakıp kaçmışlardır. 
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Mesela bir köy 10 hane olarak yazılmıştır ve sonra reaya kaçıp 1 hane kalmıştır. 

Avarızcı vardığında, bu köyde 10 hane yazılmıştır diye 10 hanenin avarızını alır”.
11

 

Koçi Bey’in tanıklığına göre, bir köy eğer 10 hane yazılmışsa, köyde bir hane bile kalsa 

10 hanenin ödemesi gereken vergi bir şekilde tahsil edilmektedir. 

Konumuz bağlamında, Sivas avarızhaneleri defterinin altındaki şu kadı 

mütalaası bu açıdan son derece mühimdir: “ … Kaza-i Sivas’ın asıl 108 hanesinden 

birkaç hanesi suret-i mevkufat ve emr-i şerifle füru-nihade olub ve mahallata dahi zaif 

olanlar nevahi ve kura ve mevaziden hali ve harab olanlar defterden ihraç olunub 81 

haneden ancak tahsili mümkün olmağla 81 hane üzre defter alunıb 28 hanenin nüzul ve 

kira harcı 81 haneye tahmil olunub bu veçh üzre tahsile mübaşeret olunmuştur … Füru-

nihade ve zaif ve harab olan 28 hane füru-nihade olunub min baad 81 haneden cemü 

tahsil olunmak babında suret-i mevkufat ve emr-i şerif recasına … arz ve ilam 

olundu”.
12

 1670 tarihli bir belgede de yukarıda açıklanan durum açıkça görülmektedir. 

Nitekim geride kalan reayanın gidenler için, “mezkurlar gelmezler ise cümlemiz 

dağıluruz hanelerin çekmiye kadir değülüz” ifadesi şüpheye mahal vermeyecek bir 

şekilde durumu açıklamaktadır.
13

 

Benzer şekilde, Kemahlı Rahip Grigor’un eserinde kaydettiği bilgiler de aynı 

durumu izah etmektedir: “1635 yılında, Nisan ayının 10’uncu günü, İranlılara karşı 

yürümek üzere büyük bir ordu ile İstanbul’dan hareket eden Sultan Murat, Sivas’a 

vardığında, orada kalmış, Türk ve Ermeni halkı kendisine müracaat ederek: “Nüfusumuz 

az, memleketimiz de harap olduğu halde, vergi taleplerinin arkası kesilmiyor. 

Memleketimiz halkının çoğu İstanbul ve dolaylarına gidip orada yerleşmiştir, az sayıda 

kalmış olan bizler ise vergi taleplerine dayanamıyoruz. Ya onların kendi yerlerine 

dönmelerine veya bizim de onların yanına gitmemize emir buyurun” diyerek şikayette 

bulundular”.
14

 

Şu halde, avarız türü vergilerin kişi başına değil de topluluktan alınması, eski 

düzende her ferdin gücüne göre alınan vergiler, avarız adıyla topluluğa paylaştırılırken 

adaletsizlikleri doğurmuş ve kontrolü zorlaştırmıştır. Çünkü geçmişte kaçan fertlerin 

peşine düşülerek bulunup getirilmesi kolay iken, topluluğun peşine düşülerek takip 

edilmesi fazlasıyla zorlaşmıştır. Hal böyle olunca, avarız vergilerinin topluluktan 

alınmasını fırsat bilen reayanın bazısı yerini terk etmiş, fireler artarak yaygınlaşınca, 

sonuçta kaçanların da vergisinin kalanlara yüklenmesi nedeniyle fazla vergi ödemek 

istemeyen geride kalan köylüler toptan kaçmak zorunda kalmışlardır. Başka bir ifade ile 

topluluğa bağlanan vergide, kaçanların peşine düşerek topluluğu bir araya getirmek 

yerine, kolay olan, kaçanların vergisinin de geriye kalanlara yüklenmesi “domino etkisi” 

                                                           
11

 Anonim. 2008. Koçi Bey Risaleleri, s. 122. 
12

 M. Ç. Uluçay. 1944. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 43. 
13

 M. Ç. Uluçay. 1944. XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 391. 
14

 H. Andreasyan. 1976. “Celalilerden Kaçan Anadolu Halkının Geri Gönderilmesi”, s. 49. 
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adını verebileceğimiz bir sürecin yaşanmasına sebep olmuş, bu ise bir defa göçlerin 

başladığı bir köyün kısa zaman içerisinde tamamen terk edilmesine yol açmıştır.
15

 Bu 

hususta M. Akdağ aynen şu ifadeleri kullanmıştır: “Köylerden, hatta kasabalardan ve 

şehirlerden pek çok insan kaçtığı halde, avarız tekalifinin hala eski hane adedi 

üzerinden gelmesi, yerlerinde kalan halkı çok ezmekte olduğundan dolayı, yer yer 

kadılara müracaat edilerek, vaziyetin hükümet merkezine arz edilmesi istenmiştir. Bu 

münasebetle halkın kaçanlar hakkında verdikleri rakamlar büyüktür. Nüfusun üçte ikisi 

gitmiş ve ancak birisi kalmıştır. Kadılara bu meseleyi tahkik emirleri veriliyor ve avarız 

hanesi ona göre düşülüyordu. Nihayet, hakikaten nüfusun üçte ikisinin göçmüş 

oldukları neticesine varan hükümet, bütün Anadolu’da avarız hanelerini üçte bire 

indirmeye razı olmuştur”.
16

 

Dördüncü problem, avarız vergisinin, klasik dönemdeki vergiler gibi miktarı, 

kimden, ne zaman, nasıl alınacağı hususlarının (belki de olağanüstü kökenli vergi 

olduğundan) kanunnamelerde açıkça yazılmamasıdır. Kanunnamelerde açıkça 

belirtilmeyen avarız vergisi, haliyle uygulamada pek çok ve çeşitli problemlere 

sebebiyet vermiş, çok sayıda şikayete konu olmuş ve yönetim çoğu durumda geri 

adımlar atmak zorunda kalmıştır. 

Gerçekten de dönemin kanunnameleri incelendiğinde, avarızlarla ilgili 

hususların az olduğu ve yapılan açıklamaların da yetersiz olduğu dikkati çeker. Örneğin, 

Karaman avarız kanunundaki hükmün bir kısmı aynen şöyledir: “Avarız her vilayetde 

ala ve evsat ve edna itibarınca vilayet kadısı ve memleketin mutemed ahalisi marifetiyle 

her mahalle ve karye ve cemaatin kuvvetine ve kudretine göre tevcih olınugelmişdir. 

Gah olur üç hane-i fukara bir hane itibar olunur. Ve gına ü isar ve fakr u yesar 

takallüb-i edvarla mütehavvel ve mütegayyir olur”.
17

 

H. 957 tarihli olan ve İstanbul için tanzim edildiği anlaşılan avarızhane 

kanunnamesinde, “Ve bir mahalle fakir olub bir mahalle gani olsa, ikisinin hanelerin 

birbirine zam edüb avarızların ala ve evsat ve edna itibarınca adalet üzere salub 

aldurasın”
18

 şeklinde belirtilen ifade, hesaplamanın çok sağlam temelleri bulunmadığını 

göstermektedir. 

Yazdıkları herkesçe kabul gören ve çoğunlukla yerinde tespitler yapan bir 

entelektüel Koçi Bey’in risalesindeki şu satır arası bilgi de bu bağlamda çok önemlidir: 

“Benim devletli hünkarım, memalik-i mahrusenizde avarız hanesi, tamamı 120.000 

                                                           
15

 Son tahrir defterleri ile avarız defterleri kıyaslandığında köy sayılarının azaldığı fakat bir kısım 

köylerin daha sonra tekrar ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum avarızdan ya da başka bir sebepten 

köylerini terk edenlerin daha sonra tekrar köylerine döndüğünü de gösterebilir. Fakat bazıları takip 

eden zamanda kaybolduklarına göre, geçici bir süreliğine gelmişler demektir. 
16

 M. Akdağ. 1999. Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 447. 
17

 A. Akgündüz. 1991. Osmanlı Kanunnameleri, C. 3, s. 325-326 ve M. A. Erdoğru. 1993. “Karaman 

Vilayeti Kanunnameleri”, s. 490. 
18

 A. Akgündüz, 1993. Osmanlı Kanunnameleri, C. 6, s. 387-388. 
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hanedir; 20.000 hanesi çürüktür, 100.000 hanesinden 300 yük akçe hasıl olur”.
19

 

Görüldüğü üzere, avarız vergisinin en yaygın şekilde uygulandığı dönemde bile, açıkça 

ifade edilen hususa göre, ülkedeki avarızhanelerin % 16.6’sı çürüktür. Bu şartlarda, 

avarız tahrirlerinin oldukça yüksek bir hata payı barındırdığı, yetkili bir ağızdan 

belirtilmiştir. 

Yine bu yazıda verilen örneklerden de görüleceği gibi, bir iskan merkezi veya 

bir bölge için belirlenen avarız vergisi miktarının fazla olduğu gerekçesiyle yapılan 

şikayetlerden sonra, vergilerin çoğunlukla sonradan azaltıldığı dikkati çekmektedir. 

Klasik dönemde pek görülmeyen bu örnekler, özellikle avarız vergisi söz konusu olunca 

fazlasıyla karşımıza çıkmaktadır. Başka bir ifade ile yönetim neden halktan 

ödeyemeyeceği bir miktarı istemiştir? Yok, gerçek öyle değil, halkın abartması ise 

şikayetler üzerine neden vergide indirime gidilmiştir? Aslına bakılırsa sadece bu husus 

bile, avarızın klasik dönem vergileri gibi her açıdan net ve sağlam kuralları 

bulunmadığını kanıtlamaya yetmektedir. 

Avarız vergisinin nasıl belirlenip, nasıl alındığı ve halk üzerinde ne kadar 

olumsuz bir etki yaptığını görmek için pek çok benzeri gibi, M. A. Ünal tarafından 

yapılan çalışmaya bakmak yeterlidir. Gerçekten de Harput gibi kadim ve önemli bir 

şehir ile çevredeki köyler için 1632 ve takip eden dönemdeki avarız vergileri bu açıdan 

son derece düşündürücü bir örneği teşkil etmektedir. Zira Ünal’a göre bu süreç kısaca 

şöyle özetlenebilir: Harput’un 1632 tarihli avarız hanesi 242,5 olarak sayılmıştır. 

1640’lara doğru, bu rakamın yüksek olduğu şikayetlerine binaen 238,5’e indirilmiştir. 

Fakat bu indirim halk tarafından yetersiz görüldüğü için 1645 yılında ikinci bir indirim 

amacıyla yeniden Divan’a müracaat edilmiştir. Ama umulan olmamış, aksi sonuç 

çıkmış, avarızhane 400’e çıkarılmıştır. Sonuçta 238,5 avarızhanesinin ödeyemeyen 

Harput halkı, 3 yıl müddetle 400 hane üzerinden hane başına 17-18 guruş ödemeye 

mecbur edilmişlerdir. Ancak bu durum Harput için son derece menfi sonuçlar 

doğurmuş, nüfus azalmış, üretim düşmüştür. İlgili fermanda bu durum, “… fil-vaki 

Harput kazası ahalisinin mikdarı kalmayup ve Kuzabad namında bir nahiyesi ahalisi 

dahi bil-külliye perakende ve perişan olmağla harab olmuşdur…” şeklinde ifade 

edilmektedir. Nitekim bu defteri tanzim eden Diyarbekir defterdarı Muhammed Efendi, 

defterin sonunda Harput halkının çok yüksek olan vergileri ödeyememekten dolayı 

“reayasının ekserisinin cela-yı vatan” eylediklerini ve bu sebeple avarızların iki-üç 

seneden beri ancak 133 hane üzerinden toplanabildiğini ifade etmektedir. Zira defterin 

birçok yerinde, şehirdeki hanelerin yanına, “hali ve harabe”, “terk-i diyar etmiştir”, “na 

mevcud olmağla esamisi yazılmamışdır” gibi kayıtlar düşülürken, köylerin yanınana da 

benzer şekilde “terk-i diyar etmiştir”, “cela-yı vatan etmişlerdir”, “na-mevcud olmağla 

esamisi yazılmamışdır” gibi ibareler yer almaktadır.
20

 Bu çalışmada verilen kayıtlardan 

                                                           
19

 Anonim. 2008. Koçi Bey Risaleleri, s. 130. 
20

 M. A. Ünal. 1997. “1646 (1056) Tarihli Harput Kazası Avarız Defteri”, s. 11-13. 
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tarafımızdan yapılan hesaplara göre, Harput şehrinde kayıtlı 719 haneden tam 151 

tanesinin yaşadığı yeri terk edip göç ettiği anlaşılmaktadır. Yani şehir nüfusunun % 21’i 

kayıtlarda göründüğü halde fiiliyatta şehri terk etmiştir. Benzer manzara köyler için de 

geçerlidir. Defterde geçtiği haliyle, “hali ve harabe ve ziraati yokdur, hali ve harabe 

lakin ziraat idenlerden, hali ve harabe ve ziraati yokdur lakin tasarruf idenlerden” 

tarzındaki kayıtlardan, tüzel kişiliği devam etse de bazı köylerin tamamen terk edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu tür kayıtlardan Uluabad nahiyesinde kayıtlı 66 tane yerleşme 

merkezinden 6 tanesinin hali ve harabe, Kuzabad nahiyesinde 77 tane kayıtlı iskan 

merkezinden 12 tanesinin hali ve harabe, Behrimaz nahiyesinde ise 8 kayıtlı yerleşme 

merkezinden 1 tanesinin hali ve harabe olduğu dikkati çekmektedir. Şu durumda Harput 

sancağında toplamda kayıtlı olan 151 tane yerleşme merkezinden 19 tanesi (% 12.5) 

hali ve harabe hale gelmiştir. 

Zilhicce 1109/1698 tarihli belge: “…Manisa kadısı ….. kaza-i mezbûr ahâlileri 

üzerlerinde 1306,5 rubu avârız haneleri olub birkaç seneden mukaddem mahallât ve 

kurânın ahâlisi perâkende ve perişân olub ve geçen seneden beru eşkıyânın istilasında 

perâkende ve perişân olduklarından ol mikdâr hanelerin edaya iktidarları olmayub 

inâyet ricasına Manisa kadısı ve Aydın ve Saruhan muhassılı paşa arz ve i’lâm etmekle 

hazine-i amiremde mahfuz olan mevkufat defterlerine nazar olundukda Manisa 

kazasının nefs-i Manisa ve Belen ve Turgud ve Palamud ve Yurtdağı ve Emlak hasları 

vezir İsmail Paşa tahriri mucebince 1526 ve rubu avarız haneleri olub ve 1097 

senesinde 220 haneleri toptan tenzil olunub ve baki kalan 1306,5 rubu avarızhaneleri 

kalub bu defa dahi 306,5 rubu haneleri dahi reaya fukarasının hallerine merhameten 

tenzil olunmak babında ferman-ı alişanım sadır olub haliya kaza-i mezburun 1000 

avarızhanesi kalmağın sen ki kadı ve ayan-ı vilayetsiz kaza-i mezburun baki kalan 1000 

haneleri kaza-i mezburda zikrolunan nevahisine  mahallat ve kuranın mevcud 

olanlarına tahammüllerine göre tevzi ….”.
21

 Burada kısaca, 1698 yılında Manisa 

kadısına yazılan bir kayıtta reaya, “birkaç seneden mukaddem mahallat ve kuranın 

ahalisi perakende ve perişan olub ve geçen seneden beru eşkıyanın istilasında 

perakende ve perişan olduklarından” belirtilen miktardaki avarız hanesini kalanların 

ödemeye güçleri olmadığı ve kalanların güçlerine göre istenmesi ifade edilmektedir. 

Aynı sürecin sonraki dönemlerde de hiç değişmeden devam ettiğini, Y. Özkaya 

tarafından yapılan bir araştırmadan öğrenmek mümkündür. Özkaya bahsedilen konuda 

aynen şu bilgileri vermektedir: “Hazine-i Amire’deki defterler incelendiğinde, Ankara 

sancağındaki Büyük ve Küçük Haymana ve civarı mukataasının (1166-67) 1752-54’de 

emaneten verildiği, konar-göçer Türkmen ve Kürt mukataasının defterde kayıtlı 

reayasında bazılarının hastalık nedeni ile asıl yurtlarından ayrılıp, diğer yerlere 

yerleştikleri ve bunların avarız-hanesine kayıtları mümkün olmadığından eski yerlerine 

getirilmeleri için zaman ve yere bakılmamasının muhasebede kayıtlı olduğu 

                                                           
21

 M. Ç. Uluçay. 1944. XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 468-469. 
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görülmüştür. 28 Eylül 1769’da çıkarılan emr-i ali calide deftere geçirilmemiş 

göçebelerin eski yerlerine döndürülmesi için 21 Aralık 1754’de emr-i şerif çıktığı 12 

Nisan 1764’de de bir başka emr-i şerifin yayınlandığı “der-kenar”da görülmüş olduğu 

hatırlatılmakta ve bu reayaların eski yerlerine döndürülmesi yinelenmektedir. Ama 

bunun bir türlü sağlanamadığını daha sonraki senelerde çıkarılan emr-i şeriflerden de 

tespit etmekte ve köy sayısının azaldığını görmekteyiz. 16 Nisan 1795’de 

Haymanateyn’de 15 köy kalmıştır. Bu tarihte yayınlanan fermanda, bunların vergilerini 

ödeyemedikleri ve bu yüzden göç etmiş reayanın geri döndürülmesi, eğer bu 

sağlanamazsa, geriye kalan köylerin de dağılacağının belli olduğu, yerleşeli 10 seneyi 

bulmayanların eski vatanlarına döndürülmesi, 10 seneyi geçenlerin yeni yerlerinde 

vergi ödemeleri hususunun Baş Muhasebeye yazılmasına karar alındığını 

öğrenmekteyiz”.
22

 

Bu husustaki beşinci problem, avarızların doğası ile ilgili olmayıp modern 

araştırmacıların önyargısına dayanmaktadır. Başka bir ifade ile şimdiye kadar Osmanlı 

arşiv belgeleri üzerine çalışan araştırmacılar arasında, klasik dönemin mufassal tahrir 

defterlerinin güvenilir kaynaklar olması nedeniyle avarız tahrirlerinin de güvenli olduğu 

önyargısının doğması ve hatta yaygınlaşmasıdır. 

Gerçekten de, Barkan ve İnalcık’tan bugüne kadar Osmanlı arşiv belgelerinden 

klasik dönem tahrirleri üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlar içerisinde, özellikle 

mufassal tahrir defterlerinin, “kaynak olarak değeri ve güvenilirliği”ni test eden çok 

sayıda araştırma yapıldıysa da,
23

 nedense avarız defterlerinin kaynak olarak güvenirliği 

                                                           
22

 Y. Özkaya. 1981-82. “Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. Yüzyılda Göç Sorunu”, s. 188-189. 
23

 Tahrir defterlerinin kaynak olarak kullanımının önemi ve sorgulanması hakkında bkz. Ö. L. Barkan. 

1940-1941. “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana 

Mahsus İstatistik Defterleri I-II”, s. 20-59 ve s. 214-247; Feridun Emecen, 1991. “Sosyal Tarih 

Kaynağı Olarak Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, İstanbul 28-29 Mayıs 1990, s. 143-

156, İstanbul; Heath W. Lowry, “The Ottoman Tahrir Defterleri as a Source for Social and Economic 

History: Pitfalls and Limitations”, Studies in Defterology, Ottoman Society in the Fifteenth and 

Sixteenth Centuries, İstanbul 1992, s. 3-18; Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler”, 

Osmanlı Devleti'nde Bilgi ve İstatistik, (ed. Halil İnalcık-Şevket Pamuk), Ankara 2000, s. 15-32; A. 

Gürbüz. 2001. XV-XVI. Yüzyıl Osmanlı Sancak Çalışmaları, Dergah Yayınları, İstanbul; H. Bahar. 

1996. “Osmanlı Tahrir Defterleri Çalışmalarındaki Gelişmeler Üzerine Gözlemler,” Osmanlı 

Araştırmaları, s. 61-66; M. Elibüyük. 1990. “Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası Bakımından Önemli Bir 

Kaynak, Mufassal Defterler”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, I/2, s. 11-42; K. Çiçek. 1995. 

“Osmanlılar’dan Önce Akdeniz Dünyası’nda Yapılan Tahrirler Hakkında Bazı Gözlemler”, OTAM, 4, 

s. 51-91; M. Öz. 1991. “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında 

Bazı Düşünceler”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XXII, s. 429-441; K. Çiçek. 1995. “Osmanlı Tahrir 

Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazı Problemler ve Metod Arayışları”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, 97, s. 93-112. K. Çiçek. 1996. “The Earliest Population and Fiscal Surveys 

Tahrir Defterleri for the Anatolian Provinces of the Ottoman Empire”, OTAM, s. 7, s. 45-97. M. M. 

İlhan. 1997. “Tahrir Faaliyeti ve Bu Faaliyet Esnasında Karşılaşılan Güçlükler”, Ata Dergisi 7, s. 85-

130. E. Afyoncu, 2003, “Türkiye’de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar 

Hakkında Bazı Görüşler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1, s. 267-286; O. Gümüşçü. 2008. 

“The Ottoman Tahrir Defters as a Source for Historical Geography”, Belleten, 265, s. 911-941. 
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pek sorgulanmamıştır.
24

 Avarız defterlerinin güvenilirliği meselesi, ayrıca bir 

araştırmayı hak edecek kadar önemli olmasına rağmen, R. Özdemir ve F. Tızlak dışında 

müstakil bir çalışma ile bu hususu ele alan olmamıştır. 

Bu kayıtların nüfus araştırmaları için güvenilir olmadığını ilk söyleyenlerden 

biri R. Özdemir’dir. 1993 yılındaki çalışmasında Özdemir aynen şu sonuca varmıştır: 

“Buraya kadar verdiğimiz bilgilerde görüldüğü gibi, incelediğimiz dönemlerde, 

tamamen asker, vergi, zahire ve bedel toplamak veya herhangi bir hizmeti gördürmek 

amacıyla hazırlanmış olan, itibari avarızhane sayılarının, dar veya geniş zaman 

dilimini kapsayan nüfus tahminlerinde, kesin bir ölçü kabul edilerek sonuca gidilmeye 

çalışılmasının ne kadar hatalı ve yanıltıcı olduğu açıkça görülmektedir”.
25

 Benzer 

şekilde yeni tarihli bir araştırmasında F. Tızlak ise aynen şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Osmanlı tarihi araştırmalarında bir yerin nüfusunun tespitinde özellikle 1830’lu 

yıllara kadar kullanılan kaynaklar arasında, her ne kadar güvenilir olmasa da o yerin 

şeriyye sicillerinde bulunan avarız defterleri yer almaktadır”.
26

 Bu düşünceler dışında, 

avarız kayıtları üzerinde tahrirlere göre önemli bir nüfus azalmasını gören 

araştırmacılardan bazıları konuya şüphe ile yaklaşırken, diğer bazıları avarız tahrirlerini 

sorgulamak yerine hemen demografik kriz tezine sarılmışlardır. 

Bu düşünceyi ilk ileri süren B. McGowan ve takipçileri tarafından nüfus 

azalması için belirtilen hususlar arasında, savaşlar, Celali isyanları, eşkıyalık, doğal 

afetler, bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ve Küçük Buzul Çağı vb. faktörler 

bulunmaktadır. Elbette burada sayılanlar ve başkaları Anadolu’da XVII. yüzyılda 

gerçekleşmiş ve tabii ki nüfusun azalmasında belli bir pay sahibi olmuştur. Fakat bahsi 

geçen payın oranı ne kadardı? Belki bölgesel açıdan bakıldığında, küçük sahalarda oran 

yüksek gerçekleşmiş olabilir ama Anadolu bütünü için yüksek bir orandan söz edilebilir 

mi? Bir defa, savaşlardan Celali isyanlarına, deprem gibi doğal afetlerden veba 

salgınına, hangi sebep olursa olsun, eğer bunlar gerçekten etkili olduysa izleri ve 

sonuçları neden tarihi kayıtlarda bulunamamıştır? Avrupa’da 1340’larda birkaç yıl 

içinde gerçekleşen ve kıta nüfusunu üçte bir oranında azaltan bir veba salgını 

Osmanlı’da yaşandıysa dönemin kayıtlarında neden yoktur? Çok geniş sahalarda 

büyükçe bir deprem olduysa neden belgelerde bulunamamıştır? İklim değişiklikleri ve 

Küçük Buzul Çağı çok sayıda insanın ölümüne yol açtıysa kaynaklarda karşımıza neden 

                                                           
24

 Böyle bir sorgulamayı yapan belki de ilk çalışma R. Özdemir tarafından yayınlanmıştır. Bkz: R. 

Özdemir. 1993. “Avarız ve gerçek-hane sayılarının demografik tahminlerde kullanılması üzerine bazı 

bilgiler”, X. Türk Tarih Kongresi, C. IV, s. 1581-1613. Dönemi farklı, sahası dar olsa ve doğrudan bu 

konuya ayrılmadan bir örnek üzerinden gidilse de konu hakkında bkz: F. Tızlak. 2010. “XIX. 

Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Kazasının İdari Durumu ve Avarız Hane Kayıtlarının Isparta’nın Nüfus 

Tahminlerinde Kullanılamayacağına Dair Bir Deneme”, SDÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. 

Bayram Kodaman’a Armağan Özel Sayısı, s. 114-123. 
25

 R. Özdemir. 1993. “Avarız ve gerçek-hane sayılarının demografik tahminlerde kullanılması üzerine 

bazı bilgiler”, s. 1613. 
26

 F. Tızlak. 2010. “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Kazasının İdari Durumu ve Avarız Hane 

Kayıtlarının Isparta’nın Nüfus Tahminlerinde Kullanılamayacağına Dair Bir Deneme”, s. 120. 
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çıkmamıştır? Acaba tüm bunlar belgelerde kayıtlı da şimdiye kadar mı çıkmamıştır? 

Burada belirtilen düşüncelerin doğruluğunu XVII. yüzyıl için test etmek, 

arşivlerimizdeki belgelerle pek mümkün görünmemektedir. Zira bu nüfus krizi 

meselesinin tartışılması da bize göre, yine bu yüzyıla ait belgelerin, özellikle avarız 

defterlerinin doğasından kaynaklanmıştır. 

Tüm bu soruların cevapları, ancak gelecekte yapılacak çok sayıda ve geniş 

sahaları kapsayan araştırmalarla verilebilecektir. Belki bazı detaylar her zaman 

karanlıkta kalmaya mahkumdur ama ana hatlarıyla da olsa cevapların bulunma ihtimali 

vardır. Belki de, tamamen bunların dışında başka bir sorunla karşı karşıyayız ama henüz 

teşhis konulamadı! Tam bu noktada yukarıdaki tüm soruların cevabı olacak bir hususun 

ileri sürülmesinde fayda vardır: Avarız defterlerinin yapısı, içeriği, güvenilirliği 

meselesi. Gerçekten de, demografik kriz tezinin kökeninde sadece avarız kayıtları 

bulunduğuna göre, öncelikle yapılması gereken bu kaynağın güvenilirliğinin 

tartışılmasıdır. 

Bu soruların cevabının ancak avarız kayıtlarında saklı olduğu tezinden 

hareketle, avarız defterlerinin hazırlanma amacı, yöntemi ve esas alınan ölçütlerin, XVI. 

yüzyıl tahrir defterlerinden çok farklı olduğu hususlarının açıklığa kavuşturulması 

gereklidir. Zira bize göre, avarız kayıtlarından kaynaklı bu problemin bir tarafı, avarız 

defterleri ile tahrir defterlerinin aynı nitelik ve güvenilirlikte olduğu ön kabulüne 

dayanmaktadır. 

Malum olduğu üzere, Osmanlı nüfus araştırmalarında Klasik dönem 

kaynaklarından tahrir defterlerinin kullanımı epeyce yaygınlaşmış ve bunların 

güvenilirliği sorgulansa da, yapılan araştırmalarda hep son derece kıymetli ve güvenilir 

kaynaklar olduğu sonucuna varılmıştır. Yine bu defterlerin Klasik dönem sonrasında 

tutulmamaları, nüfus araştırmacılarının bahsi geçen yılları ihmal etmelerine sebebiyet 

vermiştir. Fakat avarız kayıtlarının nüfus araştırmalarında kullanılabilirliği anlaşıldıktan 

sonra, ihmal edilmişlik yerini bu kaynaklara yönelişe bırakmıştır. Son yıllarda yapılan 

araştırmalara bakıldığında, henüz klasik tahrirler seviyesine çıkmasa da avarız temelli 

çalışmaların yaygınlaştığı dikkati çekmektedir. Bu kayıtlardaki nüfus verilerinin 

tahrirler kadar sağlam ve detaylı olmadığı görülse, bazı araştırmacılar tarafından 

güvenilir bulunmasa da, bu döneme ait başka kayıt tutulmadığından, belki çaresizlikten 

dolayı kullanımında artış gözlenmektedir. 

Avarızların altıncı problemi, yukarıda belirtilen tüm hususlardan kaynaklı 

olarak avarız tahrirlerinin içerikleridir. Avarız kayıtlarının güvenilirliğini azaltan en 

önemli hususlardan bir diğeri, uzun yıllar boyunca nüfus miktarında artışlar olmadığı 

gibi, tersine ciddi azalmaların gerçekleştiği yönündeki kayıtlardır. Nitekim aşağıdaki 

tablolar incelendiğinde, uzun süreler içerisinde kaza boyutunda, sancak boyutunda ve 

hatta vilayet boyutunda tespit edilen avarızhane sayılarının bazı istisnalar dışında hep 

azaldığı hemen dikkati çeker. Bu bağlamda, örneğin Manisa kazasında 1604 yılında 660 
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olan avarızhane sayısının 1820 yılında 295’e kadar düşmesi; Saruhan sancağında 1605 

yılında 4509 olan avarızhane sayısının 1821 yılında 1899’a düşmesi ve hatta Konya, 

Niğde, Akşehir, Beyşehir, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve İçil sancaklarından oluşan 

Karaman vilayetinde 1621 yılında 3018,5 olan avarızhane sayısının 1699 yılında 

2755,5’e kadar düşmesi nüfusun kendi dinamikleriyle ne kadar bağdaşmaktadır? 

Bu belgelere bakılırsa Osmanlı nüfusunun hiç artmaması gerekir. Böyle bir 

realite olmadığı gibi, tersine Osmanlı nüfusu ile ilgili tahminlerde hep bir artış olduğu 

ileri sürülmektedir. Nahiye, kaza, sancak ve vilayet çapında toplanan avarız vergilerinde 

uzun bir zaman diliminde sürekli azalma varken, Osmanlı toplam nüfusu neden artış 

göstermiştir. Bu artışı XVII. yüzyıl ve XVIII. yüzyılda sağlam belgelerden kanıtlamak 

zor olsa da, ülke toplam nüfusunun arttığı bir gerçektir.
27

 Burada Osmanlı toplam 

nüfusu rakamlarıyla ilgili tahmin ve çalışmaları vermeye gerek yoktur ama XVII. 

yüzyılda nüfusun arttığını “dolaylı kanıtlar” üzerinden olsa da göstermek mümkündür. 

Bilindiği üzere, Osmanlı nüfusunun tamamında ciddi bir azalma olmadığı gibi, 

tam tersine uzun süreli tahminlerde ciddi bir artış yaşanmıştır. Dolayısıyla Osmanlı 

nüfusunda bir kriz veya ciddi bir azalma yaşanmamış, fakat avarız kayıtlarındaki 

sıkıntılardan böyle bir sonuç çıkmıştır. Avarızlardaki sıkıntının en önemli nedeni ise, 

avarız kayıtlarının hazırlandığı dönemdeki devlet yönetimi ile tahrir dönemindeki 

yönetim arasında çok farkın bulunmasıdır. Bilindiği gibi bu dönemde, Osmanlı 

toplumunun sosyal ve ekonomik yapısı ile siyasi yapı ve manzara da oldukça farklıdır. 

Haliyle ülke yönetim anlayışları ile sorunlar karşısındaki tutumlar da farklı olduğundan 

böyle bir manzara ortaya çıkmıştır. Zaten tüm bu farklılıklar tahrir defterlerinin 

tutulmasına son verirken, ihtiyaca binaen, günübirlik çözüm olarak üretilen ve sadece 

doğrudan mali sorunları çözmeyi hedefleyen avarız vergisi yaygınlaştırılmıştır. 

Şu durumda, Osmanlı nüfusunda uzun süreler boyunca bir azalmanın varlığını 

kabul etmek pek olası görünmediğine göre, avarız kayıtlarının sorgulanması gereklidir. 

Çünkü bırakın uzun dönemleri, kısa sürelerde bile avarız defterlerinde hane olarak 

kaydedilen nüfus verilerinin kendi içerisinde dahi güvenilir olmadığı, aşağıdaki tablolar 

üzerinden gösterilebilir:
28

 

Tablo 1: Manisa Kazası Avarızhane Sayıları 

Yıllar Avarız 

1013/1604 660 

1062/1651 602.5 

                                                           
27

 Y. Koç. 2007. “Nüfus/Osmanlı”, DİA, 33, s. 294-299. 
28

 O. Gümüşçü-E. Erdoğan Özünlü-A. Demir. 2016. Türkiye İskan Tarihinde Önemli Bir Problem: 

Kaybolan Yerleşmeler, SOBAG/TÜBİTAK Projesi. 
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1088/1677 646 

1097/1685 646 

1135/1722 295 

1236/1820 295 

 

Tablo 2: Saruhan Sancağı Avarızhane Sayıları 

Yıllar Manisa Akhisar Marmara Sancak 

toplamı 

1014/1605  499 301 4509 

1080/1669 1509 351 139 4823.5 

1097/1685 1511.5/1306 

tenzil 

351 80 4978 

1113/1701 1025.5 230 33.5 2737.5 

1182/1768 622 (nefs)   2722 

1237/1821 906.5 230 23.5 1899 

 

Tablo 3: Konya Şehri Avarızhane Sayıları 

Yıllar Avarız 

1584 3654 nefer 

1642 232.5 

1668 226.5 

1670 217.75 

 

 

 

Tablo 4: Bazı Batı Anadolu Sancaklarında Avarızhane Sayıları 
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Sancak/Yıl 1650 1662 1677 1688 1698 

Aydın 8.059 6.825 5.100 4.731 4.107 

Muğla 5.333 4.797 3.670 3.306 3.024 

Manisa 4.355 4.823 4.462 3.534 3.358 

Kütahya 4.166 4.177 4.107 3.587 3.308 

Bursa 4.180 4.204 3.888 3.729 3.255 

Balıkesir 2.526 2.425 2.358 2.203 2.126 

 

Tablo 5: Karaman Vilayetinde Avarızhane Sayıları (1621-1699) 

Tarih/ 

Sancak 

1621 1640 1643 1652 1655 1670 1699 

Konya 590.75 532.75 915.5 910.5 823.75 821.5 719.75 

Niğde 601.75 445.75 440.75 465.25 451 404.5 379.5 

Beyşehir 428.5 376.25 499 492.75 492.75 485 468.25 

Akşehir 290.5 303.5 384.5 373.5 385.5 386.25 171.75 

Kayseri 420 387.75 901.25 499.75 514 509.25 447.25 

Aksaray 169 141.5 165.25 260 259.5 253 223.25 

Kırşehir 224 181-75 182.75 182.75 182.75 182.5 144.75 

İçil 294 202 201.25 201.25 201.25 201.25 201 

Toplam 3018.5 2571.2

5 

3690.2

5 

3385.7

5 

3310.5 3243.5 2755.5 

 

Tablo 6: Konya Sancağında Avarızhane Sayıları (1621-1699) 

Tarih/Kaza 1621 1640 1643 1652 1655 1670 1699 

Konya 304 268.5 388.75 387.5 387.75 384.25 335.75 

Kureyş 14.5 13 28.25 28.25 28.25 28.25 18.25 

Aladağ 27 30 53.25 53.25 53.25 53.25 51.75 

Pirlavgand

a 

24.5 21.5 22.75 22.75 22.75 22.25 22.5 

Belviran 48.25 43 58.5 58.5 60 60 56.75 

Gaferiyad 36 31 54.5 54.5 50.5 37.75 22.25 

Eskiil 16 22 - - - - 15.25 

Akçaşehir 9.5 - 14.5 14.25 14.25 15.25 15.25 

İnsuyu 13.5 13.5 53.75 51.25 39.75 39.75 38.75 

Larende 101 90.5 165.25 165.25 167.25 180.25 123.25 

Ereğli - - 76 74 - - - 
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Toplam 590.75 532.5 915.5 910.5 823.75 821.5 719.25 

Buraya kadar verilen tablolarda çok net şekilde görülebilecek bir husus vardır: 

Vilayet, sancak, kaza, nahiye, şehir veya kırsal rakamların hiçbirisi ne içerisinde 

bulunduğu idari ünite bütününde ne de yıllar itibariyle belli bir mantıksal gidişat takip 

etmemektedir. Bazı durumlarda birbirini takip eden iki yıl içinde rakamlar iki katına 

çıkıp, yarı yarıya azalırken; bazen de uzun yıllar boyunca hiç değişmeden donup 

kalmaktadır. Yine bazen uzun yıllar içerisinde mantıksal bir artış görülebilirken, çoğu 

durumlarda uzun süre hep bir azalma ile yıllar sonrasında rakamlar başlardaki duruma 

göre büyük bir düşme kaydetmektedir. 

Buraya kadar verilen bilgileri, F. Tızlak tarafından yapılan araştırmadan teyit 

etmek mümkündür: “Tablolar incelendiğinde dikkatimizi çeken başlıca hususlar şunlar 

olmuştur. Bir kere, araştırmamız için esas aldığımız üç ayrı tarihte de gerek mahalle 

olsun ve gerekse köy olsun yerleşim birimlerinin avarız hanesi sayılarının aynı 

kalmıştır. Bu ise söz konusu yerleşim birimlerinin tamamının nüfuslarının 1791’den 

1808 yılına kadar hiç artmadığı anlamına gelmektedir. Bu ise tarihsel ve sosyal 

gerçeklere aykırı bir durumdur. Çünkü uzun yıllar bir yerleşim yerinin nüfusunun hiç 

artmaması veya hiç eksilmemesi mümkün değildir. Sicillerdeki avarız kayıtları bize bu 

konuda hiç fikir vermemektedir. İkinci olarak, mesela mahallelerle ilgili tablo 

izlendiğinde görülecektir ki, Akar, Çavuş, Emre, İncir, Kemer, Saçmacı, Tekke ve Temel 

mahallelerine ait hiçbir avarız hanesi kaydı sicillerde yer almamıştır. Aynı şekilde 

şeriyye sicillerinde Ali, Çavuş ve Tarla Yeri köylerine de ait avarız kayıtlarına yer 

verilmemiştir. Buralarla ilgili kayıtların neden yer almadığını burada tartışacak değiliz. 

Ama bizi burada asıl ilgilendiren husus, avarız vergisi ile ilgili verilere göre söz konusu 

yerleşim yerlerinin nüfusları hakkında hiçbir yorum yapılamayacağıdır. Üçüncü olarak 

dikkatimizi çeken husus ise, 1791 tarihli avarız hane kayıtlarında bütün mahallelere ait 

avarız hane sayıları belirtilmişken Cedid ve İlisücü mahallelerine ait sadece buralardan 

alınan verginin miktarının yazılmış olmasıdır. Dolayısıyla avarız hane kayıtlarına göre 

1791 yılında Isparta mahallelerinin nüfusu hakkında diyelim ki elimizde bir avarız 

hanesinin kaç gerçek haneye tekabül ettiği ile ilgili bir veri olsa bile, zikredilen iki 

mahallenin nüfusu ile ilgili bir yorum yapmak mümkün görünmemektedir”.
29

 

Şu durumda amacı, hazırlanışı, uygulanışı ve her aşaması sorunlu ve muğlak 

bir yapı olan avarız kayıtlarına nasıl güvenilebilir? Bu defterlerdeki bilgiler, böyle keyfi 

bir manzara gösterirken, nasıl nüfus veya ekonomik yapı ile ilgili doğru sonuçlar 

çıkarılabilir? Anadolu’da XVII. yüzyılda bir miktar nüfus azalması yaşansa bile, takip 

eden yüzyıllarda hiçbir artış yaşanmamış mıdır? Böyle bir sürekli nüfus azalması akla 

ve gerçeklere uygun mudur? Hem şehir, hem de kırsal nüfusun ikisi birden, bu kadar 

uzun bir zaman diliminde hiç artmadan nasıl sürekli azalabilir? 

                                                           
29

 F. Tızlak. 2010. “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Kazasının İdari Durumu ve Avarız Hane 

Kayıtlarının Isparta’nın Nüfus Tahminlerinde Kullanılamayacağına Dair Bir Deneme”, s. 122-123. 
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Yukarıda verilen tüm bilgilerden hareketle, bize göre, XVII. yüzyıl için ileri 

sürülen demografik kriz, köylerin büyük oranlarda terk edilmesi meselesi ile 

avarızlardaki kayıtların yapısından kaynaklanan sorunlardır. Başka bir ifade ile bize 

göre, henüz doğrudan avarız defterlerinin güvenilirliğini sorgulayan araştırmalar 

yapılmasa da, avarız kayıtlarının, özellikle de 1642-3 genel avarız kayıtlarının ciddi 

eksiklikler içermesidir. Üstelik avarız defterlerindeki kayıt mantıkları klasik tahrir 

defterlerine hiç benzemediğinden, orada kayıtlı bilgilerin mutlak doğru kabul edilmesi, 

araştırmacıları yanlış sonuçlara ulaştırmıştır. Ne yazık ki, yapılan araştırmalarda, 

avarızlardan öncesi ve sonrasındaki belgeler birlikte görülüp kullanılmadığından, 

belirtilen yanlış fark edilememiş, haliyle gerçeklere uymayan sonuçlar çıkarılmıştır. 

Yedinci problem olarak, avarız tahrirleri ile klasik tahrirleri ve sonraki dönem 

belgelerinin karşılaştırılması meselesi belirtilmelidir. Avarız vergisi ve ilgili kayıtlar 

için buraya kadar izah edilen bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak ve avarız kayıtlarının 

güvenilirliğini test etmek amacıyla, yukarıdakilere ilave bazı rakamlar üzerinden defter 

verilerinin test edilmesi durumu netleştirecektir. Bu amaçla, avarız kayıtlarında bazı 

mekanların tahrir ve avarız defterlerindeki bilgileri, daha sonraki dönem 

kaynaklarından, timar ruznamçeler ve şeriyye sicillerindeki bilgilerle karşılaştırılacaktır. 

Böyle bir karşılaştırma ise, şimdiye kadar avarız çalışan hiçbir araştırmacının 

yapmadığı, somut rakamlar üzerinden sağlam bir kıyaslama imkanı verecektir. Daha 

önceki çalışmalarda tahrir defterlerindeki veriler, avarız kayıtlarında takip edildiği 

halde, aynı verileri avarızdan sonraki dönem kaynaklarında takip etmek kimsenin aklına 

gelmemiştir. 

Gerçekten de böyle bir kıyaslama amacıyla, Manisa ve Konya avarız defterleri 

incelendiğinde, bu kayıtlarda ciddi eksiklikler olduğu hemen dikkati çekmektedir. Zira 

Konya’da XVI. yüzyıl tahrirlerinde kayıtlı olan köylerden 1643 avarızında bulunmadığı 

halde, sonraki timar ruznamçe defterleri ve sicillerde yeniden ortaya çıkan köy sayısı 

59’dur. Bu rakam toplam 445 olan köy sayısının % 13.25’ine karşılık gelmektedir. 

Manisa için de benzer bir gerçek söz konusudur. Burada XVI. yüzyıl tahrirlerinde 

kayıtlı köylerden 108 tanesi 1659 tarihli Manisa kazası avarız defterine kaydedilmediği 

halde sonraki timar ruznamçe defterleri ve sicillerde karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen 

rakam toplam 194 olan köy sayısının % 55.67’sine karşılık gelmektedir. Bu problemin 

düşük göründüğü Konya’da bile, oranın yüksek kalması, katibin yazım hatası türünden 

bir mesele değil, tartışmasız başka bir sorun olduğunu kanıtlamaktadır. Kaldı ki, bu 

rakam ve oranların aşağıdaki tabloda verilen detaylarına bakıldığında, söylediklerimiz 

çok daha iyi anlaşılacaktır. 

 

Tablo 7: Konya ve Manisa Kazasında Avarız Kayıtlarından Önce ve Sonraki 

Yerleşme Sayıları 
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Konya 

kazası 

İdari birim 1584 tahririnde 

köy sayısı 

1643 avarızı 

köy sayısı 

Kayıp 

oranı % 

1643’te olmayıp 

sonraki kayıtlarda 

olanlar 

Sonra 

çıkanlar % 

Merkez/Sahra 322 36 88,8 47 14,6 

Hatunsaray 75 37 50,7 5 6,6 

Sudiremi 48 18 62,5 7 14,6 

Toplam 445 91  80 59  13,2 

Manisa 

kazası 

İdari birim 1576 tahririnde 

köy sayısı 

1659 avarızı 

köy sayısı 

Kayıp 

oranı % 

1659’da olmayıp 

sonraki kayıtlarda 

olanlar 

Sonra 

çıkanlar % 

Merkez 20 6 70 10 50 

Belen 34 12 65 20 58,8 

Emlak 25 13 48 12 48 

Palamud 58 23 41 33 56,8 

Yengi 37 9 76 20 54 

Yunddağı 20 7 65 13 65 

Toplam 194 70 65 108 55,6 

 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, bu tabloyu nasıl izah etmek gerekir? 

Konya’da son tahrirde kaydedilen 445 köyden, avarız kayıtlarına sadece 91 köyün 

girmesi ne kadar güvenilir bir sonuçtur? Aynı şekilde Manisa’da 194 köyün 70’e inmesi 

açıklanabilir bir düşüş müdür? Ele aldığımız sahaların dışında, Amasya sancağında, 

1576 yılındaki köy sayısının 372’den 1643 yılında 144’e düşmesi
30

 dönemin 

gerçeklerine ne kadar uygundur? Bu düşüş, A. Açıkel’in araştırmasından takip edilirse, 

durumun değiştiği ve gerilemenin biraz daha anlamlı olduğu dikkati çekmektedir. Zira 

1574 yılında Tokat kazasındaki 233 köy sayısı, 1600 yılında 235, 1601 yılında 234, 

1611 yılında 210 ve nihayet 1643 yılında 158 olarak kayıtlara geçmiştir.
31

 Şu halde, 

diğer sahalarda da aradaki yılların kayıtları bulunursa, köy sayısındaki azalmanın bir 

anda değil yıllar içerisinde olduğu, ama 1643 avarızında düşüşün taban seviyelere indiği 

görülebilir. 

                                                           
30

 O. Özel. 2016. The Collapse of Rural Order in Ottoman Anatolia: Amasya 1576-1643, s. 135. 
31

 A. Açıkel. 1999. Changes in Settlement Patterns, Population And Society in North Central Anatolia: A 

Case Study of the District (Kaza) of Tokat (1574-1643), s. 156. 
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Belirtilen düşüşlerin normalden çok fazla olmasının sebepleri, yukarıda da 

belirtilen savaşlar, Celali isyanları, kıtlıklar, doğal afetler, salgın hastalıklar vb. olabilir. 

Bunlar dışında belki akla en yatkın olanı, köylülerin sayımdan kaçma ihtimalidir. Zira 

avarız tahrirlerinin yapıldığı yıllarda, vergiden kaçmak amacıyla, köyler terk edilmiş, 

kısmen göç edilmiş ve sonra yeniden herkes yerine dönmüş olabilir. Nitekim Özünlü 

tarafından yapılan çalışmada konuya ilişkin şu bilgi verilir: “Esas itibariyle avarız 

defterlerinde söz konusu köylerin yokluğunu çok da yadırgamamak gerekir. Nitekim 

1659 tarihli Manisa kazası avarız defterinin sonunda yer alan ve 1685 tarihinde 

düşülen bir kayıt oldukça dikkat çekicidir. Sünnetlü köyün hemen altında yer alan ve 

“perişan olan ahalisi yerlerine gelince 19,5 hanesi tenzil oluna deyu ferman-ı ali sadır 

olacağına şerh verildi” şeklinde belirtilen kayıt, bölgenin geçirdiği zorlu süreci ve bu 

arada da köylerine dönecek reayaya devletin gösterdiği yaklaşım tarzını yansıtması 

bakımından oldukça dikkat çekicidir”.
32

 

Bu örnekteki gibi, eğer insanlar avarız tahririnden kaçıp sonra yeniden 

gelmişlerse, bu durum yine avarız tahrirlerinin güvenilirliği hususundaki düşüncemizi 

desteklemektedir. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yoktur, ama tahrirden kaçıp sonra yeniden 

gelmek gibi bir gerçek yaşanmadıysa, o halde avarız kayıtlarına nasıl güvenilecektir? 

Bu sonuçlardan, avarız kayıtlarında belirtilen avarızhane sayılarından, toplanan vergi 

miktarına ve hatta kayıtlara giren yerleşme isimlerine kadar hiçbir veriye 

güvenilmemesi gerektiği çıkmaktadır. Dolayısıyla, avarız kayıtlarının araştırmacıyı 

hiçbir şekilde doğru sonuçlara ulaştıramayacak bir kaynak serisi olduğu belirtilmelidir. 

Gerçekten de, avarızhane sayıları ve vergi miktarları bir kenara bırakılsa da, tahrirlerde 

kayıtlıyken Konya avarız kayıtlarında bulunmayan köylerin % 13,2’sinin tekrar ortaya 

çıkması ne anlama gelmektedir? Buradaki oranın düşük olduğu ve kayıtlarda bir 

yanlışlık yapıldığı kabul edilse bile, Manisa’daki yüksek rakamı, % 55,6’yı nasıl 

açıklamak gerekir? Amasya ve Tokat ruznamçeleri ve sicilleri taransa, kuvvetle 

muhtemel benzer sonuçlarla karşılaşılacak mı? Eğer aynı sonuç çıkarsa tüm bunlar nasıl 

izah edilmelidir? 

Bu bilgilerden hareketle, konuya tersinden yaklaşıp, daha önceki araştırmalar 

gibi biz de sadece tahrir defterleri ile avarız defterlerine göre araştırmamızı yapsaydık, 

nasıl bir sonuca ulaşılacaktı? Köylerin bu tarihte terk edilmesi, Konya’da % 80 ve 

Manisa’da % 65 olarak gerçekleşti sonucuna mı varılacaktı? Eğer öyle olmadıysa, 

avarız tahririnden kaçıp sonra tekrar köyüne gelenlerin oranı yukarıda belirtilen 

rakamlar kadar yüksek mi gerçekleşmiştir? Yerini terk edenler adı geçen avarız 

defterlerinin tutulmasından sonra tekrar yurdlarına dönmüş müdür? Şimdilik tüm bu 

sorular cevapsız kalmaktadır. 

*** 

                                                           
32

 E. Erdoğan Özünlü. 2016. “Osmanlı İskan Tarihine Dair Önemli Bir Kaynak: Timar Ruznamçe 

Defterleri”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 33, Sayı 1, (Baskıdaki makale). 
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Sonuç olarak, buraya kadar verilen bilgiler ışığında avarız tahrirlerinin 

güvenilirliği ile ilgili neticeler kısaca şöyle belirtilebilir: Avarız tahrirlerinin hazırlanma 

amaçları, yöntemi ve uygulanışı, aslında yukarıda belirtilen açıkça anlaşıldığı üzere hep 

tartışmalı, muğlak, eksik ve hatalıdır. Acaba tüm bu tartışmaların dayanağı olan avarız 

defterleri problemli bir belge serisi midir? Yoksa tüm bu sorunlar onlardan faydalanan 

araştırmacıların düştüğü bir hata mıdır? Daha doğrusu problemli olduğu halde, önceki 

yüzyıla ait olan ve uzunca süredir üzerinde çalışıldığı ve güvenilirliği kanıtlanan 

mufassal tahrir defterleri ile aynı kefeye konulduğundan, farklı bir yanlışa mı 

düşülmüştür? 

Esasen, Osmanlı devleti ve toplumunun içerisine düştüğü mali, askeri, siyasi, 

iktisadi ve sosyal sorunların pek çoğunun birlikte geldiği bir dönemde bu tahrirlerin 

düzenli ve yaygın hale gelmesi ayrıca ciddi bir sıkıntıdır. Gerçekten de, 1585-86 büyük 

sikke tashihi, fiyat devrimi denilen aşırı fiyat artışları, Avusturya ve İran ile girilen uzun 

ve sonuçsuz savaşlar, askeri teknolojideki değişim, Celali isyanlarının başlaması ve 

hatta Küçük Buzul Çağı’nın olumsuz etkilerinin baş göstermesi gibi pek çok sıkıntının 

bu dönemde ortaya çıkması bu süreçte etkili olmuştur. Böylece daha önce, sadece 

olağanüstü şartlarda toplanan ve bu haliyle de vergi ödeyenlerin, devlete yardım ve 

destek olmak adına, miktarını ve nasılını pek önemsemedikleri bir vergi, yukarıda 

belirtilen ve diğer faktörlerin etkisiyle düzenli ve yaygın hale getirilmiştir. 

Fakat devlet mekanizmasının mali ve iktisadi açıdan zor bir sürece girmesi, 

çözüm bulabilmek için, “esas olanın ihtiyaç duyulan verginin toplanması” amacıyla 

avarız vergisine sarılması, zamanla ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Yukarıda 

belirtilen faktörler nedeniyle, zaten ekonomik açıdan oldukça zor, güvenliğin zayıf 

kaldığı ve merkezi yönetimde zaafiyetin bulunduğu bir ortamda, hem reayanın yerinden 

ayrılması hem de görevlilerin vazifelerini hakkıyla yerine 

getirmemeleri/getirememelerine bağlı olarak, avarız tahrirlerinin hazırlanmasında çeşitli 

sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Adı geçen sıkıntılar, avarız tahrirlerinin hemen her 

aşamasında gerçekleşmiş olup bunlardan sadece bir aşaması, yukarıda da belirtildiği 

gibi Koçi Bey’in risalesindeki şu satır arası bilgide açıkça ifade edilmiştir: “Benim 

devletli hünkarım, memalik-i mahrusenizde avarız hanesi, tamamı 120.000 hanedir; 

20.000 hanesi çürüktür”. 

Sözün özü olarak, buraya kadar verilen tüm bilgiler ışığında, avarız 

tahrirlerinin kaynak olarak güvenilirliğinin son derece zayıf kaldığı belirtilmelidir. 

Dolayısıyla bu arşiv belgeleri, yapılacak araştırmalarda hiçbir şekilde, “tek ve temel 

kaynak” olarak kullanılmamalı, mutlaka öncesindeki ve sonrasındaki dönemi 

kapsayacak şekilde, başka belgelerle desteklenmeli ve karşılaştırılmalıdır. Ayrıca, 

şimdiye kadar sadece bu kaynaklara dayalı olarak yapılan tüm araştırmalar yeniden 

gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ile birlikte Alman İmparatorluğu, 

Osmanlı toplumunun ve devlet bürokrasisinin yeni temsilcileriyle ilişkiler tesis etme 

çabası içerisine girdi. Toplum içinde söz sahibi meslek gruplarının ileri gelenlerinin ve 

bürokratların katılım sağlayacağı Almanya’da bir araştırma gezisi planlandı. Bu 

araştırma gezisi planlayıcısı ise Dr. Ernst Jackh idi. “Osmanlı Tetebbu’at-ı Fünunûn-ı 

Muhtelifi Komisyonu” isimli bu araştırma gezi grubunun Almanya ziyareti, Osmanlı-

Almanya ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak görüldü. 

Almanya tarafından gezinin amacı, Osmanlı Devleti’ndeki yeni rejim 

değişikliğinden sonra ortaya çıkmaya başlayan elitlerin nezdinde müttefik bir Almanya 

portresi çizmekti.  Bu gezi ile birlikte Osmanlı elitlerinin Almanya’nın çalışma, sanayi 

ve ticaret hayatıyla ilgili gerçek bilgiler edinmeleri sağlanacaktı. Ayrıca II. 

Meşrutiyet’in ilanında ön plana çıkan Jöntürk kadrolarının Avrupa eğilimlerinin olması, 

Osmanlı üzerinde Almanya’nın daha fazla siyasi, ekonomik ve kültürel etki 

oluşturmasına olanak sağlamıştı. Dr. Ernst Jackh, 31 Ocak 1911 tarihinde bir Türk 

araştırma komisyonunu Almanya’ya davet etmek ve burada gezdirmek fikrini yetkililere 

bildirdi. Her iki devletin onayı ile birlikte Dr. Jackh, söz konusu gezinin planlaması ile 

ilgili ön hazırlıkları yapmakla görevlendirildi. Davet ve gezi programı Türk 

yetkililerinin istek ve önerilerine uygun olarak hazırlandı. Sayıları 52 kişiden oluşan 

Türk araştırma komisyonu, 1 Temmuz 1911 tarihinde Almanya’ya gitti. Gezi programı 

bir aylık süreyi kapsamakta ve dört bölümden oluşmaktaydı. Askeri tesisler ve 

fabrikalar, sanayi tesisleri, kamu hizmet binaları ve madenleri kapsıyordu. Bütün bu 

tesisleri içine alan Almanya’nın dört eyaleti ve iki liman şehri Osmanlı elitleri 

tarafından gezildi. 

Osmanlı elitlerinin Almanya’ya yapmış oldukları bu gezi, iki devlet arasındaki 

ikili ilişkileri daha da pekiştirdi. Dolayısıyla komisyon içinde bulunan gazeteci Ahmed 

İhsan ve Hüseyin Cahid gezi intibalarını İstanbul’a döndükten sonra gazetelerinde yazı 

dizisi şeklinde yayınladılar. Sonuç olarak Osmanlı Elitlerinin 1911 Almanya Araştırma 

Gezisi başlıklı bu çalışma Türk ve Alman arşiv belgeleri ışığında bütün ayrıntılarıyla 

ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Elitleri, Alman İmparatorluğu, Araştırma Gezisi, 

1911    

  

                                            
* Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, salihkis@yahoo.com, TÜRKİYE 
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Giriş  

Almanya İmparatorluğu’nun Osmanlı Devleti ile ilişkileri Sultan II. 

Abdülhamid döneminde büyük bir ivme kazanmıştı. Alman tahtına oturan  Kaiser II. 

Wilhelm’in II. Abdülhamid ile şahsi ilişkiler kurması da devletler arası diplomatik 

ilişkileri farklı boyuta çıkarmıştı. Özellikle II. Wilhelm’in ilişkileri pekiştirmek adına 

İstanbul’a iki kez ziyarette bulunması da bu duruma güzel bir örnek olarak 

gösterilebilir. Askeri alanda başlayan Osmanlı-Almanya münasebetleri daha sonra ticari 

ve kültürel alanlarda artarak devam etmişti. Osmanlı sultanının ve Alman 

imparatorunun ikili münasebetleri devletleri her alanda birbirine daha da 

yakınlaştırmıştı. Fakat 1908’de II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve meclisin tekrar 

faaliyete geçmesi Osmanlı-Almanya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını teşkil 

etmişti. Meşruti düzene geçişle birlikte Sultan II. Abdülhamid’in kısa bir süre sonra 

tahttan indirilmesi, Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştı.  

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen taht değişikliği, Almanya 

İmparatorluğu’nu Osmanlı toplumunun ve devlet bürokrasisinin yeni temsilcileri ile 

bağlantılar kurmaya sevk etti. Ekonomi ve bilim dünyasından, siyaset ve devlet 

bürokrasisinden, askeriyeden, tüccar ve gazetecilerden oluşacak ve Osmanlı 

toplumunun genelini yansıtacak geniş bir komisyonun Almanya’da araştırma yapmak 

amacıyla bir geziye davet edilmesi fikri Alman Dr. Ernst Jackh tarafından ortaya atıldı. 

“Osmanlı Tetebbu’at-ı Fünunûn-ı Muhtelife Komisyonu” adıyla anılan araştırma 

heyetinin Almanya ziyareti, Türk-Alman ilişkilerinin sürekliliğinin sağlanmasında 

önemli bir olaydı
1
.  

Alman İmparatorluğu’nun Osmanlı elitlerinden oluşan araştırma heyetini 

Almanya’ya davet etmesinin altında yatan en önemli beklenti, 1908 İhtilali’nde öne 

çıkan Jöntürk kadrolarını etkileme çabası idi. Jöntürklerin batıya olan eğilimleri 

Almanya’nın Osmanlı Devleti üzerinde yürüttüğü politikaları geliştirmesine olanak 

sağlıyordu. Özellikle Alman İmparatorluğu, XX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı 

üzerinde yürütmeyi planladığı kültür politikalarına büyük önem veriyordu. Dolayısıyla 

Almanya’nın bu politikalarının hayata geçirilmesi için de Osmanlı elitlerini etkilemesi 

gerekiyordu.  

A-Gezinin Planlanması 

Almanya araştırma gezisinin fikir babası Dr. Ernst Jackh, gazeteci 

(Neckarzeitung Gazetesi Yazı işleri Müdürü) kimliğini kullanarak Osmanlı 

seçkinlerinin Almanya’ya davet edilmesi fikrini kendi hükümetine bildirdi. Dr. Jackh, 

hem Almanya’da hem de işleri münasebetiyle gittiği İstanbul’da Osmanlı bürokratları 

ve Alman diplomatlarıyla yakın temas içindeydi. Bu ikili ilişkilerini de kullanarak bu 

                                            
1 Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi ve Alman Ruhu, 1908-1918 Dönemi Türk-Alman İlişkileri ve Eğitim, İletişim 

Yayınları, İstanbul 2010, s.153. 
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gezinin taraf devletler tarafından kabulü için yoğun bir mesai harcadı. 31 Ocak 1911 

tarihinde bir Türk araştırma komisyonunu Almanya’ya davet etmek ve burada 

gezdirmek fikrini yetkili çevrelere bildirdi
2
. Türk heyetleri daha önce de Avusturya, 

Fransa, İtalya ve Romanya’da aynı tarz gezilere davet edilmişlerdi
3
. Bu araştırma 

gezisinin amacı, nüfuzlu Türk şahsiyetlerinin Almanya’nın çalışma, sanayi ve ticaret 

hayatıyla ilgili gerçek bir izlenim edinmelerini sağlamaktı
4
. Bu izlenimler sayesinde 

Almanlar, Osmanlı Devleti’nde siyasi ve ekonomik avantajlarını hem devam 

ettirecekler  hem de yeni kazanımlar elde edeceklerdi. Dr. Jackh, Alman ticaretinin ve 

diplomasisinin önde gelen temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, Türklerin Almanya’ya 

davet edilmesinin önemli avantajlar fikrini savundu ve ilgilileri de buna inandırdı. 

Dolayısıyla bu fikre sıcak bakan yetkili Türk ve Alman makamları Dr. Jackh’ı söz 

konusu gezinin ön hazırlıklarını yapmakla görevlendirdiler. Dr. Jackh, gezi programının 

yapılmasının ve uygulanmasının Alman Dışişleri Bakanı von Kiderlen-Weachter 

tarafından da onaylanacağını ve destekleneceğini düşünüyordu
5
. Alman bürokrasisinin 

onayı ve ticaret çevrelerinin desteği ile araştırma gezisinin amacına uygun olarak 

yapılmasının önünde herhangi bir engel yoktu. Hatta Türk araştırma heyetinin hem 

Kaiser II. Wilhelm hem de Alman Şansölyesi tarafından kabul edilmesi bile gündeme 

getirilmişti. Bu çerçevede ön hazırlıklar büyük bir gizlilikte ve sessizlikte 

yürütülmekteydi. Osmanlı Devleti ile ticari ilişkiler içinde bulunan Alman bankalarının 

ve sanayi kuruluşlarının temsilcilerine araştırma gezisine maddi destek sağlamaları için 

gizli yazılarda gönderilmişti.  

Araştırma gezisinin ön hazırlıklarında davet ve gezi programı yetkili Türk 

makamlarının isteklerine uygun olarak düzenlenmişti. Buna göre 50 Osmanlı eliti 1911 

yılının ilkbaharında Almanya’ya gelip, Alman çalışma ve sanayiinin önde gelen 

şehirlerindeki en iyi şekilde hazırlanmış iş sahalarını göreceklerdi. Bu tip gezilerinin 

eğlence seyahatlerine dönüşmemesi için ciddi bir hazırlık ve program tatbik edilecekti. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere Türk heyetlerinin daha önce Avrupa devletlerine 

yapmış oldukları ziyaretlerden olan Fransa ve Avusturya gezileri tam bir eğlence 

seyahatine dönüşmüş ve bu faaliyetten ilgili devletler istedikleri verimi alamamışlardı. 

Bu örneği göz önünde bulunduran Almanya, araştırma gezisini adı üstünde araştırma 

mahiyetine uygun şekilde programlamak için yoğun bir çaba sarf etti
6
.  

Osmanlı elitlerinden kimlerin bu geziye davet edileceği ve kişi seçimlerinin 

nasıl yapılacağı daha önceden planlanmıştı. Öncelikle İstanbul’da geziye katılacak 

olanların tespit edilmesi için bir heyet teşkil edildi. Heyetin başkanlığına Nafia Nazırı 

                                            
2 Politisches Archiv Auswaertiges Amt (PA AA), Türkei 139, R13747, A1773, 31 Ocak 1911. Politisches Archiv 

Auswaertiges Amt devam eden dipnotlarda PA AA şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir. 
3 PA AA, Türkei 139, R13747, A2127, 5 Şubat 1911. 
4 Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi, s.154. 
5 PA AA, Türkei 139, R13747, A2315, 4 Şubat 1911. 
6 PA AA, Türkei 139, R13747, A2127, 5 Şubat 1911. 
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Hulusi Bey, üyeliklerine de Posta ve Telgraf Nezareti Başkatibi Fuat Bey, Gümrük 

Müdürü Sırrı Bey, Ticaret Müdürü Maarif Nezareti Başkatibi Ali Bey, Ahmet Zühdü 

Bey, Özel Okullar Genel Müfettişi Halid Bey, Kalem Dergisi sahibi Selah Bey ve 

Tüccar Kasım Bey ile Tüccar Wely Bolland Bey getirildiler
7
. Geziye katılacak her Türk 

Almanya sınırına kadar olan seyahatin masrafı için 200 Mark ödeyecekti. Almanya’ya 

ulaşıldıktan sonra araştırma gezisinin bütün masrafları oluşturulacak fonlardan 

karşılanacaktı. Bu fonlar ise Deutsche Bank, Dresdner Bank, Deutsche Orientbank ve 

geziye destek veren sanayi çevreleri tarafından oluşturulacaktı. Yapılan hesaplamalar 

neticesinde geziye katılacak her kişi için Almanya tarafından ortalama 1000 Mark 

ödenmesi gerektiği ortaya çıktı
8
. Araştırma gezisine destek veren bu kuruluşlar fonları, 

programı ve yapılacak işlemleri görüşmek üzere 8 gün içinde organizasyon 

komisyonunun oturumuna davet edildiler
9
.                   

   Almanya’ya Türk araştırma gezisinin yapılması ile ilgili toplantı 20 Şubat 

1911 tarihinde merkezi Berlin’de bulunan Dresdner Bank binasında Alman eski devlet 

bakanı Von Hentig başkanlığında yapıldı. Toplantıya koordinatör Dr. Ernst Jackh’ın 

dışında Feldmareşal Freiherr Von der Goltz, Profesör Schmoller, Hasmüşavir 

Goldberger, Dresdner Bank’tan Gutmann, Deutsche Bank’tan Nooff, Orientbank’tan 

Alexander, diğer banka temsilcileri, Alman sanayicilerinin dışında 20’ye yakın kişi 

katıldı
10

.  

Toplantıda durumun gizlilik gerektirdiğine dair uyarılar yapıldıktan sonra 

ilgililerin Almanya’da yapılacak araştırma gezisi ile ilgili görüş ve önerileri alındı. Bu 

gezi vasıtasıyla Türkiye ile ekonomik ilişkilerde fayda sağlanacağı fikri öne çıktı. 

Ayrıca gezi programında mümkün olduğu kadar eğlenceye az zaman ayrılacağı bunun 

yerine inceleme ve araştırmaya ağırlık verileceği ifade edildi. Toplantının sonunda da 

gezinin hükümet tarafından düzenlendiği izlenimi verilmekten kaçınılarak Alman ticaret 

ve sanayi çevrelerinin desteği gizlenecekti
11

. Dolayısıyla yüksek ekonomik getiri 

beklenilen bu gezinin fikir aşamasından uygulamasına kadar her aşamasında Alman 

hükümetinin ve ticari çevrelerinin katkısı saklı tutulacaktı. Almanya, dünya devletleri 

nezdinde bu araştırma gezisini sessiz ve etkili bir biçimde hayata geçirme peşindeydi.  

Komisyon, Osmanlı elitlerinden 50-60 kişinin davet edilmesini kararlaştırdı. 

Araştırma gezisinin 1911 yılının Haziran ayında başlamasına ve takriben 3 veya 4 hafta 

olmasına karar verildi
12

. Türkleri Almanya’da karşılayacak ve gezi boyunca eşlik 

edecek bir komite seçimi yapıldı. Komiteye üye olarak, Alman ticaret meclisinden, 

Alman sanayiciler merkez birliğinden, daimi sergi komisyonundan, Deutsche Bank ve 

                                            
7 PA AA, Türkei 139, R13747, A2126, 5 Şubat 1911. 
8 PA AA, Türkei 139, R13747, A3112, 21 Şubat 1911. 
9 PA AA, Türkei 139, R13747, A2127, 5 Şubat 1911. 
10 PA AA, Türkei 139, R13747, A3023, 10 Şubat 1911; Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi, s.155-156. 
11 PA AA, Türkei 139, R13747, A3070, 20 Şubat 1911. 
12 PA AA, Türkei 139, R13747, A3112, 21 Şubat 1911. 
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Dresdner Bank’tan birer temsilci delege olarak seçildi. Komite başkanlığına 

Feldmareşal Freiherr Von der Goltz, üyeliklere ise Dr. Jackh, eski devlet bakanı Von 

Hentig, Dresdner Bank’tan Dr. Schacht, Deutsche Bank’tan Dr. Nooff ve Orient 

Bank’tan Dr. Alexander seçildi
13

. 

Komite başkanı Von der Goltz, 27 Nisan 1911 tarihinde Osmanlı sadrazamı 

İbrahim Hakkı Paşa’ya yolladığı mektupla, ileri gelen Türk şahsiyetlerini Almanya’ya 

bir araştırma gezisi yapmak üzere davet ettiklerini bildirdi. Gezinin başlangıç tarihi 15 

Haziran 1911 olarak belirtildi. Osmanlı elitleri önce Berlin’e götürülecekti. Burada 

kamuya ait binalar ile önemli sanayi kuruluşları ve askeri kurumlar ziyaret edilecekti. 

Şehir turundan sonra saksonya sanayisini ve şehirdeki uluslar arası sağlık sergisini 

incelemek üzere Dresden’e geçilecekti. Buradan Posen’de güçlü Silezya endüstrisinin 

zirai makinelerini ve ürünlerini inceleme fırsatı sunulacaktı. Bu şehirde Alman 

İmparatorluğu’nun kolonizasyon faaliyetlerine dair örnekler de Türk araştırma ekibine 

gösterilecekti. Konuklar bu şehirden sonra Alman Donanma Komutanlığı’nın genel 

karargahı konumundaki Kiel şehrine götürülecekti. Burada Kiel Haftası çerçevesinde 

yelken yarışları da takip edilecekti. Türk araştırma heyeti, Kiel’den sonra Alman gemi 

inşa sanayi, ticaret filosu ve Alman İmparatorluğu’nun deniz aşırı ticaret trafiği 

hakkında izlenim edinmek için merkezi ticari limanların bulunduğu Hamburg ve 

Bremen şehirlerine götürüleceklerdi. Sonra Almanya’nın ticaret merkezleri olan 

Rheinland ve Westfalen’de kömür ve demir endüstrisi işletmeleri incelenecekti. Eski ve 

tarihi bir şehir olan Frankfurt am Main ile birlikte Wiesbaden ve Hamburg’da bulunan 

dünyaca ünlü kaplıcalar Türk konukların bir nebze de olsa dinlenmeleri için programa 

dahil edilmişti. Gezinin son durağı, gelişmiş el sanatları sanat ve doğal hazineleri ile 

ünlü Stuttgart ve Münih olacaktı. Gezi Cenevre üzerinden deniz yoluyla Türkiye’ye 

dönülmesi ile birlikte son bulacaktı. Gezinin koordinasyonunu sağlamak için Berlin’de 

Deutsche Orient Bank’ta merkezi ve Saksonya, Posen, Köln, Düsseldorf, Württemberg 

ve Münih’te bölgesel bürolar kurulmuştu
14

.  

Gezi programının şekillenmesi ile birlikte bu araştırma seyahatine katılacak 

Osmanlı seçkinlerinin belirlenmesi de sonuçlanmıştı. Seçimi yapılan seçkinler 

toplumsal, bölgesel ve mesleki özelliklere göre sınıflandırılmışlardı. 52 kişi olarak 

belirlenen araştırma gezi ekibi hem sosyolojik hem de coğrafi açılardan Osmanlı elit 

tabakası temsilcilerinden bir kesit oluşturularak meydana getirilmişti. Fakat bu listede 

yer alan kişilerin tamamı araştırma gezisinde yer almayacaktı. Gezi resmi bir hüviyete 

sahip olmadığından Osmanlı hükümetinin temsilcileri davete katılmamışlardı. Matbu 

listede yer alan kişilerin sayısı 52 olarak belirtilmişti. Katılımcıların büyük bir kısmını 

orta ve üst düzey devlet memurları oluşturmaktaydı. Bunları tüccarlar, askeri 

                                            
13 PA AA, Türkei 139, R13747, A3070, 20 Şubat 1911. 
14 Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi, s.157. 
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temsilciler, serbest ve akademik meslek sahipleri, sivil hekimler, gazeteciler ve 

milletvekilleri oluşturuyordu
15

.  

 

B-Araştırma Gezisi 

Osmanlı elitleri arasında en tanınmış simalar Ahmed İhsan, Hüseyin Cahit, 

Salâh Cimcoz vardı. Muhiddin grubun en yüksek rütbeli subayı idi. İzmit milletvekili 

Ahmed Müfit ise meclisi temsil ediyordu. Bu isimlerini zikrettiğimiz Osmanlı elitleri 29 

Haziran 1911 tarihinde Kiel’de Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm tarafından kabul 

edildiler.  

Geziyi organize eden Almanların, sanayilerini şehirlerini ve kendi kültürlerini 

tanıtmaya daha fazla önem vermelerinden dolayı Almanlar tarafından hazırlanan 27 

günlük araştırma gezisi programı çok sıkışıktı. Dinlenmek için çok fazla zaman 

ayarlanmamıştı. Matbu program incelendiğinde yapılacak aktivitelerin aralığı birbirine 

çok yakındı ve aradaki zaman da yolculuklarla geçiyordu. Gezi dört eyaleti (Prusya, 

Saksonya, Württemberg ve Bavyera) ve iki liman şehrini (Hamburg ve Bremen) 

kapsıyordu. Berlin, Hamburg, Köln ve Stuttgart ticaret odaları ve Berlin, Postdam, 

Charlottenburg, Dresden, Posen ve Münih belediyeleri öncelikli ev sahipleri idi. Gezi 

programı dört bölüme ayrılmıştı: 

 

1-Askeri tesisler ve teçhizat fabrikaları 

Berlin Tegel’deki atış poligonu, Kiel Donanma komutanlığı ve tersaneler, 

Stuttgart Dragon kışlası, Berlin Ludwig Löewe makine fabrikası, Krupp Alman silah ve 

mühimmat fabrikaları, Düsseldorf Ren metal ürünleri ve makine fabrikası 

Oberndorf’taki tüfek fabrikası ve Rottweil’deki barut fabrikası 

2- Sanayi tesisleri, maden ve ağır sanayi 

Krupp ağır sanayi, gemi ve makine yapımı (Humboldt, Deutz Gaz motorları 

fabrikası), Maffei Lokomotif fabrikası, Daimler ve NSU uçak yapımcıları, havacılık 

(Zeppelin) Elektronik sanayi (AEG, Siemens-Schuckert), tekstil sanayi 

(Mönchengladbach) gıda tesisleri (Knorr, Löwenbrauerei) 

3-kamu hizmet binaları 

Tramvaylar, itfaiye, elektrik ve su santralleri, klinikler ve kaplıcalar 

                                            
15 Bu gezi grubuna dahil olanlardan birisi de Şuray-ı Devlet Nafia, Maliye ve Maarif Dairesi azalarından Yusuf Bey 

idi. Kurumu tarafından 1911 yılının Haziran ayının ikinci gününden başlamak üzere bir ay müddetle izinli 

sayılmasına karar verilmişti. BOA, BEO, No.3905/292861, 14 Haziran 1911, lef 1-2. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

devam eden dipnotlarda BOA şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir. Yine Şuray-ı Devlet İstinaf Mahkemesi 

azasından olan Malik Bey’in bir ay süreyle Almanya’ya gitmesine izin verildi. BOA, BEO, No.3905/292858, 15 

Haziran 1911, lef 1-2.  
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4-maden ve ziraat işletmeciliği 

Heilbronn tuz ocakları ve Leutstetten Ziraat Çiftliği
16

. 

Araştırma gezisi hem Alman hem de Türk basını tarafından yakından takip 

edildi. Konu ile alakalı uzmanların görüşleri ve katılanların röportajları her iki devlet 

gazetelerinde yayınlandı. Gazeteci kimlikleri ile öne çıkan Ahmed İhsan ve Hüseyin 

Cahit hem gezi sırasında hem de gezi dönüşü yayınladıkları makalelerinde Almanya’ya 

teşekkürlerini sunmuşlardı. Araştırma gezisinin programlanmasından seyahat aşamasına 

kadar her şeyden memnun olan Osmanlı elitleri iyi niyetlerini ve şükranlarını Alman 

dostlarına yazılı ve sözlü sunmaktan geri durmamışlardı. Hüseyin Cahit’in Jöntürk 

yayın organı olan Tanin’de yayınlamış olduğu makaleler bunun en önemli delili olarak 

gösterilebilir. Hüseyin Cahit, 5 Temmuz 1911 tarihinde Tanin’deki makalesinde “20 

gündür bir Türk topluluk araştırmalar yapmak üzere Almanya’da seyahat etmektedir. 

Bu seyahatte biz Osmanlıların dikkatini en çok çeken şey gösterilen konukseverlikti” 

bunları dile getirmişti
17

. Almanya’nın 50 Türk’ü onurlandırarak 30 milyon Türk’ün 

kalbini kazandığı da yüksek sesle söylenmeye başlamıştı.  

Sonuç Yerine 

Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ile birlikte Alman İmparatorluğu, 

Osmanlı toplumunun ve devlet bürokrasisinin yeni temsilcileriyle iyi ilişkiler tesis etme 

çabası içerisine girdi. Toplum içinde söz sahibi meslek gruplarının ileri gelenlerinin ve 

bürokratların katılım sağlayacağı Almanya’da bir araştırma gezisi planlandı. Bu 

araştırma gezisi planlayıcısı ise Dr. Ernst Jackh idi. “Osmanlı Tetebbu’at-ı Fünunûn-ı 

Muhtelifi Komisyonu” isimli bu araştırma gezi grubunun Almanya ziyareti, Osmanlı-

Almanya ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak görüldü. 

Almanya tarafından gezinin amacı, Osmanlı Devleti’ndeki yeni rejim 

değişikliğinden sonra ortaya çıkmaya başlayan elitlerin nezdinde müttefik bir Almanya 

portresi çizmekti.  Bu gezi ile birlikte Osmanlı elitlerinin Almanya’nın çalışma, sanayi 

ve ticaret hayatıyla ilgili gerçek bilgiler edinmeleri sağlanacaktı. Ayrıca II. 

Meşrutiyet’in ilanında ön plana çıkan Jöntürk kadrolarının Avrupa eğilimlerinin olması, 

Osmanlı üzerinde Almanya’nın daha fazla siyasi, ekonomik ve kültürel etki 

oluşturmasına olanak sağlamıştı. Dr. Ernst Jackh, 31 Ocak 1911 tarihinde bir Türk 

araştırma komisyonunu Almanya’ya davet etmek ve burada gezdirmek fikrini yetkililere 

bildirdi
18

. Her iki devletin onayı ile birlikte Dr. Jackh, söz konusu gezinin planlaması ile 

ilgili ön hazırlıkları yapmakla görevlendirildi. Davet ve gezi programı Türk 

yetkililerinin istek ve önerilerine uygun olarak hazırlandı. Sayıları 52 kişiden oluşan 

Türk araştırma komisyonu, 1 Temmuz 1911 tarihinde Almanya’ya gitti. Gezi programı 

                                            
16 Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi, s.159. 
17 Hüseyin Cahit, “Almanya Seyahati”, Tanin, No. 1021, 5 Temmuz 1911, s.1. 
18 PA AA, Türkei 139, R13747, A1773, 31 Ocak 1911. 
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bir aylık süreyi kapsamakta ve dört bölümden oluşmaktaydı. Askeri tesisler ve 

fabrikalar, sanayi tesisleri, kamu hizmet binaları ve madenleri kapsıyordu. Bütün bu 

tesisleri içine alan Almanya’nın dört eyaleti ve iki liman şehri Osmanlı elitleri 

tarafından gezildi. 

Osmanlı elitlerinin Almanya’ya yapmış oldukları bu gezi, iki devlet arasındaki 

ikili ilişkileri daha da pekiştirdi. Dolayısıyla komisyon içinde bulunan gazeteci Ahmed 

İhsan ve Hüseyin Cahid gezi intibalarını İstanbul’a döndükten sonra gazetelerinde ve 

dergilerinde yayınladılar.  

Sonuç olarak araştırma gezisini organize edenler, Osmanlı askeriyesinin zaten 

Almanya tarafına daha yakın olduğunu görüyorlardı. Onlara göre aslında kamuoyunun 

kazanılmasına öncelik verilmeliydi. Bu gezi ile de bu hedefe bir adım daha 

yaklaştıklarına inanıyorlardı. Almanya’nın siyasi hedefinin yanı sıra ön planda tuttuğu 

ekonomik avantajlar burada devreye girmişti. Dolayısıyla Almanya bu gezi ile sonraki 

süreçte Osmanlı elitlerini kazanmış ve I. Dünya Savaşı’na giden yolda siyasi, askeri, 

ekonomik ve kültürel etki altında bırakabileceği bir devleti kendi yanına çekebilmişti.   
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ŞEHSUVAROĞLU ALİ BEY DÖNEMİNDE DULKADİROĞULLARI-OSMANLI 

İLİŞKİLERİ (1515-1522) 

Samet ALIÇ
*
 

ÖZET 

Moğolların Anadolu’ya yaptıkları saldılar sonucunda XIII. Yüzyılın ortalarından 

itibaren zayıflayan Anadolu Selçuklu Devleti XIV. Yüzyılın hemen başında parçalandı. 

Selçukluların zayıflamasıyla Anadolu’da küçük siyasi teşekküller ortaya çıktı ve bunlar 

birbirleriyle üstünlük mücadelesine giriştiler. Bu mücadelen galip çıkan Osmanlılar, 

Anadolu’nun güneyinde üstünlük sağlamak için oldukça çaba sarf ettiler. Osmanlılar XV. 

yılından XVI. Yüzyılın ortalarına kadar Anadolu’nun güneyinde Memlûkler, 

Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarıyla uğraştı. Bu mücadelede Osmanlıların 

Dulkadirlilerle olan ilişkileri önemli bir yere sahiptir. Çünkü Anadolu’nun güneyinde 

üstünlük mücadelesine giren Osmanlılar ve Memlûkler bu mücadelelerini 

Dulkadiroğulları üzerinden yürüttüler.   

Osmanlı hükümdarı Yıldırm Bayezid 1398 yılında Sivas’ı topraklarına katınca 

Dulkadiroğulları ile Osmanlılar komşu oldu. Aynı dönemde Dulkadiroğullarında Sadaka 

Bey ile Nasıreddin Mehmet Bey arasında taht mücadelesi yaşandı. Yıldırım Bayezid’in 

desteğiyle Nasıreddin Mehmet Bey Dulkadir tahtını ele geçirdi. Bu olay Dulkadiroğulları 

ile Memlûkler arasında Dulkadiroğullarına hâkim olma mücadelesine neden oldu. 

Dulkadiroğulları üzerindeki Memlûk-Osmanlı rekabeti Osmanlıların Dulkadir 

topraklarına hâkim olmasına kadar devam etti. Dulkadiroğulları ile Osmanlılar arasındaki 

ilişkilerin en yoğun olduğu dönem Dulkadiroğullarının son iki beyi olan Alaüddevle Bey 

ve Şehsuvaroğlu Ali Bey dönemi oldu. Osmanlıların desteğiyle başa geçen Alaüddevle 

XVI. Yüzyıla kadar Osmanlı-Memlûk rekabetinde denge siyaseti izledi. XVI. Yüzyıldan 

itibaren Memlûklere meyleden Alaüddevle bu tavırlarının sonunda 1515 Turnadağ 

Savaşı’nda öldürüldü. Onun yerine Dulkadirli tahtına Şehsuvaroğlu Ali Bey geçti. Yavuz 

Sultan Selim tarafından tahta çıkarılan Ali Bey, Osmanlılara bağlı kaldı. Osmanlılara 

karşı gösterdiği itaatten dolayı Memlûklerle sık sık problem yaşadı. Osmanlılar ise 

Memlûklere karşı Ali Bey’e destek verdiler. Bu durum Memlûklerle-Osmanlı arasındaki 

üstünlük mücadelesini daha da artırdı. Memlûklerin Dulkadiroğullarını itaatine alma 

çabaları Yavuz’un Mısır’a sefer düzenlemesine sebep oldu. Osmanlılar Mercidabık ve 

Rinaye savaşlarıyla Memlûklere son verdiler. Bu savaşlarda Şehsuvaroğlu Ali Bey 

Osmanlılara hem askeri güç sağladı hem de kılavuzluk yaptı. Onun Osmanlılara olan 

yakınlığı Osmanlı Paşalarından Ferhat Paşa’da kıskançlık oluşturdu. Ferhat Paşa’nın 

entrikaları sonucunda Ali Bey 1522 yılında öldürüldü ve Dulkadir Beyliği son buldu. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Dulkadir, Memlükler, Anadolu, Anadolu 

Beylikleri 
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DULKADIRS-OTTOMANS RELATIONS DURING THE SEHSUVAROGLU ALI 

BEY (1515-1522) 

 

ABSTRACT 

Sultanete of Rum weakened as a result of the Mongols attack to Anatolia since 

mid-13th century and was destoreyed at the beginning of the 14th century. Therefore, 

smaller political formations (Anatolian principalities) emerged and engaged in a struggle 

with each Ottomans struggled with Mamluks, Ramadan and Dulkadir Principalitiesin the 

southern Anatolia from15th century to mid-16th century. This struggles has an important 

place at the Ottomans-Dulkadirs relations. Because the Ottomans and Mamluks carried 

on struggles over Dulkadir for dominance this region. 

Sivas was occupied by Ottoman ruler I. Bayezid in 1398 and  thus Ottomans 

became neighbor with Dulkadirs. İn this same period there was struggle for supremacy 

beetwen Sadaka Bey and Nasireddin Mehmet Bey for thorne of  Dulkadirs. Nasreddin 

Mehmet seized throne of Dulkadir with the support of Bayezid. This stuation caused to 

dispute on the Dulkadirogullari between Ottomans and Mamluks. Mamluk-Ottoman 

competition on Dulkadirs continued up to Ottomans occupied the Dulkadirs. Ottomans 

and Dulkadirs reletions was intense in periods of Alaudevle Bey and Sahsuvaroglu Ali 

Bey who were last two ruler in Dulkadirs. Until 16th century, Alauddevle who seized to 

thorone of Dulkadirs by Ottomans support, fallowed balance politics in Ottoman-Mamlûk 

competition in the region. Alauddevle who approached to Mamluks from the 16th centruy 

was killed in 1515 Turnadag war. Sahsuvaroglu Ali Bey was ruler after Alauddevle in 

Dulkadirs. Ali Bey who supported by Yavuz Sultan Selim, was loyal to the Ottoman. Ali 

Bey suffered frequent problems with Mamluks, because he aproached Ottomans. The 

Ottomans supported to Ali Bey against the Mamluks. This situation increased the 

supremacy struggle between the Mamluks-Ottomans. Due to Mamluk operations against 

Dulkadirs, Yavuz organized campaign to Egypt. Ottomans winnig the war of Ridaniye 

aganist Mamluks occupied Egpty. Sahsuvaroglu Ali Bey provided military power and 

guidance to Ottomans in these wars. Ferhat Pasha who was a Ottoman Pasha envied 

against Sehsuvaroglu Ali Bey because Ali Bey was close relationship with Ottomans. Ali 

Bey was killed the result of intrigues of Ferhat Pasha in 1522 and Dulkadirs ended. 

Key Words: Ottoman, Dulkadir, Mamluk, Anatolian, Anatolian Principalities 
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1. Şehsuvaroğlu Ali Bey Dönemine Kadar Genel Hatlarıyla 

Dulkadiroğulları-Osmanlı İlişkileri 

Ortaçağ Anadolu’sunun belki de en önemli olaylarından birisi Türklerin 

Anadolu’ya gelmeleridir. 1071 Malazgirt savaşıyla Anadolu’ya giren Türkler Anadolu 

Selçuklu Devleti’nin çatısı altında önemli bir siyasi güç haline geldi. 1240 Babailer isyanı 

ve 1243 Kösedağ yenilgisinin ardından Anadolu Selçuklu Devleti dağılma dönemine 

girdi ve Anadolu’da bir otorite boşluğu meydana geldi. Bu boşluktan faydalanan 

Türkmen Beyleri Anadolu’nun muhtelif yerlerinde beylikler kurdular. Bu beyliklerden 

olan Osmanlılar Batı Anadolu’da Söğüt ve Domaniç civarında ortaya çıkarak zamanla bir 

cihan devleti halini aldılar. Konumuzun esasını teşkil eden diğer beyliğimiz 

Dulkadiroğulları ise 1337 yılında Zeyneddin Karaca Bey tarafından Maraş ve Elbistan 

civarında Memlûklere tabi olarak kuruldu.  

Osmanlılar ile Dulkadiroğullarının ilişkileri Dulkadir Beyi Sevli Bey döneminde 

başladı ancak bu dönemde iki siyasi teşekkül arasında kayda değer bilgi yoktur (Tansel, 

1969:101). Sevli Bey öldükten sonra oğlu Sadaka Bey, Dulkadirli tahtına çıktı. Kahire’ye 

giderek Memlûklerden beylik menşuru aldı ve Elbistan’a tekrar döndü. Ancak 

döndüğünde amcasının oğlu Nasreddin Mehmet Bey kendisine rakip olarak çıktı. Bu 

sırada Osmanlılar 1398 yılında Kadı Burhanettin Ahmet Devleti’ne son vererek 

Dulkadirliler ile komşu oldular. Dulkadirlilerde meydana gelen taht mücadelesine 

Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid müdahil oldu ve Nasreddin Mehmet Bey’i 

destekledi. 2 Ağustos 1399 günü Yıldırım Bayezid’in Elbistan’a gelmesiyle Sadaka Bey 

Dulkadirli topraklarından kaçtı. Böylece Osmanlı-Dulkadir ilişkilerindeki ilk önemli 

ittifak yapılmış oldu. (Söylemez, 2015: 118) 

II. Bayezid döneminde Osmanlılar ile Dulkadirliler arasında akrabalık bağı 

kuruldu. Bu dönemde Dulkadiroğulları Beyliği’nden Osmanlı sarayına iki gelin 

gönderildi. Bunlardan ilki Dulkadirlilerden Süleyman Şah isimli bir beyin kızı olan 

Sultan Hatun’dur. Sultan Hatun Yıldırım Bayezid ile evlenmiştir. Bu dönemdeki ikinci 

gelin ise Emine Hatun’dur.  Emine Hatun, Dulkadir Beyi Sevli Bey’in kızıdır (Neşri, 

1957:445; Gökhan, 2011:227). Emine Sultan 1391 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu 

Çelebi Mehmet ile evlendirildi ve Sultan II. Murat bu evlilikten dünyaya geldi (Gökhan, 

2011:227).
1
   

Dulkadir Beyi Nasreddin Mehmet Bey Osmanlılarla iyi münasebetler kurma 

politikası izledi. Osmanlılar 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra zor bir dönem yaşadı. 

                                                           
1
 Aslında Çelebi Mehmet’in zevcesi Emine Hatun’un kimliği üzerinde farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bazı 

tarihçiler Emine Hatun’un Dulkadir Beyi Nasıreddin Mehmet Bey’in kız olduğunu iddia etmekte, bazı 

kaynaklar ise Emine Hatun’u Nasreddin Mehmet Bey’in oğlu Süleyman Bey’in kızı olarak göstermektedir. 

Halil Ethem Bey bu konuda bir inceleme yaparak konuyu aydınlatmıştır. Ona göre Emine Sultan Sevli 

Bey’in kızı ve Çelebi Mehmet’in eşidir. Emine Sultan ile Çelebi Mehmet’in düğünü 1391 yılında 

yapılmıştır (Gökhan;2011: 227).  



INOCTE 2016  

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches  

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

ŞEHSUVAROĞLU ALİ BEY DÖNEMİNDE DULKADİROĞULLARI-OSMANLI İLİŞKİLERİ  

(1515-1522)   482 
 

Osmanlıları yakından takip eden Nasreddin Mehmet Bey, Osmanlı taht mücadelesinde 

Mehmet Çelebi’ye destek vererek onun Osmanlı tahtını ele geçirmesine yardım etti. 

Osmanlı hükümdarı II. Murat döneminde Memlûkler ve Karamanoğulları, 

Dulkadiroğulları üzerinde baskı kurdular. Dulkadir Beyi Nasreddin Mehmet Bey bu 

baskıya karşı Osmanlılardan yardım istedi. II. Murat’ın yardımıyla Kayseri şehri 

Dulkadirlilerin egemenliğine girdi. Nasreddin Mehmet Bey döneminde genel hatlarıyla 

Osmanlı-Dulkadirli ilişkileri iyiydi. Nasreddin Mehmet Bey’in ölümünden sonra beyliğin 

başına geçen Süleyman Bey döneminde de Osmanlı-Dulkadirli arasındaki ilişkiler genel 

hatlarıyla iyidir. Osmanlı hükümdarı II. Murat, Süleyman Bey döneminde Dulkadirlilerle 

arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıdı. II. Murat, Dulkadirli ailesinden Âlime Hatun ile 

evlendi. Oğlu Şehzade Mehmet’e de Dulkadirli Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun’u aldı 

(Gökhan;2011: 227). Kasım-Aralık 1450’de iki ay süren ve eşine az rastlanılır bir düğün 

yapıldı. II. Murat bu düğüne Anadolu’daki bütün ulema, kadı, fakir ve şairleri davet etti. 

Birçok kişiye bol ihsanlarda bulunuldu. Fatih’in eşi olan Sitti Hatun, Sultan II. Bayezid’in 

annesidir (Aşıkpaşazade, 2003:213; Sadettin, 1979:II, 245;Yinanç, 1989:55). 

Dulkadirli Süleyman Bey öldükten sonra yerine oğlu Melik Arslan geçti. Melik 

Arslan Osmanlılara yaklaşınca Memlûkler bu durumdan rahatsız oldu. Dulkadirliler ile 

Osmanlıların yakınlaşmasını istemeyen Memlûkler Melik Arslan Bey’i öldürerek yerine 

Şahbudak’ı geçirdiler. Memlûklerin bu hamlesi Osmanlıların hoşuna gitmedi ve bu 

durum Memlûklerle-Osmanlılar arasındaki üstünlük mücadelesini körükledi. Bu 

mücadele Dulkadir Beyliği yıkılana kadar bu beylik üzerinden devam etti. Memlûklerin 

Şahbudak’ı tahta çıkarmasına karşılık Osmanlılar Şehsuvar Bey’e destek vererek nisan 

1466’da onu Dulkadirli tahtına çıkardı.   Ayrıca 1467 yılında Osmanlı şehzadesi Bayezid 

dayısı Dulkadiroğlu Alaüddevle’nin kızı Ayşe Hatun ile evlendi. Ayşe Hatun, Yavuz 

Sultan Selim’in annesidir (Gökhan;2011: 231). 

Osmanlıların desteği ile Dulkadirli tahtına oturan Şehsuvar daha sonra 

Osmanlılara sırt çevirerek bağımsızlık hayallerine kapıldı. Osmanlılara sırt çeviren 

Şehsuvar Bey, Memlûkler tarafından katledildi ve yerine Şahbudak Bey ikinci kez 

Dulkadirli tahtına oturtuldu. Memlûklerin desteğiyle tahtı ele geçiren Şahbudak onlara 

bağlı kalarak Osmanlılar ile çok sıcak ilişkiler kurmadı. Şahbudak’ın tahta çıkmasına 

tepki gösteren Dulkadirli Alaüddevle Osmanlılara sığındı. Fatih Sultan Mehmet’in 

desteğini alan Alaüddevle 1480 yılında Dulkadir tahtını ele geçirdi. Ancak 1481 yılında 

Fatih Sultan Mehmet’in vefatının ardından Alaüddevle Osmanlılara sırt çevirerek 

Memlûklere yaklaştı. Alaüddevle, 1510 yılından itibaren Osmanlıların Doğu 

Anadolu’daki bir diğer rakibi olan Safevîlere yaklaştı. Osmanlıların 1514’teki İran 

seferinde de onların zahire kollarını vurarak Osmanlıları oldukça zor duruma düşürdü. 

Onun bu tavrı Yavuz Sultan Selim’in sabrını taşırdı ve İran seferi dönüşü 1515 Turnadağ 

savaşıyla Yavuz Sultan Selim dedesi Alaüddevle’yi ortadan kaldırdı. Yerine 

Şehsuvaroğlu Ali Bey Dulkadirli tahtına çıkartıldı (Söylemez, 2015: 142).  
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2. Şehsuvaroğlu Ali Bey Döneminde Dulkadiroğulları-Osmanlı İlişkileri 

Dulkadirli Bey’i Şehsuvar 1472 yılında Memlûkler tarafından ele geçirilip 

öldürülünce oğlu Ali Bey, Osmanlı sultanı II. Bayezid’e sığındı.
2
 Osmanlılar ona devlet 

işlerinde önemli görevler verdi. Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına çıktıktan sonra 

Şehsuvaroğlu Ali Bey’i Çirmen sancak beyi yaptı. Daha sonra Şehsuvaroğlu Ali Bey, 

Yavuz’un İran seferine katılarak Osmanlıların öncü kuvvetler komutanı olarak görev 

yaptı. Bu görev sırasında keşfe çıkan Safevî taraftarlarından Kızılbaşların bazılarını 

yakalayarak onları öldürüp onların başlarını amcasının oğlu Pirbende vasıtasıyla Sultan 

Selim’e yolladı. Pirbende, Eleşkird’e bağlı Sakallu konağında bulunan Sultan Selim’e 

ulaşarak ona 18 Ağustos 1514 günü Kızılbaşların kesik başlarını takdim etti ve Şah 

İsmail’in Hoy mevkiine kadar geldiğini haber verdi. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in bu 

başarısına karşılık Sultan Selim ona üç bin flori,
3
 al bir at ve Hersek Ahmet Paşa’nın 

hazinedeki kılıcını hediye etti (Yinanç, 1989: 99; Sadettin,1979: IV, 199; 

Solakzade,1989; II, 22). Şehsuvaroğlu Ali Bey’in, Sultan Selim ile beraber yer aldığı 

Çaldıran savaşı neticesinde Osmanlılar Safevîleri mağlup etti. Şehsuvaroğlu Ali Bey 

savaş sonrası kaçan Safevî askerlerinin arkasından onları bir müddet takip ettiyse de 

sonra bu takipten vazgeçti. Netice de Şehsuvaroğlu Ali Bey Çaldıran savaşında 

Osmanlılara ziyadesiyle fayda sağladı. Çaldıran savaşının ardından Yavuz Sultan Selim 

Tebriz’e yürümeye karar verdi. Bu amaçla 29 Ağustos 1514 günü Dukakinzade Ahmet 

Paşa, Piri Çelebi, Sekbanbaşı ve Şehsuvaroğlu Ali Bey’i öncü kuvvet olarak Tebriz’e 

gönderdi. Kendisi de sonradan Tebriz’e girdi. Burada adına hutbe okutan Sultan Selim 14 

Eylül 1514’te Tebriz’den Karadağ’a hareket etti.  

Şehsuvaroğlu Ali Bey’in hem yiğitliği hem de sadakati Yavuz Sultan Selim’i 

oldukça memnun ediyordu. Diğer taraftan Dulkadirli Alaüddevle, Osmanlıların Çaldıran 

seferi sırasında Yavuz’a düşmanca tavır takınıp Osmanlı ordusunu oldukça zarara uğrattı. 

Bu sebeple Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferi sonrasında Dulkadir topraklarını işgal 

etmesi karşılığında buraları Şehsuvaroğlu Ali Bey’e vereceğini beyan etti (Celalzade, 

1990:389; Solakzade,1989:II, 23; Tansel, 1969:50). Savaş sonrası Yavuz, Amasya 

şehrine geldiğinde (Kasım1514) Şehsuvaroğlu Ali ile at üstünde yan yana giderken Ali 

Bey’e Kayseri sancağını vererek onu bol miktarda hazine ile Dulkadirli sınırına atadı.  

Ayrıca Yavuz, Şehsuvaroğlu Ali Bey’i Dulkadirli topraklarını ele geçirmesi için teşvik 

etti (Yücel ve Sevim:1991,125; Söylemez, 2015, 132). Şehsuvaroğlu Ali Bey, Kayseri 

şehrine atandıktan sonra bu sırada Bozok sancakbeyi olan Alaüddevle’nin oğlu Süleyman 

                                                           
2
 Bazı kaynaklar Alaüddevle’nin Diyarbakır seferinden önce oğlu Şahruh’u veliaht tayin ettiğini ve Ali 

Bey’in buna kızarak II. Bayezid’e sığındığını bildirmektedir (Bk. Aköz ve Solak,215:112)  
3
 Yavuz Sultan Selim’in Şehsuvaroğlu Ali Bey’e gönderdiği hediyeleri kaynaklar farklı farklı 

göstermektedir: İbn Kemal; Bin sikke-i efrenciye ile merhum Gedik Ahmet Paşa'dan bir murassa şemşir’in 

Ali Bey’e hediye edildiğini bildirir. Şükri; Bir murassa eğerlü, altun bozdoğanlu at ve bir şemşir ve iki 

hilafla üç bin sikke kırmızı altının padişah tarafından Ali Bey’e gönderildiğini belirtir. Müneccimbaşı; Ali 

Bey’e “esbân-i hassadan raht-i mülûkî ile bir rahş ve üç bin altun ihsan buyuruldu.” der (Selahattin Tansel, 

Yavuz Sultan Selim, s.50).   
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Bey ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Şehsuvaroğlu Ali Bey, Alaüddevle’nin oğlu 

Süleyman Bey’i öldürdü. Yavuz Sultan Selim, bu gelişme üzerine Kayseri’ye ek olarak 

Bozok sancağını da Şehsuvaroğlu Ali’ye verdi (Solakzade, 1989:II, 32; Sadettin, 1979: 

IV, 229).  

Alaüddevle Yavuz Sultan Selim’in Şehsuvaroğlu Ali Bey’i desteklemesinden 

oldukça rahatsız oldu ve Memlûk sultanı Kansu Gavri’ye haber göndererek Osmanlıların 

Dulkadir topraklarını işgal için çalışmalar yaptığını bildirdi. Yavuz, Mayıs 1515’te 

Kemah seferinde iken Kansu Gavri, Yavuz’a elçi göndererek Şehsuvaroğlu Ali Bey’in 

Kayseri ve Bozok sancaklarından alınmasını istedi. Onun bu isteğine karşılık Yavuz da 

Alaüddevle’nin Dulkadir Beyliği’nin başından azledilerek yerine Şehsuvaroğlu Ali 

Bey’in getirilmesini istedi. Kansu Gavri ise Yavuz’un bu isteğine karşılık daha önce iki 

devletin arasında nifak çıkarttığı için Ali Bey’in babası Şehsuvar’ın Kahire’de 

öldürüldüğünü bu nedenle Ali Bey’in Dulkadirli tahtına çıkartılmasının doğru olmadığını 

belirtti. Kansu Gavri, Dulkadir topraklarının artık elden çıkmak üzere olduğunun 

farkındaydı. Dulkadirlilerin ne paralarında ne de hutbelerinde Kansu Gavri’nin adı 

geçiyordu. Kansu Gavri, Yavuz’a haber göndererek metbû olduğu Dulkadirlilerin ya 

paralarında ya da hutbelerinde adının okunmasını ve Dulkadirlilerin metbûluk hakkının 

paylaşılmasını istedi. Bu istek karşısında oldukça hiddetlenen Yavuz, Memlûk elçisine: 

“Sultanınız muktedir ise hükümranlık haklarını kendi ülkesinde muhafaza etsin.” diyerek 

Mısır’ı bile fethedebilecek cesaret ve güçte olduğunu ima etti. Kansu Gavri ve Yavuz 

arasında elçiler gidip gelirken Alaüddevle Osmanlıların iaşe kollarına saldırarak onları 

zayiata uğrattı. Bu saldırı Osmanlı hayvanlarının yemlerinin tükenmesine, dolayısıyla 

birçok hayvanın telefine sebep oldu. Alaüddevle’nin bu hamlesi bardağı taşıran son 

damla oldu. Nitekim Yavuz, Kemah kalesinin düşmesiyle yönünü Dulkadirli topraklarına 

çevirdi (Yinanç, 1989: 97; Solakzade,1989:II, 34; Söylemez, 2015:133). 

Yavuz, 5 Haziran 1515 günü Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa komutasında otuz 

bin kişilik bir Osmanlı ordusunu Sivas’tan Elbistan’a gönderdi. Osmanlı ordusuna 

kılavuzluk eden Şehsuvaroğlu Ali Bey, Kayseri’de İncesu’ya gelince kendisi burada kalıp 

Osmanlı ordusunun harekâtını izledi. Bu sırada Diyarbakır halkı İran kuvvetlerine karşı 

Yavuz’dan yardım istedi. Ancak Yavuz öncelikle Alaüddevle’nin topraklarının alınması 

gerektiğini daha sonra Diyarbakır’a gerekli yardımın gönderileceğini belirtti (Tansel, 

1969:80). Yavuz, Memlûklerin Dulkadirlilere yardım etmesini engellemek için 

Akdeniz’e bir donanma yolladı. Alaüddevle Bey ise Yavuz’un bu hareketlerine karşılık 

hazinesini ve haremini Turna dağına yolladı. Maraş’a açılan önemli geçitleri de tutturan 

Alaüddevle maiyetindeki beylerin uzlaşı isteğine rağmen “benim Osmanlıdan ne bâkim 

var” diyerek emirlerinin sözünü dinlemedi. Otuz bin kişilik Osmanlı ordusunu karşılamak 

için harekete geçti. 13 Haziran 1515’te Andırın ve Göksun arasındaki Ördekli bölgesinde 

iki ordu karşı karşıya geldi. Şehsuvar oğlu Ali Bey atının üzerinde “ Kanı benim pederim 

Şehsuvar Bey’in devletinde nân ü nimetiyle behremend olan ve nice, in’âm ve ihsanlarla 
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başını yüceltenler, nimetin hukukuna riayet ederek mihr ü muhabbetten dem vuran 

ahbablar; ola ki sözlerinde sâdıktırlar. Böyle bir zamanda bana ve babama yâr-ı muvafık 

olanlar sancağımın dibine toplansınlar ki can ve baş ile emin olmağa Sâhipkıran cihan 

padişahı Yavuz sultan Selim’den rica edeyim.” (Solakzade, 1989:II, 32; Tansel, 

1969:105) diye bağırarak babasının ikramlarına nail olmuş Türkmenleri kendi tarafına 

çekmeye çalıştı ve bir kısım Türkmenleri Osmanlı saflarına çekmeyi başardı. Göksun’da 

meydana gelen çarpışmada Alaüddevle’nin kuvvetleri bozuldu. Bunun üzerine 

Alaüddevle süratle Turna dağına çekildi (Yücel ve Sevim:1991, 125). Osmanlı kuvvetleri 

de onları takip etti. Osmanlı seyislerinden birisi güzel elbiseler içindeki Alaüddevle’nin 

üzerine atılarak onu öldürdü. Öldürdüğü kişinin Alaüddevle olduğunu anlayınca da 

hemen başını keserek Sinan Paşa’ya takdim etti. Alaüddevle ölünce Dulkadir kuvvetleri, 

Alaüddevle’nin dört oğlunu ve kardeşi Abdürrezzak’ı savaş alanında bırakarak kaçtılar. 

Abdürrezzak Bey ise tek başına mukavemet edemeyerek esir düştü. Savaş sona erdiğinde 

Alaüddevle ve onun maiyetindeki bir oğlu, otuz boybeyi ve akrabalarından çoğu 

öldürülmüştü. Buna ek olarak Alaüddevle’nin dört oğlu, eşleri ve kardeşi Abdürrezzak da 

Osmanlılar tarafından esir edildi. Alaüddevle Bey’in öldüğü gün “merg-i hâin” (hainin 

ölümü) deyimi ile adlandırıldı ve onun kesik başı Göksun’da Yavuz Sultan Selim’e 

takdim edildi (Lütfi Paşa, 2001:111; Yinanç, 1989:98; Sadettin,1979: IV, 240-241). 

Yavuz da Alaüddevle’nin, vezirinin ve oğullarından birinin kesik başını Mısır’a gönderdi. 

Yavuz bu kesik başlar ile beraber Kansu Gavri’ye “bunun hakkından gelindi, nöbet sana 

geldi.” yazılı bir de mektup gönderdi. Memlûk sultanı Kansu Gavri, Alaüddevle’nin kesik 

başını görünce “bunlar kâfir başı mı ki Selim bana yolladı.” dedi. Osmanlıların gittikçe 

güçlenmesinden ve Dulkadir topraklarının Osmanlı idaresi altına girmesinden oldukça 

rahatsız olan Kansu Gavri, Osmanlılara karşı Şah İsmail ile ilişkilerini geliştirme 

politikasına gitti (Lütfi Paşa, 2001:112). 

Dulkadirli Beyliği’nin metbûluğu Osmanlılara geçince Yavuz bu durumdan son 

derece memnun oldu. Çünkü Dulkadirli toprakları siyasi, askeri, stratejik ve ekonomik 

yönlerden çok önemli bir bölgeydi. Osmanlılar burayı alarak Anadolu’nun güneyinde 

hâkimiyetlerini iyice artırdı ve Çukurova’nın denetimi Osmanlılara geçti.  Ayrıca 

Osmanlılar Alaüddevle’nin hazinesi ve Dulkadirli topraklarından çok miktarda ganimet 

elde etti. Osmanlılar, bu zaferle bol miktarda para, kıymetli mücevherler, mal ve hayvan 

elde etti. Öyle ki Dulkadir topraklarından elde edilen ganimet Çaldıran zaferinden elde 

edilen ganimetten daha fazla idi (Arifi Paşa, 2008: I, 49; Söylemez, 2015:135).  

Yavuz, Alaüddevle’nin ölümü üzerine Dulkadir idaresini -Osmanlılara tabi 

olmak üzere- Şehsuvar oğlu Ali Bey’e verdi (Solakzade, 1989:II,76; Giesse, 1992:137; 

Celalzade, 1990: 168).  Ayrıca önemli yerlere ve büyük kalelere dizdar, kötavul ve 

vergilerin toplanması için tahsildar atandı (Sadettin,1979: IV,242). Ali Bey, Dulkadir 

topraklarında Yavuz adına hutbe okutarak bu toprakların Osmanlı hâkimiyeti altında 

olduğunu ilan etti. Memlûk sultanı Kansu Gavri, Osmanlı sultanı Yavuz’a haber 
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göndererek Alaüddevle’nin oğullarına az da olsa bir yerlerin verilmesini istedi. Yavuz ise 

“kılıçla aldığım yerleri ancak kılıçla teslim ederim.” diyerek bu teklifi reddetti (Yinanç, 

1989:99).  

Osmanlılar, Dulkadir topraklarını kendi idaresine aldıktan sonra güneydeki en 

güçlü rakipleri olan Memlûkler üzerine yürümek için 1515 yılında hazırlıklara başladı. 

Yavuz Sultan Selim, Memlûkler üzerine yapacağı seferi gizleyerek Gürcistan üzerine 

sefer yapacakmış gibi savaş hazırlıklarına başladı. Rumeli kuvvetleri ile beraber Vezir-i 

Azam Sinan Paşa Anadolu’ya gönderildi. Sultan Selim ağustos 1515’te Şehsuvaroğlu Ali 

Bey’e bir mektup göndererek sözde Gürcistan üzerine yapılacak olan savaşın Dulkadirli 

halkına duyurulmasını ve işe yarayacak erlerin savaş için toplamasını emretti. Ayrıca 

savaşa katılacakların ulufe ve tımarla ödüllendirileceğini bildirdi(Tansel, 1969: 121). 

Neticede Memlûkler üzerine yapılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşlarına 

Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Dulkadirli Türkmenleri de katıldı. Bu savaşlarda Ali Bey, 

Osmanlı ordusuna hem kılavuzluk yaptı hem de askeri güç sağladı. Mercidabık savaşında 

Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa ile beraber Osmanlı ordusunun sağ kanadında
4
 yer aldı. 

Şehsuvaroğlu Ali Bey’in karşısında yani Memlûk ordusunun sol kanadında amcası 

Abdurrezzak ile Şahbudak’ın oğlu Melik Arslan bulunuyordu. Savaş başlayınca Memlûk 

saflarında yer alan Melik Arslan en önde atını Osmanlı ordusu üzerine sürdü. Karşı 

cenahında yer alan Şehsuvaroğlu Ali Bey bir kılıç darbesiyle Melik Arslan’ın başını 

gövdesinden ayırdı. Savaş sonunda Memlûkleri mağlup eden Osmanlılar bu savaşta 

oldukça ganimet ve esir elde etti. Savaştan bir gün sonra elde edilen esirler ve kesilmiş 

başlar padişaha sunuldu. Sadece Şehsuvaroğlu Ali Bey padişaha beş yüz tane kesilmiş 

baş sundu. 

Mercidabık zaferinden sonra Şehsuvaroğlu Ali Bey Suriye’ye ilerleyen Osmanlı 

ordusunun öncü kuvvetleri arasında yer aldı. Osmanlı ordusu Şam’a gelince burada 

Mısır’a gidilmesi veya geri dönülmesi hususunda bir istişare yapıldı. Şehsuvaroğlu Ali 

Bey geri dönmek isteyenlere şiddetle karşı çıkarak Yavuz Sultan Selim’i Mısır’ın 

alınması için teşvik etti. 20 Ocak 1517 günü Ali Bey sekiz bin süvari ile Bilbis 

(Bulbeys)’e girdi. Ridaniye köyüne yaklaşıldığında Osmanlı vezirleri bulundukları 

noktadan hücum edilmesi konusunda fikir beyan etti. Şehsuvaroğlu Ali Bey ise bu fikrin 

uygulanmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını, Mukattan dağı yönünde ilerlenmesi 

gerektiğini belirtti. Sultan Selim, Ali Bey’in bu planını kabul etti. Neticede Osmanlılar ile 

Memlûkler arasında 24 Ocak 1517 günü Ridaniye savaşı meydana geldi. Bu savaşta 

Osmanlıların sağ kanadında
5
 yer alan Ali Bey, savaş esnasında bir ara Canberdi 

Gazalî’nin hücumuyla biraz hırpalansa da daha sonra durumu toparlayarak Osmanlıların 

Mısır’ı ele geçirmesinde oldukça fayda sağladı. Osmanlı ordusu Kahire şehrine girince 

                                                           
4
“Eyledi anın sağında karar 

     Zülkadir oğlu Ali bin Şehsüvar” (Sadettin,1979: IV, 285). 
5
 Şehsuvaroğlu Ali Bey Mercidabık savaşında olduğu gibi Ridaniye savaşında da Osmanlı ordusunun sağ 

kanadında yer aldı (Sadettin,1979: IV, 311). 
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Memlûk sultanı Tomambay, Buhayre’ye doğru kaçtı. Ali Bey onu takibe koyuldu ve 

Tomambay Nil nehrini geçmek isterken yakalandı (Yinanç,1989:102; Solakzade, 1989: 

II, 67; Tansel,1969:144). Yavuz, Memlûk sultanı Tomambay’ı Ali Bey’e teslim etti. 

Çünkü 1472 yılında Ali Bey’in babası Şehsuvar’ı yakalatıp idam ettirmişti. Ali Bey 

kendisine teslim edilen Tomambay’ı Kahire sokaklarında dolaştırdıktan sonra 

Babüzüveyle’de idam ettirerek babasının intikamını aldı (Yücel, Sevim:1991,135).
6
  

Şehsuvaroğlu Ali Bey diğer yandan Mısır’ın fethi sırasında Safevîlere karşı 

doğuyu koruyan Bıyıklı Mehmet Paşa’ya da askeri destek sağladı. Osmanlılar Bıyıklı 

Mehmet Paşa komutasında bir orduyu Diyarbakır’ın fethi için görevlendirince 

Şehsuvaroğlu Ali Bey derhal bu orduyu iki bin kişiyle destekledi. Diyarbakır 

Osmanlıların doğu toprakları için çok önemli bir mevkide bulunuyordu. Osmanlıların, 

Safevîleri baskı altında tutabilmesi için Diyarbakır’a sahip olmaları gerekiyordu. Netice 

Osmanlılar Diyarbakır’ı ele geçirdi ve Şehsuvaroğlu Ali Bey bu önemli savaşta 

Osmanlılara asker yardımının yanı sıra iaşe yardımı da yaparak Osmanlıların Diyarbakır’ı 

ele geçirmelerine oldukça katkı sağladı Yinanç,1989:100; Solakzade, 1989: II,76). 

Ridaniye savaşından sonra Anadolu’nun doğusunda Safevî hükümdarı Şah 

İsmail’in yeniden Osmanlılara karşı bir hareketlilik içinde olduğu haberleri gelmeye 

başladı. Osmanlı sınır uçlarından gelen habere göre Şah İsmail, Nahcivan’da 

kışlamaktaydı. Amacı kış geçince Amasya üzerine yürümekti. Daha sonra gelen bir bilgi 

Şah İsmail İsfehan’a çekip buradan iki kola ayrılacağını ve bir kolun Mardin’e diğer 

kolun da Bayburt’a saldıracağını haber verdi. Bu bilgiler üzerine Sultan Selim Rumeli 

Beylerbeyi ve Şehsuvaroğlu Ali Bey’e haber göndererek Şah İsmail üzerine bir sefere 

hazır olmalarını emretti. Bu haber üzerine Osmanlı’nın doğu sınırlarındaki durum 

hakkında bilgi toplayan Şehsuvaroğlu Ali Bey, padişaha haber göndererek doğu 

Osmanlının doğu sınırlarının güvende olduğunu ve buralarda Şah İsmail’in herhangi bir 

harekâtta bulunmadığını bildirdi. Ali Bey’in verdiği bilgiler doğrultusunda Sultan Selim 

İran’a bir sefer düzenlemekten vazgeçti (Tansel, 1969:91).      

Mısır’ın fethinden yaklaşık iki yıl sonra Turhal’da tımar sahibi olan Bozok 

Türkmenlerinden Celal 1519 yılında Şah Veli unvanıyla üç dört bin Kızılbaş’ı etrafına 

toplayarak Dulkadir topraklarında önemli bir isyan çıkardı (Lütfi Paşa, 2001:115; Yinanç, 

1989: 102; Aköz ve Solak, 2015: 113). Bozok bölgesinde dört bin kişiyle Şehsuvaroğlu 

Ali Bey’in oğlu Üveys’in evini basan Celal, kısa sürede Şah İsmail’in de desteğiyle 

yaklaşık yirmi bin kişilik bir grubu etrafında topladı. Celal, kendisine karşı asker 

toplamaya çalışan Rum Beylerbeyi Sadi Paşa’nın üzerine yürüyerek onu mağlup etti ve 

bu savaşta Dulkadirlilerden Zünnun Bey katledildi. Bu zaferden sonra cesareti ve taraftarı 

                                                           
6
 Tomambay’ın ölümü ile ilgili bilgiler tarihi kaynaklarda farklı şekillerde anlatılmaktadır. Kaynakların 

büyük çoğunluğu Tomambay’ın Şehsuvaroğlu Ali’ye teslim edildiğini ve Ali Bey’in onu astığını 

yazmaktadır. Başka bir bilgiye göre Tomambay, Yavuz Sultan Selim’in Yeniçeri Ağası Ayas Ağa 

tarafından idam edilmiştir(Bk. Tansel,1969:188-190). Olayların akışı ve tarihi kaynakların verdiği bilgilere 

göre bizce de Tomambay, Şehsuvaroğlu Ali tarafından idam edilmiştir.   
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artan Celal’in isyanı daha da büyüdü. Dulkadir topraklarında çıkan ve çok ciddi bir hal 

alan isyanın Ali Bey tarafından bastırılamaması üzerine Yavuz, Rumeli Beylerbeyi Ferhat 

Paşa’yı isyanı bastırmakla görevlendirdi. Diğer taraftan Karaman Beylerbeyi Hüsrev 

Paşa, Rum Beylerbeyi Şadi Paşa ve Şehsuvaroğlu Ali Bey de asilere karşı hareket emri 

aldılar. Kayseri’ye gelen Hüsrev Paşa ile Şehsuvaroğlu Ali Bey 23 Nisan 1519 günü Şadi 

Bey köprüsü (?) civarında bir araya geldi ve isyanı bastırmak için harekete geçtiler. 24 

Nisan 1519 günü meydana gelen ve yatsıya kadar süren çarpışmalarda Ali Bey çok 

önemli yararlıklar gösterdi. Asi Kızılbaşların çoğu öldürülerek kadınları ve çocukları esir 

edildi. Asilerin başı Celal kaçtı; ancak peşinden Şehsuvaroğlu Ali Bey’in oğlu Üveys Bey 

onu takip etti. Şah İsmail’in topraklarına kaçarken Erzincan’da Cunkar cemaatine 

yakalanan Celal, Şehsuvaroğlu Ali Bey’in eline geçti. Ali Bey Akşehir’e yakın bir yerde 

Celal’in adamlarını yendikten sonra Celal’i başını keserek onun bedenini kulağı 

büyüklüğünde parçalara ayırdı ve sultana yolladı.  Ayrıca Ali Bey, isyancı Celal ile iş 

birliği yapan Dulkadirlilerden Hisar Bey’i, onun iki karısını, üç kızını, dört oğlunu ve bir 

gelinini hapsettirdi. Osmanlılar lehine üst üste önemli başarılar sağlayan Şehsuvaroğlu 

Ali Bey’in bu başarıları Osmanlı devlet adamlarından Ferhat Paşa’nın kıskançlığına 

neden oldu (Yinanç, 1989:103; Solakzade, 1989:II, 88-89; Tansel, 1969, 96). 

Yavuz Sultan Selim’in ölümünün ardından Şam valisi Canberdî Gazali
7
 isyan 

ederek Şam’da adına hutbe okutup para kestirerek bağımsızlığını ilan etti. Ardından yirmi 

bin kişilik kuvvetle Halep’e geldi ve burayı kuşattı. Celalî isyanında olduğu gibi bu 

isyanda da Osmanlılar isyanı bastırmak üzere Ferhat Paşa’yı görevlendirdiler ve 

Şehsuvaroğlu Ali Bey’i de ona yardımcı tayin ettiler (Lütfi Paşa, 2001:116; Yinanç, 

1989: 103; Aköz ve Solak, 2015: 113). Ferhat Paşa’nın gelmesini bile beklemeyen 

Şehsuvaroğlu Ali Bey derhal harekete geçerek Halep valisi Karaca Paşa’nın yardımına 

gitti. Şehsuvaroğlu Ali Bey, Halep’e gelip Canberdî Gazali’yi geri çekilmeye mecbur etti 

ve Canberdî Şam’a kadar çekildi. Halep’i kurtaran Şehsuvaroğlu Ali Bey, Canberdi 

Gazalî’yi takip ederek onu bir kez daha mağlup etti.  Bu sırada Ferhat Paşa Halep’e geldi. 

Şehsuvaroğlu Ali Bey ile Ferhat Paşa birleşerek Canberdi Gazali’nin üstüne gittiler. 27 

Ocak 1521 günü Şam civarındaki Mastaba’da yapılan savaşta Canberdi Gazalî öldürüldü. 

Asilerin öldürülmesinin ardından Şehsuvaroğlu Ali Bey Dulkadirli topraklarına Ferhat 

Paşa’da Kanunî’nin emriyle Kayseri’ye döndü. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in Osmanlılara 

karşı hizmetleri bunlarla da sınırlı değildir. Özellikle Kanunî’nin Batı seferlerinde 

Şehsuvaroğlu Ali Bey, Anadolu’nun doğusunu gelecek tehlikelere karşı Osmanlı ve 

Dulkadir topraklarını korudu.  

Şehsuvaroğlu Ali Bey’in Osmanlılara yaptığı bu hizmetler Ferhat Paşa’nın 

kıskançlığını iyice arttırdı ve artık haset çıkarmaya başladı. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in 

                                                           
7
 Yavuz Sultan Selim Mısır’ı fethettikten sonra Memlûklerin önemli emirlerinden Canberdî Gazali 

Yavuz’dan af diledi. Yavuz da onu affederek Şam Beylerbeyliği ilse Kudüs ve Gazze sancaklarına tayin etti 

(Yücel ve Sevim, 1990:II, 260).  
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halkına baskı ve eziyet yaptığı haberleri İstanbul’a kadar yayılınca Osmanlılar durumu 

gözden geçirmek için Dulkadir topraklarına bir teftiş heyeti gönderdi. Şehsuvaroğlu Ali 

Bey bu duruma sinirlenerek teftiş için gelenleri katletti (Yinanç, 1989:104). Bu olaydan 

sonra Şehsuvaroğlu Ali Bey’in çok şımardığı ve onun itaatten çıktığı haberleri yayıldı. 

Hatta onun bağımsızlık çalışmaları yaptığı söylentileri İstanbul’a kadar ulaştı (Yücel ve 

Sevim, 1990:II, 260). Bu durum uzun zamandır Şehsuvaroğlu Ali Bey aleyhine fırsat 

kollayan Ferhat Paşa’ya aradığı fırsatı verdi. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in ölüm fermanını 

alan Ferhat Paşa, derhal Tokat’a gelerek Şah İsmail üzerine sefere çıkılacağını bu sebeple 

Ali Bey ve oğullarının Tokat’a gelmesi gerektiği haberini gönderdi. Çocukları ile beraber 

çağırılmanın hayra alamet olamadığını belirten emirlerine “benim Osmanlıdan ne alıp 

veremediğim var ki” diyerek kuvvetlerini toplayıp çocukları ile beraber Tokat’a gitti. 

Şehsuvaroğlu Ali Bey, Artukova’ya geldiğinde Ferhat Paşa tarafından karşılandı ve 

Ferhat Paşa, Ali Bey’e bir ziyafet verdi. Bu ziyafet sırasında Ferhat Paşa, Ali Bey ve 

oğullarını katletti (Yinanç, 1989:104). Ali Bey’in kesik başı Temmuz 1522’de o sırada 

Rodos seferinde bulunan Kanunî’ye ulaştırıldı.  

Şehsuvaroğlu Ali Bey, esasen Osmanlılara en sadık Dulkadir Beyi’ydi. 

Osmanlılara hiçbir zaman sırt çevirmedi. Osmanlı tarihçilerinin verdiği bilgilere göre 

Şehsuvaroğlu Ali Bey Osmanlılar tarafından oldukça sevilmektedir. Örneğin 

Selimname’de Şehsuvaroğlu Ali Bey için “merd-i meydan-ı dilaveri (yiğitlik meydanının 

kahramanı), hizebr-i ‘arsa-ı hünerveri (ustalık alanının arslanı), sahib-i ray-ı metin 

(sağlam görüş sahibi) ve fikr-i güzin (seçkin düşünceli) gibi sıfatlar kullanılır. (Celalzade, 

1990:160). Ali Bey, Sultan Selim’in yolunda canla başla savaşıp, ziyadesiyle ona 

yoldaşlık etmiştir (Celalzade, 1990:389). Dulkadir oğullarından bahtiyar adam, iyi at binen, 

şanlı pehlivan, seçkin, anlayış eteğini yaymakla tanınan, namlı, sağlam akılla güçlü, 

heybette Ali prensipli Şehsuvar oğlu Ali Bey (Celalzade, 1990:375) gibi sıfatlar kullanarak 

onu yüceltmiştir. Selahattin Tansel de; “Padişah tarafından çok sevilen ve takdir edilen 

Şehsuvaroğlu Ali Bey” (Tansel,1969: 103) diyerek onun padişah yanındaki değerini 

ortaya koymaktadır. 

Şehsuvaroğlu Ali Bey, Dulkadir Beyliği’nin başına geldikten sonra Osmanlılara 

oldukça fayda sağladı. Onlara karşı sadakatini de bozmadı. Hem Yavuz döneminde hem 

de Kanunî döneminde Osmanlı sultanları ile iyi ilişkiler kurdu. Hatta Kanunî’nin Belgrad 

Seferi dönüşünde sultana tebrikname göndererek gidilecek seferlerde yer almak istediğini 

belirtmiştir. Ali Bey öldürülünce Anadolu’da “Osmanlı yiğit basandır.” diye terimler 

ortaya çıktı. Netice de Ali Bey’in öldürülmesi ile Dulkadir toprakları doğrudan Osmanlı 

topraklarına katıldı. Zaten Ali Bey’in ortadan kaldırılmasının en büyük amacı Dulkadir 

Beyliği’ni ortadan kaldırmaktı. Bu dönemde Osmanlı devletinin sınırları Mısır’a kadar 

ulaşmıştı. Anadolu’nun ortasında bağımsız veya yarı bağımsız bir beyliğin yaşamının 

devam etmesi çok da mantıklı değildi. Neticede Dulkadirli toprakları Maraş merkez 
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olmak üzere bir eyalet oldu. Bozok ise müstakil bir sancak yapılarak Osmanlılara katıldı 

(Yinanç,1989:105). 

 

Sonuç 

Dulkadiroğulları Beyliği özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Osmanlı, Memlûk ve Safevî gibi bölgenin en güçlü devletleri arasında sıkıştı. Bu nedenle 

Dulkadiroğulları özellikle Memlûkler ve Osmanlılar arasında bir denge siyaseti izledi. 

Osmanlılar tarafından Dulkadir tahtına oturtulan Alaüddevle kısa süre sonra Osmanlılara 

sırt çevirip Memlûklere yaklaşınca hatta Osmanlılara karşı düşmanca tavırlarda 

bulununca Yavuz onun üzerine sefer düzenleyerek Şehsuvaroğlu Ali Bey’i Dulkadir 

tahtına oturttu. 

Şehsuvaroğlu Ali Bey 1515 yılında Dulkadir tahtına oturmasına rağmen onun 

Osmanlılarla ilişkileri 1472 yılına kadar dayanmaktadır. Ali Bey, Osmanlılara 

sığındıktından sonra askeri faaliyetlerdeki becerisinin karşılığı olarak Çirmen sancağının 

başına geçti. Bu olaydan sonra Ali Bey Dulkadir Beyliği’nin başına getirilene kadar tam 

bir Osmanlı askeri gibi görünmektedir. Ali Bey’in Çaldıran, Tebriz, Turnadağ, 

Mercidabık ve Ridaniye savaşlarından Osmanlı ordusunun öncü kuvvetlerine tayin 

edilmesi Yavuz Sultan Selim’in ona çok güvendiğini göstermektedir. Şehsuvaroğlu Ali 

Bey ise Yavuz’un güvenini boşa çıkarmadı. 1515 yılında Dulkadir tahtına getirilen 

Şehsuvaroğlu Ali Bey’in her davet edildiğinde koşarak Osmanlı ordusuna yardıma gittiği 

görülmektedir.  

Kaynakların verdiği bilgilere göre Şehsuvaroğlu Ali Bey’in ölümüne kadar 

Osmanlılara hiç zarar vermediği aksine Osmanlıların Yavuz devrindeki doğu ve güney 

seferlerinde onlara çok fayda sağladığı çok açık bir şekilde görülmektedir. Nitekim 

Osmanlı tarihçileri Şehsuvaroğlu Ali Bey’den bahsederken onu yüceltici sıfatlarla 

anarlar. Peki, neden Osmanlılar kendisine bu kadar fayda sağlayan ve sadık olan Dulkadir 

Beyi’ni öldürdüler? Şehsuvaroğlu Ali Bey’in öldürülme sebebi sadece Ferhat Paşa’nın 

kıskançlığı veya entrikaları mıdır? Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki devletlerarası 

ilişkiler karşılıklı çıkar ilişkisidir. Bu durum, tarihin ilk devletlerinden günümüze kadar 

gelen bir gerçektir. Bu minvalde düşünülürse Osmanlılar doğru zamanı bulduğunda 

başındaki beyin kim olduğuna bakmaksızın çok önemli bir coğrafyada bulunan Dulkadir 

Beyliği’ne son verdiler. Doğru zamandan kastımız şu ki; esasen Dulkadiroğulları Beyliği 

doğal ömrünü tamamlamıştı. Kurulduğu günden Alaüddevle’nin ölümüne kadar 

Dulkadiroğulları güçlü devletler arasında denge politikası izleyerek ayakta kalmayı 

başardı -bunu söylerken Dulkadiroğullarının askeri başarılarını ve yeteneklerini göz ardı 

etmemek gerekir-. Osmanlıların, Memlûkleri yok edip Safevîleri etkisiz hale getirmesiyle 

Dulkadiroğulları Beyliği’nin başı sıkışınca dayanabileceği bir güç kalmadı. Avrupa’nın 

doğusundan Arabistan’a kadar uzanan Osmanlı toprakları içinde bir Türkmen Beyliği’nin 
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siyasi varlığı düşünülemezdi. Netice olarak kanaatimizce Şehsuvaroğlu Ali Bey’in 

öldürülmesinin nedeni Ferhat Paşa’nın ufak tefek kıskançlıklarına ilaveten Osmanlıların 

siyasi gücünün artırılması ve Anadolu’da bulunan Osmanlı topraklarının bütünlüğünün 

sağlanmasıdır. Şehsuvaroğlu ali Bey dönemi Dulkadirli topraklarının Osmanlılara geçiş 

süreci olarak da değerlendirilebilir. Belki de 1522 tarihinde gerçekleşen bu olayı 

Şehsuvaroğlu Ali Bey’in öldürülmesi olarak değil de Dulkadiroğulları Beyliği’nin 

Osmanlılara katılması olarak değerlendirmek çok da yanlış olmayacaktır.          
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*
 

ÖZET 

Osmanlının Balkanları fethetmesinden sonra Anadolu’dan birçok Türkmen 

aşireti bölgeye yerleşti. Türkler hemen hemen bölgenin her yerinde vardı. Osmanlı 

Balkanlarda 500 yıl hüküm sürdü. Asırlarca adil bir yönetim sergileyen Türkler kalıcı 

eserler vermiştir. Balkan Yarımadası’nda, Türklerin en yoğun olduğu yer 

Bulgaristan’dır. Osmanlının toprak kayıpları ile başlayan süreçte Balkan ülkeleri 

bağımsızlık kazandı. Bulgaristan’da bunlardan biriydi. Önce Berlin Antlaşması’yla 

prenslik elde etti. Daha sonra da bağımsız bir devlet oldu. Bölgedeki Türkler 

Anadolu’ya göç etmeye başladı. Bulgaristan ile yapılan antlaşmalarda azınlık Türklere 

bazı haklar verildi. Fakat göçler durmadı. Bulgaristan’daki yönetimler zamanında 

Türklere yönelik baskılar görüldü. Komünizm döneminin ilk yıllarında olumlu bir hava 

oluştu. Daha sonra ise baskılar artarak Türkleri eritme süreci başladı. Türkleri 

etkisizleştirmek ve eritmek için uygulanan faktörlerden biri de geçmişi yani Osmanlıyı 

kötülemekti. Bunun için Türklere yönelik bazı yayınlar görülmektedir. Bu yayınlarda 

bir Osmanlı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır: Osmanlı Balkanları istila ettikten sonra 

asırlarca halkı asimile etti, zorla Müslümanlaştırdı. Türkler de emperyalist Osmanlıya 

karşı Bulgarlarla birlikte mücadele ettiler. Gerçekte ise bölge halkı yönetimden 

memnundu. Kendi dillerini konuşabiliyor ve kendi dinlerinde ibadet edebiliyorlardı. 

Birçoğu tahrip edilip yıkılmasına rağmen bugün bile bölgede yüzlerce Osmanlı eseri 

görmek mümkündür.       

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Algısı, Balkanlar, Bulgaristan, Komünizm. 
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AS A FACTOR OF TRYING TO FORM OTTOMAN PERCEPTION IN 

POLITICS OF MAKING INEFFECTIVE AND ASSIMILATION OF 

BULGARIAN TURKS IN BULGARIAN COMMUNIST PARTY 

PUBLICATIONS 

 

ABSTRACT 

After Ottomans conquered Balkans a lot of Turkmen tribes settled in the 

region. Turks were nearly in all  regions. Ottoman lived in the Balkans for five 

centuries. Turks adopted a just rule in there and have left permanent monuments. Turks 

are seen most densely in Bulgaria in Balkan Peninsula.  With the onset of land losses of 

the Ottoman, Balkan countries got independent. One of them was Bulgaria. Firstly 

Bulgaria became princedom with the Berlin Treaty. And then became independent 

country. Turks started to migrate from Balkans. Some rights were given to Turkish 

minority with the agreements betweenTurkey and Bulgaria. But the migrations didn’t 

stop. There have been pressures on Turks in all Bulgarian governments’ time. At first 

there seemed positive atmosphere about Turks in Communist period. But later pressures 

on Turks elevated and asimilation process started.  One of the factors to make Turks 

ineffective and to assimilate them was to revile against the past in other words, the 

Ottomans. So there have seen some publications inclined towards Turks. An Ottoman 

perception was tried to form in these publications: After the invasion of Balkans, the 

Ottomans had assimilated the people for centuries, forced the people to Islamize. Turks 

also struggled with Bulgars against imperialist Ottoman. But actually the people in 

Bulgaria were pleased with Ottomans. The people could speak in their own languages 

and could pray in their own religions. Although most of them were destroyed and pulled 

down, today there could seem hundreds of Ottoman monuments.    

  

Key Words: Ottoman Perception, Balkans, Bulgaria, Communism. 
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GİRİŞ 

Beşinci asrın sonlarına doğru İdil (Volga) civarından bugünkü Bulgaristan 

coğrafyasına yerleşen ve Bizans ile mücadele eden Bulgar Türkleri zamanla bölgenin 

yerli halklarıyla kaynaşarak Hıristiyanlaşmışlar ve öz kimliklerini kaybetmişlerdir. 

Diğer yandan Orta Asya’dan gelerek Anadolu topraklarına yerleşen Türk boylarının 

ilerleyen dönemlerde Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirmesiyle birlikte burada 

birçok beylikler ortaya çıkmıştır. Anadolu’daki beylikler döneminde bazı Türk 

akıncılarının Balkanlara kadar gittiği değişik kaynaklarda belirtilmektedir. 

Anadolu’daki beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği devlet ve imparatorluğa uzanan 

süreçte Balkanlara öncelik vermiş ve bu coğrafyayı fethetmiştir. Daha sonra da bölge 

tamamen Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Böylece Osmanlı bu coğrafyaya beş asır 

hükmedeceği bir dönemi başlatmıştır. Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Anadolu’dan 

Balkanlara kitleler halinde Türkmen göçü yaşanmış ve bölgedeki halklarla birlikte 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

 

1.1. Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Komünizme Giden Süreç 

Osmanlı beş asır boyunca Balkanların her köşesinde kendini göstermiş ve 

bölgeye birçok kalıcı eser bırakmıştır. Asırlarca bölgenin hâkimi olması adaletli ve 

güvenilir bir yönetim sergilediğine işaret etmektedir. Osmanlı, içerden ve dışardan 

yapılan müdahaleler sonucunda önce çözülmeye başlamış sonra da Balkanlar başta 

olmak üzere birçok bağımsız devletin ortaya çıkmasıyla dağılmıştır. “Berlin 

Antlaşması” (1878) ile Bulgaristan muhtar bir prenslik haline gelmiştir. 1908 yılında ise 

bağımsız bir devlet olarak Osmanlı’dan ayrılmıştır.
1
 Bu dönemde Balkanlar’dan ve 

Bulgaristan’dan Anadolu’ya göçler başladı. Tuna Vilayeti o dönem yarı yarıya 

Türklerden oluşuyordu. Ruslar ve Bulgarların Türkleri katletmesi göçlerin artmasına 

sebep oldu.
2
 

Bölgede devamlı cereyan eden huzursuzluklar ve Balkan Savaşları’nın 

ardından Birinci Dünya Savaşı sonrasında ikili ve çoklu antlaşmalarda Bulgaristan’daki 

azınlıklar meselesi gündeme getirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve Birleşmiş 

Milletler’in kurulmasından sonra azınlık meseleleri “insan hakları” şeklinde gündeme 

gelmiştir. Buna göre azınlıkların yönetime katılma, hak arama, eşitlik, baskılara karşı 

gelme, hürriyet ve mülkiyet hakkı gibi konular yaşama garantisi olarak görülüyor ve 

hangi rejim olursa olsun bu hakları yerine getirmek zorundaydı.
3
 Ancak yapılan 

antlaşmalar ve görüşmelere rağmen Bulgaristan Türkleri yönetime gelen hükümetlerin 

baskısıyla karşılaştı ve sistemli bir şekilde göçe zorlandılar. Sovyetler Birliği’ndeki 

                                                 
1
 Eroğlu, 1992, s. 25. 

2
 Şimşir, 1992, s. 48. 

3
 Kamil, 1989, s. 41. 
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ideolojik gelişmeler ve bunun küresel etkisi bu dönemin önemli fikir hareketlerindendir. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya saflarında yer alan Bulgaristan’ın savaş 

sonrasında Sovyetler tarafına geçmesi ile Bulgaristan’da yeni bir dönem başladı. 

 

1.2. Komünizm Döneminin Başlaması ve Türklerin Kısmen Rahatlaması 

Bulgaristan’da komünizm döneminin başladığı 9 Eylül 1944 tarihinden itibaren 

halkların eşitliği ilkesiyle azınlıklara yönelik olumlu girişimler gözlenmiştir. Ülkenin 

Bulgarlardan sonra en kalabalık topluluğunu oluşturan Türklere yönelik olarak din, dil 

ve geleneksel yaşantılarında özgür olacakları vaat edilmiştir. 1948 yılında eğitim sistemi 

değiştirilmiş ve Marksist-Leninist prensipler üzerine kurulmuştur. Rejim basın ve yayın, 

radyo, sinema ve kitap yayınlarını kontrol altına almıştır.
4
 

Bu dönemle birlikte Türklere yönelik ve Türkçe olarak yayın hayatına başlayan 

“Işık” gazetesi de bu maksatla Bulgaristan Komünist Partisi (BKP)’nin bir yayın organı 

olarak faaliyetine başlamıştır. 1945 yılında yayın hayatına başlayan “Işık” gazetesi, 

1919-23 yılları arasında komünistler tarafından Bulgaristan’da Türklere yönelik 

yayınlanan
5
 ve Türkiye’ye de gizlice sokulduğu bilinen “Ziya” gazetesinin devamı idi. 

“Işık” gazetesi, kitap yayınları ile birlikte, broşürler, komünist partisinin üyelerinin 

yerel sohbetleri Türkler arasındaki faaliyetlerde etkili olmaktadır. Bu gazetede 

yayınlanan Bulgaristan Başmüftüsü ve Bulgaristan Türk aydınlarının rejimle ilgili 

olumlu düşünceleri Türk kesiminin rejime desteğini sağlanmaktadır. 

Büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan ve eğitim seviyesi düşük olan 

Türklerin, Türkçeden başka dil bilmemesi BKP’nin hedeflerinden biri olarak 

belirlenmiştir. Bu maksatla Türk bölgelerinde yapılan eğitim hamleleri vardır. 

Kurslarla, okuma yazma oranında ciddi bir artış gözlenmiş, 1953 yılına gelindiğinde 

786 Türk Okulu, 319 tane Rüştiye, 4 tane de Türk Lisesi vardı. 1958 yılında ise Türk 

İlkokulu ve Rüştiye sayısı 1156 idi. Bu dönemde Türk öğrenci sayısı 105 bindir. Lise ve 

dengi okullarda da toplam 6 bin 337 kız ve erkek Türk öğrenci eğitim görüyordu. 

Bulgar milliyetçilerine göre bu manzara tedbir alınması gereken ciddi bir durumdu.
6
 

Bulgarca da öğrenmeye başlayan eğitimli Türklerin Bulgarlar içinde kolayca eritileceği 

hesap edilirken, haklarını sorgulayan ve yönetimde yerini almak isteyen bilinçli bir 

kesim ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunun üzerine rejim Bulgaristan Türklerini eritme 

politikasında değişikliğe giderek baskı ve şiddet unsurunu devreye sokmuştur. 

 

 

                                                 
4
 Kosseva, Zhelyazkova ve Hajdinjak, 2012, s. 27. 

5
 Popovic, 1995, s. 88. 

6
 Cambazov, 2011, s. 195. 
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1.3. Rejimin Taktik Değişikliği ve Eritme Politikasının Sertleşmesi 

1950’li yıllara girerken Sovyetlerin desteği ile Bulgaristan’da bir kalkınma 

göze çarpmaktadır. Tarımda makineleşme, demiryolu ve karayolları ağının ülke 

geneline yayılmaya başlaması rejimin ülkedeki halkı kazanma açısından olumlu bir 

fırsat olmuştur. Bu arada 1950-51 yılında yaşanan ve Türkiye göç eden 154 bin Türk 

vardır. Bulgar ekonomisi için Türklerin varlığı önemlidir.
7
 Bu yüzden Bulgar yönetimi 

bazı bölgelerde göçü teşvik ederken bazı bölgelerde de göçü engellemektedir. Çünkü 

Türklerin büyük bir kısmı kırsal alanda yaşamakta ve tarıma dayalı ekonominin bel 

kemiğini oluşturmaktadır. Rejim, ekonomik sıkıntıya uğramamak için tarımla uğraşan 

ve Bulgar ekonomisine katkı sağlayan Türkleri göçten caydırmak için Türkiye’yi 

karalayıcı yazılar yayınlamakla birlikte siyasi nedenlerle Bulgaristan’a Türkiye’den 

gelen dönemin aydınlarının sözlerine de yer vermiştir. Mesela o günlerde Bulgaristan’a 

gelen Nazım Hikmet “Türkiye’ye gitmeyin, insanlar orada ot yiyor.” demiştir.
8
 

Komünist rejimin politikasını değiştirerek Türk azınlığa yönelik şiddet ve baskı 

düşüncesi belki de daha önceden planlanmıştı. Türklerin eritilebilmesi maksadıyla 

Osmanlı döneminden gelen tarihi bağların koparılması için çalışılmaya başlanmıştır. 

Osmanlı demek İslam, Müslüman demektir. Müslüman demek ise Balkanlar ve 

Avrupa’nın genelinde Türk demektir.
9
 Türk demek Türkçe, Türk aile yapısı, günlük 

hayat ve ailede önemli bir konuma sahip olan kadın demektir. Hayatın bu sosyolojik ve 

kültürel yapısının önemini bilen rejimin yöneticileri Türklerin yukarda sayılan geçmişle 

bağlarını sıkılaştıran ve hâkim unsur konumuna gelen Bulgarlar içinde eritilmesini 

engelleyen yapısını bozmaya çalışacaktır. Komünist Partisinin elemanları faaliyetlerinde 

bulunurken aynı dönemde Türklere yönelik yayınlarda da bir artış gözlenmiştir. “Işık” 

gazetesi, “Yeni Işık” adını almıştır. Bundan başka ulusal olarak yayınlanan “Halk 

Gençliği” gazetesi ve “Yeni Hayat” dergisi yayın hayatına başlamıştır. Türklerin 

yaşadığı bölgelerde ayrıca yerel yayınlar da vardır. Ulusal olarak yayınlanan “Eylülcü 

Çocuk” gazetesi de çocuklara yönelik olarak çıkarılmaktadır. Ayrıca ders ve fikir 

kitapları, küçük risaleler, broşürler ve konferanslar ile köylere kadar gidip sohbet eden 

partililerin faaliyetleri vardır. 

 

1.4. Osmanlı Algısında İslam, Türkçe ve Geleneksel Türk Hayatı 

Osmanlı ve İslam: BKP faaliyetlerini sistemli olarak sürdürmektedir. Bu 

faaliyetlerde piyasaya çıkan yeni yayınların eğitim çağındakiler, ebeveynler, çalışan 

kesimler tarafından ısrarla alınması tavsiye edilmektedir. Parti toplantılarının yapıldığı 

sohbet ortamlarında Osmanlı ve İslamiyet ile ilgili çarpıtıcı açıklamalar dikkat 

                                                 
7
 Hakov, 1997, s. 18. 

8
 Tata, 1993, s. 6. 

9
 Lewis, 2008, s. 20. 
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çekmektedir. Bunları şu örneklerde görmek mümkündür: Bulgaristan Türk 

aydınlarından Süleyman Gavazov’a göre din; sömürge sisteminde başka ülkeleri istila 

ve halklarını esir etmede önemli bir rol oynamaktadır. Hatta İslam, diğer dinler gibi 

istilacı ve yağmacı bir zihniyet taşımaktadır. Osmanlı padişahları savaşlarda İslam’ı 

kalkan olarak kullanmış, din perdesi altına sığınmışlardır. İslam katliam yapan bir dindir 

ve hep öldürmeyi emretmiştir. Ayrıca Gavazov, Osmanlının İslam’ı yayma bahanesiyle 

Balkanlara saldırdığı fakat maksadının İslam değil kendi gücünü hâkim kılmak 

olduğunu da iddia etmektedir. Osmanlı Bulgaristan’da da katliam yapmış fakat bu 

katliamlarda Bulgaristan Türklerinin bir suçu olmamıştır.
10

 

Kemal Bunarciyef’e göre ise Osmanlının kuruluşundan itibaren katliamcı bir 

yapıdaydı. Beylik döneminde çevresindekileri soyan bir zihniyet taşıyordu ve yayılmacı 

düşüncesiyle Bulgaristan’ı işgal etmiştir. Başka halklara uygulanan zulmü Bulgarlara da 

uygulayan Osmanlı varlığını bu şekilde sürdürmeye çalışmıştır.
11

 

Osmanlının Balkanlara gelerek bölgedeki halkı İslam ve Türklük adı altında 

zorla eritmeye çalıştığı da iddia edilmektedir. Böylece Bulgaristan Türkleri kendilerinin 

aslında Bulgar olduklarını ve atalarının baskıyla İslamlaşıp Türkleştirildiğini 

düşünecektir. Bu iddiaları destekleyen tezler ortaya atılmaya çalışılmış hatta aslının 

Bulgar olduğunu ispat eden(!) bazı Türk aydınlar çeşitli yazılar yazmıştır.
12

 

“Balkanlarda adil bir yönetim sergiledi denilen Osmanlı aslında bölge halklarının 

direnişi ile karşılaşınca zorla İslamlaştırma ve Türkleştirme siyasetinden vazgeçmiştir” 

iddiası öne sürülmüştür.
13

 Türkleştirmenin büyük bir kısmının 17. asırda zorbalıkla, 

zulümle, şiddet uygulayarak ve kitlesel olarak yapıldığı
14

 düşüncesi verilmiştir. 

Osmanlı ile ilgili algılar, verilen çarpıtma bilgiler, kin ve nefret tohumlarını 

acımasızca saçmaktadır: Osmanlı padişahlarının siyaseti, Hıristiyanları takip ederek 

onları katletmekti. Aynı zamanda Türkleri de katleden, ayrım gözetmeden bölge halkını 

soyan, sürgün eden bir zihniyet taşıyordu.
15

 Komünist rejim Bulgaristan Türk azınlığını 

bir yandan eritmeye çalışıyor bir yandan da komünizm fikrine yaklaştırarak sisteme 

dâhil olmaları için çalışmaktadır. Aynı devlet içinde bugün gelinen noktada ortak 

paydalar tespit edilerek Türklerin geçmişle bağları koparılmak istenmektedir. Bu fikre 

destek vermek içinde geçmişte Bulgar halkı ve Türk halkının Osmanlıya karşı birlikte 

mücadele ettikleri savunulmaktadır.
16

 

 

                                                 
10

 Gavazof, Ocak 1962, s. 15, 16. 
11

 Bunarciyef, 23 Ocak 1958, s. 3. 
12

 Çavuşev, 1999, s. 31. 
13

 Gavazof, Kasım 1961, s. 15, 16. 
14

 Mizof, 1959, s. 54. 
15

 Bırnakof, Temmuz 1955, s. 8, 9. 
16

 Mutafçiyeva, Nisan 1966, s. 11. 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ YAYINLARINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİ 

ETKİSİZLEŞTİRME VE ERİTME SİYASETİNDE BİR FAKTÖR OLARAK OLUŞTURULMAYA 

ÇALIŞILAN OSMANLI ALGISI  511 
 

“Osmanlı istismarcı ve emperyalist bir devlet olarak adil bir yönetim 

sergilemeyen, soyguncu, çapulcu, askeri feodalist bir devlet idi.” iddiasındaki Kemal 

Bunarciyef; “Sadece Hıristiyan değil Müslüman ülkelerin halkları da istilacı Osmanlıya 

karşı mücadele verdiler.” demiştir.
17

 Bir başka Bulgaristan Türk aydınlarından İbrahim 

Yalımov da Osmanlının Balkanlara gelmesiyle Bulgaristan’daki sistemin daha da 

kötüleştiğini, dağılmak üzere olan Bulgar feodalizminin Osmanlıya hizmet edecek 

şekilde düzenlendiğini söylemektedir. İlerleyen dönemlerde de Bulgarlarla birlikte bazı 

Türklerin Osmanlıya karşı Rusları desteklediğini savunarak, Rusların önderliğindeki 

komünizm safına geçen Bulgaristan’ın doğru hareket ettiği mesajını vermektedir.
18

 

Osmanlı algısı oluşturulurken; Osmanlı dönemindeki zulme karşı gelen Bulgar 

ve Türk halkları yanında Osmanlı zulmünü destekleyen Bulgarlar da vardı düşüncesi 

yayılmaya çalışılıyordu. Çünkü bu zulme ortak olan Bulgar da olsa ifşa edilir düşüncesi 

ortaya konulup Bulgaristan Türklerini kazanma yolları aranıyordu. Osmanlı köleliğine 

karşı olan Türklerin varlığı hatırlatılarak
19

 yapılan zulümlere karşı Rusların desteğiyle 

1877-78 savaşı Bulgarların kurtuluşuna vesile olmuştur fikri empoze edilmiştir.
20

  

Osmanlı döneminde Bulgarlarla birlikte Türkler de ezilmişti. Vergilerden şikâyetçilerdi. 

Haklarını almak için Rus-Türk Savaşı’nda Bulgarlarla birlikte bazı Türkler de 

Osmanlıya karşı Rusları destekledi.
21

 Bulgar kahramanlarından Hristo Botef’in (1876-

1957) düşüncelerinde bütün fakir ve işçilerin kardeş olduğu belirtilmektedir. Sultanların 

ve kapitalizmin düzeni, Türklerin ve Bulgarlarını çektiği acıların kaynağıydı. Bu 

sisteme karşı gelenler dost ve kardeş idi. Türkler Bulgarların sadık yardımcılarıydı.
22

 

Müslüman ve Gayrimüslimler Osmanlının baskısına ve zulmüne karşı birlikte 

mücadele ettiler. Ancak Osmanlıya yardım eden çapulcu Hıristiyanlar da vardı. 

Osmanlının zulmüne karşı birçok ayaklanma görülmüştür. Birçok masum insan 

öldürülmüştür.
23

 Osmanlıya başkaldıranlar “Biz Türkleri ve dinlerini değil Bulgarların 

yanı sıra Türkleri de barbarca ezen Padişahı ve sistemini istemiyoruz” diyorlardı.
24

 

Bulgar kahramanlarından Vasil Levski’ye göre Osmanlı sonrasında kurulacak olan 

yönetimde Bulgar, Türk, Yahudi ve bütün halklar eşit haklara sahip olacaktır. Levski, 

“Türk halkına ve İslam dinine karşı değiliz, padişahı ve kanunlarını kovuyoruz” diyerek 

padişaha ve yönetime karşı durmuş, fakir ve mazlum Türkleri sevdiğini, onları 

anladığını vurgulamıştır.
25

 Komünizm döneminin en üst seviyedeki Türk temsilcisi Ali 
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 Bunarciyef, 23 Ocak 1958, s. 3. 
18

 Yalamof, Kasım 1967, s. 7, 8. 
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 Bunarciyef, 28 Şubat 1957, s. 2. 
20

 Bunarciyef, 23 Ocak 1958, s. 3. 
21

 Yalamof, Kasım 1967, s. 7, 8. 
22

 “Türkler Sadık Yardımcılarımızdı”, 30 Mayıs 1957, s. 1. 
23

 Bunarciyef, 6 Şubat 1958, s. 5. 
24

 Todorof, Ocak 1958, s. 3. 
25

 Uncief, Şubat 1955, s. 7. 
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Rafiyev de partinin emirleri doğrultusunda hareket etmiş ve “Bulgaristan beş asır esaret 

altında kaldı.” demiştir.
26

 

Gerçekte ise beş asır Osmanlı yönetiminde kalan, adalet ve huzur içerisinde 

yaşayan Bulgaristan, 1878 yılından sonra kapitalizmin boy gösterdiği bir ülke olmuştur. 

Bu tarihten sonra emekçiler, özellikle de gençler insafsızca sömürülmeye başlanmıştır.
27

 

BKP’nin propagandalarında olduğu gibi Osmanlı Balkanlar’da acımasızca katliamlar 

yaparak bölge halklarını zorla İslamlaştırdı ve Türkleştirdi iddialarını Bulgar Tarihçi 

Antonina Jelyazkova, yalanlayıp bu düşüncelerin uydurma olduğunu belgelerle 

ispatlamıştır.
28

 Bernard Lewis de Balkan halklarının İslam ve Türklüğün etkisinde 

kalarak yok olmadığını tam aksine bölge halkının kendi inançları terk etmediği, dillerini 

de koruyup Türkleşmediklerini ifade etmektedir.
29

 

Dil ve Eğitim: Osmanlıdan gelen tarihi bağların koparılmasında hiç kuşkusuz 

dilin önemi büyüktür. Azınlıkların hâkim unsura karşı kendilerini korumada en güçlü 

savunma araçlarından biri olan dil ve eğitim, Türklere yönelik politikanın ana 

hedeflerinden bir diğeridir. Türklerin eğitimi ve Türk dilinin bozulmaya çalışıldığı 

görülen komünizm döneminde Türkçe yayın servislerinde çalışanlar, gayretli bir şekilde 

partinin emirlerini yerine getirmektedir. Çok az Türkçe bilen Bulgarların yönetici 

olduğu Türkçe yayın servislerinde yerel Türkçe kelimelerin kullanıldığı ders kitapları, 

gazete ve dergi çıkarılmaya başlanmıştır. Yayınlarda görülen Bulgarca ağırlıklı yazılar 

ve Türklerin Bulgarca öğrenmesi için düzenlenen kurslara teşvik edilmeleri bu dönemde 

dikkat çeken faaliyetlerdendir.  

1960’lı yılların yayınlarında Türkçen kullanımında azalma gözlenir; artık 

birçok kelime Bulgarca olarak kullanılmaya başlanır. Türklere baskı artarak devam 

etmektedir. Komünist partisi birkaç aşamada Türk eğitim sistemini de yok etmiştir. 

Önce Türk liseleri, sonra ortaokullar, daha sonra da ilkokullar kapatılmıştır.
30

 1970’li 

yıllara girerken gazeteler ve dergilerin adları da değiştirilip iki dilde Türkçe ve Bulgarca 

yayınlanmaya başlamıştır. Bu yıllarda Bulgarcanın ve Bulgar kültürünün azınlıklar 

tarafından benimsenmekle mükellef oldukları aksi halde kültürel anlamda bir gelişme 

kaydedilemeyeceği tezi savunulmaktadır. Bulgarcanın öğrenilmesi için açılan gündüz 

ve gece kurslarında özellikle kırsal alandaki Türk kesimi hedef kitle olarak ele 

alınmıştır.
31

 

Günlük Hayat ve Kadın: Türklerin geçmişle bağlarının diğer bir örneği 

görüntüleri ve günlük yaşantılardır. Türk geleneği kıyafeti, aile hayatı, günlük 
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 Rafieyev, 2 Mart 1955, s. 3. 
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 Todorova, Samuilov ve diğerleri, 2011, s. 11. 
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30
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faaliyetleri bu kesimi Bulgarlardan ve diğer azınlıklardan ayırt ediyordu. Türklerin 

İslam geleneğini kırmak için; domuzun İslam dininde haram olduğu bilinmesine 

rağmen, parti temsilcileri köylerde yaptıkları toplantılarda domuz besiciliğinin iyi bir 

gelir getirdiğini vurgulayarak Türklerden bu iş dalına eleman sağlamaları istenmektedir. 

Önceden belirlendiği düşünülen bazı anlaşmalı kişiler ise toplantılarda bu tür tekliflere 

sessiz kalan çoğunluğun içinden çıkarak domuz beslemek istediklerini belirtip 

diğerlerini de böylece teşvik yoluna gitmek istemektedir.
32

 Ayrıca Türklerin dini 

duygularını zayıflatmak için yapılan bu tür toplantılarda orucun, sünnetin, namazın 

zararlı olduğu da sürekli dillendirilmektedir. 

Parti propagandalarına göre Osmanlının dağılmasından sonra Türkler, 

çocuklarını sünnet ettirmeye devam ederek diğer halklardan farklı olduklarını, dini 

fanatizm ve Türk milliyetçiliği aşılayarak bu geleneği devam ettirmeye çalışmaktadır.
33

 

Komünistlere göre cenaze, düğün törenleri ve diğer bazı dini ayinler insanlara din 

duygusu aşılamaktadır. Bu tür törenlerin emekçilerin hayatlarından çıkarılması 

gerekmektedir.
34

 Türk gençlerinin özellikle de medrese eğitimi görenlerin içki içmesi ve 

eğlencelere katılıp dans etmeleri teşvik edilirken Bulgar gençleri bu faaliyetlerden 

menedilmişlerdir. Bu dönemde içki içenler ilerici, içmeyenler ise gerici olarak 

anılmıştır.
35

 

Kadının mal gibi alınıp satıldığı, dokuz yaşına gelen bir kızın 

evlendirilebileceği belirtilerek; İslam dininin bu tür eski geleneklerinin terk edilmesi 

istenmektedir. Bulgaristan’da ise kızlar İslam’ın bu eski geleneğine karşı gelerek 

sevdiklerine kaçmaktadır. Kadının İslam’da her zaman ikinci planda ve hiçbir hak iddia 

edemeyen bir konumda olduğu anlatılmaktadır.
36

 Kadının Türk aile hayatında çok 

önemli bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. Bu açıdan Türk ailesinin geçmişle bağlarını 

sağlayan en önemli unsur olan kadın üzerinden yapılan Türk toplumunu yıpratma 

faaliyetleri de bu dönemde oldukça fazladır. “Bütün dinlerde olduğu gibi İslam’da da 

kadın değersizdir.” diyen Ali Hulisief, çok eşliliğin İslam da normal ve II. 

Abdulhamid’in yüzlerce karısı olduğunu söyleyerek “Sosyalist Bulgaristan’da ise çok 

eşlilik yoktur.” demiştir.
37

 

Osmanlı’dan gelen geleneksel kadın kıyafetleri de komünizm propagandasının 

önemli bir bölümünü işgal etmektedir. Birçok makale, haber ve broşürlerde Ferace’nin 

Müslüman kadınları ışıklı dünyadan mahrum ettiği ve bedenlerine büyük zarar getirdiği 

şeklinde izah edilmektedir.
38

 Kadının köle gibi kullanıldığı, bunun yüz kızartıcı bir 

                                                 
32

 Tatarova, 18 Oktyabr 1962, s. 5. 
33

 Mizov, 1961, s. 31. 
34

 Deliorman (çev.), 1967, s. 250. 
35

 Cambazov, 2005, s. 48, 49. 
36

 Nurieva, Ocak 1975, s. 24, 25. 
37

 Hulusief, Kasım 1961, s. 21. 
38

 Hulusief, Kasım 1961, s. 21. 
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durum olduğunu savunan Selim Bilal, bir erkeğin dört kadın aldığını ve kadınların kara 

feracenin altına sokulduğunu eleştirerek “Din gelişmenin önündeki en büyük engeldir.” 

demiştir.
39

 Bu dönemde İslamiyet’le ilgili bilgiler çarpıtılarak veriliyor, gerçek dışı 

olaylar ve hikâyeler kurgulanıyordu. Aile hayatı ve günlük hayat; İslam ile ilgisi 

olmayan safsatalarla Türk toplumuna verilmeye çalışılmış, yine bu maksatla ele alınan 

bir eserde ateizmle ilgili fıkra şiir, hikâye ve masallar yer almıştır.
40

  

Propagandacılar Türk kadınlarını kışkırtmaya yönelik yazılarında ve 

konferanslarında gerçekleri göz ardı etmektedirler. Osmanlı’da ailelerin çok zevceli 

olduğu düşünülür. Yanlış olan bu düşünce Osmanlı toplumunda çok az ve dar bir 

kesime aittir. Türk kadınları kapalı bir ortamda da değildir. 14. yüzyıl sonlarında bir 

Alman papaz olan Salomon Schweigger “Türkler dünyaya, karıları da onlara hükmeder. 

Türk kadını kadar gezen, eğleneni yoktur. Çok eşlilik de yoktur.” demiştir.
41

 

 

1.5. Propagandacı Kalemşorlar ve Komünizm Döneminin Sonu 

Komünizm dönemi boyunca Bulgaristan’daki Türklere yönelik 

propagandalarda en ön safta yer alanların Bulgarlardan daha çok Bulgaristanlı Türk 

aydınların olduğu görülmüştür. Bu aydınlar arasında İbrahim Tatarlı gibi komünizm 

dönemi öncesi faşist Bulgar yönetimine karşı sosyalistlerle birlikte mücadele eden 

kişiler olduğu gibi, Türkiye Komünist Partisi’nde etkin bir konuma getirilmek istenen 

Orhan Yalım kod adlı
42

 İbrahim Yalımov’un yanı sıra İsmail Cambazov, Selim Bilal, 

Süleyman Gavazov gibi onlarca isim vardır. Bunlara doğrudan ve dolaylı destek 

verenler arasında Türkiye’den Bulgaristan’a kaçan mülteci Türkler de vardır. Ayrıca 

Türkiye’den sık sık Bulgaristan’ı ziyaret eden bazı isimler de Türklerin eritilme 

politikasında yazılarıyla destek verenlerdendir.  

1984 yılı sonunda birkaç ay içinde Bulgaristan’daki Türklerin tamamının 

isimleri değiştirilerek “Bulgaristan’da hiç Türk yok.” denilmiş ve 1989 yılının bahar 

aylarında da yüzbinlerce Bulgaristan Türk’ü Türkiye’ye göç ettirilmiştir. Doğu 

Blokunun dağıldığı 1989 yılında Bulgaristan’da da 10 Kasım günü komünizm dönemi 

biterek demokrasi dönemi başlamış ve çok partili hayata geçilmiştir. Komünizm 

döneminin usta kalemşorları bu dönemde ise Türk ve İslam kimlikleri ile yine 

Bulgaristan Türklerinin önderleri arasında yerlerini almışlardır. 

 

 

                                                 
39 

Bilal, 27 Şubat 1958, s. 3. 
40

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Deliorman ve Çeşmecieva (Der.), 1966.  
41

 Ortaylı, Aralık 2001, s. 89. 
42

 Alper, 1999, s. 322. 
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SONUÇ 

Demokrasi dönemi ile birlikte Bulgaristan Türkleri destekledikleri partiler 

sayesinde bakanlık koltuğuna oturdukları bir dönem başlamıştır. Bulgar milliyetçilerinin 

desteğindeki ATAKA partisinin üyeleri ise komünizm dönemindeki Osmanlı-Türk 

algısına benzer bir şekilde politikalarını devam ettirerek provoke eylemler de 

bulunmaktadır. Türklerin kutsallarına saldıran ve Türk bölgelerinde kışkırtıcı 

eylemlerde bulunan milliyetçi Bulgarların; gerek Bulgaristan Türkleri ile gerekse 

Türkiye ile olan ilişkileri yıpratmaya çalıştıkları görülmektedir. Türkiye ve 

Bulgaristan’ın Balkanlar’da iyi komşuluk ilişkileri ile bölgede güç birliği 

yapabilmesinin yolu olumsuz eylemlerin önüne geçmeleriyle mümkün olacaktır. 
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İNGİLTERE’NİN OSMANLI DEVLETİ’Nİ KORUMA POLİTİKASINI 

TERK ETMESİ 

Taha Niyazi KARACA
*
 

ÖZET 

İngiltere’nin Osmanlı Devleti ile ilk diplomatik ilişkileri 16. Yüzyılda başlar. 

Kraliçe Elizabet, William Harborne’u 1582 yılında Türkiye elçisi olarak atadı. İngiltere 

ve Osmanlı Devleti arasında başlayan siyasi ilişkilerin temel amacı İspanya’nın 

Akdeniz’de büyüyen gücüne karşı mücadele edebilmekti. İki ülke arasında başlayan 

siyasi ilişkiler aynı zamanda ticari anlaşmalarla da kuvvetlendirildi. 1620-1683 yılları 

arasında iki ülkenin ticari ilişkileri en parlak dönemini yaşadı. 

16. Yüzyılda başlayan siyasi ilişkide belirleyici olan Osmanlı Devleti idi. Bu 

durum 17. Yüzyılın sonuna kadar devam etti. 1683 Viyana kuşatmasının başarısızlıkla 

sonuçlanması ve Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya, Avusturya, Polonya ve Venedik’in 

oluşturduğu Kutsal ittifak karşısında yapmış olduğu savaşın sona erdirilmesinde 

İngiltere arabulucu rol oynadı. Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlaması ile 

İngiltere ve Osmanlı Devleti arasındaki siyasi-ticari ilişkilerde üstünlüğü İngiltere 

almaya başladı. 

1787-1792 Osmanlı Rus savaşı sonucunda Rusya’nın Karadeniz’de iyice 

güçlenmesi, İngiltere’yi harekete geçirdi. 1791 yılında İngiltere parlamentosunda 

yapılan bir görüşmede başbakan William Pitt, İngiltere dış politikasının temel 

ilkelerinden birinin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu, 

Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni korumak için her türlü önlemi alacaklarını söyledi. 

İngiltere’nin 1791 yılında başlattığı Osmanlı Devleti’ni koruma politikası, kırılmalar 

yaşansa da 1875 yılına kadar devam etti.  

Türkiye’de yayınlanan döneme ilişkin tarih kitaplarında veya ders kitaplarında 

İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni koruma politikasını ne zaman terk ettiğine dair verilen 

bilgiler gerçeklerle uyuşmamaktadır. Genel kabul, Osmanlı Devleti’nin 1877-78 

savaşından büyük bir yenilgi ile çıkması üzerine İngiltere’nin politika değiştirerek, çok 

güçsüzleşen Osmanlı Devleti’ni korumak yerine onu parçalamaya karar verdiği 

şeklindedir. Bu görüş gerçekleri yansıtmamaktadır. İngiltere, Osmanlı Devleti’ni 

Rusya’ya karşı koruma politikasını 1876 yılında terk etmiş, İngiltere’nin politika 

değişikliği nedeniyle Rusya Osmanlı Devleti’ne savaş açma cesareti bulabilmiştir.   
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Tebliğde İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni koruma politikasını terk etmesine dair 

verilen bilgilerin tarihi sürece uygun olmadığı, Osmanlı ve İngiliz kaynakları 

incelenerek ortaya konacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Omanlı İmparatorluğu, Balkanlar, Büyük Britanya, 1877-

78 Osmanlı Rus Savaşı, Rusya 
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GREAT BRITAIN’S LEAVING THE PROTECTION POLICY OF 

OTTOMAN EMPIRE 

 

ABSTRACT 

The first diplomatic relations between Great Britain and Ottoman Empire 

began in the sixteenth century. Queen Elizabeth assigned William Harborn to the post 

of envoy for Turkey in 1582. The main aim of the political relations began between two 

countries was able to struggle against to Spain whose the growing power on the 

Mediterranean. The political relations were strengthened by new commercial 

agreements, as well. Between 1620-1683, two countries' political and commercial 

relations came to the most lively and colourful period. 

During the sixteenth century, Ottoman Empire was dominant power on the 

relations. This situation lasted along the seventeenth century. In the wake of Vienne 

siege, a new political unity named Holy Alliance was founded against Ottoman Empire 

and upon this Alliance defeated Ottoman Empire, Great Britain tried to reconcile 

between two sides. With Ottoman Empire began to lose power, Great Britain came to 

more dominant situation than Ottoman Empire related to the political and commercial 

relations. 

The gaining power of Russia and began to control on the Black Sea after 1787-

1792 Ottoman-Russian War triggered Great Britain to take new measures against 

Russia. So the Prime Minister William Pitt declared Britain's new international political 

principles in parliament. According to new principle, Great Britain was going to protect 

Ottoman Empire's unity against Russia. This policy lasted untill 1875 in spite of little 

changes. 

The history books published in Turkey concerning the political relations 

wrongly concern Great Britain's leaving protection policy of Ottoman Empire.  General 

acceptance is that Britain gave up the protection policy in the wake of 1877-1878 

Ottoman-Russian War and upon severe upset of Ottomans, decided to take to pieces  

Ottoman Empire. In fact Great Britain gave up the protection policy of Ottoman Empire 

in 1876 and after this change Russia dared to declare war against Ottoman Empire. 

These differences in knowledge make unclear relations of countries and  Ottoman-

Russian war in 1877. 

In this paper, by analyzing Britain and Ottoman sources, we will try to set forth 

the knowledge pertaining Great Britain's leaving the protection policy of Ottoman 

Empire. 

Key Words: Ottoman Empire, Balkans, Great Britain, 1877-1878 Ottoman-

Russian War, Russia. 
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GİRİŞ 

İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikaları ve Osmanlı Devleti’ni 

koruma politikasını bir problematik çerçevesinde incelemek mümkündür. Bu açıdan 

konuyla ilgili olarak şu sorular sorulabilir. İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne yönelik bir 

koruma politikası var mıdır? Varsa bu politikasını ne zaman terk etmiştir?  

Diplomasi tarihi üzerine kaleme alınan hemen bütün çalışmalarda; İngiltere’nin 

geleneksel koruma politikasını terk etmesi Osmanlı Devleti’nin 1877-1878 Osmanlı-

Rus Savaşı’nda aldığı ağır yenilginin bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

değerlendirme kendi içerisinde bir takım soruları da getirmektedir. Eğer ki, İngiltere bu 

koruma politikasını bu savaşın sonuna kadar devam ettirdiyse neden Rusya Osmanlı 

Devleti’ne savaş açtığında Kırım Harbi’nde olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nin yanında 

yer almadı veya Rusya’yı kınamak da dahil olmak üzere herhangi bir tepki göstermedi. 

Hâlbuki İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yapılacak bir savaşta kazanma şansı 

olmadığını biliyordu. İstanbul’daki İngiliz elçisi Henry Elliot, henüz 10 Kasım 1876 

yılında İngiliz Dışişleri Bakanlığına gönderdiği bir raporda Osmanlı Devleti’nin askeri 

durumunun iç açıcı olmadığını, hatta Ruslara karşı hiçbir şekilde agresif hareket 

edilmemesi gerektiğine dair Sultan’a tavsiyede bulunduğunu yazıyor
1
.   

Bu durumda İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni koruma politikasını bırakması 

Osmanlı Devleti savaşta yenildiği için mi yoksa İngiltere Osmanlı Devleti’ni koruma 

politikasını terk ettiği için Rusya yalnız kalan Osmanlı Devleti’ne savaş açma cesareti 

gösterebilmiştir. 

Konuyu daha iyi analiz edebilmek için, Türk-İngiliz ilişkilerinin dönemlerine 

ve özellikle İngiltere’de meydana gelen geleneksel politika değişikliğini ve bu 

değişikliğin nedenlerini tespit etmek konuyu anlaşılır kılacaktır. 

Türklerle İngilizlerin siyasi ilişkileri Sultan III. Murat ve Kraliçe Elizabeth 

dönemlerine yani 16. Yüzyıla kadar gitmektedir. 1582 yılında William Horborne 

İstanbul’a elçi olarak atandı. Kraliçenin amacı savaştığı İspanya’ya karşı güçlü bir 

müttefik bulabilmekti ki, tek çaresi Osmanlı Sultan’ı ile anlaşmaktı. Sarayda Hoca 

Sadeddin Efendi’nin de İspanya’ya karşı İngiltere ile ittifakı desteklemesi suretiyle 

Osmanlı Devleti, İngiltere’yi siyasi ve ticari ilişkileri açısından koruyan bir ülke 

durumuna geldi
2
. Bu durum 18. Yüzyılda Rusya’nın güç kazanarak Karadeniz’e inmeye 

başlamasıyla tersine çevrildi. Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz üzerinde ticaret hacmini 

artıran bir politika takip etmesi İngiltere’yi rahatsız ediyordu. 1787 yılında başlayan 

                                                           
1
 British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print, 

(Editors: Kenneth Bourne and Di Cameron Watt), University Publication of America, 1984, Volume 3, s. 

120-122. 
2
 Akdes Nimet Kurat, Türk-İngiliz Münasebetlerinin Başlaması ve Gelişmesi (1553-1610), Ankara 1953, 

s.2-4; Hamit Dereli, Kraliçe Elizabeth Döneminde Türkler ve İngilizler, İstanbul 1951, s.35-40. 
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Osmanlı-Rus savaşında Özi Kalesi’nin Rusların eline geçmesiyle İngiltere’deki Rus 

karşıtı politikalar daha net bir hale geldi. Başbakan William Pitt, 1791 yılında Avam 

Kamarası’nda yaptığı bir konuşmada, Rusya’nın Karadeniz üzerinde takip ettiği 

siyasetin İngiliz ticari çıkarlarını zedelediğini ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini, bu 

nedenle de Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı desteklenmesi gerektiği tezini ileri 

sürdü
3
. William Pitt’in 1791 yılında başlattığı bu dış politika ilkesi iniş çıkışlarla uzun 

bir süre devam etti. Bu iniş çıkışlı dönemlerde, en önemli kırılma noktaları, 1829 Yunan 

Bağımsızlığı ve 1836 yılında yaşanan Miyop Çörçil olayı oldu. Bu dönemde yaşanan 

gerginlikler 1838 Balta Limanı Anlaşması ile İngiltere’ye fazlasıyla ticari imtiyazlar 

verme yoluyla giderilmeye çalışıldı. Anlaşmadan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler 

normale döndü
4
. 1848 Avrupa ihtilallerinde Macar ve Polonyalı milliyetçilerin Osmanlı 

Devleti’ne sığınmaları ve Rusya’nın bütün baskılarına rağmen bu mültecilerin Rusya’ya 

teslim edilmemesi, İngiltere’de Osmanlı Devleti taraftarlığını en üst düzeye taşıdı
5
. 

1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Harbi’de İngiltere açıkça taraf olarak 

Osmanlı Devleti’ni askeri olarak desteklemiş, Rusya’nın Karadeniz’den uzaklaştırılması 

çabası içerisine girmiş ve bu çabasında da başarılı olmuştu
6
. 

İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni destekleme politikası 1875 yılına kadar devam 

etmiştir. İngiltere’de yaşanan politik değişiklikler ve özellikle Whig’lerin Liberal Parti 

olarak 1859 yılında yeniden yapılanmaları sonrasında, bu parti İngiltere’nin geleneksel 

Osmanlı Devleti’ni koruma politikasını eleştirmeye başlamıştır. Liberal Parti’nin 

iktidara geldiği 1868 yılından sonra bu eleştiriler ciddi bir noktaya taşınmıştır. 

 

1875 KRİZİ VE İNGİLTERE’DE OSMANLI KARŞITLIĞININ 

YÜKSELİŞE GEÇMESİ 

İngiltere’de özellikle Liberal Parti’nin Osmanlı Devleti’ne karşı bir politika 

geliştirmeye başlaması 6 Ekim 1875 yılında yayınlanan Tenzil-i Faiz Kararnamesine 

dayanmaktadır. 1873-1874 yıllarında Anadolu’da yaşanan iki kış Osmanlı Devleti’ni 

ekonomik açıdan zor duruma soktu. 1854-1874 yılları arasında Osmanlı Devleti aldığı 

15 adet dış borçla 127 milyon lira temin ettiği halde 239 milyon lira borçlanmıştı. Kıtlık 

olayının ortaya çıkmasıyla Hükümet 20 Ağustos 1874 tarihinde devletin tüm gelirlerini 

teminat göstererek Osmanlı Bankası’ndan 1 milyar frank borç temin etti. Bu 

borçlanmadan elde edilen parayla dalgalı borçların ödenmesinin yapılacağı ve çeşitli 

                                                           
3
 The Economic History of the Turkey 1800-1914, (Edited by Charles Isawi), Chicago 1980, s.123; Ali 

İhsan Bağış, “III. George Dönemindeki İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ekonomi Siyaseti 

1760-1815”, Türk-İngiliz İlişkileri 1583-1984 (400. Yıldönümü), Ankara 1985, s.47. 
4
 Taha Niyazi Karaca, Türk-İngiliz İlişkileri ve Mehmet Akif Paşa’nın Anıları, İstanbul 2006; Mübahat 

Kütükoğlu, “1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Muahadesi”, Türk-İngiliz İlişkileri 1583-1984 (400. 

Yıldönümü), Ankara 1985, s.53-59. 
5
 Bayram Nazır, Osmanlıya Sığınanlar: Macar ve Polonyalı Mülteciler, İstanbul 2016. 

6
 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarih, Ankara 1997, s.232-253. 
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borçlara ait gecikmiş faizlerin derhal ödeneceği ilan edildi. Bu ilanların etkisiyle 

Londra’da Türk tahvilleri yoğun bir talep gördü ve yalnızca bu şehirde satışa sunulan 

tahvillerin üç misli kadar talep toplandı. Hükümet tahvil satışıyla gelir elde ederken 

diğer taraftan da borçlanma oranını artırdı. 

Hükümet vadesi gelen borçlarını ödemek hem de kıtlığın açtığı yaraları sarmak 

için yeni borç temin etmek için Galata bankerlerine başvurmak zorunda kaldı. Temin 

edilen borçlar satılan tahvillerin faizlerini ödemeye yetmeyince 6 Ekim 1875 Tenzil-i 

Faiz Kararı alınarak çoğunluğu İngiliz ve Fransızlara ait olan 14 milyon liralık toplam 

faiz ödemelerinde yarı yarıya indirim kararı aldı. Bu karar aslında Rusya’nın 

İstanbul’daki elçisi İgnatyev tarafından Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’ya telkin 

edilmişti. İgnatyev’in amacı Osmanlı Devleti’ni özellikle İngiltere ile karşı karşıya 

getirmekti. İgnatyev’in iyi niyetine inanan Mahmut Nedim Paşa, Faiz indirimi kararı 

aldığında karşısında Avrupa bankerlerini buldu. İgnatyev hedefine ulaşmıştı. İngiltere 

ve Fransa’da Osmanlı Devleti’ne aleyhinde büyük gösteriler yapılmaya başlandı. 23 

Ekim 1875 tarihinde Londra’da büyük bir gösteri düzenlendi. Türklerin sahtekârlıkları 

ve kendilerini dolandırdıkları anlatıldı. Londra ve Paris borsalarından başlamak üzere 

Osmanlı Devleti’ne yönelik saldırılar bütün şiddetiyle arttı
7
.  

Avrupa’da ve özellikle İngiltere’de Osmanlı Devleti’ne karşı büyük bir saldırı 

başladığında Bosna-Hersek Nevesin’de zaten Haziran 1875’te çıkmış ayaklanma daha 

da dallanıp budaklandı. Osmanlı Devleti karşıtlığının yükseldiği bir dönemde bir araya 

gelen Avrupalı devletler ve özellikle Bosna-Hersek’de gözü olan Avusturya’nın 

yönlendirmesiyle bölgede reform adı altında özerklik sağlayacak birtakım yaptırımlar 

istediler ve 30 Aralık 1875 tarihinde Andrassy Notası olarak bilinen ültimatomu 

verdiler. İngiltere, Avusturya tarafından yönlendirilen bu girişimde tarafsız kalmayı 

tercih etti. Sultan Abdülaziz 13 Şubat 1876 tarihinde ıslahatları yapacağını vaat etse de 

bölgedeki isyanlar durmadı. Tam tersine Karadağ ve Sırbistan’a sıçrayarak genişledi
8
. 

 

BULGAR AYAKLANMASI VE İNGİLTERE’NİN OSMANLI 

DEVLETİ’Nİ YALNIZ BIRAKMASI 

 Bosna-Hersek’in Nevesin Kazası’nda başlayan ayaklanma kısa sürede 

bölgeye yayıldı. Bulgaristan’a da sıçraması an meselesi idi. Nitekim Bulgar 

ayaklanması 2 Mayıs 1876 tarihinde başladı. Bu ayaklanma, Rus Panslavistler 

tarafından büyük bir dikkatle hazırlanmıştı. Bir tarafta Rus Dışişleri Gorçakov, diğer 

                                                           
7
 Taner Timur, “1875 Osmanlı Mali Krizi”, Tarih ve Toplum, sayı:134 (Şubat 2005), s.60; Murat 

Koraltürk, “Osmanlı Dış Borçları ve 1875 Moratoryumu”, Tarih ve Toplum, XXIV/142, (Ekim 1995), 

s.59; İ. Hakkı Yeniay, Yeni Osmanlı Devlet Borçları Tarihi, İstanbul 1964, s.50; Mehmet Hakan Sağlam, 

Osmanlı Devleti’nde Moratoryum 1875-1881, Rüsum-ı Sitte’den Düyun-ı Umumiyye’ye, İstanbul 2007, 

s.25-26. 
8
 Süreç için bkz. Mithat Aydın, Balkanlarda İsyan: Osmanlı-İngiliz Rekabeti, İstanbul 2005. 
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tarafta İstanbul elçisi İgnatyev ve uzak destekçi ise İngiltere’deki Liberal Parti idi. 

Osmanlı Devleti, Bulgar ayaklanmasına müdahale ettiğinde kısa sürede bütün dünyada 

Osmanlı Devleti’nin çok büyük katliam yaptığı propagandası başlatıldı. Bu propaganda 

özellikle İngiltere merkezli idi.  Bu propagandanın bir ucunda Liberal Parti diğer 

ucunda ise Evanjelik Birliği bulunuyordu. İngiliz evanjelikleri Dünya Evanjelik 

Birliği’nden de faydalanarak Türkleri barbar, kan dökücü medeniyet düşmanları olarak 

dünyada tanımlamaya başladı. Bu propagandaların etkisiyle birçok yazar Türkler 

aleyhine yazılar yazmaya başladı. İngiltere’de Charles Darwin ve Oscar Wilde; 

Fransada Victor Hugo ve halkçı Girardin; İtalya'da Garibaldi; Rusya’da Dimitri 

Mendelev, Dostoyevski, Tolstoy, Turgenyev, Ivan Aksakov, Gareshin ve Makovsky 

Türk karşıtı yazılar yazanlardan yalnızca birkaçı idi. Liberal Parti, İngiltere’nin 

geleneksel Osmanlı Devleti’ni koruma politikasını değiştirmesinin zamanı geldiğini ilan 

etti. Liberal Parti’ye göre; Müslüman ve barbar olan Türkleri desteklemek yerine 

Hıristiyan Ruslarla işbirliği yapılmalı, iki Hıristiyan devlet Osmanlı Devleti’ni tamamen 

ortadan kaldırmalı, hatta Türkleri Anadolu’dan tamamen çıkarmalıydı. Meşhur tarihçi 

Thomas Crlyle da dahil olmak üzere birçok İngiliz düşünür ve siyasetçi Türklere savaş 

ilan edilmesi gerektiğini söylemeye başladılar
9
. 

Bulgar isyanının ortaya çıkardığı baskı o kadar şiddetliydi ki, Konsolos Depius’un 22 

Ağustos 1876 yılında gönderdiği bir raporda bu durumu şu ifadelerle ortaya koyuyordu: 

“Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilanında Majestelerinin hükümeti Osmanlıları artık 

koruyamayacak duruma getirmiştir”
10

. 

Bulgar isyanı Liberal Parti’nin bir politikası haline gelmişti ve baskısı o kadar 

kuvvetliydi ki, iktidardaki Muhafazakar Parti Osmanlı Devleti lehine hiçbir tavır 

sergileyemedi. Hatta Bulgar ayaklanması üzerine 23 Aralık 1876 tarihinde Balkan 

sorununu görüşmek için İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’na temsilci olarak 

İngiliz Hükümetinin Hindistan İşleri Bakanı Lord Salisbury’yi göndermesi, artık 

Osmanlı Devleti’ni desteklemekten çok uzak bir politikanın sergilendiğini gösteriyordu. 

Zira Lord Salisbury, Türk düşmanlığı ile tanınan ve Osmanlı Devleti’nin parçalanması 

gerektiğine inanan ve bu doğrultuda politikalar uygulayan bir isimdi. Nitekim 

Konferans’ın aldığı Balkan Devletlerinden Sırbistan ve Karadağ’a bağımsızlık, 

Bulgaristan’a ise özerklik verilmesini isteyen kararları kabul edilmesini aksi takdirde 

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açacağını bildiren bir layihayı Sultan II. 

Abdülhamit’e sundu
11

. 

                                                           
9
 Bulgar isyanının etkileri için bkz. Taha Niyazi Karaca, Büyük Oyun, İstanbul 2011, s.154-196. 

10
 David Haris, Britain and the Bulgarian Horrors of 1876, Chicago 1939, s.269. 

11
 Lord Salisbury’nin layihası için bkz. Bekir Sıtkı Baykal, “Lord Salisbury’nin Osmanlı 

İmparatorluğu’nu Taksim Planı”, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:2 

(1945), s.773-782. 
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 Tersane Konferansı’nda alınan kararların uygulanması için Rus elçisi 

İgnatyef, Londra’ya giderek bir takım görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerin de etkisi 

ile 31 Mart 1877 tarihinde Londra Protokolü ilan edildi. Bu protokol de Tersane 

Konferansının maddelerinin biraz yumuşatıyor fakat bağımsızlık yolu açılmaz ise, 

Hıristiyanlar kendi durumlarını düzeltmek için gerekli tedbirleri alırlar ibaresi ile büyük 

bir tehdit noktasına geliyordu. İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nden yüz çevirmesi ve 

Rusya’yı destekler bir noktaya gelmesi, Rusya’yı da cesaretlendirmişti. Osmanlı 

Devleti’ne Kabul edilmesi için verilen Tersane Konferansı ve Londra Protokolü 

kararlarının reddedilmesini bekliyordu. Toplanan Saltanat Şurası’nda alınan ret 

kararından sonra 3 Nisan 1877 tarihinde Balkanlara dair alınan kararların reddedildiği 

devletlere bildirildi. Bu kararı bekleyen Rusya 12 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı 

Devleti’ne savaş ilan etti
12

.  

Savaş ilanı üzerine İngiltere’nin Rusya’ya gönderdiği yazı ilginçtir. İngiliz 

Dışişleri Bakanı Lord Derby, Rus Dışişleri Bakanı Gorçakov’a gönderdiği 6 Mayıs 

günlü yazıda, İngiltere’nin tarafsız olduğunu, Osmanlı Devleti tarafından savaşa 

girmesinin söz konusu olmadığını, fakat Süveyş Kanalı’nın saldırıdan uzak tutulmasını 

ve savaş neticesinde Çanakkale ile İstanbul boğazlarının işgal edilmemesini istiyordu
13

.  

Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlamasından sonra İngiltere Parlamentosu’nda 

yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti aleyhine olmak üzere görüşler bildirildi. 7 Mayıs 

1877 günlü Avam Kamarası toplantısında Liberal Parti sözcüsü sevincini şu şekilde 

ifade ediyordu: 

 “Beyler, bu üzüntü ve utanç yükünü yok etmek en büyük saygın ödüldür. 

Mücadele edilebilecek en iyi şeyler için verilebilecek bir ödül. Kendi inançları ve 

arzuları doğrultusunda hareket edenlerin bu ödülü kazanmaları için şu an çok geç değil. 

Yani bu ödülü kazanacak yarışmacı olmak için çok geç değil. Fakat kesinlikle emin 

olun ki, şöhret çelenginden bir yaprağı dahi kendiniz için talep etme niyetindeyseniz bu 

davada kazanılacak bir ödül olacaktır. İnanıyorum ki, sizler bu davaya ve görevlere 

arkanızı dönseniz bile Türk zulmünün ölüm çanı bu eyaletlerden duyulacaktır. Herhangi 

bir insan bu zulmün yok edileceğini görebilir. Bu yok oluş bizim seçtiğimiz araçlarla ya 

da yolla gelmeyebilir. Fakat her nasıl gelirse gelsin bu lütuf, saygın bir lütuf olacaktır ve 

bu lütuf bütün Hıristiyanlık ve Dünya tarafından büyük bir sevinçle karşılanacaktır”
14

.  

Değişen politik durum Osmanlı Devleti tarafından da takip ediliyordu. 

Londra’daki Osmanlı elçisi Musurus Paşa, İngiltere’nin dış siyasetteki değişikliğini 

                                                           
12

 Tersane Konferansı’nın kararlarını görüşmek üzere toplanan Şura’nın kararları için bkz. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, “Tersane Konferansının Mukarreratı Hakkında Şura Mazbatası”, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, VI/9 (Mart 1954), s.123-137; ayrıca bkz. Danişmend, İzahlı Osmanlı 

Tarihi Kronolojisi, IV, s.295-296. 
13

 British Documents on Foreign Affairs, Volume: III, s.262-263. 
14

 Arthur Tilney Basset, Gladstone’s Speeches, London 1916, s.503-504. 
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hazırladığı bir raporunda; İngiliz hükümetinin halka karşı koyamayacağını görerek 

Türkleri koruma konusunda tereddüt yaşadığını ve yapılan suçlamaları yalanlamaktan 

çekindiğini, hatta ilk başlarda Bulgaristan olaylarının abartıldığını söylerken şimdi 

halkın heyecanına katıldığını ve devletin aleyhine yapılan suçlamalara ortak olmaya 

başladığını yazıyordu
15

. 

Musurus Paşa’nın açıkça ifade ettiği gibi, İngiliz hükümeti artık Osmanlı Devleti’ni 

koruma politikasını tamamen bırakmış görünüyordu. Hatta Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne 

savaş ilanı hiç şüphesiz İngiltere’nin beklediği bir sonuçtu. Bu sonucun gecikmesi veya 

ortadan kaldırılması için hiçbir müdahalede bulunmadı. Osmanlı Devleti’ni parçalamayı 

düşünen İgnatyev ile aynı düşünce ve aynı planda hareket edildi.  

 

SONUÇ 

İngiltere, Osmanlı Devleti’ni destekleme politikasını 1877-78 Osmanlı-Rus 

Savaşı’ndan sonra değil önce terk etmiştir. İngiltere’nin bu tavrı, Rusya’ya tarafsızlık 

güvencesi vermesi Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 

da Osmanlı-Rus Harbi, İngiltere’nin politika değişikliğinin bir sonucu olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin savaşta büyük bir yenilgi yaşayacağını zaten önceden tahmin eden 

İngiltere, savaştan azami kar elde edebilmek için Kıbrıs Adası’nın kontrolünü 23 Mayıs 

1878 tarihinde bir ültimatomla istemiştir. İngiltere’nin desteğine ihtiyaç duyan Osmanlı 

Devleti ise bu isteğe karşı gelemeyerek Kıbrıs Adasını 4 Haziran ve 1 Temmuz 1878 

tarihlerinde imzalanan anlaşmalarla yapılacak İngiliz yardımlarına karşılık İngiltere’ye 

bıraktı. Bu tarihten sonra da İngiltere her fırsatta Osmanlı topraklarından pay alma 

savaşında ön planda yer aldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cevdet Küçük, “Bulgar İhtilalinin (1876) İngiliz Kamuoyunda Uyandırdığı Tepki ve Bunun Osmanlı-

İngiliz İlişkilerine Tesiri”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (8-9), 1979-1980, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1980, s.122. 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlarla Batılı devletlere verdiği imtiyazlar 

arasında posta nakli de yer almaktaydı. Başlangıçta önemli bir ihtiyacı karşılayan ve 

zaruretten doğan bu uygulama, kapitülasyonların da etkisi ile giderek bir sömürü halini 

almıştır. Levanten (ecnebi) Postaları” adı verilen yabancı postalar elde ettikleri 

antlaşmalarla siyasî ve iktisadî menfaatlerine hiçbir suretle dokunulmasını istememiş ve 

özellikle ülkemizdeki sayıları ile kapsamlarını arttırmak için birbirleriyle rekabete 

girişmişlerdir. Yabancı postahanelerin varlığı, millî istiklal haklarını baltalayan ve 

hissiyatı kıran bir suiistimaldi. Bu cümleden bu postalar Osmanlı Devleti’nin 

hükümranlık haklarına aykırı fiillerin odağı haline gelmiştir. Bu postalar muzır 

evrakların, dergi, mecmua ve diğer yasak yayımların Osmanlı ülkesine gayr-i hukukî 

yollarla girişini sağlamaktaydılar. Osmanlı Devleti’nin mukadderatına göz dikmiş olan 

Batılı devletler, ülkemizdeki Ermeni-Rum ve diğer gayrimüslim azınlıkların isyanını 

teşvikte ve fikrî alt yapıyı hazırlayacak yayımların girişinde postalarını kullanmışlardır. 

Bu yayımların en kolay girdiği yer postahanelerdi. Bu bildiride Osmanlı Devleti’ndeki 

yabancı postaların zararlı faaliyetleri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Posta, Evrak-ı Muzırra, Posta Vapurları 
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HARMFUL PUBLICATIONS IN LEVANT MAILS  

 

ABSTRACT 

Among the privileges blessed to Western states by the Ottoman State through 

capitulations is there the running of postal services. At first this application stemmed 

from an obligation to meet a need but then with the effect of capitulations, it turned out 

to be a means of exploitation. Foreign posts called Levanten (foreign) Posts” wanted not 

to lose their privileges and to protect their political and economic interests with the 

agreements they signed and went into a fierce competition with each other to increase 

their number and coverage. The existence of foreign post offices was a kind of abuse 

undermining national independence rights. These postal offices became the centers of 

activities performed against the sovereignty rights of the Ottoman State. These postal 

services made it possible for obscene publications, journals and some other banned 

documents to enter into the Ottoman lands in illegal ways. Western countries having 

decided to direct the destiny of the Ottoman State used postal services for the entrance 

of publications to be used to lay the intellectual basis of the possible future uprisings 

and to encourage Armenian-Greek and other non-Muslim minorities to revolt.   The 

sites through which these publications most easily entered into the country were post 

offices. The current presentation addresses harmful activities of foreign postal services 

in the Ottoman State. 

Key Words: Posta, Harmful Publications and Postal Vessels  
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin gelişen teknolojiler ve ilerleyen anlayışlar sonucu 

haberleşmede üstünlüğünü koruyamayıp geri kalmasını fırsat bilen Batı; çok çeşitlilik, 

politik ve ekonomik oyunlarla Osmanlı haberleşmesini ele geçirmiştir. Levant Postaları 

adı verilen bu postalar,  zamanla Osmanlı postaları üzerinde ciddi bir üstünlük ve 

hâkimiyet kurmuştur. Devletin sınırları içinde kendi kontrolü altında olmayan bu 

postaların varlığı, başka devletlerde belki de hiçbir örneği bulunmayan bir durumdu.
1
 

Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların bir neticesi olarak ortaya çıkan bu 

postalar,
2
 çeşitli antlaşmalara posta ile ilgili hükümlerin zorla konmasıyla kalıcı hale 

gelmiştir.
3
  

Levant postaları Osmanlı Devleti’nin olgun çağında verilen imtiyazlar sonucu 

kurulmaya başlamıştır. İlk olarak Kanuni döneminde Fransa’ya verilen 

kapitülasyonlardan
4
 birçok Avrupa devleti faydalanmıştır. Bu kapitülasyonlarla 

imtiyazlı hale gelen Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Polonya hatta 

Romanya ve Yunanistan özellikle sefaret haberleşmesini taşımak üzere postaneler 

açmışlardır.
5
 Bu posta işinde en ziyâde alakadar olan devlet ise Avusturya idi

6
. 

Kapitülasyonlarla, Avrupa deniz taşıma şirketlerine Osmanlı limanlarına uğrama hakkı 

verildiği gibi, Türk limanları arasında eşya nakli, dolayısıyla mektup taşıma hakkı da 

verilmiştir.
7
 Başlangıçta önemli bir ihtiyacı karşılayan ve zaruretten doğan bu 

uygulama, kapitülasyonların da etkisi ile giderek bir sömürü halini almıştır.
8
 Yabancı 

postaların büyük bir bölümü sefaret postaları suretinde kurulmuşlardır. Devletler 

hukukunun sefaretlere ait muafiyetler faslının bir fıkrasında: “Her guna taarruzdan 

masun bulunan sefaret kuryeleri sefarete ait posta işlerini görebilir ve kendi eşyaları da 

gümrük teftişlerinden muaftır” ifadesi yer almıştır. Bu madde sefirlerin kendi postacıları 

aracılığıyla, sefaret işlerine ait mektupları naklettirmek hakkına sahip olduklarını 

göstermektedir.
9
  

                                                           
1
 Yağmur Say, “Haberleşmenin Gelişimi ve Türk Postası”, PTT Dergisi, 87 (1990), s. 37.   

2
 Sakin Buyan, “Posta Tarihi ve Postalarımız”, TC Münakalat Vekaleti PTT Dergisi, Y: 2, S: 13, Haziran 

1939, s. 25.   
3
 Tanju Demir, “Salih Zeki ve Ecnebi Postahanelerinin Kaldırılması Konusundaki Görüşleri”, Osmanlı 

Bilimi Araştırmaları, C: 7, S: 1, (2005), s. 172.   
4
 Edvin Rizi, “Levant Postaları ve Türkiye’nin Bunlara Karşı Savaşı”, Yeni Koleksiyon, S: 1, Ekim-Kasım 

1978, s. 9.   
5
 Ersin Yurtsever, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Postaneler”, Türkiye’de Pul ve Pulculuk, Y: 2, S: 

4-5, 15 Şubat 1984, s. 26.   
6
 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Posta ve Telgraf Nezareti Maruzatı, 10/70-1. 

Bundan böyle BOA, Y.PRK.PT. kısaltması kullanılacaktır. 
7
 RİZİ, “Levant Postaları”, S: 1, s. 9.   

8
 Salih Kuyaş, “Türk Posta Tarihi Üzerine: Pul Öncesi Posta Damgaları ve İlk Osmanlı Pulları”, S: 8, 

Tarih ve Toplum, Ağustos 1984, s. 57.   
9
 BUYAN, “Posta Tarihi ve Postalarımız”, S: 13, s. 25. 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Bu bildiride Osmanlı Devleti’nde önemli bir kar marjı elde eden levant 

postalarının dağıttıkları “evrak-ı muzırra” ile devletin mukadderatına aykırı hareket 

ettikleri arşiv kayıtlarında görülmektedir.  

 

“Evrak-ı Muzırra” ve Levant Postaları: 

Levant Postaları, Batılı devletlerin Osmanlı Devleti ile yaptığı antlaşmalarla 

Osmanlı ülkesindeki faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. Elde ettikleri ekonomik 

menfaatleri elinden kaçırmak istemeyen bu postalar, bağlı bulundukları devletlerin 

elçileri aracılığıyla vaziyetlerini muhafaza etmişlerdir. Levant Postaları her türlü yayın 

ve eşyayı Osmanlı topraklarına sokmaktaydı. Bu yayımların önemli bir bölümü de 

Osmanlı Devleti açısından yasak yayımlar arasında bulunmaktaydı. Bu postalar yasak 

yayımları nakletmek suretiyle devletin mukadderatını ve hükümranlık haklarını 

zedelediği gibi önemli bir iç güvenlik sorunu oluşturmuştur.
10

  

Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren İngiliz, Avusturya, Fransa, Rusya ve 

Yunan postaları muzır evrakların, dergi, mecmua ve diğer yasak yayımların Osmanlı 

ülkesine gayr-i hukuki yollarla girişini sağladıkları görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin 

mukadderatına göz dikmiş olan Batılı devletler, ülkemizdeki Ermeni-Rum ve diğer 

gayrimüslim azınlıkların isyanı için fikri alt yapıyı hazırlayacak yayımların girişinde 

postalarını kullandıkları görülmektedir. Bu yayımların en kolay girdiği yer postanelerdi. 

Ülkemizdeki yabancı postaneler denetimden azade olduklarından, bu yayımların da 

kolaylıkla girişi yapılmaktaydı.  Özellikle Yunan postaneleri, posta taşıma 

faaliyetlerinde Osmanlı Devleti’nin hükümranlık haklarına aykırı hal ve hareketlerde 

bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti için yapılan her türlü teşebbüse de dolaylı ya da 

dolaysız destek vermekteydi. Bu postaların, Osmanlı Devleti için mahzurlu olan yasak 

yayınların ve zararlı evrakların Osmanlı topraklarına girişinde önemli rol oynadığı 

anlaşılmaktadır.
11

  

Yabancı postaneler her surette Osmanlı hükümranlığını zedeleyen ve hiçe 

sayan teşebbüslerinden vazgeçmemişlerdir. Özellikle vapur ve postaneler kanalıyla 

Osmanlı ülkesine yasak yayınları dağıttıkları görülmektedir. Buna dair bir bilgi Posta ve 

Telgraf Nazırı imzasıyla Posta ve Telgraf Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen yazıda 

verilmektedir. Yazıda Girit Vilayeti’ne Hanya’dan Yunan vapurlarıyla gelen Osmanlı 

hükümetince yasak yayınlar arasında bulunan La Türki isimli bir kitapçığın 

gönderildiğinden bahsedilmektedir.
12

 Osmanlı posta memurlarınca tespit edilen bu 

kitapçıktan dört nüsha gönderilmiştir. Fransızca ve Türkçe olarak basılmış olan La 

                                                           
10

 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi, 1406/34. Bundan böyle BOA, 

DH.MKT. kısaltılması kullanılacaktır. 
11

 Başbakanlık Osmanlı Arşivi B b-ı  l  Evr k Odası, 363/27189-1. Bundan böyle BOA, BEO. Kısaltması 

kullanılacaktır. 
12

 BOA, BEO., 358/26800-3.  
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Türki gazetesi, armut şeklinde bükülmüş, pulsuz olarak üzerine yalnızca bir damga 

vurulmuş, Fransızca “makam-ı vilayete” ibaresi yazılmıştır. Bu tür muzır neşriyatların 

Yunan posta vapurlarıyla getirilip dağıtılmasından dolayı, bu durum Yunan 

konsolosuna sert bir biçimde tebliğ edilmiştir.
13

 Osmanlı topraklarına muzır yayınların 

büyük bir bölümü Yunanistan’dan gelmekte olup, bu yayınların sevk ve dağıtımını 

özellikle Yunan posta vapurları yapmaktaydı. Bu tavrıyla Yunan hükümeti Uluslararası 

Posta Birliği’nin hükümlerine uymayarak, uluslar arası hukuk kaidelerini çiğnemiştir.
14

  

İzmir’de Selest Artozya adında biri tarafından Konterlamek adında bir risale 

yazılmıştır. Dahiliye nazırınca Babıali’ye gönderilen bir yazıda, bu risalenin mesnetsiz 

beyanlarla dolu olduğundan bahsedilmektedir. Bu risalenin can, mal ve namus 

meselesinden muamelede bulunulabileceğinden bahisle; bu gibi muzır yayınların 

Osmanlı Devleti’nin hükümranlık haklarını zedelediğinden dolayı, bu yayımları 

yapanların en şiddetli cezaya çarptırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Memurların bu 

meseleyi dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmaları gerektiği de belirtilmektedir.  

Zararlı yayımların Osmanlı topraklarına girişi ve dağıtımının yasak olmasına 

ve bu hususta birçok teşebbüs ve gayret gösterilmesine rağmen, ecnebi posta 

vapurlarıyla bu evrakların memlekete sokulduğu tespit edilmiştir. Maarif Nezareti’nden 

Sadaret’e yazılan bir yazıda bu hususa dikkat çekilerek gerekli önlemlerin alınması ve 

artırılması ele alınmıştır. Avusturya ve Yunan posta vapurlarıyla yabancı 

memleketlerden nakledilen evrak ve mektuplar Osmanlı postanelerine uğratılmaksızın 

ecnebi postahaneleri eliyle dağıtılmakta olduğu,  ezayir-i Bahr-i Sefid vilayeti Maarif 

Müdürlüğü’nden gelen yazıda belirtilmektedir.
15

  

İzmir’de kurulan Pande Leon adındaki Yunan vapur kumpanyası acentelerine 

teslim edilen taahhütlü mektup ve evraklardan bazıları kaybolmaktaydı. Bazıları ise 

yerlerine oldukça geç ulaştırılmaktaydı. Kaybolan mektuplar için sahiplerinin hakkı 

olan tazminat bedeli bu kumpanya tarafından ödenecekti. Ayrıca Osmanlı postalarının 

nakli kesinlikle bu kumpanya tarafından yapılmayacaktı. Bu uygulamadan oldukça 

rahatsız olmuşa benzeyen Yunan posta vapur acentesi, Osmanlı postalarının naklinde 

zorluk çıkartmıştır. Acente bunu bütün acenteliklerine bildirerek güya tehdit 

etmekteydi. Ayrıca Sakız’a uğrayacak olan vapurların, İzmir ve İstanbul’a gönderilmek 

üzere acenteye verilmek istenen postaları kabul etmediği, oraya ait postayı da vermediği 

görülmektedir. Söz konusu posta vapur acentesi birçok yolsuz uygulamalarda 

bulunmuştur. Bu kumpanyanın Sumbeki adasına on kıta muzır gazete sokmaya çalıştığı 

tespit edilmiştir. Bundan dolayı Hariciye Nezareti’nden bu konu hakkında gereken 

tedbirin alınmasının lüzumuna değinilmektedir. Dahiliye Nezareti, 12 Ocak 1897 (8 

Şaban 1314) tarihinde bu gibi faaliyetlerde bulunan vapur kumpanyalarının bağlı 

                                                           
13

 BOA, BEO., 358/26800-3.  
14

 BOA, BEO., 358/26800-1.  
15

 BOA, BEO., 363/27189-9.  
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bulunduğu devletlere bildirilmesini istemiştir. Daha evvelden buna dair yabancı 

devletlere bilgi verildiğini ancak bunun bu devletlerce dikkate alınmadığı da 

görülmektedir.
16

 Osmanlı hükümeti bu hususa dair Avusturya hükümeti nezdinde 

girişimlerde bulunmuştur. Avusturya makamları Avusturya postanelerine gelen 

evrakları teftiş edileceğine dair söz vermesine rağmen bu vaadin tamamıyla yapılıp 

yapılmadığı anlaşılamamaktadır (6 Şubat 1894/30 Receb 1311/25 
17

  

Her defasında Uluslararası Posta Birliği Antlaşmasına aykırı fiiliyatta bulunan 

Yunan hükümeti, Yunan posta vapurlarıyla gelen evrak ve haberleşmeler için Osmanlı 

Devleti posta memurlarının inceleme hakkının bulunmamasını fırsat bilerek, bu tür 

postaları Yunan posta ve posta vapurlarıyla ülkemize sokmaya devam ettiğinden dolayı 

Babıali tarafından şiddetli bir şekilde uyarılmıştır (27 Kasım 1894)
18

. Ancak bu durum 

Yunan hükümetinin uyarılmasına rağmen, hem Yunan hükümetinin buna kulak 

asmaması hem de Osmanlı rüsumat memurları ve güvenlik güçlerinin ihmali sebebiyle 

önü alınamamıştır.  

Mısır Hidiv posta vapurlarının İstanbul ve Beyrut’ta postahaneleri 

bulunmaktaydı. Bu merkezlerden İskenderiye’ye posta nakli yapmaktaydı. Ancak 1881 

tarihli Posta Nizamnamesinin 34. ve 35. Maddelerine
19

 göre yerli ve yabancı vapurlar 

Osmanlı Devleti postanesinden başka mahalden verilen postaları kabul etmeyeceklerdi. 

Ancak levant posta vapurlarının bunu çiğnediği görülmektedir. Bu arada Osmanlı 

Devleti kaçak postalardan dolayı Osmanlı hazinesi zarara uğramaktaydı. Bunun 

önlenmesi için Dahiliye Nezareti, Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi’ne bir yazı 

göndermiştir
20

. Dahiliye Nezareti’nin göndermiş olduğu tezkire Tanzimat Dairesi’nde 

okunmuş, Postahane-i Amire’nin zarara uğramasına yol açacak her türlü menfi 

teşebbüse karşı hukuk çerçevesinde gerekenin yapılması kararlaştırılmıştır. Tanzimat 

Dairesi adı geçen posta nizamnamesinin ilgili maddesinde “Sevâhil-i Osmâniye’de 

işleyen yerli ve ecnebî bi’l-cümle vapurlar Devlet-i Aliyye postahânesinden başka 

mahalden dâhilen verilen posta mekt blarını kab l etmeleri kat iyyen memn  dur buna 

                                                           
16

 BOA, BEO., 898/67336-1.  
17

 BOA, BEO., 363/27189-8.   
18

 BOA, BEO., 363/27189.  
19

 Otuz Dördüncü Madde: Sevâhil-i Osmaniye’de işleyen yerli ve ecnebi biˋl cümle vapurlar Devlet-i 

ʻAliyye posta idârelerinden virilecek posta sandık veyahud h ruç ve çantalarını ʻum m postalar ittihâdı 

ʻahidnâmesine tevfîkân nakle mecb rdur. Ve iş bu vapurların Devlet-i ʻAliyye postahânesinden başka 

mahalden dâhilen virilen posta mekt blarını kab l itmeleri katʻiyyen memn ʻdur. Buna mugâyir hareket 

iden kap danlardan liman idâresi vâsıtasıyla ilk defʻasında beş ikinci defʻasında üçüncü defʻasında elli 

Osmanlı lirası cezâ-yı nakdî tahsîl ve postahâneye teslîm olacakdır. Ve cezâ-yı nakdî ecnebî kap dândan 

alınacak ise keyfiyet-i liman idâresi cânibinden vapurun mens b olduğu konsolatoya protesto idilerek 

hükm-ü nizâm icrâ kılınacakdır.  

Otuz Beşinci Madde: İş bu nizamnâmenin târîh-i iʻlânından sonra teşekkül eyleyecek imtiyazlı ve 

imtiyazsız biˋl cümle nakliyât şirketleri münhasırân Devlet-i ʻAliyye postasını  bilâ-ücret ahz ve nakl 

eyleyecekler ve bundan maʻdâ her kimin tarafından olur ise olsun mekt b veya posta heyʼetinde çanta ve 

sandık kab l idemeyeceklerdir. Bkz. BOA, Y.PRK.PT, 10/70. 
20

 BOA, BEO., 207/15512-1.  
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mugâyir hareket eden kapudanlardan liman idâresi vâsıtasıyla ilk def asında beş ve 

ikinci def asında onbeş ve üçüncü def asında elli Osmanlı altını cezâ-yı nakdî tahsîl ve 

postahâneye teslîm olunacaktır ve cezâ-yı nakdî ecnebî kapudandan alınacak ise 

keyfiyet liman idâresi cânibinden vapurun mens b olduğu konsolatoya protesto edilerek 

hükm-i nizâm icrâ kılınacaktır” ibaresinin kati surette uygulanması kararlaştırılmıştır 

(11 Mayıs 1893)
21

. Ayrıca Osmanlı posta şubelerine ait mektupların Osmanlı 

postanelerine teslim edilmesinin gereğine işaret edilmektedir. Ecnebi şubelerine ait 

postalara da şüpheyle bakılması istenmektedir. Osmanlı posta memurlarının zararlı 

yayın ve evraklara rastladığında bunları Zaptiye Nezareti’ne teslim edecekti
22

.
 

Osmanlı Devleti muzır yayınların ülkeye girişini yasaklamasına ve bununla 

ilgili olarak aldığı önlemlere rağmen; bu yayınların ülkeye girişinin önüne 

geçilememiştir. Bunda birçok neden vardır. Avrupa postalarının doğrudan doğruya 

posta çantaları almasına ve dağıtımını yapmasına devam ettikçe muzır evrakların 

engellenmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin Malta Postanesi’nin Avrupa postasına 

gelen evrak çantaları yabancı posta vapurlarıyla doğrudan Trablusgarp’taki Fransız ve 

İtalyan postanelerine gönderildiği tespit edilmiş, Malta posta idaresi bu konuda 

uyarılarak, evrak çantalarının sadece Osmanlı postalarına verilmesi istenmiştir. Ayrıca 

Osmanlı topraklarında yabancı devletlerin postane açma hakkı elde etmeleri yanında 

posta dağıtım hakkına sahip değillerdi. Osmanlı topraklarında posta dağıtımı yalnızca 

Osmanlı posta idaresine aitti. Ancak birçok yerde buna aykırı hareket edildiği 

görülmektedir
23

.  

 

“Evrak-ı Muzırra” Karşısında Osmanlı Devleti 

Yabancı postaların bağlı bulundukları ülkelerle yapılan antlaşmalar gereğince 

posta nakillerini rahatlıkla yapabilmekteydiler. Osmanlı memurları da yabancı 

postalarda zor kullanma hakkına sahip değillerdi. Bu durum Osmanlı Devleti için 

mahzurlu olan yayınların denetimini güçleştirmekteydi. Hükümet buna rağmen 

Rüsumat memurlarını bu hususta uyarmaktaydı. Bu memurlar yabancı postaların 

Osmanlı topraklarına sokmak istediği “muzır” neşriyatları ve eşyaları birçok defa tespit 

etmiştir. Hükümet bu postaların bağlı bulundukları ülkelerle sorunun diplomatik 

yollarla çözümüne öncelik vermiştir. Diplomatik teşebbüsle çözülememesi durumunda, 

buna teşebbüs eden devletlerin postalarının ülkeye sokulmaması yolunda adımlar 

atılmıştır. Dahiliye Nezareti, Yunan postaları aracılığıyla ülkeye zararlı yayın 

girdirilmesine ve dağıtımının yapılmasına engel olunması için elçiliklerle temasa 

geçmiştir. Konsoloslukların bulunduğu vilayetlerde ve posta müdürlüklerinde bu 
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hususun elçilik ya da konsolosluklara tebliğ edilmiştir. Yunan postalarının zararlı 

faaliyetlerinden dolayı bir komisyon oluşturulmuş, bu komisyonun bu hususta 

görüşmelerini hızlandırması Posta ve Telgraf Nezareti’nden istenmektedir. Bu husus 12 

Şubat 1894 (6 Şaban 1311) tarihinde Yunan sefaretine tebliğ edilmiş, ancak Yunan 

hükümeti buna dair teşebbüslerinden vaz geçmemiştir.
24

 

Posta ve Telgraf nazırı yabancı postane ve posta vapurlarının hukuk dışı 

hareketlerinin önüne geçmek için Dahiliye Nezareti’nden bilgi istemekte ve bunun 

engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasından bahsetmektedir (22 Şubat 1894). 

Yunan hükümetinin uluslararası posta birliğine riayet etmemesinden, özellikle de 

Osmanlı memurlarının evrak ve mektup gibi postaların teftiş ve muayene hakkının 

olmamasından dolayı, Yunan posta vapurları evrak-ı muzırraları Osmanlı limanlarına 

getirip dağıtmaktaydılar. Birçok kez bu neşriyatların Yunan vapurlarınca Osmanlı 

sahillerine getirildiği tespit edilmiştir. Girit Valisinin Dahiliye Nazareti’ne göndermiş 

olduğu yazıda Yunan posta vapurlarıyla gelen evrak-ı muzırranın engellenmesi için 

Yunan hükümetinin mutlak surette uyarılmasının lüzumuna değinilmektedir.
25

 Yine 

Yunanistan’da basımı yapılan muzır evrakların Rumeli’ye sokulmakta olduğuna dair 

istihbarat alınmış; bunu önlemek için sınırdan geçen Yunan postalarına bir yer tahsis 

edilerek Rumca bilen bir memur buraya tayin edilmiştir.
26

 Yunanistan’dan gelen muzır 

evrakları önlemede sınır dışı etmede bulunmaktaydı. Örneğin Yanya’da oturan Nikola 

Sutoboli adındaki Rum, yurda yasak yayın sokması sebebiyle sınır dışı edilmiştir
27

. 

Yasak yayınların ülkeye girişi için ithal yasağı konmuştur. Yunan posta vapurlarıyla 

Atina’da yayınlanan Proiya adındaki gazetenin muzır nüshası bu şekilde 

yasaklanmıştır
28

. 

Osmanlı hükümeti, Yunanistan’ın posta vapurları yoluyla takip ettiği menfi 

siyaset üzerine Avusturya nezdinde girişimlerde bulunmuş, Avusturya bu durumun bir 

daha tekrarlanmaması için çaba sarf edeceğine dair söz vermişse de Osmanlı 

bürokratları buna pek itimat etmemişlerdir. Ayrıca muzır neşriyatların yabancı 

postaneler vasıtasıyla getirilip dağıtılmasını engellemek için sefaretler nezdinde 

girişimlerde de bulunulmuş, sefaretlere bu hususa dair bilgi verilmiş, gereğinin 

yapılması istenmiştir. Durumun ilgili devletlere bildirilmemesiyle ya da 

geciktirilmesiyle sorunun daha da derinleşeceğinden, muzır evrakların dağıtımının 

devam edeceğinden ilgili devletlere bizzat bildirilmesini gerekli kılmıştır. Özellikle 

Yunan postalarının takip ettiği menfi teşebbüslerden dolayı, bu postalarla ilgili yeni bir 

düzenlemenin yapılması zorunlu idi. Bunun için Dahiliye Nezareti’nde bu iş için 
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oluşturulmuş komisyonun nazır başkanlığında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasına 

öncelik verilmiştir.
29

 

Evrak-ı muzırra olarak isimlendirilen menfi yayımlar ve postaların, sefaretler 

nezdinde bütün girişimlere rağmen dağıtımı devam etmiştir. Bu meselenin iyilikle 

halledilmesinde azami gayret gösterilmekte olup, Hariciye Nezareti’nde oluşturulan 

komisyonda, ecnebi sefaretlerinin bu hususta yeniden bilgilendirilmesi için gerekli 

çalışmalar yapılmış, durum sefaretlere tebliğ edilmiştir.
30

 Hatta bu konu ile ilgili olarak 

irade-i seniyye çıkartılmıştır.
31

 Maarif Müdürlüğü yabancı posta vapurlarıyla gelen 

postaların ne ile alakalı olduğuna dair bilgiye sahip olunmadığından, bunlara karşı nasıl 

bir yol takip edileceği hakkında bilgi istemiştir. Postalar havale olunduğu zaman, önce 

oranın maarif memurlarınca incelenmeden alınmamasına, inceleme için gerekli 

sebeplerin olmasına, ecnebi postaları hakkında bir karar verilmemesine nazaran ileride 

bunlara dair devletçe alınacak isabetli tedbirler kabul edilinceye kadar bunlar hakkında 

yapılacak işlemlere dair Sadaret’ten izin istenilmiştir. Bu duruma dair sık sık bilgi 

verilmekte, alınacak önlemlerin kısa bir sürede bildirilmesi istenmektedir (26 Ocak 

1894).
32

 

Osmanlı postalarının 12 Nisan 1897 (31 Mart 1313) tarihine kadar Yunan 

bandırası taşıyan posta vapurlarıyla taşınmasına müsaade edilmekteydi. Ancak bu 

vapurların Osmanlı Devleti için oldukça zarar verici yayınların ve diğer hukuk dışı 

faaliyetlerin odağı haline geldiğinden bu vapurlara İstanbul ve diğer sahil iskelelerinden 

posta verilip verilmemesi Sadaret’ten istenmiş; Sadaret, usulsüz ve kanunsuz 

faaliyetlerde bulunan bu posta vapurlarına Osmanlı postalarının verilmemesini Posta ve 

Telgraf Nezaretine bildirmiştir.
33

  

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nde Levant Postalarının “yasaklı yayınlar”ını konu alan bu 

tebliğde, söz konusu postaların Osmanlı Devleti’nin hukukuna ve iç güvenlik sorunu 

yaşamasına değinildi. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında yapılan çalışmadan 

yabancı postaların Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyan unsurların etnik temelli 

ayrışmalarına “muzır neşriyat” olarak tavsif edilen zararlı yayımlarının önemli etkisi 

olduğu sonucuna varılmıştırí.  
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TANZİMAT’TAN  MEŞRUTİYET’E  TÜRK  TİYATROSU 

Yaşar SEMİZ
*
-Güngör TOPLU

** 

ÖZET 

Tiyatro tarih demektir. Hayatın kendisi,  yaşanılan dönemin farklı bir anlatım 

şeklidir. Çünkü tiyatro doğrudan doğruya bir ifade kudretine sahiptir. Bu ifade kudreti 

ciddi veya neşeli, ağır veya hafif olabilir. Yeter ki katışıksız ve gerçek olsun.  Bundan 

dolayı aktör tiyatronun ilk ve en dikkat çeken inandırıcı unsurudur. Tiyatronun şekil 

veren unsurlarının hemen hepsinden mesela dekordan, kostümden, renkten 

vazgeçilebilir ama tarih çalışmalarında olduğu gibi hadiseleri canlandıran insandan 

vazgeçilemez. Aktör tiyatronun odak noktasıdır. Kendisi tarafından canlandırılacak 

edebi ya da tarihi malzemeyi kendi iç varlığında da tamamen benimsemelidir. Bu 

özelliğinden hareketle izleyicilerin duygu ve düşüncelerine hitap edebilmeli ve onları 

canlandırılan olayların içine çekebilmelidir.  

Osmanlı Devleti'de Tülüat geleneğinin dışında insanların duygu ve 

düşüncelerine hitap eden eleştirel ve öğretici niteliklere sahip olan  tiyatro Tanzimat 

döneminden itibaren ortaya çıkar. Şöyle ki Gülhane Hattı Hümayunu’nun okunduğu 

1839 yılında İstanbul’da dört tiyatro açılır. Tiyatro binalarının yapılması Osmanlı 

Devleti'nda Batı tıpı tiyatrosunun kökleşmesi için en önemli adımdı. Bununla birlikte ilk 

tiyatrolar ve tiyatro gösterimleri İstanbul'da Türklerin yoğun oldukları yerlerde değil de 

çoğunlukla gayrimüslimlerin yaşadığı Beyoğlu’nda başlamıştı. İlk dönem tiyatro 

eserleri Batı'dan yapılan çevirilerden oluşuyordu. İtalyan ve Fransız tiyatrolarının 

girişimlerinden sonra, yerli tiyatro kuruldu. İlk yerli tiyatro sahnesinin ortaya çıkışı, 

1840’da kurulan ''Hoca Naum Tiyatrosu'' ile gerçekleşti. 

Milli nitelikteki ilk tiyatro girişimi ise Sultan Abdülmecit'in Dolmabahçe 

Sarayı'da yaptırdığı tiyatro binasında başladı. Şinası'nın ''Şair Evlenmesi'' adındaki eseri 

yazıldığı dönemde sahnelenemese de TMilli tiyatro için önemli bir eserdi. Dönemin 

önemli gazetelerinden Ceride-i Havadis'te te 1842'den itibaren tiyatro köşesine 

rastlanmaya başlandı. Sultan Abdülaziz döneminde ise Müslümanların yaşadığı alanlara 

da yaygınlaştı. Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosunun gösterilerine başlaması halkı 

Beyoğluna gitmekten, orada otel, lokanta bulma güçlüklerinden de kurtardı. Ancak 

1884 yılından başlayarak 1908’e kadar II. Abdülhamit’in sıkı denetimi altında tiyatro 

etkinliği ve gelişimi neredeyse durdu. Oyun yazarları oyun yazamaz olmuşlardı. 1908 

yılı Hürriyetin ilanı ve Meşrutiyet’in yeniden ilanı tarihi tiyatro bakımından da önemli 
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bir yıldır. 1908’de Hürriyet’in ilanının daha ilk haftalarında tiyatro etkinliği yeniden 

başlamış, yazarlar başdöndürücü bir hızla oyunlar yazmaya ve sahnelemeye 

başlamışlardı. 

Anahtar Kelimeler: Türk Tiyatrosu, Osmanlı Devleti, Tanzimat, Meşrutiyet, 

Tiyatro 
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TURKISH THEATRE FROM TANZIMAT REFORM ERA TO 

CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIOD 

ABSTRACT 

Theatre means history. It is the life itself and a different kind of explanation of 

the present era. Because, theatre has a direct articulating power. This power of 

articulation may be serious or cheerful, heavy or light. So long as it is pure and real. 

Because of this, the actor is the first and most eye-catching factor of the theatre. Almost 

all of the formative elements of theatre, such as the decoration, costumes and colours 

can be dispensable but, as in the historical studies, humans who act out the events are 

essential. The actor is the focal point of the theatre. He should also adopt in his own 

inner being, the historical or literary material that he would act out. Based on this 

speciality, he should be able to address the feelings and thoughts of the audience and 

make them get inside the illustrated events.  

Except for the eulogy shown in Ottoman State, the theatre, having critical and 

educational qualifications that appeal to people’s feelings and thoughts, appears from 

the Tanzimat reform era. That’s to say, in 1839 when the rescript of Gülhane was 

declared, four theatres were opened in Istanbul. The construction of the theatres was the 

most significant step for the inveterate of Western theatre in Ottoman State. However, 

first theatres and plays were occurred in Beyoğlu, where mostly non-Muslims lived, 

rather than the places where Turkish people lived. The prime theatrical productions 

were the translations of the western plays. The local theatres were established by the 

attempts of the Italian and French theatres. The occurrence of the first local theatre took 

place by the “Hodja Naum Theatre” in 1840. 

The first national attempt for theatre began with the theatre building 

constructed in Dolmabahçe Palace by Sultan Abdulmecit. “Şair Evlenmesi” of Şinasi 

was an important work for the national theatre even though it wasn’t on display. From 

1842, a corner for theatre occurred in one of the most important newspapers of that 

time, Ceride-i Havadis. Theatre became popular through the places where Muslims 

lived in Sultan Abdulaziz era. The opening of the Ottoman theatre in Gedikpaşa relieved 

people of going to Beyoğlu and finding hotels and restaurants. But from 1884 to 1908, 

under the strict regime of Abdulhamit II, the activities and the development of the 

theatre almost stopped. The scriptwriters weren’t able to write a play. 1908 was an 

important year for the history of the theatre as well as the declaration of liberty and the 

constitutional monarchy. Just in the first weeks of the declaration of liberty in 1908, 

theatre activities began again and the scriptwriters started to write and display new 

works at an unprecented pace.  
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Giriş: 

Osmanlı Devleti’nde Halk Tiyatrosu geleneği içinde değerlendirilebilecek bazı 

sanatlar elbette ki vardır. Bunlardan ilki hokkabazlıktır. Hokkabazlık hem el çabukluğu, 

gözbağcılığı gibi bir hüner gösterisi hem de usta ile yardımcısı arasındaki uzun, 

güldürücü söyleşmeleri ile dramatik bir yapıyı bünyesinde barındırır. Halk Tiyatrosu 

geleneği içinde adı anılan bir başka tür de Kukla’dır. Tarihsel geçmişi Karagöz ve 

Ortaoyunu’ndan daha da eskiye dayanan bu türün Orta Asya yolu ile Anadolu'ya 

'getirildiğine, Selçuklu Türklerinde de bilindiğine ait birçok bulguya rastlanmıştır.  

Osmanlı Devleti döneminde Kuklanın birçok türü oynatılmış ve halk tarafından da çok 

benimsenmiştir. Batı kuklasının Türkiye'ye girişi ise 18. yüzyılda olmuştur. Bir gölge 

oyunu olarak Karagöz en sevilen seyirlik oyunlardan birisidir. İlk nereden çıkmış 

olabileceğini araştıranların üzerinde durdukları iki yer olmuştur: Hindistan ve Cava. 

Türkiye'ye gelişine ait yapılan araştırmalar ise 16. yüzyılda Mısır'dan gelmiş olabileceği 

sonucuna ulaşmıştır
1
.Ancak şahsı repertuarı muayyen tipler halinde önceden tespit 

edilmiş olan bu sahne oyunlarının gerçek tiyatro ile doğrudan hiçbir bağlantısı yoktur. 

Tiyatro Tanzimat’a kadar Osmanlı dönemi edebi sanatında en az tanınan alanlarından 

birisidir
2
.  

Osmanlı Devletinde Batı tarzındaki tiyatronun bilinmediğinin en açık delili 

Batı devletlerine gönderilen elçilerin davet edildikleri tiyatro ile ilgili olarak 

anlattıklarıdır.  Örn. Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi Paris’te davet edildiği tiyatro 

ile ilgili şu ifadelere yer verir: “Paris şehrine mahsus bir oyun varmış. Opera derlermiş. 

Acayip sanatlar gösterirmiş. Ol şehre mahsusmuş. Şehrin kibarları varırlar, Vasi dahi 

ekseriya varır, Kral bile ara sıra gelirmiş”
3
 dedikten sonra kendisinin Kral tarafından 

davet edildiği tiyatro (Opera) hakkında şu bilgiyi nakleder: “Bir gün bizi Vasi Mareşal 

davet eyledi. Anı seyre gidecek olduk. Vasinin sarayına bitişik bir yere vardık. Ol saray 

mahsus Opâre (Opera) için yapılmış. Rütbesine göre herkesin mahsus oturacak yerleri 

var. Bizi Kralın oturduğuyere götürdüler. Kırmızı kadife ile döşenmiş idi. Vasi Mareşal 

dahi gelmiş, yerindeotururdu. Her taraf erkek ve kadın ile baştanbaşa dolmuştu. Yüzden 

fazla çeşitlisaz hazırdı. Her tarafı kapalı olmakla bir kaç yüz balmumuve billur 

avizelerle hesapsız mumlar yanıyordu. Omahal ziyade tekellüflü yapılmışolup cümle 

tırabzanları ve direkleri ve dört yanı ve tavanı halkâri olup gelen kadınlar ipekli 

kumaşlara ve cevahirlere gark olmuş bulunup mumların alevindenöyle bir şaşırtıcı 

parlaklık meydana gelmiş ki tabir olunamaz”
4
. 
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1757’de III. Mustafa’nın tahta çıkışını haber vermek üzere Avrupa’ya 

gönderilen Ahmet Resmî Efendi de Avusturya’da karşılaştığı tiyatro ve onun günlük 

hayata etkisinden bahseder.  ‘’Ahalinin ileri gelenleri her gün öğleye kadar uyur; 

ikindiye doğru yemek yedikten sonra arabalara binerler, seyir yerlerine giderler, 

akşama kadar dolaşırlar; güneşbattıktan sonra kale içindeki Opera ve Komedya denilen 

hayalhanede hazır olurlar. Saat üçte hayalhaneden çıkarlar; kapıları önünde büyük 

fenerler, herkesin elindebalmumları yandığı halde misafirliğe giderler’’ der
5
.  

Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasında zaman zaman göze 

çarpan kültür ve sanat ilişkilerindeki önemli gelişmelerden birisi Tanzimat'tan önce II. 

Mahmut döneminde gerçekleşir. 1820'de döneminin tanınmış Ermeni asıllı Osmanlı 

vatandaşı olan zenginlerden Düziyan ailesi Kuruçeşme'deki yalısında Avrupa görmüş 

bazı Ermeni gençlerinden oluşan bir sanatçı gurubuna temsil verdirmişti
6
. Ancak bu 

girişim küçük çaplı aile içi niteliğinde olduğu için Osmanlı Devleti'nde tiyatronun 

başlangıcı için esas alınamaz. Yine II. Mahmut dönemindeBatılı devletlerinin bir kısmı 

ordularında, sırf  “yeniçeri” müziğini örnek alarak askerî müzik birlikleri kurmaya 

başlamışlardı. Bu doğrultuda Batı'nın önde gelen müzisyenlerinden önce Mozart, sonra 

de Beethoven “yeniçeri” müziğinden esinlenerek birer Türk marşı bestelediler. Ne 

ilginçtir ki Beethoven’in 1823 yılına kadar devam eden, 9. Senfoni’yi 

bestelemegayretleri sırasında, eserin planını tespit için kaleme aldığı müsveddede: “... 

senfoninin son kısmında Türk müziği ve koro bulunacak” cümlesini yazmasından kısa 

bir süre sonra II. Mahmut'un 1826 yılından itibaren, Türk ordusunu Avrupa sistemine 

göre ıslah ederken, yeniçeri müziğini lağvedip yerine Avrupa tarzındaki bandoyu 

koymuş ve bütün bu işlerin idaresini Giuseptte Donizetti’ye vermişti. Osmanlı'daki bu 

değişim batılı seyyahları bile şaşırtmıştı. 1827-28 yıllarında İstanbul'da bulunan ve çok 

güzel bir ''seyahatname'' yazan Mac Farlane, bir gün İstanbul sokaklarında dolaşırken, 

uzaktan bir İskoç havasını işiterek olduğu yerde şaşırıp kaldığını, nihayet bunun bir 

askerî bando tarafından çalındığını yazar
7
.  

Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Türk Tiyatrosunun Gelişimi 

Bu tarihten tam 11 sene sonra 1839'da tahta oturan Abdülmecit’in ilan ettiği 

Tanzimat Fermanı ve yine Donizetti eliyle kurulan saray orkestrası, Türkiye’de Batı 

ölçüsündeki sanatsal reformun başlangıç oldu. Özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan 

Fransızlar arasındaİstanbul ve İzmir'de dram ve komedi türünde oyunlar sahnelenmeye 

başladı.  Hatta Osmanlı Devleti'nin bazı üst düzey yöneticileri de bu temsillere davet 

                                                           
5
  Ahmet Resmi, Sefaretname, İstanbul, Matba-i Ebüzziya, 1304 nakleden: Ahmet Refik Sevengil, Opera 

Sanatı İle İlk Temaslarımız, Maarif Basımevi, İstanbul, 1959, s. 12.  
6
  Refik Ahmet, ''Türkiye'de Tiyatro Hayatı Nasıl Başladı'', Muhit, 16 Şubat 1930, s. 1213. 

7
  Nakleden, Seyit Kemal Karaalioğlu,  Türk Edebiyatı Tarihi C. 2,  İnkılap Aka Basımevi İkinci bs. 

İstanbul 1982 s. 92. 
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edildi
8
.  Devletin üst düzey bürokratlarının da gösterilere katılmalarından cesaret alan 

VenedikliM. Justiniani, 1839’de Beyoğlu’nda İtalyan mimarisi ile bir tiyatro binası 

yaptırarak özel sahneyi umumi sahneye çevirdive Fransız Tiyatrosundan örnekler 

sahnelemeye başladı.  Burada eserler bati dili (Fransızca) ile sahneleniyorve yabancı 

devletleri İstanbul'daki elçileri ve Osmanlı Vezirleri tarafından himaye ediliyordu
9
. 

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra devletin izniyle ülkeye gelen Bosko 

ismindeki İtalyan bir cambazın tiyatrosu olan ''Bosko Tiyatrosu'' halka açık şenliklerde, 

konak eğlencelerinde gösteriler sundu. Abdülmecit’in kız kardeşinin düğün 

şenliklerinde izleyicilere sunduğu ''Garip Sanatlar'' adı ile ilk kez basında adını duyurdu. 

Bosko bu ününden faydalanarak 1840 yılında Padişah Abdülmecit’e bir dilekçe vererek 

Beyoğlu’nda bir  ''oyun mahalli''  yaptırarak içinde ücretle oyunlar göstermek için resmi 

izin talep etti. İzin verildikten sonra Bosko’nun yaptırdığı bu bina Beyoğlu’nun ilk 

tiyatrolarından biri olarak, kendisinin verdiği ‘Tiyatro’ ismini aldı. Bosko ilanında, ilk 

tiyatro ilanlarının hepsinde olduğu gibi öğretici bilgiler verildi. Oyun seyretmenin usulü 

ile ilgili açıklamalarda yapıldı
10

.  

Bu hoşgörü ve destekten faydalanmak isteyen Fransız Mösyö Filon Topluluğu, 

3 Recep 1256 (1940) tarihinde Dışişleri Bakanlığına başvurarak İstanbul’da komedi, 

dram, vodvil
11

 ve küçük opera olarak isim yapmış oyun yazarlarından örnekleri 

sahnelemek istediklerini belirterek izin talebinde bulundu. Talebe, Sadaret Tezkeresi ile 

onay verildi. Ancak Tezkere ’de yer alan “Odeon nam tiyatroda komedi ve opera tabir 

olunur bazı sanayi icra olunmak üzere İcra olunacak sanat lisanı hemcinslerinin 

anlayacağı mevaddan olması ile sanayi-i merkumenin mahalli mezkûrda icrasında beis 

olmadığı” şeklimdeki ifadeden toplumun en basit sanat terimlerini anlamakta bile 

zorlandığı anlaşılmaktadır
12

. 

Bu girişimden yaklaşık 4 yıl sonra 5 Cemazielevvel ve 29 Cemazielahir 1260 

(1844) tarihlerinde Sicilyalı sanatçı Papa Nikolas ve arkadaşları İstanbul'a gelerek 

Beyoğlu'nda (Saray - ı Sultanı) karşısında bulunan bir tiyatroda çeşitli temsiller sunmak 

                                                           
8
 Sevengil, s. 17. 

9
  Refik Ahmet,  Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, C. 1, Kanaat Kütüphanesi İstanbul 1934, s. 14. 

10
 Örn. İlanda seyircilerin geride bulunanlara engel olacaklarından ayakta durmamaları da rica ediliyordu. 

Refik Ahmet Sevengil, Opera Sanatı İle İlk Temaslarımız, İstanbul, Maarif Basımevi, 1959, s.19-20. 
11

  Vodvil,  18. yüzyılda sınıf farkının oluşması sonucu Fransa'da ortaya çıktı. Toplumsal sorunları mizahi 

bir yaklaşımla hicveden tiyatro türüdür. Fransızcadaki voix de ville (şehrin sesi) tamlamasından türetildiği 

düşünülmektedir. Komedinin alt türlerinden biri olduğu için komediyle pek çok ortak tarafı vardır. Ancak 

bazı yönleriyle komediden ayrılır. Vodvillergenellikle mutlu sonla biter. Hikayenin sonucunda olayların 

kaynaklandığı sosyal sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılır. Vodvil kişilerinin karakterleri detaylarıyla 

belirtilmez, belli özellikleri öne çıkarılmış abartılı karakterlerdir. 
12

 Rauf Tunçay, ‘’Türkiye’de İlk Tiyatro Nasıl Kuruldu’’, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.1, Ekim 

1967, s. 76. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Komedi
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için izin talebinde bulundular ve aldıkları izin çerçevesinde bazı oyunları sahneye 

koydular
13

.  

Bu dönemde Osmanlı Devleti Batı ülkelerindeki sanatçılardan gelen tiyatro 

çalışmalarını desteklerken, Tanzimat'ın ilanı sonrası oluşmaya başlayan yeni politikanın 

bir gereği olarak Batılı tarzdaki tiyatronun ülkede yaygınlaştırılmasına da çalıştı. 

Sarayın dışında, daha çok azınlıkların ve yabancıların yaşadıkları mekan olan 

Beyoğlu’nda, birbiri ardına tiyatro binaları inşa edilmeye başlandı
14

. Beyoğlu ve 

Galatasaray civarında inşa edilen bu tiyatro binaları İtalyan mimarisi tarzında, 

zamanının teknolojik donanımına sahipti. Beyoğlu'ndaki tiyatrolarda devletçe 

desteklenen isimlerden ilki, Tütüncüoğlu Mihail Naum oldu. Suriye kökenli Osmanlı 

vatandaşı olan Naum, Galatasaray'da Histaki Bey Hanı denilen yerin karşısında inşa 

edilen tiyatro binasını kiralayarak İtalyan Operalarını sahnelemeye başladı
15

.  Devlet 

gençlerin(bilhassa öğrencilerin) buralara gitmelerini özendirdi
16

.  Hem devletin resmi 

gazetesinde (Takvimi Vekai) hem de özel gazetelerinde, devamlı olarak çeşitli yazılarla 

Batılı tarzdaki tiyatronun nasıl bir şey olduğu öğretilmeye çalışılmış, ülkede 

yerleşmesine ve şekillenmesine katkı sağlanmaya gayret edilmişti. Ancak bütün bu 

çabalara rağmen halk eskisi gibi Ortaoyunu ve Karagöz seyretmekte, sadece alafranga 

görünmeye çalışan çok sınırlı bir kesim Beyoğlu’ndaki Batılı tarzdaki tiyatroyu seyre 

gidiyordu
17

. 

Naum tiyatrosu 1842'de Tanzimat döneminde Türk diline tercüme edilen ve 

basılan ilk dramatik eseri olan Belisario operasını sahneye koyarak Osmanlı tiyatro 

tarihinde önemli bir gelişmeye imza attı
18

.İlk Türkçe oyun ise 1860’tan sonra Naum 

Efendi Tiyatrosu’nda oynanmaya başladı. Bu tiyatroda sahnelenen oyunların önemli bir 

kısmı dönemin sultanı Abdülmecit tarafından da ilgi ile izleniyor ve nadiren de olsa 

tiyatrodaki gösterilere teşrif ediyordu
19

. Bu itibarla Naum Tiyatrosu, bir bakıma ''Saray 

Tiyatrosu” hüviyetindeydi
20

. Sultanın Hükümdar ve Halife sıfatlarıyla tiyatroya destek 

vermesi bu sanatla ilgilenenler için bir güvence oluşturdu. Ancak tiyatro binası 1846'da 

                                                           
13

  Tunçay, s. 76. 
14

  Aynı dönemde İzmir'de de gayrimüslimlerin yaşadıkları yerlerde tiyatro yapılmaya başlanmıştı.   
15

  Refik Ahmet, C. 1, s. 14.;Sevengil, s. 16 - 17. 
16

  Dilimizde bir Türk sanatkar tarafından yazılan ilk sahne eseri olan, Hikâye-i İbrahim Paşa be-İbrahim-i 

Gülşenî’nin yazarı Hayrullah Efendi de, Beyoğlu’nda İtalyan tiyatro gruplarının temsiller verdiği tiyatro 

ile karşı karşıya olan Tıbbiye Mektebi’nde öğrencilik yapmış ve öğrenciliği süresince buralarda 

sahnelenen eserleri izlemişti.  Handan Keskin, Türk Tiyatrosunda Yenileşme ve Toplumsal Konular, İ.Ü., 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda sunulan Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 22. 
17

  Tampınar, s. 279.;Mustafa Nihat Özön, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Maarif Matbaası, 

1941, s.128 - 129. 
18

  Refik Ahmet, agm., s. 1213. 
19

  Sultan'ın tiyatroya gelişi basında da yer alıyordu. Bir örnek için bak. Ruzmame-i Ceride-i Havadis, No 

117, 9 Recep 1280 (1861). Refik Ahmet, agm., s. 1213. 
20

  Nazende Yılmaz, Osmanlı Sarayının Tiyatroları, Müzik - Bilim Dergisi 2, (2013) s. 81. 
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çıkan bir yangınında kullanılamaz hale geldi
21

. Naum, yeni bir tiyatro binası yaptırmak 

için Osmanlı hükümetinden, yabancı devlet elçiliklerinden de yardım geleceğini 

söyleyerek para talep etti.  Hükümet, Avrupa ülkelerinin vazgeçilmez eğlence 

merkezlerinden olduklarını bildikleri bu opera ve tiyatro binalarının bizde de 

bulunmasının Avrupalıların vedilekçede yardım edecekleri söylenen yabancı elçiliklerin 

hoşuna gideceğini düşünerek talebi kabul etti. Sultan Abdülmecit, Mustafa Reşit 

Paşa’ya da danışarak dilekçeyi onayladı. İsteği kabul edilince, bu plan doğrultusunda, 

her tarafı işlenmiş, meşhur müzisyenlerin resimleri tavanın çeşitli yerlerine asıldı.  

Batı’daki benzerleri gibi büyük bir kristal avize ile aydınlatıldı. Binanın ikinci katı 

localardan oluşturulmuştu. Sultan'a ait loca altın saçaklı kırmızı kadife perdelerle 

süslenmişti. Yeni bina 4 Ekim 1848’de ‘Macbeth’ operası ile temsillere başladı
22

.Bu 

dönemde, İtalya’dan çok geniş bir kadroya sahip, 117 kişilik bir opera topluluğunu 

İstanbul’a davet etti. Oynanacak olan Verdi’nin ''Haydutlar'' isimli opera oyunu için, 

padişaha ve önemli kişilere ipek kumaş üstüne el ilanları bastırıp sunuldu. O devrin en 

tanınmış ecnebi sahne sanatkârlarıİstanbul'da gelip Beyoğlu tiyatrolarında temsiller 

vermişlerdi.  Bunlardan Madam Küvine ile Mösyo Rifa ve Madam Ristori dikkat 

çekenler arasına yer alıyordu
23

.Naum Tiyatrosu bu başarısından dolayı 1851/52 yılında 

ödül niteliğinde önce 10 yıl, sonra 5 yıl süre ile opera oynatma yetkisi verildi
24

. 

Tanzimat döneminde tiyatroya duyulan ilgi bir süre sonra saray tiyatrosunun 

inşasına da öncülük etti. 27 Nisan 1857 tarihli Journal de Constantinople’da yer alan 

haberde, Sultan Abdülmecid’in Sarayın yanına bir tiyatro yaptırmak arzusunda olduğu 

yazıldı. Bu haberden kısa bir süre sonra Mimar Schau, Diéterle ve Hammond tarafından 

hazırlanan projeye uygun olarak saray tiyatrosu inşa edildi.   Üç yüz kişi kapasiteli, üç 

sıra üzerinde otuzdan fazla loca barındıran tiyatro binası Fransız dekoratör Séchan 

tarafından dekore edildi. Tiyatro binasında yalnızca gösteri salonu olmayıp diplomatik 

yemeklerin verilebileceği bir de ziyafet salonu vardır
25

.Tiyatro, 12 Ocak 1859’da Naum 

Tiyatrosu Kumpanyasının sahnelediği bir oyunla açıldı
26

. Aynı yıl Osmanlı Devleti 

tiyatro için bir yönetmelik de çıkardı
27

. 

                                                           
21

  Refik Ahmed tiyatronun 24 Mayıs 1870'teki Beyoğlu yangını sırasında yandığını belirtmektedir.  C. 1, 

s. 14.  
22

  Sevengil, Opera Sanatı İle İlk Temaslarımız, s. 27 - 29.; Keskin, s. 23. 
23

  Refik Ahmed, C. 1, s. 15. 
24

  Memduh Cevat Altar,  (1982). Opera Tarihi IV .  Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1982, s. 208. 1870 yılında da 

dönemin Sadrazamı Ali Paşa Güllü Agop'un (Vartoviyan) Osmanlı Tiyatrosuna 10 yıllık bir imtiyaz 

tanımış ve tiyatroyu adeta bir ''Devlet Tiyatrosu'' konumuna sokmuştu. Türk Ansiklopedisi, C. 32, Milli 

Eğitim Bakanlığı yay. Ankara 1983, s. 299 - 300.  
25

  Nazande Yılmaz, ''Osmanlı Saray Tiyatrosu'', Müzik - Bilim Dergisi, S. 2, Bahar 2013,  s. 82. 
26

 Yılmaz, agm. Selim Nüzhet Gerçek, (1941), “Dolmabahçe Tiyatrosu”, Perde ve Sahne, 4, Temmuz 

1941,  3,4. 
27

  Metin And, Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatrosu, İletişim yay, 7. bs. İstanbul 3014, s. 72. 
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Müslüman olduktan sonra Yakup adını alan Güllü Agop’un ''Gedikpaşa 

Tiyatrosu'' da Türk tiyatrosu için önemli bir dönüm noktasıdır.  1867’de kurulan bu 

tiyatronun edebî kurulunda Namık Kemal, Direktör Âli Bey, Reşit Paşa, Halet Bey ve 

Menapirzade Münir Bey bulunmaktadır. Namık Kemal’in, Âli Bey’in, Ahmet Mithat’ın, 

Ebüzziya Tevfik’in, Şemsettin Sami’nin eserleri bu tiyatroda sahnelenir
28

.Naum 

Tiyatrosunun ardından Türkçe ilk düzenli tiyatro temsilleri Güllü Agob'un Gedikpaşa 

tiyatrosunda kurduğu Osmanlı Tiyatrosu topluğuyla başlamıştı. Bu topluluk, müzikli 

oyunlar dışında, her türlü Türkçe oyunları oynamak için hükümetten imtiyaz almıştı. 

Gülü Agob’un topluluğu dram, komedya, melodramların yanı sıra Arif Ağa veya Arif'in 

Hilesi, Pamela, Bohemya Eşkıyaları, İtalya Köylüleri. Poicr Mober gibi operet ve 

müzikle oynanan vodvilleri de dağarcığına aldı. 

Bu dönem tiyatrosunun önemli sorunlarından birisi de dildi. Çünkü oyunların 

büyük oranda çeviri, oyuncuların çoğu da gayrimüslimdir (Ermeni kökenli) ve 

Türkçeleri de bozuktu
29

. Güllü Agop’un Osmanlı Tiyatrosu’nda bu konuda önemli bir 

adım atıldı. 1873 yılında bir gazetede Gedikpaşa Tiyatrosu’nun yeniden örgütleneceği, 

Raşit Paşa (Suriye Valisi), Kemal Bey (Namık Kemal), Halet Bey, Ali Bey, Nuri Bey 

ve Güllü Agop’tan oluşan bir kurulun çalışmalarına başladığını duyuruldu. Kurul 

başkanlığına, Vezirlik ve Bayındırlık Bakanlığı yapmış Reşit Paşa seçildi. Kurulun bir 

tür okuma kurulu ve sanat danışma kurulu oluşu, oyun metinleri üzerinde çalışmalar 

yapmasının yanı sıra, Namık Kemal ve Âli Bey de telaffuz dersleri verecekti
30

. Bu 

şekilde tiyatroda Türkçenin önemi de vurgulanmış olacaktı. 

Güllü Agop'un tiyatroya yaklaşımı 15 safer 1287 (16 Mart 1870) tarihli Şûra -i 

Devlet Umumî tezkeresi ile kendisine önemli bir ayrıcalık verildi. 11 maddeden oluşan 

şartname ile on yıl süre ile Güllü Agop'a İstanbul, Üsküdar ve Beyoğlu’nda Türkçe 

drama, tragedya, komedya ve vodvil oynamak tekeli verildi
31

.  

Tanzimat devrinin ilk tiyatro eseri olan ve Hayrullah Efendi'ye ait olduğu 

bilinenHikaye-i İbrahim Paşa ve İbrahim-i Gülşen'i, konusunu Kanunî devrinden alan, 

dört perdeden ve on bir tablodan ibaret küçük bir trajedidir. Dönemi ile ilgili sosyal 

olayları tahlil eden ilk tiyatro eseri ise Şinasi'nin ''Şair Evlenmesi'' adındaki eseridir
32

.  

                                                           
28

  Karaalioğlu, s. 88. 
29

  Tanpınar, s. 279. 
30

  And, s. 75 - 76.  Bursa’da Ahmet Vefik Paşa’nın desteğiyle kurulan tiyatroda da böyle bir kurul vardır. 
31

  And, s. 85. 
32

  İbrahim Necmi Dilmen, Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, AÜ. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yay., 

Alaeddin Kral Basımevi Ankara 1942, s. 21. Ancak Şinasi'nin ''Şair Evlenmesi'' adındaki tek perdelik 

komedisinin 1864  - 1872 yıllarında sahnelenemedi. Bunun sebeplerinden birisi eserin kitap olarak 

basıldığı dönemde Şinasi'nin Sultan Abdülaziz'e karşı girişilen eylemin düzenleyicilerinin arasına adının 

karışmasıydı. Diğer önemli sebep ise o devirde Şinasi'nin eserindeki ''nikah kıyan imam'' rolünün bir 

Ermeni sanatçıya verilemeyeceği, Müslüman izleyicilerin buna tepki göstereceğinin düşünülmüş 

olmasıydı. Tanpınar, s. 280. 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

TANZİMAT’TAN  MEŞRUTİYET’E  TÜRK  TİYATROSU  549 
 

İlk Türk operetçisi olarak da Maarif Mektupçusu Halid Bey bilinir
33

.Batılı anlamda ilk 

Müslüman profesyonel tiyatro oyuncusu ise Ahmet Necip Efendi'dir(? - 1898). Güllü 

Agop’un Osmanlı Tiyatrosu’nda oynamıştır. Ahmet Necip’in ilk Türk profesyonel 

oyuncusu olarak benimsenmesine karşılık Ahmet Fehim Bey de  (1857-1930) oyuncu, 

yönetici, yetiştirici, sahnekor ve dekorcu olarak bilinen ilk Türk Tiyatro adamıdır
34

. 

Şinasi, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Midhat, Ali Bey, Ali Haydar 

Bey, Ebüzziya Tevfik, Manastırlı Rıfat, Hasan Bedrettin bu dönemin en verimli 

yazarlarıdır. Tanzimat tiyatro yazarları, Türk tiyatrosunun daha çekici olan ferdî 

konulara yönelmesini önlemek maksadıyla, ''Millî Tiyatro'' adını verdikleri bir tiyatro 

çeşidi çıkarmışlar ve bununla da konularını İslâm tarihinden veya Osmanlı 

İmparatorluğundaki Müslüman azınlıkların hayatından alan piyesleri kastetmişlerdir. Bu 

alandaki en dikkat çekici eserler Namık Kemal'e aittir. Onun ''Vatan Yahut Silistre'' 

adındaki kahramanlık oyunu yalnız ülke içinde değil Avrupa'da da ilgi uyandırmış ve 5 

dile çevrilmiştir. Namık Kemal'in İslam Birliği düşüncesini kapsamlı bir şekilde anlatan 

ve Moğollara karşı İslam dünyasını koruyan on beş perdelik ''Celaleddin Harzemşah'' 

adındaki oyunu ise Namık Kemal'in en beğendiği eseri olarak bilinir.  

 

Sonuç 

1839 yılında başlatılan bu dönem Türk tiyatrosu, Batıya yöneliş tarihi olacak 

kabul edilir.  Aslında bu kesin bir tarih olmayıp varsayılan bir tarihtir.  Fakat gerçek 

olan şudur ki, bu tarihten sonra başlayan Batılılaşmaya paralel olarak Batı tiyatrosu da 

ülkemizde görülmeğe başlanmıştır. Batılı anlayışa uygun tiyatro yerleşirken o 

tiyatronun gereği olan binaların yapılması da bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Batılı 

tiyatro anlayışının başlamasında Tanzimat dönemi sultanlarının ve Saray çevresindeki 

yöneticilerin büyük payı olmuş, geleneksel tiyatroya Saray ve çevresinde verilen önem, 

Batı tiyatrosunun da yadırganmaması sonucunu doğurmuştur. Gelen yabancı tiyatro ya 

da gösteri ekiplerinin Saraya çağrılıp benimsenmesi ise üzerinde durulması gereken bir 

konudur. Saray’ın tiyatro ile ilgilenmesi yanında yurt dışına giden yüksek devlet 

görevlileri, elçiler ve basın da Batı tiyatrosu ile yakınlık kurmakta gecikmemiştir. 

Bu dönemde bazı yabancı elçilerin de elçilik binaları içinde tiyatrolar kurup 

temsiller verdirdikleri anlaşılmaktadır. Yabancı tiyatro, bale, opera topluluklarının 

Osmanlı ülkesine gelip temsiller vermelerinin nedeni ise ülkemizde ve özellikle 

İstanbul’da yaşayan azınlıklardır. Bu azınlıkların (İtalyan, Alman, Fransız, İngiliz) 

tiyatro gereksinmeleri ile gelen toplulukların temsillerini özel binalarda vermeleri yerli 

halkı da etkilemiştir. 

                                                           
33

  Karaalioğlu, s. 90. 
34

  And, s. 79. 
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Tanzimat Tiyatrosu büyük oranda Batı'nın etkisi altındadır. Devlet ricalının 

tiyatroyu teşvik etmesinin amacıMüslüman - Gayrimüslim toplumun arasındaki 

gerginliğin azaltılması ve eğitimdir. Tanzimat'ın ilk yıllarında oyuncu konusunda 

Gayrimüslimlerin, sahnelenen eserlerde ise Batılı yazarların (Moliere, Racine, 

Corneille, Goldoni, Shakespeare) ön plandadır. Çevrilen oyunların önemli bir kısmı 

komediyle dram, trajedi ve melodram niteliğindedir. Konular tarihten, bireysel ve 

toplumsal olaylardan alınır. Osmanlı kökenli aydınların devreye girdiği dönemde ise 

gelenekler, görenekler, vatan, millet, yurtseverlik temaları işlenir. Tiyatronun dili de 

üzerinde durulan konular arasındadır. Tiyatronun kendine özgü bir dili olduğunu bu 

dönemin aydınları, yazarları bilmekle birlikte bunu kendi eserlerinde uygulayabilen pek 

az yazar vardır. ''Toplum için Sanat'' yapılırken konuşma diline, ''Sanat için Sanat'' 

yapılırken güzel ve etkili söz söylemeye özen gösterilmiştir
35

.  

 

 

  

                                                           
35

 Karaalioğlu, s. 89. 
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OSMANLI DEVLETİ'NDE İLK DIŞ BOÇLANMA  (24 Ağustos 1854) 

Yaşar SEMİZ
*
 

Yusuf KODAZ
**

 

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti 19. yüzyıldan itibaren Avrupa devletlerinin askeri, siyasi ve 

ekonomik alanlarda ağır baskısı altına girmiştir. Osmanlı Devleti bu baskılardan 

kurtulabilmek ve devletin parçalanmasının önüne geçebilmek için idari, askeri, hukuki 

ve ekonomik alanlarda reformlara yönelmiş ve çözüm arayışları içerisine girmiştir. 19. 

yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Devleti’nde yaşanan mali bunalımlara, kaybedilen 

savaşların gerekli kıldığı askeri harcamalar da eklenince büyük miktarda bütçe açığı 

ortaya çıkmıştır. Kırım Savaşı’nın başlamasıyla Osmanlı Devleti’nde bütçe açığı iyice 

artmış, bunun sonucunda da Avrupa piyasalarından borç alınmaya başlanmıştır. İlk dış 

borç 24 Ağustos 1854’te imzalanan bir sözleşme ile İngiltere ve Fransa’dan alınmıştır. 

Kısa süre içerisinde dış borçlanma bütçe açıklarına karşı mücadelede başvurulan en 

belirgin yöntem olmuştur. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’ni mali olarak çöküşe götüren 

ilk dış borcun gelişim süreci ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı, Mali Bunalım, İlk Dış 

Borç 
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THE FIRST FOREIGN INDEBTMENT IN OTTOMAN STATE (August 24-1854) 

 

ABSTRACT 

In 19
th

 century, Ottoman Empire started to come under the hard influence of 

Eurepean countries’ military, political and economical areas. Ottoman Empire tried to 

solve and tended to improvements in managerial, military, judicial and economical 

areas in order to throw off these influences and avoid dismemberment of the stage. Until 

the middle of the 19
th

 century, vast amount of the fiscal deficit came up because of the 

fiscal depression in Ottoman Empire and military spending from losses wars. By the 

outbreaking of the Crimean war, fiscal deficit increased widely in Ottoman Empire 

therefore a loan of money was taken from Europe money markets. Ottoman Empire 

took the first foreign debt from England and France with an agreement which was 

signed on August 24 in 1854. İn a short time foreign indebtment reached the condition 

of most distinct method betaken in struggle against fiscal deficits. In this study first 

foreign indebtment which caused Ottoman Empire’s financial collapse is investigated. 

 

Keywords: Ottoman Empire, Crimean War, Fiscal Depression, First Foreign 

Indebtment. 
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Giriş: 

Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra devletin parçalanma 

tehlikesinin önüne geçmek ve devletin içinde bulunduğu mali bunalımı aşmak için idari, 

askeri, toplumsal, hukuki ve ekonomik alanlarda reformlara yönelmiş ve çözüm 

arayışları içerisine girmişti. Bu durumda Padişah I. Abdülhamit (1774 - 1789), mali 

bunalım karşısında önce devlet büyüklerinden para toplanmasını ve bir çeşit iç 

borçlanmaya gidilmesini düşündü. Ancak başarı sağlanamadı.  Zenginlerden ümidini 

kesen Sultan, Şeyhülislam’dan fetva alarak Osmanlı tarihinde ilk kez dış borçlanmayı 

denedi ve Felemenk’ten borç para istenmesi ne karar verdi. Alınacak borç karşılığında 

bazı ürünler verilecek daha sonrada borcun tamamı ödenecekti
1
. Fakat bu borçlanma 

girişiminden sonuç alınamadı. III. Selim (1789 - 1807) döneminde de mali bunalım 

devam ediyordu. Babası Abdülhamit’in gerçekleştiremediği borçlanma için bu kez 

İspanya elçisine başvuran III. Selim’in isteği de reddedilmişti
2
. II. Mahmut 

dönemindeki çabalar da mali durumun düzeltilmesi için yeterli olmadı. Aksine Sanayi 

Devriminden sonra Avrupa'dan Osmanlı topraklarına gelen ucuz mallar iç üretimi de 

baltaladı. Devlet bütçe açığını kapamak için çoğunlukla paranın değerinin düşürülmesi 

yoluna başvurdu.    

 

1. İlk Ciddi Dış Borç Girişimi 

Tanzimat'ın ilanından sonra da ekonominin kötü gidişatı değişmedi. Bunun 

neticesinde 1840 yılında, Galata bankerlerinden Alleon ve Baltacı’nın kurdukları 

İstanbul (Dersaadet) Bankası’ndan borç alındı
3
. Reşit Paşa’nın Sadrazamlığı döneminde 

bir dış borç girişimi gerçekleşti. Sadrazam bu girişimden önce 1850’de daha çok 

yabancı ülkelere cazip gelecek bir bütçe hazırladı. Bu bütçede 731 milyon kuruşluk 

gelire karşılık sadece 2 milyon kuruşluk bir açık görülüyordu
4
. Bütçenin 

                                                           
1
- Necdet Aysal, Kırım Savaşı'ndan Lozan Barış Antlaşmasına Osmanlı Dış Borçlarının Tarihsel Gelişim 

Süreci (1854 - 1923)'', Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, S 53, 

(Lozan Antlaşması Özel Sayısı), 2013, s. 3. 
2
  - Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimat’a 

Mali Tarih), Alan Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 137 - 138.; O dönemde Avrupa devletleri tarafından 

Osmanlı İmparatorluğu’na uygulanan bir tecrit politikası vardı. Öyle ki İmparatorluk komşuları ile 

savaşabilecek ve bu komşulara karşı bütünlüğünü koruyabilecek kadar güçlü olduğu sürece, kendi haline 

bırakılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu da bu durumun bilincinde olarak, dış borca güven duymuyordu.  A. 

du Velay, Türkiye Maliye Tarihi,  Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları No: 178, Ankara. 1978 s.  

78 - 80.; Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, Çev. Kudret Emiroğlu, Belge 

yayınları, İstanbul 1993,  s. 26.; Charles Morawitz, Türkiye Maliyesi, Derleyen: Maliye Tetkik Kurulu, 

Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, Ankara 1978, s. 13. 
3
  - Ancak bankanın kaynağının yabancı sermaye piyasalarından olmaması sebebiyle bu borçlanma iç 

borç olarak kabul edildi. Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir 

Tetkik, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,  İstanbul 1970,  s. 230.; Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik 

Sürecinde Türkiye, Cilt:2, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1977,  668-9 . 
4
  - Yerasimos, s. 771. 
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hazırlanmasının ardından Reşit Paşa, Dersaadet Bankası’na ödenmek üzere dış borç 

temini için Paris’ten Becket Dethomas ve ortak şirketi ve Londra’dan Devaux ve ortak 

şirketi ile görüşmelere başladı ve 1850 yılı sonlarında mukaveleyi imzaladı. Bu 

mukavele ile 27 yıl vade ile ödenmek üzere 55 bin tahvilin çıkarılmasını öngörüyordu. 

Sözleşmeyi yapanlar Padişah’ın onayını beklemeden Paris’te hemen tahvilleri 

çıkardılar. Oysa İstanbul’da yabancı ülkelerden borç almanın uygun olmadığını ve 

İmparatorluğun saygınlığını zedeleyeceğini düşünenlerin fikirleri ağırlık kazandı ve 

Sultan mukaveleyi imzalamayı reddetti. Osmanlı İmparatorluğu 2.200.000 frank 

tazminat ödemek zorunda kaldı
5
. Sultan’ın onayını almadan borç alma girişiminde 

bulunan Sadrazam Reşit Paşa’da da görevinden alındı.  Bu durum Osmanlı Kuruş’unun 

dalgalanmasına ve İngiliz Sterlini karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. 

 

2. İlk Dış Borçlanma  

4 Ekim 1853'te Osmanlı Devleti Rusya ile savaşa başladığı zaman maliyesi 

kriz içindeydi. 1854 yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda 15 milyon sterlinlik 

iç borç
6
, para arzındaki şişkinlik ve fiyat artışı, açık veren bir dış ticaret dengesi ve 

büyük bir bütçe açığı mevcuttu
7
. Ekonominin sürdürülebilirlik niteliği oldukça 

azalmıştı. Yeniden borçlanma ihtiyacı vardı. Ancak Galata Bankerleri alınan borcun fiili 

faizi %20’yı aşmıştı
8
. Üstelik onlar üzerinden yapılacak yeni borçlanma o dönemde 

başlayan Kırım Savaşı’nın (1853 – 1856)
9
 giderlerini karşılamaya da yetmiyordu

10
. 

Böyle bir ortamda Galata Bankerleri ve devşirme kapıkulu bürokrasisinin telkinleriyle
11

 

ilk kez o dönemde sermaye bolluğu içinde olan Fransa ve İngiltere’den borç alma 

yoluna gidildi
12

 ve bu amaçla Ticaret Nazırı Namık Paşa'nın Paris ve Londra'ya 

                                                           
5
 - A. du Velay, s. 80, Yerasimos,  s.  671.; Parvus Efendi (Alexander Israel Helphand) Türkiye’nin Mali 

Tutsaklığı, Yayına haz., Muammer Sencer, May Yayınları, İstanbul 1977, s. 29. 
6
 -  16.1 milyon Osmanlı Lirası 

7
 - Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.  

1995, s. 27. 
8
  - Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, TEB, Orion Yayınevi, Ankara, 2005, s. 41 – 42. 

9
 - Kırım Savaşı (4 Ekim 1853 - 30 Mart 1856) Osmanlı İmparatorluğu’nun, müttefikleri İngiltere ve 

Fransa ile birlikte, Rusya’ya karşı açtığı bir savaştır. 
10

  - Ekrem Kolerkılıç, Osmanlı İmparatorluğunda Para, Doğuş Matbaası, Ankara 1958, s. 134.   
11

- Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı yay., Ankara 2010, s. 48. 
12

  - O dönemde İngiliz ve Fransız sermaye sahipleri, ellerindeki sermaye fazlasını az faizle yerli sanayiye 

yatırmaktansa yabancı tahvil ve senet satın almayı daha kârlı görüyorlardı. ''Edinburg Review'' dergisinde 

bir yazar bu konuya şöyle değinmektedir: ''Yeni yatırım sisteminin gerçek amacı iç piyasada elde 

edebildiğinden daha yüksek bir faizle dış piyasaya borç vermektir''. Donald Blaisdell, Osmanlı 

İmparatorluğunda Avrupa Mali Denetimi, Çev. Ali İhsan Dalgıç, İstanbul Matbaası, İstanbul 1979, s. 

25.; Şevket Pamuk, Osmanlı Devletinin Dış Borçlanma Deneyimi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

Ekim 2001, s. 6 vd. 
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gönderilmesine karar verildi
13

. Namık Paşa Avrupa bankerlerinden en uygun şartlarda 

500 bin kese (2.5 milyon Osmanlı Lirası)
14

, miktarında bir borç (istikraz) alması 

gerekiyordu. Mısır vergisi, İzmir ve Suriye gümrükleri teminat olarak 

gösterilmemeliydi. Zeytinyağı aşarı ve Hüdavendigar (Bursa) eyaleti vergisi teminat 

gösterilebilirdi. Borç alınacak para altın ve gümüş cinsinden olmalıydı ve her türlü 

kıymetli evraktan kaçınılmalı, alınacak paranın yoldaki güvenliği için sigorta 

ettirilmeliydi
15

.  

Namık Paşa, Paris’te Rothschmid, Credit Mobilier ve üçüncü bir grupla 

konuşarak adındaki iki banka grubu ile görüşmeler yaptı. Borç alımında yardımcı 

olmaları için Fransa Dışişleri Bakanı Drouyn de Lhuys ile görüştü. Bakan Lhuys, 

Namık Paşa'ya İmparator III. Napoleon ile görüşmesini önerdi
16

. III. Napoleon ile 

yapılan görüşmeden sonra Paris’te Rothschmid, Credit Mobilier görüşerek Osmanlı 

devleti ile üç taraflı bir kredi anlaşması imzalanmasına teşvik etti
17

. Fransa'daki 

görüşmelerin ardından Namık Paşa Londra'ya geçti. Orada Osmanlı Devleti'nin Londra 

elçisi Kostaki Musurus ile başta İçişleri Bakanı Lord Palmerston olmak üzere çeşitli 

görüşmeler yaptı. Paris ve Londra'da yapılan görüşmelerin ardından 23 - 24 Mart 1854 

tarihinde Rothschmid ile % 6 faiz ve % 85 ihraç fiyatı ile bir anlaşma imzalandı
18

. 

Ancak İngiltere ve Fransa'nın 28 Mart 1854'te Rusya'ya savaş ilan etmelerinin ardından 

iki ülkede de malı piyasalar bozuldu. Paris ve Londra'da halka arz edilen tahviller 

istenilen oranda satılamadı. Anlaşma zora girmişti ki Londra'daki Fransız elçisi eğer 

İngiltere de onaylarsa Fransa'nın Mısır vergisi teminat gösterilirse borç talebine kefil 

olacağını bildirdi
19

. Ancak yapılan görüşmelerden bir netice alınamadan Namık Paşa 

İstanbul'a döndü.  

Olumsuz gelişmeye rağmen Osmanlı Hükümeti (Babıali)  borç bulma 

girişiminden vazgeçmedi. Haziran 1854'te bu kez Galata Bankerlerinden Mösyo Black 

ve Mösyo Durand'ı geniş yetkilerle yine Paris ve Londra'ya gönderdi. Onların gayretleri 

ile 24 Ağustos 1854’te bir sözleşme yapılarak Avrupa mali piyasalarına uzun vadeli 

tahviller satarak 3 milyon İngiliz Sterlin borç aldı
20

. Osmanlı tarihinde alınan bu borca 

daha önce verilmesi sakıncalı görülen Mısır’dan alınan vergi geliri karşılık olarak 

                                                           
13

- Ahmet Lütfi Efendi (vak'anüvist), Tarihi Lütfi, C. IX, Yayına haz. Münir Aktepe, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay., İstanbul, 1984, s. 214 - 215. Ahmet Nuri Sinaplı, Vüzera Serasker 

Mehmet Namık Paşa, Yenilik basımevi, İstanbul 1987, s. 280. 
14

  - 2. 27 milyon sterlin 
15

  - Candan Badem,  The Ottomans and  Crimean War (1853-1856) , Submitted to the Institute of 

Social Sciences  in partial fullfillment of  the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in 

History, Sabancı University, June 2007  , s. 260.;  Ayrıca bak. Badem,   Kırım Savaşı Esnasında Namık 

Paşa'nın Avrupa'da Borç Arayışı 1853 - 1854, Toplumsal Tarih, S. 186, Haziran 2009, s. 69. 
16

  - Ahmet Lütfi Efendi, s. 216. Badem, Crimean War, 262 - 263. 
17

  - Badem, Namık Paşa'nın, s. 70. 
18

  - Ahmet Lütfi Efendi, s. 217. Sinaplı s. 171. 
19

  - Badem, Crimean War, s. 268 - 272; Badem, Namık Paşa'nın, s. 74. 
20

  -  yaklaşık 330 milyon Osmanlı kuruşu. 
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gösterildi
21

. Borcun ayrıntılarını veren kitapçıkta şu ifadeler yer alıyordu: ''Aşağıda 

imzası bulunan (banka), İngiltere Dışişleri Bakanı Earl of Clarendon tarafından bu 

borcun İngiltere Hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldığını bildirme konusunda yetkili 

olduğunu halka açıklamaktan dolayı büyük bir kıvanç duymaktadır. Borcun Mısır'dan 

elde edilen Vergilerden  ... yıllık 282.000 İngiliz lirasının ödenmesinin Osmanlı Sultanı 

tarafından güvence altına alındığı konusunda İngiliz Hükümeti inanç içindedir. Paris ve 

Londra Elçileri Sultan tarafından verilen fermanlarla borç anlaşmasını Sultan adına 

onaylamaya yetkilidir. Lord Clarendon, Türk Hükümetinin taahhüdünü iyi niyetle 

yerine getireceğinden emindir''
22

 denilerek sürecin Kırım Savaşı sırasında, İngiliz 

hükümeti tarafından da desteklendiği belirtildi. 

Ancak bu ilk borçtan hazineye giren para ile savaş masrafları 

karşılanamadığından ertesi yıl yeniden borçlanma ihtiyacı doğdu.  İkinci borçlanma ise 

İngiltere ve Fransa hükümetlerinin kefalet sağlanarak 1855 yılında Roth Schild Şirketi 

ile 5000 Sterlinlik bir sözleşme imzalanarak yapıldı. Bu borca karşılık olarak da İzmir 

ve Suriye gümrüklerinin gelirleri ile Mısır vergisinin birinci borçlanmadan arta kalan 

kısmı gösterildi. Ayrıca bu sözleşme ile alınacak paranın sadece savaş masraflarına 

karşılık olarak kullanılması, bunu kontrol etmek üzere de İngiltere ve Fransa 

hükümetlerinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun kurulması kabul edildi. 

Böylece Osmanlı Devleti Kırım Savaşı ile birlikte tarihinde ilk defa dış borçlanma 

yaptığı gibi, yabancıların malî kontrolü dönemine de girmiş oluyordu. 

Yabancı sermayenin geri kalmış ülkeler üzerinde siyasi ve iktisadi nüfuz 

kurulması için güçlü bir araç olarak kullanıldığı bu yüzyılda Osmanlı Devletine verilmiş 

olan borçların altında bir siyası amacın yatıp yatmadığı sorgulanmalıdır. Bu sorunun 

cevabı o dönemde İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti hakkında besledikleri emeller 

ve devrin iktisadi şartlarında aranması gerekir. Kırım Savaşı sırasında verilen borçların 

siyasi amaçlı olduğu aşikardır. Çünkü verilen borç miktarı ve 25 Şubat 1854 ittifakı, 

Osmanlı Devletinin zayıflayan gücünü güçlendirecek kadar etkili değildir. İngiltere, 

Fransa ve Piyemonte - Sardinya Krallığı'nın
23

 kendi amaçlarına ulaşabilmek gayesiyle 

ülkelerindeki bazı malı çevrelerin temkinli davranmasın rağmen Osmanlı Devletine 

savaşı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu paraya verdikleri anlaşılmaktadır. Nitekim 

1855 yılı borçlanmasının tartışıldığı günlerde bir İngiliz maliye dergisinde 1854 

borçlanmasının amacı ve şartlarından söz edilirken ''Rus saldırganlığına karşı 

Türkiye'yi savunmak için alınan tüm önlemlerin başarıyla sonuçlanması, uygarlık 

                                                           
21

  - Pamuk,  s. 144 - 145. 
22

  - J. Wilson Mac Millan's, Magazine, C. XXXIII, Kasım 1875' ten nakleden: Blaisdell, s. 50 - 51. 
23

  - Krallık savaşı izleten yıllarda İtalyan Birliğini kuracaktır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sardinya-Piemonte_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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davasını benimsemiş olan herkesin arzusudur'' şeklindeki tespiti de borcun sadece 

Rusya'ya karşı Osmanlı Devletini desteklemek amacı ile verilmediğini göstermektedir
24

. 

 

 

2.1. İlk Borçlanmanın Şartları 

İlk dış borçlanmanın koşulları şu şekildeydi: 

1 - Padişah 3 milyon Sterlin
25

 (3,3 milyon Osmanlı altın lirası) borçlanma izni 

vermiş, ancak borç anlaşmasında Hükümete 2 milyon Sterlin daha borçlanma 

muhtariyeti tanınmıştır. 

2 - Borcun itfa oranı yılda %1, itfa süresi 33 yıl, faizi %6 ve ihraç fiyatı %80
26

 

öngörülmüştür. Dolayısıyla Hükümetin eline geçen hasılat 2.640.000 Osmanlı altın 

lirası olmuştur. Bu miktardan, komisyon ve masraflar da çıkarıldığında, geriye sadece 

2.514.914 altın lira (2.286.285 Sterlin) kalıyordu (Bu borçlanmanın faizi,ileride 

değinildiği üzere, Osmanlı Hükümeti’nin aciz durumu üzerine, hâmiller ile varılan 

uzlaşı sonucu, 1877 tarihinde %6’dan %5’e indirilmiş, itfa bedeli de %1’den %0,5’e 

çekilmiştir)
27

. 

3 - Borç Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 taksit halinde 

ödenecektir. 

4 - Bu borçlanmanın en önemli koşullarından birisi, sağlanan hasılatın 

münhasıran ve mutlak surette savaşın finansmanı için kullanılması zorunluluğudur. 

5 - Bu borçlanmaya İngiliz Palmer ve Fransız Goldschmid adlı bankerler ve 

banker kuruluşları aracılık etmiş, böylece bu borçla birlikte ''Galata Borsası'' dünyaya 

açılmaya başlamıştır
28

. 

İstikraz 5 milyon İngiliz Sterlini için yapılmış ise de Hükümet sözleşmede 

yazılan yetkisini kullanarak yalnız 3 milyon Sterlin alma yolunu tercih etmiştir.  Ancak 

bankalara verilen komisyonlar ve diğer masraflardan ve neşir fiyatının 80 olmasından 

                                                           
24

 - Nakleden: Blaisdell, s. 42 - 43. Savaşın ardından yapılan anlaşma (Paris Antlaşması) metni ve 

özellikle gayrimüslimler için talep edilen reformlar incelendiğinde asıl amacın ne olduğu daha kolay 

görülecektir.  
25

  - 75 Milyon Frank. A. D. Noviçev,  Osmanlı İmparatorluğu'nun Yarı Sömürgeleşmesi, Çev. Nabi 

Dinçer, Onur yayınları, İstanbul 1979, s. 82. 
26

  - İhraç (emisyon) fiyatı; senedin üzerinde yazılı değerin (yani, nominal ya da itibari değerin) yüzde 

kaçına piyasaya satılacağını gösterir. Şu halde, %80 oranı ile ihraç edilen bir tahvilden maksat, 100 liralık 

tahvilin 80 liraya satılması, başka bir ifadeyle, 100 lira borçlanılarak 80 lira hasılat elde edilmesidir. 
27

 - İ. Hakkı Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, İÜ İktisat Fakültesi yay. , No. 150, Ekin Basımevi, 

İstanbul 1964, s. 21. 
28

 - Kirkor Kömürcan, Türkiye İmparatorluk Devri Dış Borçlar Tarihçesi, Milli Eğitim Bakanlığı 

İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulu yayın, S. 32, Şirketi Mürettibiye Basımevi İstanbul 1948, s.  s, 

12 - 13. 
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dolayı Hükümetin eline ancak 2 milyon Sterlin'den az fazla bir miktar geçmiştir
29

. 

Yapılan borçlanmanın savaş masraflarına harcanmasını kontrol etmek üzere Ekim 1854 

tarihinde üçü Osmanlı bürokratı, diğer ikisi Galata’nın tanınmış bankerlerinden D. 

Revelaki ve David Glavany oluşan beş kişilik bir komisyon da oluşturuldu.  Para her ne 

kadar Kırım Harbi masraflarının tedariki için alındı ise de 200.000 lirası eski borçlara, 

20.000 lirası saray yapımına ayrılmıştı
30

.  Bütün iyi niyetli gayretlere rağmen ilk 

borçlanma Kırım Savaşı harcamalarına yetmeyince, 23 Haziran 1855’de ikinci dış 

borçlanmaya gidilmek zorunda kalındı. 

 

Sonuç 

Kısa bir süre içinde dış borçlanma bütçe açıklarına karşı mücadelede 

başvurulan en belirgin yöntem konumuna geldi. Ancak bu süreç içinde net olarak ele 

geçen fonların hemen tümü savaş ve cari harcamalara ayrıldı. Sadece çok küçük bir 

bölümü saray yapımında ve altyapı yatırımlarında veya borç ödeme kapasitesini 

artıracak diğer alanlarda kullanıldı. Yerinde kullanılamayan borçlar Bürokratların 

korktuğu gibi, ilk ve izleyen borçlar, yabancı kredicilere hükümetin siyasetini doğrudan 

etki altına alabilme yollarını açtı. İlk borçtan kısa süre sonra yabancı sermayeyle 

Osmanlı Emperyal Bankası kuruldu. 86 İngilizler kuruluşu banka üstünde denetim 

sağlamakta gecikmediler. 1856'da Avusturya hükümeti Bab-ı Ali'ye bir mali danışman 

gönderdi. İki yıl sonra İngiliz ve Fransız üyeler ona katılarak Hazine Yüksek Kurulu'nu 

oluşturdular. 1860'da kurul genişledi ve Conseil Superieur des Finances 'e dönüşerek 

Osmanlı İmparatorluğu'nda mali düzelenlerinin birincil gözetleyicisi oldu. Hükümet 

yabancı baskılarına boyun eğerek Osmanlı tahvillerine sahip yabancıların 

temsilcilerinin de kurulda yer almasını kabul etti. 1860'lardan sonra bu kurum 

hükümetin artan borçlarına karşılık gösterdiği gelirleri üstünde doğrudan söz sahibi 

oldu. 1850 -  70'li arasında Osmanlı devletinin dış borçları çök büyük boyutlara çıktı ve 

l876'da Babı Ali resmen iflasını açıklamak zorunda kaldı. 1881 'de Conseil'in yerini 

almak üzere kurulan Duyun-u Umumiye idaresi imparatorluğun mali işlerinde kalıcı 

biçimde yetki kazanmasına yol açtı.          

 

 

 

 

                                                           
29

 - Kömürcan, s. 14 – 15. 
30

  - Ziya Karamursal,  Osmanlı İmparatorluğuna Mali Bir Bakış, Akşam, Seri:3, No:11, İstanbul 1936, s. 

41.; Sait Açba, Osmanlı Devletinin Dış Borçlanması, Vadi Yayınları,  Ankara 2004, s. 52 - 56.; Faruk 

Yılmaz, Batı Emperyalizmi ve Osmanlı Devleti (Osmanlı Devleti’nin Borçlandırılması), Berikan 

Yayınları, Ankara 2007, s. 29. 
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SARAYBOSNA’NIN 1835- 1840 TARİHLİ TIMAR RUZNÂMÇE 

DEFTERİ 

Yılmaz KURT
*
 

 

ÖZET 

 Bosna-Hersek Osmanlı tımar sisteminin en geç çöktüğü ülkelerden birisidir.  

1839 Tanzimat Döneminden sonra Anadolu’da normal sipahi tımarı yerini mukataalara 

ve malikânelere bırakmıştı. Oysa ki bir sınır eyaleti durumunda bulunan Bosna-

Hersek’te tımar sistemi kendisine has özel uygulamalarla varlığını devam ettirmekteydi.  

Ankara’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde 

TKG.KK.RUZd7  fon numarası ile kayıtlı bu Ruznâmçe Defteri Bosna Valisi Mehmed 

Vecihi Paşa zamanında tutulmuştur.  20x52 cm ebadındaki bu defter 1251/ 1835- 1256/ 

1840 yılları arasında yapılmış olan tımar tevcihlerini içermektedir.  Toplam  97 varaktan 

oluşan bu defter Tanzimat uygulaması yıllarını kapsamakta oluşu sebebiyle de ilginç 

sonuçların ortaya çıkmasını imkân verebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Timar Ruznâmçe, Saraybosna, 1835-1840 
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1835- 1840, TİMAR RUZNAMCE REGISTER OF SARAJEVO 

 

ABSTRACT 

Bosnia- Herzegovina is the Ottoman Province in which the timar system fall 

down and collapsed at the very latest. After the Tanzimat Period of 1839, timar of the 

Cavalry Officer (a.k.a Sipahi) gave way its place to mukataa ( source of income) and 

malikâne (lifelong source of income) systems in the Anatolian Geography. Whereas, 

Bosnia- Herzegovina which was a frontier province of the Ottoman Empire was 

maintaining the timar system with its own modes of practices. 

The afore-mentioned Ruznamce Register which is now recorded under archival 

number of TKG. K.K. RUZd7 at the Ankara General Directory of Cadastre and Land 

Registry was kept during the time of Mehmed Vecihi Pasha who was the governor of 

Bosnia at that time. That register shows us the measurement of 20x 52 centimeters 

includes the timar grants of time spanning 1251/ 1835-1256/ 1840 years. This Record 

(a.k.a Register) which has 97 leaves in total, will allow us to bring into light the 

interesting results because it covers the Tanzimat Era of practices. 

 

Key Words: Timar Ruznamce, Sarajevo, 1835-1840 
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Saraybosna’nın 1835- 1840 tarihli Timar Ruznâmçe Defteri 

Bu tebliğde sizlere Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı 

Kadîme Arşivi’nde 7 numara ile kayıtlı Saraybosna Rûznâmçe Defteri hakkında bilgi 

vereceğim.  

Rûznâmçe defterleri has, zeamet ve timar tevcihlerinin işlendiği defterlerdir. 

Defterhanede günlük dirlik tevcihleri ruznamçe defterlerine yazılmaktaydı. Eyaletlerde 

tutulan ruznamçe defterleri ise bir tür icmal defteri niteliğinde olup dirlik sahibinin adı, 

dirliği ne yolla kazandığı, nerelerden ve ne miktarda dirlik verildiği yazılırdı. Timar 

yoklama defterlerinden ve merkezde tutulan ruznamçe defterlerinden farklı olarak 

eyalet ruznamçe defterlerinde dirlik sahibinin fiziksel özelliklerinin yazılmasına gerek 

duyulmamıştır
1
. Ankara TKGM Arşivi’nde bulunan eyalet ruznamçe defterleri toplam 

12 tane olup bunlardan 1 numaralı defter 1042/ 1633 tarihli Adana Eyaleti Ruznamçe 

Defteridir. Diğer 11 defter Bosna eyaleti ruznamçe defterleridir. Diğer sancakların 

ruznamçe defterlerinin niçin bulunmadığı sorusu ayrıca araştırılmaya değer  önemli bir 

konudur. 

7 Numaralı Ruznâmçe Defteri, Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa zamanında 

tutulmuştur. Mehmed Vecihi Paşa hakkında Sicill-i Osmanî’de ve İslam 

Ansiklopedisi’nde hiçbir bilgiye ulaşamadık. Dönemin kroniklerinde de Mehmed Vecihi 

Paşa hakkında açık bir bilgi bulamadık. Tanzimatın getirdiği yeniliklerin uygulama 

alanına konulmasından doğan bazı tepkilerin valilere yükletilmesi sonucunda Mehmed 

Vecihi Paşa da Bosna valiliğinde alınarak Konya Müşirliğine, bir süre sonra da 

Diyarbakır Müşirliğine tayin olunmuştu
2
. 

 Mehmed Vecihi Paşa hakkında ilk bağımsız çalışmayı Zafer Gölen yapmıştır
3
. 

Gölen bu makalesinde Vecihi Paşa’nın 1835- 1841 yılları arasında 5,5 yıl süren Bosna 

valiliği sonunda geçirmiş olduğu yargılama safahatını değerlendirmektedir. Belki de bu 

çalışmanın yapıldığı dönemde TKGMA Kuyûd-ı Kadîme Katalogları yayınlanmadığı 

için 7 numaralı bu Rûznâmçe Defteri Gölen’in kaynakları arasında yoktur. Gölen, 

Vecihi Paşa’nın “Gurre-i Receb 1251/ 23 Ekim 1835’de Davud Paşa’nın yerine 

Bosnaya vali” atandığını söylemesine karşılık Ruznamçe defterinde yer alan 

kanunnamenin tarihi ( 2-10 CA 1251 / 26 Ağustos - 3 Eylül 1835) olup söz konusu 

tarihten yaklaşık 1 ay öncedir.  23 Ekim 1835 tarihi ise Vecihi Paşa’ya verilen üçüncü 

fermanın tarihi olarak görünmektedir.   

                                                           
1
 Osmanlı’dan Günümüze Tapu Arşiv, 5. Bs., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi 

Yayınları, Ankara 2015, s. 30;  Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Defterhane’den Tapu ve Kadastro’ya, 

TKGM Yayınları, Ankara 2010, s. 103. 
2
  Musa Çadırcı, “Tanzimat’ın Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler (1840- 1856)”, Tanzimat Değişim 

Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Editörler:  Halil İnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu,  2.Bs., Ankara 2011, 

s. 201- 202.  
3
 Zafer Gölen, “Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa’nın Muhakemesi”, Belleten, LXXVI/ 277 (2012), s. 

849- 877. 
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 20x52 cm ebadındaki bu defter 1251- 1256/ 1836- 1840 yılları arasında 

yapılmış olan timar tevcihlerini içermektedir. Toplam 97 varaktır.  

7 numaralı Saraybosna Rûznâmçe Defteri, 1b numaralı varakta yer alan, hatt-ı 

hümayun olarak tanımlanmış kānûnnâme ile başlamaktadır. 1b- 3a varakları arasında 

yer alan bu emr-i şerîfte Bosna eyaletine bağlı Bosna, İzvornik, Klis ve Hersek 

sancaklarında oluşturulacak 4 alay Redif Asakir-i Mansure piyade ve süvari alaylarının 

kuruluş ve işleyişlerinin ne şekilde olacağı bildirilmektedir.  Bu emr-i şerifin tarihi ( 

Evâ’il-i CA 1251 / 26 Ağustos - 3 Eylül 1835) olarak verilmiştir. 

Varak 3b’de Bosna redif alayları ile ilgili olarak yeni bir emr-i şerif sureti 

başlamakta, 5a numaralı varakta bitmektedir. Bu iki emr-i şerif arasında küçük 

farklılıklar vardır. 

İkinci emr-i şerifin bittiği 5a numaralı varakta Bosna Valisi Mehmed Vecihi 

Paşaya hitaben yazılmış bir üçüncü ferman yer almakta ve yine aynı konuda gerekli 

emirler verilmektedir. 5b’de biten bu sonuncu fermanın tarihi 14- 23 Ekim 1835’tir.  

5b’de başlayan Bosna sancağı kesintisiz olarak 35b’ye kadar devam 

etmektedir. Muhtemelen yeni kayıtların işlenmesi için 9 varak boş bırakılmış, v.45b’de 

İzvornik sancağı timar kayıtlarına geçilmiştir. Varak 60a’da İzvornik sancağı timar 

kayıtları tamamlanmış ve en son kaydın altına Vali Mehmed Vecihi Paşa’nın mührü 

basılarak son kayıt olduğu tespit edilmiştir. 60a’dan sonra 8 varak yeni timar kayıtları 

için boş bırakılmıştır.  Varak 68b- 78b arasında Klis sancağı timar kayıtları;  81b-97a 

arasında ise Hersek sancağı timar kayıtları yer almaktadır. Her sancakta son timar 

kaydının altında valinin mührü basılarak defter sayfası kapatılmakta ve muhtemel 

kayıtlar için 3-9 varak boş bırakılmaktadır.  Biz bu tebliğde Bosna Sancağı’na ait 35 

varakta yer alan timar tevcihlerini değerlendirmeye aldık. 

TKGMA, Asakir-i Mansure Defteri Katoloğu olarak ayrı bir başlık altında 

gruplandırılan  TKG:KK:ASMd.1,2,3,4 numaralı defterler  1252/ 1836 yılına ait Bosna, 

İzvornik, Hersek ve Klis sancaklarına ait Bosna-Hersek Eyaletinin Müretteb Redif 

Asakir-i Mansure Defterleridir
4
. Dolayısıyla bu defterler de, 7 numaralı defter gibi timar 

ruznamçe defterleri olarak değerlendirilebilir. 

 

 

 

Defterin Dili: 

                                                           
4
 Mehmet Yıldırır, Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu, Kuyûd-ı Kadîme Arşiv Kataloğu, TKGM Yayınları, 

Ankara 2012, s. 422. 
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Ruznâmçe’nin dili Türkçe olmakla birlikte kâtibimiz her fırsatta Farsça 

bilgisini göstermek istercesine Farsça deyimler ve terimler kullanmıştır: 

Tahvil kerde: Havale edilmiş. Dirliğin kimden kime ne şekilde geçtiğini 

göstermek için bu deyim kullanılıyor. “Kerden” fiili bilindiği gibi Farsça’da “yapmak, 

etmek” anlamındadır. “Selam kerden”, “teşekkür kerden” gibi yeni fiil türetmeye de 

yaramaktadır.  

Kasr-ı yed kerde: El çekmek, sattığı,  devr ettiği bir maldan elini çekmek, 

feragat etmenin doğal sonucu olarak sattığı malı yeni sahibine teslim etmek. 

Hod: Kendi. Kâtip bu kelimeyi tensiye (ikili çoğul) olarak “hodân” ve çoğul 

olarak “hodûn” şeklinde  de kullanıyor. 

Kâtibimiz timar veya zeamet olarak bir dirliğin türünü belirttikten sonra, 

dirlik tek kişiye verilmişse,  be-nâm  Mehmed; 

dirlik 2 kişiye verilmişse, be-nâmân  Mehmed ve Ali; 

dirlik 3 veya  4  kişiye verilmişse, be-nâmûn Mehmed ve Ali ve Hasan 

şeklinde kayıt etmektedir.  

Kâtip Farsça iyelik eklerini kullanmayı da sevmektedir: 

Pedereş: O’nun babası; Birâdereş: O’nun kardeşi; Hisse-i hodeş : Onun kendi 

hissesi.  

Zikr olunan  timareyn vech-i meşrûh el-müteveffâ Mustafa bilâ-veled ve 

birâdereş fevti tahvilinden ve fariğ-i merkûm İbrahim'in adem-i rağbet ve berât 

terki kaydından yarularu birbirine berây-ı terakkî zam ve berktürülerek ilhâken 

4200 akçaya iblâğen bir kılıç timar olmak üzere merkûm diğer Mustafa veled-i 

İsmail'e ber-minvâl-i muharrere livâ-i İzvornik alayı tekmil olmak üzere nakl 

olunan süvariliğe tahvilen tevcîh şode,  ba-arz-ı Seyyid Mustafa Bey Miralay-ı 

livâ-i Bosna fi 9 L sene 1252
5
. 

Ruznamçe defterinde bugünkü Türkçemizde kullanmadığımız Eski Anadolu 

Türkçesi’nden bazı kelime ve deyimler de kullanılmıştır. “Berkdirmek” fiili bunlardan 

birisidir. Bazı timarlar kardeşler arasında bölündüğü zaman timarın geliri yetersiz 

kalmakta bu yüzden zaman zaman bu tür “bî-hâsıl” yani geliri çok az ve “çürük” 

timarlar bir araya getirilerek yeni ve güçlü bir timar oluşturulmakta ve bu işlem 

“berkdirilüb” şeklinde anlatılmaktadır:  

“Zikr olunan 6100 akça timar vech-i meşrûh üzere  merkum Mustafa'nın hisse-i 

yarusundan sülüs hissesi olan 1525 akçası  bi'l-ifrâz bâ-hüsn-i rızâ kasr-ı yed 

                                                           
5
 TKGMA, RNd7, v. 24a.  
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tahvilinden icmallüleri merkûmân Süleyman ve İsmail'in üzerlerinde olanıyla 

berkdirilüp ve nısf-ı âheri izdiyâdı olarak kendü kaydlarından merkûm 

Mustafa'ya icmali bozulmamak üzere iştirâken ibkâ ve tevcîh olunub ba-arz-ı 

el-Hacc Seyyid Yakub Bey Miralay-ı livâ-i Bosna. Fi 23 S 1255
6
. 

 

Bosna Redif Asakir-i Mansure Teşkilatının Kuruluş Şeması 

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra Asâkir-i Mansûre-i 

Muhammediye  veya kısa adıyla Asâkir-i Mansûre ocağı kurularak devletin asker 

ihtiyacı karşılanmıştı. Yeniçeriliğin kaldırıldığının ilanı ardından Bosna’da bir isyan 

hareketi ortaya  çıkmış ve Saraybosna’nın ileri gelenlerinden bir kısmı bu isyan 

hareketini desteklemişti
7

. 1839 Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’ndan sonra ise “redif” 

teşkilatı kurularak askerlik süresinin kısaltılmasına ve üretici işgücünün askerlik 

sebebiyle ekonominin dışında kalmamasına özen gösterildi.  

Tanzimatın getirdiği yenilikler bütün Osmanlı topraklarında aynı anda 

uygulamaya konulamadı. Anadolu’da ve Rumeli’de bazı eyaletlerde Tanzimat ancak 

yıllar sonra uygulamaya girebildi. Bu eyaletlerden birisi de Bosna Hersek eyaleti idi
8
.  

Bosna’nın ayrıcalık taşıyan sosyal ve askerî yapısı dolayısıyla
9
 1865 yılında Vilayet 

Nizamnamesinde bazı değişiklikler yapılarak Bosna-Hersek için ayrı bir nizamname 

çıkarılmasına gerek duyulmuştu
10

.  

7 Numaralı Rûznâmçe Defteri’nin baş kısmında yer alan hatt-ı hümâyûn 

sûretinde Bosna eyaletinde yapılan askerî düzenlemelerin ne şekilde olacağına ilişkin 

ayrıntılı bilgi verilmişti. Bu emir, niteliği itibarıyla bir padişah mektubu olsa da içerik 

itibarıyla Bosna Askerî Teşkilat Kānûnnâmesi’dir. Bu kānûnnâmede “Redif Asâkir-i 

Mansûre-i Şâhâne” hakkında konulmuş olan düzenlemelerin serhat toprağı sayılan 

Bosna eyaletinde uygulanmasına girişildiği bildirilmekteydi. Bu uygulamada örnek 

alınan eyalet ise, bir başka serhat şehri olan Erzurum eyaletindeki redif uygulamaları 

idi. 

Bosna redif teşkilatı yapılanmasında, mümkün olduğu kadar halka yeni bir 

külfet yükletilmemesine özen gösterilmekteydi. Bunların başında ise Bosna askerlerinin 

sadece Bosna’nın savunması ve güvenliği için kullanılacakları, “sefer-i hümâyûn” vakı 

olmadıkça başka bir eyalette görevlendirilmeyecekleri konusunda verilen garanti 

                                                           
6
 TKGMA, RNd7, v.33a.  

7
 Fatma Sel Turhan, Eski Düzen Adına Osmanlı Bosna’sında İsyan (1826- 1836), Küre Yayınları, İstanbul 

2013, s. 103- 125. 
8
 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 1991, 

s.250. 
9
 M. Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, s.251. 

10
 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840- 1880), Türk Tarih Kurumu Yay.,  

Ankara 2000, s.65.  
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gelmekteydi. Bu garantinin verilmesinde Avusturya’nın Bosna toprakları üzerindeki 

baskı ve propagandalarının büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz.  Bosna askerinin 

Bosna dışında görevlendirilmemesi konusu 1280/ 1863 yılında Ahmed Cevdet Paşa’nın  

Bosna-Hersek’teki ıslahat çalışmaları sırasında da gündeme gelmiş ve  Bosna halkının 

asker vermemek için yeni bir isyan çıkarmaması konusunda ortak bir çözüm 

aranmıştı
11

. 

Oluşturulacak alaylarda görev yapacak askerlerin aylıkları, timar ve zeamet 

gelirlerinden karşılanacaktı.  Bosna Süvari Asakir-i Mansure-i Şahane Alayı Komutanı 

Miralay Mustafa Bey olacaktı. Yardımcısı ise  Defter Kethüdası ve Divan-ı Hümayun 

Hâcesi Ahmed Bey olarak belirlenmişti.  

 Bosna’da bulunan büyük timar ve zeamet sahipleri, rical-i devletten Ahmed 

Akif Bey ile Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa bir araya gelerek bir alay 596 kişiden 

oluşacak şekilde 4 alaylık Bosna Redif Asakir-i Mansure Teşkilatını kuracaklardı. 

Bunlar Bosna, İzvornik, Klis ve Hersek alayları idi.  

Kurulacak olan Bosna Redif Asakir-i Mansure Teşkilatı 596x4 = 2384 asker ve 

subaydan oluşacaktı. Oysa ki Bosna eyaleti sınırları içerisinde bütün timarlı sipahilerin 

ve hisar erlerinin (mustahfızân)  toplam sayısı iki bin kişiden biraz fazla idi. Ancak 

bunların arasında askerlik görevini yapamayacak kadar yaşlı olanlar olduğu gibi, henüz 

“sabi”  olan küçük çocuklar da bulunmaktaydı. Yaşlı veya çocuk yaşta olan timar 

sahipleri çıkarıldığında Bosna timarlıları ve mustahfızları arasından 2.384 kişiyi temin 

etmek oldukça zor görünmekteydi. Hatt-ı hümâyûnda bu problem ortaya konulduktan 

sonra çözümünün ne şekilde olacağı da açıklanmaktaydı:  Bosna eyaletinde “kılıç”  

olarak timar sayısı 2.000 kadar olsa da aslında her “kılıç timar” 4-5 kişinin ortaklaşa 

olarak üzerlerinde bulunduğu için 2.384 asker sayısına ulaşılmasında zorluk 

çekilmeyecekti. Gerçekten de kayıtlara baktığımızda pek çok timarın müşterek timar 

olarak verildiği görülmektedir. Bu bakımdan devletin sayı konusundaki tahminleri 

gerçekçi görünmektedir. 

Bir timar sahibi öldüğünde uhdesinde bulunan timarı oğulları varsa oğullarına, 

oğulları yoksa kardeşlerine verilecekti. Kardeşi de bulunmuyorsa akrabasından “kılıca 

kâdir”,  yani savaş yapabilecek yetişkin bir yakınına verilecekti.  Eğer yakın ve uzak 

akrabasından uygun kimse yoksa Bosna’nın “hanedanzâdelerinden ve askerî 

evlâdından” işe yarar, güçlü ve kılıç kullanmaya kudreti olan bir mülâzıma verilecekti. 

Burada “hanedânzâde” ve “askerî evlâdı” sözcüklerinin kullanılmış olması Bosna’da 

1840 yılında bile timar sisteminin köklerini göstermesi bakımından önemlidir. 

                                                           
11

 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, Haz. Cavid Baysun, c. III, Tezkire: 22,  Ankara 1986, s. 33. 
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Osmanlının ideal “bey” tipi olan “timarlı sipahi”, Bosna’da yüzlerce yıldan beri gerçek 

bir “Osmanlı Beyi” olarak yaşamıştı
12

.  

Timar tevcihinde yetkili makam eyalet valisi olduğu halde Bosna’nın askeri 

yapısı dolayısıyla tevcih edilen timarların İstanbul’a arz edilerek beratlarının istenilmesi 

yetkisi Bosna seraskerine bırakılmıştı. Bu durum kanunnamede (hatt-ı hümâyûn),  “her 

ne kadar her bir usulleri … marifetinle icrâ olunacak ise de asıl zabitleri serasker-i 

müşârün ileyh olmak hasebiyle” şeklinde açıklanmaktadır
13

.  

Müşterek timarlarda 4-5 kişinin bir berat ile timarlarına tasarruf etmelerine 

imkân tanınmış olması Bosna halkını berat bedeli ödemekten kurtarmak için 

düşünülmüş bir uygulama gibi değerlendirilebilir
14

. 

Sipahi timarlarının, kanun gereği sipahi olmayan mirmiran, kapıcıbaşı, kadı 

rütbesindeki kişilere verilmesi yasaktı. Bu yasak yine Bosna’nın  serhat özelliğinden 

dolayı gevşetilmişti. Gerekçe olarak da bu kişilerin “erkân-ı eyâletten hanedân ve 

kişizâde”lerden olmaları gösterilmekteydi. Bu kişiler “Erzurum eyâleti hânedânı 

misillü”  gelirlerinin 1/5’ini Mansûre Hazînesi’ne ödeyeceklerdi. Ancak burada da yine 

pozitif bir ayrımcılık yapılarak bir şekilde bu parayı ödemekten de muaf kılındıkları 

anlaşılmaktadır.  Bosna halkı öteden beri askerlik ile iftihar eden, serbest ve mümtaz  

kişiler olduklarından askeri taifeden kimseler bir suç işleyecek olurlarsa ancak kendi 

zabitleri marifetiyle cezalandırılmaları yoluna gidilecekti
15

. 

Bosna’da veya daha geniş bağlamda Osmanlı’da askerî teşkilatın işleyişi ile 

ilgilenen Yakınçağ tarihçileri için bu belge bağımsız bir makalenin konusu olacak kadar 

önemli bilgiler sunmaktadır. Müslümanlardan “devşirme” alınmadığı halde Bosna 

halkının dilekçe vererek kendilerinden de devşirme alınmasını istediklerini ve o tarihten 

beri Bosna’nın öne çıkan bu askerî yapısını bildiğimiz için Bosna için yapılan bu 

ayrıcalıklı uygulamayı yadırgamamak gerekir. Bir de daha önce belirttiğimiz gibi 

Avusturya’nın Bosna halkı üzerindeki emelleri ve buna bağlı olarak yürüttüğü 

propagandaları  bu şekilde tavizkâr bir uygulamayı zorunlu kılmaktaydı. 

 

  

                                                           
12

  Bosna’da timarlı sipahilerin kökenleri konusunda geniş bilgi için bkz.: Hatice Oruç, “Christian Sipahis 

in the Bosnian Sandjak (15
th

 Century)” Archivum Ottomanicum, 26 (2009) Harrasowitz Verlag, 

Wiesbaden- Germany, 2010, 5- 16. 
13

  TKGMA, RNd7, v. 2a. 
14

 TKGMA, RNd7, v. 2a. 
15

 TKGMA, RNd7, v. 2b. 
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Şema 1: Bosna Asâkir-i Mansûre  Redif Alayı Teşkilat Şeması  

 

 

 

 

 

 

Şemada yer alanlar dışında her alayda 2 boruzan, 1 saka, 1 nalband, 1kâtip, 1 

imam, 1 sağ kol ağası ve bir de sol kol ağası görev yapmaktadır. Böylece bir alayın 

toplamı, subayları ve yardımcı unsurları ile birlikte 586 kişiyi bulmaktadır.  Bir savaş 

durumunda bu sayının artıp artmayacağı konusunda bir açıklama yapılmamıştır. 

 

Zeamet ve Timar Sahiplerinin Gelir Seviyeleri 

XVI. yüzyıl sonunda hazırlanmış olan icmal defterleri verilerine göre 

hazırlanmış olan Aynî Ali Efendi Risâlesi’ne göre Bosna eyaleti 8 sancaktan oluşmakta 

Miralay 

Binbaşı 1 

1.Bölük 

Mülazım-ı Evvel 

Çavuş 

 (4 Nefer) 

Onbaşı  

(8 Nefer) 

Er  

(14 Nefer) 

Toplam 112 Nefer 

Mülazım-ı Evvel 
Vekili 

2. Bölük Yüzbaşı 

Binbaşı 2 

Yüzbaşı Vekili 3.Bölük 

Mülazım-ı Sani 

Çavuş Vekili 

(4 Nefer) 

Onbaşı Vekili  

(8 Nefer) 

Er  

(14 Nefer) 

Toplam 112 Nefer 

Mülazım-ı Sani 
Vekili 

4.Bölük 

Miralay 
Kaymakamı 
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ve 1389 kılıç timarı bulunmaktaydı. 1389 sipahi, cebelüleri ile birlikte 3.000 kişilik bir 

askeri yapı meydana getirmekteydi
16

.  

XVII. yüzyılın başlarında Bosna eyaletinin sancakları Bosna, Hersek, Klis,  

İzvornik, Kırka (Lika), Zacesne ve Bihke (Bihaç) idi. 2280 kılıcı vardı ve cebelüleriyle 

birlikte 8.000 askere sahipti
17

.  

Saraybosna‘da sancak bazında 1835-1840 yılları arasında toplam 40 zeamet 

bulunmaktaydı. Bunlardan 5 tanesinin geliri 18.000- 20.000 akça arasında idi. En az 

gelire sahip olan zeamet 18.372 akça geliri olup 20.172 akçaya iblağ edilmiş bulunan 

Murad veled-i Ömer’in zeameti idi. Geliri 20.000 ila 21.000 akça arasında 20 zeamet 

bulunmaktaydı.  Bu dağılım zeamet kelimesinin genel tarifine uygun bir dağılımdır.  

Geliri 30.000 akça üzerinde olan büyük zeametlerin sayısı 9 olduğu halde 40.000 

akçadan daha fazla gelire sahip iki zeamet;  50.000 akçadan büyük iki zeamet; 60.000 

akçadan fazla geliri olan iki zeamet bulunmaktaydı. En büyük zeamet 63.499 akça 

gelire sahipti.   Bosna sancağında 40 zeamet sahibi (zaim) bulunuyor olması da 

sancağın askerî niteliği konusunda bir gösterge olarak alınmalıdır. 

 

Tablo  1: Zeametlerin Gelir Dağılımı 

18.000 19999 5   

20.000 20999 20   

30.000 30.999 9   

40.000 40.999 2   

50.000 50.999 2   

60.000 60.999 1   

70.000 70.999 1   

TOPLAM   40   

 

Timar sahiplerinin gelir düzeyine baktığımızda 1.000 akçadan daha az gelire 

sahip olan 11 timar sahibinin bulunduğunu görmekteyiz. Timarların büyük çoğunluğu 

1.000 akça ile 4.000 akça arasında gelire sahip olan timarlardır (bu grupta toplam 212 

timar). Bosna sancağında kayıtlı en küçük timar Osman veled-i Ali’nin yıllık 517 

akçalık timarıdır. Osman’ın akrabalarından Salih veled-i Osman, erkek evladı ve erkek 

kardeşi olmaksızın vefat edince  İzvornik Alayı’nda görev yapması karşılığında bu 517 

akçalık timar Osman’a tevcih olunmuştu
18

. 517 akçalık bu timardan başka 5 timarın 

yıllık geliri  de 700 akça idi.  

                                                           
16

 Aynî Ali Efendi, Kavânîn-i Al-i Osmân Der Hulasa-i Mezâmîn-i Defter-i Divân, Ankara TKGMA 

Vakf-ı Cedîd Tasnifi, Defter No: 14, istinsah tarihi 1126 H. (1714 M), s. 20. 
17

 Feridun Emecen, “Bosna Eyaleti”, DİA, c. 6 (1992), s. 296. 
18

 TKGMA, RNd7, v. 35a. 
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Küçük timarlar grubunda en büyük yığılma ise 82 kişi ile 3.000- 4.000 akça 

arasında gelire sahip olan timarlar olmuştur.  4.000 akçadan daha fazla gelire sahip olan 

timar sayısı azalmaktadır. 10.000- 11.000 akça arasında gelire sahip olan timar sayısı 

34’e yükselerek grafikte önemli bir sapma oluşturmuştur. Bunun özel bir sebebi olup 

olmadığını bilemiyoruz.  Toplam timar sayısı 342 olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki 

tabloda timarların gelir dağılımlarını daha ayrıntılı şekilde görebiliriz. 

 

Tablo 2 :  Timarların Gelir Dağılımı 

0 999 11   

1.000 1.999 68   

2.000 2.999 62   

3.000 3.999 82   

4.000 4.999 36   

5.000 5.999 22   

6.000 6.999 19   

7.000 7.999 10   

8.000 8.999 9   

9.000 9.999 6   

10.000 10.999 34   

11.000 11.999 2   

12.000 12.999 4   

13.000 13.999 1   

14.000 14.999 2   

15.000 15.999 2   

16.000 16.999 0   

17.000 17.999 1   

18.000 18.999 1   

 TOPLAM    342   

 

 

Timar Sahiplerinin Adları Konusuna Onomastik Bir Bakış 

Bosna’da timar tasarruf eden kişiler üzerinde yaptığımız onomastik 

değerlendirme bize bir Anadolu şehrinden çok farklı bir isim listesi sunmuyor.  En çok 

kullanılan isimler sıralamasında dikkat çeken tek isim Salih ismi olmuştur. Bir de 

Mustafa isminin Mehmed isminden bile çok kullanılmakta oluşu bölgeye has bir özellik 

olarak sayılabilir. XVII. Yüzyıl Bosna şehir merkezi üzerinde yaptığımız bir onomastik 

araştırmada, Balı ( yanlış olarak Bâlî) isminin Anadolu ortalamasının üzerinde yaygın 
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olarak kullanılmakta oluşu dikkatimizi çekmişti
19

. Ancak 1840 yıllarına gelindiğinde 

artık Balı ismi çok kullanılan bir isim olmaktan çıkmıştı. Bunun da sebebi  Sırpların 

Balı ismini (Baliya) şeklinde Boşnaklar için  hakaret-âmiz bir  anlam yükleyerek 

kullanmış olmaları olarak görülebilir.  

Tablo 3: Timar Sahiplerinde Kişi Adları  

 

Kişi Adı Sayı  % 

Mustafa  66  12,11  

Mehmed  53  9,72  

İbrahim  46  8,44  

Salih  37  6,79  

Osman  32  5,87  

Ali  26  4,77  

 

Sonuç 

Bosna Ruznamçe Defterleri ve Timar Yoklama Defterleri eyaletin askeri 

niteliğini en iyi şekilde ortaya koyan  arşiv belgeleri serisidir.  7 Numaralı Saraybosna 

Ruznamçe Defteri ise baş kısmında yer alan hatt-ı hümayunlar sebebiyle Saraybosna 

Redif Asakir-i Mansure Teşkilatının işleyişini göstermesi bakımından ayrıca  önem arz 

etmektedir.  

Saraybosna Ruznamçe Defterinden çıkardığımız sonuçlara göre 1835 yılında 

1.000 akçadan daha düşük gelire sahip dirlik sahipleri bulunmaktaydı. Bir timara,  2-3 

kişinin müşterek tasarruf ediyor olması da Bosna’nın bir serhat şehri olmasının bir 

sonucu olarak değerlendirilmektedir. Erkek evladı veya erkek kardeşi olmaksızın ölen 

kimselerin yakın akrabaları da yoksa timarlarının askerî kökenli kişilere veya 

“hanedanzâde” kişilere verilmesinin istenilmesi de  geleneksel sipahi beylerinin 1835 

yılında bile  anısının yaşamakta olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

  

                                                           
19

  Yılmaz Kurt, “Onomastic Study of The Names Employed in Sarajevo at The Beginning of The 17 Th 

Century”, Archivum Ottomanicum, Edited by György Hazai, 25 (2008), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 

p. 113- 126.  
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AHMET HİLMİ KALAÇ’IN EĞİTİM ve KÜLTÜRE VERDİĞİ ÖNEM 

 

Zemzem YÜCETÜRK

 

 

ÖZET 

 23 Nisan 1920’de açılan Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

katılan milletvekilleri ülkenin siyasetiyle uğraşmakla birlikte, ülkede kök salan düşman 

işgallerine karşı cephelerde de önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu nedenle Birinci 

Dönem Meclis devleti kuran meclis adını almaya hak kazanmıştır. İkinci ve Üçüncü 

Dönem TBMM’de ise Türkiye’de inkılâplar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Birinci, 

İkinci ve Üçüncü Dönem TBMM’nin Türkiye Tarihi’ndeki önemi büyüktür. 

TBMM’nin Birinci Dönemi’ne Kayseri milletvekili olarak Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), 

Sabit Bey (Gözügeçgel), Rifat Bey (Çalıka), Osman Zeki Bey (Uşşaklı), Mehmet Âlim 

Efendi (Çınar), Mehmet Atıf Bey (Tüzün) ve Remzi Efendi (Akgöztürk) katılmıştır. 

TBMM’nin İkinci Dönemi’ne Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Dr. 

Halit Mazhar Bey (Karakaya), Nuh Naci Bey (Yazgan), Ahmet Zeki Bey 

(Karakimseliler) katılmıştır. Üçüncü Dönem’e ise Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Dr. 

Burhanettin Bey (Binzet), Hasan Ferit Bey (Perker), Reşit Bey (Özsoy) ve İkinci 

Dönem’den Dr. Halit Mazhar Bey (Karakaya) katılmışlardır. İsmail Hakkı Bey (Altan) 

ise TBMM’nin Üçüncü Dönemi’ne Kayseri milletvekili olarak seçilmiş olmasına 

rağmen, vefat etmesi nedeniyle Meclis’e katılamamıştır. İşte biz bu çalışmada Birinci 

(1920-1923), İkinci (1923-1927) ve Üçüncü Dönem (1927-1931) TBMM’ye Kayseri 

milletvekili olarak katılan Ahmet Hilmi Bey’in, bu dönemlerdeki siyasî 

faaliyetlerinden yola çıkarak eğitim ve kültüre verdiği önemi ortaya koymaya çalıştık.  

 

Anahtar Kelimeler: TBMM, Kayseri, Milletvekili, Eğitim, Siyasî 
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THE IMPORTANCE PLACED ON EDUCATION AND CULTURE BY AHMET 

HİLMİ KALAÇ 

 

ABSTRACT 

During the First-term Turkish Big National Assembly (TBNA), which is 

established 23 April 1920, the members of Parliament did vital services on the front 

against the occupation of spread enemies, besides struggling politics. Therefore, the 

first-term council is deserved the name “council which has established the 

government”. In Turkey, during the Second and Third term TBNA the revolutions 

has been realized. As a result of these, the importance of the First-, Second- and 

Third-term TBNA is significantly high. During the first term of TBMM, Ahmet 

Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Rifat Bey (Çalıka), Osman Zeki Bey 

(Uşşaklı), Mehmet Âlim Efendi (Çınar), Mehmet Atıf Bey (Tüzün) and Remzi Efendi 

(Akgöztürk) were attended as representatives of Kayseri. During the second term of 

TBMM, Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Dr. Halit Mazhar Bey 

(Karakaya), Nuh Naci Bey (Yazgan), Ahmet Zeki Bey (Karakimseliler) attended to 

the council. To the third term council, Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Dr. Burhanettin Bey 

(Binzet), Hasan Ferit Bey (Perker), Reşit Bey (Özsoy) and Dr. Halit Mazhar Bey 

(Karakaya) from second term council participated. Although, İsmail Hakkı Bey 

(Altan) was elected as deputy of Kayseri during the Third-term TBMM, he could not 

attended due to his death. In this study we tried to exhibit the importance placed on 

education and cultute by Ahmet Hilmi Bey who attended to First (1920-1923), 

Second (1923-1927) and Third Term (1927-1931) TBMM as Kayseri deputy based 

on his political activities during these terms. 

 

Key Words: TBNA, Kayseri, Deputy, Education, Political 
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Giriş 

Ahmet Hilmi Kalaç 1 Temmuz 1887’de Kayseri’de doğmuştur (Emekli 

Sandığı Arşivi, VHOOO634) Düyûn-ı Umûmiye Müdürlüğü yapmış olan Hallaçoğlu 

Mehmet Faik Efendi’nin oğludur (Yücetürk, 2014, s. 254). Ahmet Hilmi Bey Mebusan 

Meclisi’nin son dönemine Kayseri milletvekili olarak seçilmiştir (BOA, Belge No: 1-

2; Yurt Ansiklopedisi, 1983, s. 4702; Kalaç, 1960, s. 159-160; Atase Arşivi, Belge No: 

141/1; TBMM Arşivi, I. Dönem MMD, s. 562; Öztürk, 1973, s. 45). 33 yaşında 

TBMM’nin Birinci Dönemi’ne de Kayseri’den milletvekili seçilmiştir (Devletimizi 

Kuranlar, 1985, s. 86). 31 Temmuz 1920’de TBMM’ye Kayseri milletvekili olarak 

katılmıştır (Çoker, 1995, s. 634). TBMM’nin Yedinci Dönemine kadar Kayseri 

milletvekilliği yapmıştır (Kayseri İl Yıllığı, 1973, s. 261; TBMM Albümü, 1994, s. 

30). 

TBMM’deki yerini 1946 seçimlerine kadar korumuştur. 31 Ağustos 1946’da 

memuriyetten emekliye ayrıldıktan sonra, geri kalan hayatını Ankara’da sürdürmüştür 

(Çoker, 1995, s. 634). Biz bu makalede Ahmet Hilmi Bey’in TBMM’nin Birinci ve 

İkinci ve Üçüncü Dönemlerindeki siyasî faaliyetlerinden yola çıkarak eğitime verdiği 

önemi ortaya koymaya çalıştık. Ahmet Hilmi Bey’in eğitim anlayışını 

değerlendirmeden önce bu dönemlerde TBMM’nin ve TBMM’nin kurucusu 

Atatürk’ün eğitim anlayışı üzerinde durmak faydalı olacaktır.   

Millî Mücadele, her konuda hesap soran, kıyasıya eleştiren, milletin haklarına 

titizlikle sahip çıkan Birinci Meclis’te kazanılmıştır (Feyzioğlu, 1985, s. 402). Atatürk 

bu mücadeleyi “Tam Bağımsızlık” ve “Millî Egemenlik” ilkeleriyle başlatmıştır. 

(Akçakayalıoğlu, 1998, s. 544). İkinci Dönem’de ise Atatürk çağdaşlaşma hamlesine 

öncelik ve hız vermiştir (Giritli, 1985, s. 335). Medeniyet yolunda yürümeyi ve bu 

yolda başarı sağlamayı, bir devletin hayatta kalmasının şartı olarak gören Atatürk, 

Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak çalışmalar yapmak için emek 

göstermiştir (İnan, Türkiye Cumhuriyeti.., 1973, s. 188). Atatürk’ün Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra gerçekleştirdiği inkılâplar, yalnız Türk milletine değil, 

dünya milletlerine de yön verebilecek özellikte ve güçtedir (Tünay, 1987, s. 409). 

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen bu inkılâplar, ülkede zaman içinde yerleşecek 

ve gelişecektir (İnan, Ellinci Yılında.., 1973, s. 46). 

3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrîsât Kanunu kabul edilmiştir (Kavânîn 

Mecmuası, s. 242; Giritli, 1984, s. 104). Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nde 

bulunan bütün okulların yönetimi ve denetimi Maârif Bakanlığı’na bağlanmıştır 

(Irmak, 1974, s. 53; Kaynar, 1986, s. 582). Ecnebî ve azınlık okulları da devletin 

denetimi altına alınmıştır (Irmak, 1973, s. 226). Böylece eğitimde birlik sağlanmıştır 

(Özbudun, 1999, s. 337). Ülkede aynı fikir, duygu ve düşüncede insanlar yetiştirilmesi 

mümkün olabilmiş, kültür birliği yolunda güçlü adımlar atılmıştır (Çaycı, 1995, s. 31). 
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Tevhid-i Tedrîsât Kanunu’nda medreselerin kaldırılması ile ilgili bir hüküm yoktur. 

Ancak bu kanun çıktıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı medreseler hakkında bir 

inceleme yapmıştır. İkili öğretime neden olduğu, okullar ile medreseler arasında bir 

çatışma ortaya çıkardığı ve bilimsel öğretim yapamadığı gibi gerekçeler ile Eğitim 

Bakanı Vasıf Bey’in verdiği karar ile 11 Mart 1924’te medreseler kapatılmıştır. 

Böylece ülkede iki çeşit öğretime son verilmiştir (Taşkıran, 2002, s. 404). 

Türk kızlarına da öğretim eşitliğinin sağlanabilmesi için 20 Nisan 1924’te 

Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nun 87. maddesi değiştirilerek, ilköğretim zorunlu hâle 

getirilmiştir (Göksel, Atatürk ve Kadın.., 1984, s. 227). 5 Kasım 1925’te Ankara 

Hukuk Mektebi açılmıştır (Giritli, 1994, s. 31). Atatürk eğitime daha Millî Mücadele 

sırasında başlamak üzere oldukça büyük önem vermiş, Sakarya Zaferi’nden önce 16 

Temmuz 1921 yılında Birinci Maârif Kongresi’ni toplayarak, yeni Türk Eğitim 

Sistemi’nin kurulması yönünde önemli bir adım atmıştır (Kayıran, 1998, s. 788-789). 

1926 yılında çıkarılan “Maârif Teşkilâtı Kanunu” ile ilköğretim zorunlu ve parasız hâle 

getirilmiş, tüm öğretim kurumlarında öğretmen sayısı artırılmış, teknik, meslek, 

uzmanlık okulları açılmaya başlanmış ve yoğun bir okuma-yazma seferberliğine 

gidilmiştir (Kayıran, 1998, s. 799). 

Atatürk Meclis’in Üçüncü Döneminde de, kadın hukûkunda inkılâp 

ihtiyacının olduğunu belirterek bu konuda, “Bir toplum cinsinden yalnız birinin yeni 

gerekleri edinmesiyle yetinirse, o toplum yarıdan fazla kuvvetsizlik içinde kalır. Bir 

millet ilerlemek ve medenileşmek isterse, bilhassa bu noktayı esas olarak kabul etmek 

mecburiyetindedir.” demiştir (Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, 1971, s. 115). 

Atatürk’ün karma eğitim konusundaki kararlı tutumu sonucunda, 1927-1928 öğretim 

yılından itibaren karma eğitime geçilerek, kız-erkek öğrenciler bir arada okumaya 

başlamıştır. Böylece kadınlarımız kendilerini çevreleyen duvarı yıkıp eğitim ve iş 

yaşamında görünmeye başlamıştır (Onuk, 2003, s. 559). 24 Mayıs 1928’de Lâtin 

rakamları kabul edilmiştir (Aydemir, 1992, s. 317). 1 Kasım 1928’de yeni Türk 

harfleri kabul edilmiştir (Tuna, 2003, s. 902). Atatürk yeni harflerin en geç 1 Ocak 

1929’a kadar her yerde uygulanması emrini vermiştir. Türkçe’nin en iyi şekilde bu 

harflerle ifade edilebileceğini söylemiştir (Irmak, 1973, s. 236-237). Bu dönem 

Türkiye’de yetişkinlerin eğitimi de düşünülmüş, Bakanlar Kurulu 11 Kasım 1928 

tarihinde Millet Mektepleri Yönetmeliği’ni onaylamış, bu yönetmelik 24 Kasım 1928 

tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Albayrak, 1994, s. 472-473). 

Böylece okur-yazar olmayan yaşlılar bile Millet Mekteplerinde yerlerini almışlardır 

(Erendil, 1987, s. 405). Ayrıca, Millet Mektepleri’nde ahlâkî, vatanî ve millî esasları 

içeren kitaplar ile tarihî kitaplar okutularak vatandaşlar bilgilendirilmiştir (İlgürel, 

1981, s. 33). 

Atatürk tarih eğitimine de önem vermiştir. Bugün Türk tarihçiliğinin belli bir 

düzeye ulaşmasında çok büyük katkıları olan Türk Tarih Kurumu 15 Nisan 1931’de 
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kurulmuştur (Tosun, 2003, s. 841; Erdem, 1998, s. 315). Atatürk’ün “Tarih yazmak, 

tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat 

insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” şeklindeki sözü de kendisinin bu konuya ne kadar 

önem verdiğini göstermektedir (İnan, Türkiye Cumhuriyeti.., 1973, s. 149).  

Ahmet Hilmi Bey’in TBMM’nin Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem siyasî 

faaliyetlerine bakıldığı zaman kendisinin ülkenin eğitim ve kültür hayatına önem 

verdiği görülmektedir. Ahmet Hilmi Bey, ülkenin eğitim sayesinde varlığını devam 

ettirebileceğini düşünmüş, bununla birlikte ülkenin kültürel miraslarına da sahip 

çıkılması gerektiğini savunmuştur. Ülkedeki okul sayısının artırılmasını, idare 

memurlarının eğitimli kişilerden seçilmesini, eğitim ve öğretimin bir çatı altında 

birleştirilmesini, yani eğitimde bölünmenin ortadan kaldırılmasını istemiştir.  

Okulların Kapatılmasına Gösterdiği Tepki 

Ahmet Hilmi Bey eğitime ve eğitimin temeli olan ilköğretime oldukça önem 

vermiş, bunu Meclis’te birçok konuşmasında dile getirmiştir. Meclis’in 28 Mart 1923 

tarihli oturumunda Geçici İlköğretim Kanunu’nun İlköğretim Vergisi’nin alınmasına 

muhalif olan 15. maddesinin değiştirilmesine dair kanun layihasının müzakeresi 

sırasında verdiği takririnde ilköğretimin memleket için çok önemli bir konu olduğunu, 

bu nedenle bu kanunun acele bir şekilde müzakeresinin yapılmasının doğru 

olmayacağını belirtmiştir (ZC, D. I, C. 28, s. 222). Bu görüşle Ahmet Hilmi Bey 

ülkede ne sebeple olursa olsun okulların kapatılmasına karşı çıkmıştır. Bu konuda 

kendi seçim dairesi ile de ilgilenmiş, Meclis’te Kayseri’de okulların kapatılmasını 

eleştiren konuşma yapmıştır. Meclis’in 21 Şubat 1921 tarihli oturumunda 

“Vilâyetlerdeki Genel Meclis ve Daimî Encümen Âzâlarına Verilen Tahsisatın 

Artırılmasına Dair Kanun Lâyihası”nın müzakeresi sırasında yaptığı konuşmada, dün 

bir mektup aldığını, garip tesadüf olarak mektupta bu sene vilâyetler genel meclisi 

bütçesi tanzim olunurken para kâfi gelmediği için bütün köy mekteplerinin 

kapatıldığının, yalnız nâhiye mekteplerinin bırakıldığının, bu mektepleri bırakmak 

suretiyle bütçenin denk ettirilebileceğinin yazdığını söylemiştir. Ahmet Hilmi Bey 

konuşmasına devamla, Kayseri’de kırk elli kadar mektep olduğunu, Meşrutiyet’in 

ardından her sene peşpeşe artırılırken, bu sene bütün mekteplerin kapatıldığını, bunun 

sırf vilâyetlerdeki encümen ve genel meclis âzâlarının maaşlarını artırmak için 

yapıldığını ve bu artırmada altmış liranın doksan liraya çıkarıldığını belirtmiştir. 

Ayrıca, şimdi yalnız nâhiye mekteplerinin kaldığını, bu vaziyetin dikkate alınması 

gerektiğini, çünkü acıklı bir manzara karşısında bulunulduğunu ifade etmiştir. Her 

türlü inkılâbın özellikle fikre ve ilme dayanması gerektiğini, böyle mektepler kapanır 

ve halk cahil kalırsa, toplumsal ve idarî alanda yapılan inkılâplar ve uygulanan 

siyâsetten bir fayda çıkmayacağını, bunun neticesi olarak da milletimizin üzücü bir 

durumda kalacağını söylemiştir. Ahmet Hilmi Bey, bütün bunlar dikkate alınıp 

maaşların daha da azaltılması mümkün olursa azaltılmasını rica etmiştir. Ancak söz 
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konusu ikinci madde, belirlenen tahsisatta azaltılma yapılmaksızın Meclis Genel 

Kurulu tarafından kabul edilmiştir (ZC, D.I, C.8, s. 338). 

Görüldüğü gibi Ahmet Hilmi Bey ülkedeki eğitim kurumlarına oldukça önem 

vermiştir.  

Mekteplerin İnşaasına ve İyileştirilmesine Dair Meclis’teki Siyasî 

Faaliyetleri 

Ahmet Hilmi Bey ülkedeki ve özellikle de kendi seçim dairesindeki eğitim 

kurumlarının çalışmalarıyla yakından ilgilenmiş, bu kurumların eksiklerini Meclis’te 

dile getirmiştir. Meclis’in 25 Ekim 1922 tarihli oturumunda Muâvenet-i İçtimaiye 

Genel Müdürlüğü’nün 1922 bütçesinin müzakeresi sırasında yetimhânelerden 

bahsedildiği sırada Ahmet Hilmi Bey söz alarak, Kayseri’deki yetimhânenin gayet 

mükemmel bir öğretim ve terbiye gördüğünü, fakat oraya yapılan yardımın yeterli 

olmadığını, oraya ne kadar fazla yardım yapılacak olursa, bu yetimhânenin o kadar 

faydalı ve kapsamlı bir şekil alacağını söylemiştir. Ahmet Hilmi Bey ayrıca, oradaki 

yetimhânenin gerçekten de herkesin memnuniyetini kazanacak şekilde çalışmalarına 

devam ettiğini belirtmiştir (ZC, D.I, C.24, s. 180-181). 

Ahmet Hilmi Bey ülkede okulların kapatılmasına tepki olarak Meclis’te 

konuşma yapmakla birlikte ülkede yeni okulların açılması için de faaliyetlere 

girişilmesini istemiştir. 

Meclis’in 21 Mayıs 1928 tarihli oturumunda “Meslek Mektepleri İnşası İçin İki 

Milyon Liraya Kadar Sözleşme Yapılması İznine Ve 1928 Senesi Maarif Vekaleti 

Bütçesine Olağanüstü Tahsisat Verilmesine Dair Kanun”un oylamasında Ahmet Hilmi 

Bey, diğer Kayseri milletvekilleri Dr. Burhanettin Bey, Dr. Halit Bey ve Reşit Bey ile 

birlikte kabul oy kullanmıştır ( ZC, D. III, C. 4, s. 247-248; KM., D. III, C. VI, s. 284). 

Yine Meclis’in 4 Mayıs 1929 tarihli oturumunda da “Askerî Hastane, Garnizon ve 

Mektepler İnşası Hakkındaki Kanun”un oylamasında adı geçen  Kayseri milletvekilleri 

ile birlikte kabul oy kullanmıştır (ZC, D. III, C. 11, s. 5-6; KM., D. III, C. VII, s. 425).  

Okullarda Basılacak Kitaplara Dair Faaliyetleri 

Ahmet Hilmi Bey okullarla ilgilendiği gibi bu okullarda öğretim görecek halkı 

da düşünmüş, halkın okullara talebini artıracak çalışmalar yapılması yönünde Meclis 

içinde faaliyetlerde bulunmuştur. Meclis’in 22 Nisan 1926 tarihli oturumunda “Lise ve 

Orta Mektepler Talebelerinden Mektep Ücreti Alınmaması Hakkındaki Kanun”un 

oylamasında kabul oy kullanmıştır (ZC, D. II, C. 24, s. 197-199; KM., D. II, C. IV, s. 

671).  

Okullarda basılacak kitaplar konusunda da çalışmalarda bulunmuş, Meclis’in 

22 Nisan 1926 tarihli oturumunda “Mektep Kitaplarının Maarif Vekaleti’nce Basımı 
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Hakkındaki Kanun”un oylamasına kabul oy kullanmıştır (ZC, D. II, C. 24, s. 194-196; 

KM., D. II, C. IV, s. 672). 

Okulların Gelirlerine Dair Görüşü 

Ahmet Hilmi Bey okulların gelirlerini de düşünmüş, bu alan için vergilerin 

toplanması hususunda özellikle dikkatli çalışmalar yapılması gerektiğini savunmuştur. 

Meclis’in 7 Nisan 1923 tarihli oturumunda Vilayetler İdaresi Kanunu ile İlköğretim 

Kararnamesi’nin Tadiline Dair Kanun’un “Bir şahsın vereceği zorunlu vergiler, diğer 

sorumlu olduğu vergilerin toplamının yüzde ellisini geçemez.” şeklindeki dördüncü 

maddesi ile ilgili Ahmet Hilmi Bey konuşma yapmıştır (ZC, D. I, C. 28, s. 412-413). 

Konuşmasında, bu maddenin hiç lüzumu olmadığını belirterek, bazı memleketlerde 

serveti olan adamların olduğunu ve bu kişilerin serveti olduğu halde meydanda 

olmadıklarını söylemiştir. Bu kişilerin bütün servetlerine rağmen faizcilik ve el altından 

iş yaptıklarını, bu insanları memlekette herkesin bildiğini, bunların resmen vergisi 

görünmezse de bunlara da bir vergi düzenlenebileceğini, fakat resmî olarak vergi 

düzenlemek için bu kişilerde hiçbir şey bulunamayacağını ifade etmiştir. Bu nedenle bu 

madde kabul edilecek olursa, bu kişilerden istifade edilemeyeceğini belirtmiş ve bu 

maddenin kaldırılmasını teklif etmiştir (Satılmış, agt., s. 84). Sonuçta dördüncü 

maddenin kaldırılması Meclis Genel Kurulu tarafından da kabul edilmiştir (ZC, D. I, C. 

28, s. 420-421). Görüldüğü gibi Ahmet Hilmi Bey resmi olarak görünenin dışında 

fazladan geliri olan insanlardan geliri düzeyinde vergi alınabilecek şekilde kanunların 

düzenlenmesini istemiştir. 

Meclis’in 8 Mart 1925 tarihli oturumunda “Darülfünun Emaneti 1925 Senesi 

Bütçesinin Yürürlüğe Girmesine Kadar, Yapılacak Hizmetlere Sarf Olunmak Üzere 

Yirmi Beş Bin Liranın Ödenilmesine Dair Kanun”un oylamasına kabul oy kullanmıştır 

(ZC, D. II, C. 15, s. 274; KM., D. II, C. III, s. 101). Böylece Ahmet Hilmi Bey 

Darülfünun Emaneti bütçesi kurulana kadar bu alanda yapılacak hizmetler için para 

sıkıntısı çekilmemesi ve eğitimin aksatılmaması için çalışmalarda bulunulmasını 

istemiştir.   

Meclis’in 14 Kasım 1927 tarihli oturumunda “Satılan Mektep Kitapları 

Bedellerinden On İki Bin Altı Yüz Yirmi Dokuz Lira Otuz Yedi Kuruşun, 1926 Maarif 

Vekaleti  Bütçesinin 489’uncu Bölümüne Ek Tahsisat Olarak İlave Edilmesi 

Hakkındaki Kanun”un oylamasında da Kayseri milletvekilleri Dr. Burhanettin Bey ve 

Hasan Ferit Bey ile birikte kabul oy kullanmıştır ki, Ahmet Hilmi Bey’in bu oylamaya 

kabul oy kullanmasından, kendisinin eğitimle ilgili gelirlerin yine eğitime harcanması 

gerektiği görüşünde olduğunu anlıyoruz (ZC, D. III, C. 1, s. 32; KM., D. III, C. VI, s. 

1). 

Ahmet Hilmi Bey halkın ilköğretim vergisi vermesine taraftar olmasına 

rağmen bu vergi alınırken insanların mağdur olmaması yönünde Meclis’in çalışma 
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yapmasını da istemiştir. Meclis’in 21 Eylül 1922 tarihli oturumunda Konya Milletvekili 

Vehbi Efendi’nin ilköğretim vergisi konusundaki takririnin müakeresi yapılmıştır. 

Vehbi Bey takririnde, İlköğretim  Kanunu’nun 15. maddesi gereğince köyler ve 

kasabalar halkına verilen İlköğretim Vergisi’nin adaletle bağdaşmadığını söyleyerek 

halk üzerindeki bu verginin kaldırılmasını teklif etmiştir. Vehbi Bey’in bu takriri 

üzerine Dahiliye Encümeni söz konusu maddeyi tadil edilerek Meclis’e sunmuştur. Bu 

kanun hakkında Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey yaptığı konuşmasında, bu kanun 

layihasının tadili için bir sebep olmadığını, ancak bir sebep varsa encümenin kendilerini 

aydınlatması gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine Dahiliye Encümeni Mazbata 

Muharriri Ahmet Hilmi Bey yaptığı konuşmasında, eğer İlköğretim encümenleri, 

vergiyi halkın malî seviyesine göre dağıtır, adaletten ayrılmazlarsa, o zaman bu 

verginin, köylü ve fakir halka yük oluşturmayacağını ifade etmiştir. Yeniden 

düzenlenen bu kanunla, bir defa tahsilin mecburî olduğunu kabul ettiklerini ve tahsili 

ileri götürmek için ne lazımsa onu yapacaklarını bildirmiştir. Ondan sonra ise hocaların 

istikbalinin ve geçimlerinin rahatlatılmasının sağlanacağını söylemiştir. Ahmet Hilmi 

Bey konuşmasına devamla, İlköğretim Vergisi Kanunu’nda itiraz edilen şeyin, herhangi 

bir köyün, mektebi olmadığı halde vergi vermek mecburiyetinde kalması durumu 

olduğunu, bu nedenle köylüden alınan bu verginin başka bir yere sarf edildiğini, halbuki 

bu parayı kendilerinden toplarken, mektep yapılacağı konusunda söz verildiğini, fakat 

sonunda bu sözü yerine getirmediklerini, bu kanunda özellikle bu noktaların dikkate 

alındığını söylemiştir. Kanunun yukarıda zikredilen 15. maddesinin altıncı bölümünde 

ise, “Öğretmenlerin maaşları, öğretmenler ceza almadıkları taktirde kesilmeyecek” 

şeklinde bir ifadenin bulunduğunu, bu madde ile öğretmenlere verilecek olan paranın 

sabitleştirildiğini ve kesilmesinin engellendiğini söylemiştir (ZC, D. I, C. 23, s. 142-

144). Meclis’in 28 Mart 1923 tarihli oturumunda Geçici İlköğretim Kanunu’nun, 

İlköğretim Vergisi’nin alınmasına muhalif olan 15. maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun layihasının müzakeresi yapılmıştır. Bu kanun layihası İlköğretim Vergisi’nin 

alınmasına dair hükümleri içermektedir. Bu müzakere sırasında da yine Ahmet Hilmi 

Bey yaptığı konuşmasında, çok önemli bir kanunun müzakere edildiğini, bugün 

İlköğretim Vergisi’nin kaldırılmasının ilköğretim için iyi sonuçlar doğurmayacağını 

söylemiştir (ZC, D. I, C. 28, s. 216, 222). Görüldüğü gibi Ahmet Hilmi Bey eğitimin 

maddi yönden desteklenmesi, öğretmenlerin maaşşsız kalmaması için bu verginin 

alınmasına taraftar olmuş, vergi alınırken de halkı dikkate alıp, verginin halkın gelir 

seviyesine göre dağıtılması gerektiği konusunda da görüşünü bildirmiştir.  

Ülkedeki Memurların Eğitimli Kişilerden Seçilmesine Dair Düşünceleri 

Ahmet Hilmi Bey ancak eğitimli kişilerden memur alımı yapılarak ülkenin 

refaha erişebileceğini, bu şekilde ülkede meydana gelen karışıklıkların 

önlenebileceğini savunmuştur. Meclis’in 22 Şubat 1921 tarihli oturumunda 1920 

Senesi Dâhiliye Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında, vilâyetlerdeki 
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müfettişliklerin kaldırılıp kaldırılmaması konusu tartışılmıştır. Ahmet Hilmi Bey bu 

konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, memurların atanmasında uzmanlığın dikkate 

alınmadığını, oysa idârenin rastgele herkesin yapacağı bir iş olmadığını, idâre işleri bir 

ilim ve fen olarak değerlendirilip ona göre memurlar seçilirse karışıklıkların önünün 

alınabileceğini söylemiştir. Daha sonra idârenin geçirdiği aşamalara dikkat çekerek 

idârenin Meşrutiyet’ten sonra 1913 ve 1914 senelerinde bir derece düzene girdiğini 

ancak, daha sonra Birinci Dünya Savaşı nedeniyle biraz bozulduğunu belirtmiştir. 

Ahmet Hilmi Bey konuşmasına devamla Mondros Mütarekesi’nden sonra, birçok 

zihniyet sebebiyle, iyi idâre memurlarının işten alındığını, onların yerlerine ehliyetsiz 

birçok memurlar gönderildiğini, millî hareket başladıktan ve Millî Hükümet ortaya 

çıktıktan sonra ise özellikle idâre memurlarının seçiminde çok dikkatli olmak 

gerekiyorken ehliyetsiz kişilerin seçildiğini söylemiştir. Levâzım memurlarının bile bir 

ihtisas dâhilinde seçildiği ve hattâ bir saman alımına gidecek memurun bile ihtisasına 

bakılarak tâyin olunduğu söylendiği halde idâre memurlarının eli kalem tutan, az çok 

yazı yazan ve daha ziyade laf söyleyen adamlardan seçildiğini belirtmiştir. 

Dâhiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Bey ise bu konuda yaptığı konuşmasında, 

Ahmet Hilmi Bey’in, bundan sonra bu gibi ehliyetsiz kişilerin göreve getirilmemesi 

gerektiğini söylediğini, kendisini bu konuda desteklediğini ancak, geçmişten beri 

yapılmış olan bu yanlışlıkların bir anda değiştirilmesine imkân olmadığını ifade 

etmiştir (ZC, D.I, C.8, s. 368-370). 

Meclis’in 3 Ekim 1923 tarihli oturumunda Eşkıyalığın Yasaklanması 

Kanunu’nun müzakeresi sırasında Ahmet Hilmi Bey yaptığı konuşmasında, 

memlekette eşkıyalığın olmasının ve asayişsizliğin sürmesinin adliye ve idâre meselesi 

olduğunu, idârede karışıklıkların olduğunu, idâre memurlarının da iyi seçilmemesi 

yüzünden iyi idâreye imkân olmadığını, Meşrutiyet’in ilânından önce kaymakamların 

yaygın olduğunu, mutasarrıfların ve vâlilerin daha sınırlı olduğunu ve daha önce 

Mekteb-i Mülkiye’den mezun olmayan herhangi bir kimseyi kaymakam 

yapmadıklarını söylemiştir. Ayrıca, Mülkiye’nin baskı rejiminin en şiddetli 

zamanlarında benliğini muhafaza etmiş bir kuruluş olduğunu, önceden buraya idâdî 

mezunlarından ancak otuz kırk kişinin alındığını, alınmayanların ise mutasarrıf veya 

vâlinin yanında üç sene staj gördükten sonra kaymakam olduklarını belirterek, eğer bu 

hâl sürseydi, ilme, fenne, ihtisasa, bilgiye kıymet verilmeye devam edilseydi tüm bu 

durumlar oluşmazdı demiştir (ZC, D.II, C.2, s. 480-482). 

Türkçe’nin Gelişimine Verdiği Önem 

Ahmet Hilmi Bey Türk diline ve Türk dilinin gelişimine önem vermiştir. 

Türkçe’nin yabancı kelimelerden arındırılması gerektiğini, bu konuda Meclis’teki 

milletvekillerinin de duyarlı davranması gerektiğini savunmuştur. Meclis’in 21 

Haziran 1922 tarihli oturumunda Köyler ve Nâhiyeler İdâresi Kanunu ve Dâhiliye 
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Encümeni Mazbatası’nın müzakeresi sırasında Dâhiliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Ahmet Hilmi Bey yaptığı konuşmasında, Meclis’te kanunlar hazırlanırken, bu 

kanunlarda geçen kelimelerin herkes tarafından anlaşılması için Türkçe karşılıklarının 

bulunup yazılmasının gerektiğini, fakat böyle bir şeyin yapılmadığını, herkesin 

anlayabileceği kelimeler varken Arapça kelimeler kullanıldığını söylemiştir. Ayrıca, 

bu durumun önüne geçilmesi için, kullanılan yabancı kelimelerin tespit edilip bunların 

Türkçe karşılıklarının bulunması gerektiğini, fakat bu tür bir çalışma yapılmadan 

durumun bir anda düzeltilemeyeceğini de sözlerine eklemiştir (ZC, D.I, C.20, s. 548). 

Meclis’in 3 Kasım 1922 tarihli oturumunda “Barış Delegeleri Heyeti’nin 

Masrafları İçin Hâriciye Vekâleti Bütçesine Tahsisat İlâvesine Dair Kanun 

Lâyihası”nın müzakeresi sırasında Ahmet Hilmi Bey bu kanunun maddelerinde heyete 

verilecek para ifade edilirken İngiliz parası ifadesinin kullanılmasına karşı çıkmıştır. 

Bu konuda yaptığı konuşmasında, kanuna göre heyete yüz elli bin lira verildiğini ve bu 

miktarın İngiliz lirası şeklinde ifade edildiğini söylemiştir. Oysa İngiliz parasının Türk 

parasına dönüştürülerek de ifade edilebileceğini belirtmiştir. Ahmet Hilmi Bey’in bu 

konuşmasına karşılık Muvâzene-i Mâliye Encümeni Reisi Ali Cenâni Bey, İngiliz 

parasının Türk parasına dönüştürülmesinin mümkün olmadığını, İngiliz parasının 

bugün en değerli para olduğunu, yakın gelecekte bu değerinin inme ihtimalinin 

olduğunu belirterek, Türk parasına dönüştürülmeden kullanımındaki maksadın da bu 

olduğunu söylemiştir (ZC, D.I, C.24, s. 329). 

Memurların Maaşları Konusundaki Tutumu 

Ahmet Hilmi Bey memurların maaşlarının zamanında ödenmesi için 

Meclis’te konuşma yapmıştır. Bu konuda kendi seçim dairesi olan Kayseri’nin 

sorununu da Meclis’teki milletvekillerine açıklamıştır. Meclis’in 14 Ağustos 1922 

tarihli oturumunda Kayseri Milletvekili Ahmet Hilmi Bey, Kayseri Lisesi 

öğretmenlerinin maaşları hakkında Maarif Vekâleti’ne yönelttiği soru takririnde 

Kayseri Lisesi’nde çalışanların altı aydır maaş almaması yüzünden müracaatta 

bulunduklarını, Ankara’daki yatılı lisenin Kayseri’ye nakli nedeniyle Kayseri 

Lisesi’nin iaşe ve giyim masrafının arttığını belirtmiştir. Hükümet’in Kayseri’ye nakli 

sebebiyle de mahallî mal sandığının ihtiyacı karşılamaya yetmediğini söyleyerek, bu 

nedenle para yardımı yapılmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, bu durumla 

ilgili olarak Mâliye Vekâleti’nin ne yaptığını sorması üzerine Mâliye Vekili Hasan Bey 

bu soruya verdiği cevabında, maaşların düzenli ödenilmemesinin nedeninin zorunlu 

harp nedeniyle, gelirlerin üstünde isteğe bağlı zarurî harp masraflarından 

kaynaklandığını, bu sebeple sancakların sandık açıklarına yardıma imkân kalmadığını 

ve bu durumda maaşların karışmasının da tabiî bulunduğunu ifade etmiştir. Mâliye 

Vekili Hasan Bey konuşmasına devamla, vekâletçe Kayseri’nin malî durumunun takip 

edildiğini, sandık açığının bu durumu için bir defalığına ordu iaşesine mahsus Düyûn-ı 

Umûmiye gelirlerinden on beş bin lira ayırıp mahallî mal sandığına gönderilmesini 
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bildirdiklerini belirtmiştir. Ayrıca, geçen yıl genel malların arta kalanları ile Mâliye, 

Emlâk ve Temettü Vergisi’nin de mahalline terk edildiğini ve adı geçen lisenin maaş 

ve masraflarının temininin muhasebeciliğe bildirildiğini söylemiştir (ZC, D.I, C.22, s. 

164). 

Meclis’in 21 Eylül 1922 tarihli oturumunda Konya Milletvekili Vehbi Efendi 

İlköğretim Vergisi hakkındaki takririnin müzakeresi sırasında yaptığı konuşmasında da 

öğretmenlerin sosyal sınıf arasında şimdiye kadar en az dikkate alınmış kimseler 

olduğunu, öğretmenlerin halini inceledikten, onların istikbalini temin ettikten ve 

kendilerine hayatta bir mevcudiyet verdikten sonra, eğitimden bir netice 

bekleyebileceklerini söylemiştir (ZC, D. I, C. 23, s. 142-144). 

Meclis’in 7 Mart 1925 tarihli oturumunda 1925 senesi Maârif Vekâleti 

bütçesinin müzakeresi sırasında Urfa Milletvekili Refet Bey ve arkadaşları verdikleri 

takrirlerinde, yol yapım çalışmaları için nakdî mükellefiyetin bedenî mükellefiyete 

dönüştürülmesi ve Aşar Vergisi’nin kaldırılması nedeniyle vilâyetlerde bütçe 

açıklarının oluştuğunu, genel bütçeden yardım alınmazsa öğretmenlerin maaşlarının 

ödenmesinde zorluk çekileceğini belirtmişlerdir. Maaşların ödenememesi durumunda 

ise okullar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı için ilkokullara harcanmak 

üzere Maârif Vekâleti bütçesine beş yüz bin lira konulmasını teklif etmişlerdir. Bu 

takrirde Ahmet Hilmi Bey’in de imzası bulunmaktadır. Takrir, Meclis Genel Kurulu 

tarafından kabul edilmiştir (ZC, D.II, C.15, s. 219-220). 

Ahmet Hilmi Bey öğretmenlerin maaşlarının tam ve zamanında verilmesi 

gerektiği konusunda konuşma yapmakla birlikte vefat eden öğretmenlerin geride kalan 

ailelerini de düşünerek onlara maaş bağlanmasının gerektiğini de savunmuştur. 

Meclis’in 23 Mayıs 1928 tarihli oturumunda “Vazifeleri Uğrunda Vefat Etmiş Olan 

Askerî Baytar Tatbikat Okulu Öğretmenlerinden Binbaşı Ahmet ve Muavini Yüzbaşı 

Merhum Hüdaî Beylerin Ailelerine İkramiye Verilmesine Dair Kanun”un oylamasında 

Kayseri milletvekilleri Dr. Burhanettin Bey, Dr. Halit Bey ve Reşit Bey ile birlikte 

Ahmet Hilmi Bey de kabul oy kullanmıştır (ZC, D. III, C. 4, s. 330; KM., D. III, C. VI, 

s. 352). 

Eğitimle Uğraşan Kişilerin Askerlikten Tecillerine Dair Faaliyeti 

Ahmet Hilmi Bey öğretmenlerin maaşlarını düşünmekle birlikte onların ve 

öğrencilerin mağdur olmalarını önlemek amacıyla bu kesimin askerlik görevlerini de 

dikkate almıştır.  Meclis’in 26 Ocak 1924 tarihli oturumunda Konya Milletvekili Naim 

Hâzım Efendi ve arkadaşları verdikleri kanun tekliflerinde “Öğretmenlerin ve 

Öğrencilerin Askerlikten Tecilleri Hakkındaki Kanun”a, ilmiye medreseleri 

talebelerinin de askerlikten tecil edilmesine dair belirledikleri üç maddenin eklenmesini 

teklif etmişlerdir. Bu kanun teklifinde Ahmet Hilmi Bey’in de imzası bulunmaktadır. 
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Bu takrir Müdafaa-i Milliye Encümeni’nin yeniden düzenlediği şekliyle Meclis Genel 

Kurulu tarafından kabul edilmiştir (ZC, D. II, C. 5, s. 384-400, 405). 

Ülkedeki Kültürel Yapılara Sahip Çıkılmasına Dair Tutumu 

Ahmet Hilmi Bey İkinci Dönem Meclis’te ülkede Türk ve İslâm anıtlarına 

sahip çıkılması için Meclis’te konuşma yapmıştır. Meclis’in 1 Aralık 1923 tarihli 

oturumunda Vakıflar Bütçesine Özel Bölüm Olarak İki Yüz Elli Bin Lira Tahsisat 

İlâvesine Dair Kanun’un müzakeresi yapılmıştır. Bu kanunun “Kurtarılmış 

vilâyetlerdeki İslâm anıtları ve vakıf binalarının tamirleriyle İstanbul’daki Dördüncü 

Vakıf Hanı’nın inşaatının tamamlanmasına karşılık olmak üzere iki yüz elli bin liranın 

sarfı için Evkaf Vekâleti’ne yetki verilmiştir.” şeklindeki birinci maddesi ile ilgili 

olarak Ahmet Hilmi Bey yaptığı konuşmasında, birçok yerde, birçok Türk ve İslâm 

anıtı olduğunu, bunların bakımsızlık yüzünden gün geçtikçe harap olduğunu 

söyleyerek, bu tahsisattan onların imarı için de para sarf edilip edilmeyeceğini 

sormuştur. Bu soruya Vakıflar Genel Müdürü Şemseddin Bey verdiği cevabında, her 

zaman adı hayır ile anılacak merhum Hayri Efendi zamanında, bu gibi yapılar 

hakkında incelemelerde bulunmak üzere, kendilerinin fen ve inşaat heyetlerinin 

olduğunu, 1919 senesi mütarekesinin ardından bu heyetin dağıldığını, bugün heyeti 

yine kurduklarını söylemiştir. Şemseddin Bey konuşmasına devamla, bugün aldıkları 

iki yüz elli bin liralık tahsisatın, İslâm anıtlarından olan kıymetli eserlerin tekrar tamiri, 

yani düşman tarafından tahrip edilen yerler için olduğunu söylemiştir (ZC, D.II, C.3, s. 

712). 

Ahmet Hilmi Bey ülkedeki millî sanat ve sanatkârlara da önem vermiştir. 

Meclis’in 26 Mart 1925 tarihli oturumunda 1925 senesi Maarif Vekâleti bütçesinin 

müzakeresi sırasında Karahisar-ı Sahip Milletvekili Ruşen Eşref Bey ve elli arkadaşı 

verdikleri takrirlerinde, millî sanatlara ve sanatkârlara sahip çıkmak için Maârif 

Vekâleti bütçesine üç bin dört yüz sekiz liranın konulmasını teklif etmişlerdir. Bu 

takrirde Ahmet Hilmi Bey’in de imzası bulunmaktadır. Takrir, Meclis Genel Kurulu 

tarafından kabul edilmiştir (ZC, D.II, C.16, s. 240-241). 

 Bütün bunlarla birlikte Ahmet Hilmi Bey ülkeye vatanî hizmette bulunan 

kişilerin geride bıraktıkları ailelerinin eğitim durumlarını dahi düşünmüştür. Meclis’in 

26 Mart 1931 tarihli otuz dokuzuncu oturumunda Ordu Milletvekili İsmail Bey ve 

arkadaşları verdikleri kanun tekliflerinde, Millî Mücadele esnasında devlete hizmeti 

bulunan Eskişehir Milletvekili Sait Bey’in kızı Sabiha Hanım’ın ve oğlu Şükrü Bey’in 

eğitim masraflarının hükümetçe karşılanmasını teklif etmişlerdir. Bu kanun teklifinde 

Ahmet Hilmi Bey’in de imzası bulunmaktadır. Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu 

tarafından dikkate alınmıştır (ZC, D.III, C.26, s. 113-114, 3). 

En önemlisi de Ahmet Hilmi Bey ülkede eğitim ve öğretim birliğini 

savunmuştur. Meclis’in 3 Mart 1924 tarihli oturumunda Saruhan Milletvekili Vasıf 
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Bey ve arkadaşlarının, Türkiye’deki bütün eğitim ve öğretim kurumlarının Maarif 

Vekâleti’ne bağlanmasına dair Tevhîd-i Tedrîsât hakkındaki kanun tekliflerinde Ahmet 

Hilmi Bey’in de imzası bulunmaktadır. Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu tarafından 

kabul edilmiştir (ZC, D.II, C.7, s. 25-27).  

Sonuç 

Ahmet Hilmi Bey’in TBMM’nin Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem siyasi 

faaliyetlerine bakıldığı zaman kendisinin ülkenin eğitim ve öğretim hayatına oldukça 

önem verdiği görülmektedir. Ahmet Hilmi Bey, Atatürk’ün önderliğinde ülkede 

yapılan inkılapları desteklemiş, yapılacak her türlü inkılâbın özellikle fikre ve ilme 

dayanması gerektiğini savunmuştur.  

Ülkedeki okulların zamanla artırılması gerektiğinin altını çizmiş, hangi 

sebeple olursa olsun ülkedeki mektepler kapanır ve halk cahil kalırsa, toplumsal ve 

idarî alanda yapılan inkılâplar ve uygulanan siyasetten bir fayda çıkmayacağına, bunun 

neticesi olarak da milletin üzücü bir durumda kalacağına inanmıştır.  

Vatanî hizmette bulunan kişilerin geride kalan ailelerinin eğitim masraflarının 

hükümetçe karşılanmasını istemiştir.  

Kendi seçim dairesi olan Kayseri’nin eğitim durumuyla da yakından 

ilgilenmiş, burada bulunan yetimhanenin daha iyi hizmet verebilmesi için hükümetin 

buraya daha fazla yardım yapmasını istemiştir. 

Ülkedeki eğitim ve öğretim konusundaki bölünmelerin kaldırılarak bu konuda 

birlik sağlanması gerektiğini savunmuş ve Meclis’in 3 Mart 1924 tarihli oturumunda 

Saruhan Milletvekili Vasıf Bey ve arkadaşlarının, Türkiye’deki bütün eğitim ve 

öğretim kurumlarının Maarif Vekâleti’ne bağlanmasına dair Tevhîd-i Tedrîsât 

hakkındaki kanun tekliflerine imzasını koymuştur.  

Ahmet Hilmi Bey ayrıca, ülkenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir 

şekilde sürdürülmesi ve geliştirilmesi için öğretmenlerin maaşlarının tam ve 

zamanında verilmesi konusunda Meclis’te konuşmalar yapmıştır. Meclis’te yaptığı 

konuşmasında kendi seçim dairesindeki öğretmenlere de maaş verilmediğine değinerek 

bu konuda gereğinin yapılmasını istemiştir. 

Ahmet Hilmi Bey ülkenin kültürel yapısına da sahip çıkılmasını istemiştir. 

İkinci Dönem Meclis’te ülkede Türk ve İslâm anıtlarına sahip çıkılması yönünde 

konuşma yapmış, ülkede birçok yerde, birçok Türk ve İslâm anıtı olduğunu, bunların 

bakımsızlık yüzünden gün geçtikçe harap olduğunu söyleyerek, bu durumun 

çözülmesini istemiştir. Ahmet Hilmi Bey ayrıca, millî sanatlara ve sanatkârlara sahip 

çıkılması gerektiğini düşünmüştür. Meclis’teki konuşmasında Türkçe’nin yabancı 

kelimelerden arındırılması gerektiğini söylemiştir. Meclis’teki kanunların yabancı 

kelimeler kullanılmadan sade bir dille hazırlanmasını istemiştir.  
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ÖZET 

Bu bildirimizde; Kahramanmaraş’taki Paşa Hamamı (XVI. yüzyılın ortaları), 

Kuyucak Hamamı (XVI. yüzyılın ikinci yarısı) ve Tüfekçi Hamamı (XVIII. yüzyıl) ile 

Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hamamı’nı (1563-1568) inceleyeceğiz. Bu yapıları 

tanıtmaktaki amacımız ise, Osmanlılar döneminde inşâ edilen bu hamamlarda 

Yahudilerin, Müslüman Türklerle beraber yıkandıktan sonra dalıp çıktıkları havuzlu 

mekânlara yer verilmiş olmasıdır. Yahudiler için yapılan bu tür havuzlu mekânlara; 

magtıs,  batak, Yahudi havuzu, Yahudi teknesi, mikve denilmekle beraber, Gaziantep’de 

ise mahallî bir ifade olarak kulleytin adı verilmektedir.  

Yahudilerin kendi inançlarına göre temiz olabilmeleri için yıkandıktan sonra 

içine dalıp çıktıkları havuzlu bir mekân bulunması gerekmektedir.  Havuzdaki su 

hahamlar tarafından okunduğu için kutsal sayılmaktadır. Yahudilerin havuza girip 

çıkmaları, Müslümanların guslü (boy abdesti) mukabilinde bir işlemdir.  

Kahramanmaraş ve Gaziantep’deki bu hamamlar, şehirde Yahudiler ile 

Müslüman Türklerin oturduğu mahallelerin arasına inşâ edilmiştir; hamamların 

bulunduğu bölgenin etnik yapısına göre şekillendiği anlaşılmaktadır. Yukarıda 

bahsettiğimiz hamamlar, Türkler ve Yahudiler tarafından ortak kullanılmıştır. 

Hamamda Türkler ve Yahudiler yıkandıktan sonra Müslüman Türkler kendi inançlarına 

göre gusül etmiş, Yahudiler de kendi inançlarına göre gusül etmeleri için aynı hamamda 

havuzlu mekânlar yapılmıştır.  

Dünya’ya hükmeden Osmanlı Devleti, farklı inanç ve kültürlere sahip birçok 

milleti kendi bayrağı altında huzur, güven ve hoşgörü içerisinde toplayarak yüzlerce yıl 

yaşamalarını sağlamıştır. Osmanlı bu engin hoşgörüsünü hamam mimarisine de 

yansıtarak, hiçbir ayırım yapmadan, Yahudilerin kendi inançlarına göre yıkanmalarını 

sağlamıştır. Bundan dolayı yukarıda bahsettiğimiz hamamlar ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bu hoşgörüyü maalesef gayrı müslim dünyasında göremiyoruz. Günümüz 

dünyasının da muhtaç olduğu en önemli değerlerin başında, farklı inançlara karşı 

hoşgörü gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Paşa Hamamı, Kuyucak Hamamı, Tüfekçi Hamamı, Lala 

Mustafa Paşa Hamamı, Hoşgörü 
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THE REFLECTION OF TOLERENCE ON THE OTTOMAN BATH 

ARCHITECTURE 

 

ABSTRACT 

In this paper, I will try to introduce the Paşa Bath (mid 16th century), Kuyucak 

Bath (the second half of 16th centruy), Tüfekçi Bath (18th century) in the province of 

Kahramanmaraş, as well as Gaziantep Lala Mustafa Paşa Bath (1563-1568).  Our aim 

is to show that in these public baths constructed during the Ottomans which were used 

commonly by Muslim Turks and Jewish community,  there were some places in these 

baths with pools allocated only for  Jews. The Jewish people were diving in these pools 

with their whole body after they took bath. These special places were generally called as 

“magtis”, “the Jewish Bath”, “Jewish Basin”, “mikve” and “sink”, as well as 

“Kulleytin” used as a local terminology in the province of Gaziantep.  

In according to their own faith, the Jewish community need a place with pool 

which they will dive in order to be clean. The water in these pools is considered holy 

since it is sanctified by Jewish Rabbis. Diving into the pool of Jewish people is in fact 

quite similar to the Muslim’s ritual cleaning of the whole body just after taking bath.  

These public baths in Kahramanmaraş and Gaziantep were built in between the 

Muslim Turks and Jewish quarters. It is understood that they were planned according to 

the ethnic composition of these neighbourhoods. The public baths mentioned above 

were used commonly. After they took bath, Muslim Turks  did ritual cleaning of the 

whole body,  whereas for Jews  it has been constructed special places with pools in 

these public baths.  

The Ottoman Empire has shown over centuries the best example of tolerence, 

peace and tranquality by bringing together various nations with different faith and 

culture under its own flag. In this vein, by reflecting its widespread tolerence to the bath 

architecture, Ottomans have allowed its own Jewish community to take bath in accordig 

to their own belief. That’s why the baths mentioned above are of great significance. 

Unfortunately we do not see the same tolerence in the modern world. Hence, the most 

important value today’s world need is to adopt tolerence among different faiths.  

Key Words: Paşa Bath, Kuyucak Bath, Tüfekçi Bath, Lala Mustafa Paşa Bath, 

Tolerence                          
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1- KAHRAMANMARAŞ PAŞA HAMAMI 

Hamamın inşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilemiyoruz, fakat 

kaynaklara göre XVI. yüzyılın ortalarında inşâ edildiğini düşünmekteyiz [Özkarcı I, 

2007: 473]. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan hamam 1952 yılına kadar 

fonksiyonunu sürdürmüş, fakat bu tarihte soyunmalık kısmının kubbesi yıkılınca terk 

edilmiştir. Metrûk bir vaziyette bulunan hamam, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

şahıslara kiralanmış ve sıcaklık bölümünde güvercin beslenmektedir.  

Dıştan yaklaşık 13.00 x 35.00 m. Boyutlarında olan yapı, yıldızvarî tip 

hamamlar grubuna girer. Hamam, orijinalinde aynı eksen üzerinde sıralanan rüzgârlık, 

soyunmalık, aralık, ılıklık, sıcaklık ve sıcaklığa bitişik su deposu ile külhan kısmından 

oluşmaktadır (Çizim: 1; Fotoğraf: 1-3).  

Hamamın duvarları ile tonozlarında kaba yonu ve moloz taş, kemer ve 

sövelerde ince yonu taş, kubbe ve geçiş sistemlerinde ise tuğla malzeme kullanılmıştır.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hamam önemli ölçüde yıkılmış ve bu mekânların 

içi toprakla dolmuştur. Fakat yapının bugünkü kalıntısından, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün arşivinde bulunan ve 1954’de çekilen birkaç fotoğraftan ve çevredeki 

ilgili kişilerden aldığımız bilgiler yardımıyla hamamın plân şemasını tespit edebildik.  

Güney cephenin doğu köşesinde açılan basık kemerli kapıdan, beşik tonozla 

kapatılan rüzgârlık kısmına girilir. Soyunmalık bölümlerinin önüne eklenen rüzgârlık 

kısımları bu bölgeye has bir uygulama olup, Kahramanmaraş gibi sert rüzgârlara açık 

bir merkezde akılcı bir çözüm olmuştur. Soyunmalık bölümüne, rüzgârlık kısmının 

kuzey duvarına yerleştirilen kapıdan geçilir. Bu mekân, köşelerden pandantiflerle 

geçilen kubbeyle kapatılmıştır. İç mekânın aydınlığı, doğu duvarının üst kısmında 

açılan bir pencere ve aydınlık feneriyle sağlandığı anlaşılmaktadır. Aydınlık fenerinin 

altında da kesme taştan yapılan bir şadırvanın olduğu belirtilmektedir.  

Beşik tonozla örtülen ve kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen aralık 

bölümünün sadece güney tarafındaki “helâ-traşlık” kısmı mevcut olup, diğer kısımlar 

yıkılmıştır. Aralık kısmının batı duvarının ortalarındaki kapıdan ılıklık bölümüne 

geçilir.  

Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen ılıklık kısmının, üç bölümlü mekân 

olduğu anlaşılmaktadır. Ortada sivri kemerlerle sınırlandırılarak oluşturulan kare plânlı 

hacim, pandantiflerle geçilen kubbeyle kapatılmıştır. Kare mekânın iki tarafına simetrik 

olarak yerleştirilen eyvan görünümlü hacimlerden kuzey taraftaki diğerinden daha derin 

tutularak, beşik tonozla örtülmüştür. Kubbeli mekânın güney tarafı ise sivri kemerle 

genişletilen bir hacim şeklinde düzenlenmiş ve güney duvarında açılan bir kapıdan 

pandantifli kubbeyle kapatıldığı belirtilen yaklaşık 1.70 x 1.70 m. ölçülerindeki mekâna 

geçilmekteydi. Çevredeki yaşlı kişilerden öğrendiğimize göre odanın içinde, 

Yahudilerin hamamda yıkandıktan sonra dalıp çıktıkları “Yahudi havuzu” 



INOCTE 2016 

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 

October 7 – 9, 2016 Sarajevo 

OSMANLI HAMAM MİMARİSİNE HOŞGÖRÜNÜN YANSIMASI   598 
 

bulunmaktaymış. Eski fotoğraflarda iç hacmin aydınlığı, kubbede açılan ışık gözleriyle 

sağlandığı görülmektedir. Ilıklığın batı duvarına açılan kapıdan sıcaklık bölümünün 

doğu eyvanına geçilmektedir.  

İçten 11.80 x 14.50 m. ölçülerinde olan sıcak bölümü, merkezî bir mekân 

etrafında radyal olarak tertiplenmiş ve alternatif olarak sıralanan eyvan ve halvetlerden 

müteşekkil yıldızvarî  bir şemaya sahiptir.  

Merkezî mekân, pandantifli kubbeyle kapatılmış ve kubbe yıkılmıştır. 1954’de 

çekilen resimde kubbenin kasnaksız olduğu ve örtü sisteminde çeşitli büyüklükte ışık 

gözlerine yer verildiği görülmektedir.  

Merkezî mekân onikigen plânlı olup, etrafına radyal olarak tertiplenen ve 

atlamalı olarak yerleştirilen altı eyvan ve altı halvetten oluşmaktadır. Beşik tonozlu 

eyvanlar sivri kemerlerle, pandantifli kubbelerle kapatılan sekizgen plânlı halvetler ise 

hafif sivri kemerli kapılarıyla merkezî mekâna açılırlar. Halvetlerden bazılarının 

kubbeleri yıkılmış ve içleri toprakla dolmuştur. Batı taraftaki eyvanın, batı duvarında 

sıcak su deposuna açılan hafif sivri kemerli küçük bir pencere vardır.  

Sıcaklığın arkasına, doğu-batı doğrultusunda sıcak su deposu yerleştirilmiştir. 

Bu mekânın üzeri ortada çapraz tonoz, yanlarda sivri beşik tonozlarla örtülmüş ve 

güney duvarı yıkılmıştır. Hacmin aydınlığı bir ışık gözüyle sağlanmıştır. Su deposunun 

gerisinde yer alan külhan bölümü ise yıkılmıştır.  

Hamamın sıcaklık kısmında görülen “yıldızvarî” şemanın, Antik devir 

örneklerinden alınan ilhamla ortaya çıktığı anlaşılmaktadır; bu plân tipine kaplıcalarda 

da yer verilmiştir [Sözen, 1971: 211-212; Önge I, 1988: 410] .  

2- KAHRAMANMARAŞ KUYUCAK HAMAMI 

İnşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilemiyoruz, fakat XVI. yüzyılın 

ikinci yarısında inşâ edildiğini düşünmekteyiz [Özkarcı, 2000: 176]. Günümüze çeşitli 

onarımlar görerek gelen hamam, orijinal dokusunu önemli ölçüde korumaktadır. 

Şahısların mülkiyetinde olan hamam, fonksiyonunu sürdürmektedir.  

Arsanın, topografik yapısına göre şekillenen hamam, kuzey-güney 

doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Dıştan yaklaşık 18.80 x 22.90 m. 

ölçülerindeki yapı, dört eyvanlı ve köşe hücreli hamamlar grubuna girer. Hamam; 

rüzgârlık, soyunmalık, ılıklık, aralık, sıcaklık ve sıcaklığa bitişik su deposu ile 

külhandan oluşur. Yapı arsanın durumuna göre şekillendiği için, hamamı oluşturan 

bölümler aynı eksen üzerinde sıralanmamıştır. Burada rüzgârlık, soyunmalık ve ılıklık 

kuzey-güney doğrultusunda aynı eksen üzerinde sıralanırken, diğer bölümler de bu 

kısımların batı tarafına paralel olarak yerleştirilmiştir. Hamamın duvarlarında kaba yonu 

ve moloz taş; örtü sisteminde ise tuğla malzeme kullanılmıştır (Çizim: 2; Fotoğraf: 4-6).  
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Güney cephenin doğu köşesinde açılan basık kemerli cümle kapısından beşik 

tonozla kapatılan rüzgârlık kısmına girilir. Soyunmalık bölümüne, rüzgârlığın kuzey 

duvarında açılan kapıdan girilir. Bu mekân köşelerden pandantiflerle geçilen kubbeyle 

kapatılmıştır. Örtü sistemi, iç mekânın duvarlarında kurulan dört sivri kemerin üzerine 

oturmakta ve kare plânlı kasnak üzerinde yükselmektedir. Kubbe fenerinin altında, 

kesme taştan yapılan sekizgen plânlı şadırvan yer alır. İç mekân, aydınlık feneri ile 

güney ve doğu duvarlarının üst kısmında açılan birer pencereyle aydınlatılmıştır.  

Soyunmalığın kuzeybatı köşesinde açılan kapıdan, doğu-batı doğrultusunda 

yerleştirilen ılıklık kısmına geçilir. Bu mekân pandantifli kubbeyle kapatılmıştır. 

Kubbe, iç mekânın duvarlarında kurulan dört sivri kemerin üzerine oturmaktadır. Doğu 

ve batı taraftaki kemerler eyvan görünümünde oldukça derin tutularak, ılıklık üç 

bölümlü bir mekân şeklinde düzenlenmeye çalışılmıştır. İç mekânın aydınlığı, 

kubbedeki çok sayıda ışık gözleri ile doğu duvarının üst kısmında açılan bir pencereyle 

sağlanmıştır.  

Ilıklığın batı duvarında açılan kapıdan, kuzey-güney doğrultusunda 

yerleştirilen ara mekâna geçilir. Bu hacim, pandantifli iki küçük kubbe ve beşik tonozla 

örtülerek, güney köşesine helâ yapılmıştır. İç mekânın aydınlığı, örtü sistemlerinde 

açılan ışık gözleriyle sağlanmıştır. Bu hacmin batı duvarında açılan kapıdan sıcaklık 

bölümüne geçilir.  

İçten 9.10 x 9.40 m. ölçülerindeki sıcaklık kısmı; ortada merkezî mekân, bunun 

etrafına aksiyal olarak yerleştirilen eyvanlar ile köşe halvetlerinden oluşur. Beşik 

tonozlu eyvanlar sivri kemerlerle, tromplu birer kubbeyle kapatılan köşe halvetleri ise 

hafif sivri kemerli birer kapıyla orta mekâna açılırlar. Merkezî mekân, dört sivri 

kemerin üzerine oturan pandantifli kubbeyle kapatılmıştır. Göbek taşı sekizgen 

plânlıdır. Sıcaklık bölümünün aydınlığı, kubbelerde açılan çok sayıda ışık gözleriyle 

sağlanmıştır.  

Ayrıca sıcaklığın kuzeydoğu köşesinde, tromplu kubbeyle örtülü yaklaşık 1.70 

x 1.70 m. ölçülerinde hafif çarpık plânlı bir hacim daha bulunmaktadır. Önceden bu 

odanın içinde, Yahudilerin hamamda yıkandıktan sonra dalıp çıktıkları “Yahudi 

havuzu” bulunmaktaymış. Bu mekân 1950’li yıllara kadar fonksiyonunu sürdürmüş 

olup Kahramanmaraş’taki Yahudiler İsrail’e gidince bu mekânın içindeki havuz da 

ortadan kaldırılmıştır. Günümüzde şehirde Yahudi inancına sahip insan kalmayınca 

buradaki havuz kaldırılmıştır. İç mekânın aydınlığı kubbede açılan ışık gözleriyle 

sağlanmıştır.  

Sıcaklık kısmının güney tarafına yerleştirilen sıcak su deposunun üzeri ortada 

çapraz tonoz, yanlarda beşik tonozlarla örtülmüştür. İç mekânın aydınlığı bir ışık 

gözüyle sağlanmıştır. Su deposunun güney tarafına yerleştirilen külhan bölümü, 
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önceden doğu-batı doğrultusunda beşik tonozla örtülüyken, sonradan yıkılarak düz 

betonla kapatılmıştır.  

3- KAHRAMANMARAŞ TÜFEKÇİ HAMAMI 

Hamamın inşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilemiyoruz, fakat XVIII. 

yüzyılda inşâ edildiğini düşünmekteyiz [Andreasyon, 1964: 157; Evliya Çelebi 

Seyahatnâmesi XIII, 1971: 198; Özkarcı I, 2007: 485 ] .  

Günümüze bazı onarımlar görerek gelen yapı, orijinal özelliğini korumaktadır. 

Şahısların mülkiyetinde olan yapı, fonksiyonunu sürdürmektedir.  

Dıştan yaklaşık 19.30 x 19.70 m. ölçülerindeki yapı, dört eyvanlı ve köşe 

hücreli hamamlar grubuna girer. Hamam; rüzgârlık, soyunmalık, ılıklık, aralık, sıcaklık 

ve sıcaklığa bitişik su deposu ile külhandan oluşur. Yapı arsanın durumuna göre 

şekillendiği için, hamamı oluşturan bölümler aynı eksen üzerine yerleştirilmemiştir. 

Burada rüzgârlık, soyunmalık ve ılıklık kuzey-güney doğrultusunda aynı eksen üzerinde 

sıralanırken, diğer bölümler de bu kısımların doğu tarafına paralel olarak 

yerleştirilmiştir. Böylece arazi kullanımı bakımından hamam bölümleri kırık eksenler 

üzerinde bir araya toplanmıştır (Çizim: 3; Fotoğraf: 7-9).  

Hamamın duvarlarında ve örtü sisteminde kaba yonu ve moloz taş malzeme 

kullanılmıştır.  

Güney cephenin batı köşesinde açılan basık kemerli cümle kapısından, çapraz 

tonozla örtülen rüzgârlık kısmına girilir. Bu hacmin kuzey duvarında açılan kapıdan ise 

soyunmalık kısmına girilir.  

Soyunmalık bölümü, pandantifli kubbeyle kapatılmıştır. Örtü sistemi, iç 

mekânın duvarlarında kurulan dört sivri kemerin üzerine oturmaktadır. Kubbe fenerinin 

altında sekizgen plânlı şadırvan yer alır. İç mekân, aydınlık feneri ile batı duvarının üst 

kısmında açılan bir pencereyle aydınlatılmıştır. Soyunmalığın kuzey duvarında yer alan 

kapıdan ılıklık kısmına geçilir.  

Ilıklık bölümü, köşelerden pandantiflerle geçilen kubbeyle kapatılmıştır. Örtü 

sistemi, iç mekânın duvarlarında kurulan dört sivri kemerin üzerine oturmaktadır. İç 

mekânın aydınlığı, kubbedeki ışık gözleriyle ve batı duvarının üst kısmında açılan bir 

pencereyle sağlanmıştır. Önceden ılıklığın güneydoğu tarafında, Yahudilerin hamamda 

yıkandıktan sonra dalıp çıktıkları “Yahudi havuzu” bulunmaktaydı. Bu hacim 1989 

yılındaki onarımlar sırasında yıkılmıştır.  

Ilıklığın doğu duvarında açılan kapıdan aralık bölümüne geçilir. Ara mekânın 

köşeleri, pandantiflerle geçilen birer küçük kubbeyle, ara kısım ise beşik tonozla 

kapatılmıştır. Güney köşeye helâ yapılmıştır. İç mekânın aydınlığı, örtü sisteminde 

açılan ışık gözleriyle sağlanmıştır. Ara mekânın doğu duvarının kuzey köşesinde yer 

alan kapıdan sıcaklık kısmına girilir.  
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İçten 8.40 x 8.40 m. ölçülerindeki sıcaklık kısmı; ortada merkezî mekân, bunun 

etrafına aksiyal olarak yerleştirilen eyvanlar ile köşe halvetlerinden oluşur. Beşik 

tonozlu eyvanlar sivri kemerlerle, tromplu birer kubbeyle kapatılan köşe halvetleri ise 

hafif sivri kemerli birer kapıyla orta mekâna açılırlar. Merkezî mekân, dört sivri 

kemerin üzerine oturan pandantifli kubbeyle kapatılmıştır. Göbek taşı sekizgen plânlı 

olup, ortasında daire kesitli küçük bir havuz bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünün 

aydınlığı, kubbelerde açılan ışık gözleriyle sağlanmıştır. Güneydeki eyvanın kıble 

duvarında sıcak su deposu açılan hafif sivri kemerli küçük pencere bulunmaktadır.  

Sıcaklık kısmının güney tarafına, beşik tonozla örtülen sıcak su deposu 

yerleştirilmiştir. İç mekân örtü sisteminde açılan bir ışık gözüyle aydınlatılmıştır.  

Sıcak su deposunun güney tarafında, “T” biçiminde plâna sahip külhan kısmı 

bulunmaktadır. Külhanın kanatları beşik tonozlarla örtülmüş olup, iç kısım tonozda 

açılan ışık gözüyle aydınlatılmıştır.  

4- GAZİANTEP LALA MUSTAFA PAŞA HAMAMI 

Hamam, Gaziantep Kalesi’nin yanında yer alır. Yapının inşâ kitabesi yoktur, 

fakat kaynaklardaki bilgiler ışığında Osmanlı devlet adamı Lala Mustafa Paşa 

tarafından 1563-1568 yılları arasında yaptırdığı anlaşılmaktadır [Turan XXII, 1958: 

557; Özkarcı, 1995: 40].  

Günümüze bazı onarımlar görerek gelen yapı, orijinal özelliğini korumaktadır. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak 

Gaziantep hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülmüştür.   

Dıştan yaklaşık 16.00 x 43.00 m. ölçülerindeki yapı, klâsik Osmanlı 

hamamlarının plân şemasına uygun olarak; soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve sıcaklığa 

bitişik su deposu ile külhandan oluşmaktadır. Hamamı oluşturan bölümler aynı eksen 

üzerinde sıralanmıştır. Hamamın inşâsında sarımtrak renginde taş malzeme 

kullanılmıştır (Çizim: 4; Fotoğraf: 10-12).  

Hamamın batı cephesinin kuzey köşesinde açılan düz atkı taşlı kapıdan 

soyunmalık kısmına girilir. Bu bölüm, ortasında aydınlık feneri bulunan pandantifli 

kubbeyle kapatılmıştır. Örtü sistemi duvarların üzerine istinat ettirilmiştir. Bu mekânın 

güney duvarında açılan kapıdan ılıklık kısmına geçilir.  

Soyunmalık bölümü, pandantifli kubbeyle kapatılmıştır. Örtü sistemi, iç 

mekânın duvarlarında kurulan dört sivri kemerin üzerine oturmaktadır. Kubbe fenerinin 

altında sekizgen plânlı şadırvan yer alır. İç mekân, aydınlık feneri ile batı duvarının üst 

kısmında açılan bir pencereyle aydınlatılmıştır. Soyunmalığın kuzey duvarında yer alan 

kapıdan ılıklık kısmına geçilir.  
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Enine dikdörtgen plânlı olan ılıklık kısmı yan yana üç adet pandantifli kubbe 

ile kapatılmıştır. Bu bölümün kuzey köşelerine ise simetrik olarak birer tane pandantifli 

kubbeyle örtülen “helâ” ve “traşlık” yerleştirilmiştir.  

Ilıklığın güney duvarında açılan kapıdan sıcaklık kısmına geçilir. Sıcaklık 

bölümü; ortada merkezî mekân, bunun etrafına sıralanan iki eyvan ile eyvan görünümlü 

altı derin niş ve bu hacimlere birer kapı ile bağlanan üç halvetten ibaret “yıldızvari” bir 

şemaya sahiptir. Merkezî mekân, pandantifli kubbeyle kapatılmıştır. Merkezî mekânın 

doğu ve batı tarafına yıldız tonozlu birer eyvan yerleştirilmiştir. Eyvanların güney 

duvarlarında açılan kapılarla birer pandantifli kubbeyle kapatılan halvetlere geçilir. 

Merkezî mekânın güney ve kuzeyindeki hacimler beşik tonozlarla, eyvan görünümlü 

diğer dört niş ise yarım kubbelerle kapatılmıştır. Merkezî mekânı çevreleyen sekiz 

hacim genel yıkanma yerleri olarak, halvetler de müstakil mekânlar şeklinde tesis 

edilmiştir. Sıcaklık kısmının aydınlığı örtü sistemlerinde açılan ışık gözleriyle 

sağlanmıştır.  

Merkezî mekânın kuzeybatı köşesindeki derin nişin batı duvarında açılan 

kapıdan, kubbeyle örtülü halvete girilmektedir. Bu hacmin kapısı 1980’li yıllarda 

örülerek kapatılmıştır. Odanın içinde ise, Yahudilerin hamamda yıkandıktan sonra dalıp 

çıktıkları “Yahudi havuzu” bulunmaktaymış. 

Sıcaklığın arkasına sıcak su deposu yerleştirilmiştir. Bu hacmin ortası çapraz 

tonoz ile yanlar ise sivri beşik tonozlarla kapatılmıştır. Su deposunun gerisinde de beşik 

tonozla kapatılan külhan kısmı yer alır. Külhanı güney cephesinde açılan kapıdan girilir. 

DEĞERLENDİRME 

İncelemiş olduğumuz Kahramanmaraş’taki Paşa Hamamı (XVI. yüzyılın 

ortaları), Kuyucak Hamamı (XVI. yüzyılın ikinci yarısı) ve Tüfekçi Hamamı (XVIII. 

yüzyıl) ile Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hamamı (1563-1568), Osmanlı döneminde 

klâsik Türk hamam mimari özelliklerine inşâ edilen özgün eserlerdir. Bu hamamların en 

önemli ortak özellikleri ise, Müslüman Türklerle beraber Yahudilerin yıkandıktan sonra, 

Yahudilerin dalıp çıktıkları havuzlu mekânlara yer verilmiş olmasıdır. Yahudiler için 

yapılan bu tür havuzlu mekânlara; magtıs,  batak, Yahudi havuzu, Yahudi teknesi 

denilmekle beraber, Gaziantep’de ise mahallî bir ifade olarak kulleytin adı verilmektedir 

[Arseven,1954: 521; Önge, 1989: 257; Büyükdığan 1991: 31] .  

Yahudiler ise bu havuzlu mekâna, “mikve” ismini vermiştir. Mikve, suyun 

toplanması ve bir araya getirilmesi anlamını taşır. Mikve; içine tam olarak girilip 

çıkıldığında, değişik nedenlerle temizliğini yitirmiş kişinin ruhî ve bedenî sağlığının 

temizlenmesi amacıyla, Yahudi yasaları uyarınca kullanılan içi dolu havuz şeklindeki 

yapıya denilmektedir. Mikve, birkaç basamaklı, asgari 120 cm. derinliğinde ve en az 

750 litre su alacak büyüklüktedir; zemine kazılmıştır. Arkasında bulunan “Bor” 

adındaki daha küçük bir havuzdaki temiz suyla irtibattan beslenir. Mikveler, kaynak 
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suyu ve taşıma suyun bileşik olarak veya ayrı oluklardan gelmesiyle beslenir. (Besalel 

II, 2001: 406-407) .  

Yahudilik inancına göre, kişinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak değişik 

kirlenme unsurları ile temasta bulunması nedeniyle temizlenmek için deniz ve nehir gibi 

doğal bir su kaynağına veya mikveye (havuz) girmesi gerekir. Bu kirlenmeler arasında 

kadının adet görmesi, cünüplük ve çeşitli bulaşıcı hastalıklardır. Yahudi yasalarına göre; 

kadının adet döneminden sonra, din değiştirerek Yahudiliğe geçme durumunda, din 

adamlarının dinî törenlerden önce, erkeklerin dinî bayramlardan önce ve gelinlerin 

düğünden önce mikveye (havuz) girmesi gerekir. Ayrıca Yahudi olmayanlar tarafından 

üretilen yemek pişirme âletlerinin de kullanılmadan önce mikvede yıkanması gerekir 

(Örs, 1966: 158; Alalu ve diğerleri, 2001: 238; Besalel II, 2001: 406-407, 787; Gürkan, 

2012: 186-187) .  

Mikveye girildiğinde yapılan eylemin Yahudi hayat tarzındaki özgün adı , 

“tevila” olup “dalma-batma” anlamına gelmektedir. Tevila yapacak kişi mikveye 

girmeden önce sıcak su ve sabunla tepeden tırnağa iyice yıkanıp temizlenmeli, takma 

dişleri veya üzerinde yüzük, küpe gibi ziynet eşyası varsa suya girmeden önce 

çıkarılmalı ve bir kerede suya dalmalıdır. Mikvede uygulanan “tevila (dalma-batma)” 

işlemi, bedenî olduğu kadar, ruhî temizliği ve saflığı de hedef alan çok anlamlı ve çok 

önemli Tanrısal emir meyanındadır. Yahudi inancında maddî ve manevî temizlik 

birbirine bağlı olup, mikvenin manevî bir gücü vardır. (Alalu ve diğerleri, 2001: 239, 

244; Besalel II, 2001: 407) .  

Kahramanmaraş ve Gaziantep’deki bu hamamlar, şehirde Yahudiler ile 

Müslüman Türklerin oturduğu mahallelerin arasına inşâ edilmiştir; hamamların 

bulunduğu bölgenin etnik yapısına göre şekillendiği anlaşılmaktadır. Yukarıda 

bahsettiğimiz hamamlar, Türkler ve Yahudiler tarafından ortak kullanılmıştır. 

Hamamda Türkler ve Yahudiler yıkandıktan sonra, Müslüman Türkler kendi inançlarına 

göre gusül (boy abdesti) etmiş, Yahudilerin de kendi inançlarına göre gusül etmeleri 

için aynı hamamda havuzlu mekânlara (mikve) yer verilmiştir. Havuzdaki su hahamlar 

tarafından okunduğu için Yahudiler tarafından kutsal kabul edilmektedir. Yahudilerin 

havuza girip çıkmaları, Müslümanların guslü mukabilinde bir işlemdir.  

Gaziantep’te “kulleytin” olarak telaffuz edilen kelimenin aslı “kulleteyn” dir. 

Arapça bir kelime olan “kulleteyn”, “iki kule” demektir. Kule ise, sözlük mânâsıyla 

“büyük küp” anlamındadır. Terim mânâsı itibariyle, içine pis bir şey düşünce veya 

yıkanmak maksadıyla içine dalıp çıkılınca kirlenmeyeceği miktarda su alan havuza, 

“kulleteyn” denilmektedir. [Muallim Naci IV, 1305: 54; Mahmûd Muhammed Hattâb I, 

224; Gönenç, 30] .  

Dünya’ya hükmeden Osmanlı Devleti, farklı inanç ve kültürlere sahip birçok 

milleti kendi bayrağı altında huzur, güven ve hoşgörü içerisinde toplayarak yüzlerce yıl 
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yaşamalarını sağlamıştır. Osmanlı bu engin hoşgörüsünü hamam mimarisine de 

yansıtarak, hiçbir ayırım yapmadan, Yahudilerin kendi inançlarına göre yıkanmalarını 

sağlamıştır. Bundan dolayı yukarıda bahsettiğimiz hamamlar ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bu hoşgörüyü maalesef gayrı müslim dünyasında göremiyoruz. Günümüz 

dünyasının da muhtaç olduğu en önemli değerlerin başında, farklı inançlara karşı 

hoşgörü gelmektedir. 
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Çizim 1: Kahramanmaraş Paşa Hamamı, restitüsyon plânı. 

 

 

 

 
Fotoğraf 1: Kahramanmaraş Paşa Hamamı, kuzey cephe (V.G.M., 1954). 
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Fotoğraf 2: Kahramanmaraş Paşa Hamamı, Yahudi havuzunun bulunduğu mekân. 

 

 

 

 
 

Fotoğraf 3: Kahramanmaraş Paşa Hamamı, sıcaklık kısmı. 
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Çizim 2: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı plânı. 

 

 

 

 
 

Fotoğraf 4: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı. 
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Fotoğraf 5: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı, soyunmalık kısmı. 

 

 

 

 
Fotoğraf 6: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı, sıcaklık kısmı. 
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Çizim 3: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı plânı. 

 

 

 

 
Fotoğraf 7: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı. 
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Fotoğraf 8: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı, soyunmalık kısmı. 

 

 

 

 
 

Fotoğraf 9: Kahramanmaraş Kuyucak Hamamı, sıcaklık kısmı. 
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Çizim 4: Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hamamı plânı. 

 

 

 

 
 

Fotoğraf 10: Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hamamı. 
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Fotoğraf 11: Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hamamı, soyunmalık kısmı. 

 

 

 

 
 

Fotoğraf 12: Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hamamı, sıcaklık kısmı. 
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